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  ملخص تنفيذي

للكائنات من موقع معين  دروسة، على أنھا عملية نقل مبغرض الصون الطبيعيتَُعرف عملية النقل 
إلعادة إطالقھا في موقع آخر. ويجب أن يكون المقصود من ھذه العملية ھو الحصول على فوائد 

والنظام  قابلة للقياس على مستوى أعداد أفراد المجموعات وعلى مستوى األنواعصون طبيعي 
  على فوائد على مستوى أفراد النوع المنقول.فقط وليس الحصول  ،البيئي

) تعزيز وإعادة توطين ضمن 1على: ( 1شكل  – ألغراض الصون الطبيعيتشتمل عمليات النقل 
، وتشمل التوطين بغرض الصون الطبيعي) عمليات إطالق 2نطاق مناطق التواجد الطبيعي للنوع و (

  اإليكولوجي خارج مناطق التواجد الطبيعي. بمساعدة واإلحالل

فعالة، ولكن استخدامھا، بمفردھا أو مقترنةً بحلول أخرى  صون طبيعيتعتبر عملية النقل أداة  
، يحتاج إلى تبريرات قوية. وينبغي أن يتضمن تقييم الجدوى، عمل توازن بين فوائد للصون الطبيعي
  البديلة، على حد سواء. إجراءات الصونالنقل ومقابل تكاليف ومخاطر عملية  الصون الطبيعي

مخاطر عملية النقل متعددة، وتؤثر في نواٍح كثيرة، على األنواع محل االھتمام والمجموعات 
المرتبطة بھا ووظائف النظام اإليكولوجي في المناطق األصل والمناطق المقصودة، على حد سواء، 

رية. يجب عمل تقييم شامل للمخاطر المرتبطة بأي كما توجد ھناك مخاطر أيضاً حول الشواغل البش
عملية نقل مقترحة، على أن يتناسب مستوى الجھد مع الحالة المعنية.  ويجب أن ال تستمر عملية 

  النقل، عندما يكون مستوى المخاطر مرتفعاً أو تكون ھناك شكوك حول المخاطر وتأثيراتھا.

ا الطبيعي ذات مخاطر عالية، نظراً لألمثلة العديدة تعتبر عمليات نقل الكائنات خارج نطاق تواجدھ
ً غازية الحقاً،  لألنواع التي تم إطالقھا خارج نطاق مناطق تواجدھا الطبيعي، والتي أصبحت أنواعا

  وغالباً بآثار سلبية واسعة النطاق.

صادية تؤثر وتتأثر أي عملية نقل بالمصالح البشرية. ويجب أن تكون العوامل اإلجتماعية واالقت 
والسياسية جزءاً ال يتجزأ من دراسة جدوى وتصميم عملية النقل. وتؤثر ھذه العوامل أيضاً على 

ً ما تتطلب وجود فريق عمل فعال ومتعدد التخصصات مع وجود خبرات  فنية التنفيذ، وغالبا
  واجتماعية تمثل جميع المصالح.

في  يع، في تصميم وتنفيذ عمليات النقليجب أن يتم اتباع المراحل القياسية لتصميم وإدارة المشار
، بما في ذلك جمع المعلومات األساسية وتحليل المخاطر والمھددات وجوالت برامج الصون الطبيعي

وھذا يضمن تسجيل سير العملية  .2شكل  –متكررة من عمليات الرصد والتوازن أثناء عملية النقل 
، يمكن تبرير التغييرات في أھداف عملية النقل أو في نظام اإلدارة،  وتسجيل التقدم المحرز. ومن ثمَّ

  كما يمكن تحديد النتائج بموضوعية.

وأخيراً، يجب أن يتم التوثيق الكامل لعمليات النقل واإلعالن عن نتائجھا وتوفيرھا بشكل مناسب 
  في المستقبل. صون الطبيعينھا في التخطيط لعمليات اللإلستفادة م
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 األدلة اإلسترشادية

  1القسم 

 األدلة اإلسترشاديةمقدمة ونطاق 

بغرض جميع عمليات النقل  فيعلى نحو يجعلھا قابلة للتطبيق  األدلة اإلسترشاديةتم إعداد ھذه 
األدلة على المبدأ بدالً من المثال. وفي ھذه  األدلة االسترشادية. وتستند ھذه الصون الطبيعي

  ، بأكملھا، ھناك ما يشير إلى  المالحق المرفقة، التي تعطي مزيداً من التفاصيل.اإلسترشادية

  .األدلة اإلسترشاديةالخلفية واألساس المنطقي لھذه  1الملحق يوضح 

به: أي نوع أو نوع ثانوي أو وحدة تصنيفية سفلى، ويشمل عنى ( الكائن الحي يُ  الكائن الحي نقل عبارة عن  عملية النقل ھي

بواسطة اإلنسان  أي جزء منه، أمشاج أو بذور أو بيض أو وحدة تكاثرية من ھذا النوع قد تتمكن من البقاء والتكاثر في وقت الحق)
 على عمليات النقل األدلة اإلسترشاديةمن منطقة معينة وإطالقه في منطقة أخرى. تركز ھذه 

قابلة للقياس. ولھذا بيئية ، وتحديداً عمليات النقل التي تنتج عنھا فوائد راض الصون الطبيعيألغ
الغرض، ينبغي أن يكون المستفيد ھو مجموعات النوع المنقول، أو األنظمة البيئية التي يحتلھا. وال 

  .النوع المنقول فقط، ھذا المطلبأفراد تلبي حاالت النقل، التي تقتصر فوائدھا على 

 شائعة اآلن، لكن مع تزايد األدلة على وجود ،البشري ، من خالل التدخلجھود الصون الطبيعي
يجب أن تكون مبررة، مع  ،بغرض الصون الطبيعي ،وبالتالي، فإن أي عملية نقل  .المخاطر وتقدير

األدلة وضع مقاييس لألداء. تھدف ھذه  وضرورة وضع أھداف واضحة وتحديد وتقييم المخاطر 
ألغراض الصون إلى  تقديم ارشادات بشأن مبررات وتصميم وتنفيذ أي عملية نقل  اإلسترشادية

 بغرض الصون الطبيعي. لكن، ال ينبغي أن يفسر ذلك بأنه تشجيع وتفضيل لعمليات النقل الطبيعي
، ويجب أن ال يتم اختيار عناصر محددة بمعزل لتبرير عملية إجراءات الصونفوق أي نوع آخر من 

  لنقل.ا

استجابةً للتغيرات اإليكولوجية المتسارعة في عصرنا الحاضر: توجد  األدلة اإلسترشاديةھذه جاءت 
ضغوط حادة ومتزايدة على كثير من التنوع البيولوجي في العالم، بسبب فقدان الموائل وانخفاض 
جودتھا، وبسبب الغزو البيولوجي وتغير المناخ. ويعتبر ھذا األخير، القوة الدافعة الرئيسية وراء 

)، ويعتبر 2خارج نطاق مناطق تواجدھا الطبيعي (محددة في القسم  ،لكائناتل دروسالنقل الماقتراح 
التعزيز وإعادة التوطين. وفي حين  ممارسة  يحفھا قدر أكبر من المخاطر المحتملة، مقارنةً بعمليات

يعتبر مثل ھذا "التوطين بمساعدة" مثيراً للجدل، فمن المتوقع أن يتم استخدامه بشكل متزايد في 
  لحفاظ على التنوع البيولوجي في المستقبل.ا

على ضرورة اعتبار بدائل النقل،  األدلة اإلسترشاديةوبسبب ھذه التطورات المتوقعة، تؤكد ھذه 
وتقديرعدم التيقن في المعرفة البيئية وفھم المخاطر من وراء أي عملية نقل. وتعتبر العديد من 
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التزامات طويلة األمد، وتوفر كل حالة الفرصة لبحث ، ألغراض الصون الطبيعيعمليات النقل 
  التحديات أمام ترسيخ تواجد المجموعات من أجل زيادة معدل نجاح ھذه التدخالت.
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  2القسم 

  والتصنيف التعريفات

  

، على أساس التعاريف التالية. بغرض الصون الطبيعييوضح تصنيف نوعي لعمليات النقل  1شكل 
  من التفاصيل. اً يوضح مزيد 2الملحق 

(ينطبق مصطلح "إطالق ھنا  طالقھاإالكائنات الحية بواسطة اإلنسان من منطقة و نقلھو  النقل :
  .في منطقة أخرى على أفراد أي نوع")

لكائنات الحية من البرية أو ل نقالً مالً. قد تشمل عمليات النقل ، يعتبر مصطلح النقل مصطلحاً شالذلك
النقل عن قصد  . وعن قصدمن أصول األسر. يمكن أن يكون النقل عرضياً (مثل حاالت التسلل) أو 

الحد من أعداد المجموعات أو التقليل و مجموعة متنوعة من الدوافع، بما في ذلكعالج ييمكن أن 
  .الصون الطبيعيغراض ألالرعاية أو المصالح السياسية أو التجارية أو الترفيھية أو 

لكائن حي بھدف  مدروس ومقصودوإطالق  نقلھو عبارة عن  :بغرض الصون الطبيعيالنقل 
ً أو بيئة . وھذا عادةً ما يشمل تحسين لحالة  الصون الطبيعيرئيسي ھو ال للنوع الھام المعني محليا

  عالمياً و/أو استعادة لوظائف أو عمليات النظام اإليكولوجي الطبيعي.

ھنا، تحديداً، يستثني عملية وضع الكائنات في  اإلطالقتشمل عملية النقل إطالق الكائنات الحية. و
ظروف تختلف بدرجة كبيرة عن تلك التي كانت تعيش فيھا في موائلھا الطبيعية، وذلك ألغراض 

حجم وقد تشمل ھذه االختالفات، الكثافة التي تحفظ فيھا ھذه األفراد ونسبة الجنس و اإلدارة.
والظروف البيئية واالعتماد على المخصصات، وبالتالي ضغوط   زاوج واإلكثارالمجموعة ونظام الت
  االختيار المفروضة.

إما ضمن أو خارج نطاق  ،، إطالق األنواعبغرض الصون الطبيعيقد يترتب على عمليات النقل 
دل عليه من لمعروف أو المستوع ما ھو توزيعه امناطق تواجدھا الطبيعي. ونطاق التواجد الطبيعي لن

لتواجد النوع. وعندما (المادية)  الدالئل الطبيعية  خالل ت التاريخية المكتوبة أو الشفھية أو منالسجال
يكون الدليل المباشر غير كافي لتأكيد التواجد السابق، فإن وجود موئل مناسب في حدود مسافة قريبة 

  ليل مناسب للتواجد السابق.من منطقة تواجد طبيعي مثبتة، يمكن أخذه كد

ھو عبارة عن أي عملية نقل :  (Population restoration) إحياء أو تجديد المجموعات .1
 تتم ضمن نطاق منطقة التواجد الطبيعي، وتشمل نشاطين اثنين: بغرض الصون الطبيعي

لكائن حي وسط  دروس والمقصودالم اإلطالقونقل ھوال: (Reinforcement) تعزيزال  ) أ
 .مجموعة من نفس النوع
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حجم  ، عن طريق زيادة تھدف عملية التعزيز إلى تحسين حيوية المجموعات، على سبيل المثال
أو  ديموغرافية التنوع الجيني أو عن طريق زيادة تمثيل مجموعاتالمجموعات أو عن طريق زيادة 

 ;Augmentation; Supplementation; Re-stockingمترادفات:  ( مراحل محددة.
Enhancement (plants only) .(  

لكائن حي  المدروس والمقصود اإلطالقو نقلال : (Reintroduction) إعادة توطين  ) ب
 ضمن نطاق مناطق تواجده الطبيعي، الذي اختفى منه.

نطاق مناطق  يھدف إعادة التوطين إلى ترسيخ تواجد مجموعات قابلة  للبقاء من األنواع الھامة ضمن
  تواجدھا الطبيعي.

 اإلطالقالتحريك و (Conservation introduction):  بغرض الصون الطبيعيإدخال  .2
  المتعمد لكائن حي خارج نطاق مناطق تواجده الطبيعي.

  ھما: بغرض الصون الطبيعيعمليات اإلدخال  ن منھناك نوعان معروفا

لكائن المدروس والمقصود  اإلطالقو النقل : (Assisted colonization)توطين بمساعدة   ) أ
 حي خارج نطاق مناطق تواجده الطبيعي لتجنب انقراض مجموعاته.

ويتم ذلك أساساً، عندما تكون الحماية من التھديدات الحالية أو المحتملة مستقبالً في مناطق التواجد 
  الحالية، أقل جدوى من الحماية في المواقع البديلة.

الكائنات الحية إلى مناطق بعيدة من  نقلبين  اسعة من العمليات تتراوحويشمل المصطلح مجموعة و
مناطق التواجد الحالية ومفصولة من المناطق التي تعتبر من الموائل، إلى العمليات التي تشمل توسيع 

  مناطق التواجد الصغيرة داخل المناطق المجاورة.

المدروس والمقصود  اإلطالقالنقل و :  (Ecological replacement)يكولوجي إحالل إ  ) ب
 لكائن حي خارج مناطق تواجده الطبيعي ألداء وظيفة بيئية محددة.

يستخدم ذلك إلعادة وظيفة بيئية كانت قد فقدت من خالل اإلنقراض، وكثيراً ما تشمل أنسب األنواع 
  نوع شديد القرابة  بالنوع المنقرض ومن نفس الجنس. أو الفرعية الموجودة
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  3القسم 

  اتخاذ القرار حول متى تكون عملية النقل خياراً مقبوالً 

له فائدة، ولكنه يحمل مخاطر للمصالح اإليكولوجية  بغرض الصون الطبيعيالنقل  .1
 .1- 3ملحق  –واالجتماعية واالقتصادية 

ً بأن التھديد/ التھديدات التي تسببت في أي انقراض  .2 عموماً، يجب أن يكون ھناك دليالً قويا
 تحديدھا بشكل صحيح وتم إزالتھا أو التقليل من آثارھا بدرجة كافية. سابق قد تم

 لبيةيجب أن يتضمن تقييم أي عملية نقل مقترحة تحديداً للفوائد المحتملة واآلثار الس .3
ة واالقتصادية. وسيكون ھذا أسھل بالنسبة المحتملة، التي تغطي الجوانب البيئية واالجتماعي

من نطاق مناطق التواجد الطبيعي بالمقارنة مع أي عملية نقل لتعزيز أو إعادة التوطين ضل
 خارج نطاق مناطق التواجد الطبيعي.

تُظِھر األدلة العالمية بأن إدخال األنواع  خارج نطاق مناطق تواجدھا الطبيعي، يمكن و  .4
، يمكن أن تكون بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية، كثيراً ما يتسبب في تأثيرات سلبية قاسية

ً ما يصعب التكھن بھا. التي و واضحةً بعد فترة طويلة من عملية تأثيراتھا تصبح  وقدغالبا
 اإلدخال.

، خارج نطاق مناطق التواجد الطبيعي قد يجلب بالتالي بغرض الصون الطبيعيالنقل،  .5
 غالباً ما يصعب أو يستحيل التنبؤ بھا بكل دقة.التي مخاطر عالية، و

ً مع  تحليل المخاطر ألي عملية نقل ينبغي وبالتالي، وعلى الرغم من أن .6 أن يكون متناسبا
بغرض الصون )، فإن تبرير النقل 6القسم  – األدلة اإلسترشاديةالمخاطر المفترضة (

، بما في الخاصة حول أداء الكائنات بعد اإلطالق يتطلب مستوى عالي من الثقة الطبيعي
 من منظور بيئة منطقة اإلطالق ذلك على المدى الطويل، مع االطمئنان على قبوله ،
 والمصالح االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات البشرية.

توازن بين المستوى المطلق للمخاطر مقابل في أي قرار حول النقل أو عدمه، يجب عمل  .7
 حجم الفوائد المتوقعة.

 توى الثقةمسإذا ما استمرت الدرجة العالية من عدم التيقن، أو إذا كان من غير الممكن تقييم  .8
يجب عدم االستمرار في عملية فيمثل مخاطر منخفضة،  بغرض الصون الطبيعيبأن النقل 

 .3-3ملحق  –بديلة  صونالنقل والبحث عن حلول 
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  4القسم 

  عملية النقلل التخطيط 

   األھداف واإلجراءات 4-1

 .ةواضح وأھداف محددة  بغرض الصون الطبيعييكون لكل عملية نقل  ينبغي أن .1
من المفھوم إلى  ،، عملية منطقيةبغرض الصون الطبيعيملية نقل عفي كل  يجب أن تُتَبع .2

 ودراسة الجدوى وتقييم المخاطر واتخاذ القرار والتنفيذ والمراقبة والضبط والتقييم. ،التصميم
، يمكن أن يتم اتباع نھج لجنة بقاء األنواع بغرض الصون الطبيعيخطيط للنقل في عملية الت .3

 (التخطيط لحماية األنواع بشأن
(http//cmsdata.iucn.org/downloads/scshandbook_2_12_08_compressed.pdf  والذي يتطلب تحديد الھدف

وقد يساعد في عملية التخطيط، اإلشارة إلى المراحل المالحظة  واألغراض واإلجراءات.
 .4الملحق  – عادةً في تطور المجموعات

الھدف  للتقدم الحادث في جميع المراحل، بحيث يتم تحقيق ومراجعةَجع عمل استعراض يُشَ  .4
 ، تسمح بضبط األھداف أو البرنامج الزمني2شكل  –األھداف من خالل عملية دورية  أو

 ).8القسم  – األدلة اإلسترشاديةاعتماداً على التقدم الملحوظ (
فائدة . وينبغي أن يوضح بغرض الصون الطبيعيھو بيان للنتائج المقصودة من النقل  الھدف .5

ً ما يتم التعبير عنه، من حيث حجم وعدد المجموعات، التي من  الصون المقصودة، وغالبا
 المطلوبة، إما محلياً أو عالمياً، وكل ذلك في إطار زمني عام. فائدة الصونشأنھا تحقيق 

 قهية قد يصعب تحقيواحد، على الرغم من أن وضوح الغا قد يكون ھناك أكثر من ھدف .6
 بزيادة عدد األھداف.

