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  عية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية معتمدة من الهيئة الفر
 األنواع الغريبة الغازية  -  20/7

   الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، إن
البرية، والخبرات في استخدام  باألحياءبتقرير اجتماع الخبراء بشأن األنواع الغريبة في التجارة ترحب   - 1

  1يولوجية وإعداد أدوات دعم القرار من أجل إدارة األنواع الغريبة الغازية؛عوامل المكافحة الب
 حيز التنفيذلضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها االتفاقية الدولية دخول  بالتقدم في تحيط علما  - 2

  ،)BWMاتفاقية (
  :بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقررا على غرار ما يلي الفرعيةالهيئة توصي 

  إن مؤتمر األطراف،
والمعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات القائمة  االتفاقيةمن ) ح(8حكام المتعلقة بالمادة األ إلى إذ يشير

  بموجب اإلطار التنظيمي الدولي المتعلق باألنواع الغريبة الغازية،
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 9والهدف  10/2و *6/23إلى المقررين  وإذ يشير أيضا

  ائل اإلضافية للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة في الحياة البريةالسبل والوس
وضع وتنفيذ تدابير للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة المتعلقة ب اإلرشاداتبأن  سلميإذ 

 تمثل، ات األرضية، وكطعم حي وأغذية حيةكحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائن
  األحياء البرية؛أداة فعالة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة في 
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المقصود غير  اإلطالقالقائمة المذكورة أعاله للنظر في  اتأيضا بالحاجة إلى استكمال اإلرشاد سلموإذ ي

ريبة الحية، مثل الغأو الملوثات والمواد المرتبطة بالتجارة في األنواع  التنقلألنواع الغريبة الغازية، من خالل ل
  أو األغذية؛ المواد التحتية أو مواد التعبئة
 علىوالمستهلكين والتجار  ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،األطراف يشجع - 1

ع إدخال م، البرية األحياءمخاطر المرتبطة بالتجارة في ل للتصدي 12/16المرفقة بالمقرر  اإلرشاداتاالستفادة من 
  ؛زم من تعديالتما يل

تنظيمي ها ال، حسب االقتضاء، إطارعلى استعراضراف والحكومات األخرى األط يشجع - 2
 ومنعالبرية والمواد المرتبطة بها  األحياءنواع ألمن اآلستيراد االوضع وتنفيذ تدابير لضمان  من أجلوطني ال

ستفادة من عمليات دخال األنواع الغازية، واالإلالتي يمكن أن تكون مسارات ) األغذيةو التعبئةمثل مواد ( هاانتشار
لتجارة، العوامل المحركة لفي أن تنظر  يمكن، التي يمسح األفقالتحليل المخاطر المناسبة، فضال عن أدوات مثل 

  وأنماط التجارة في المستقبل، واألنواع الغريبة الغازية المحتملة التي قد تدخل من خالل التجارة؛
تطبيق التدابير الطوعية المبينة في ى علالتجارة والصناعة  يالجهات الفاعلة في مجال يشجع - 3
استخدام  مثلالبرية،  األحياءالتجارة في  ، عندزم من تعديالتع إدخال ما يلم، 12/16المرفقة بالمقرر  اإلرشادات

للتنوع البيولوجي والتحديد  ةمحتمل تشكل أخطاراعلى أنها  لتعريفهاالعالمات على شحنات األنواع الغريبة الحية 
  يكافئه؛التسلسلي التصنيفي أو ما  هارقم وألعلمي، ا هااسمبألنواع لالسليم 

والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك منظمات البحوث،  ،األطراف يشجع - 4
األفراد وذلك للحد من المخاطر التي  ياتووسائل لتشجيع التغيير في سلوك سبلاستكشاف وتطوير وتطبيق على 

 األحياءفي  المشروعةغير التجارة ، ومنع حاالت المشروعةطة بالتجارة المرتبويتعرض لها التنوع البيولوجي 
في حمالت  االجتماعي صلالتواالعلوم االجتماعية واستخدام وسائل  االستفادة منالبرية، بما في ذلك من خالل 

  ؛البرية المعنية باألحياءة منظمات التجارالتوعية المستهدفة، ومن خالل التعاون مع 
، بالتعاون مع المنظمات األعضاء في ، رهنا بتوافر الموارد، أن يقوممين التنفيذيإلى األ يطلب - 5

