CBD

Distr.
GENERAL
UNEP/CBD/SBSTTA/02/2
**22 May 2014
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
االجتماع الثامن دشر
مونتلاير  32-32يونيو/دزيران 3102
*

البند  0-5من جدول األدمال المؤقت

إدارة المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة ،وكأنواع ألحواض الكائنات المائية
وألحواض الكائنات األرضية ،وكطعم حي وأغذية حية ،والقضايا ذات الصلة
مذكرة من األمين التنفيذي

أوال -

مقدمة

دمو بووالفقرة  3موون المقوورر  22/01دقوود األمووين التنفيووذي اجتمادوا لفريو ال،بو ار التقنيووين الم،صو لألنوواع اليريبووة
-0
اليازية من  01إلى  02فبراير/شباط  3100في جنيف سويس ار وذلك بفضل الددم المالي الس،ي المقودم مون دكوومتي إسوبانيا
واليابوان .وكلوف فريو ال،بو ار التقنيوين الم،صو بواقتراح سوبل ووسوائل بموا فوي ذلوك دودة نموور مون ضومنها تقوديم المعلومووات
العلمية وا لتقنية والمشورة واإلرشادات بشأن تطوير مدتمول مون الهيئوات المناسوبة للمعوايير التوي يمكون اسوتعمالها دلوى المسوتو
الوودولي لتجنووب انتشووار األنوواع اليريبووة اليازيووة التووي ال تشووملها المعووايير الدوليووة الداليووة لمعالجووة الفجووات المدووددة ولمنو اآلثووار
وتقليل الم،اطر المرتبطة بإد،ال األنواع اليريبة اليازيوة كديوانوات نليفوة وكوأنواع ألدوواا الكائنوات المائيوة وألدوواا الكائنوات
األرضية وكطعم دي ونغذية دية .ورف تقرير فري ال،ب ار الم،ص ) (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1إلى االجتماع
ال،امس دشر للهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.
و ،و ل اجتماد وه الدووادي دشوور ندوويط مووؤتمر األط وراف دلمووا بتقريوور فري و ال،ب و ار التقنيووين الم،ص و وطلووب فووي
-3
الفقورة  5موون المقورر  32/00إلووى األموين التنفيووذي نن يعود مقتردووات دون إرشووادات نكثور تفصووي لألطوراف بشووأن صوياغة وتنفيووذ
توودابير وطنيووة ت ورتبط بإد،ووال نن وواع الديوانووات اليريبووة كديوانووات نليفووة وكووأنواع ألد وواا الكائنووات المائيووة وألد وواا الكائنووات
األرضية وكطعم دي ونغذية دية من نجل إتمام المهام الواردة في المرف بالمقرر  22/01ودرضها دلى نمر الهيئة الفردية
للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثاني دشر لمؤتمر األطراف.
ونددت هذه المذكرة استجابة للطلب الموذكور فوي الفقورة  3ندو ه .ويقودم القسوم ثانيوا نمورة داموة دلوى اإلطوار التنميموي
-2
الوودولي ومعوواييره شوارشوواداته ذات الصوولة بمعالجووة الم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األنوواع اليازيووة موون ،و ل التجووارة الدوليووة ويعوورا
نيض ووا نمثل ووة دل ووى الت وودابير التنميمي ووة وغيره ووا م وون الت وودابير الت ووي ادتم وودتها األطو وراف والمنمم ووات والص وونادة للت،في ووف م وون د وودة
** نديد إصدارها في  33مايو/نيار إلد،ال تصويبات فنية في الفقرة .22
* .UNEP/CBD/SBSTTA/18/1

لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكوون منمموة األموم المتدودة مدايودة منا،يوا طبو دودد مدودود
من هذه الوثيقة .ويرجى من المندوبين التكرم بإدضار نس،هم إلى االجتمادات وددم طلب نسخ إضافية.
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الم،وواطر الناجمووة دوون إد،ووال األنوواع اليريبووة كديوانووات نليفووة وكووأنواع ألدوواا الكائنووات المائيووة وألدوواا الكائنووات األرضووية

وكطعم دي ونغذية دية .وبنا دلى المعلومات المتضمنة في القسم ثانيا يتضمن القسم ثالثا من هوذه الموذكرة مشوروع إرشوادات
دول صياغة وتنفيذ تدابير وطنية لمعالجة الم،اطر المرتبطة بإد،ال ننواع الديوانات اليريبة كديوانوات نليفوة وكوأنواع ألدوواا
الكائنوات المائيووة وألدوواا الكائنووات األرضوية وكطعووم دوي ونغذيووة ديوة .ويتضوومن القسوم رابعوا مشوروع توصوية قود ترغووب الهيئووة
الفردية اقتراده لينمر فيه مؤتمر األطراف في اجتماده الثاني دشر.

ثانيا– نظرة عامة على اإلرشادات الدولية وأمثلة على تنفيذها من قبل األطراف
يشووير الهوودف  9موون نهووداف نيشووي للتنوووع البيولوووجي الوواردة فووي ال،طووة االسووتراتيجية للتنوووع البيولوووجي إلووى ننووه "بدلووول
-2
دام  3131تع فورف األنوواع اليريبوة اليازيوة ومسواراتها ويدودد ترتيبهوا دسوب األولويوة وت،ضو للمراقبوة األنوواع ذات األولويوة نو
يتم القضا دليها وتوض تدابير إلدارة المسارات لمن إد،الها وانتشارها".
وتعتبوور الديوانووات األليفووة واألن وواع ألد وواا الكائنووات المائيووة وألد وواا الكائنووات األرضووية والطعووم الدووي واألغذيووة
-5
الدية فئة فردية لمسار "الهروب" ني انتقال الكائنات اليريبة اليازية المدتمل من مكان دبسها نو دجزها إلى البيئة الطبيعيوة.
وموون  ،و ل هووذا المسووار تكووون الكائنووات فووي البدايووة مسووتوردة دموودا نو منقولووة وهووي مدجوووزة ثووم تهوورب موون ه وذا الدجووز .وقوود
المتعمو و و وود نو غيو و و وور المسو و و ووؤول للكائنو و و ووات الديو و و ووة مو و و وون مك و و و ووان دجزه و و و ووا انمو و و وور نيضو و و ووا الوثيقو و و ووة
يتضو و و وومن ذلو و و ووك اإلط و و و و
.)UNEP/CBD/SBSTTA/18/9
-1
إط

وسولفم مووؤتمر األطوراف بالم،وواطر المدتملووة موون إد،ووال وانتشووار ننوواع الديوانووات اليازيووة نتيجووة هووروب الديوانووات نو
نو هروب الديوانات المست،دمة كأغذية دية الفقرة  7من المقرر .)32/00

وشج مؤتمر األطراف في اجتماده الثوامن اإلدارات الدكوميوة ذات الصولة ومجمودوات دمايوة المسوتهلك والصونادة
-7
ومنممووات التجووارة والشوودن والمنممووات األ،وور ذات الصوولة مثوول االتدوواد البريوودي العووالمي ورابطووة إكسووبرس العالميووة دلووى زيووادة
الووودي لوود المسووتهلكين بمووا فووي ذلووك موون  ،و ل مواق و دلووى اإلنترنووت تيسوور المعووام ت نو التووي يطل و دليهووا ب ،و ف ذلووك
المستهلكون ومواصل دراسة دسب االقتضا التودابير الداليوة للوت،ل اآلمون مون األنوواع اليريبوة المسوتوردة بييوة النمور فوي
وض إرشادات نو مدونات ممارسات بشأن التجارة بالديوانات األليفة وننواع األدواا المائية وبذور النباتات وال سيما الوت،ل
من هذه األنواع نو إلقائها ودث األطراف والدكومات األ،ور دلوى نن تت،وذ تودابير دسوبما يكوون مناسوبا ومتمشويا مو التزاماتهوا
الوطنية والدولية الفقرتان  52-53من المقرر .)37/2

وفي المقرر نفسه دث موؤتمر األطوراف كوذلك األطوراف والدكوموات األ،ور دلوى نن تت،وذ موا يكوون مناسوبا ومتمشويا
-2
مو التزاماتهوا الوطنيوة والدوليووة مون ال،طووات لمنو وتقليوول د،وول األنوواع اليازيوة المعروفووة فوي المنواط البريوة بمووا فوي ذلوك موون
 ،ل التدابير الرامية إلى الت،ل من تلك األنواع شوازالتها الفقرة  52من المقرر .)37/2
وتوووفر المبووادا التوجيهيووة لمن و د،ووول شواد،ووال األن وواع اليريبووة اليازيووة التووي تهوودد الوونمم اإليكولوجيووة والموائوول واألن وواع
-9
*
والت،في ووف م وون آثاره ووا المب ووادا التوجيهي ووة) الت ووي ت ووم ادتماده ووا ف ووي المق وورر  32/1لموووؤتمر األطو وراف إرش ووادات بشوووأن إدو ووداد
استراتيجيات فعالة ل،فا انتشوار األنوواع اليريبوة اليازيوة وآثارهوا إلوى ندنوى دود .وكموا يورد فوي الفقورة  0مون المقورر  2/9بوا ال
ت وزال المبووادا التوجيهيووة توووفر التوجيووه المناسووب للعموول المتعل و بوواألنواع اليريبووة اليازيووة لتدقي و نهووداف االتفاقيووة .ويعووال القسووم
الفردووي نلووف ندنوواه كي وف يمكوون تطبي و المبووادا التوجيهيووة للمسوواددة فووي التصوودي للم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األن وواع اليريبووة
كديوانات نليفة وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية وكطعم دي ونغذية دية.
* قدم ندد الممثلين ادتراضا رسميا  ،ل العملية المؤدية إلى ادتماد هذا المقرر ونكد ننه ال يعتقد نن مؤتمر األطراف يستطي نن يعتمد
بصفة مشرودة اقترادا نو نصا م وجود ادتراا رسمي دليه .وندرب ددد قليل من الممثلين دن تدفماتهم إ از اإلج ار ات المؤدية إلى
ادتماد هذا المقرر انمر الفقرات  232-392من .)UNEP/CBD/COP/6/20
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وفي دوين نن المبوادا التوجيهيوة تشوير إلوى "تدليول الم،واطر" دلوى ننوه  )0تقيويم آثوار إد،وال األنوواع اليريبوة وادتموال

