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 التسهيالت :٢٩  رقمالبند
 من المجلس عن التقدم المحرزتقرير 

 : للجمعية العموميةA33-18في تنفيذ القرار 
 الغازية األنواع الغريبة ادخالمنع 

 ملخص
 بطريق الجـو    الغازيةنتائج االستبيان بشأن نقل األنواع الغريبة       تعرض هذه الورقة    

 .وتوصي باالجراءات التي يمكن اتخاذها ازاء وضع تدابير لمنع ذلك النقل
 .٦ انظر الفقرة:  المعروض على الجمعية العموميةالقرار

 المراجع
 )٣٣الدورة (تقرير اللجنة االقتصادية  ، Doc 9798الوثيقة 
  الجمعية العموميةالقرارات السارية المفعول الصادرة من ، Doc 9790الوثيقة 

 ٣٠/٨/٢٠٠٢بتاريخ  EC 6/21-02/78كتاب المنظمة رقم 

 مقدمة -١

منـع ادخـال األنـواع الغريبـة        " ،A33-18القـرار   الثالثة والثالثين   في دورتها   الجمعية العمومية   اعتمدت   ١-١
 األنـواع  خـال اد لتخفيض مخـاطر  ا جملة أمور، الدول األعضاء على تأييد جهود بعضها بعضضمن ، يحث والذي"الغازية

مواصـلة  تكون خطرة بواسطة النقل الجوي المدني، الى مناطق خارج بيئتها الطبيعية ويطلب الى المجلس               التي قد   الغريبة  
 .العمل مع المنظمات المعنية لتحديد السبل التي يمكن أن تتبعها االيكاو والتي من شأنها أن تساعد الدول في هذا الموضوع

اجراء مسح لتقييم الواسطة التي يتم بهـا نقـل   األمانة العامة  على  ينبغي  على أنه    ة العمومية ـالجمعيوافقت   ٢-١
: عد المنظمة على تحديد ما يلـي  بطريق الجو، ومن شأن االجابات المستلمة في هذا المسح أن تسا           الغازيةة  ـاألنواع الغريب 

لألنـواع الغريبـة   رة لالدخال غيـر المتعمـد   أو مرتفعة الخطو/يمثل واسطة مهمة والطيران المدني الدولي    ما اذا كان    ) أ
 مـن خـالل     الغازيـة د لألنواع الغريبة    ـ غير المتعم  الـاالدخة لمنع   ـوضع استراتيجي ينبغي  ما اذا كان    ) ، و ب  الغازية

 .الطيران المدني الدولي

لعالمي لألنواع  مع أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي والبرنامج ا      واثر المشاورات غير الرسمية التي تمت الحقا         ٣-١
الدول المتعاقـدة  ، أرسل الى الغازيةاألنواع الغريبة  وهما المنظمتان الدوليتان الرائدتان اللتان تتناوالن عموما مشكلة      الغازية

 ).٣٠/٨/٢٠٠٢ بتاريخ EC 6/21-02/78كتاب المنظمة ( بطريق الجو الغازيةاستبيان بشأن نقل األنواع الغريبة 
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 ملخص نتائج االستبيان -٢

 :  دولة متعاقدة على االستبيان وترد أسماؤها كما يلي٤٨أجابت  ١-٢

 قبرص،  ،١األرجنتين، أستراليا، النمسا، البحرين، بوتان، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، كندا، الصين           
اسـرائيل،  ايرلندا،  الجمهورية التشيكية، الدانمرك، استونيا، فنلندا، فرنسا، المانيا، اليونان، ايسلندا،          

وانيا، ماليزيا، موريشيوس، المكسيك، موناكو، النرويج، عمـان،  تاليا، األردن، كينيا، ليسوتو، لي ايط
باكستان، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، السـنغال،            

الواليات المتحـدة  ، المتحدةل، سنغافورة، سلوفينيا، السويد، تركيا، أوكرانيا، جمهورية تنزانيا        يسيش
 .وأوزبكستان

