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برنامج عمل المنبر: تقرير تحديد النطاق لتقييم مواضيعي 
 يتعلق باألنواع الغريبة الغازية

 ‘(2’)ب(  3ناتج )ال ومكافحتها ألنواع الغريبة الغازيةلتحديد النطاق لتقييم مواضيعي 
 مذّكرة من األمانة

 مقدمة -أواًل 
يف الدورة الثالثة للمنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم  - 2

لمنرب ، وافق االجتماع العاـ ل2028-2022ادلتعلق بربنامج العمل للفرتة  (IPBES-3/1)اإليكولوجية ويف ادلقرر 
الغازية، يستخدـ يف ادلقاـ األوؿ النهج االفرتاضية،  الغريبةعلى الشروع يف حتديد نطاؽ تقييم مواضيعي لؤلنواع 

النطاؽ من  لتحديدوذلك لكي ينظر فيو االجتماع العاـ للمنرب يف دورتو الرابعة. وبناء على ذلك، وضعت وثيقة 
ستشارة مفتوحة للوصوؿ العاـ عرب شبكة اإلنرتنت أو مؤدتر جانب فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، تدعمها ا

النطاؽ اليت  حتديد. وتشكِّل ىذه ادلذكرة وثيقة 2025أيلوؿ/سبتمرب  25إىل  7لكرتوين يعقد يف الفرتة من إ
 دحتديأعّدىا فريق اخلرباء. وتتاح معلومات إضافية عن ادلؤدتر اإللكرتوين يف مذكرة األمانة العامة بشأف عملية 

 .(IPBES/4/INF/12)ؤلنواع الغريبة الغازية ومكافحتها لالنطاؽ ادلتعلقة بالتقييم ادلواضيعي 
 النطاق واألساس المنطقي والمنفعة واالفتراضات -ثانياً 
 النطاق -ألف 

تنوعة الغازية ومكافحتها يف تقييم اجملموعة ادل الغريبةتتمثل الغاية من التقييم ادلواضيعي ادلقرتح لؤلنواع  - 2
من تلك األنواع اليت تؤثر على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ ومدى التهديد الذي تشكلو تلك 
األنواع على سلتلف فئات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك آثارىا على التنوع 

                                                      
*  IPBES/4/1. 
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سبل ادلعيشة؛ وادلسارات الرئيسية لدخوؿ وانتشار الغذاء، والصحة البشرية وأمن على أمن البيولوجي الزراعي و 
العادلية ادلتعلقة بالتأثًنات ادلرتتبة على تلك األنواع وما  والتوجهاتىذه األنواع بٌن البلداف وداخلها؛ واحلالة 

يرتبط بذلك من تدخبلت اإلدارة حسب ادلناطق وادلناطق دوف اإلقليمية، مع مراعاة ادلعارؼ ونظم القيم 
ة؛ ومستوى الوعي بنطاؽ األنواع الغريبة الغازية وآثارىا؛ وفعالية تدابًن الرقابة احلالية على الصعد الدولية ادلختلف

والوطنية ودوف الوطنية، وما يتصل بذلك من خيارات السياسة العامة اليت ديكن استخدامها من أجل منع تغلغل 
 األنواع الغريبة الغازية والقضاء عليها ومكافحتها.

األنواع اليت يتهدد ”ؼ اتفاقية التنوع البيولوجي األنواع الغريبة الغازية على أهنا تعرِّ و  - ٣
“ من إدخاذلا و/أو انتشارىا إىل خارج مناطق توزيعها ادلاضية أو احلالية البيولوجي التنوع

(https://www.cbd.int/invasive/WhatAreIAS.shtml). 
يم األنواع اليت ينطبق عليها ىذا التعريف، وال سيما تلك اليت يتبٌن وسًنكز التقييم بشكل كبًن على تقي - 2

أثرىا على التنوع البيولوجي، وكذلك على رفاه اإلنساف من خبلؿ تأثًنىا على خدمات النظم اإليكولوجية. 
لى ولكن باإلضافة إىل ذلك، إذا كاف يراد من التقييم أف يكوف مفيدًا لصياغة السياسات، فيجب أال يقتصر ع

 منؤلنواع الغريبة الغازية احلالية فحسب، بل عليو أف يقيِّم أيضًا مصادر ادلخاطر الناشئة، اآلثار احلالية لتقييم 
قبيل احتياطيات األنواع غًن الضارة حاليًا الػُمدخلة حديثاً، وادلوجودة يف الكثًن من ادلناطق، وكذلك األنواع اليت 

اؽ وجودىا يف التحوؿ نتيجة حلاالت التغًن البيئي، مبا يف ذلك تغًن تكوف أصلية يف بعض ادلناطق ويأخذ نط
ادلناخ. وجيب أف يدرؾ التقييم أيضاً أف األنواع الغريبة الغازية ال دتثل ظاىرة منفعلة زلضة. فمعظم عمليات حركة 

جيب أف يضع التقييم  األنواع الدولية تقـو على وساطة البشر أو يدفعها البشر، مثبًل عن طريق التجارة. وأخًناً،
اسرتاتيجيات إدارة تراعي أف عددًا كبًنًا من األنواع الغربية قد يكوف إشكاليًا ومفيدًا يف نفس الوقت. وعبلوة 
على ذلك، ستكوف بعض األنواع قابلة للسيطرة واإلدارة، يف حٌن تستعصي األنواع األخرى وينبغي االعرتاؼ 

مضموهنا على  يقتصرتكوف االستجابات مرنة وعملية، وأال  بكوهنا مستعصية. ولذلك من الضروري أف
 اسرتاتيجيات منع تلك األنواع وإدارهتا فحسب، بل تشتمل أيضاً على تدابًن التكيف أو التعايش معها.