توطنهوا مون ،و ل اسوت،دام المعلومووات القائموة دلووى العلووم ني تقيويم الم،وواطر)؛ و  )3تدديود التوودابير التوي يمكوون تنفيوذها للدوود
من تلك الم،اطر نو إدارتها ني إدارة الم،اطر) م األ،وذ فوي الدسوبان االدتبوارات االجتماديوة واالقتصوادية والثقافيوة إال ننوه
لم يتم تدديد ني منهجية لتقييم الم،اطر لألنواع اليريبة اليازية بموجب االتفاقية.
 -00وتطر مؤتمر األطراف في اجتماده الساب إلى النق العام لمنهجية لتدليل الم،اطر بموجب االتفاقية .كما نشوار
إلووى نن هنوواك إمكانيووة تطبيو المنهجيووات القائمووة ال،اصووة بتقيوويم الم،وواطر وتدليوول الم،وواطر بمووا فووي ذلووك تلووك التووي ندوودت فووي
شووج
سوياقات صودة الديوانوات والنباتوات دلوى مجمودوة نوسو مون المسوائل المرتبطوة بواألنواع اليريبوة اليازيوة .وبشوكل ،وا
مؤتمر األطراف في اجتماده التاس ديثما يكون األمور مناسوبا األطوراف دلوى اسوتعمال إرشوادات تقيويم الم،واطر وغيرهوا مون
اإلج و ار ات والمعووايير التووي ندوودتها االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات والمنممووة العالميووة لصوودة الدي ووان والمنممووات األ،وور ذات
الصلة في سبيل اإلسهام في سد الفجوات المدوددة بشوأن األنوواع اليريبوة اليازيوة دلوى الصوعيد الووطني والنمور بصوفة ،اصوة
وديثمووا يكووون األموور مناسووبا فووي تطبي و اإلج و ار ات والمعووايير ال،اصووة ب فووات الدجوور الصوودي بموجووب االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة
النباتات دلى جمي األنواع اليريبوة اليازيوة التوي لهوا آثوار ضوارة دلوى التنووع البيولووجي للنباتوات بموا يتمشوى وااللت ازموات الدوليوة
الفقرة  0من المقرر  2/9نلف).

 -03وشج مؤتمر األطراف في اجتماده الدادي دشر األطراف والدكومات األ،ر دلوى  )0ضومان التعواون الفعوال
دلى الصعيد الوطني بين السلطات الوطنيوة ونقواط االتصوال التوي تتعامول مو اتفاقيوة التنووع البيولووجي واالتفاقيوة الدوليوة لوقايوة
النباتات والمنمموة العالميوة لصودة الديووان وغيرهوا و  )3التصودي للتهديودات الناشوئة دون األنوواع اليريبوة اليازيوة و  )2دسوب
االقتضووا اسووت،دام المعووايير القائمووة اسووت،داما كووام دنوود التصوودي للم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األنوواع اليريبووة كديوانووات نليفووة
وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية وكطعم دي ونغذية دية الفقورة  2مون المقورر  .)32/00وينمور
القسم الفردي با ندناه ونيضا المرفو بهوذه الوثيقوة) فوي كيوف يمكون االسوتعانة باتفوا التودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوة
والمعووايير ذات الصوولة للتصوودي للم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األن وواع اليريبووة كديوانووات نليفووة وكووأنواع ألد وواا الكائنووات المائيووة
وألدواا الكائنات األرضية وكطعم دي ونغذية دية.

الف-

المبادئ التوجيهية لمنع دخول وادخال األنواع الغريبة الغازية التي تهدد سالمة النظم اإليكولوجية
والموائل واألنواع والتخفيف من آثارها؛ ومقررات مؤتمر األطراف ذات الصلة

 -02يتمثل اليرا مون المبوادا التوجيهيوة لمنو د،وول شواد،وال األنوواع اليريبوة اليازيوة التوي تهودد سو مة الونمم اإليكولوجيوة
والموائوول واألن وواع والت،فيووف موون آثارهووا المبووادا التوجيهيووة) التووي ادتموودت فووي المقوورر  *32/1لمووؤتمر األط وراف فووي مسوواددة
الدكوم ووات دل ووى مكافد ووة األنو وواع اليريب ووة اليازي ووة كج ووز ال يتجو و نز م وون دملي ووة الدف ووم والتنمي ووة االقتص ووادية مقدم ووة المبو ووادا
التوجيهية) .وينمر هذا القسم الفردي فوي كيفيوة تطبيو المبوادا التوجيهيوة مون نجول التصودي للم،واطر المرتبطوة بإد،وال األنوواع
اليريبة كديوانات نليفة وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية وكطعم دي ونغذية دية.
 -02ويوون المبوودن التوووجيهي  0الوونه التدوووطي) دلووى نن الق و اررات المتعلقووة بدوواالت اإلد،ووال المتعموود القائمووة والتووي قوود
تتضوومن إد،ووال األن وواع اليريبووة كديوانووات نليفووة وكووأنواع ألد وواا الكائنووات المائيووة وألد وواا الكائنووات األرضووية وكطعووم دووي
ونغذية دية ينبيي نن تقووم دلوى نسواس الونه التدووطي ال سويما بالنسوبة لتدليول الم،واطر .ويون المبودن التووجيهي  3الونه
الهرمي ذو الم اردول الوث ث) دلوى نن الوقايوة تكوون بصوفة داموة نكثور جودو مون ديوث التكلفوة ومرغوبوة بيئيوا مون التودابير التوي
تت،ووذ بعوود إد،ووال نن وواع غريبووة غازيووة وتوطينهووا؛ وينبيووي إدطووا األولويووة لمن و إد،ووال األنوواع اليريبووة اليازيووة بووين الوودول ودا،وول
الدول .وبالتالي فوي دالوة هوروب األنوواع اليازيوة نو إط قهوا ونصودبت مسوتوطنة ال بود مون ات،واذ تودابير للكشوف المبكور دنهوا
واالستجابة السريعة لها وديثما ال يكون االستئصال ممكنا ال بد من تطبي تدابير االدتوا والمكافدة طويلة المد .

UNEP/CBD/SBSTTA/18/2
Page 4

-05

ويشير المبدن التوجيهي  2دور الدول) إلى نن الدول ينبيي نن تت،ذ ما يناسب من تدابير فردية وتعاونية للتقليول إلوى

ندنى دد من الم،اطر التي قد تشكلها األنشطة المنفذة دا،ل نطوا واليتهوا نو تدوت سويطرتها دلوى دول ن،ور بوصوفها مصود ار
مدتم لألنواع اليريبة اليازيوة .ومون األنشوطة المناسوبة تووفير نيوة معلوموات متادوة دون سولوك اليوزو لألنوواع نو قودرتها الكامنوة
دلى اليزو .وفيما يتعل بإد،ال األنواع اليريبة كديوانات نليفة وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضوية
ديوث إن تلوك المعلوموات قود
وكطعم دي ونغذيوة ديوة يكوون تووفير المعلوموات دون الطبيعوة اليازيوة لألنوواع هاموا بشوكل ،وا
تشكل األساس إلج ار تقييم األثر وادتماد تدابير مناسبة فيما يتصل باإلدارة نو االستئصال.
 -01ووفقووا للمبوودن التوووجيهي  7الرقابووة دلووى الدوودود وتوودابير الدجوور الصوودي) ينبيووي نن تقوووم الوودول بتنفيووذ توودابير الرقابووة
دلووى الدوودود وتوودابير الدجوور الصوودي دلووى األنوواع اليريبووة اليازيووة نو التووي قوود تصووب غازيووة .ودلووى الوودول نن تنموور فووي وضو
متطلبوات التصوواري وغيرهوا موون التودابير دلووى الدوودود بنوا دلووى نتيجوة تدليوول الم،وواطر للتهديودات التووي تشوكلها األنوواع اليريبووة
ومسووارات د،ولهوا المدتملووة .وفيمووا يتعلو بإد،ووال األنوواع اليريبووة كديوانووات نليفووة وكووأنواع ألدوواا الكائنووات المائيووة وألدوواا
الكائنات األرضية وكطعم دي ونغذية دية قد تشكل متطلبات التصاري وغيرها من تدابير الرقابة دلى الددود سبي للتصدي
لوصول األنواع غير المدلية إلى الددود الوطنية بوتيرة متزايدة.

ويعتبوور المبوودن التوووجيهي  00اإلد،ووال غيوور المتعموود نيضووا ذا صوولة .ويوون دلووى نن وه ينبيووي نن يكووون لوود جمي و
-07
الوودول ندكووام لمعالجووة اإلد،ووال غيوور المتعموود نو اإلد،ووال المتعموود ألن وواع اسووتوطنت ونصووبدت غازيووة) .ويمك ون نن تشوومل هووذه
األدكام دلى تدابير تشوريعية وتنميميوة شوانشوا نو تعزيوز مؤسسوات ووكواالت لوديها مسوؤوليات مناسوبة .ويجوب نن تكوون المووارد
التشووييلية كافيووة للسووماح بات،وواذ إج و ار س وري وفعووال .وباإلضووافة إلووى ذلووك ال بوود موون تدديوود المسووارات المشووتركة المؤديووة إلووى
اإلد،ال غير المتعمد وات،اذ األدكام المناسبة للتقليل من مثل هذه الداالت إلى ندنى دد.
 -02وتشتمل الفقرة  3من المبدن التوجيهي  00بالتدديد دلى قائموة بأنشوطة قطاديوة موث لمصوايد األسوماك والز اردوة وتربيوة
األديا المائية بما في ذلك تربية األديا المائية ألغراا الزينة وتربية الديوانات األليفة بوصفها مسارات متكررة لإلد،وال غيور
المتعمد لألنواع اليريبة اليازية وتن دلى نن تقييم األثر البيئي ينبيي نن يتناول م،اطر اإلد،ال غير المتعمد لألنواع اليريبوة
اليازية دبر تلك المسوارات .وينبيوي ديثموا يكوون مناسوبا إجو ار تدليول لم،واطر اإلد،وال غيور المتعمود لألنوواع اليريبوة اليازيوة
بالنسبة لتلك المسا ارت.
ويشووير المبوودن التوووجيهي  02إلووى ننووه دنوودما يكووون االستئصووال غيوور مناسووب فووإن الدوود موون انتشووار احت وءا ) األن وءا
-09
الغريبة الغازية يمثل استراتيجية مناسبة في الحاالت التي تكءن فيها الكائنوات وء المجمءعوات صوغير للوا الحول الوجع يجذول بوجل
هجه الجهءل مجليا .فالرصل المنتظم وساسي ءيلزم ربطه بإج ار ات سريذة للقضا علا وية غزءات مفاجئة جليل .