االستبيان أن حكوماتها كانت لها دراية بشأن وجـود  من أجابت على مدولة  ٤٩ دولة من أصل ٣٨ت  أوضح ٢-٢
 .ذلك بشكل عارض في بلدانها، أو أنها الحظت الغازيةاألنواع الغريبة 

يحتمل أنها أدخلت الى أراضـيها   التي أدخلت فعال أو الغازيةوقدمت معظم الدول أمثلة على األنواع الغريبة         ٣-٢
في فضالت طعـام الطـائرات،   ( الكائنات المجهرية الغازيةوتشمل هذه األنواع الغريبة    .  بواسطة طائرة مدنية أو عسكرية    

في مواد التغليف، وأمتعة الركاب، والبضـائع، وفـي مقصـورة           (، والحشرات   )ومن خالل الركاب المرضى وفي الشحن     
فـي أمتعـة الركـاب      (، والنباتات واألعشـاب     )البضائع وعلى الحيوانات المستوردة   أماكن تخزين   الطائرة، والحاويات، و  

 ).في أمتعة الركاب وتجويف العجالت وفي الحاويات (لسحاليوا) في هيكل الطائرة والحاويات(، والثدييات )والبضائع

 بعـض األنـواع     علـى " تتسللالتي  "ل التي قدمت تقريبا كانت تتعلق بتلك األنواع الغريبة          ابيد أن كل األمث    ١-٣-٢
، ألغـراض   )أي عن طريق التهريـب    (األخرى التي كانت قد أدخلت عمدا الى أراضيها، اما بشكل قانوني أو غير قانوني               

على سبيل المثال، الحشرات التي توجد في مـواد         ة  سللوتشمل األنواع المت  .   وألغراض أخرى  لحراجةالزراعة والبستنة وا  
و التي تنتقل على عائل من حيوانات مستوردة أو الفيروسات الحيوانية أو البشرية أو الفيروسـات التـي         التغليف والبضائع أ  

 .توجد في فضالت أطعمة الطائرات أو الفطريات الموجودة في النباتات أو البذور

عدة وقدمت أمثلة قليلة عن األنواع الغريبة التي أدخلت بطريقة غير متعمدة عبر طائرات مدنيـة دون مسـا                  ٢-٣-٢
وتشمل هذه األنواع البعوض وحشرات أخرى تنقل في مقصورة الطائرة وادخال السنجاب الرمادي الـى أوروبـا                 ".  عائل"
 بضـائع   أمـاكن تخـزين  التي انتقلت في) الخنفساء(والدودة البيضاء ) حاويةالذي يحتمل أنه انتقل في هيكل طائرة أو في       (

وذكر أيضا احتمال االدخال غيـر      ).  هاأجزاء أخرى من  في   عجالت طائرة أو     الذي انتقل في تجاويف   (وثعبان الشجر البني    
لطـائرات أو الطـائرات     العالقـة بعوامـات ا    ) الغازية وأي نوع من الكائنات المتسللة    (المتعمد بواسطة الجو لنباتات مائية      

 . البرمائية

ارية ترمي الى منع ادخال األنـواع       أو برامج اد  /قد بينت االجابات أن الدول لديها وسائل لمراقبة الحدود و         و ٤-٢
أثناء رحلة الطيران وعند النزول من  (  وتشمل برامج التوعية الوثائق التي توزع على الركاب           .غازيةالغريبة التي قد تكون     

، ومواقع شبكة االنترنت، واالعالنات بوسائل االعالم، والبالغات في المطـارات، واقـرار الحجـر               )الطائرة على السواء  
مية، وحمالت توعية في المدارس والقرى واعالنات من خالل وكـالء            على بطاقات الوصول، وحلقات عملية اعال      الصحي
وتفتيش الركاب والبضائع واألمتعة    الطائرات  تطهير  الحشرات و وابادة  ويشمل التدخل الفعلي استخدام كالب الكشف       .  السفر