إلدماج  ةتكميلي إرشاداتإعداد مشروع باألنواع الغريبة الغازية، المعني بفريق االتصال المشترك بين الوكاالت 
 بشأنالقائمة  اته، إلى اإلرشادأعال الرابعة من الديباجةمقصود على النحو المذكور في الفقرة الغير  اإلدخال

لمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض لتصدي لوضع وتنفيذ تدابير ل
ظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية لتنالكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، 

 ؛ل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطرافوالتقنية والتكنولوجية قب

التي تدير األخرى ألنواع الغريبة الغازية والمنظمات امعلومات ل ةشراكة العالميالأعضاء  دعوي - 6
لى إقواعد البيانات المتعلقة بالتجارة في الحيوانات والنباتات البرية، بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى، 

 تيسيرتحديد األنواع الغريبة الغازية المحتملة وناقالتها في التجارة، و بشأنلمعلومات آليات لتبادل ا إنشاءمواصلة 
 تبادل هذه المعلومات بين األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة؛

 تقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة في األنواع الغريبة الغازية المباعة عبر التجارة اإللكترونية

الحكومات األخرى، والمنظمات الدولية المعنية، والمستهلكين والتجار  ويدعو األطراف، يشجع - 7
بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة في األنواع الغريبة الغازية  ، حسب االقتضاء،عبر التجارة اإللكترونية

 :على ما يليالتي تباع عبر التجارة اإللكترونية، 
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التجارة اإللكترونية وأصحاب التجار عبرون المستهلكين تعزيز التوعية على نحو أكبر بي  )أ(

جملة ، وبالمعايير الدولية ذات الصلة واللوائح الوطنية، من خالل اطر الغزوات البيولوجيةالمصلحة اآلخرين بمخ
  التجارة اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي ذات الصلة؛ أسواقمن بينها  أمور

البيولوجية، والمخاطر الصحية ومخاطر الصحة النباتية المرتبطة  استعراض مخاطر الغزوات  )ب(
، مناسبةوإرشادات إعداد تدابير حسب االقتضاء، إلى ، والسعيأشكال البيع عن بعد،  بعضبها، التي تفرضها 

  ؛، بما يتسق مع االلتزامات الدوليةإلى أدنى حداألنواع الغريبة الغازية إدخال لتقليل مخاطر 
مركز األمم المتحدة ي استخدام، أو التشجيع على استخدام، نهج الشباك الواحد التابع لالنظر ف  )ج(

من أجل تيسير اإلبالغ عن التجارة في األنواع الحية الخاضعة  تيسير التجارة واألعمال التجارية اإللكترونيةل
  عبر التجارة اإللكترونية؛ للوائح

وضع التدابير الضرورية الجديدة للحد من  التجارة اإللكترونية فيعبر تجار الالتعاون مع   )د(
أن تواصل دعم االمتثال  يمكني تمخاطر األنواع الغريبة الغازية المحتملة الناشئة عن التجارة اإللكترونية، وال

  للوائح التجارة الوطنية القائمة المتصلة باألنواع الغريبة الغازية؛
 :، رهنا بتوافر الموارداالضطالع بما يلي إلى األمين التنفيذ يطلب - 8

فريق االتصال المشترك في استكشاف مع منظمة الجمارك العالمية، وكذلك المنظمات األعضاء   )أ(
الحاجة إلى أدوات أو إرشادات لألطراف التي يمكن أن تساعد األنواع الغريبة الغازية، المعني ببين الوكاالت 

ية عبر التجارة اإللكترونية، بناء األنواع الغريبة الح علىالرقابة الضرورية سلطات الجمارك الوطنية في تيسير 
أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة ب الدولي تجارلتشريعات المتعلقة باتفاقية االلعلى التجربة الوطنية 

  ؛وإعداد هذه األدوات أو اإلرشادات، حسب االقتضاء ،باالنقراض وإنفاذها
العلمية إلى الهيئة الفرعية للمشورة  شاداتاإلرتطوير هذه  فيتقديم تقرير عن التقدم المحرز   )ب(

 عقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛يالتقنية والتكنولوجية في اجتماع و

 تقليل مخاطر األنواع الغريبة الغازية التي تنقل مع الحاويات البحرية

البحرية  وحدات نقل الحاويات تعبئةمدونة الممارسات الجيدة السارية على بمراجعة  يرحب - 9
وبتوصيات هيئة تدابير  االقتصادية ألوروبا األمم المتحدة لجنة/منظمة العمل الدولية/لمنظمة البحرية الدوليةل