 نطاق التغطية الجغرافية للتقييم -باء 
وجية الربية، والبحرية والنظم سيكوف التقييم عادلياً، ويشمل األنواع الغريبة الغازية يف النظم اإليكول - 5

 اإليكولوجية للمياه العذبة، وذلك يف ادلناطق األربع اليت جرى اعتمادىا لتقييمات ادلنرب اإلقليمية.
 األساس المنطقي -جيم 

، 2020حبلوؿ عاـ ”من أىداؼ آيشي للتنوع البيولوجي:  9يستجيب التقييم ادلقرتح مباشرة للهدؼ  - 6
يبة الغازية ومساراهتا، وحيدَّد ترتيبها حسب األولوية، وختضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو تُعرَّؼ األنواع الغر 

، على النحو الوارد يف اخلطة “يتم القضاء عليها وتوضع تدابًن إلدارة ادلسارات دلنع إدخاذلا وانتشارىا
. ويسهم مباشرة أيضاً (http://www.cbd.int/sp/targets) 2020-2022االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

حبلوؿ عاـ ”للتنمية ادلستدامة:  20٣0الواردة يف خطة عاـ  8-25، الغاية 25يف ىدؼ التنمية ادلستدامة 
، األخذ بالتدابًن الرامية إىل منع إدخاؿ األنواع الغريبة الغازية والتقليل بشكل كبًن من أثرىا يف النظم 2020

“ ئية ومكافحة األنواع ذات األولوية منها أو القضاء عليهااإليكولوجية الربية وادلا
(https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld) ًسيسهم التقييم أيضًا يف . وأخًنا ،

، ويساعد على حتديد أولويات اإلدارة يف إطار ىذه 27و 22و 22و 5حتقيق أىداؼ آيشي للتنوع البيولوجي 
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داؼ. ومن ادلسلم بو أف األنواع الغريبة الغازية ىي من العوامل الدافعة الرئيسية النقراض األنواع على الصعيد األى
 العادلي؛ فهي تؤدي إىل تدىور ادلوائل وذلا آثار خطًنة على ادلناطق احملمية يف مجيع أحناء العامل.

ايد وتضم أساسًا األنواع غًن احمللية من وتشمل األنواع الغريبة الغازية رلموعة شاسعة وسريعة التز  - 7
الفقاريات الربية والبحرية وفقاريات ادلياه العذبة والبلفقاريات والنباتات والكائنات ادلسببة لؤلمراض، وىي تشكل 

الغذاء أمن واحدًا من أخطر التهديدات وأسرعها منوًا بالنسبة للتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية و 
وأمن ُسبل العيش. وبالنسبة لبلداف كثًنة تعترب األنواع الغريبة الغازية هتديداً أكثر خطورة من تغًنر ادلناخ. والصحة 

 واجملتمعاتوتتسبب األنواع الغريبة الغازية يف انقراض النباتات واحليوانات ادلتوطنة وتدىور الُنظم البيئية 
عجز احملاصيل وتقلص اإلنتاجية الزراعية وفقداف تنوع األنواع  ب، كما تسبوجية النادرة وادلعرَّضة للتهديداإليكول

ادلستنبتة والسبلالت احليوانية، وإحلاؽ الضرر بادلمتلكات والبنية التحتية وادلصائد احمللية والسياحة وأنشطة الرتفيو 
األنواع الغريبة الغازية يف اذلواء الطلق. وتتزايد خطورة التهديدات اليت يتعرض ذلا التنوع البيولوجي احمللي من 

ئنات القشرية اليت تلتصق أو متعمدًا )مثبًل من مياه الصابورة ادللوثة أو الكا عرضياً البحرية، سواًء كاف إدخاذلا 
 ليست مفهومة بوضوح. وىي أيضاً ، بالسفن(

دلهددة باالنقراض وتتعرض للخطر من األنواع الغريبة الغازية نسبة كبًنة من األنواع والنظم اإليكولوجية ا - 8
يزاؿ فقداف ادلوائل ىو اخلطر الرئيسي الذي يتهدد معظم األنواع، ولكن أثر  على الصعيدين العادلي واحمللي. وال

األنواع الغريبة الغازية ديثل خطرًا إضافيًا كبًناً. ويف حٌن أف التهديدات من قبيل التلوث وتدىور األراضي ديكن 
ديكن أف يتسبب يف أضرار “ تلوثًا قاببًل للتكرار الذايت” دتثل األنواع الغريبة الغازيةفالتقليل منها بصورة مباشرة، 

متزايدة إذا ترؾ بدوف إدارة. وتكوف اآلثار يف جزر احمليطات أشد خطورة، حيث تتسبب األنواع الغريبة الغازية 
ائيات والزواحف والسرطانات بصورة مباشرة أو غًن مباشرة يف معظم حاالت انقراض الثدييات والطيور والربم

الربية واحللزونات الربية واحلشرات. ولؤلنواع الغريبة الغازية أيضًا تأثًن كبًن على االقتصادات: فعلى الصعيد 
 2,2جتاوزت  2002العادلي مثبًل تشًن التقديرات إىل أف تكلفة األضرار اليت جنمت عن ىذه األنواع يف عاـ 

واستخداـ مبيدات اآلفات دلكافحة األنواع  (2)يف ادلائة من االقتصاد العادلي. 5تريليوف دوالر، أي ما يعادؿ 
 الغريبة الغازية ىو أيضاً أحد األسباب الرئيسية لفقداف التنوع البيولوجي، وديثل أيضاً خطراً على صحة اإلنساف.