تُفَِصل األھداف كيفية تحقيق الغرض أو الغايات، ويجب أن تكون األھداف واضحة ومحددة  .7
 التي تواجه األنواع. ،المحددة أو المفترضةوتضمن معالجة جميع التھديدات الحالية 

 تحقيق األھداف، ويجب أن تكون قابلةلاإلجراءات ھي بيانات دقيقة حول ما يجب عمله  .8
للقياس ولھا جداول زمنية، وتوضح الموارد المطلوبة ومن ھو المسؤول عن تنفيذھا. 
واإلجراءات ھي العناصر التي سيتم على أساسھا رصد ومراقبة وتقييم التقدم المحرز في 

  ).8القسم  – األدلة اإلسترشاديةعملية النقل (
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  تصميم برنامج المراقبة 4-2

جزءاً  ا)، وينبغي اعتبارھ8القسم  -األدلة اإلسترشاديةھو نشاط ضروري ( ،مراقبة سير عملية النقل 
في مرحلة الحقة. اإضافتھ تمأن ي تصميم عملية النقل، وليس مجردال يتجزأ من  

ھو نقطة البداية في برنامج المراقبة،  ،الجھد المبذول في وضع غايات وأھداف موضوعية يعتبر
، ويجيب على 4ملحق  –وينبغي أن يعكس تصميمه مراحل تنمية وتطوير المجموعات المنقولة 

  جميع األسئلة التالية على أقل تقدير:

  ما ھو الدليل الذي سيقيس التقدم المحرز تجاه تحقيق أھداف عملية النقل، والنجاح أو الفشل
 في نھاية المطاف؟

 ا ھي البيانات التي يجب جمعھا، ومن أين ومتى يتم توفير ھذا الدليل؟ وما الطرق م
 والبروتوكوالت التي ينبغي استخدامھا؟

 من سيقوم بجمع البيانات وتحليلھا وضمان حفظھا بشكل آمن؟ 

 من الذي سيكون مسؤوالً عن نشر معلومات المراقبة لألطراف ذات الصلة؟  

  استراتيجية الخروج 4-3

نقطة يصبح عندھا توظيف مزيد من الموارد  ال تسير جميع عمليات النقل وفقاً للخطة. ستكون ھناك
اتخاذ القرار  ويمكن تبريرليس له ما يبرره، على الرغم من إجراءات الضبط اإلدارية السابقة. 

ات عدم النجاح أو إذا ما على مؤشر عملية النقل اشتمل تصميمبالتوقف وعدم االستمرار، إذا ما 
  حدثت عواقب غير مقبولة وغير مرغوب فيھا.

يجب أن تكون استراتيجية الخروج جزءاً ال يتجزأ من أي خطة نقل، حيث أن وجود مثل ھذه 
  يسمح بعملية خروج منظمة ومبررة.ساالستراتيجية 
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  5القسم 

  الجدوى والتصميم

أداء  النقل ھو األداء المطلوب لألنواع الھامة، من منظوريط عملية طالتركيز الرئيسي لتخ سيكون
وسلوك مجموعاتھا و/أو دورھا اإليكولوجي بعد النقل. ومع ذلك، سيكون تصميم عملية النقل خاضعاً 
للفرص والقيود على حد سواء، وسوف تؤثر جميعھا على جدوى العملية المقترحة. يجب أن يغطي 

 امل البيولوجية وغير البيولوجية ذات الصلة.تقييم الجدوى المدى الكامل للعو

  

  الجدوى البيولوجية 5-1

  المعرفة البيولوجية األساسية 1-1- 5

المعرفة الضرورية بأي نوع مرشح للنقل، احتياجات موئله الحيوية وغير  يجب أن تتضمن .1
ملحق  –الحيوية والعالقات القائمة بينه وبين األنواع وتبعياته  الحرجة وبيولوجيته األساسية 

من  اً وعندما تكون المعرفة محدودة، يمكن استخدام أفضل المعلومات المتاحة ومزيد .1- 5
 يز أو ضبط اإلدارة.المعلومات الالحقة لتعز

، إلقامة نماذج يمكن استخدام المعلومات عن النوع المرشح أو النوع ذو الصلة الوثيقة .2
سيطة يمكنھا أن تساعد في اتخاذ القرار الفعال  ونتائج بديلة، وحتى النماذج الب وھاتيلسينار

 .2-5ملحق -

  الموئل 1-2- 5

ً للجدوى والتصميم.  تعتبر مطابقة مالءمة الموئل وتوفر احتياجات األنواع المرشحة عنصراً أساسيا
  عديد من النواحي بمزيد من التفصيل، وتشمل النقاط األساسية:ال 3-5الملحق ويغطي 

أثناء إعادة التوطين في مناطق التواجد الطبيعي، قد تكون مناطق التواجد الطبيعي السابقة لم  .1
 ميكيات البيئية خالل فترة االنقراض.ااألفضل، اعتماداً على الدين د ھيعُ تَ 

قد ال يكون آخر مكان تواجدت فيه مجموعات نوع ما، ھو أفضل موئل إلعادة توطين ذلك  .2
 النوع.

يجب أن يلبي الموئل المناسب االحتياجات الكلية الحيوية وغير الحيوية للنوع المرشح، من  .3
مراحل الحياة. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل مالءمة خالل المكان والزمان وجميع 

الموئل ضمان أن يكون إطالق الكائنات وتحركاتھا الالحقة متوافقة مع استخدامات األراضي 
 المسموح بھا في المناطق المتأثرة.

، كجزء ينبغي إجراء تقييم دقيق لألدوار اإليكولوجية لألنواع المنقولة في المواقع المقصود .4
ً سيكون خطر التأثيرات غير ). 6القسم  – األدلة اإلسترشادية(ييم المخاطر من تق وعموما
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المقصودة وغير المرغوب فيھا ھو األقل في حالة تعزيز المجموعات، وسيكون ھو األكبر 
 في حالة عمليات النقل خارج نطاق مناطق التواجد الطبيعي.

  4-5ملحق  –متطلبات المناخ  1-3- 5

ً في المستقبل المنظور. ويمكن استخدام يجب أن يكون  .1 المناخ في الموقع المقصود مالئما
المناخ الحيوي لتقييم احتماالت تغير المناخ بمستوى يتعدى حدود تحمل النوع،  نماذج مغلف

  وبالتالي تحديد المواقع المناسبة في ظل األنظمة المناخية في المستقبل.

  التأسيسمجموعة  1-4- 5

  التأسيسمصدر ووفرة مجموعة 

من مجموعات تربى في األسر أو مجموعات  أفراد مجموعة التأسيسيجب أن يكون مصدر  .1
 .)فطريةمجموعات البراري (

خصائص مناسبة، من منظور المنشأ الوراثي  التأسيسيجب أن يُظھر أفراد مجموعة  .2
لمقارنة مع مجموعات والشكل الخارجي والفيسيولوجيا والسلوك، عند تقييمھا من خالل ا

 أصلية أو أي مجموعات فطرية متبقية.
ينبغي تقييم اآلثار السلبية المحتملة لنقل األفراد من مجموعات فطرية أو مجموعات يتم  .3

تربيتھا في األسر، وعندما تكون المجموعات في األسر أو المجموعات المتكاثرة ھي 
المصدر، ينبغي على المؤسسات، المسؤولة عن حفظ ھذه األنواع، أن تضمن بأن تكون 

ً واقليمياً، مصممة على نحو يدعم مثل ھذه خططھا الخاصة بتجميع ھذه األ نواع، مؤسسيا
 .بغرض الصون الطبيعيالعمليات للنقل 

المتكاثرة من مجموعات ذات  يجب أن يكون  أفراد األنواع التي تربى في األسر أو .4
  وتربوية وصحية وسلوكية مالئمة.  )جينيةوراثية (خصائص ديمغرافية و

  استبدال األصناف

قد تصبح األنواع األصلية أو األنواع الفرعية منقرضة في البرية وفي األسر،  في بعض الحاالت،
يمكن أن تكون األنواع المشابھة أو األنواع الفرعية ذات الصلة، بديلة شريطة أن في ھذه الحالة و

يكون االستبدال مبني على أساس معايير موضوعية مثل تقاربھا وتشابھھا مع األنواع المنقرضة، من 
  لنمو التطوري والمظھر الخارجي والبيئة والسلوك.حيث ا

  5-5ملحق  – االعتبارات الجينية

 إلى توفير التنوع الجيني المناسب. التأسيسيجب أن يھدف اختيار مجموعة  .1
،  له أو من موائل مشابھةالموقع المقصود ، التي تكون من موقع قريب من التأسيسمجموعة  .2

 قد تكون أكثر مالءمة، من النواحي الجينية، لظروف الموقع المقصود.
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مناطق مختلطة،  أصلھا مجموعات منفصلة بدرجة كبيرة أو من التأسيسإذا كانت مجموعة  .3
 فقد يكون ھناك عدم توافق جيني.

الخاصة  ،االستراتيجيات األكثر راديكالية ،بغرض الصون الطبيعي عمليات اإلدخالقد تبرر  .4
لتحقيق أكبر قدر من التنوع وسط األفراد،  ،بالخلط المتعمد لمجموعات تأسيس متعددة

 وبالتالي زيادة احتمال بقاء بعض األفراد المنقولة أو مواليدھا تحت ظروف جديدة.
. إذا بدأت على كل حالة على حدة ،التأسيساالعتبارات الوراثية في اختيار مجموعة تعتمد  .5

عملية النقل بقاعدة جينية عريضة وبعدد كبير وكافي من األفراد وكان األداء أو النفوق 
التفاضلي الالحق مقبوالً (وسيتم رصده ومراقبته)، فمن غير المحتمل أن تشكل الجوانب 

  .بغرض الصون الطبيعيتقييداً على جدوى النقل  التأسيسالوراثية المتعلقة باختيار مجموعة 

  رعاية الحيوان:  1-5- 5

بالمعايير المقبولة عالمياً  بغرض الصون الطبيعييجب أن تلتزم عمليات النقل  كلما أمكن، .1
 مناطق في شأن الرعاية، ولكن ينبغي أن تتوافق مع التشريعات واللوائح والسياسات في

 على حد سواء. اإلطالقالمصدر وفي مناطق 
 والمعاناة.يجب بذل كل جھد ممكن للحد من اإلجھاد  .2
والتداول والنقل والحفظ، بما  إلمساكقد يحدث اإلجھاد في الحيوانات المنقولة أثناء عمليات ا .3

وما بعدھا  اإلطالق، على مقربة دانية حتى مرحلة في ذلك حصراألفراد، التي ليس بينھا إلفةً 
 على حد سواء.

ً اإلقد يكون  .4 ً تماما اإلمساك بالنسبة للحيوانات المولودة في األسر وتلك التي تم  ،جھاد مختلفا
الناعمة  على زيادة  اإلطالقالبرية، وعلى وجه الخصوص،  قد تعمل استراتيجيات  بھا في

  البرية بسبب إطالة فترة االحتجاز في األسر.  تم اإلمساك بھا فيجھاد في الحيوانات التي اإل
جھاد، إذا كان نقل األفراد يضر أو يخل المصدر من اإلحيوانات في مجموعات قد تعاني ال .5

 بالعالقات االجتماعية الراسخة.
قد تتطلب استراتيجية الخروج نقل أفراد المجموعة المنقولة، وخاصةً في حالة اإلدخال  .6

 القبول بعملية النقل قبل البدء فيھا. ، وينبغي تقييم مدىبغرض الصون الطبيعي
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  ض والطفيلياتامراأل:  اعتبارات 1-6- 5

ً من أجل الحفاظ على  ،المسببة لألمراضالكائنات إدارة األمراض ونقل  تعتبر .1 أمراً ھاما
قد تسببت في صحة الكائنات المنقولة ألقصى درجة ممكنة والتقليل من مخاطر كائنات جديدة 

على مزيد من  6-5الملحق في المنطقة المقصودة، على حد سواء. يحتوي حدوث أمراض 
 التفاصيل بشأن ھذه الجوانب. 

الكائنات"خالية من الطفيليات وال من المرغوب فيه أن تكون  في حين أنه ليس من الممكن .2
عديد من الكائنات ليست قادرة على أن تسبب المرض، ما لم تؤدي العدوى الواألمراض" فإن 

إلى خلق  ،االنتقال في ما بين األنواع المضيفة يؤدى أو ،المرافقة أو العوامل المشتركة
الظروف التي تعزز حدوث المرض. وعلى وجه الخصوص، وحيث أن ظروف مناعة 

من المرجح أن تتكيف  ن، من المھم النظر في ما إذا كانالمضيف قد تحدد مدى مرضية الكائ
جھاد الذي الضغوط واإلمع الجديدة والكائنات المسببة لألمراضلحية المنقولة مع الكائنات ا

  يتم مصادفته في الموقع المقصود.
يجب أن يكون مستوى االھتمام بقضايا األمراض والطفيليات، بالنسبة للكائنات المنقولة  .3

ً مع المخاطر والفوائد المحتملة، التي تم تحديدھا  ومجموعاتھا في الموقع المقصود، متناسبا
قييم مخاطر أمراض الحياة البرية الخاص باإلتحاد )، ويوفر دليل ت6القسم في كل حالة نقل (

 تحت اإلعداد) عملية نموذجية. – 2013الدولي لصون الطبيعة  (
، كوسيلة من وسائل الوقاية من المرض أو من دخول اإلطالقيعتبر الحجر الصحي قبل  .4

ً لمعظم عمليات النقل، ويجب تقييم استخدامه على  ً أساسيا مسببات األمراض، تدبيراً وقائيا
ولكن، غير مقبولة، وحاالت إجھاد أساس كل حالة على حدة، ألنه قد يتسبب في ضغوط 

في ظھور العدوى  ،بشكل مفيد ،ومن ناحية أخرى،  قد تتسبب ھذه الضغوط وحاالت اإلجھاد
 واإلصابات الكامنة.

، بسبب الحاالت غير المعتادة أو غير الطبيعية للحبس، يمكن أن يساعد اإلجھاد والضغط .5
 وخاصةً أثناء عملية النقل، في اإلصابة بالمرض.

إذا تم اتخاذ االحتياطات المعقولة، إلى جانب اإلجراءات الوقائية المناسبة، مع تخفيض  .6
ى الضغوط واإلجھاد إلى الحد األدنى في العملية، فنادراً ما يوجد سبب العتبار عملية مستو

 النقل غير مجدية بسبب األمراض والطفيليات.

  الجدوى اإلجتماعية 5-2

، في نطاق بنية تحتية بغرض الصون الطبيعيأي اقتراح لعملية نقل  يجب أن يتم وضع .1
واإلقليمي، مع االعتراف بوالية ومسؤوليات الھيئات القائمة للحماية على المستويين الوطني 

واألطر القانونية والسياسية وخطط التنوع البيولوجي الوطنية أو الخطط الحالية الستعادة 
 وإنعاش األنواع.

 ، مصالح مشروعة في أي عملية نقل.أو حولھا  اإلطالقللمجتمعات البشرية ، في منطقة  .2
ة، ويمكن أن تكون مواقف المجتمع متطرفة ومتناقضة داخلياً. ستكون ھذه المصالح متنوع
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وبناء على ذلك، ينبغي أن يستوعب تخطيط عمليات النقل الظروف االجتماعية واالقتصادية 
والمواقف والقيم المجتمعية والدوافع والتوقعات والسلوك وتغير السلوك والتكاليف والفوائد 

ً لتطوير وتنمية أنشطة العالقات العامة المتوقعة لعملية النقل. ويعتبر فھم ك ل ھذا، أساسا
 لتوجيه الجمھور، بما يدعم عملية النقل.

قبل إطالق الكائنات، يجب وضع آليات لالتصال والمشاركة وحل المشاكل بين الجمھور  .3
(خاصةً األفراد الرئيسيين، الذين من األرجح أن يتأثروا أو يكونوا معنيين بعملية النقل) 

 مليات النقل.ومدراء ع
يجب عدم نقل أو إطالق أي كائنات بدون اتخاذ إجراءات وتدابير مناسبة تھتم بمعالجة  .4

طراف المعنية ذات الصلة (بما في ذلك المجتمعات المحلية)، وھذا يشمل أي شواغل األ
 عمليات نقل كجزء من استراتيجية الخروج.

إذا حدث أي انقراض في المنطقة المقصودة المقترحة منذ فترة طويلة، أو إذا ما تم التفكير  .5
، ربما ال يكون للمجتمعات المحلية عالقة بغرض الصون الطبيعيفي القيام بعمليات إدخال 

باألنواع غير المعروفة لديھم، وبالتالي يعارضون إطالقھا. في ھذه الحالة، يجب بذل جھد 
 .اإلطالققبل البدء في عملية ھة مثل ھذه المواقف، وذلك في وقت مبكر خاص لمجاب

قد تؤدي عمليات النقل الناجحة إلى توفير فرص اقتصادية، من خالل السياحة البيئية، على  .6
ً تأثيرات اقتصادية سلب ة، ويجب أن توضح مراحل يسبيل المثال، ولكن قد تحدث أيضا

المحتملة على األطراف المتأثرة أو بالنسبة لمعارضة  ةيالتصميم والتنفيذ التأثيرات السلب
توفير فرص اقتصادية مستدامة للمجتمعات المحلية،  المجتمع. وحيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي

 وخصوصاً عند وجود تحديات اقتصادية تواجه تلك المجتمعات.
 ،في ھذه الحاالت :بغرض الصون الطبيعيعمليات نقل متعددة  قد تخضع بعض األنواع إلى .7

ينبغي تشجيع التعاون والتواصل فيما بين المعنيين بالمشروع على المستويات اإلقليمية 
ومن أجل تحقيق أھداف عملية  ،االستخدام األفضل للموارد والخبرات بغرضوالدولية، 

 النقل، إلى جانب الحماية الفعالة.
8.  ً في نجاح عملية النقل: حيثما يكون أن تكون الجوانب التنظيمية ھامة وحاسمة  ،يمكن أيضا

لجھات متعددة، مثل الھيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات غير الرسمية 
(التي قد يكون بعضھا معارضاً لعمليات النقل) مصالح قانونية أو مشروعة في عملية النقل، 

اءة. وقد يتطلب ذلك من الضروري وجود آليات تسمح لجميع األطراف لعب أدور مناسبة وبن
شراف البيروقراطي، يمكنھا التوجيه واإل إنشاء فرق خاصة تعمل خارج النطاق الرسمي

 واالستجابة بسرعة وبفعالية  عند بروز أي قضايا أو أمور إدارية.
لھا واليتھا ومسؤولياتھا الخاصة بھا،  ،األطراف المتعددة المشاركة في معظم عمليات النقل .9

ولھا أيضاً أولوياتھا وأجندتھا، وما لم يتم مواءمة ھذه من خالل التسھيل والقيادة الفاعلة، فإن 
 الصراع غير المنتج قد يقوض بشدة تنفيذ ونجاح عمليات النقل.