الصحة النباتية في دورتها العاشرة التي تتعلق بمنع مخاطر وتقليل انتشار األنواع الغريبة الغازية في الحاويات 
 البحرية؛

 :إلى ما يلياألطراف والحكومات األخرى  يدعو - 10

، عبر الحاويات البحرية التي تنتشراألنواع الغريبة الغازية بمخاطر  التواصل ورفع الوعي  )أ(
  ؛وخاصة مع أصحاب المصلحة المعنيين بتعبئة أو حركة الحاويات البحرية

الحاويات األجزاء ذات الصلة من مدونة الممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل  االستفادة من  )ب(
  ؛، حسب االقتضاءورفع الوعي بها البحرية

الحاويات المرتبطة بعن حركة األنواع الغريبة الغازية  ، حسب االقتضاء،جمع المعلومات  )ج(
بهدف  المعلومات تبادل هذهالمنقولة عبر الحاويات البحرية و ، باإلضافة إلى تلك المرتبطة بالبضائعالبحرية
النتشار األنواع الغريبة الغازية عن طريق  ةلمحتملالمخاطر ا، حسب االقتضاء ووفقا للتشريع الوطني، تحليل

 هذه المخاطر؛واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخفيف من الحاويات البحرية 
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  المكافحة البيولوجية لألنواع الغريبة الغازية

الغازية  الغريبةأن المكافحة البيولوجية التقليدية يمكن أن تكون تدبيرا فعاال إلدارة األنواع  إذ يدرك
إن استخدام عوامل المكافحة البيولوجية يمكن أن يشكل أيضا مخاطر مباشرة وغير مباشرة و، الموجودة بالفعل

النهج  تطبيقالتصدي لها من خالل  ينبغيوأن هذه المخاطر  ،للكائنات والنظم اإليكولوجية غير المستهدفة
 ،للمخاطر شامل تحليلبما في ذلك  ،ةإجراءات مناسبو التحوطي، بما يتماشى مع ديباجة االتفاقية

المكافحة البيولوجية  عند استخداماألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية،  يشجع - 11
، المخاطر المناسب على تطبيق النهج التحوطي وتحليل، لموجودة بالفعلاإلدارة األنواع الغريبة الغازية  التقليدية

حسب المقرر هذا موجز االعتبارات التقنية المرفق بار مع األخذ في االعتب ،بما في ذلك وضع خطط طوارئ
 ؛االقتضاء

الحكومات دون الوطنية  شراكإإلى  ، حيثما ينطبق،الحكومات األخرىويدعو األطراف  يشجع - 12
ستهدف التي ت التقليديةلمكافحة البيولوجية لعند تخطيط وتنفيذ برنامج  حتمل أن تتأثريلتي ا البلدانلتشاور وإبالغ او

  غريبة غازية محددة؛ اأنواع
التي ضع المعايير المعنية بوالهيئات حسب االقتضاء، األطراف، والحكومات األخرى، و يدعو - 13

  :إلى ما يلي منظمة التجارة العالمية، والمنظمات األخرى ذات الصلة تعترف بها
وتطبيق  وضعر لدعم القراأدوات  ، بما في ذلكدواتاألتطوير مواصلة تحسين أو أو  فيتكي  )أ(

 ،األثر، بما في ذلك تحديد األولويات على أساس بشكل أفضل ألنواع الغريبة الغازيةلبرامج المكافحة البيولوجية 
  ؛عوامل المكافحة البيولوجيةوالجدوى واحتمال نجاح المكافحة البيولوجية، واختيار 

معلومات التابعة لالتفاقية وغيرها تجميع هذه المعلومات وإتاحتها من خالل آلية غرفة تبادل ال  )ب(
 من الوسائل؛

أن يواصل التعاون مع االتفاقية الدولية لوقاية  ، رهنا بتوافر الموارد،إلى األمين التنفيذي يطلب - 14
النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، واألعضاء اآلخرين في 

والمنظمات األخرى ذات الصلة، مثل  لوكاالت المعني باألنواع الغريبة الغازيةبين ا تصال المشتركفريق اال
تقييم المخاطر وإدارة المخاطر  الستكمالمن أجل تحديد الخيارات  ،المنظمة الدولية المعنية بالمراقبة البيولوجية