 الفائدة -دال 
للتنوع البيولوجي والتنمية ادلستدامة والرفاه  تثًن األنواع الغريبة الغازية هتديدًا متناميًا بصورة سريعة - 9

التهديد لتحديد كمي ضعيف وال يفهمو مقررو السياسات كثًناً. ومن شأف  اىذ خيضعاإلنساين، وبوجو عاـ 
التقييم ادلقرتح أف يزيد الوعي بطبيعة وخطورة التهديد الذي دتثلو ىذه األنواع؛ وحيدد السياسات اليت ديكن 

صعيد الدويل من جانب احلكومات، والقطاع اخلاص واجملتمع ادلدين من أجل ادلساعدة يف استخدامها على ال
األنواع الغريبة الغازية، والقضاء عليها أو مكافحتها. ومن شأف ىذا التقييم أف يسلط الضوء  أثرإيقاؼ انتشار 

لرامية إىل معاجلة أزمة التنوع من إضافة القيمة يف رلاؿ صياغة السياسات ا ادلنربعلى الكيفية اليت يتمكن هبا 
 البيولوجي.

                                                      
(2   )Pimentel, D., et al., 2001. “Economic and environmental threats of alien plant, animal, and 

microbe invasions”. Agriculture, Ecosystems and Environment 84: 1–20. 



IPBES/4/10 

4 

 وسيهدؼ التقييم إىل معاجلة ادلسائل اليت هتم مقرري السياسات وتتناوؿ األنواع الغريبة الغازية، مثل: - 20
ما ىي أوجو التقدـ احملرز على الصعيد العادلي يف معاجلة أىداؼ آيشي للتنوع البيولوجي ذات  )أ(

 الغازية؟الصلة باألنواع الغريبة 
 ما ىي ادلبادرات السياساتية العادلية اليت من شأهنا أف تساعد يف إدارة األنواع الغريبة الغازية؟ )ب(
 ما ىي العقبات اليت حتوؿ دوف األخذ بتدابًن إدارة األنواع الغريبة الغازية؟ )ج(
 اع الغريبة الغازية؟ما ىي األساليب ادلتاحة من أجل حتديد األولويات ادلتعلقة بتهديدات األنو  )د(
ما ىو الدور و كيف ديكن للتحالفات والشبكات أف تساعد يف إدارة األنواع الغريبة الغازية؟  )ىػ(

 الذي ديكن أف تؤديو الشراكات اإلقليمية؟
ىل ىناؾ دوافع غًن سوية يف السياسة العامة ديكن أف تؤدي بشكل غًن مقصود إىل نشوء  )و(

 الغريبة الغازية؟ادلخاطر ادلتعلقة باألنواع 
 كيف يقرر صانعو السياسات ادلسائل اليت ستعاجل يف البداية يف ضوء ادلوارد احملدودة؟ )ز(
ىل سيكوف من ادلفيد وضع قاعدة بيانات للتشريعات وعمليات الرصد ونظم االستجابة اليت  )ح(

ات ادلعنية األخرى اليت حتتاج إىل بناء تتسم بالفعالية فيما يتعلق باألنواع الغريبة الغازية، وكذلك للبلداف واجله
 القدرات يف ىذا اجملاؿ؟

 ما ىي آثار األنواع الغريبة الغازية وسلاطرىا وفوائدىا بالنسبة للتنوع البيولوجي والرفاه البشري؟ )ط(
كيف ديكن أف يستفيد قطاع السياسات واألعماؿ التجارية وادلنظمات غًن احلكومية  )ي(

 خرى من حتسٌن إدارة األنواع الغريبة الغازية؟واجلهات ادلعنية األ
 االفتراضات -هاء 

سيستند التقييم ادلقرتح إىل ما ىو موجود من ادلؤلفات العلمية والتقييمات الوطنية، وسيستفيد من  - 22
العمل الذي تقـو بو ادلؤسسات والشبكات القائمة )انظر الفرع خامسًا ادلتعلق باجلهات صاحبة ادلصلحة 

ادرات ادلعنية(. وسيتمكن فريق التقييم أيضًا من االستفادة من قائمة مرجعية للمؤلفات ادلنشورة وادلؤلفات وادلب
النطاؽ يف ادلؤدتر اإللكرتوين. وسيجري تعيٌن  حتديدغًن ادلعلنة، إىل جانب التعليقات اليت مجعت خبلؿ عملية 

للتقييم. وسيكوف فريق اخلرباء ادلعين  ادلنرب دليل الثقة بالنسبة جلميع النتائج على النحو ادلبٌن يف مستويات
 بالتقييم متنوعاً من حيث ادلهارات ونوع اجلنس والتغطية العادلية.

وعبلوة على ذلك سيسعى فريق اخلرباء إىل تقييم احلالة اإلقليمية لؤلنواع الغريبة الغازية من خبلؿ بناء  - 22
صلية، ألف اجملتمعات احمللية من ادلزارعٌن وصيادي احليوانات الربية أوجو التآزر مع نُظم ادلعرفة احمللية واأل

وصيادي األمساؾ وغًنىم من موظفي احلكومة واخلرباء احملليٌن قد تكوف لديهم معارؼ ذات صلة بادلوضوع فيما 
ىل إدارهتا. وستستنًن يتعلق بتاريخ األنواع الغريبة الغازية ومساراهتا وآثارىا ادلتغًنة ومدى فعالية اجلهود الرامية إ

 عملية التقييم بنهج وإجراءات العمل مع الشعوب األصلية وادلعارؼ احمللية اليت ترد يف دليل التقييم. 
زلررًا مراجعاً، ويتم  22مؤلفاً، و 52وسيتألف فريق اخلرباء ادلعين بالتقييم من رئيسٌن مشاركٌن، و - 2٣

بعد موافقة االجتماع و نواتج ادلنرب يف أعقاب صدور دعوة إىل الرتشيح اختيارىم وفقًا لئلجراءات ادلتعلقة بإعداد 
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. وسيحصل فريق اخلرباء ادلعين بالتقييم على الدعم من وحدة للدعم التقين على تقرير حتديد النطاؽ العاـ
 )تشمل ما يعادؿ وظيفة واحدة دلوظف فين متفرغ(.