باء-

اتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية لمنظمة التجارة العالم

 -31إن الم،اطر الناجمة دن إد،ال األنواع اليريبة كديوانات نليفة وكأنواع ألدواا الكائنوات المائيوة وألدوواا الكائنوات
األرضووية وكطعووم دووي ونغذيووة ديووة دبوور التجووارة الدوليووة يمكوون إدارتهووا فووي معممهووا دلووى الصووعيد الوووطني موون  ،و ل تطبي و
التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية التي لعا دموما معايير بموجب اتفوا تطبيو التودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوة
لمنممة التجارة العالمية انمر المرف ندناه للمزيد من المعلومات) دلى الورغم مون وجوود بعوا الفجووات ونوجوه دودم االتسوا .
ودلووى سووبيل المثووال دوودد مووؤتمر األط وراف فووي المقوورر  37/2بعووا الفج ووات فووي اإلطووار التنميمووي الوودولي .وبموجووب اتفووا
تطبي و التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووة ينبيووي نن يكووون موون الممكوون تدقي و مسووتو مناسووب موون الدمايووة موون  ،و ل
تدابير االستيراد طالما كانت تدابير االستيراد ضورورية لدمايوة ديواة وصودة البشور نو الديوانوات نو النباتوات بنوا دلوى مبوادا
دلميووة غيوور تمييزيووة فووي نثرهووا دلووى صووادرات األدضووا اآل،ورين فووي منممووة التجووارة العالميووة ولووم تكوون نكثوور تقييوودا للتجوارة دوون
ال زم لتدقي المستو المنشود لدماية الصدة والصدة النباتية.
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والتدابير التي تتماشى م المعايير نو المبادا التوجيهية نو التوصيات الدولية بالنسبة إلى س مة األغذيوة تلوك التوي

نددتها هيئة الدستور اليذائي؛ وبالنسبة إلى صدة الديوان واألمراا الديوانية المنشأ تلك التي نددتها المنممة العالمية لصدة
الديوان وبالنسبة إلى صدة النبات تلك التي نددتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) تتواف م اتفا تطبيو التودابير الصودية
وتوودابير الصوودة النباتيووة ولوون يكووون دلووى ندضووا منممووة التجووارة العالميووة تقووديم ني تبريوور دلمووي إضووافي .وهنوواك معيووار لتدليوول
الم،وواطر متوواح موون نجوول اآلفووات بمووا فووي ذلووك الديوانووات التووي تضوور النباتووات والنباتووات اليريبووة اليازيووة التووي تضوور النباتووات
المعيار رقم  00من المعايير الدولية لتدابير الصدة النباتيوة رقوم) .1وباإلضوافة إلوى ذلوك توم إتادوة مبوادا توجيهيوة بشوأن تقيويم
آثووار إد،ووال الكائنووات بموجووب  Kingdom Animaliaالمبووادا التوجيهيووة للمنممووة العالميووة لصوودة الدي ووان المتعلقووة بتقيوويم
م،اطر نن تصب الديوانات غير المتوطنة غازية) 2واألمراا الديوانية مدونات صدة الديووان واألدلوة الصوادرة دون المنمموة
العالميوة لصوودة الديووان) .3ويدو للبلود المسووتورد نن ي،توار الطريقووة المناسوبة للقيووام بتدليول الم،وواطر دسوب نوووع الكوائن اليريووب
الذي سيتم تدليل م،اطر غزوه وني تنوع بيولوجي سيكون مهددا نتيجة إد،ال الكائن اليريب.

جيم–

التدابير األخرى ذات الصلة بالتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة ،وكأنواع
ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية ،وكطعم حي وأغذية حية
)0

وض الع مات

 -33دقوود فريو ال،بو ار التقنيوين الم،صو اجتمادووه بشووأن التصوودي للم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األنوواع اليريبووة كديوانووات
نليفووة وكووأنواع ألدوواا الكائنووات المائيووة وألدوواا الكائنووات األرضووية وكطعووم دووي ونغذيووة ديووة فووي جينيووف موون  01إلووى 02
فبراير/شووباط  3100واقتوورح الع مووات المناسووبة لوضووعها دلووى شوودنات الكائنووات الديووة فيمووا يتعلو بأثرهووا دلووى التنوووع البيولوووجي
) (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1من نجل نقل هذه اآلثار المدتملة إلى دلم نصداب المصلدة المعنيين.
 -32وهناك ،برة مددودة في مجال وض الع مات في سيا ضمان رفاهية الديوان .وقد وض اتداد النقل الجوي الدولي
معووايير دوليووة لنقوول الديوانووات الديووة بووالطيران التجوواري .ونوصووى مووؤتمر األط وراف فووي اتفاقيووة التجووارة الدوليووة بووأنواع الديوانووات
والنبات ووات البري ووة المه ووددة ب وواالنقراا ف ووي قو ورار الم ووؤتمر  (Rev. CoP14) 01.30بش ووأن نق وول العين ووات الدي ووة بو وأن تق وووم جميو و
األطوراف المن،رطووة فووي إدووداد ونقوول دينووات الديوانووات الديووة بتشووجي السوولطات اإلداريووة دلووى االسووت،دام الكاموول والفعووال للووائ
المتعلقة بالديوانات الدية الصادرة دن اتداد النقل الجوي الدولي للديوانات) ولق اررات البضائ القابلة للتلف الصادرة دن اتداد
النقوول الجوووي الوودولي للنباتووات) شوادماجهووا ضوومن تش وريعاتها الوطنيووة .وبالمثوول يمكوون تطبي و وض و الع مووات دلووى المقايضووة
المدليووة ودلووى نقوول نو شوودن الديوانووات الديووة بواسووطة م،تلووف النوواق ت بمووا فووي ذلووك ال،وودمات البريديووة وغيرهووا موون ،وودمات
الشدن.
 -32ونددت منممة الصدة العالميوة واتدواد النقول الجووي الودولي ومنمموة الطيوران المودني الودولي والمنمموة البدريوة الدوليوة
ممارسات مماثلة بالنسبة للمواد البيولوجية التي تشكل تهديدا دلى صدة الكائنات الدية ال سويما البشور الم،واطر البيولوجيوة).
وتست،دم الع مة "،طر بيولوجي" والرمز المرتبط بها كتدذير في دمليات المناولة والشدن.
 -35وال توجوود فووي الوقووت الدووالي ني إرشووادات رسوومية ورموووز تدذيريووة مناسووبة لعمليووات مناولووة وشوودن األنوواع اليريبووة التووي
تشكل تهديدا مدتم دلى التنوع البيولوجي.

1
2
3

.https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1367503175_ISPM_11_2013_En_2013 -05-02.pdf

.http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIEGuidelines_NonNativeAnimals_2012.pdf

.http://www.oie.int/international-standard-setting
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التجارة دبر اإلنترنت التجارة اإللكترونية)

 -31ندوودت االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات فووي دووام  3103وثيقووة دووول "التجووارة دلووى اإلنترنووت التجووارة اإللكترونيووة)
بالنباتات – م،اطر الصدة النباتية المدتملة" 4لعرا النتوائ األوليوة لد ارسوة نمريوة استكشوفت مجمودوة المنتجوات التوي تعورا
للبي دبر اإلنترنت وسلطت الضو دلى الم،اطر المدتملة دلى صدة النباتات ودلى البيئة .ونمرت الوثيقة بشوكل ،وا فوي
ال فقاريوات والكائنوات المفصولية وغيرهوا مون الكائنووات التوي غالبوا موا تعورف فوي تجووارة الديوانوات بوالثروة الديوانيوة المائيوة ويمكوون
است،دامها في النمم اإليكولوجية المائية وفي ندواا األديا المائية وفي تنشئة الدشرات.

أمثلة على التنفيذ من قبل األطراف أو المنظمات أو الصناعة

دال-
)0

قائمة العينات التي يجوز استي اردها دية في نستراليا

65

 -37يونمم قووانون دمايووة البيئووة ودفوم التنوووع البيولوووجي لعووام  0999وقووانون الدجور الصوودي لعووام  0912اسووتيراد الديوانووات
الديوة إلوى نسووتراليا .ويطبو هوذان القانونووان دلوى كول موون ينووي نن يود،ل ديوانوا ديوا غيوور مدلوي إلوى نسووتراليا .ويجوب نن تكووون
األنواع نو األنواع الفردية نو العينة المهجنة مدرجة دلى قائمة "العينات التي يجوز اسوتيرادها ديوة" 7كوي تصول لود،ول نسوتراليا.
بيا النمر دن المسافة الجيلية الفاصلة دون التوزاو
ني دينة هجينة
وتن ف سياسة الو ازرة بشكل دام دلى نن يد ف
ف
مر استيراد ف
ي) شواد،الها إلى نستراليا ما لم تكن مدرجة بالتدديد في هذه القائمة.
األصلي نو السلف البر ف
 -32ويجووز ألي ندود نكوان فووردا مون داموة النواس نو مؤسسووة داموة نو ،اصوة نو شوركة تجاريووة نن يقتورح تعودي ت دلوى
قائمة "العينات التي يجوز استيرادها دية كي تشمل دينة جديودة .ولتعوديل القائموة يجوب إجو ار تقيويم شوامل لل،طور البيئوي يثبوت
نن العينة المذكورة ال تش فكل مستو م،اطر غير مقبول دلى البيئة في نستراليا.

)3

قانون األنواع اليريبة اليازية في اليابان القانون رقم )72

تم إصدار قانون األنواع اليريبة اليازية فوي دوام  3115بموجوب إدو ن مجلوس الووز ار دون سياسوة وطنيوة
 -39في اليابان ف
متعددة تسوببها األنوواع اليريبوة اليازيوة .ويجوري إدوداد  )0قووائم األنوواع اليريبوة
متعلفقة بتطبي التدابير ال زمة لمن وقوع نضرار ف
اليازيووة المدو فوددة؛ و  )3األنوواع اليريبووة غيوور المصوفونفة؛ و  )2الكائنووات الديووة التووي تتطلفووب إرفووا شووهادة بهووا بالتشوواور مو لجنووة
،ب ار .
 -21وددي الناس إلى التعلي دلوى هوذه القووائم التوي درضوت فوي وقوت الدو دلوى األدضوا اآل،ورين فوي منمموة التجوارة
العالمية .ويدمفر بموجب قانون األنواع اليريبة اليازية في اليابان تربية األنواع اليريبة اليازية وزردها واالدتفام بهوا ودملهوا موا
لم يتم الدصول دلى إذن من السلطات الم،تصة .ويمكن استثنا داالت مدددة من هوذا الشورط .ويدمفور كوذلك اسوتيراد األنوواع
الم،تصة اإلذن المناسب لذلك.
اليريبة اليازية ونقلها ما لم تمن السلطات
ف

4

.https://www.ippc.int/largefiles/2013/Internet_trade_of_plants.pdf
5
.http://www.environment.gov.au/topics/biodiversity/wildlife -trade/live-plants-and-animals/live-import-list
6

http://www.environment.gov.au/topics/biodiversity/wildlife-trade/live-plants-and-animals/live-import-list/hybrid.animals