وتقديم تقرير  ،يةائمبيئات ال، بما في ذلك في الالستخدام عوامل المكافحة البيولوجية ضد األنواع الغريبة الغازية
عقد قبل االجتماع الرابع عشر يفي اجتماع عن التقدم إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 ؛لمؤتمر األطراف

 أدوات دعم القرار

ورهنا ، 12/17و 11/28، و10/38ألف، و 9/4تبعا للمقررات  ،إلى األمين التنفيذي يطلب - 15
 :واألطراف األخرى المهتمة أو المعنية االضطالع بما يلي، بالتعاون مع المنظمات الشريكةرد، بتوافر الموا

المنبر الحكومي الدولي داد وصيانة أدوات دعم القرار، بطريقة منسقة مع تجميع أو إعمواصلة   )أ (
حديد النطاق إلجراء ، باستخدام تقرير تةفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيوالسياسات لعلوم ل

من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة  ة هذه األدواتوإتاحتقييم مواضيعي عن األنواع الغريبة الغازية 
 لالتفاقية؛
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إعداد إرشادات تقنية إلجراء تحليل التكاليف والمنافع وتحليل جدوى التكلفة إلدارة األنواع   )ب (

عقد قبل االجتماع يفي اجتماع عية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لتنظر فيها الهيئة الفر الغريبة الغازية
 ؛الرابع عشر لمؤتمر األطراف

 ،االعتبار آثار تغير المناخ فيبشأن إدارة األنواع الغريبة الغازية تأخذ  إرشاداتوضع   )ج (
  في استخدام األراضي على إدارة الغزوات البيولوجية؛والتغير  والكوارث الطبيعية

البيئية  نافعموالاألطراف والحكومات األخرى إلى النظر في التوازن بين التكاليف  ويدع - 16
المتعلقة اتخاذ القرارات  عندواإلجراءات العالجية،  باألنواع الغريبة الغازيةالمتعلقة  واالجتماعية واالقتصادية

، باستخدام، حسب يهاأو السيطرة عل أثرها تخفيف ها أواحتواءأو  القضاء عليها وأ األنواع الغريبة الغازية بإدخال
  ؛التقرير المتعلق بالتقييم المنهجي لسيناريوهات ونماذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،االقتضاء

عملية تشاركية من خالل تحديد وإشراك  إلى اعتماداألطراف والحكومات األخرى  يدعو أيضا - 17
أصحاب المصلحة ذوي الصلة في مرحلة مبكرة، وتطوير أدوات دعم ة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلي

  لزيادة الشفافية في صنع القرار؛ هاالقرار التشاركية واستخدام
  أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 9الهدف تحقيق 

ألنواع الغازية لالتحاد الدولي المعني با المتخصص الفريقبالعمل الذي قام به خبراء  يرحب - 18
د في اورعلى النحو البيعة لوضع منهجيات لتحديد أولويات مسارات إدخال األنواع الغريبة الغازية الط حفظل

االتحاد الدولي  ويدعوتطبيق هذه األساليب،  لىإاألطراف والحكومات األخرى  ويدعو 2مذكرة األمين التنفيذي؛
ماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة لحفظ الطبيعة إلى إكمال عمله بشأن تطوير هذه المنهجيات، وعرضها في اجت

  العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
 :عما يلياألطراف والحكومات األخرى إلى تقديم معلومات  يدعو - 19

معلومات عن التقدم ، بما في ذلك االخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في عمله  )أ(
  في التنفيذ؛

تطبيق  بشأن، وخصوصا يشي للتنوع البيولوجيأمن أهداف  9ثغرات في تحقيق الهدف ال  )ب(
  ؛تحليل المسارات وتحديد أولويات األنواع الغريبة الغازيةلأساليب 

أعاله  19المطلوبة في الفقرة المعلومات  إتاحةإلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد،  يطلب - 20
رير عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل، وتقديم تق

  عقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛يالتقنية والتكنولوجية في اجتماع وللمشورة العلمية 
التعاون مع القطاع الخاص  علىوالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  ،األطراف يشجع - 21

من  9 الهدفالمساهمة في تحقيق لنظر في إلى االقطاع الخاص  دعويوألنواع الغريبة الغازية، التصدي لمن أجل 
  ؛المؤسسيةأيشي للتنوع البيولوجي في ممارساتها أهداف 