ة، وضع فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، بالتشاور مع وبناء على طلب االجتماع العاـ يف دورتو الثالث - 22
ادلكتب، هنجًا منسقًا للتقييمات اإلقليمية ودوف اإلقليمية، وكذلك للتقييمات ادلواضيعية. ويف إطار ىذا النهج، 

ية جرى إدخاؿ عشرة من ادلؤلفٌن اخلرباء يف موضوع األنواع الغريبة الغازية يف كل فريق من أفرقة التقييم ادلعن
خبًنًا يف التقييمات اإلقليمية،  20بالتقييمات اإلقليمية األربعة. ويتوقع أف يساىم ىؤالء اخلرباء البالغ عددىم 

وكذلك، عن طريق سبل افرتاضية، يف التقييمات ادلواضيعية ادلتعلقة باألنواع الغريبة الغازية. وباإلضافة إىل ذلك، 
ييم إقليمي سيجري إدماجهما بالكامل كمؤلَفٌن رئيسيٌن يف فريق فهناؾ خبًناف من اخلرباء العشرة يف كل تق

اخلرباء ادلعين باألنواع الغريبة الغازية من أجل كفالة االتساؽ الكامل بٌن مجيع التقييمات فيما يتعلق باألنشطة 
 ادلنفذة بشأهنا.

 الخطوط العامة للفصول -ثالثاً 
 متعلقاً بالسياسات ومؤلفاً من ستة فصوؿ يرد بياهنا أدناه. يقرتح أف ديثل التقييم ادلواضيعي تقريراً  - 25
سيقدـ مفهـو األنواع الغريبة الغازية وسيتضمن ادلصطلحات والتعاريف؛ وادلخاطر اليت  2الفصل  - 26

ة تشكلها ىذه األنواع على النظم اإليكولوجية البحرية والربية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة؛ واألنواع الغريب
الغازية يف سياؽ اإلطار ادلفاىيمي للمنرب؛ ونظرة عامة موجزة إىل أمهية فهم التصورات السائدة عن األنواع الغريبة 

 الغازية يف إطار نظم القيم ادلختلفة.
سيقدـ استعراضًا مفصبًل لؤلصناؼ ادلختلفة من األنواع الغريبة الغازية. وسيتضمن وسائل  2الفصل  - 27

ذه األنواع وتفصيبًل حبسب ادلناطق لآلثار ادلرتتبة عليها يف رلاالت التنوع البيولوجي، والنظم وتاريخ انتشار ى
مجيع  يفاإليكولوجية يف العامل، وخدمات النظم اإليكولوجية ورفاه البشر. وستتم فيو تغطية األنواع الغريبة الغازية 

، االمتداد ادلساحي 2اليت سيغطيها الفصل الفئات الرئيسية لعلم تصنيف األحياء. وتشمل ادلسائل األخرى 
والتوجهات ادلتعلقة بفقداف التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، وتدىور األراضي وفقداف األمن 
الغذائي وأمن ُسبل كسب العيش نتيجة لؤلنواع الغريبة الغازية يف مجيع ادلناطق وادلناطق الفرعية؛ وتقييم عتبات 

)سواء كاف سلبيًا أـ إجيابياً(، مبا يف ذلك وصوؿ أنواع غريبة غازية جديدة مؤخراً؛ والتوفيق بٌن  التغًن ومقياسو
لمناطق اإلقليمية ودوف اإلقليمية، مبا يف بالنسبة لادلخاطر ادلستقبلية و ادلعلومات احلالية وادلعارؼ األصلية واحمللية؛ 

األنواع ”تأثًنات يف الوقت احلاضر )تسمى يف الغالب  ذلك احتياطيات األنواع ادلدخلة حديثًا اليت ليس ذلا
 ، وحاالت األنواع احمللية اليت يتحوؿ نطاؽ وجودىا. “(النائمة

الغازية.  الغريبةسيتألف من تقييم عادلي للدوافع ادلباشرة وغًن ادلباشرة ادلسؤولة عن األنواع  ٣الفصل  - 28
ياد حركة السلع األساسية وادلواد األخرى عن طريق النقل البحري وسوؼ يقيم العوامل اليت تدفع التغيًن، مثل ازد

واجلوي نتيجة للتجارة؛ والسياسات اإلمنائية، مبا يف ذلك تربية األحياء ادلائية، واحلراجة، والزراعة؛ وتغًن ادلناخ، 
ت؛ واإلدخاؿ ادلتعمد، الذي يتوقع أف يزيد معدالت غزو األنواع الغريبة وتأثًناهتا؛ وتدىور األراضي وفرط ادلغذيا

مثل جتارة احليوانات األليفة ونباتات الزينة؛ وانتشار األنواع من أجل إصبلح النظم اإليكولوجية ادلتدىورة، أو 
األنواع اليت حتظى بقيمة لدى اجملتمعات احمللية من أجل احلصوؿ على احلطب وألغراض أخرى؛ وعدـ كفاية 

 دارة األنواع الغريبة الغازية.اإلجراءات الدولية والوطنية من أجل إ
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سيكوف عبارة عن تقييم عادلي لآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية ادلرتتبة على األنواع  2الفصل  - 29
الغريبة الغازية. وسوؼ يركز على تأثًنىا على التنوع البيولوجي، وعلى نظم إيكولوجية معينة وخدمات زلددة 

لك القيم غًن االقتصادية، على سبيل ادلثاؿ القيم الثقافية واالجتماعية، والقيم للنظم اإليكولوجية، مبا يف ذ
ادلشرتكة الرتفيهية والعلمية والروحية واجلمالية. ويشمل ذلك دراسات احلالة ادلتعلقة بأثر األنواع الغريبة الغازية 

ى التنوع البيولوجي، وخدمات الُنظم اإليكولوجية واألمن الغذائي والصحي وأمن سبل كسب العيش. عل
وسيحاوؿ الفصل حتديد خصائص الدرجات ادلتنوعة آلثار األنواع الغريبة الغازية، ال رلرد الرتكيز على أكثر 