ندرجت القطط والك ب األليفة في األصل في قائمة الديوانات الدية المستوردة من  ،ل نقلها من قانون دماية الدياة البرية الئدة
الصادرات والواردات) لعام  0923بموجب الفقرة  )2 303EBمن قانون دماية البيئة ودفم التنوع البيولوجي دند إدداد الديوانات المستوردة
الدية .وبالتالي لم ي،ض ني منهما إلى تقييم للم،اطر دسبما يقتضيه اآلن قانون دماية البيئة ودفم التنوع البيولوجي) ولو نجري هذا
المتودش من  ،ل إدراجه
نقرت الو ازرة بالم،اطر البالية للهر
ف
التقييم الدتب ار دتما ننهما يمث ن م،اط ار كبيرة دلى البيئة األسترالية ف
ككائن ،طير رئيسي ونددت ،طة ادتوا م،اطر إلدارة هذه الم،اطر).
7
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ويدمفر إط

األنواع المدرجوة فوي القووائم تدوت ني مورف مون الموروف .وبالنسوبة إلوى األنوواع اليريبوة غيور المصونفة

مفصل قبل مون اإلذن باالسوتيراد نو التصودير .نموا بالنسوبة إلوى الكائنوات الديوة
التي يدتمل نن تصب غازية يجب إج ار تقييم ف
التي تتطلفب إرفا شهادة بها فيجب إرفوا وثوائ لألنوواع التوي ال يمكون تمييزهوا بسوهولة دون األنوواع اليريبوة اليازيوة المدوددة نو
ني سوولطة م،تصووة ن،وور فووي البلوود المصو فودر بمووا فووي ذلووك معلومووات دوون
األن وواع اليريبووة غيوور المصو فونفة تصوودرها الدكومووة نو ف
تصنيفها و،صائصها .ويمكن نن تطلب السلطات الم،تصوة معلوموات ذات صولة مون األفوراد الوذين دصولوا دلوى إذن باالسوتيراد
وموون األشوو،ا اآل ،ورين المعنيووين .وكووذلك تفووتفش السوولطات الم،تصووة الموق و الووذي تسووت،دم فيووه األن وواع وتطلووب موون نشوو،ا
مؤهلين ات،اذ التدابير المناسبة إن ددت الداجة .وين ف القانون دلى دقوبات وتدابير مؤقتة.
المهجنووة التووي تشو فكل جووز ا موون األنوواع
 -23وتووم تعووديل قووانون األنوواع اليريبووة اليازيووة فووي دووام  )0 3102ليشوومل الكائنووات
ف
األنوواع اليريبووة اليازيووة ألهووداف
اليريبوة اليازيووة المدرجووة فوي اللووائ واألنوواع المتد فودرة منهووا؛ و  )3إلضووافة اسوتثنا دلووى إطو
الكائنووات العقيمووة؛ و  )2توووفير آليووة إنفوواذ لتفتوويش البضووائ والسوول المعو فودة ل سووتيراد لمن و د،ووول
ا،تباريووة بمووا فووي ذلووك إط و
األنواع اليريبة اليازية والكائنات الدية التي تتطلفب إرفا شهادة بها قبل الت،لي الجمركي.
تطور استيراد الديوانات الديوة الزوادوف والطيوور) .8وقود ان،فوا دجوم اسوتيراد الديوانوات الديوة منوذ
 -22ويبين الشكل  0ف
إصدار قانون األنواع اليريبة اليازية في دام .3115
باآلالف
باآلالف
الشكل 0دجم الواردات السنوية من الزوادف الدية الشكل األدلى) والطيور الدية الشوكل األسوفل) فوي اليابوان بوين دوامي
 3112و .3100وسن قانون األنواع اليريبة اليازية في دام .3115

8

األرقام األصلية متادة دلى الموق

.http://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y133 -04/mat05.pdf

UNEP/CBD/SBSTTA/18/2
Page 8

االتداد األوروبي الئدة المجلس المفوضية األوروبية) رقم  97/222الصادرة في  9ديسمبر/كانون األول
 0991بشأن دماية ننواع الديوانات والنباتات البرية من  ،ل تنميم التجارة فيها

)2

 -22قامووت المفوضووية األوروبيووة بتعلي و اسووتيراد العينووات الديووة لووبعا األنوواع اليريبووة المدرجووة فووي الملدو بوا موون الئدووة
المفوضووية األوروبيووة رق ووم  97/222والمعروفووة بأنهووا تشو و فكل ،ط و ار إيكولوجيووا دل ووى الديوانووات والنبات ووات األص وولية فووي الجماد ووة
األوروبيووة .ويدموور اسووتيراد العينووات الديووة موون هووذه األنوواع إلووى االتدوواد األوروبووي وتفووتفش الشوورطة الددوديووة البضووائ بدثووا دنهووا
.)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0750&from=EN
 -25ويتضوومن المرف و بووا موون الئدووة اللجنووة األوروبيووة رقووم  97/222سووبعة نن وواع غريبووة غازيووة موون المعووروف ننهووا تش و فكل
،ط و ار إيكولوجيووا دلووى األن وواع األصوولية المووادة  3-2دال)) انموور نيضووا الئدووة المفوضووية رقووم  3103/010الصووادرة فووي 1
فبراير/شووباط  3103والت وي تعو فودل الئدووة المجلووس المفوضووية األوروبيووة) رقووم  97/222بشووأن دمايووة نن وواع الديوانووات والنباتووات
البرية من  ،ل تنميم التجارة فيها) واألنواع هي كاآلتي
السلدفاة الدم ار األذنين تراكميس سكريبتا إلينس)
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الضفدع الثور األميركي رانا كاتسبيينا)



المطلية كريسميس بيكتا)
السلدفاة
ف

9



البط األدمر األميركي نوكسيو ار جامايسنسز)



ث ثة ننواع سناجب كالوسايروس إريثرايوس سايوروس كاروليننسز سايورس نايجر).

ويجري النمر في االتداد األوروبي في الئدة مقتردة بشأن من شوادارة د،ول األنواع اليريبة اليازية وانتشارها.

مدونات السلوك الطودية ورف الودي

–2

 -27ندودت نطوراف دودة مشوواركة فوي االتفاقيووة إضوافة إلووى صوونادة الديوانوات األليفووة مودونات سوولوك بشوأن هووذه الديوانووات.
وم وودونات الس وولوك ليس ووت ملزم ووة قانون ووا ويمك وون نن تش ووج الت وودابير المت،و وذة م وون قب وول الص وونادة والمس ووتهلكين وجميو و نص ووداب
المصوولدة اآل ،ورين ذوي الصوولة .ويمكنهووا نن تشوومل نفضوول الممارسووات اإلداريووة التووي يتشوواطرها ال،ب و ار  .وفيمووا يلووي نمثلووة دلووى
مدونات السلوك/الممارسات المرتبطة بالديوانات األليفة وباألنواع البرية والمائية وبالطعوم الدية واليذا الدي
ن)
ب)
)
د)

مدونة السلوك األوروبية بشأن الديوانات األليفة واألنواع اليريبة اليازية انمر ندناه)؛
ف

10

مدونات السلوك الطودية ال،اصة بتجارة الديوانات األليفة وضعها معهد هوروس في الب ارزيل)؛

11

،طة النهوا بالزوادف الوطنية وضعها المجلس االستشاري المشترك لصنادة الديوانات األليفة)؛
مدونة سلوك رابطة التجارة في الديوانات المائية الم،صصة للزينة.
ف

12

13

يست،دم نيضا اسم ليثوباتس كاتسبيانوس كمرادف.
10
مدونة السلوك األوروبية بشأن الديوانات األليفة واألنواع اليريبة اليازية متادة دلى الموق التالي
ف
9

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1959973&S
ecMode=1&DocId=1776136&Usage=2
11
الطودية ال،اصة بتجارة الديوانات األليفة متادة في .www.institutohorus.org.br/pr_pets_eng.htm
مدونات السلوك
ف
ف
12
13

،طة النهوا بالزوادف الوطنية متادة في .www.pijac.org/documents/nripadoptfinal.pdf

مدونة
ف

سلوك

رابطة

تجارة

الديوانات

.www.ornamentalfish.org/common/acrobat/codeofconduct.pdf

المائية

الم،صصة

للزينة

متادة

في
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مدونووة السوولوك بشووأن الديوانووات األليفووة واألن وواع اليريبووة اليازيووة بمووا فيهووا
 -22ودلووى سووبيل المثووال ندوود مجلووس نوروبووا
ف
نسووماك الزينووة) فووي نوروبووا للمس واهمة فووي وض و مجمودووة مودوودة لمعووايير السوولوك تتووي اسووتمرار اقتنووا الديوانووات األليفووة اآلموون
تدولها إلى ديوانات غازيوة والتسوبب فوي ضور ار اقتصوادي
والمدافم دلى الس مة البيولوجية فيما ف
تدد قدر اإلمكان من ادتمال ف
موجهووة نساسووا إلوى صوونادة تربيووة الديوانوات األليفووة وتشومل المسوتوردين والعوواملين فوي قطوواع تربيووة
نو إيكولووجي .وهووذه
المدونوة ف
ف
المدونة توصيات دوول زيوادة الوودي العوام بالمشواكل اإليكولوجيوة
األديا باالستي د وبائعي التجزئة) والدراس والمالكين .وتشمل
ف
سببها األنواع اليريبوة اليازيوة المد،لوة كديوانوات نليفوة وبشوأن الط ارئو المناسوبة لمنو فرارهوا وكوذلك بشوأن م،واطر إطو
التي ت ف
المتعمود .ومون بوين المسوائل األساسوية األ،وور هوي التدديود الودقي لألنوواع المعروضوة للبيو والمعلوموات التووي
الديوانوات األليفوة
ف
لتجنوب
تعطى للمست،دمين دول ،صائ سلوك األنواع وكيفية ردايتها لمساددتهم دلى ات،اذ ق اررات شو ار مسوتنيرة؛ و،يوارات ف
ملكيتهوا؛ وتقنيوات مناسوبة
تدول الديوانات األليفة إلى ديوانات غير مرغووب فيهوا وبودائل مسوؤولة لمون يرغبوون فوي التنوازل دون ف
ف
لتجنوب طوردهم فوي السوو ننوادوا "جديودة"
اس
ر
و
د
ال
و
وار
للتج
ويطة
س
ب
وتبيانات
س
ا
دداد
ا
و
بها؛
المدتفم
اع
و
األن
غزو
ادتمال
من
للدد
ش
ف
ف
يدتمل نن تكون غازية.

 -29وتعتبور زيوادة الوودي دلوى مسوتو المجتمعوات بشوأن دواقوب آثوار الديوانوات نو فرارهوا وادتموال غزوهوا البيولوووجي ذات
نهميووة نيضووا .ويجووب االدت وراف ب واألنواع المد،لووة دلووى ننهووا ،طوور دلووى التنوووع البيولوووجي فووي المجتم و المدلووي و،ارجووه .وموون
الضووروري توووفير موواد تثقيفيووة بشووأن الممارسووات المسووؤولة التووي تتماشوى مو السياسووة الوطنيووة .وتتووافر نمثلووة دوون ندوات التعلوويم
لتدقي هذا الهدف دلى المواق اإللكترونية
بي الديوانات األليفة واقتنا الديوانات األليفة ومعارا الديوانات سنيافورة)؛

ن)
ب)
)
األليفة).