، إذ يشير إلى ةالعلمي وساطاألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات األخرى واأل يدعو - 22
جراءات الالزمة لتحقيق الهدف مواصلة تطوير االستراتيجيات واتخاذ اإلإلى ، )ن(- )أ( 6، الفقرات 12/17المقرر 

ن األنواع عالجديدة  رفاأيشي للتنوع البيولوجي، ومواصلة استثمار الموارد في تطوير وتداول المعمن أهداف  9
، وخاصة من خالل األدوات القائمة ذات الصلة، مثل قاعدة البيانات العالمية لألنواع الغازية والمساراتالغريبة 

                                                           
2 UNE/CBD/SBSTTA/20/INF/5. 
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ألنواع لسجل العالمي الو) قيد التطوير(الغازية األنواع الغريبة أداة مسارات الطبيعة، والتحاد الدولي لحفظ ل

 .األنواع الغريبة الغازية، حسب االقتضاءلمعلومات في إطار الشراكة العالمية المنفذ المدخلة والغازية 

  مرفق

  ة البيولوجي موجز لالعتبارات التقنية الستخدام عوامل المكافحة
  الغازيةالغريبة إلدارة األنواع 

  المكافحة البيولوجية التقليدية
عوامل المكافحة الغازية بالغريبة المكافحة البيولوجية التقليدية هي مكافحة األنواع ألغراض هذا الموجز، فإن  - 1

الغازية  ويجري تحديد هذه األعداء الطبيعية من بلد منشأ األنواع الغريبة. البيولوجية أو أعداء طبيعية ذات عالقة خاصة بها
التي تستهدف بالمكافحة، وتخضع لتقييم المخاطر ضد اآلثار المباشرة وغير المباشرة غير الموجهة للهدف، وذلك تمشيا مع 

، تستورد عوامل المكافحة البيولوجية، وتختبر مرة مقبولة نتائج تقييم المخاطر كانتوإذا . القانون الوطني والمعايير الدولية
ومن المتوقع أن تنشأ عوامل المكافحة البيولوجية بشكل دائم من . لمكافحة األنواع الغريبة الغازيةأخرى ثم يتم إطالقها 

وتساعد المكافحة . أو إضعافه األعداد األساسية التي تم إطالقها، وأن تتكاثر وتنتشر لتؤدي إلى كبت الكيان المستهدف
تسرع من استعادة التنوع يمكن أن ألنواع الغريبة الغازية وعلى تخفيف اآلثار السلبية لالناجحة البيولوجية التقليدية 

تتم المكافحة البيولوجية كجزء من  وينبغي أن. البيولوجي، ولكنها نادرا ما تقود إلى القضاء الكامل على األنواع المستهدفة
 .نهج اإلدارة المتكاملة في سياق أهداف واضحة تتعلق بالحفظ واالستعادة

 المخاطر النهج التحوطي وتقييم وإدارة

عوامل المكافحة البيولوجية التقليدية المرشحة ضد اآلثار المباشرة ، الذي يعكس النهج التحوطي، للمخاطراإن تقييم  - 2
وغير المباشرة غير الموجهة للهدف، وذلك قبل أي قرار باإلطالق، هو عنصر أساسي لنجاح برامج المكافحة البيولوجية 

 .التقليدية

وتقدم اإلرشادات الدولية المنسقة، . يسمح بفهم التحسينات واعتمادهاوا واضحا للمخاطر لمخاطر فهماويقدم تقييم  - 3
بما في ذلك (مثل تلك اإلرشادات الواردة في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المتعلقة بعملية تحليل مخاطر اآلفات 

ISPM 2 إرشادات متاحة بسهولة لهذا الغرض) 11و 3و. 