ثر العاـ. وسيقيم الفصل حاالت ، وذلك من أجل احلصوؿ على تقييم واقعي غًن مبالغ فيو لؤلتأثًناً األنواع 
األنواع ادلدخلة حديثًا اليت ذلا نفع يف بعض القطاعات ولكن ذلا أيضاً أثر سليب على التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية.
سيستعرض فعالية الربامج السابقة واحلالية واألدوات ادلستخدمة إلدارة األنواع الغربية الغازية  5الفصل  - 20

لى الصعد العادلية والوطنية واحمللية. وبوجو خاص، سيقـو الفصل ببحث وتقييم التجارب السابقة يف اجملاالت ع
 التالية:

الغريبة الغازية، مبا يف ذلك دور اتفاقية التنوع  لؤلنواعمنع االنتشار الدويل وما بٌن الوطين  )أ(
 لصدد؛البيولوجي، ودور التنمية التجارية واالقتصادية يف ىذا ا

وادلبدأ الوقائي والنهج الوقائي يف إدارة األنواع الغريبة الغازية؛ وفعالية تقييم ادلخاطر كأداة من  )ب(
 أدوات إدارة ىذه األنواع؛ 

 وتدابًن احلجر الوطنية، والتدابًن ادلتعلقة باعتماد أساليب منهجية يف رلاؿ األمن البيولوجي؛ )ج(
ع بٌن القطاعات، مثبًل األنواع الػُمدخلة اليت تكوف مفيدة وضارة يف وإدارة نواحي التعقيد والنزا  )د(

 وقت واحد حسب السياؽ والقيم؛ 
واستخداـ وسائط اإلعبلـ االجتماعية للكشف عن حاالت انتشار تفشي األنواع الغريبة  )ىػ(

 الغازية وإدارة ىذه احلاالت؛
جودة، مبا يف ذلك خيارات ادلكافحة من القضاء على األنواع الغريبة الغازية عندما تكوف مو  )و(

وادلكافحة البيولوجية، واستنفاد أعداد ىذه األنواع عن طريق  ،دات اآلفات، واستخداـ الطُعميقبيل استخداـ مب
. وسيتم توثيق (gene drive)“ حتفيز اجلينات”استخدامها واستغبلذلا، وغًن ذلك من ادلمارسات مثل تكنولوجيا 

 دلكافحة احليوانات الغازية؛ األساليب األخبلقية
وقدرات البلداف ادلختلفة على إدارة األنواع الغريبة الغازية، والعقبات اليت حتوؿ دوف األخذ  )ز(

 باألدوات؛
 وإدارة األنواع الغريبة الغازية يف ادلناطق احملمية. )ح(

ة. وسوؼ يقدـ خيارات إلذكاء سوؼ يبحث اخليارات ادلستقبلية إلدارة األنواع الغريبة الغازي 6الفصل  - 22
الوعي على الصعيد العادلي، من أجل إنشاء نظم لئلنذار ادلبكر فيما يتعلق مبخاطر ىذه األنواع، ومن أجل بناء 
القدرات، وتقاسم ادلعارؼ على الصعيدين الدويل واإلقليمي فيما يتعلق بالوقاية واإلدارة. ودتثل األنواع الغريبة 

واضعي اللوائح التنظيمية الذين حياولوف محاية البيئة من ىذه األنواع، وسوؼ يتعٌن على الغازية مشكلة كبًنة ل
التقييم أف يقرتح حلواًل سياساتية للتعامل مع عمليات ادلفاضلة ادلعقدة بٌن القطاعات. وسوؼ جيري تقييم 
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إلجراءات من أجل التنبؤ خيارات من قبيل تعزيز الشبكات الدولية والضوابط اجلمركية ووضع االسرتاتيجيات وا
ومكافحتو. وسيبحث الفصل، حيثما أمكن ذلك، اآلثار  ىذا االنتشار منبانتشار األنواع الغريبة الغازية والوقاية 

، مع االعرتاؼ بأف ذلك ال يزاؿ رلااًل الغازية ادلرتتبة على سيناريوىات ومناذج التوجهات ادلستقبلية لؤلنواع الغريبة
  العلـو ادلتعلقة بتلك األنواع.غًن متطور نسبياً يف

 المؤشرات والمقاييس ومجموعات البيانات -رابعاً 
ادلؤشرات ىي قيم أو عبلمات تعكس بشكل ال لبس فيو ادلعلومات ادلتعلقة باحلالة واألسباب والنتائج  - 22

ادلؤشرات لوجية. وحتقق دلوضوع أو عملية ما، ودتثل أداة ىامة يف تقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكو 
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية أغراضًا متعددة ديكن تصنيفها الواسع إىل ثبلث مهاـ ادلتعلقة ب

)ب( رصد آثار السياسات البديلة؛ و)ج( االستكشافات العلمية. وتستخدمها ورئيسية ىي: )أ( تتبع األداء؛ 
 التقييمات يف الغالب للغرضٌن األولٌن.

وسيقـو التقييم باستعراض استخداـ وفعالية ادلؤشرات القائمة، مثل تلك اليت وضعتها الشراكة يف  - 2٣
 مؤشرات التنوع البيولوجي، وسيبحث ادلؤشرات ادلمكنة األخرى اليت ديكن استخدامها. 