18

د)

برنام مالكي الديوانات األليفة المسؤولين نست ارليا)؛
اقتنا الديوانات األليفة المسؤول سنيافورة)؛

15

16

17

مجمودة ندوات التعامل ال،اصة بمسارات الديوانوات األليفوة المجلوس االستشواري المشوترك لتربيوة الديوانوات

 -21وتتوافر دلوى المواقو اإللكترونيوة نمثلوة دلوى التودابير الطوديوة التوي يت،وذها القطواع ال،وا ويشومل ال،بو ار البيطوريين
و،ب ار مصايد األسماك وتربية الديوانات األليفة ومالكيها وذلك لتنميم التعامل في األنواع الدية ذاتيا.
™ 19 Habitattitudeفرقة دمل مشترك األنواع المائية والضارة) تمثل المجلس االستشاري المشترك لتربية
ن)
الديوانات األليفة وهيئوة الواليوات المتدودة لألسوماك والديواة البريوة والبرنوام الووطني لكليوة سوي غ ارنوت التواب لوإلدارة المديطيوة
والجوية الوطنية يستهدف هذا البرنام األنواع المائية)؛
ب)

استيراد الديوانات غير المدلية ما يجب نن تعرفه دكومة العامة في إنكلت ار وويلز)؛

20

14

مدونة السلوك بشأن الديوانات األليفة واألنواع اليريبة اليازية بما فيها
اتفاقية دفم الدياة البرية والموائل الطبيعية األوروبية  3100و ف
نسماك الزينة) في نوروبا .T-PVS/Inf(2011) 1 rev1
15

بي الديوانات األليفة واقتنا الديوانات األليفة ومعارا الديوانات سنيافورة) متادة في

.www.ava.gov.sg/AnimalsPetSector/SalesOfPetsOwnershipExhib/PetShops/#grading
16
17

برنام مالكي الديوانات األليفة المسؤولين نستراليا) متاح في .www.pets.info.vic.gov.au/

برنام الملكية المسؤولة للديوانات األليفة سنيافورة) متاح في

www.ava.gov.sg/AnimalsPetSector/ResponsiblePetOwnership/
18

مجمودة ندوات مسارات الديوانات األليفة

المجلس االستشاري المشترك لتربية الديوانات األليفة)

.www.petpathwaytoolkit.com/Pet-Pathway-Toolkit-%20Final%202011.pdf
19
™.http://www.habitattitude.net/ Habitattitude

متادة في
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)

اقتنا الديوانات األليفة المسؤول من إنتوا رابطوة جنووب نفريقيوا لصونادة غوذا الديوانوات األليفوة والرابطوة

الجنوب نفريقية لصدة الديوان ومجلس الديوانات األليفة الجنوب نفريقي ورابطة جنوب نفريقيا البيطرية).

21

 -20ومن بين نصداب المصلدة في نسوا الديوانات الدية والمست،دمين النهائيين لألنواع الديوة مسوتهلكو/مالكو ديوانوات
نليفة مجهولون .وال توجد ضمانة بشأن الدفام دلى األنواع اليريبة المد،لة طيلة مدة دياتها .ويبقى نن للتدابير التنميمية وغيور
الديوانات غير المسؤول.
التنميمية دور مهم في ردع إط
األنوواع غيوور المدليووة فووي الطبيعووة وال سوويما فووي المنوواط
 -23وقوود يفوورا تشوري دفووم الطبيعووة دمو ار صووارما دلووى إطو
المدمية في بلدان ددة .ولكن المناط التي لم يتم تعيينها كمناط مدمية قود تكوون هشوة إيكولوجيوا وينبيوي دمايتهوا مون إد،وال
األنواع اليريبة اليازية فيها.
 -22ويساهم تدميول مووزدي الديوانوات األليفوة والمائيوة واألرضوية والمعنيوين بتربيوة تلوك الديوانوات مسوؤولية تووفير معلوموات
دقيقوة دون ،صوائ الديووان األليوف فوي تجنووب الشو ار غيور المسوتنير للديوانوات الوذي قوود يوؤدي إلوى دودم الرغبوة فيهوا .وتشوومل
الديوانوات األليفوة غيور المرغووب فيهوا نو األنوواع اليريبوة األ،ور فوي البيئوة تدميول مالوك الديووان
التودابير المدتملوة لمنو إطو
األليف مسؤولية إيجاد موطن جديد للديوان وكذلك توفير التالي
ن)
ب)
)
د)

ترتيبات إدادة البي او اإلدادة من قبل موزدي الديوانات األليفة نو المرفبين؛

البرام الرسمية لتوفير مواطن جديدة وتقديم ددم معلوماتي مناسب؛

برام العفو التي تديرها الوكاالت المدلية للدياة البرية نو المنممات المعنية برفاه الديوان؛
الموت البيطري الرديم نو الت،لف

هاء-

البشري من الديوانات بشكل مناسب.

خالصة القسم ثانيا

 -22ي ووفر اتفووا الصوودة والصوودة النباتيووة لمنممووة التجووارة العالميووة وكووذلك المعووايير نو المبووادا التوجيهيووة نو التوصوويات
الدوليووة المعتوورف بهووا موون قبوول االتفووا بالنسووبة لصوودة الديووان واألموراا الديوانيووة المنشووأ تلووك التووي ندوودتها المنممووة العالميووة
لصوودة الديووان؛ وبالنسووبة لصوودة النباتووات تلووك التووي ندوودتها االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات) إطووا ار للتصوودي لم،وواطر إد،ووال
األنواع اليريبة كديوانات نليفة وكأنواع ألدوواا الكائنوات المائيوة وألدوواا الكائنوات األرضوية وكطعوم دوي ونغذيوة ديوة دبور
التجارة الدولية وتدقي المستو المناسب من الدماية من  ،ل تدابير االستيراد.
 -25وإلنجوواح تطبي و اإلطووار القووائم موون المهووم تدديوود مووا هووي الفئووة المصوونفة التووي تنتمووي اليهووا الكائنووات الديووة التووي سوويتم
إد،الها ومد توزيعها الطبيعي وم،اطرها اإليكولوجية دلى التنوع البيولوجي وتاريخ اليزو فوي المنواط ذات الموروف المنا،يوة
نو اإليكولوجية المماثلة وفي غيرها من البلدان نو المناط  .وهذه المعلوموات ضورورية إذ تسوم بتقيويم م،واطر اليوزو البيولووجي
وبوض و ت وودابير االس ووتيراد موون قب وول الس وولطة الوطني ووة ذات الص وولة وت وووفير اإلرش ووادات ال،اص ووة بووالتفتيش دل ووى الد وودود .شواذا م ووا
اسووتوطنت الكائنووات الديووة اليريبووة بمووا فيهووا الديوانووات األليفووة ونن وواع ند وواا الكائنووات المائيووة وند وواا الكائنووات األرضووية
والطعووم الدووي واألغذيووة الديووة فووإن المبووادا التوجيهيووة توووفر إرشووادات دامووة بشووأن القضووا دلووى آثارهووا نو السوويطرة دليهووا نو
مراقبتهووا .كمووا نن هنوواك إرشووادات بشووأن منهجيووات الكشووف المبكوور واالسووتجابة السوريعة والمراقبووة وغيرهووا موون التوودابير الراميووة إلووى
من تزايد االنتشار متادة في المعايير ال،اصوة باآلفوات النباتيوة نو األموراا الديوانيوة مودونات صودة الديووان واألدلوة الصوادرة
دن المنممة العالمية لصدة الديوان) ويمكن نن تست،دمها الهيئات الوطنية مثل قطاع البيئة).

20

استيراد الديوانات غير مدلية ما يجب نن تعرفه دكومة العامة في إنكلت ار وويلز)

.http://archive.defra.gov.uk/wildlife-pets/wildlife/management/non-native/documents/nn-import-leaflet.pdf
21
.http://www.petwise.co.za/live/content.php?Category_ID=153
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-21

غير ننه ال توجد إرشادات تفصيلية فيما يتعل بتودابير مدوددة لمنو الهوروب نو اإلطو

غيور المتعمود للكائنوات الديوة

دووين يووتم نقلهووا نو ،و ل بقائهووا ،ووار المنوواط الددوديووة .وموون نجوول التصوودي بنجوواح لم،وواطر إد،ووال الكائنووات الديووة كديوانووات
نليفة وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية وكطعم دي ونغذية دية فإن هروبهوا شواط قهوا مون مكوان
دبسووها وبالتووالي ادتمووال نن تسووتوطن وتنتشوور يووتم التطوور إليووه موون قبوول األط وراف والمنممووات اإلقليميووة ذات الصوولة والقطادووات
الصنادية والمنممات المعنية بالديوانات األليفوة واألنوواع ألدوواا الكائنوات المائيوة وندوواا الكائنوات األرضوية والطعوم الدوي
واألغذية دية.
 -27وبالنمر إلى نن ني نوع نو صنف من فئوة ندنوى ،وار توزيعوه الطبيعوي يمكون نن يدمول م،واطر اليوزو البيولووجي مو
مرور الوقت يبقوى مون غايوة األهميوة االدتوراف بوأن نقول الكائنوات الديوة قود يشوكل ،طو ار مدوتم دلوى التنووع البيولووجي .ولكون
اإلطار القانوني الدولي ال يضم داليا ني إرشادات فيموا يتعلو بوضو الع موات التوي يمكون نن تقودم التدوذير المناسوب للمعنيوين
في مسألة مناولة وشدن األنواع اليريبة التي تشكل ،ط ار مدتم دلى التنوع البيولوجي.
غيور المسوؤول نن تسوتهدف
بما في ذلوك اإلطو
 -22وينبيي دلى اإلرشادات ال،اصة بتدابير من الهروب نو اإلط
كل من يعمل دلى إتادة معلومات الكائنات الدية وتوريدها والداويات الضرورية لها .ويشتمل ذلك دلى الصنادة وبشوكل نكثور
تدديدا الموزدين دا،ل و،ار البلد المستورد .وفض دن ذلك دلى اإلرشادات نيضا نن تستهدف مست،دمي الديوانوات األليفوة
وننواع ندواا الكائنات المائية وندواا الكائنات األرضية والطعم الدي واألغذية دية مما يضمن دصوول المسوت،دمين دلوى
المعلومووات الصووديدة والمناسووبة بشووأن الم،وواطر اإليكولوجيووة التووي قوود تدملهووا الكائنووات الديووة والمعووارف ال زمووة الت،وواذ التوودابير
للتقليل من تلك الم،اطر إلى ندنى دد.
 -29وبنووا دلووى تلووك الم دمووات وموون نجوول مسوواددة األط وراف فووي صووياغة توودابير وطنيووة وتنفيووذها ندوود مشووروع إرشووادات
للتصوودي للم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األن وواع اليريبووة كديوانووات نليفووة وكووأنواع ألد وواا الكائن ووات المائيووة وألد وواا الكائنووات
األرضية وكطعم دي ونغذية دية ويعرا في القسم التالي.
 -51وفووي دووين نن هووذه اإلرشووادات تتنوواول التوودابير الوطنيووة تماشوويا مو الفقورة  5موون المقوورر  32/00فوإن التطبيو النوواج
لتلك اإلرشادات سيستفيد بشكل كبير من التعواون اإلقليموي فوي تقيويم الم،واطر المددقوة بوالتنوع البيولووجي والتوي تدملهوا النباتوات
والديوانات المد،لة كديوانات نليفة وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية والطعم الدي واألغذيوة ديوة؛
وفي تنفيذ التدابير الهادفة إلى استئصال األنواع اليريبة اليازية ورقابتها؛ وفوي مشواركة صونادة نو قطواع تربيوة الديوانوات األليفوة
وندواا الكائنات المائية وندواا الكائنات األرضية في ادتماد تدابير مناسبة.