يمكن أن يسھم النقل الناجح في تحقيق االلتزام األخالقي العام بالحفاظ على األنواع والنظم  .10
اإليكولوجية، ولكن ينبغي أن تكون فوائد عملية النقل متوازنة مع االلتزامات بتجنب 
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األضرار الجانبية على األنواع واألنظمة اإليكولوجية األخرى أو مصالح اإلنسان، وھذا مھم 
  .لغرض الصون الطبيعيفي حالة اإلدخال  بشكل خاص

  االمتثال التنظيمي 5-3

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية في أي المستويات الدولية  ،بغرض الصون الطبيعيالنقل  قد يتطلب
إعطاء االعتبار لتناغم استخدامات  قد يشمل ذلكأو شبه اإلقليمية أو جميعھا. و أوالوطنية أواإلقليمية

ل نقَ وح بھا وغير المسموح بھا في المناطق المقترحة لإلطالق أو المناطق التي قد تُ األراضي المسم
  .الحقاً  تي يتم إطالقھاإليھا الكائنات ال

أو تراخيص االستيراد أو  في أي بلد، قد تكون ھناك جھات مختلفة مسؤولة عن تقييم المقترحات
تكون ھناك متطلبات بأن يقدم برنامج وقد أو المصادقة على إجراءات االمتثال.  اإلطالقعمليات 

  النقل تقارير منتظمة لتلك الجھات حول سير العمل بالبرنامج وااللتزام بالمتطلبات التنظيمية.

  النقل الدولي للكائنات

تتطلب مثل ھذه العمليات لنقل الكائنات االلتزام بالمتطلبات الدولية. على سبيل المثال، يجب التقيد 
  " من االتفاقية.3" أو "2" أو "1ايتس عند نقل أفراد أي نوع مدرج على الملحق "بمتطلبات اتفاقية س

وباإلضافة إلى ذلك، يجب على المنظمين أن يضعوا في االعتبار فيما إذا كانت التصاريح واالتفاقيات 
 مطلوبة بموجب بروتوكول ناغويا، من أجل التعامل مع المنافع الناشئة من استخدام الموارد الجينية

  أو المعارف التقليدية أو كالھما.

  التشريعات بالنسبة لألنواع المنقولة خارج مناطق تواجدھا الطبيعي

و/أو جمع أنواع الكائنات الداخلة في نطاق  اإلمساك بـِ لدى العديد من الدول تشريعات رسمية تقيد 
تقيد إطالق األنواع  سلطاتھا وصالحياتھا. وعالوةً على ذلك، لدى الكثير من الدول تشريعات رسمية

الغريبة، وذلك قد ينطبق على إطالق الكائنات في بلدھا األصلي، ولكن خارج مناطق تواجدھا 
   الطبيعي.

  اإلذن إلطالق الكائنات

بغض النظر عن أي إذن الستيراد الكائنات، ينبغي الحصول على التصريح الحكومي الالزم إلطالق 
  .الطبيعي بغرض الصونالكائنات في أي عملية نقل 

  النقل عبر الحدود

القانوية أو الحدود القبلية المعروفة رسمياً، أو عندما يكون ھناك  عند نقل الكائنات عبر الحدود
ن يتوافق تصميم عملية النقل مع متطلبات ، يجب أاإلطالقاحتمال بنقلھا عبر تلك الحدود عقب عملية 

  المتأثرة بذلك. السلطاتالتنظيمية الخاصة بجميع الترخيص والمتطلبات 
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  المتطلبات البيطرية ومتطلبات الصحة النباتية الوطنية والدولية

الخاصة بالمنظمة  حيثما كانت ھناك حركة نقل دولية للكائنات، فإن االمتثال مع معايير نقل الحيوانات
الدولية لصحة الحيوان ومعايير االتفاقية الدولية بشأن حماية النباتات، قد يسھل من إجراءات 

  الحصول على تصاريح االستيراد.

. قد يخضع استيراد اإلطالققبل عملية  يجب أن تتحقق المتطلبات الوطنية لصحة النبات والحيوان
اض اإلنسان أو الحيوانات األليفة، للوائح تنظيمية معينة األنواع البرية، التي تعمل كناقل ألمر

  ومراقبة من قبل السلطات الوطنية.

  توفر الموارد 5-4

متعددة التخصصات، مع تركيز قوي على دمج ستكون اإلدارة الفعالة لعمليات النقل  .1
  المھارات االجتماعية إلى جانب الخبرات البيولوجية/ الفنية.

تحت الظروف العادية، يجب أن ال تستمر عملية النقل بدون ضمان التمويل لجميع األنشطة  .2
القسم األساسية، على مدى فترة زمنية كافية، يتم تحديدھا بالرجوع إلى الجداول الواردة في 

 .األدلة اإلسترشاديةمن  4
نقل أثناء التنفيذ، يجب أن تدرك ھيئات ووكاالت التمويل بأن التغييرات العقالنية ألي خطة  .3

 ھو أمر طبيعي، ويجب أن تكون الميزانيات مرنة بما يكفي الستيعاب مثل ھذه التغييرات.
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  6القسم 

  تقييم المخاطر

بمخاطر عدم تحقيق أھدافھا وتسببھا في ضرر غير مقصود أو أي  ترتبط أي عملية نقل .1
ً للمجموعة الكاملة  لمخاطر المحتملة، من امنھما. وبناًء على ذلك ينبغي أن يتم التقييم مقدما

 يتضمن التفاصيل الكاملة. 6ملحق أثناء النقل، وعقب إطالق الكائنات على حد سواء. 
خارج مناطق التواجد الطبيعي تنطوي على مخاطر ينبغي التأكيد على أن أي عملية نقل  .2

 إضافية لألسباب التالية:

 عدم اليقين حول العالقات البيئية وعدم القدرة على التنبوء بالنتائج البيئية، و 

  سجل األنواع، التي تم نقلھا خارج نطاق مناطق نجد أن في كثير من األحيان
ً غريبة وغازية،  بتأثيرات سلبية يرتبط تواجدھا الطبيعي، والتي أصبحت أنواعا

على التنوع البيولوجي المحلي أو الخدمات البيئية أو المصالح وشديدة الضرر
  البشرية االقتصادية.

ً بشدة تأث تعني المخاطر .3 يره. وتزيد المخاطر الفردية، احتمال حدوث عامل خطر مقرونا
 عموماً، كلما زاد نطاق اآلتي:

 مدة أو فترة االنقراض )1
 مدى التغيير البيئي خالل أي فترة انقراض. )2
 درجة االعتماد الحرج لألنواع الھامة جداً على األنواع األخرى. )3
 عدد األنواع المراد نقلھا. )4
 قولة.االختالفات الجينية بين األنواع األصلية واألفراد المن )5
 ة المحتملة على المصالح البشرية.يبلالتأثيرات الس )6
 احتمال حدوث تأثيرات بيئية غير مقبولة. )7
 ما إذا كان النقل داخل أو خارج مناطق التواجد الطبيعي. )8

  يتم تحديد مجال المخاطر الكلية حسب اآلتي:

 عدد عوامل الخطر التي تحدث. )1
 عدم اليقين حول حدوث كل عامل من عوامل الخطر. )2
 عدم اليقين حول شدة تأثيره. )3
 ھمال عوامل الخطر المحتملة األخرى.إ )4
 مستوى كفاءة المسؤولين عن التنفيذ. )5
 التأثيرات التراكمية لجميع المخاطر التي تحدث. )6
  مدى تفاعل ھذه المخاطر. )7
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. عند نقص يجب أن يتناسب مدى تقييم المخاطر مع مستوى المخاطر، التي تم تحديدھا .4
ً يكون تقييم المخاطر نوعيالبيانات، قد  فقط، ولكنه ضروري، حيث أن عدم وجود بيانات ال  ا

تقييم المخاطر ودراسة الجدوى، ما إذا كانت  نتائجإلى غياب المخاطر. يجب أن تحدد يشير 
 عملية النقل ستمضي قدماً أم ال.

أفضل األدلة.  استناداً على ،حيثما كان ممكناً، يجب استخدام الطرق الرسمية التخاذ القرارات .5
وكمبدأ عام، وحيثما بقيت شكوك كبيرة حول مخاطر النقل خارج نطاق مناطق التواجد 

 الطبيعي، يجب عدم القيام بعملية النقل.
 عملية النقل اآلتي:ب المرتبطةتشمل الفئات الرئيسية للمخاطر  .6

 :إال في ظروف نادرة، يجب أن ال يشكل نقل األفراد  مخاطر لمجموعات المصدر
 .2-6ملحق  –خطراً على مجموعات المصدر 

 : تأثيرات رئيسية (سواء مرغوبة/غير  قد يكون لألنواع المنقولة المخاطر البيئية
، في مواقعھا المقصودة، على األنواع األخرى مرغوبة أو مقصودة/ غير مقصودة)

ال يكون أداؤھا مماثالً ألدائھا في موقعھا األصل. وتشير وعلى الوظائف البيئية، وقد 
األدلة إلى أن المخاطر أكبر بالنسبة للنقل خارج مناطق التواجد الطبيعي للنوع، 

 .3-6ملحق  –وربما ال تظھر التأثيرات السلبية لسنوات عديدة 

 : من اإلصابة بأحد  مخاطر األمراص ً حيث ال يمكن أن يكون أي كائن منقول خاليا
الكائنات الدقيقة أو الطفيليات، مع ما يترتب على ذلك من خطر اإلصابة، ينبغي أن 
يبدأ تقييم مخاطر األمراض عند مرحلة التخطيط، على أن يتناسب عمق التقييم مع 

 –تملة المسببة للمرض تقديرات احتمال حدوث وشدة تأثير أي من العوامل المح
 ويجب المراجعة الدورية لذلك خالل التنفيذ. ،4- 6ملحق 

  : المسببة للمرضالكائنات عن مخاطر ادخال  بمعزلمخاطر الغزو ذات االرتباط ،
ينبغي االنتباه عند تصميم عملية النقل، لألمن البيولوجي واسع النطاق لمنطقة 

: يجب االنتباه إلى أن األنواع الغازية ال يتم إطالقھا عن طريق الخطأ مع اإلطالق
يشكل ذلك خطراً بعينه، عند  .5-6ملحق  –أفراد األنواع محل التركيز واالھتمام 
 نقل الكائنات المائية أو كائنات الجزر.

 : التبادل الجيني بين األفراد المنقولة واألفراد المقيمة، أحد  يعتبر ھروب الجينات
أغراض تعزيز المجموعات، ومع ذلك، فإنه عند خلط المجموعات المعزولة 

 ً ھا الطبيعي، وفي أو عندما يتم نقل الكائنات إلى مناطق خارج نطاق تواجد ،تاريخيا
نواع الفرعية، فمن حالة وجود خطر التھجين مع األنواع ذات الصلة الوثيقة أو األ

المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض لياقة المواليد وفقدان كمال وسالمة النوع أو أي 
 ويجب تضمين ذلك في تقييم المخاطر. .6-6ملحق  –منھما 

 تشمل مخاطر التأثيرات الضارة المباشرة على  : واالقتصادية المخاطر االجتماعية
ة والتأثيرات البيئية غير المباشرة األكثر، الناس ومعيشتھم بسبب الكائنات المطلق

. ھناك احتمال أكبر بأن 7- 6ملحق  –التي تؤثر سلباً على خدمات النظم اإليكولوجية 
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عمليات النقل خارج نطاق مناطق التواجد الطبيعي ، في حدوث تأثيرات  تتسبب
 .عمليات النقلاألمر الذي ينتج عنه مواقف سلبية لعامة الناس تجاه ة، يبلاقتصادية س

 : بينما ينبغي أن يكون ھناك مستوى معين من ضمان التمويل للفترة  المخاطر المالية
ر التمويل لوقف عملية يالمتوقعة ألي عملية نقل، يجب الوعي بالحاجة المحتملة لتوف

اإلجراءات التصحيحية الالزمة ألي ضرر تتسبب فيه األنواع  تطبيقلالنقل أو 
  .8-6ملحق  –المنقولة 

 أن المخاطر من تنفيذ أو وقف عملية النقل تتغير مع الوقت.  أيضاً يجب مالحظة
على سبيل المثال، إذا ما تم التفكير في عملية نقل مجموعات كثيرة العدد نسبياً، فإن 
الخطر الرئيسي يكون للنظام البيئي في الموقع المقصود، وبانخفاض حجم مجموعة 

ى حالھا بالنسبة للمجموعات المصدر تزيد المخاطر عليھا، بينما تبقى المخاطر عل
 في الموقع المقصود.
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  7القسم 

  والتنفيذ اإلطالق

يمكن أن وبعد من إطالق الكائنات. لى أإ بغرض الصون الطبيعيعمليات النقل  يمتد تنفيذ .1
تفشل أي عملية نقل، بما في ذلك عمليات النقل إلى مناطق مناسبة للغاية، بسبب سوء تصميم 

األدلة . وبالتالي، ينبغي أن تؤخذ في اإلعتبار جميع النواحي، التي تغطيھا اإلطالقعملية 
، عند التنفيذ، وخاصةً تلك التي تشمل المتطلبات  8و 6و 5و  4في األقسام  اإلسترشادية

إطالق الكائنات والتدخالت وإدارة الموائل وتوفير المصادر والقانونية ومشاركة الجمھور 
 .اإلطالقوعمليات الرصد والمراقبة في مرحلة ما بعد 

بعد أن تقوم األفراد المنقولة بترسيخ تواجدھا في المنطقة المقصودة، يتحول التركيز إلى  .2
  رصد ومراقبة المجموعة وضبط وتعديل اإلدارة ارتكازاً على نتائج عملية المراقبة .

  اإلطالقق اختيار مواقع ومناط 7-1

  يجب أن : اإلطالقموقع 

 جھاد على الكائنات المطلقة.لية لإلطالق الفعال مع أقل ضغط وإيلبي جميع االحتياجات العم 

  المحيطة. اإلطالقيَُمِكن الكائنات المطلقة من االستغالل السريع لمنطقة 

  للمجتمع يكون مناسباً الحتياجات ومتطلبات وسائل اإلعالم والجمھور وأي مشاركات
 المحلي.

 .يكون مناسباً لجميع احتياجات الموئل الموسمية 

 المطلوبة. صونيكون كبيراً بما يكفي، لتلبية وتحقيق فوائد ال 

 .يكون به رابط مالئم بالموئل المناسب، إذا كان الموئل مجزأ 

  يكون معزوالً بدرجة كافية من مناطق الموائل غير المثلى، التي قد ال تَُمِكن المجموعات من
  البقاء. 

  يجب أن : اإلطالقمنطقة 

 .تلبى جميع المتطلبات الحيوية وغير الحيوية للنوع 

  جميع مراحل حياته.في و اإلطالقتكون موئالً مناسباً لمرحلة حياة النوع عند  

  

  

  

  



22 
 

  اإلطالقاستراتيجية  7-2

، ويتم دراستھا اإلطالقالعديد من النواحي الخاصة ببيولوجيا الكائنات المنقولة لھا صلة باستراتيجية 
  رئيسية:نقاطاً ، ولكن النقاط التالية تعتبر 7الملحق بالتفصيل في 

  إلى المستوى األمثل، بالنسبة لعمر أو موسم  اإلطالقيجب تحسين مرحلة الحياة وموسم
االنتشار الطبيعي للنوع، مع اعتبار فيما إذا كان سيتم تشجيع أو عدم تشجيع االنتشار بعد 

 .اإلطالق

  إلى التأسيستركيبة العمر/الحجم والجنس والعالقات اإلجتماعية لمجموعة يمكن تحسين ،
 للمجموعات في األھداف.المستوى األمثل، مع بيان معدل النمو 

 زز عن طريق عَ التي يتم إطالقھا (والتي غالباً ما تُ  عملية النقل بزيادة عدد األفراد يزيد نجاح
تحقيق خالل أكثر من عام واحد)، ولكن ھذا يحتاج إلى  ، التي تتمالمتعددة اإلطالقعمليات 

 .ھذه األفراد مصدرالتوازن مقابل التأثيرات على مجموعة 

  إما في وقت واحد أو بالتتابع، وفي مواقع متعددة، على نشر اإلطالققد تعمل عمليات ،
 الكائنات المطلقة مع عديد من الفوائد المحتملة.

  على اإلطالقوالتداول والنقل وإدارة عمليات ما قبل  مساكالحد من اإلجھاد أثناء اإلسيعمل ،
  .اإلطالقتعزيز األداء في مرحلة ما بعد 

 ن من األداء.سِ حَ ، أن تُ اإلطالقللتدخالت اإلدارية العديدة والدعم قبل وبعد عملية  يُمِكن 
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  8القسم 

  المراقبة واإلدارة المستمرة

  المراقبة 8-1

عملية دورية للتنفيذ والمراقبة والحصول على النتائج وضبط النواحي  إدارة النقلتعتبر  .1
البيولوجية وغير البيولوجية، على حد سواء، حتى يتم تحقيق األھداف أو اعتبار عملية النقل 

 .2شكل  –عملية غير ناجحة 
عدم اليقين  فسوف يؤديلعملية النقل،  والنمذجة الشاملة المتقن على الرغم من التصميم .2

 لمخاطر الكامنة إلى أوضاع متوقعة وغير متوقعة، على حد سواء.وا
وسيلة لقياس أداء الكائنات  )3- 4قسم  – األدلة اإلسترشادية(برنامج الرصد والمراقبة يعد  .3

المطلقة مقابل األھداف، لتقييم التأثيرات وتوفير أساس لضبط األھداف أو تھيئة أنظمة 
اإلدارة أو تنشيط استراتيجية للخروج. وينبغي أن تكون الموارد الكافية للرصد جزءاً من 

 الجدوى المالية واإللتزام.
كبيرة لمعلومات الرصد  ، قيمةً اإلطالقما قبل  تضيف البيانات اإليكولوجية األساسية لعملية .4

 .1-8ملحق  –الالحقة 
ينبغي أن يحدد برنامج الرصد والمراقبة، التھديدات الجديدة، للمجموعات المنقولة، التي لم  .5

 تكن جزءاً من تصميم عملية النقل.
يجب أن تكون كثافة وفترة مراقبة ورصد مجموعات المصدر والمجموعات المنقولة،  .6

 مناسبة لكل حالة أو وضع.
ه لعمليات نقل وجِ مُ فقد تعمل نتائج الرصد كَ  باإلضافة إلى تحسين أي عملية نقل مستمرة، .7

 أخرى.
 .اإلطالق، بمزيد من التفصيل، العناصر األساسية للمراقبة التالية لعملية  2- 8ملحق يغطي  .8

 غرافيواألداء الديم 
نقل، مراقبة نمو أفراد المجموعة و انتشارھا يجب أن تتضمن الجوانب الرئيسية ألي عملية 

أو كالھما، وقد توجد حاجة إلى المزيد من المراقبة المكثفة لتقدير بقاء األفراد وتكاثرھا 
  وانتشارھا، وذلك تبعاً للظروف.