ًن إىل احتماؿ  وسيقـو التقييم باستقصاء مدى توفر البيانات، مع التسليم بأف عملية دراسة النطاؽ تش - 22
التقييم، حيثما أمكن ذلك، على نطاؽ البلد، أو  يكوف تلك البيانات مشتتة على الصعيد العادلي. وسيجر 

عند االقتضاء. وينبغي أف يسمح مجع البيانات وتنظيمها بالتصنيف “ قابلية للتنفيذ” على نطاؽ أكثر تفصيبًل و
 اـ أو األنواع.على أساس ادلتغًنات ذات الصلة مثل البيئة أو النظ

 الجهات صاحبة المصلحة والمبادرات المعنية -خامساً 
ستشمل أىم اجلهات صاحبة ادلصلحة يف ىذا التقييم مقرري السياسات الذين يتعاملوف مع التنوع  - 25

البيولوجي واحلدود. ويف حالة مثل ىؤالء من أصحاب ادلصلحة ينبغي أف يركز التقييم بشكل دقيق على الفوائد 
الغازية، مبا يف ذلك الفوائد ادلرتتبة على رفاه اإلنساف.  الغريبةيت جتنيها البلداف ومواطنوىا من إدارة سلاطر األنواع ال

ولكن، بالنظر إىل أف ىذه األنواع كثًنًا ما تنتج عن احلركة الدولية لؤلنواع، أو عن العمليات اليت يدفعها البشر 
صلحة أيضًا منظمات التجارة الدولية، وموظفي احلدود والوكاالت اليت مثل التجارة، ستشمل اجلهات صاحبة ادل

تقـو بدور يف احلركة الدولية لؤلنواع مثل تلك الوكاالت العاملة يف قطاعي احلراجة والزراعة. وجيب القياـ بالكثًن 
لى نتائج التقييم قطاعات من أنشطة إدارة األنواع الغريبة الغازية على ادلستويات احمللية. ولذلك، يلـز أف ُتطلع ع

واسعة من اجلماىًن على نطاقات سلتلفة، مبا يف ذلك أصحاب ادلعارؼ األصلية واحمللية، وأف يتم اإلببلغ عن 
تلك النتائج بواسطة ادلواد ادلراعية للسياؽ. وباإلضافة إىل ذلك، ديثل طلب اجلماىًن على احليوانات األليفة 

أف حتتاج احلكومات إىل الدعم يف رلاؿ  ويرجحنيًا لؤلنواع الغريبة الغازية، النادرة وكائنات الزينة مصدرًا غ
االتصاؿ مع ىذا القطاع الػُمحدث للمخاطر. وقد تشمل ادلواد اإلعبلمية ادلفيدة الناشئة عن التقييم أيضًا مواد 

ارة الناجحة لؤلنواع الغريبة التدريب للمسؤولٌن عن إدارة ادلوارد الطبيعية، ودراسات احلاالت اإلفرادية خلطط اإلد
ل ادلساعدة يف جالغازية. وسينظر التقييم يف فوائد إنشاء شبكة دعم عادلية معنية باألنواع الغريبة الغازية من أ

تبادؿ اخلربات والتجارب. وقد مثل احلفاظ على القدرة واالستمرارية يف األجل الطويل مسألة ىامة بالنسبة 
 ضي؛ وسيحتاج التقييم إىل حبث آليات معاجلة تلك ادلسألة.للعديد من البلداف يف ادلا

وسيجري التماس مصادر ىامة للمعلومات واحللوؿ من أصحاب ادلصلحة مثل الفريق ادلتخصص يف  - 26
األنواع الغازية التابع لبلحتاد الدويل حلفظ الطبيعة/اللجنة ادلعنية ببقاء األنواع، ومبادرة األنواع الغازية التابعة 
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حتاد العادلي حلفظ الطبيعة، وبرنامج األنواع الغريبة الغازية للمنظمة الدولية حلماية الطيور، وادلركز الدويل للزراعة لبل
والعلـو البيولوجية، والشراكة الدولية للمعلومات ادلتعلقة باألنواع الغريبة الغازية )مبادرة تدعمها أمانة اتفاقية 

ة والزراعة لؤلمم ادلتحدة وال سيما الشعب ادلعنية بالزراعة واحلراجة وتربية التنوع البيولوجي(، ومنظمة األغذي
للطيور ادلائية )اتفاقية  األحياء ادلائية، وأمانة اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئبلً 

الصحة العادلية، واللجنة الدولية  رامسار(، ومنظمة األمم ادلتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، ومنظمة
 حلماية النباتات، وغًنىا من ادلنظمات وىيئات اخلرباء الدولية واإلقليمية.

 بناء القدرات -سادساً 
ستستخدـ قائمة احتياجات بناء القدرات اليت وافق عليها االجتماع العاـ يف دورتو الثالثة يف التقييم  - 27

 .ةادلقرتح لؤلنواع الغريبة الغازي
ديكن أف يقدـ إسهامًا ىامًا يف  ادلنربؤلنواع الغريبة الغازية، تبٌن أف لالنطاؽ  حتديدوخبلؿ عملية  - 28

التشجيع على تطوير وتعزيز رأس ادلاؿ البشري والبىن التحتية ادلؤسسية، وذلك من أجل التعامل مع ىذه األنواع. 
ة بٌن البلداف يف قدراهتا على إدارة ىذه األنواع، وبأف وخبلؿ العملية جرى اإلقرار أيضًا بوجود اختبلفات كبًن 

العديد منها تلزمو ادلساعدة من أجل تطوير ىذه القدرات. وأظهرت العملية أف اجلهود الرامية إىل التخفيف من 
. أثر األنواع الغريبة الغازية لن تنجح ما مل جير تنسيقها ودعمها على كامل نطاؽ الوكاالت احلكومية يف البلد

وديثل ىذا األمر حتديًا خاصًا يف احلاالت اليت جيري فيها تشجيع ىذه األنواع بسبب منافعها االقتصادية )مثل 
األنواع الغازية يف رلاؿ تربية األحياء ادلائية(. وقد يساعد ادلنرب يف وضع منوذج للحوكمة وبناء القدرات يأخذ يف 

 لحة.االعتبار مجيع ىذه العوامل واجلهات صاحبة ادلص
وسيهدؼ بناء القدرات يف رلاؿ األنواع الغريبة الغازية إىل حتسٌن القدرات البشرية وادلؤسسية والتقنية  - 29