ثالثا– مشروع إرشادات بشأن صياغة تدابير وطنية للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع
الغريبة كحيوانات أليفة ،وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية،
وكطعم حي وأغذية حية وتنفيذها
نهداف هذه اإلرشادات وطبيعتها
 -50تهوودف هووذه اإلرشووادات إلووى مسوواددة البلوودان والمنممووات ذات الصوولة دلووى صووياغة توودابير وطنيووة وتنفيووذها موون نجوول
التصدي لم،اطر إد،ال األنواع اليريبة كديوانات نليفة وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية وكطعوم
دي ونغذية دية .وتوفر اإلرشادات العناصور التوي يمكون للبلودان اسوت،دامها إلدوداد لووائ وطنيوة نو مودونات سولوك نو التوي قود
تست،دمها المنممات الدولية والصنادة ومنممات المجتم المدني لصياغة مدونات سلوك طودية شوارشادات ن،ر .
 -53ويعتبر إد،ال األنواع اليريبة كديوانات نليفة وكأنواع ألدواا الكائنات المائيوة وألدوواا الكائنوات األرضوية وكطعوم
دي ونغذية دية فئة فردية من مسارات "الهروب" .والهوروب دبوارة دون دركوة الكائنوات الديوة مون مكوان دبسوها نو دجزهوا إلوى
البيئة الطبيعية .ودبر هذا المسار يتم نوال استيراد الكائنات بطريقة متعمدة نو نقلها إلى نوضاع دجز ومن ثم هروبها مون هوذا
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الدجز .ويتضومن هوذا اإلطو

العرضوي نو غيور المسوؤول للكائنوات الديوة مون مكوان دجزهوا ومنهوا دواالت مثول الوت،ل

األغذية الدية في البيئة نو است،دام الطعوم الدية في نمم مائية غير دبيسة.

مون

 -52وليوورا هووذه اإلرشووادات يفهووم بووأن الديوانووات األليفووة وننوواع ند وواا الكائنووات المائيووة وند وواا الكائنووات األرضووية
والطعم الدي واألغذية الدية تشتمل دلى األصناف في الفئة األدنوى نو المهجنوة بموا فوي ذلوك األنوواع الهجينوة موا بوين الكائنوات
المدلية والكائنات اليريبة بالنسبة إلى المنطقة التي من المقرر نن تستورد نو تنقل اليها).
 -52واليوورا موون هووذه اإلرشووادات هووو نن يووتم تطبيقهووا دلووى اسووتيراد الديوانووات األليفووة واألن وواع ألد وواا الكائنووات المائيووة
والكائنات األرضية والطعم الدي واألغذية الدية نو نقلها إلوى منطقوة بيولوجيوة جيرافيوة مدوددة بموا فوي ذلوك مون ،و ل التجوارة
دبر اإلنترنت .واإلرشادات موجهوة إلوى الودول والمنمموات ذات الصولة والصونادة والمسوتهلكين بموا فوي ذلوك ودسوب االقتضوا
جمي الفادلين في سلسلة اإلمداد كالمستوردين ومربيي الكائنات الدية وتجار الجملة والموزدين والزبوائن) .نموا بالنسوبة لألغذيوة
الدية فهذا يشمل المطادم واألسوا الدية نيضا.
 -55وهذه اإلرشادات طودية وال تهودف إلوى التوأثير دلوى ني مون االلت ازموات الدوليوة القائموة .واليورا منهوا هوو اسوت،دامها
بالتراف م اإلرشادات األ،ر ذات الصلة مثل المبادا التوجيهية لمن د،ول شواد،وال األنوواع اليريبوة اليازيوة التوي تهودد سو مة
النمم اإليكولوجية والموائل واألنواع والت،فيف من آثارها؛ والمعوايير والمبوادا التوجيهيوة والتوصويات التوي ندودت بموجوب االتفاقيوة
الدولية لوقاية النباتات نو المنممة العالمية لصدة الديوان؛ والمدونات الطودية القائمة.

الوقاية والسلوك المسؤول
 -51ينبيوي دلووى الصوونادة ودلووى كوول الفووادلين نن يعووا م،وواطر نن تتدوول الكائنووات الديووة اليريبووة إلووى ننوواع غازيووة وآثارهووا
المدتملو وة دل ووى التن وووع البيول وووجي بم ووا ف ووي ذل ووك ال وونمم اإليكولوجي ووة والموائ وول واألنو وواع .وينبي ووي نن تض ووطل ال وودول والص وونادة
والمنممات ذات الصلة بدم ت تودية جماهيرية في هذا الشأن.
 -57وبصووفة دامووة وكمسووألة ذات نولويووة ينبيووي دلووى الوودول والمنممووات ذات الصوولة والصوونادة تعزيووز اسووت،دام األن وواع
المدلية نو األنواع التي تم ادتبارها غير غازية كديوانات نليفة وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية.
-52

وينبيي دلى الدول والمنممات ذات الصلة والصنادة تعزيز است،دام األنواع غير اليازية فقط كطعم دي.

 -59وينبيووي دلووى الوودول والمنممووات ذات الصوولة والصوونادة زيووادة ودووي المشووترين والبووائعين بأهميووة مناولووة األن وواع اليازيووة
المست،دمة كأغذية دية والت،ل منها بطريقة آمنة.
 -11وينبيووي دلووى الوودول والمنممووات ذات الصوولة والصوونادة والمسووتهلكين مناولووة ني نوووع موون الديوانووات األليفووة واألن وواع
ألدوواا الكائنوات المائيووة وألدوواا الكائنووات األرضوية نو األنوواع المسووت،دمة كطعوم دووي ونغذيوة ديوة بطريقووة مسوؤولة وبعنايووة
قصو  .ودليهم نن يت،ذوا ديثما يكون ممكنا ومناسوبا التودابير المدرجوة فوي الفقورة  17ندنواه طودوا دتوى فوي الدواالت التوي ال
تكون فيها مطلوبة رسميا.

تقييم الم،اطر شوادارتها
 -10دند الت،طيط الستيراد الديوانات األليفة نو ننواع ندواا الكائنات المائية نو ندواا الكائنات االرضوية والطعوم الدوي
واألغذيوة الديووة التووي ال تكووون مدليووة نو نقلهووا إلووى منطقووة بيولوجيوة جيرافيووة مدووددة ينبيووي دلووى الوودول والمنممووات ذات الصوولة
والصوونادة إج و ار تقيوويم للم،وواطر دسووب االقتضووا  .ويمكوون نن يسووتند تقيوويم الم،وواطر إلووى تقييمووات نجريووت فووي السوواب ودلووى
معلومات ن،ر متادة دسب االقتضا  .وينبيي نن ينمر تقييم الم،اطر في جملة نمور منها
ن)

ادتمال هروب األنواع من مكان دجزها بما في ذلك نتيجة إط قها غير المسؤول نو غير المتعمد)؛

ب)

ادتمال توطن األنواع نو انتشارها؛
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)

نهمية اآلثار الناجمة دن توطن األنواع وانتشارها دلى التنوع البيولوجي.

 -13وينبيووي دلووى تقيوويم إمكانيووة الهووروب نن يأ،ووذ فووي الدسووبان ال،صووائ
وضعت إلبقائها في مكان دجزها.

المدووددة لألن وواع وكووذلك التوودابير القائمووة التووي

شواذا نشووار تقيوويم الم،وواطر إلووى نن الم،وواطر المرتبطووة بالديوانووات األليفووة وبووأنواع ندوواا الكائنووات المائيووة نو ندوواا
-12
الكائنووات االرضووية والطعووم الدووي واألغذيووة الديووة مقبولووة يجوووز دينهووا اسووتيراد األن وواع نو نقلهووا إلووى منطقووة جيرافيووة بيولوجيووة
مدددة .وقد تدتوا الودول والمنمموات ذات الصولة والصونادة إلوى إدوادة تقيويم الم،واطر إذا موا تووافرت معلوموات جديودة قود تييور
نتيجة التقييم.
نما إذا نشار تقييم الم،اطر إلى نن الم،اطر المرتبطة بالديوانات األليفة وبأنواع ندواا الكائنات المائية نو ندواا
-12
الكائنووات االرضووية والطعووم الدووي واألغذيووة الديووة غيوور مقبولووة فينبيووي ات،وواذ توودابير إلدارة الم،وواطر .ويمكوون نن تشوومل التوودابير
ضرورة ات،اذ إج ار نو نكثر من اإلج ار ات الواردة في الفقرة  17التالية.
 -15وينبي ووي دل ووى جميو و الش وودنات الت ووي تض ووم الديوان ووات األليف ووة وننو وواع ندو وواا الكائن ووات المائي ووة نو ندو وواا الكائن ووات
االرضووية والطعووم الدووي واألغذيووة الديووة نن تشووير بوضوووح إلووى التصوونيف إلووى ندنووى رتبووة تصوونيفية معروفووة شوان نمكوون الوونمط
الجيني باست،دام االسم العلمي) والتوزي الطبيعي واألثر المدتمل دلى التنوع البيولوجي لألنواع.
شواذا نشار تقيويم الم،واطر إلوى نن الم،واطر المرتبطوة بالديوانوات األليفوة وبوأنواع ندوواا الكائنوات المائيوة نو ندوواا
-11
الكائنات االرضية والطعم الدي واألغذيوة الديوة غيور مقبولوة ونن تودابير إدارة الم،واطر ال تكفوي لتقليول الم،واطر فو ينبيوي نن
يددث ني استيراد نو نقل لألنواع.