 مراقبة السلوك  
سلوك األفراد، التي تم إطالقھا، قيمة ومؤشراً مبكراً لسير وتقدم  ةمراقبليمكن أن تكون 

 ة مماثلة أو معمجموعات طبيعيٮ تھا تعتمد على بيانات المقارنة معلية النقل، ولكن قيمعم
  نفس األفراد قبل أخذھا من مجموعة المصدر.

  
  
  



24 
 

 مراقبة البيئة  
أو استعادة وظيفة بيئية، يجب تقييم التقدم تجاه تحقيق مثل ھذه  قامةعملية النقل إل عند تصميم

األھداف. أيضاً يجب تقييم التأثيرات البيئية الناشئة من أي عملية نقل، مع تحديد ما إذا كانت 
  مفيدة وحميدة أو ضارة، ويحتمل أن تَُمِكن من إحداث تغييرات رشيدة في اإلدارة.

 مراقبة الجوانب الوراثية 
الوراثية على أنھا ذات أھمية  كبيرة لنجاح عمليات النقل، يمكن استخدام  مسائليد التحد عند
  ألھميته في ترسيخ تواجد المجموعات. تقييم التنوع الجينياقبة في المر

 مراقبة الصحة والنفوق 
تقييم مدى معاناة أفراد المجموعات المنقولة من أمراض أو ظروف رعاية غير مواتية أو 

  لتحديد أسبابھا الرئيسية. نفوق، كأساس

 واالقتصادية مراقبة الجوانب االجتماعية والثقافية 
يمكن أن تكون المشاركة في المراقبة من الوسائل العملية للمشاركة في اھتمامات ودعم 
المجتمعات المحلية،  كما يمكن أن تستخدم في تقييم السلوك تجاه عمليات النقل وأي فوائد 

  سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وتكاليف تنتج من ذلك،
 

  3- 8ملحق  –اإلدارة المستمرة  8-2

توفر نتائج المراقبة وتتطلب بعض عمليات النقل اإلدارة المستمرة على مدى سنوات عديدة.  .1
ً . 2شكل  –األساس لخيار االستمرار في أنظمة اإلدارة أو تغييرھا  تبريراً  كما توفر أيضا
 ).4القسم  – األدلة اإلسترشادية( ألي تغيير في أھداف عملية النقل أو في البرنامج الزمني

يمكن تحسين التعلم من نتائج عمليات النقل، من خالل تطبيق مزيد من نھج اإلدارة التكيفية  .2
بة. الرسمية، حيث يتم تحديد نماذج بديلة مقدماً، ويتم اختبارھا من خالل الرصد والمراق

 وتعني ھذه العملية بأن النماذج المستخدمة في تحديد اإلدارة تستند إلى أفضل األدلة الممكنة.
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  9القسم 

  9ملحق  –نشر المعلومات 

التقدم  فترة ، منذ عقد النية على النقل وطواليجب أن يبدأ تقديم التقارير المنتظمة ونشر المعلومات
والعمليات  بغرض الصون الطبيعيالالحق لعملية النقل. ويخدم ذلك أغراضاً كثيرة، لكل عملية نقل 

  جميعھا على حد سواء.

  خلق الوعي وتشجيع الدعم لعملية النقل وسط األطراف المتأثرة الرئيسية. .1
  تلبية أي متطلبات قانونية. .2
التعاونية  ل. يمكن المساعدة في الجھودفي مجال المعلومات، وفي فھم عمليات النق سھاماإل .3

لتنمية وتطوير علم النقل، عند نشر التقارير في المجالت العلمية (كمؤشر موضوعي للجودة 
الناجحة غير و منھا ، الناجحةعمليات النقل الموثقة، بشكل جيدالطرق والعالية)، وتضمين 

 أيضاً.
ابع التقليدية والراديو واألفالم ومن وسائل النشر كثيرة (على سبيل المثال، من خالل المط .4

خالل االتصاالت عبر اإلنترنت، مثل االجتماعات ذات الحضور االفتراضي والشبكات 
والطريقة واللغة المستخدمة مناسبة للجمھور  االجتماعية). ويجب أن تكون وسيلة اإلعالم

  المستھدف.
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نطاق عمليات النقل : 1شكل   

 ھل تتم عملية اإلطالق عن قصد؟ عرضية عمليات نقل

  ھل الھدف األساسي من
 عملية اإلطالق ھو:

   تحسين الوضع (للنوع محل االھتمام  •
    والتركيز) أو

   استعادة وظائف أو عمليات النظام  •
    اإليكولوجي الطبيعي؟

سيطرة غير مھلكة •
 إطالق بغرض إعادة التأھيل •
تجاري/ترفيھي •
ديني •
مكافحة بيولوجية •
 تحرير حقوق الحيوان •
جمالي •
أخرى •

ھل يتم اإلطالق ضمن نطاق
 مناطق التواجد الطبيعي؟ط

  ھل توجد أنواع من نفس النوع
 في منطقة اإلطالق؟

 تعزيز  إعادة توطين

 عملية نقل بغرض الصون الطبيعي

تجديد المجموعاتإحياء أو   

 ھل الھدف من اإلطالق ھو:

   تجنب انقراض مجموعات األنواع .1
   محل اإلھتمام  بأي مستوى

    إعادة وظيفة بيئية كانت قد فقدت .2
    من خالل انقراض نوع أصلي   
   

 عملية إدخال بغرض الصون الطبيعي

=توطين بمساعدة 

و/ أو

= إحالل إيكولوجي 

YES 

 نعم

 نعم

 نعم  ال

ال

ال

ال
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  بغرض الصون الطبيعيدورة عملية النقل  :2شكل 

  

  

  

وضع الصون الطبيعي

الھدف

اتخاذ قرار النقل

 تقييم البدائل :
 عدم النقل
والنقل

التصميم :
األھداف واإلجراءات

التنفيذ

المراقبة

 نشر النتائجتقييم النتائج

  تقييم
 الجدوى

  تقييم
 الجدوى

 تقييم
 المخاطر

تقييم
المخاطر

  دورة
  اإلدارة 

 التكيفية
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  1الملحق 

  مقدمة

بنقل الكائنات الحية بين المواقع لتحقيق أغراض خاصة بھم. ولقد عاد ذلك  الف السنين، قام البشرآل
تأثيرات كارثية في بعض الحاالت. ولقد أوضح االتحاد حدوث بفوائد على البشرية، ولكن أدى إلى 

) حول نقل 1987الدولي لصون الطبيعة وجھة نظره حول عمليات النقل ھذه، مع بيان موقفه (
وقت الحق، قامت المجموعة المتخصصة بإعادة توطين األنواع، التابعة للجنة  الكائنات الحية. وفي

االتحاد الدولي للسياسة، التي وافق عليھا وأعتمدھا مجلس  أدلة استرشاديةبقاء األنواع، بوضع 
لالتحاد الدولي  األدلة اإلسترشادية، بكونھا 1998م، وتم نشرھا في 1995لصون الطبيعة في عام 

قصيرة وعملية  األدلة اإلسترشاديةلصون الطبيعة المتعلقة بإعادة توطين األنواع. ولقد كانت 
وواضحة، وتم استخدامھا من قبل المجموعات المتخصصة األخرى، التابعة للجنة بقاء األنواع 

  أكثر تفصيالً لألصناف الخاصة بھم وألغراضھم. أدلة استرشاديةالستخالص 

، بأنھا في حاجة إلى المراجعة لألسباب 1998لعام  األدلة اإلسترشاديةم، اعتبرت ھذه 2010ام في ع
  التالية:

زيادة كبيرة في عدد العمليات، المصممة والمراقبة بدقة،  الماضية 20شھدت السنوات ال  .1
علمية ال األدلة االسترشادية، مع زيادة، ذات صلة، في فھم إلعادة توطين الحيوانات والنباتات

 واألخالقية والقضايا العلمية المرتبطة بالعمليات الناجحة إلعادة التوطين.
إعادة التوطين، كعملية إلعادة نوع واحد لمنطقة تواجده الطبيعي، مقيدة اآلن: يتم استخدام  .2

عملية إعادة التوطين بدوافع متعددة، وتحت مجموعة واسعة من األوضاع، وبالتالي تحتل 
ً ضمن طائفة عمليات النقل   ألغراض الصون الطبيعيعمليات إعادة التوطين مكانا

، 1998لعام  األدلة اإلسترشاديةحد سواء. وعليه، وبالمقارنة مع  ولألغراض األخرى، على
ھا األساسي الحصول غرض، التي تم توسيع نطاق ھذه المراجعة لتشمل جميع عمليات النقل

 .)1القسم  – األدلة اإلسترشادية(كما ھو محدد في  صون الطبيعيال على فوائد
يتزايد االعتراف  شكل أولوية لصون التنوع البيولوجي، صون األنواع يزال في حين ما ي .3

حاجة إلى تنفيذ عمليات إعادة التوطين، في سياق حفظ وحماية وتجديد الموائل واألنظمة بال
 اإليكولوجية.

يشير المعدل المتزايد للتغير العالمي وتعقيداته، بما في ذلك فقدان الموائل واالنخفاض في  .4
يولوجي وتغير المناخ، إلى دخول عصر "المفاجآت البيئية"، حيث أعداد األنواع والغزو الب

ً كافية لتلبية احتياجات  أن حلول اإلدارة المبنية على السوابق التاريخية، قد ال تكون دائما
 حماية التنوع البيولوجي في المستقبل.

من  بمشاركة مباشرة من فئات المجتمع صون الطبيعيلقد زادت جھود إعادة التوطين أو ال .5
 المھتمين والمعنيين.
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 ،أصبحت تداخلية عملية الصونالمنقحة حقيقة أن لألدلة االسترشادية الواسع  ويعكس النطاق
على نحو متزايد، مع اإلدارة النشطة للتنوع البيولوجي. والعامل الرئيسي، الذي يؤثر على 

  ذلك ھو تغير المناخ، على خلفية التدمير واسع النطاق للموائل وتجزئتھا.
وتُظِھر سجالت البيئة القديمة والمالحظات المعاصرة أن تغير المناخ له تأثير عميق على 

ھناك عدد متزايد من األنواع تكون عرضةً لالنقراض، إذا لم تكن توزيع ووفرة األنواع. و
قادرة على التكيف مع الظروف الجديدة، ضمن نطاق مناطقھا الجديدة أو غير قادرة على 

  .انتشارھاتحويل 
إذا كان من المتنبأ به أن يقود تغير المناخ (أو أي مھدد رئيسي آخر) إلى انقراض نوع من 

إلى مواقع أخرى، تكون  بطريقة مدروسةحالي، فھناك خيار وحيد لنقله الكائنات في موقعه ال
مةً، أو من المحتمل أن تكون كذلك في المستقبل. ومثل ھذه المواقع، فيھا الظروف أكثر مالء

 ق التواجد الطبيعي للنوع ، المعروفة أوطتكون في كثير من األحيان، خارج نطاق منا
بغرض الصون "عمليات اإلدخال  1998للعام  ترشاديةاألدلة اإلسشملت ولقد المستنتجة. 

خارج نطاق مناطق  بغرض الصون الطبيعي: وھي محاولة ترسيخ تواجد النوع الطبيعي
وھكذا تم استخدام  توزيعه المسجلة، ولكن ضمن نطاق موئل وبيئة جغرافية مناسبة".

"التوطين بمساعدة" بشكل ناجح لمواجھة مخاطر االنقراض الوشيك على األنواع المھددة 
باالنقراض، قبل وقت طويل من ظھور القلق والشواغل الحالية حول تأثيرات تغير المناخ. 

المنقحة، التوطين بمساعدة، كخيار واحد، ضمن النطاق الشامل  األدلة اإلسترشاديةتشمل 
  .1شكل  –لعمليات النقل 

بالنسبة لنقل األنواع خارج نطاق مناطق تواجدھا الطبيعي،  ،من الجوانب األكثر إثارةً للجدل
، أن مثل ھذا اإلجراء يمكن أن يضر  بالتنوع البيولوجي صون الطبيعيولكن بمقاصد ال

ية للمخاطر وسبل عيش االنسان والصحة واالقتصاد. ولذلك، من المھم أن يتم التقييم بعنا
المرتبطة بعمليات النقل ھذه، مع االستفادة، بأكبرقدر ممكن، من التقدم والتطور الحادث في 

المنقحة ھي من منتجات  األدلة اإلسترشاديةمجال بيولوجيا األنواع الغازية. وبالتالي، فإن 
كل من المجموعات المتخصصة بإعادة التوطين والمجموعات المتخصصة  الخاصة 

   .ع الغازيةباألنوا
، التي تبدو اليوم بأنھا رض الصونبغعلى تغطية حاالت التدخل  األدلة اإلسترشاديةوتعمل 

ً التفاقية ال ھية الحالية، ومع ذلك، فمن المؤمل أن يكون للمبادئ التوجي صونتشكل تحديا
، بغرض الصون الطبيعيوثيقة للدعوة إلى عمليات النقل  فعالية طويلة المدى. وھي ليست

وبالطبع فھي مصممة لضمان أن تكون المقترحات ألي نشاط من ھذا القبيل، مصممة بدقة 
وتمحيص، أياً كانت األنواع أو حجم العملية. ووفقاً لذلك فإن الحاجة أكيدة لعمليات تقييم 
المخاطر واتخاذ القرارات السليمة في جميع عمليات النقل، ولكن يجب أن يكون مستوى 

 حجم عملية النقل والمخاطر والشكوك حولھا. الجھد متناسباً مع
، عن قصد، على المسائل المتعلقة بنقل نوع واحد أو أعداد األدلة اإلسترشاديةتم قصر نطاق 

قليلة، على األكثر، من النوع واألنواع، التي ترتبط معھا بشكل كبير بعالقة منفعة. ويتم 
بغرض الصون ع عمليات النقل تقاسم عديد من أدوات وعناصر عمليات النقل األخرى م
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، حسب ما ھو محدد ھنا. ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، إعادة تأھيل الطبيعي
، من خالل السياحة البيئية. صون الطبيعيوإحالل عدد قليل من األفراد أو تعزيز فوائد ال

ن مع عديد م بغرض الصون الطبيعيوعالوةً على ذلك، تقترن جوانب عمليات النقل 
ً في الصون الطبيعي المجاالت األخرى المعاصرة  األدلة اإلسترشادية، التي لھا أيضا

األدلة الخاصة بھا. وضمن االتحاد الدولي لصون الطبيعة، يجب أن ينظر إلى ھذه 
  بأنھا مكملة ومتوافقة مع األعمال الرئيسية التالية: اإلسترشادية

  

 طبيعة بشأن وضع الحيوانات المصادرة لالتحاد الدولي لصون ال األدلة اإلسترشادية
)2000.( 

 لالتحاد الدولي لصون الطبيعة بشأن منع فقدان التنوع البيولوجي الناجم  األدلة اإلسترشادية
 ).2000من األنواع الغريبة الغازية (

 لالتحاد الدولي لصون الطبيعة بشأن إدارة مجموعات األنواع خارج  األدلة اإلسترشادية
 قيد اإلعداد). 2013( بغرض الصون الموائل الطبيعية 

 جديد ) والت2012لالتحاد الدولي لصون الطبيعة بشأن المناطق المحمية ( األدلة اإلسترشادية
 اإليكولوجي للمناطق المحمية: مبادئ وإرشادات وأفضل الممارسات.

 قيد اإلعداد).  دليل تقييم مخاطر  2013لالتحاد الدولي لصون الطبيعة( دلة اإلسترشاديةاأل
 أمراض األحياء الفطرية.

  القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعة. 

 ) بيان سياسة االتحاد الدولي لصون الطبيعة بشأن ) 2000االتحاد الدولي لصون الطبيعة
 البرية الحية. االستخدام المستدام للموارد

  
خاصة  أدلة استرشاديةمت بوضع االمالحظة أن العديد من المنظمات األخرى قد قب والجدير

من "إعادة توطين األنواع" إلى "ترميم وتجديد النظام  يمتد نطاقبھا لألنشطة، ضمن 
 اإليكولوجي".
مع روح التوجيه التفاقية  التنوع البيولوجي وخططھا  األدلة اإلسترشاديةوتتسق ھذه 

  االستراتيجية للتنوع البيولوجي (أھداف ايشي للتنوع البيولوجي).
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  2الملحق 

  والتصنيف اتالتعريف

  كھدف أساسي فائدة الصون

بالفائدة على مجموعة  بغرض الصون الطبيعيالمتطلب الخاص بضرورة أن تعود عملية النقل  يعتبر
، أي 1998لعام  األدلة اإلسترشاديةأو أنواعھا أو على النظام البيئي الذي تحتله، متسقاً مع متطلبات 

  أن الغرض من عملية إعادة التوطين ھو ترسيخ تواجد مجموعة قادرة على البقاء.

جد مجموعة قادرة على تواقد تكون أوسع من ترسيخ  فائدة الصونبأن  األدلة اإلسترشاديةتقر ھذه 
البقاء (على سبيل المثال، من خالل ضمان استمرار السمات األساسية للبقاء)، ولكن يجب أن تظل 

  الفائدة األساسية على المستوى األعلى للمنظمة.