وتشمل اجـراءات   .   ضوئية في المطارات وتفتيش مكاتب البريد      فخاخواستخدام ممسحات لألرجل تعقم األحذية، واستخدام       
 .تطبيق العقوبات من خالل المحاكم والغرامات الفوريةاالنفاذ 

                                            
 .ي الخاصتم الحصول على استجابتين منفصلتين من دولة الصين األم ومن اقليم هونغ كونغ االدار ١
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بـرامج لمنـع    أو/وقدمت العديد من الدول أيضا وصفا بشأن ما تمتلكه من وسائل خارجية لمراقبة الحدود و      ٥-٢
لتي تمثلت على سبيل المثال، فـي تفتـيش الصـادرات الزراعيـة             التصدير غير المتعمد لألنواع التي قد تكون خطرة، وا        
الخطيرة واصدار شهادات تصدير بصحة النباتات والحيوانات       واآلفات  والبستنية والحيوانية للتحقق من خلوها من األمراض        

 .الصحي للمستورداتوفقا لمتطلبات البلدان األجنبية المتعلقة بالحجر 

بيـد  .  بالطيران المدني الـدولي    و الغازيةحددة تتصل مباشرة باألنواع الغريبة      وال توجد حاليا أي اتفاقيات م      ٦-٢
ادارة / يتها في المنظمات الدولية الحكومية التي تتناول تناوال مباشرا مسألة الوقايـة           وضع دولة قدمت تفاصيل بشأن      ١٩ أن

كون لعملها تأثير على نقـل األنـواع الغريبـة          ، والتي يمكن أن ي    الغازيةاالدخال واالنتشار غير المتعمدين لألنواع الغريبة       
لألوبئة الحيوانية   والمكتب الدولي  (IPPC)وتشمل أهم هذه المنظمات االتفاقية الدولية لحماية النباتات         .   بطريق الجو  الغازية
(OIE) )  ـ اراألمـراض وم  /وضع المعايير المتصلة بالوقاية من الحشـرات      المعنيتان ب  تانوليد ال ناتالهيئوهما ة النباتـات   قب

التي تطلب من دولها المتعاقدة منع ادخال ومراقبـة والقضـاء      ( (CBD)واتفاقية التنوع البيولوجي    )  على التوالي  والحيوانات
والمجموعة االستشارية للسـالمة الحيويـة   ) على تلك األنواع الغريبة التي تهدد النظم االيكولوجية والموائل أو أنواع أخرى      

) في هذا الصـدد   التي تكتسي أهمية     ذات التدابير الصحية المتعلقة بصحة النباتات         (WHO)  العالمية التابعة لمنظمة الصحة  
 .ومنظمة األغذية والزراعة

 .أو ثنائية في مجالي الحجر الزراعي والحجر الصحي/وبينت بعض الدول أنها دخلت في اتفاقات اقليمية و ٧-٢

الدول المتعاقدة  توصيات مفادها أنه بوسع االيكاو مساعدة        ب تبياناالس الدول التي أجابت على      وأخيرا، تقدمت  ٨-٢
وقـد  .  الـدولي الطيران المدني  االدخال غير المتعمد لألنواع الغريبة التي قد تكون خطرة في أراضيها من خالل          منععلى  

 :وردت تلك المقترحات في الطوائف العريضة التالية

األنواع الغريبة التي يحتمل أن تكـون خطـرة     تصديرصياغة معايير ذات صلة ترمي الى الوقاية من          )أ 
الطـائرات   المثال استخدام األنوار في المطارات وتقديم الوثائق المطلوبة والقيـام بتفتـيش   لعلى سبي (

 ).وضمان استخدام مواد تغليف نظيفة للبضائع الجوية

 . اتصاالت مع منظمات دولية أخرى معنية بهذا الموضوع والتعاون الوثيق معهااجراء )ب 

عبـر  ) على سبيل المثال الى الجمهور والى المسافرين جوا والى الـدول          (نشر المعلومات ذات الصلة      )ج 
 .الحلقات العملية والمواد االرشادية وغيرها من الوسائل