التدابير
 -17هنوواك دوودد موون التوودابير المتادووة للتصوودي للم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األنوواع اليريبووة اليازيووة كديوانووات نليفووة وكووأنواع
ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية وكطعم دي ونغذية دية .وتتضمن األمثلة ما يلي
ن)

إثبات وجود تدابير مناسبة لمن الهروب مث

الدجز والمناولة والنقل بطرائ آمنة)؛

إب و م جمي و األف وراد المعنيووين بنقوول األن وواع نو مناولتهووا نو بيعهووا نو اسووت،دامها نو االدتفووام بهووا بم،اطرهووا
ب)
وبالتدابير المناسبة لمن هروبها مث الدجز والمناولة والنقل بطرائ آمنة)؛
الطلووب موون المسووت،دمين والمسووتهلكين ونصووداب تلووك األن وواع دوودم إط قهووا فووي البيئووة الطبيعيووة وفووي دووال
)
هروب كائن ما ات،اذ تدابير فورية السترداده شواب م السلطات الم،تصة بيية تيسير استجابة سريعة؛
د)

توفير ،دمات إنسانية وآمنة إلرجاع نو إدادة بي نو إدادة توطين األنواع غير المرغوب فيها؛

ه)

إثبات وجود تدابير استجابة مناسبة بما في ذلك تدابير االستئصال والرقابة للتصدي الدتمال إد،وال األنوواع

نو توطينها نو انتشارها؛
و)

ضمان است،دام المشترون والبائعون لسبل مناسبة وآمنة للت،ل

من األغذية الدية.

 -12ويمكوون وض و د مووات دلووى الشوودنات تفيوود بأنهووا تشووكل ،ط و ار مدووتم دلووى التنوووع البيولوووجي إال اذا تووم إثبووات نن
األنواع آمنة وال يشكل استيرادها ني ،طر للبلد نو المنطقة البيولوجية جيرافية.

تقاسم المعلومات
-19

ينبيي إتادة نتائ تقييمات الم،اطر لعامة الجمهور.
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-71

وينبيي نن تدوتفم الودول بقائموة بواألنواع التوي يعتبور اسوتيرادها آمنوا فوي بلودان نو منواط بيولوجيوة جيرافيوة معينوة بموا

في ذلك معلومات تفصيلية دن منطقة توزيعها األصلي وتدديد واض للمناط البيولوجية الجيرافية التي تبين ننها ال تشكل لهوا
ني ،طر.

-70
البيولوجي.

وينبيووي نن تدووتفم الوودول بقائمووة ب واألنواع الت وي موون المدتموول نن تصووب غازيووة وت ورتبط بم،وواطر غيوور مقبولووة للتنوووع

االتسا م االلتزامات الدولية
 -73ينبيووي ات،وواذ التوودابير ال وواردة فووي إطووار هووذه اإلرشووادات بمووا يتف و م و االلت ازمووات الدوليووة واجبووة التطبي و
تطبي التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية لمنممة التجارة العالم).

مثوول اتفووا

رابعا -توصية مقترحة
 -72قود ترغووب الهيئوة الفرديووة فووي نن توصوي بوأن يعتموود موؤتمر األطوراف فووي اجتمادوه الثوواني دشوور العناصور التاليووة فووي
مقرراته المتصلة بالمزيد من اإلرشادات لددم تنفيذ الهدف  9من نهداف نيشي للتنوع البيولوجي

إن مؤتمر األطراف
إذ يقوور باآلثووار الس ولبية إلد،ووال األن وواع اليريبووة اليازيووة كديوانووات نليفووة وكووأنواع ألد وواا الكائنووات المائيووة
وألد وواا الكائنووات األرضووية وكطعووم دووي ونغذيووة ديووة دلووى التنوووع البيولوووجي والم،وواطر العاليووة موون هروبهووا نو
غير المسؤول وغير المتعمد لتلك الكائنات الدية من مكان دبسها
إط قها بما في ذلك اإلط
شواذ يعيوود تأكيوود نن المبووادا التوجيهيووة لمن و د،ووول شواد،ووال األن وواع اليريبووة اليازيووة التووي تهوودد س و مة الوونمم
اإليكولوجيووة نو الموائوول نو األنوواع والت،فيووف موون آثارهووا والمرفقووة بووالمقرر  *32/1ال توزال توووفر اإلرشووادات لألطوراف
والدكومات والمنممات ذات الصلة وجمي نصداب المصلدة المعنيين بالتنوع البيولوجي
شواذ يش ووير إلوووى تش ووجيعه لألطو وراف ف ووي المق وورر  2/9دل ووى اس ووت،دام إرش ووادات تقي وويم الم ،وواطر واإلجو و ار ات
والمعايير األ،ر التي نددتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنمموة العالميوة لصودة الديووان والمنمموات األ،ور
ذات الصلة؛
يعتمد اإلرشادات المتعلقة بصياغة وتنفيذ تدابير وطنية للتصدي للم،اطر المرتبطة بإد،ال األنوواع
-0
اليريبوة كديوانوات نليفوة وكوأنواع ألدوواا الكائنوات المائيوة وألدوواا الكائنوات األرضووية وكطعوم دوي ونغذيوة ديووة
22
دلى الندو الوارد في المرف بهذا المقرر؛
يدث األطراف دلى نشور هوذه اإلرشوادات بشوكل موسو وتعزيوز اسوت،دامها دسوب االقتضوا مون
-3
نجل وض لوائ نو مدونات سولوك وطنيوة ووضو مودونات سولوك طوديوة شوارشوادات ن،ور مون قبول قطواع الصونادة
والمنممات ذات الصلة.

* قدم ندد الممثلين ادتراضا رسميا  ،ل العملية المؤدية إلى ادتماد هذا المقرر ونكد ننه ال يعتقد نن مؤتمر األطراف يستطي نن يعتمد
بصفة مشرودة اقترادا نو نصا م وجود ادتراا رسمي دليه .وندرب ددد قليل من الممثلين دن تدفماتهم إ از اإلج ار ات المؤدية إلى
ادتماد هذا المقرر انمر الفقرات  232-392من .)UNEP/CBD/COP/6/20
22
دلى نساس الجز ثالثا من .UNEP/CBD/SBSTTA/18/8
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المرف

استخدام اتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية
إن اتفووا تطبي و التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووة لمنممووة التجووارة العالميووة اتفووا تطبي و التوودابير الصوودية
-0
ف
23
وتدابير الصدة النباتية) جز من منموموة القوادود التجاريوة المتعوددة األطوراف لمنمموة التجوارة العالميوة .ويدواول اتفوا تطبيو
التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووة تدقيو التووازن بووين إدووادة تأكيوود دقووو ندضووا منممووة التجووارة العالميووة موون جهووة فووي
ادتموواد شوانفوواذ التوودابير الضوورورية لدمايووة ديوواة نو صوودة اإلنسووان نو الديووان نو النبووات والدوور موون الجهووة األ،وور دلووى نال
تكووون هووذه التوودابير مقيوودة تجاريووا نكثوور موون الو زم .وينطب و اتفووا تطبي و التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووة دلووى جميو
التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية التي تؤثر بشكل مباشر نو غير مباشر دلى التجارة الدولية.

ما هي التدابير الصدية نو تدابير الصدة النباتية؟
يمكن نن تت،وذ التودابير الصودية نو تودابير الصودة النباتيوة 24نشوكاال متعوددة تشومل قووانين وم ارسويم ولووائ ومتطلبوات؛
-3
إضافة إلى ا،تبارات وتفتيش شواج ار ات تصدي ؛ ود جوات الدجور الصودي؛ والمتطلبوات المرتبطوة بنقول الديوانوات نو النباتوات؛
شواج ار ات ن،ذ العينات؛ وطرائ تقييم الم،اطر.
-2

ني تدبير يتم تطبيقه تدقيقا ألدد األهداف التالية
وي ف
عرف االتفا التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية بوصفها ف

دماية دياة نو صدة الديوان نو النبات من الم،اطر التي تنشوأ دون د،وول نو تووطين نو انتشوار اآلفوات نو
ن)
تسببها؛
األمراا نو الكائنات التي تنقل األمراا نو التي ف
ب)

دماية دياة نو صدة اإلنسان نو الديوان من الم،اطر المتصلة باألغذية نو األد ف؛

دمايووة ديوواة نو صوودة اإلنسووان موون الم،وواطر الناجمووة دوون األموراا التووي تدملهووا الديوانووات نو النباتووات نو
)
منتجاتهما نو دن د،ول اآلفات نو توطينها نو انتشارها؛
د)

من األضرار األ،ر الناجمة دن د،ول اآلفات نو توطينها نو انتشارها نو الدد منها.

ويوض التعريف الوارد في المرف نلف من اتفا تطبي التودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوة نن كلموة "الديووان"
-2
نن كلمة "النبات" تشمل اليابات والنباتات البرية ونن "اآلفات" تشمل األدشاب الضارة.
تشمل األسماك والديوانات البرية و ف
وبالتووالي تعتبوور معمووم اإلج و ار ات التووي تت،ووذها الدكومووات للتصوودي لم،وواطر إد،ووال نن وواع غريبووة موون  ،و ل التجووارة
-5
بوصفها تدابير صدية وتدابير صودة نباتيوة ويشوملها اتفوا تطبيو التودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوة .ويمكون ادتبوار نن
بعضووا موون هووذه اإلج و ار ات يهوودف إلووى دمايووة صوودة نو ديوواة نن وواع الديوان وات نو النبات وات األصوولية موون اآلثووار السوولبية لألن وواع
اليريبوة اليازيوة .وتهوودف إجو ار ات ن،ور إلووى تجنوب األضورار األ،ور الناتجوة دوون د،وول اآلفوات نو توطينهووا نو انتشوارها وموون
المفترا نن هذه األضرار تشمل تلك التي تلد بالبنى التدتية نو األراضي الطبيعية نو النمم البيئية.