  غير واضحة فائدة الصونعندما تكون 

  :صونعديد من الحاالت التي تكون فيھا فائدة ال ھناك

 ليست الھدف األساسي، أو 

 من الصعب تمييزھا، أو 

 ممتزجة مع فوائد أخرى، أو 

 مؤجلة إلى فترة ما في المستقبل، أو 

 ال يمكن تأكيدھا حتى فترة ما في المستقبل 

  وتحدث ھذه الحاالت منفردة أو مجتمعةً في اآلتي:

 إلعادة التأھيل اإلطالقعمليات  .1

بعد األسر  أن إطالق األفراد من أجل تحسين أحوالھا أو إلعادة تأھيلھا األدلة اإلسترشاديةتعتبر ھذه 
شيئاً أساسياً لصالح األفراد، التي يتم إطالقھا، وبالتالي تعتبر مثل ھذه العمليات لإلطالق خارج نطاق 

  .األدلة اإلسترشادية

قد تسبب ضرراً. إن ، ولكنھا، بنفس القدر، العمليات لإلطالق ببعض فوائد الصون وقد تعود مثل ھذه
اد الدولي لصون أخرى لإلتح أدلة استرشاديةالمخاطر معروفة جداً للممارسين، وبعضھا مغطى في 

، في األدلة اإلسترشاديةالوقائية ومعالجة المخاطر في ھذه  صياغةلالطبيعة. ومن المؤمل أن تساعد ا
ن أنھا ليست محور تركيز ھذه وضع استراتيجيات إلطالق الحيوانات المعاد تأھيلھا، على الرغم م

  .األدلة اإلسترشادية
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 تعزيز المجموعات لألغراض الترفيھية أو التجارية .2

حاالت مماثلة حين يتم تعزيز المجموعات لألغراض الترفيھية أو التجارية. ومرة أخرى، ينبغي  تنشأ
المجموعات أو النظام على مستوى  فائدة الصونالنظر إلى التسلسل الھرمي للدوافع، وغالباً ما تكون 

اإليكولوجي، إما غير موجودة أو تكون ثانوية بالنسبة للمصالح األخرى. ولكن، قد تكون المخاطر في 
، ھي تلك المغطاة في ھذه ، في مثل ھذه الحاالت أيضاً، وعلى وجه التحديداإلطالقعملية النقل و

 .األدلة اإلسترشادية

  عمليات النقل لتخفيف اآلثار .3

، ويمكن أن تتعلق بنقل عدد كبير من عمليات النقل لتخفيف اآلثار شائعة على نحو متزايدأصبحت 
األفراد، وتشمل نقل األفراد من الموئل المتوقع فقدانه، بسبب تغير االستخدامات البشرية لألراضي، 

رية وإطالق تلك األفراد في موقع بديل. وكثيراً من األحيان يكون اإلذن بھذه العمليات التطوي
وبعد ذلك يتم نقل أفراد األنواع الرئيسية، من الموقع . المترتبة عليھاثار اآلمشروطاً بإلتزام لتخفيف 

  المراد تطويره ، ليتم إطالقھا في مواقع طبيعية أخرى.

المحتملة في المستقبل الحذر الشديد عند تقييم فوائد الصون مع  ،وينبغي تطبيق التحليل الدقيق
فيما يتعلق بعدم نجاح عملية  ،آثار التنمية الحالية، نظراً لعدم التيقن الكامنخفيف واستخدامھا في  ت

النقل. وعالوةً على ذلك، فإن أي اقتراح لتخفيف اآلثار، يجب أن يَتَبِع عملية التصميم والجدوى 
  .األدلة اإلسترشاديةوالتنفيذ والرصد واإلدارة التكيفية الخاصة بھذه 

،  فإن الظروف ھي التي ستملي طبيعة إجراءات 1النقل الموضحة في شكل وتحت نطاق عملية 
  التخفيف من بين الخيارات التالية:

إذا تم إطالق األنواع المنقولة مع مجموعة متواجدة بالفعل من النوع ذاته، فھذا يعني تعزيز  .1
األفراد التي  ى أنالئل إلدشريطة أن تكون ھناك فائدة حماية للمجموعات المستقبلة، وتُشير ال

 متواجدة بالفعل قد تواجه بحاالت نفوق كثيرة جداً. طالقھا مع مجموعاتيتم إ
 إذا تم إطالقھا في موئل خالي ضمن مناطق تواجدھا الطبيعي، فھذا يعني إعادة توطين. .2
إذا تم إطالقھا في موئل خالي، ال يمكن وصفه بأنه ضمن مناطق تواجدھا الطبيعي، فھذا  .3

 .ض الصون الطبيعيبغر دخاليعني إ
، فھذا يعني إطالق غير مسؤول وبدون موئلب بكل وضوح إذا تم إطالقھا في منطقة ليست .4

 .للصون الطبيعيفائدة 

  األولى ، أما الخيار الرابع فال ينبغي السماح به.الثالثة خيارات ال األدلة اإلسترشاديةتغطي ھذه 
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 صون المكثفللعمليات النقل  .4

قد يتم نقل الكائنات الحية من بيئتھا الطبيعية إلى أخرى تحت ظروف حماية مكثفة، مثل تلك التي 
  تتوفر في الحدائق الحيوانية  والنباتية وغيرھا من المرافق المخصصة. 

ھي الدافع المعلن، فإن ذلك يشكل في العادة ، استجابة إلى انخفاض عملية الصون وحينما تكون 
اد مع زيادة في خطر االنقراض المحلي أو الكلي، أو كإجراء طارئ في مواجھة تدريجي في األعد

  تھديد كارثي مفاجئ او انخفاض في األعداد.

و/أو تكاثر مثل ھذا النوع حتى يمكن لألفراد العودة إلى البرية،  صونأما إذا كان الغرض المعلن ھو 
لحماية المكثفة كعملية إلى ابر الدخول ھي المقصودة بشكل واضح. ولكن، ال يعت فائدة الصونفتكون 

إطالق، والظروف التي يتم مواجھتھا في العادة (مثل محدودية المكان والظروف البيئية المتحكم فيھا 
العديد من الجوانب ذات الصلة يتم اعتبار و .األدلة اإلسترشاديةوبرامج التربية) ھي خارج نطاق ھذه 

الفنية بشأن إدارة  األدلة اإلسترشاديةلصون الطبيعة (في الموارد األخري لالتحاد الدولي 
  تحت اإلعداد). – 2013( بغرض الصون الطبيعيالمجموعات خارج الموائل الطبيعية 

وفي المقابل، فإن أي عودة لألفراد من الحماية المكثفة إلى الظروف الطبيعية ، ھي عمليات إطالق 
  .ديةاألدلة اإلسترشاونقل، وستتم تغطيتھا في ھذه 

 واألقل مدعاة لألسف عمليات النقل األقل خطورة .5

ً أو المھددة و/أو األنواع التي  أكثر عمليات إعادة التوطن التي تتم ھي بشأن األنواع النادرة طبيعيا
ً أو عالمياً. ً ما ينظر لعمليات  تتعرض بالفعل إلى انخفاض في أعدادھا، أو المنقرضة محليا وغالبا

بالنسبة لألنواع التي تواجه تھديدات شديدة بسبب تغير المناخ، بغض النظر  ،التوطين بمساعدة كحل
  .ةالراھنحالتھا البيئية عن 

ھناك زيادة في عمليات نقل األنواع التي ليست طبيعياً نادرة أو متراجعة في أعدادھا، وال توجد ھناك 
بين المجتمعات المحلية  احتماالت كبيرة النقراضھا، وغالباً ما تتم ھذه العمليات في شكل شراكة

، والتي يكون الدافع الرئيسي فيھا ھو استعادة  مكونات مجال الصون الطبيعيوالمھنيين العاملين في 
  التراث الثقافي المحلي.

بينما ينبغي أن تخضع عمليات التجديد واالستعادة، ذات النطاق الصغير المدفوعة من قبل المجتمع، 
نسبياً  سمية ذات الصلة مثلھا مثل أي عملية نقل، من المرجح أن تكونلجميع اللوائح والتشريعات الر

أقل خطورة، من حيث تكلفة الفشل أو احتمال اآلثار البيئية السلبية القاسية. ويمكن وصفھا بأنھا 
 األدلة اإلسترشاديةيمكن تطبيق عمليات نقل منخفضة التكلفة وقليلة المخاطر واألقل مدعاة لألسف. و

فإن عديد من االعتبارات الموصى بھا حول التخطيط والجدوى  ،على حد سواء، ولكن كما تنص
  تتناسب مع حجم وطبيعة عملية النقل المقصودة. والمخاطر ينبغي أن تكون بمستويات
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  3الملحق 

  تحديد متى تكون عملية النقل خياراً مقبوالً 

  مقدمة 3-1

قياس ووزن و فائدة الصونمن خالل تحديد  ،األنواعيجب تبرير أي عملية مقترحة لنقل  .1
 ،الدوافع عطاء االعتبار لإلجراءات البديلة التي يمكن اتخاذھا.مع إ ،الفوائد مقابل المخاطر

التي يتم  ،مثل عمل تجربة فقط للفائدة األكاديمية أو إطالق المخزون الفائض من األنواع
الرعاية أو جذب التمويل أو االھتمام العام أو  إعادة التأھيل ألغراضأو ، تربيتھا في األسر

الصون غراض من ضمن أال تعتبر ھنا  نقل الكائنات الحية لتسھيل التنمية االقتصادية،
 .الطبيعي

ً ما تكون  .2 األنواع أو المجموعات، التي لديھا أعداد أو مناطق انتشار صغيرة أو غالبا
ويمكن استخدام متناقصة و/أو احتماالت عالية لالنقراض، من المرشحين الرئيسيين. 

تحاد الدولي لصون الطبيعة، في تقييم الحاجة المستخدمة في القائمة الحمراء لالالمقاييس 
 .بغرض الصون الطبيعيالمحتملة للتدخل 

ھو تأمين  بغرض الصون الطبيعيعلى الرغم من أن الھدف النھائي ألي عملية نقل  .3
ً فقد يتطلب األمر دعم ،، إال أن ھذه الفائدة لكي تستمرصونالحصول على فائدة لل  اً إداري ا

طويل األمد أو دائم. وينبغي إدراج مثل ھذه االلتزامات والتكاليف ذات الصلة في أي عملية 
 البديلة (أدناه). صونتقييم لحلول ال

على مستويات األنواع والمجتمعات البيولوجية واألنظمة  صون الطبيعيتوجد أولويات لل .4
 ،بغرض الصون الطبيعي ،ويمكن منح األنواع المرشحة للنقل اإليكولوجية ألغراض مختلفة.

مثل دورھا اإليكولوجي وتميزھا  أو تفردھا  ،األولوية على أساس المعايير البيولوجية
االنقراض أو إمكانياتھا كبدائل  التطوري أو دورھا كأنواع رئيسية أو درجة تعرضھا لخطر

يكولوجية. يمكن تعزيز وتشجيع عمليات النقل على أساس التراث الثقافي وتجديده، ولكن إ
 ،حورية لتبرير أي عملية نقلالمعايير المتعتمد و .صون الطبيعيھذا وحده ليس بفائدة لل
 ونوع. –على كل حالة  ،بغرض الصون الطبيعي

حيثما تتعرض األنواع لالنقراض، يمكن أن تشير التغيرات المترتبة على ذلك إلى وجود  .5
حاجة إلستعادة الوظيفة اإليكولوجية، التي توفرھا األنواع المفقودة، وھذا من شأنه أن يشكل 

 بيئي.مبرراً الستكشاف البديل ال
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  والتھديدات تقييم أسباب االنقراض 3-2

من خالل النظر في األسباب  ،بغرض الصونيجب تبرير أي عملية مقترحة لنقل األنواع  .1
لالنخفاض الحاد في أعداد المجموعات أو انقراضھا.  ويجب أن تتوفر الثقة بأن مثل  السابقة

 ھذه األسباب السابقة لن تشكل مرة أخرى تھديداً ألي مجموعات يتم نقلھا مستقبالً.
مناسب لألنواع، على ھناك حاجة لتحديد التھديدات في جميع المواسم وعلى نطاق جغرافي  .2

 البيولوجية وتاريخ الحياة في االعتبار.أن تؤخذ السمات 
 قد تنشأ تھديدات جديدة محتملة للمجموعات التي تم استعادتھا وتجديدھا. ،أثناء غياب األنواع .3
فائدة يجب تحديد جميع التھديدات، المباشرة وغير المباشرة، التي قد تھدد أو تعيق تحقيق  .4

اءات والترتيبات التي سيتم اتخاذھا إلى جانب تحديد اإلجر ،المحددة لعملية النقل الصون
 لتخفيف آثار ھذه التھديدات أو تجنبھا.

التي تتسبب في االنقراض  ،المخاطركثيراً ما تكون وينبغي النظر في المدى المكاني للتھديد.  .5
 ً قاسية، لكن يمكن السيطرة عليھا. أما التھديدات، التي  تؤثر على كل مناطق انتشار  محليا

جزء كبير منھا (مثل مسببات األمراض والحيوانات المفترسة أو المنافسين األنواع أو على 
و التغيرات واسعة النطاق على استخدامات األراضي والملوثات في الغالف الجوي وتغير 

 المناخ) فمن الصعب إدارتھا والتحكم فيھا.
التھديد مع اختالف النواحي الديمغرافية أو مرحلة الحياة.  حساسيةقد تختلف شدة تأثير أو  .6

األنواع محور  تكيف، للقدرة على ويجب أن يعطى االعتبار، في عمليات تقييم التھديدات
االھتمام، وتميل ھذه القدرة بأن تكون أعلى في المجموعات التي تتميز بدرجة عالية من 

درة استيطانية فعالة وأعمار قصيرة/ معدالت التنوع الجيني ونطاق واسع لالنتشار و/أو مق
 مظھرية ومعدالت تطور سريعة. مرونةتكاثر عالية و

الظواھر المناخية القاسية) أو اجتماعية فيزيائية (مثل  وأيمكن أن تكون التھديدات بيولوجية  .7
 .كل ھذه التھديداتمن  لفةأو سياسية أو اقتصادية أو مجموعة مؤ

للحكايات حول الظروف التي كانت  ديدات من المالحظات السرديةيمكن االستدالل على التھ .8
 سائدة في األوقات القريبة من حدوث االنقراض مع التحقق الصارم الحقاً من ھذه الحكايات.

من المفيد النظر في فرضيات متعددة ألسباب انقراض أو انخفاض أعداد األنواع واختبارھا  .9
جود قدر كبير من عدم اليقين، يمكن االعتماد على على أساس األدلة المتاحة، وفي حالة و

 منھج تجريبي ضمن برنامج النقل ليعمل على توفير التوجيه الالزم لعملية التنفيذ.
مثل ھوية  ،جابة على حاالت الشك وعدم اليقينالتجريبي اإل اإلطالقيمكن أن يوفر   .10

ً فقط عند استيفاء جميع المتطلبات الرسمية،  ،التھديدات السابقة، ولكن ينبغي التفكير فيه مليا
النتائج بشكل مناسب واستخدامھا في تحسين تصميم المزيد من عمليات   حيث سيتم رصد

   مكانية تخفيف أو عكس أي آثار غير مقبولة.مع إ اإلطالق
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  اعتبار البدائل  3-3

فقط بتكلفة عالية وبمخاطر  صونعن فائدة  بغرض الصون الطبيعيتسفر كثير من عمليات النقل 
مخصصة للنوع، يجب تبرير أي عملية نقل  صونكبيرة. ولذلك، وبغض النظر عن أي أولوية 

  مقترحة من خالل المقارنة مع حلول بديلة، والتي قد تشمل:

زيادة توافر الموائل من خالل الترميم والتجديد والربط وانشاء الممرات أو حماية الموئل  .1
 أساس المنطقة). (حلول قائمة على

من خالل التدخالت  ،تحسين القابلية للحياة والنمو بالنسبة للمجموعات غير المنقرضة .2
المفترسات و األنواع  التحكم في أوالكائنات المسببة لألمراض واألوبئة مثل  ،داريةاإل

أو توفير الغذاء أو المساعدة على التكاثر أو عمل سياج واقي (حلول قائمة على الغازية 
 أساس النوع).

إجراء تعديالت وتغييرات  أومجموعة متنوعة من األدوات، بما في ذلك إقامة المحميات  .3
المرتكزة على المجتمع جھود الصون على التشريعات واللوائح أو تثقيف وتعليم الجمھور أو 

واء أو الحوافز المالية أو التعويضات لتعزيز بقاء األنواع البرية، يمكن أن تكون ذات قيمة س
بنفسھا أو مؤتلفة مع الحلول القائمة على أساس المنطقة أو النوع (حلول اجتماعية/ غير 

 مباشرة).
عدم القيام بأي إجراء : التراخ عن القيام بأي إجراء في مصلحة أي نوع نادر أو نوع يواجه  .4

 فوقد تتكيبإنخفاض في أعداده يحمل مخاطر إنقراض أقل، مقارنةً بتلك الحلول البديلة، 
األنواع محل التركيز واالھتمام بصورة طبيعية أينما ھي موجودة أو قد تعمل على ضبط 

 مناطق تواجدھا الطبيعي بدون الحاجة إلى تدخل اإلنسان (عدم اتخاذ أي إجراء).
  كأحد الحلول من بين ھذه األساليب األخرى. بغرض الصون الطبيعييمكن استخدام النقل  .5
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  4الملحق 

  لعملية نقل التخطيط

ً في  .1 األھداف والغايات واإلجراءات، يجب أن تأخذ بعين االعتبار المراحل المتبعة عموما
 ية المجموعات المنقولة بشكل ناجح:تنم

  مفعول آثار ما بعد مرحلة  اءختفبامع أول عملية إطالق وتنتھي  التأسيستبدأ مرحلة
حاالت أو المترتبة على عملية النقل تلك ،ھذه اآلثاريمكن أن تشمل  و، اإلطالق

المخاطر في المجموعات الصغيرة أو التأخير قبل حدوث االنجاب، وجميعھا قد 
 تعمل على إبطاء النمو األولي.

  في مناطق غالباً ما تتميز مرحلة النمو بمعدالت عالية من زيادة و/أو توسع
إلى الحمولة إلى أن تقترب المجموعات من الوصول ، ويستمر ذلك االنتشار
 .(السعة االحتمالية) ويةالرع

 بسبب  ت البقاء على قيد الحياة و/أو الوالدةتبدأ مرحلة التنظيم مع انخفاض معدال
 زيادة كثافة المجموعات.

وألنھا مرتبطة بالنوع، فسوف  ،ةواسع بدرجةٍ والنمو  التأسيسوفترة مراحل  تختلف معدالت  .2
  .2شكل  –تؤثر على برنامج عملية النقل 
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  5الملحق 

  الجدوى والتصميم

  البيولوجية واإليكولوجية  الخلفية المعرفة 5-1

حول بيولوجية وإيكولوجية المجموعات الفطرية (إن  المعلوماتينبغي جمع أو تجميع  .1
وجدت) من المنشورات والتقارير المتوفرة وخطط العمل الخاصة باألنواع والمشاورات مع 

 والھواة.  ختصينخبراء األنواع ذات الصلة، بما في ذلك علماء الطبيعة الم
 ووأنظمة التزاوج والبنية أالتكاثر أن تشمل المعرفة الخلفية البيولوجية جوانب مثل:  جبي .2

الجتماعي والتكيف المادي ونمو الفرد والرعاية األبوية وديناميكية المجموعات في االسلوك 
 نطاق االنتشار الطبيعي.

الموئل الحيوية وغير الحيوية ينبغي أن تشمل المعرفة الخلفية اإليكولوجية متطلبات  .3
ع الظروف اإليكولوجية المحلية واالختالف ضمن النوع األحيائي الواحد والتكيف م

ا بما فيھ ،والموسمية والسلوك الفينولوجي واالنتشار والعالقات القائمة في ما بين األنواع
  والتكافل والتقايض. التغذية واإلفتراس والمرض والتعايش

  النماذج والسوابق لنفس النوع / ألنواع مماثلة 5-2

ينبغي استخدام بعض أنواع النمذجة للتنبوء بنتيجة عملية النقل تحت مختلف السيناريوھات،  .1
 كمعلومات قيمة إلختيار االستراتيجية المثلى.