 االستنتاجات -٣

 من األنواع الغريبـة  "متسللة"لالدخال غير المتعمد ألنواع  وسيلة مهمة  يعتبرالدوليالطيران المدني   يبدو أن    ١-٣
على أنواع أخرى أدخلت بطريقـة      وهي محمولة   بلدان  التنتقل الى   التي  ) رية واألعشاب والحشرات  هكالكائنات المج  (الغازية

واألنواع ذات الدفع الـذاتي     ).  نيالركاب الجوي " (عائل"أو على   ) مثل النباتات والفواكه ومواد التغليف والحيوانات     (متعمدة  
يمكن أن تنتقل بهذه الطريقة انتقاال غير متعمد الـى بيئـات     الطائرات  ي تختبئ على متن      والثدييات الت  سحاليكالحشرات وال 

 لألنـواع  وسيلة مهمة لالدخال غير المتعمـد ال يبدو الطيران المدني الدولي  ولذلك يمكن االستنتاج بأن     .  جديدة غير مألوفة  
 .ذاتية الحركة

 الغازيـة جة النهائية ـ أي التأثير السلبي لألنواع الغريبة  بيد أن االجابات على االستبيان تبين عموما أن النتي ٢-٣
 على صحة البشر والحيوانات والزراعة والبستنة والبيئة والتنوع الحيوي للحيوانات والنباتات ـ هو الجانب المهم وليس مـا  

 .قد أدخلت بطريقة متعمدة أم غير متعمدةاذا كانت هذه األنواع 
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 أهمية بالنسبة لمختلف الوكاالت الحكومية مثل تلك المعنية بالزراعـة           الغازيةوتكتسي مسألة األنواع الغريبة      ٣-٣
 بطريق  الغازية والمحافظة على البيئة وبالطبع ادارة الطيران المدني في حالة نقل األنواع الغريبة              حراجةوالصحة والبيئة وال  

التصدير حيث يمكن تطبيق التدابير الوقائية      /اد االستير تيوينصب اهتمام كل الوكاالت على رقابة الحدود خالل عملي        .  الجو
 .تطبيقا أمثل

وعليه فان الدور التنسيقي لاليكاو، بما في ذلك وضع المعايير واقامة االتصاالت مع المنظمات األخرى فيما                 ٤-٣
 . عبر النقل الجويالغازية سيساعد الدول في الوقاية من غزو األنواع الغريبة الغازيةيتصل باألنواع الغريبة 

 الموصى بهاالعمل خطة  -٤

غرار التوصـيات الـواردة فـي       في ضوء ما ورد أعاله، يوصي المجلس بأن تعد االيكاو استراتيجية على              ١-٤
 .المدنيةالطائرات  لمنع االدخال غير المتعمد لألنواع الغريبة بواسطة ٨-٢ الفقرة

 :يوصي المجلس بما يليوبغية وضع هذه االستراتيجية  ٢-٤

ـ       على  والمنظمات الدولية المعنية    دة  الدول المتعاق اطالع   )أ  ة ـنتائج االستبيان الوارد فـي كتـاب المنظم
EC 6/21-02/78  بطريق الجوالغازيةالغريبة شأن ادخال األنواع ب . 