ينبغي أن مع المعايير أو المبادئ التوجيهية أو التوصيات التي تعترف بها منظمة التجارة الدولية، وبما يتسق [ - 4
 :العناصر التاليةفي تقييمات المخاطر  تنظر

على النظم اإليكولوجية واألنواع األصلية وما  غير المستهدفةوغير المباشرة اإلمكانية لآلثار المباشرة   )أ(
نسان وسالمته في المنطقة المقرر فيها إطالق عوامل المكافحة البيولوجية والتي يمكن أن تتوطن يتعلق بذلك على صحة اإل

  ؛فيها
ووظائف النظم اإليكولوجية  ،اإلمكانية لآلثار غير المباشرة غير المستهدفة على النظم اإليكولوجية  )ب(
فيها إطالق عوامل  المقرر المناطقفي ثقافية والقيم االجتماعية واالقتصادية والصحة اإلنسان وسالمته، و، وخدماتها

  ؛وفي المناطق التي قد تنتشر فيها ،المكافحة البيولوجية
 التأثير المحتمل للمناخ وتغيراته الحالية والمستقبلية ومصادر أخرى للتغير البيئي على توطيد وانتشار  )ج(

  وآثار عامل المكافحة البيولوجية؛
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والقضايا االجتماعية واالقتصادية  ،هائف النظم اإليكولوجية وخدماتالمخاطر التي تتعرض لها وظا  )د(

  ].والثقافية، بما في ذلك قيم وأولويات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
ينبغي المكافحة البيولوجية،  لعوامل إطالق مقترحب المرتبطة نافعمعند النظر في المخاطر وكذلك التكاليف والو - 5

هج األخرى، مثل استخدام المواد الكيميائية أو نُمن ال المقارنةالعمل أو المخاطر عدم تكاليف مخاطر والنظر أيضا في 
  .وتقييمها ،األنواع الغريبة الغازيةمجموعات السموم للحد من 

 نلتخفيض المخاطر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان وضما اإلجراءات التالية النظر فيوينبغي  - 6
 :للنجاح أقصى احتمال

المالئمة ينبغي أن تكون  لتشغيل الموحدةاالبنية التحتية للحجر الزراعي ذات المعيار الكافي وإجراءات   )أ(
  واختبارها وتنظيفها من أية أمراض وطفيليات قبل إطالقها؛ ،متوافرة لضمان استيراد العوامل بشكل مأمون

المكافحة البيولوجية ينبغي أن تحدث إما في بلد المتلقي لعوامل نوعية وكفاءة المتلقي وار يدراسات اخت  )ب(
  المنشأ أو في مرفق الحجر الزراعي المسجل على نحو مالئم داخل بلد اإلدخال؛

ينبغي أن يشارك خبراء التصنيف المؤهلين في االختيار واالختبار، بما في ذلك خبراء التحليل النباتي   )ج(
  افحة البيولوجية المحتملة واألنواع التي يجري اختبارها؛الوراثي، وذلك لتحديد صحيح لجميع عوامل المك

بلدان المنشأ والمقصد (السارية شحنات عوامل المكافحة البيولوجية الحية تتمشى مع اللوائح الوطنية   )د(
عموما وهذا يشكل . الكائنات الحية، بما في ذلك الملصقات المالئمة ستيراداوالتصاريح الخاصة ب ،والقواعد الدولية) والعبور

  ت البريد المستعجل؛شرطا على جميع شركات الشحن وشركا
في البحث  ،بقدر ما ينطبقبروتوكول ناغويا  مثلينبغي اتباع اللوائح واإلجراءات واالتفاقات الدولية،   )ه(

 والتطوير المتعلق بعوامل المكافحة البيولوجية؛

فضال  ،األنواع الغريبة المستهدفةبمكافحة  تتعلق لةآراء بديوينبغي معالجة العوامل االجتماعية، بما في ذلك أي [ - 7
ستخدام المكافحة الزمنية الجداول الو نافعملمجتمع المحلي فيما يتعلق بتكاليف ولى اإتوفير معلومات واضحة وبسيطة عن 

 ].البيولوجية من أجل بناء فهم عامة الجمهور والحصول على دعمه

 تخطيط وتنفيذ برامج المكافحة البيولوجية

 :في االعتبار التخطيط والتنفيذ التالية يرتداب خذأينبغي  - 8

القيام بإجراء برامج المكافحة البيولوجية في سياق أهداف واضحة للحفظ واالستعادة البيئية، وكجزء من   )أ(
نهج النظام اإليكولوجي تحليل المخاطر المناسب، وعن طريق إجراء النهج التحوطي و نهج اإلدارة المتكاملة، بما يتمشى مع

  عشر؛ يئه االثنومباد
وتحليل المخاطر ومرافق الحجر الزراعي، فضال عن  ،توافر االستثمارات الجوهرية األولية للتنقيب  )ب(

التمويل المستدام طويل األجل لدعم التربية الواسعة لعوامل المكافحة البيولوجية وإعادة توزيعها، والرصد والمراقبة بعد 
  إطالقها؛