ً بناء نموذج مفاھيمي أساسي (لفظي أو بياني على سبيل المثال) ومن ثم  .2 من المفيد دائما
 تحويله إلى نموذج كمي إن أمكن ذلك.

لنمذجة والتخطيط من البيانات الخاصة باألنشطة السابقة إلدارة األنواع، اأن تستفيد  جبي .3
 بما في ذلك عمليات نقل نفس النوع أو أنواع مماثلة.

إذا لم تتوفر البيانات للنوع، يمكن االستدالل  ببيانات نوع فرعي وثيق الصلة و/أو نوع  .4
  مماثل من الناحية اإليكولوجية.

  الموئل  5-3

وائل باختالف المكان والزمان، فإن مناطق انتشار األنواع في تغير مستمر. بينما تختلف الم .1
وسوف تستمر الظروف البيئية في التغير بعد انقراض األنواع. كما أنه من غير الصحيح أن 

 نفترض بأن مناطق االنتشار السابقة ستوفر دائماً البيئة المناسبة.
2.  ً أن نقوم فقط بمعالجة أسباب انخفاض أعداد المجموعات األصلية، فقد تكون ھناك  ليس كافيا

 تھديدات أخرى قد ظھرت خالل فترة اإلنقراض.
 من الضروري تقييم مدى المالءمة الحالية للموئل في أي منطقة مقصودة مقترحة. .3
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، ھل استنتاجھاقد يكون من الس ،على الرغم من أن متطلبات موطن األنواع الحيوانية الكبيرة .4
مع دورات  ،الحال في العادة مع العديد من األصناف، على سبيل المثال ھو ھذا لن يكونف

تتضمن دورات حياتھا طور فقاريات التي الحياة األكثر تعقيدا مثل األنواع المھاجرة أو الال
 اليرقات.

 أو العرضي.يجب أن يشمل تقييم الموائل ضمان وجود التباين البيئي الضروري الموسمي  .5
ينبغي تقييم حدوث وشدة األحداث العرضية أو غير المتوقعة التي تكون قاسية وغير مالئمة  .6

 بالنسبة للنوع.
كبيرة بما فيه الكفاية لدعم المجموعات المستھدفة المعلنة.  اإلطالقيجب أن تكون منطقة  .7

 مجزءاً.مجموعة األفراد إذا كان الموئل وتعتمد مساحة الموئل على حجم وفصل 
يمكن أن تشمل تصاميم عمليات النقل زيادة الربط بين أجزاء  باعتبار انتشار تجزئة الموئل، .8

 ربط المجموعة المتفرقة.تعزيز ل الموئل
بالنسبة لبعض األنواع، قد تكون جودة الموئل وقربه من المواقع األخرى من محددات  .9

 ، مقارنةً بحجم الموئل. مالءمة الموئل، األكثر أھمية
ترميمھا أو حتى جلب أو نقل الحيوانات الغريبة أو  ،الحفاظ على البيئة المناسبةقد يتطلب  .10

التي كانت تشكل تھديداً في الماضي للنوع محل اإلھتمام والتركيز  ،غير المحلية أو النباتات
بطريقة  ،أي نقل مثل ذلكوينبغي أن يتم   .أو قد تصبح مرة أخرى من المھددات لنقل األفراد

في حد أدنى من التشويش في الموائل أو إال  يتسبب  الوعلى نحو  ،بقدر اإلمكان ،سانيةنإ
 لألنواع األخرى.

بدون إجراء تقييم لجودة الموئل في المنطقة  ،بينما ينبغي عدم إطالق أي من الكائنات الحية  .11
التي  ،نطقةمتناسباً مع : حجم الممستوى الجھد المبذول في التقييم  يجب أن يكون، المقصودة

من المحتمل أن تتأثر بعملية النقل والتواجد الالحق للمجموعات ودرجة اليقين حول األداء 
المتوقع للكائنات الحية المطلقة ومستوى الخطر من النتائج غير المرغوبة و/أو الضارة 

 والقدرة على عكس النتائج غير المقبولة.
من النوع محل  ،جموعات غير المنقرضةيشمل تقييم متطلبات الموئل إجراء مسوحات للم   .12

التركيز واالھتمام، إذا كانت ما تزال في البرية. ومع ذلك، يمكن أن تكون منطقة االنتشار 
جبرت المجموعات إذا أ ،فيما يتعلق بمتطلبات الموئل ،ال يمكن االعتماد عليه ،الحالية مؤشراً 

 اللجوء إلى موئل دون المستوى األمثل.إلى المتبقية 
إجراء تقييم دقيق لألدوار اإليكولوجية المحتملة للنوع محل التركيز واالھتمام في أي ينبغي   .13

بالنسبة  ،صون الطبيعيمصالح ال بعدم تعرض ،بشكل خاص ،بيئة جديدة، مع االھتمام

 .)6(القسم للخطر نتيجةً لعملية النقل ، لألنواع والموائل األخرى
ريات، التي تكون غير متحركة في جزء من دورة حياتھا تتطلب النباتات والفطريات والالفقا .14

، أن يكون بحجم سنتمترات، وفي المقابل ، يحتملغاية في الصغروقع تقييم لم على األقل،
الحيوانات من األنواع الكبيرة، التي تعيش في ظروف قاسية أو غير متوقعة، مناطق  تتطلب

 تختلف بشكل غير متوقع في الحجم والموقع بين المواسم والسنوات.
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لتباين قد ال تغطي مجموعة كاملة من ا  ،أن أكثر التقييمات التفصيلية للموائل ونظراً إلى .15
وع محل االھتمام والتركيز، فينبغي توقع فقدان األفراد فراد من النالبيئي خالل فترة حياة األ

 المنقولة من خالل النفوق أو التوزيع في بعض المواقع أو في سنوات معينة.
ً مع نوع آخر من خالل االعتماد البيئي المشترك أو كمصدر  .16 قد يكون النوع المرشح مرتبطا

أو المضيف. يجب مسح أي منطقة لتوفير وظائف حيوية مثل كونه الملقح الوحيد أو المتكافل 
أنواع تابعة للنوع محل التركيز واالھتمام. وھنا من مقصودة والبحث عن وجود أي 

ھتمام، وبدالً عن ذلك قد تكون ألنواع األساسية مع النوع محل االالضروري نقل ھذه ا
 األنواع المحلية في المنطقة المقصودة قادرة على القيام بھذه الوظائف.

آمنة  ،بالنسبة للكائنات الحية المنقولة ،والموئل األساسي اإلطالقون منطقة يجب أن تك .17
 و ،عملية الصونومحمية من التغيير غير المالئم الستخدامات األراضي قبل تحقيق ھدف 

  إلى األبد من ناحية مثالية.

  متطلبات المناخ  5-4

ومطابقتھا مع المناخ يجب فھم متطلبات المناخ الخاصة بالنوع محل التركيز واالھتمام  .1
 و/أو في المستقبل في الموقع المقصود. الحالي

، من خالل بغرض الصون الطبيعييمكن تقييم المتطلبات المناخية ألي نوع مرشح للنقل  .2
قياس عوامل المناخ الرئيسية في مناطق االنتشار الحالية للنوع، وينبغي أن يشمل ذلك مدى 

مغلف المناخ الحيوي ، ويمكن استخدام على أساس توزيعهتقلبات المناخ التي يتحملھا النوع 
 لتقييم كيفية االستجابة المتوقعة للنوع بالنسبة ،في نماذج تغير المناخ المتوقع ،الناتج

ويمكن استخدام النتائج في تحديد مواقع األماكن  لسيناريوھات المناخ في المستقبل.
ومع ذلك، تعتمد فائدة ھذا النھج على أن تكون مناسبة ومالئمة.  التي يحتمل ،المقصودة

مثل وفرة وجودة البيانات والتحليل المكاني وسيناريوھات تغير المناخ  ،عوامل كثيرة
الذي له نطاق  ،للنوع نموذج المناخ الحيوي ، قد يعطيوباإلضافة إلى ذلك .المستخدمة

المناسبة تقديرات أقل من المطلوب التساع الظروف المناخية  ،انتشار متبقي صغير
 المحتملة.

التي قد  ،ينبغي أن يستكمل نموذج مغلف المناخ الحيوي بإجراء دراسة للعوامل األخرى .3
ساسية أو تابعة و تأثير المفترسات وتوزيع الموئل، مثل وجود أنواع أ تحدد مالءمة

 والمنافسين واألمراض وغيرھا.
االطمئنان  ،بغرض الصون الطبيعيبكونھا موئالً للنقل  ما، أي تحديد لمنطقةيجب أن يشمل  .4

توطينھا، لفترة طويلة بما  إعادة إلى أنه من المتوقع أن يظل مناخھا مالئماً لألنواع، التي يتم
والتسليم بعدم اليقين المرتبط بتوقعات ، عملية الصونفيه الكفاية، لتحقيق الفائدة المرجوة من 

  المناخ.
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   التأسيسمجموعات  5- 5 

  (الوراثية) الجينيةاالعتبارات 

تحمل نقل األفراد/ الوحدات قادرة على  (التأسيس) يجب أن تكون مجموعات المصدر .1
التكاثرية، وينبغي لعملية النقل أن ال تَُعِرض أي وظيفة إيكولوجية حساسة للخطر، إال في 

 حالة النقل لظروف طارئة أو لإلنقاذ.
في مادة المصدر المستخدمة في عمليات النقل، ھناك  في حالة وجود تباين جيني بسيط .2

نوعان من المخاطر المحتملة: الخطر األول ھو أن التكاثر بين األفراد ذات الصلة قد يقود 
 وفي القدرة على البقاء إنتاجية األفرادإلى انخفاض في القدرة على النمو وفي مردود 
عدم وجود  ، والخطر الثاني ھوألقارب)(انخفاض القدرة واألھلية البيولوجية بسبب زواج ا

 التباين الوراثي الكافي لتمكين القدرة على البقاء والتكيف في مواجھة التغير البيئي.
لمشاكل الجينية أو الوراثية نظراً ألخذ عينات من مجموعات يمكن أن تحدث مثل ھذه ا .3

ت منحازة مصدر ذات تنوع جيني منخفض (المجموعات الصغيرة/المعزولة) وأخذ عينا
لبقاء غير المتكافئ والمخرجات واختناقات جينية في عملية النقل والمجموعات مصدر واحد 

 نتاجية في المنطقة المقصودة.اإل
بشكل ملحوظ عن المنطقة المقصودة، فھناك  تختلفبيئات  التأسيسإذا كان منشأ مجموعات  .4

 خطر الفشل بسبب ضعف تكيفھا مع المنطقة المقصودة.
وجود تكاليف مرتبطة بعدم  ، فمن المحتمللمجموعاتبرنامج النقل على خلط بين ا إذا اشتمل .5

التوافق الجيني بين السالالت المختلفة. وتوقع الحاالت، التي قد يحدث فيھا عدم توافق جيني 
ليس باألمر البسيط، كما أن حقيقة أن المشاكل قد ال تصبح واضحة لجيلين إلى ثالثة أجيال ، 

التحاليل األخيرة لنتائج دراسات مختلفة  توفرر التجريبي صعباً، ومع ذلك يجعل االختبا
 مبادئ عمل مفيدة.

يمكن أن يؤدي أخذ أفراد من مجموعات متعددة إلى زيادة التنوع الجيني ويقلل من مخاطر  .6
انخفاض القدرة واألھلية البيولوجية بسبب زواج األقارب في المجموعات المنقولة. ويعتبر 

باً، إذا كان انخفاض القدرة واألھلية البيولوجية في النسل الناتج من تزاوج أفراد من ھذا مناس
 .غير مرجح ،و/أو االختالفات السلوكية بين المجموعات مجموعات مختلفة (للحيوانات)

يكولوجية أكبر بين مواقع مسافات جغرافية أو إاديكالية تتضمن االستراتيجيات األكثر ر .7
والجھة  المقصودة و/أو خليط أكبر من مادة المصدر من مجموعات مجموعات المصدر 

 متعددة.
االستخدام لمادة مصدر محلية أساساً/ متعددة إلى توفير توازن بين البحث عن مصادر  ھدفي .8

ً وإ دخال نسب متناقصة من البنية الوراثية مع زيادة المسافة الجغرافية/البيئية متشابھة بيئيا
قع المقصود. وھذا مصمم لمحاكاة التدفق المفيد للمتغيرات الجينية من أي مجموعة في المو

من التدفق الجيني العرضي لمسافات طويلة بدون إغراق المتغيرات المتكيفة محلياً. ويوصى 
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بھذا النھج في الموائل المجزأة، التي تحتوي أجزائھا إما على أفراد متزاوجة من األقارب أو 
 ل أن يكون لديھا تباين جيني كافي لالستجابة للتغير البيئي.أن مجموعاتھا من غير المحتم

دخال التنوع الجيني، الذي سيتم تكييفه مع االتجاھات للمصادر إلى إيھدف التحديد التنبؤي  .9
المتوقعة للتغير البيئي. ويتمثل التحدي في إدخال مادة متكيفة مع الظروف المناخية في 

مع الظروف الحالية وتعاني من عواقب لياقة جينية المستقبل بدون أن تكون سيئة التكيف 
 فورية.

، لمصادر المتعددة والتنبؤية المؤتلفة استراتيجية منطقية ، غير مختبرة إلى حد كبير اتعتبر   .10
التي من المحتمل أن تعاني من اآلثار الضارة لتغير  جزأة،لعمليات النقل في األنظمة الم

بغرض الصون لعمليات اإلدخال  ،بشكل خاص وضعھا في االعتبار،المناخ. ويمكن 
 .الطبيعي

تبعاً ألھداف ونوع  تختلف المخاطر النسبية والمنافع المرتبطة باختيار مجموعات المصدر .11
ع ھي أيضاً ذات صلة، حيث وعملية النقل وتوفر مجموعات المصدر. سمات تاريخ حياة الن

المكاني. وبما أن "النھج  ھاتوزيعو للنوعالختالفات الجينية ا تعتبر المحددات الرئيسية لحجم
ً الخليط" الخاص بعمليات النقل يتضمن  توفير مجموعات مصدر متغيرة، يمكن أن أساسا

فقد ينتج عنه زيادة في النفوق مع اعتبارات محتملة للرفق  يقوم عليھا االنتقاء الطبيعي،
       بالحيوان.

  اعتبارات األمراض والطفيليات  5-6

ة المحتمل الكائنات المسببة لألمراضمجموعات  ،مراقبة مجموعات المصدرحدد يمكن أن ت .1
التوطين أو النقل على أساس تقييم اعادة ويمكن بعد ذلك اختيار األفراد ألغراض  الموجودة،
 المخاطر.

: ظروف الجسدي تسبب جميع جوانب عملية النقل المرض الناتج عن االجھاديمكن أن  .2
والبروتوكوالت غير المناسبة للوقاية من األمراض وحاويات النقل وفترة الحجر الصحي 

وعدم التكيف  ،الذي تستغرقه عملية النقل ،سيئة التصميم وطرق النقل والوقت الطويل
 السابق لعملية النقل، يمكنھا أن تسھم في حدوث المرض والنفوق أثناء عملية النقل.

ع اإلنسان والحيوانات األليفة أو العناصر غير من خالل التفاعل والتداخل م ،إمكانية العدوى .3
ً موجودةالحية أثناء عملية النقل ً ال يمكن التنبوء بھا، وبالتالي يعتبر األمن  ،، دائما وعمليا

 ً  ھاماً طوال عملية النقل. الحيوي الفعال متطلبا
، مثل محطات التغذية التي تركز أو تعمل على اختالط اإلطالقأدوات اإلدارة عقب عملية  .4

الكائنات الحيوانات المطلقة مع الحيوانات البرية من نفس النوع، قد تساعد وتعزز من تبادل 
 .الوبائية

بالنسبة للنباتات المنقولة، إمكانية العدوى من خالل  ،األوبئةيجب أن يتضمن تقييم مخاطر .5
لمنزلية أو ناقالت األمراض أو المكونات غير الحية خالل التفاعل مع النباتات البرية وا

 عملية النقل.
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ً منقرضة، فمن المرغوب فيه من  .6 إذا كان لمضيف منقرض طفيليات أصبحت ھي أيضا
منظور االستعادة، أن نعيد تلك الطفيليات مع المضيف المنقول، ولكن يجب أن يكون ذلك 

ً لتقييم دقيق وخاص للمخاطر بالنسبة ل نفس النوع أو غيره في المنطقة المقصودة، خاضعا
حيث أن ما يبدو بأنه عالقة متبادلة حميدة بين المضيف والطفيل في المصدر، قد تتغيير 

 المقصود. كس بالنسبة للمضيف في بيئة الموقععلى نحو معا
عمليات النقل داخل نطاق المناطق الجغرافية/ االدارية، التي تتشارك في قد ال تحتاج  .7

المرض، إلى فحص مكثف وواسع للمرض، ولكن يجب أن يزيد االھتمام بإدارة العدوى مع 
   زيادة المسافة بين المصدر والمواقع المقصودة.
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  6الملحق 

  تقييم المخاطر

  المخاطر نطاقتقييم  6-1

 مقصودة.قد تفشل أي عملية نقل في تحقيق النتائج المرجوة أو قد يكون لھا عواقب غير  .1
التحديد المبكر لعوامل الخطر، التي قد يتم مصادفتھا في جميع النواحي المتعلقة سيعزز 

يتم تقييم الخطر من حيث احتمال حدوث و بعملية النقل، من احتمال تحقيق النتائج المرجوة.
أي عامل من عوامل الخطر إلى جانب شدة تأثيره. وتشكل مجموعة المخاطر المحتملة 

  المخاطر.نطاق 
بجميع المعلومات عن بيولوجية النوع وتاريخ الغزو  ،بعناية ،تقييم المخاطرينبغي أن يھتم  .2

في نطاقات جغرافية أخرى (بما في ذلك األنواع ذات الصلة الوثيقة من نفس الجنس) 
أرجحية التأثيرات المحتملية، بما في ذلك و ومسببات المرض أو الطفيليات المعروفة

القتصادية والخيارات المتاحة لعكس تلك اآلثار. ويجب أن يأخذ تقييم المخاطر التأثيرات ا
بعين االعتبار جميع مصادر عدم اليقين وتطبيقھا على النطاق المكاني المناسب. في حالة 
النقل خارج مناطق االنتشار الطبيعي، يجب أن يتضمن تقييم المخاطر، التنبوءات بتوسع 

 رات زمنية مختلفة.نطاق االنتشار على مدى فت
يجب أن يشمل تحليل المخاطر تقييم مدى توفر الموارد الالزمة للتعامل مع المشاكل التي  .3

 الحتمال الالحق بتلبية جميع المتطلبات التنظيمية.أثناء عملية النقل واتنشأ 
يجب إعطاء االعتبار الالزم لعنصر عدم اليقين في تقييم المخاطر، وخاصةً بالنسبة لعمليات  .4

 النقل خارج مناطق التواجد واالنتشار الطبيعي.