من مختلف الهيئات   " أفضل الممارسات "معلومات بشأن   االيكاو  يطلب الى الدول المتعاقدة أن ترسل الى         )ب 
بشأن الوقاية من ادخال    )  والجمارك والحجر الصحي والصحة    ينتاعة والبس كالهيئة المعنية بالزرا  (لديها  

 بطريق الجو بغية ادراجها في مطبوعات المنظمة كـالمواد االرشـادية التـي              الغازيةاألنواع الغريبة   
 .تصدرها

المختصة أن تنظر في صياغة قواعد قياسية وتوصيات، اذا كان ذلك مالئما،            ينبغي على هيئات االيكاو      )ج 
ذات الصـلة   كثر االجراءات أو الممارسات شيوعا لدى الدول بغية اعتمادها فـي المالحـق              ضمن أ تت
  .اتفاقية شيكاغوب

 ٢األثر المالي لالجراء المقترح -٥

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥التسهيالت من مشروع الميزانيـة البرنامجيـة        :  بعنوان ٨-٣الموارد المتاحة تحت البرنامج      ١-٥
غير أنه من المتوقع أن يحصـل       .  ٢-٤، وهي ال تغطي العمل المقترح في الفقرة         مخصصة لألنشطة ذات األولوية العالية    

ويمكن أن تستعمل هذه األموال لتمويـل بعـض         .  برنامج التسهيالت على مساهمات طوعية مقدمة الى آلية أمن الطيران         
 يجعل من الممكن اتاحة بعـض       األنشطة ذات األولوية العالية التي تنطوي على آثار ذات عالقة باألمن، وهذا من شأنه أن              

 . لتنفيذ هذا العمل٨-٣الموارد من البرنامج 

                                            
وسوف تعتمد األموال المخصصة لهذا االجراء المقتـرح علـى     .  هذه المعلومات مقدمة لالشارة الى األثر المالي التقديري لالجراء المقترح          ٢

 .، التي تعتمدها الجمعية العمومية٢٠٠٧ و ٢٠٠٦  و٢٠٠٥الشكل النهائي للميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات 
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  الجمعية العموميةالمعروض علىاالجراء  -٦

 :ما يليمدعوة الى جمعية العمومية ال ١-٦
 .االحاطة علما بهذا التقرير )أ 
 . أعاله٤المقترحة في الفقرة العمل تأييد خطة  )ب 

 .A33-18قرار الجمعية العمومية مسودة النص الوارد في المرفق ليحل محل استعراض  )ج 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 مرفق

 قرار صاغته اللجنة االقتصادية
 وتوصي الجمعية العمومية باعتماده

 الغازيةمنع ادخال األنواع الغريبة  : /29القرار 

 .يولوجي للتنوع البالغازيةغريبة المجتمع الدولي يقر على نحو متزايد بالتهديد الذي تمثله األنواع اللما كان 

 .الغازيةالدخال األنواع الغريبة  محتمال سبيال، يمثل فيه النقل الجوي المدني النقل الدولي، بما لما كانو

 ومنظمات دولية أخرى حكومية وغير حكومية، ،الغازية اتفاقية التنوع البيولوجي والبرنامج العالمي لألنواع لما كانتو
األنواع الغريبة التي تهدد النظم االيكولوجية والموائل واألنواع لتقييم وادارة وسائل فعالة تعمل حاليا على التوصل الى 

 .األخرىالمستوطنة 

 :فان الجمعية العمومية

 استخدام النقل الجوي المدني في خطر من للحد جهود بعضها البعض مساندة جميع الدول المتعاقدة على تحث -١
 . الطبيعيارج نطاقهاخ الى مناطق غازية محتملةادخال أنواع غريبة 

، لمساعدة اذا كان ذلك مالئما، وتوصياتقواعد قياسية وكذلك اعداد مواد ارشادية  الى مجلس االيكاو تطلب -٢
ومواصلة  ، الطبيعينطاقها خارج الى مناطق غازية محتملةأنواع غريبة   ادخالخطرالدول المتعاقدة على التخفيف من 

 .ا الصدد في هذالمختصةالعمل مع المنظمات 

 .المقبلة  الى مجلس االيكاو أن يقدم تقريرا بشأن تنفيذ هذا القرار الى الجمعية العمومية في دورتها العاديةتطلب -٣

 . A33-18  أن هذا القرار يحل محل القرارتعلن -٤

 ـ انتهـى ـ