ب السلطة الحكومية إلدارة اآلفات ومسببات األمراض والسلطات التنظيمية المشاركة الكاملة من جان  )ج(
ثل قطاعات الزراعة والبيئة ، بما في ذلك التشاور والتعاون عبر القطاعات، مالمالئمة المسؤولة عن اتخاذ قرارات اإلطالق

  ؛والعام الخاصة وخدمات الحدود، وأيضا بين القطاعين والصح



UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/7 
Page 8 

 
فيما يتعلق  ،والمجتمعيةالمصلحة المعنيين، على المستويات التشريعية والقطاعية إشراك جميع أصحاب   )د(

  .وتنمية القدرات ،والتكاليف نافعمبآرائها المختلفة عن األهداف، والتبادل التعاوني للمعارف والخبرات وتوزيع ال
من  ، وإذا كانلمحتمل أن تتأثرا البلدانإبالغ على إطالق عوامل المكافحة البيولوجية البلدان التي تعتزم حث وتُ - 9

 البلدانإخطار ويعتبر . إطالقفي مرحلة مبكرة من عملية التخطيط وقبل أي  ا، التشاور معهبإطالق ماتتأثر  المحتمل أن
والمخاطر المحتملة، وتعزيز التشاور  نافعمالعلى  اطالعهامن أجل  اضروري ها أمراوالتشاور مع المحتمل أن تتأثر

حتمل أن تتأثر، في عمليات اتخاذ القرار، وكذلك لضمان تطوير أساليب فعالة ومفيدة التي ي انب البلدانجوالمشاركة من 
  .لمكافحة البيولوجيةل

 الرصد بعد اإلطالق، والخطة الطارئة واالستجابة السريعة

اشرة أو غير يسمح الرصد بعد اإلطالق بسرعة الكشف وقياس أي آثار سلبية متوقعة وغير متوقعة سواء كانت مب - 10
وينبغي . مباشرة للعناصر على التنوع البيولوجي أو الزراعة ويمكن أن يساعد في التخطيط للطوارئ واالستجابة السريعة

) سواء كانت إيجابية أو سلبية(الرصد طويل األجل لآلثار وتقييمها  أن تشتمل جميع برامج المكافحة البيولوجية على
 .من حيث التكلفة باستخدام منهجيات قياسية وفعالة

والخبراء  المحتمل أن تتأثر البلدانويمكن لتبادل معلومات الرصد بعد اإلطالق بشكل واسع، بما في ذلك مع  - 11
اآلخرين، أن يدعم تحسين برامج المكافحة البيولوجية في أماكن أخرى، واعتماد النُهج في مواجهة تغير المناخ 

 .واالضطرابات والتغييرات

 الق عوامل المكافحة البيولوجيةالقرارات بشأن إط

عامال أساسيا  تشاركية لصنع القرارالعملية ال تعتبربالنسبة للقرارات الخاصة ببرامج المكافحة البيولوجية، [ - 12
ومن المفيد للغاية أن تبدأ . خيارات إلدارتهاالويشمل ذلك إيصال المعلومات عن المخاطر و. للحصول على الدعم والنجاح

، مرحلة المبكرة لتطوير برنامج المكافحة البيولوجية لضمان أن جميع اهتمامات أصحاب المصلحة المعنيينهذه العملية في ال
 ].يتم النظر فيها، لغرض أهداف الحفظ الموضوعة للبرنامج المحدد بما في ذلك المصالح الثقافية،

لى إطالق عوامل المكافحة قبل الموافقة ع المحتمل أن تتأثر البلدانوتقديم معلومات علمية ذات صلة إلى  - 13
 صحاب المصلحة المعنيينألدعم التشاور اإلقليمي وتبادل المعارف ذات الصلة، ويسمح ضروري من أجل البيولوجية 

 .واالستعداد لمواجهة أي تأثيرات سلبية محتملةبالمساهمة في عملية صنع القرار 

 تنمية القدرات

الفهم  بما في ذلكدرات في مجال المكافحة البيولوجية التقليدية، إن التعاون التقني والعلمي من أجل تنمية الق - 14
  .تدريب العاملين المهرة، يعد حيويا لنجاح برامج المكافحة البيولوجيةو ،العملية التنظيميةو ،العلمي

  
__________ 

 