ينبغي التشديد على أن البروتوكوالت الحالية لتقييم المخاطر تركز على مستوى النوع  .5
وتتطلب معلومات متعمقة حول إيكولوجية النوع. وعليه، فإن ھذه البروتوكوالت ال  الواحد،

ً على تجمعات األنواع أو المجموعات التصنيفية التي تتوفر عنھا معلومات  تنطبق تماما
 محدودة.

  المرتبطة بمخاطر عابرة للحدود عمليات النقل

من والسيطرة على األضرار  منع والحدالوالقانون الدولي إلى  لعامةتھدف الواجبات ا .1
التي قد تلحق بالدول المجاورة، كما تھدف إلى تعزيز التعاون إلدارة المخاطر  ،البيئية

البيئية العابرة للحدود. ويجب على الدول أن تنظر بعناية في المخاطر التي تتعرض لھا 
  دول الجوار.
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 اتخاذ القرار

المضي قدماً أم ال في عملية النقل، إجراء وزن للمخاطر المحتملة مقابل  قراريتطلب اتخاذ  .1
ً أو نوعياً)  الفوائد المتوقعة. وھذ يعني تقييم احتماالت حدوث مختلف النتائج (سواء كميا

 ووضع قيم لتلك النتائج.
أن لھا  بغرض الصون الطبيعيعلى سبيل المثال، إذا اعتبرت أي عملية مقترحة لإلدخال  .2

ماالت كبيرة للنجاح، مع وجود احتماالت قليلة بأن يكون لھا تأثير غير مرغوب فيه على احت
إذا كانت الوظيفة ‘ إيكولوجية الموقع المقصود، فإنھا برغم ذلك، قد تشكل الخيار الخطأ

مة بقيمة عالية. وإذا كان من غير الممكن يَ قَ الحالية التي يؤديھا ذلك النظام اإليكولوجي مُ 
بالتأثيرات على النظام اإليكولوجي، فال يمكن تقييم المخاطر على نحو  ،بكل ثقة ،التنبوء
 ويجب أن ال تشكل عملية النقل الخيار األفضل في ھذه الظروف. ،كافي

ينصح باستخدام أطر منظمة لصنع القرار، وبالتالي يتضح لجميع المعنيين المنطق واألحكام  .3
  ھذه القرارات. القيمة والفجوات المعرفية من وراء مثل

  إدارة النتائج غير المرغوبة

ً يجب أن يتضمن تقييم المخاطر تقييم .1 للخيارات للحد من مخاطر النتائج غير المرغوبة.  ا
ً فقط ً ھو انتقال المجموعات المنقولة. ومع ذلك، قد يكون ذلك ممكنا  والخيار األكثر وضوحا

دھا قد ال تكون اآلثار غير في مراحل مبكرة جداً بعد توطيد إقامة المجموعات، وعن
 المرغوب فيھا واضحة.

  المخاطر لمجموعات المصدر 6-2

عندما تتضمن عملية النقل نقل أفراد أو وحدات تكاثرية من مجموعات فطرية حالية، يجب  .1
 تقييم أي آثار سلبية محتملة على مجموعات المصدر.

حيويتھا في إذا تسبب نقل أفراد أو وحدات تكاثرية من مجموعات المصدر في تخفيض  .2
المدى القصير، ينبغي أن تشتمل أھداف عملية النقل على موازنة ذلك مع المكسب المتوقع 
في حيوية مجموعات الموقع المقصود، حتى يكون للنوع حيوية شاملة أكثر خالل فترة زمنية 

 ندما ال تكون ھناك عملية نقل.مقارنة بوضعه ع ،معلنة
ليس على مجموعات المصدر فقط، بل ربما يكون لھا تأثيرات  ،عمليات النقلأن تؤثر  يمكن .3

ً على األنواع  المرتبطة بھا/ التابعة لھا في المجموعات التي منھا تم نقل ھؤالء سلبية أيضا
 األفراد.

  مصدر. قد يكون من المفيد استخدام مجموعات غير حيوية كمجموعات .4
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  العواقب اإليكولوجية لعملية النقل 6-3

التي تؤثر على النوع المنقول  ،تلك العواقب ،العواقب اإليكولوجية ألي عملية نقلتشمل  .1
 واألنواع األخرى على حد سواء أو العمليات اإليكولوجية في مجتمع الموقع المقصود.

لى أدائه المتوقع في المنطقة قد تشير السمات البيولوجية ألي نوع في منطقة المصدر إ .2
المقصودة، ولكن قد تختلف استجابة النوع في ظل الظروف البيئية للمنطقة المقصودة 

مستوى مختلف  ألسباب، من ضمنھا على سبيل المثال: تغيير في المفترسات أو الطفيليات أو
 من المنافسة أو التفاعل مع أنواع أخرى موجودة بالفعل.

المنقولة في أي من أو العديد من العمليات اإليكولوجية التالية، بغض النظر ستشارك األنواع  .3
 عما إذا كانت تعتبر مرغوب فيھا أو غير مرغوب فيھا أو مقصودة أو غير مقصودة.

  

  ،على مستوى األنواع/ المجموعات أو بنية النظام اإليكولوجي

 :قد تشمل  

والتھجين (ضمن النوع الواحد أو فيما بين األنواع) ونقل المنافسة واالفتراس القائم بين األنواع 
التصاق بعض المتعضيات  التطفل و أو ناقالت المرض) و الكائنات المسببة لألمراضاألمراض (

 الكائنات المسببة لألمراضو التفاعل مع األنواع الغازية و إدخال  الرعي البحرية باألجسام المائية و
  خري أو اإلنسان.لنفس النوع أو لألنواع األ

  النظام اإليكولوجي ، أداءعلى مستوى 

 :تعديالت علىھذه تشمل  و قد 

الھيدرولوجيا واألنظمة الغذائية والشبكات الغذائية والمجتمعات القاعية الطبيعية واالستبدال الكامل/ 
 بما في ذلك التآكل ،فقدان الموئل والتشويش الطبيعي ونظام الحرائق وأنماط التعاقب وسمات التربة

  والتراكم التدريجي للتربة وبنية وتركيبة التربة.
  

تزيد مخاطر التأثيرات غير المرغوب فيھا  زيادة كبيرة عند نقل النوع خارج مناطق انتشاره  .4
 وتواجده الطبيعي.

على التنوع البيولوجي  ،دخالهالذي يتم إ المعقدة والمتفاعلة للنوع ،اآلثار السلبيةقد تصبح  .5
واضحة فقط بعد عقود من تاريخ  ،نسان والقيم الثقافية وخدمات النظام اإليكولوجيوصحة اإل

  دخال.اإل
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  ضامرمخاطر األ 6-4

حيث أنه من غير الممكن، برغم كل االحتياطات الالزمة، ضمان أن تكون األفراد ، من أي  .1
، لذلك ينبغي أن يركز تقييم الوبائية الكائناتنوع، خالية من مخاطر جميع األمراض/ 

المعروفة في مخزون النقل، التي من المحتمل أن يكون لھا الوبائية الكائنات المخاطر على 
الكائنات وتعتبر  تأثيرات غير مرغوب فيھا على الكائنات األخرى في الموقع المقصود.

في  والتي ليس لھا تاريخ، التي تستطيع العيش تحت ظروف بيئية واسعة ومتنوعة، الوبائية
 الموقع المقصود، بمثابة مخاطر عالية للغاية.

  مخاطر الغزو المترافق 6-5

دخال مزيد من األنواع مع الكائنات الحية األمن البيولوجي إلى إ حين تؤدي عدم كفاية بروتوكوالت
حدث ھذا، قد  . إذااإلطالقالتي يتم نقلھا، ھناك خطر في أن تصبح تلك األنواع غازية في منطقة 

  ن األنواع الغازية.ضئيلة مقارنةً مع الضرر الناجم ع تكون فوائد النقل

  ھروب الجينات 6-6

  التھجين ضمن النوع اإلحيائي الواحد

توطين قريباً من المجموعات الحالية، ھناك إعادة عمليات النقل على تعزيز أو  ملتعندما تش .1
غراق الجيني للمجموعات المقيمة من قبل األفراد المنقولة. ويمكن أن يسبب ھذا خطر اإل

انخفاضاً في القدرة على النمو الطبيعي والحياة أو النجاح التكاثري في المجموعات المقيمة 
الصغيرة والمستقرة، إذا ما كانت نسبة كبيرة من اإلنتاج التكاثري الالحق مصدرھا 

 تكيفاً. المخزون المنقول األقل 

  الناشئ بين األنواعالتھجين  

إلى المنطقة القريبة من أنواع، ذات صلة وثيقة ببعضھا، إلى تھجين  نقل مجموعاتقد يؤدي  .1
من المرجح بشكل خاص في حاالت  بين األنواع، ما كان سيحدث بشكل طبيعي. وھذا

، التي يتم فيھا نقل نوع خارج منطقة تواجده، و يتم فيھا بغرض الصون الطبيعيدخال اإل
أيضاً التغلب على العوائق الجغرافية الطبيعية للتھجين مع األنواع ذات الصلة. في ھذه 

وفي حاالت  ،السالمة/ التميز الجيني لألنواع المقيمةالحاالت، من المحتمل أن يھدد التھجين 
     التھجين.قصوى من الممكن أن يحدث إنقراض بسبب 
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  االقتصادية –المخاطر االجتماعية  6-7

ينبغي أن يغطي تقييم المخاطر اآلثار السلبية المباشرة وغير المباشرة على المصالح  .1
 البشرية:

  والمتصورة من التاثيرات المباشرة على الناس وسبل العيش مثل األخطار المحتملة
العالقات العامة الضارة وفطريات) وطالقھا (نباتات وحيوانات الكائنات التي يتم إ

 ن أي حوادث،الناجمة ع

  اآلثار البيئية غير المباشرة، التي يمكن أن تھدد اإلمدادات الغذائية أو الخدمات
 مثل المياه النظيفة أو مكافحة التعرية أوالتلقيح أو تدوير المغذيات. ،اإليكولوجية

النقل المسؤول لألفراد  ،بأن ال يقبل الجمھور في منطقة المصدر ،ينبغي معالجة أي خطر .2
  بالنسبة للنوع محل التركيز واالھتمام. فائدة الصونكجزء ھام وضروري من 

  

  المخاطر المالية 6-8
عواقب كبيرة وغير مقبولة، مثل زيادته لألضرار الناتجة أينما تسبب النوع المنقول في  .1

 ھي: من اآلفات، فإن النتائج المحتملة

 .ًالتكاليف العالجية قد تكون مرتفعة جدا 

 ،ال يمكن توفير التكاليف العالجية من أموال المشروع 

 في المستقبل. صون الطبيعيمن غير المحتمل تمويل عمليات النقل بغرض ال  
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  7الملحق 

  والتنفيذ اإلطالق

تحت عنوان "الجدوى البيولوجية  التأسيسالختيار مجموعات  تم تغطية عديد من الجوانب األساسية
). ويغطي ھذا القسم العوامل 5- 5و الملحق  1-5القسم  – األدلة اإلسترشادية( التأسيسمجموعات  –

، لتوفير الفرص القصوى التأسيسالمحددة والمباشرة، التي ستشكل التركيبة الديمغرافية لمجموعات 
  الناجح ومجموعة متنوعة من اإلجراءات اإلدارية المساندة الممكنة. وترسيخ التواجدلإلطالق 

 ينبغي تحديد مرحلة الحياة األكثر مالءمة لعملية النقل. .1
 ، وباختالف أھداف كل عملية نقل. نوع إلى آخربين األفراد من  لنقليختلف العدد األمثل  .2

من خالل عمل توازن بين التأثيرات على مجموعات المصدر  ،العدد األمثلويمكن تحديد 
ودھا بسبب تأثيرات عشوائية على في ترسيخ وج التأسيسفشل مجموعات  والحد من مخاطر

 المجموعات الصغيرة وعدم وجود تنوع جيني.
ھو أقل بكثير  التأسيسأن عدد أفراد مجموعات  ،النفوق في المجموعات المنقولةقد يعني  .3

 د المنقولة.عن األعدا
بينما، غالباً ما يعتمد ترسيخ تواجد المجموعات المنقولة، على إطالق األفراد بمعدالت جنس  .4

، فمن الممكن تعزيز ھذا التواجد (التجمعات االجتماعية في الحيوانات) وفئات عمر طبيعية
خالل ، على سبيل المثال، إما من التأسيسمن خالل التحيز المتعمد في اختيار مجموعات 

أي  أو من خالل تفضيل نسبة الصغار. وستكون زيادة نسبة األفراد في عمر التكاثر
 لنوع والظروف.با رتبطةاستراتيجية من ھذا القبيل م

أكثر عن نجاح عملية بشكل بفئة العمر، المسؤولة  ،النباتية التأسيسيتأثر اختيار مجموعات  .5
ور، وھذا األمر له مزايا وعيوب: يمكن أن النقل. لدى النباتات امكانية إطالق أفرادھا كبذ

 تكون سھلة النقل، كما يمكن الحصول عليھا بأعداد كبيرة. ويمكن أن يسھل استخدام البذور
أن لنھج التجريبي لعملية النقل عن طريق اختبار خيارات اإلدارة المختلفة. ولكن، وكما ا

ن البذور ونباتات صغيرة فإن خليط م %،90 تزيد عنمعدالت موت  ھاقد يكون لالبذور 
 طالق.إلغالباً ما تشكل االستراتيجية المثلى ل ،وكبيرة

من حيث التوازن بين  ،يمكن أن تساعد نماذج المجموعات في تحديد االستراتيجية المثلى .6
، وفي االختيار األمثل ألعداد ومكونات مجموعات التأسيسمجموعات المصدر ومجموعات 

لمعلومات من عمليات المراقبة الجارية، أن تحدد ااألولي، يمكن  اإلطالق. وبعد التأسيس
   .2-8ملحق  -من خالل اإلدارة التكيفية  اإلطالقمزيد من عمليات ل العدد والحجم األمثل

متناقصة، يمكن تحديد ال ذات األعدادصغيرة المصدر العند اختيار األفراد من مجموعات  .7
 من خالل ما ھو متاح.أعدادھا وعمرھا ومكونات جنسھا، فقط 

ينبغي أن يعمل تاريخ حياة وإيكولوجية وسلوك النوع محل التركيز واالھتمام، إلى جانب أي  .8
. وقد يكون لألنواع اإلطالقموسمية في توفر الموارد األساسية، على توجيه جدولة عمليات 
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كون لھا وي اإقامة نطاق وطنھعلى وتكون خاللھا أكثر استعداداً لالنتشار  ،نموفترات 
 معدالت نفوق وتكاثر أعلى.

في التغلب على االختالف بين السنوات في  ،على مدى عدة سنوات ،قد يساعد إطالق األفراد .9
المناخ وحدوث االضطرابات الطبيعية، التي تحدث بشكل غير منتظم، ولكن مع نتائج 

 وخيمة.
حداث اسب وتجنب إمنمن فرصة اختيار موطن  ،في مواقع متعددة اإلطالقعمليات ستزيد   .10

 تنمية المجموعات الفرعية المحلية. في االضطرابات المحلية، وقد تساعد
ً ل ،المتكررة في موقع واحد اإلطالققد تسمح عمليات   .11 تعلم ب ،لحيوانات المطلقة حديثا

السلوك  قد ال يشجع طالقھا في وقت سابق، ولكنات البقاء من الحيوانات التي تم إمھار
 طالق.مي مثل ھذه العمليات المتكررة لإلاإلجتماعي أو اإلقلي

نتيجةً لمجموعة واسعة  ،يمكن أن يكون معدل البقاء المنخفض وسط الكائنات الحية المطلقة  .12
من العوامل الصحية أو السلوكية أو غيرھا من العوامل اإليكولوجية، كما يمكن أن تسھم 

 .اإلطالقعلى نجاح لمرحلة ما بعد خيارات اإلدارة المتنوعة في أ
يجب أن تبدي الحيوانات المطلقة السلوكيات األساسية للبقاء والتكاثر والتوافق مع أي أفراد   .13

، وقد يكون من المرغوب فيه، في بعض األحيان، نقل اإلطالقمن النوع ذاته في منطقة 
 ة.يمجموعات من الحيوانات، مع الحفاظ على سالمة عالقاتھا االجتماع

ً قبل   .14 مھارات اللتجنب المفترسات أو لتطوير  اإلطالقيمكن تكييف الحيوانات سلوكيا
ترات قصيرة أو على مدى أجيال متعاقبة في التي ربما تكون قد فقدت إما على ف فتراسية،اال

وحيثما كان ممكناً،  لنسبة لألنواع المعقدة اجتماعياً.ھذا قيمة خاصة باقد يكون ل األسر، و
أو تصميم تجارب لتحديد مدى فعالية تقنيات التكيف و/ المختصين ينبغي على الممارسين

 .اإلطالقوالبقاء عقب مرحلة  اإلطالقل مرحلة لتحديد الروابط بين سلوك ما قب
في حماية الحيوانات والنباتات من  ،اإلطالققبل عملية  ،يمكن أن يساعد العالج أو الدواء  .15

 .اإلطالقببات األمراض التي قد يتم مصادفتھا بعد مس
للتعود على الظروف المحلية أو  اإلطالقيمكن االحتفاظ بالحيوانات لبعض الوقت في موقع   .16

دة بالنسبة جراءات مفيتماعي. من األرجح أن تكون ھذه اإللتعزيز تماسك المجموعة االج
افتراض أن تكون مفيدة بدون  غي أبداً ربيتھا في األسر، ولكن ال ينبللحيوانات التي يتم ت

 وجود أدلة.
، ويمكن أن يكون ذلك اإلطالقاالنتشار السريع من مواقع أن تقوم الحيوانات بمن الشائع   .17

،  وغالباً ما ترتبط ھذه الحركة للحيوانات أيضاً اإلطالقجھاد قبل أو أثناء عملية مرتبطاً باإل
وفي بعض األحيان بمعدالت التكاثر المنخفضة. في المقابل،  ،اإلطالقبالنفوق الفوري بعد 

تثبيط الحيوانات من العودة إلى مناطقھا  ، إلىاإلطالقيمكن أن يؤدي الحبس لفترة في موقع 
 .التي نقلت منھا األصلية