على ادلدى الطويل من أجل تنفيذ واستخداـ التقييمات على حنو مستنًن وفّعاؿ من أجل تطوير واستخداـ 
صوؿ على البيانات وادلعلومات وادلعارؼ البلزمة. األدوات والُنهج الرامية إىل دعم السياسات، ولتحسٌن سبل احل

وسيستفيد من النتائج اليت توصل إليها التقييم، هبدؼ حتسٌن التفاعل بٌن العلم والسياسات. وقد تكوف إحدى 
 القدرات اذلامة ىي اخلربة يف رلاؿ إجراء التقييمات للمخاطر اليت دتثلها األنواع الغريبة الغازية احلالية واحملتملة

 بالنسبة ألي تطور أو مشروع، ووضع خطط األمن البيولوجي وخطط إدارة األنواع بناء على تلك التقييمات.
وسيقـو التقييم بتحديد الثغرات يف ادلهارات العلمية وادلهارات األخرى اليت تعيق اإلدارة السليمة  - ٣0

يف تقييم األثر احليوي، واإلدارة التكيفية الفاعلة،  لؤلنواع الغريبة الغازية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتصنيف، واخلربة
واختاذ القرار بشكل منظم، والتخطيط ادلنهجي لعمليات احلفظ، والنهج ادلعروفة لبلستجابة واإلدارة )اإلبادة، 
وادلكافحة ادلتكاملة لآلفات وادلكافحة البيولوجية( وما يرتبط بذلك من اذلياكل األساسية. ومن أجل تقدمي 

طنٌن، ديكن بسهولة أف تتاح البيانات واألدوات التحليلية ادلتوفرة للعمـو واليت يوجد الكثًن ام لعلـو ادلو الدع
 منها، وذلك يف البلداف اليت حتتاج إليها ودوف تكبد تكاليف كبًنة.

 عملية والجدول الزمنيال - اً بعسا
مبا يف ذلك اإلجراءات وادلعامل  د تقرير التقييمإلعدا واجلدوؿ الزمين ادلقرتح العملية ادلقرتحة أدناه ترد - ٣2

 األساسية والرتتيبات ادلؤسسية:
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 اإلجراءات والرتتيبات ادلؤسسية  التاريخ
ادلواضيعي  على إجراء التقييم الرابعةيوافق االجتماع العاـ يف دورتو  وؿألالربع ا 

ليمية ومكافحتها باالقرتاف مع التقييمات اإلقبشأف األنواع الغازية 
يطلب عروضاً ، و للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

ويطلب إىل ادلكتب واألمانة  ذلذا التقييم،تقين عيين  لتقدمي دعم
 ينتقالدعم ال لتطبيقوضع الرتتيبات ادلؤسسية البلزمة 

يطلب الرئيس، عن طريق األمانة، من احلكومات واجلهات   
 خرباء إلعداد تقرير التقييماألخرى من أصحاب ادلصلحة ترشيح 

 
 
 
 

2026 

 مانة بتجميع قوائم الرتشيحاتاألتقـو  ع الثاينالرب
ادلشاركٌن، وادلؤلفٌن  الرئيسٌنيقـو فريق من اخلرباء باختيار 

وادلؤلفٌن الرئيسيٌن، واحملررين ادلراجعٌن ، ادلعنيٌن بالتنسيق الرئيسيٌن
عليها يف ادلقرر  باستخداـ معايًن االختيار ادلعتمدة ادلنصوص

 ، ادلرفق(IPBES/2/17) 2/٣-د ح ـ
ف، ورئيس وحدة الدعم اادلشارك الرئيسافاجتماع اللجنة اإلدارية )

التقين وأعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات/ادلكتب( الختيار 
الرئيسيٌن  ٌنرىم )أي ادلؤلفابقية أعضاء فريق اخلرباء وحتديد أدو 

واإلعداد  (ادلراجعة ري وزلر ٌن الرئيسيٌنف، وادلؤلادلعنيٌن بالتنسيق
 لبلجتماع األوؿ للمؤلفٌن

الصيغة االتصاؿ بادلرشحٌن ادلختارين، وملء الشواغر، ووضع   
 واحملررين ادلراجعٌنادلشاركٌن وادلؤلفٌن  الرئيسٌنقائمة النهائية ل

الربع الثاين/أوائل الربع  
 الثالث

مشاركًا : الرئيساف  59األوؿ للمؤلفٌن حبضور  االجتماععقد 
ادلشاركاف، وادلؤلفوف الرئيسيوف ادلعنيوف بالتنسيق وادلؤلفوف 

خرباء اتصاؿ يشاركوف يف إجراء التقييمات  8الرئيسيوف، و
اإلقليمية )خبًناف لكل تقييم من التقييمات اإلقليمية األربعة(، 

 وأعضاء الفريق/ادلكتب

لنسخة صفر( من الفصوؿ وإرساذلا إىل إعداد ادلشاريع األولية )ا الربع الرابع 
 األمانة )وحدة الدعم التقين(

وحدة الدعم إىل األمانة ) وإرساذلاادلشاريع األوىل للفصوؿ  إعداد وؿألالربع ا 
 التقين(

 (أسابيع 6ع األوؿ )و دلشر الفصوؿ يف ا جتميع  
2027 

 
اإلقليمية اجملمعة إرساؿ ادلشروع األوؿ للتقييمات اإلقليمية ودوف  الربع الثاين

 أسابيع( 6) اخلرباء لؤلنواع الغريبة الغازية لكي يستعرضها

وحدة الدعم ) األمانة من جانبجتميع تعليقات االستعراض   
 )أسبوعاف( وذلك إلرساؿ ادلشروع األوؿ إىل ادلؤلفٌن (التقين
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 اإلجراءات والرتتيبات ادلؤسسية  التاريخ
خرباء  8: اً( مبا يف ذلكمشارك ٣9للمؤلفٌن )الثاين  االجتماع الثالثأوائل الربع  

اتصاؿ يشاركوف يف إجراء التقييمات اإلقليمية، وأعضاء 
الرئيسيوف ادلعنيوف  ف، وادلؤلفوفالفريق/ادلكتب، والرئيساف ادلشاركا

 ادلراجعةوزلررو  بالتنسيق
لفصوؿ وادلشروع األوؿ من موجز مقرري ادلشاريع الثانية لإعداد  الربع الثالث 

 شهور(6-5السياسات )
إرساؿ ادلشروع الثاين من التقييم وادلشروع األوؿ من موجز مقرري  ؿو الربع األ 

 السياسات إىل احلكومات ولبلستعراض من قبل اخلرباء )شهراف(

2028 
ادلشروع الثاين للتقييمات اإلقليمية  التعليقات الستعراضجتميع  األوؿالربع 

إرساذلا إىل ادلؤلفٌن و السياسات،  مقرري دلوجزوادلشروع األوؿ 
 (أسبوعاف)

/أوائل الربع الربع الثاين 
 الثالث

، فاشاركادل الرئيسافمشاركاً:  72) اجتماع ادلؤلفٌن الثالث
زلررو وادلؤلفوف الرئيسيوف ادلعنيوف بالتنسيق، وادلؤلفوف الرئيسيوف، و 

 وأعضاء الفريق/ادلكتب( مراجعة
 قرريم ودلوجزاإلقليمية يف النص للتقييمات  النهائية التغيًنات /الرابعالربع الثالث 

 (أشهر 6السياسات )
السياسات إىل اللغات الرمسية الست لؤلمم  مقرري موجزترمجة  الربع األوؿ 

 ادلتحدة )شهر واحد(
السياسات، إىل  دلقرري ادلوجز ادلرتجم، مبا يف ذلك التقييمتقدمي  األوؿالربع  

 أسابيع( 6اـ )احلكومات لبلستعراض النهائي قبل االجتماع الع
لكي السياسات  مقرري موجزالنهائية على  تعليقات احلكومات األوؿالربع  2029

 فيها ادلؤلفوف قبل االجتماع العاـ ينظر
 مايو/أيار 

 )يؤكد الحقاً(
ادلواضيعية قبوؿ التقييمات  على فقةايقـو االجتماع العاـ بادلو 

 سياسياتال مقرري موجز، مبا يف ذلك لؤلنواع الغريبة الغازية
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 تقدير التكاليف - ثامناً 
 التقييم. ريرتقيظهر اجلدوؿ أدناه التكلفة التقديرية إلجراء وإعداد  - ٣2

 االفرتاضات بند التكلفة السنة

 التكلفةتقديرات 
)بدوالرات الواليات 

 ادلتحدة(
، ادلشاركٌن ٌنرئيساجتماع ال 2026

 (السكرتارية/وحدة الدعم التقينو 
أسبوع،  2/2اع )االجتمتكلفة 

 مشاركٌن يف بوف( 5
 صفر

السفر وبدؿ اإلعاشة اليومي 
 (اً دوالر  ٣ 750×٣)

250 22 

االجتماع األوؿ للمؤلفٌن  
ادلشاركوف: الرئيساف ادلشاركاف، )

ادلؤلفوف الرئيسيوف ادلعنيوف 
، دلؤلفوف الرئيسيوفوابالتنسيق، 

وخرباء االتصاؿ وأعضاء 
 (الفريق/ادلكتب

 سبوعأ) االجتماع مكافتكاليف 
يف  25( )اً مشارك 59، واحد

 (ادلائة عيناً 

750 28 

 السفر وبدؿ اإلعاشة اليومي
 (اً والر د ٣ 750 × 25)

750 268 

ما يعادؿ وظيفة فنية واحدة على  التقينالدعم  
 (يف ادلائة عيناً  50)أساس التفرغ 

000 75 

االجتماع الثاين للمؤلفٌن  2027
ف ادلشاركاف، ادلشاركوف: الرئيسا)

وادلؤلفوف الرئيسيوف ادلعنيوف 
بالتنسيق، وخرباء االتصاؿ، 

 (وأعضاء الفريق/ادلكتب

سبوع أ) مكاف االجتماعتكاليف 
يف  25( )مشاركاً  ٣9واحد، 
 (ادلائة عيناً 

500 7 

 السفر وبدؿ اإلعاشة اليومي
 (اً دوالر  ٣ 750 × ٣0)

500 222 

واحدة على ما يعادؿ وظيفة فنية  التقينالدعم  
 (يف ادلائة عيناً  50) أساس التفرغ

000 75 

االجتماع الثالث للمؤلفٌن  2028
ادلشاركوف: الرئيساف ادلشاركاف، )

ادلؤلفوف الرئيسيوف ادلعنيوف 
بالتنسيق، وخرباء االتصاؿ، وزلررو 

 ، وأعضاء الفريق/ادلكتب(ادلراجعة

سبوع أ) مكاف االجتماعتكاليف 
 ( مشاركاً  72واحد، 

 فر وبدؿ اإلعاشة اليوميالس
 دوالراً( ٣ 750 × 52)

750 28 
 

500 202 

 ينتقالدعم ال 
 

 التوزيع والتوعية

ما يعادؿ وظيفة فنية واحدة على 
 يف ادلائة عيناً( 50أساس التفرغ )

 

000 75 
 

000 227 
 الرئيَسٌن ادلشاركٌنمشاركة  2029

ومؤلفٌن اثنٌن من ادلؤلفٌن 
التنسيق يف الرئيسيٌن ادلعنيٌن ب

 لبلجتماع العاـ الدورة السابعة

 السفر وبدؿ اإلعاشة اليومي
 (اً دوالر  ٣ 750×  ٣)

250 22 

 393 252   المجموع
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