يمكن أن تعمل اإلدارة البستانية على تھيئة وإعداد النباتات للظروف المحلية من خالل تعديل   .18
 مثل الري ومستوى الضوء والمغذيات المتوفرة. الظروف
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قفاص الصناعية أو المالجئ أو وبعدھا، يمكن أن يعمل توفير األ اإلطالقأثناء عملية    .19
غذية التكميلية و الماء، على زيادة معدل بقاء النباتات والحيوانات، ولكن قد المساكن أو األ

 صطناعي لألفراد.التركيز اإلتقال األمراض من خالل أيضاً على ان ذلك يساعد
 يات أو البرمائيات أو الزواحف، فإن البداية الموفقةمثل الالفقار ،النسبة لبعض األنواعب  .20

ستتجنب النفوق الكثير من الفئات العمرية الصغيرة في البرية. تربى الفراخ البرية في 
 حجام/أعمار أقل عرضة للخطر.عند أ اإلطالقمسيجات محمية قبل 

يتم عن طريق الرعاية، دمج البيض/ الصغار من األنواع المرباة في  ،نواعلف األفي مخت  .21
األسر أو اليتيمة مع الصغار الذين تم تربيتھم من قبل اآلباء المولودين في البرية، وھذا قد 
يسمح بتغذية الصغار من األنواع المنقولة من قبل األفراد البرية من نفس النوع، كما يسمح 

  سلوك والتقاليد التي ربما تكون حاسمة وضرورية من أجل البقاء.لھم بتعلم ال
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  8الملحق 

  تقييم النتائج واإلدارة المستمرة

  اإلطالقالمسح/ المراقبة والرصد قبل  8-1

أن يتم جمع البيانات األساسية عن أي منطقة قبل إطالق الكائنات فيھا، وبدون ذلك،  من المستحسن
  إلى تأثيرات الكائنات التي تم إطالقھا. اإلطالقفمن الصعب عزو التغييرات المالحظة عقب 

أقل من الموارد المطلوبة لعملية  اإلطالقومن المرجح أن تكون الموارد المطلوبة للمسح بعد مرحلة 
على األنواع  اإلطالقتتركز جھود ما قبل  أن ، ولذلك ينبغياإلطالقالرصد والمراقبة  عقب 

  بدرجة كبيرة. قلمن المرجح أن تتأثر بعملية الن والوظائف اإليكولوجية، التي

،إال أن  اإلطالقبعد عملية ما قبل و قد يختلف قليالً في مرحلة ما عمليات الرصدأن تركيز  بينما نجد
  سمح بالمقارنة المباشرة.نھا من بيانات يجب أن يوما ينتج عالرصد  طرق

  اإلطالقالمراقبة والرصد بعد  8-2

ھي جزء أساسي من عملية النقل المسؤول  اإلطالق مرحلة عمليات المراقبة و الرصد بعد بينما تعتبر
الكثافة والفترة مع حجم عملية النقل (من منظور عدد ، ينبغي أن تتناسب بغرض الصون الطبيعي

الكائنات التي يتم إطالقھا ووظائفھا ودورھا اإليكولوجي وحجم المنطقة المتأثرة، وذلك على سبيل 
  المثال) ومستويات عدم اليقين والمخاطر حول نتائج عملية النقل.

  المراقبة الديمغرافية

1.  ً ن حيث حجم المجموعات المطلوب أو احتماالت أھداف عملية النقل م يتم توضيحغالبا
التقييم، فيما يتطلب و. )4القسم  – (االدلة االسترشاديةاالنقراض ضمن أطر زمنية محددة 

إذا كانت المجموعات من المرجح أن تحقق ھذه األھداف، نماذج ديمغرافية للمجموعات، 
 لذلك يجب تصميم المعلومات من المراقبة، على نحو يسمح االختيار بين النماذج البديلة 
وأنماط النموذج. يمكن أن تشتمل المراقبة  فقط على تقدير الوفرة، ولكن التنبوءات ستكون 

بيانات عن معدالت حيوية مثل البقاء على قيد الحياة والتكاثر إذا تم جمع  كثر دقةً أ
  واالنتشار.

وقد  ،تمثل الكشف غير المكتملمع طرق  تصاميم أخذ العيناتتشمل طرق تقدير الوفرة  .2
مسوحات التواجد/ الغياب كافية، ولكن فقط إذا تركزت مؤشرات الوفرة النسبية أو تكون 

 نمو أو انتشار المجموعات. األھداف على
يشمل تقدير معدالت البقاء على قيد الحياة، مراقبة عينة من األفراد المرقمة عن طريق  .3

العالمات (أو التي يمكن التعرف عليھا)، وينبغي حل مشكلة الكشف غير المكتمل، لتجنب 
ً تجنب الخلط بين النفوق واالن تشار، حيثما التقديرات المنحازة. وقد يكون من المھم أيضا
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يكون من الصعب وضع عالمة على األفراد أو مراقبتھا مراقبة مباشرة. وھنا قد يكون من 
ستخدام المراقبة الجينية. باستخدام عالمات طبيعية أو با ،من خالل الصور ،المناسب التحديد

 دناه).(أنظر أ
إلى ‘ نتاجھاأو الوحدات التكاثرية، التي تم إ الذرية أعداد تحديديشمل تقدير النجاح التكاثري  .4

جانب معدالت ترسيخ التواجد للذرية في المجموعات المنقولة. وھذا يتطلب مسوحات 
ميدانية، لتحديد األفراد المتكاثرة ومواقع تكاثرھا ومصير أبنائھا، وخاصة بقائھا على قيد 

، على حجم االنجابئم تقدير الحياة حتى عمر اإلنجاب، وبدالً من ذلك قد يكون من المال
سبيل المثال، عن طريق أعداد األفراد الجديدة، التي تدخل المجموعات بالنسبة لكل فرد 

 موجود حالياً.
 وسمات محددة مثل سن اإلنجاب األول. يتم تحديد تفاصيل المراقبة بطول عمر النوع .5
  نقولة.ينبغي أن تغطي المراقبة كامل المنطقة، التي تحتلھا األفراد الم .6

  المراقبة السلوكية

أنماط وتشمل السلوكيات، التي يمكن أن تسفر عن تكيف الحيوانات المنقولة مع المنطقة المقصودة، 
  النشاط والحركة وسلوك التغذية واختيار الغذاء والتنظيم االجتماعي وموسم التكاثر ونجاحه.

  المراقبة اإليكولوجية

لتسجيل التغييرات اإليكولوجية المرتبطة بعملية النقل ينبغي القيام بالمراقبة اإليكولوجية  .1
وللمساھمة تجاه أساس المعرفة العامة لجدوى وتصميم عملية النقل. من غير المرجح بشكل 
كبير أن يتمكن أي كائن منقول من تحقيق أھدافه الديمغرافية المقصودة بدون تأثيرات 

 إيكولوجية واضحة.
ً لربط التغييرات في الموطن، ألي سبب كان، المراقبة اإليكولوجية ضرورية أي .2 ضا

 بديمغرافية المجموعات المنقولة.
يجب الكشف عن النتائج غير المتوقعة المترتبة على عملية النقل وينبغي مراقبتھا لمعرفة ما  .3

 إذا كانت تأثيراتھا طويلة المدى سوف تكون محايدة، سواء كانت ايجابية أم سلبية.
غير مقصودة وغير مرغوب فيھا عقب عملية النقل، بتغييرات ظھور تأثيرات قد يدفع  .4

  جذرية لإلدارة أو حتى إلى عكس عملية النقل.
 3- 8ملحق  -

حيثما يكون القصد من عملية النقل ھو الحفاظ على وظيفة إيكولوجية، يجب أن تشمل عملية  .5
 المراقبة تركيزاً على كشف وقياس عودة ھذه الوظيفة.
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  المراقبة الجينية

يمكن للواسمات الوراثية أن تؤسس نسبة التنوع الجيني، الذي يتم التقاطه من مجموعات  .1
إذا كان ھذا التنوع سيتم االحتفاظ به عند التحول إلى مجموعات راسخة في  ماوفي المصدر

التي يتم أخذھا وتخزينھا في المراحل  ،األنسجة شكليمكن أن ت. اإلطالقموقع أو مواقع 
األولى من برنامج النقل، مورداً ھاما، من حيث فعالية التكاليف، للتقييم المستقبلي للتغيير 

 الجيني.
ً استخدام المراقبة الجينية  .2 يد االستدالالت لتحدفي المشاريع ذات الموارد الجيدة، يمكن أيضا

المساھمين في األجيال الالحقة والى أي مدى   لبالغينا لعدد الرؤية الثاقبةالديمغرافية، مثل 
 . كما يمكن استخدامھام األفراد المنقولة بغرض التعزيز، بجيناتھا للمجموعات المقيمةتساھ

 من أجل الحصول على أفكار عامة  في مجال البيئة السلوكية وحجم المجموعات.

  نفوقمراقبة الصحة وال

ما إذا كانت ھناك مستويات عالية بدرجة غير مقبولة من فيم يِ قَ يمكن للمراقبة أن تُ  .1
المرض/الرعاية السلبية/النفوق، التي ستؤثر على نجاح المجموعات المنقولة، أو التي قد 

 تشكل تھديداً ألي مجموعات مجاورة. 
عنصراً ھاماً في تقييم سير وتقدم عملية النقل، سباب النفوق يعتبر التحديد الصحيح والدقيق أل .2

 شير للتحديات التي تواجه المجموعات.وي

  االقتصادية والمالية –المراقبة االجتماعية 

االقتصادية والمالية ألي عملية نقل، وخاصةً   –يجب مراقبة ورصد التأثيرات االجتماعية  .1
 .بغرض الصون الطبيعيفي عمليات اإلدخال 

حيثما كانت ھذه التأثيرات غير مرغوب فيھا وغير مقبولة، يمكن أن تدفع نتائج المراقبة  .2
 .3- 8ملحق  –بتغييرات في اإلدارة وسياسة الخروج 

  اإلدارة المستمرة 8-3

المدراء من تقييم فيما إذا كانت األھداف قد تم تحقيقھا حسب  ،مراقبة المعلومات نكِ مَ تُ  .1
في ضبط اإلجراءات  ،بعد ذلك ،البرنامج الموضوع. ويمكن أن يتم استخدام ھذه المعلومات

بشكل أعم، في المساھمة في تصميم عمليات النقل الجارية إلدارة المجموعات الحالية و 
 األخرى، على حد سواء.

ت الضبط زيادة أو تخفيض كثافة إجراءات اإلدارة أو تغيير نوع يمكن أن تشمل عمليا .2
على الرغم من عمليات  ،المجموعات المنقولة في النمو تاإلدارة. على سبيل المثال، إذا فشل

اإلدارة المستمرة، قد يكون من المنطقي زيادة وتكثيف تلك العمليات اإلدارية.  وبدالً عن 
ذلك، قد يكون من األفضل محاولة خيارات إدارة مختلفة أو حتى وقف اإلدارة وإعادة نقل 

لة كانت تتعرض األفراد المتبقية إلى مكان آخر. وإذا أظھرت المراقبة أن  المجموعات المنقو
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لتأثيرات غير مرغوبة، فيمكن أن يؤدي ھذا إلى اتخاذ قرار لضبط أو نقل المجموعات أو 
القيام بإجراءات إدارية أخرى للتخفيف من ھذه اآلثار. وينبغي أن تكون عملية اتخاذ القرار 
ج شفافة وتعكس الفھم الحالي لديناميكيات وتأثيرات المجموعات والقيم الموضوعة للنتائ

 المختلفة من قبل جميع األشخاص المعنيين وتكاليف خيارات اإلدارة.
على الرغم من أن القرارات يجب اتخاذھا، فإنه من الضروري االعتراف بعدم اليقين في  .3

األول ھو أن  ان لعدم اليقين في ھذه التنبوءات:التنبوءات الخاصة بالمجموعات. ھناك مصدر
حاالت الموت المحتملة بالنسبة لألفراد  سببالختالف عشوائي بالمجموعات تخضع 

والثاني ھو أن فھم  بات البيئية (العشوائية البيئية)،(العشوائية الديمغرافية) أو التقل
المجموعات محدود دائماً، وينبغي دعم القرارات عن طريق تضمين االفتراضات التي تقف 

 وراءھا ومدى عدم اليقين في المعرفة البيولوجية بھا.
 ،بالتحسين التدريجي  للفھم والمختصين ئدة الرئيسية للمراقبة ھي أنھا تسمح للممارسينالفا .4

 ،وبالتالي التمكن من تطوير نماذج أكثر دقةً لمزيد من التكھنات وتحديد األھداف. وھذا مفيد
خصوصاً عندما ال يمكن تحقيق األھداف األصلية بسبب عوامل خارجة عن سيطرة اإلدارة. 

"اإلدارة التكييفية". ومع ذلك، ال تعني اإلدارة  بـِ  ھذه العملية للتعلم من نتائج اإلدارة تسمى و
تعديل وضبط اإلدارة عقب عملية المراقبة، بل تعني وجود نماذج واضحة التكييفية مجرد 

ومن المناسب، في بعض األحيان،  نتائج المراقبة. التي يتم تقييمھا بعد ذلك مقابلومقدماً، 
عب عمداً بإجراءات اإلدارة الكتساب المعرفة، وھي عملية تعرف باسم "اإلدارة التال

التكييفية النشطة" على سبيل المثال: إذا كانت المجموعات المنقولة تنمو بالمعدل المستھدف 
  ضروريته وأھميته. في ظل نظام اإلدارة، فقد يكون من المنطقي وقف النظام مؤقتاً لضمان
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  9الملحق 

  نشر المعلومات

توفر الحد األقصى من المعلومات حول عملية النقل  يھدف نشر المعلومات إلى ضمان .1
، في الوقت المناسب وبالشكل والكيفية المناسبة الستھداف الجمھور. بغرض الصون الطبيعي

وبالتالي، يجب أن يبدأ االتصال في مرحلة التخطيط، ويعقبه االبالغ بالتقدم المحرز في 
 حل الرئيسية للمشروع، مع نشر ھذه المعلومات لجميع األطراف المعنية.المرا

يخدم األغراض  بغرض الصون الطبيعيالتوصيل الفعال للمعلومات خالل عملية النقل  .2
  التالية:

  يمنع من حدوث نزاع أو صراع بين األطراف المعنية في مناطق المصدر والمناطق
المقصودة، كما يولد الثقة بأن أي عملية نقل يتم القيام بھا بنزاھة وبدون أي دوافع سرية 

أن اإلدارة بأثر رجعي للتفاعالت والتداخالت السلبية  يمكن أن تكون  :ھي نتيجة المباشرة(ال
 لية النقل).مكلفة وضارة بعم

 للطرق وعملية سجالً دائماً وتقدم عملية النقل، وينبغي أن يوفر  يسمح بتقييم النجاح أثناء سير
 المراقبة والنتائج، التي تسھم في التقييم والمقارنة بأثر رجعي مع محاوالت النقل األخرى.

  دية.من المتطلبات القانونية أو التعاق اً جزء ، في الغالب ،نشر النتائج يعتبر 

  يساھم في تقييمات وضع األنواع من خالل توفير البيانات حول الجوانب المتعلقة بالبقاء
 ومناطق االنتشار.

 .يوفر سجالً دائماً حول أصول أي مجموعات من النوع المنقول 
عديد من  ينبغي أن تكون آليات االتصال مناسبة للجمھور المستھدف، ولكن يجب أن تشمل .3

 المنابر التالية، ويمكن أن يكون استخدامھا متحداً مع عمليات تشاورية:

  موارد اإلنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعية والعروض التقديمية في األماكن المحيطة
 .اإلطالقبمنطقة 

  آليات النشر للجھات الرسمية القانونية، والتي ينبغي أن تكون متاحة للجمھور ما لم يتم
 ء سبب وجيه لالحتفاظ بالسرية.إعطا

 .آليات النشر للمنظمات غير الحكومية والتي ينبغي أن تكون متاحة للجمھور 

 .قواعد بيانات عمليات النقل التي تحتفظ بھا الجھات الرسمية أو المنظمات غير الحكومية 

 دراسات كبرى، تجمع بين نتائج دراسات مختلفة حول نجاح عملية النقل بغرض المحافظة 
 عبر أصناف رئيسية.

  النشر في وسائل اإلعالم العالمية، التي تحظى باھتمام العاملين في ذات المجال، تعطي
ضماناً للجودة واإلشادة الدائمة والرسمية، وتسمح للمنشورات بأن تصبح مصدراً ومورداً ألي 

 مراجعات منھجية الحقة مرتكزة على األدلة.

 ال األمثل لخدمة األطراف والمنظمات األساسية يجب نشر المعلومات باللغات واألشك
  والمھتمة.
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نطاق عمليات النقل : 1شكل   

 ھل تتم عملية اإلطالق عن قصد؟ عمليات نقل عرضية

  ھل الھدف األساسي من
 عملية اإلطالق ھو:

   تحسين الوضع (للنوع محل االھتمام  •
    والتركيز) أو

   استعادة وظائف أو عمليات النظام  •
    اإليكولوجي الطبيعي؟

سيطرة غير مھلكة •
 إطالق بغرض إعادة التأھيل •
تجاري/ترفيھي •
ديني •
مكافحة بيولوجية •
 تحرير حقوق الحيوان •
جمالي •
أخرى •

ھل يتم اإلطالق ضمن نطاق
 مناطق التواجد الطبيعي؟ط

من نفس النوعھل توجد أنواع    
 في منطقة اإلطالق؟

 تعزيز  إعادة توطين

 عملية نقل بغرض الصون الطبيعي

 إحياء أو تجديد المجموعات

 ھل الھدف من اإلطالق ھو:

   تجنب انقراض مجموعات األنواع .1
   محل اإلھتمام  بأي مستوى

    إعادة وظيفة بيئية كانت قد فقدت .2
    من خالل انقراض نوع أصلي   
   

 عملية إدخال بغرض الصون الطبيعي

=توطين بمساعدة 

و/ أو

= إحالل إيكولوجي 

YES 

 نعم

 نعم

 نعم  ال

ال

ال

ال
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  بغرض الصون الطبيعيدورة عملية النقل  :2شكل 

  

وضع الصون

الھدف

اتخاذ قرار النقل

 تقييم البدائل :
 عدم النقل
والنقل

التصميم :
األھداف واإلجراءات

التنفيذ

المراقبة

 نشر النتائجتقييم النتائج

  تقييم
 الجدوى

  تقييم
 الجدوى

 تقييم
 المخاطر

تقييم
المخاطر

  دورة
  اإلدارة 

 التكيفية