يرد تدليل نكثر تفصي في الدراسة التي نجراها المرف المعني بالمعايير وتنمية التجارة المعنونة "التجارة الدولية واألنواع اليريبة
اليازية" المتادة في  .http://www.standardsfacility.org/Files/IAS/STDF_IAS_EN.pdfكما تتوافر إداطة من صفدة واددة دن
الموضوع في .http://www.standardsfacility.org/Files/Briefings/STDF_Briefing_No9_EN_web.pd f
24
تعريف "دبارة التدابير الصدية نو تدابير الصدة النباتية" يرد في الفقرة  0من الملد نلف باتفا تطبي التدابير الصدية وتدابير
الصدة النباتية .ويرد االتفا في .http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15-sps.pdf
23
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ما هي الدقو وااللتزامات الواردة في اتفا تطبي التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية؟
يد ألدضا منممة التجوارة العالميوة نن يت،وذوا التودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوة الضورورية لدمايوة ديواة نو
-1
صوودة اإلنسووان نو الديووان نو النبووات دتوى لووو ندت هووذه التوودابير إلووى قيووود تجاريووة .غيوور نن التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة
النباتيووة هووذه يجووب نن تتماشووى وندكووام اتفووا تطبي و التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووة .ويعنووي هووذا مووث نن دلووى هووذه
التوودابير نن تكووون قائمووة دلووى مبووادا دلميووة ونال تكووون تمييزهووا فووي نثرهووا دلوى صووادرات األدضووا اآل ،ورين فووي منممووة التجووارة
العالميووة ويج وب نال تكووون مقي وودة تجاريووا نكثوور موون ال و زم لتدقيوو المسووتو المنش ووود موون الدمايووة الصوودية نو دمايووة الصوودة
25
النباتية.

الموا مة والمعايير الدولية
يشووج اتفووا تطبي و التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووة ندضووا منممووة التجووارة العالميووة دلووى موا مووة التوودابير
-7
الصدية وتدابير الصودة النباتيوة ال،اصوة بهوا دلوى نسواس المعوايير والمبوادا التوجيهيوة والتوصويات الدوليوة نمو ار ألن الموا موة
دد من الكلفة الملقاة دلى دات المنتجين والتجار وتسهفل بشكل دام التجارة .وتعتبور التودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوة
ت ف
التووي تتواف و م و المعووايير والمبووادا التوجيهيووة والتوصوويات الدوليووة ضوورورية لدمايووة صوودة الدي ووان والنبووات ويفتوورا نن تكووون
متماشية م اتفا تطبي التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية.
ويعتوورف اتفووا تطبي و التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووة ص ورادة بالمعووايير والمبووادا التوجيهيووة والتوصوويات
-2
الدولية التي نددتها ث ث منممات بالنسبة إلى الس مة اليذائية تلك التوي ندودتها هيئوة الدسوتور اليوذائي؛ وبالنسوبة إلوى صودة
الديوان واألمراا الديوانية المنشوأ تلوك التوي ندودتها المنمموة العالميوة لصودة الديووان؛ وبالنسوبة إلوى صودة النبوات تلوك التوي
ندوودتها االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النبات وات .وبالنسووبة إلووى المسووائل التووي ال تيطيهووا هووذه المنممووات الووث ث يدتموول نن تدو فودد لجنووة
اتفا تطبي التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية معايير نددتها منممات دوليوة ن،ور ذات صولة ولكون لوم يقتورح إلوى اآلن
االدتراف بهيئة ن،ر من هيئات وض المعايير.

بدائل الموا مة  -التدابير القائمة دلى تقييم الم،اطر
ني معيووار دولووي آ،وور ذي صوولة نو دنوودما يرغووب دضووو فووي منممووة التجووارة العالميووة نال يعموول بمعيووار
-9
إن لووم يت ووافر ف
دولووي قووائم يجووب نن تقوووم التوودابير دلووى تقيوويم للم،وواطر .ودلووى تقييمووات الم،وواطر هووذه نن تأ،ووذ بعووين االدتبووار تقنيووات تقيوويم
الم،وواطر التووي ندوودتها المنممووات الدوليووة ذات الصوولة والتووي تشووير نساسووا فووي دالووة األن وواع اليريبووة اليازيووة إلووى التقنيووات التووي
نددتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنممة العالمية لصدة الديوان.
 -01ويعو فورف تقيوويم الم،وواطر بأنووه تقيوويم ادتمووال د،ووول نو توووطين نو انتشووار آفووة نو موورا دا،وول األارض وي التابعووة لعضووو
مستورد وفقا للتودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوة الوذين يمكون تطبيقوه واآلثوار المدتملوة دلوى التنووع البيولووجي ودلوى القويم
االجتمادية واالقتصادية .كما يجب نن تأ،ذ تقييمات الم،اطر بعين االدتبار األدلة العلمية المتادة؛ والعمليوات وط ارئو اإلنتوا
ذات الصوولة؛ ومود انتشووار نم وراا نو آفووات مدووددة؛ نو وجووود منوواط ،اليووة موون اآلفووات نو األم وراا؛ والمووروف اإليكولوجيووة
والبيئية ذات الصلة؛ والدجر الصدي نو ني د آ،ر.
 -00وال يشترط اتفا تطبي التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية ضرورة إج ار كول دضوو فوي منمموة التجوارة العالميوة
تقييم م،اطر ،ا به .وفي دال قيام هيئة إقليمية نو نكاديمية نو ني هيئة ن،ر  -مث دولة مجاورة  -تقييم م،واطر يناسوب
توجز هذه الفقرة ندكام اتفا التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية الواردة نساسا في المواد  3و 2و .5بالطب يدتوي اتفا التدابير
الصدية وتدابير الصدة النباتية دلى العديد من االلتزامات األ،ر بما في ذلك االدتراف بالتدابير المكافئة وتعديل التدابير بما يتناسب
والمروف اإلقليمية والشفافية وما إلى ذلك .ويرد المزيد من المعلومات في .www.wto.org/sps
25
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مووروف العضووو المسووتورد ال يوجوود مووا يمنو هووذا العضووو موون االدتموواد دلووى مثوول هووذا التقيوويم للم،وواطر كأسوواس ألدوود التوودابير.

وبالطب دلى العضو المستورد نن يضمن نن تقييم الم،اطر يفي بالمتطلبات مثل مراداة التقنيوات التوي ندودتها االتفاقيوة الدوليوة
لوقاية النباتات والمنممة العالمية لصدة الديوان.
 -03وفي الداالت التي ال تكون فيها األدلة العلمية ذات الصولة كافيوة إلجو ار تقيويم للم،واطر يسوم اتفوا تطبيو التودابير
الصودية وتوودابير الصودة النباتيووة لألدضوا بادتموواد تودابير صوودية وتودابير صوودة نباتيوة مؤقتووة دلوى نسوواس المعلوموات المتادووة
طبقهوا ندضوا آ،ورون .ودنود ادتموادهم
ذات الصلة بما في ذلك تلك التي نددتها المنممات الدولية ذات الصلة والتدابير التوي ف
لهووذه التوودابير المؤقتووة دلووى األدضووا نن يدوواولوا الدصووول دلووى معلومووات إضووافية تتووي لهووم إجو ار تقيوويم للم،وواطر واسووتعراا
التدبير المؤقت ضمن فترة زمنية معقولة.

كيفية إب م ندضا منممة التجارة العالمية بشأن تدابير متطلبات االستيراد
 -02دلووى جميو دكومووات الوودول األدضووا فووي منممووة التجووارة العالميووة نن تنشووم نقطووة اسووتع م 26وهووي دبووارة دوون مكتووب
مسؤول دن إب م األدضا اآل،رين في منممة التجارة العالمية بأي تودابير بشوأن الدجور الصودي يت،وذها العضوو .ويعوين هوذا
ني طلب معلومات بشأن التودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوة فوي البلود والورد دليوه .وقود تتعلو تلوك الطلبوات
المكتب لتلقي ف
بنسخ دن لوائ جديدة نو اللوائ الدالية نو معلوموات دون االتفاقوات ذات الصولة المبرموة بوين بلودين نو معلوموات دون قو اررات
متعلقة بتقييم الم،اطر.

التصدي للم،اطر التي تواجه الديوانات بسبب األمراا الديوانية والديوانات اليازية
 -02ننشئت المنممة العالمية لصدة الديوان في دام  0932بوصفها المكتب الودولي لألوبئوة الديوانيوة وذلوك إلقاموة تعواون
وتنسووي دولي وين بووين األدضووا فووي مواجهووة تفشووي األم وراا الديوانيووة .وبعوود تسووعين دامووا تو فوم توسووي واليووة المنممووة لتصووب
"تدسين صدة الديوان والصدة العامة البيطرية ورفاه الديوان دالميا".
 -05وبموجب هذه الوالية العامة وضعت المنممة العالمية لصدة الديووان بعوا األهوداف االسوتراتيجية مون بينهوا الهودفان
التاليان المرتبطان ارتباطا ،اصا بمكافدة األنواع اليريبة اليازية
إد ووداد مع ووايير ومبووادا توجيهي ووة تقوووم دل ووى العلوووم للمجتمو و ال وودولي بش ووأن جميوو المس ووائل المتعلقووة بص وودة
ن)
الديوان والصدة العامة البيطرية ورفاه الديوان؛
نقوول معلومووات دوون نموراا الديوانووات نقو دقيقووا وفووي نوانووه بمووا فووي ذلووك معلومووات دوون األموراا الديوانيووة
ب)
المنشووأ موون ،و ل نفضوول اسووتفادة موون نمذجووة البيانووات العلميووة والتكنولوجيووات الدديثووة للمعلومووات ونمووم التتب و للمعلومووات غيوور
الرسمية.
 -01كما تنشر معايير المنممة العالميوة لصودة الديووان والتوي يعتورف بهوا اتفوا تطبيو التودابير الصودية وتودابير الصودة
النباتيووة بوصووفها المعووايير الدوليووة لص ودة الدي ووان بمووا فووي ذلووك األم وراا الديوانيووة المنشووأ بادتبارهووا مدونووة صوودة الدي ووان
ومدونة صدة الديوانات المائية) واألدلة الصادرة دون
مدونة صدة الديوانات البرية ف
ال،اصة بالمنممة العالمية لصدة الديوان ف
المنممووة العالميووة لصوودة الدي ووان دليوول الفدوصووات التش،يصووية واللقادووات للديوانووات البريووة ودليوول الفدوصووات التش،يصووية
واللقادووات للديوانووات المائيووة) .وتيطووي هووذه المعووايير الدوليووة مجمود ووة واسووعة موون مس ووائل الصوودة الديوانيووة والصوودة العام ووة
البيطريووة .وهووي تشوومل إصوودار إ،طووارات شواجو ار تدلووي ت لم،وواطر االسووتيراد والمراقبووة والوقايووة موون األم وراا وتوودابير المكافدووة
ووض متطلفبات للتجارة بشأن الديوانات والمنتجات الديوانية وطلب است،دام الفدوصات التش،يصية واللقادات.
يمكن االط ع دلى بيانات االتصال لنقاط االستع م إلكترونيا من  ،ل نمام إدارة معلومات اتفا التدابير الصدية وتدابير الصدة
النباتية .http://spsims.wto.org
26
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وث المنممووة العالميووة لصوودة الدي ووان البلوودان األدضووا فيهووا دلووى تطبي و هووذه المعووايير لتفووادي انتشووار األم وراا
 -07وتدو ف
الديوانيووة وتيسووير التجووارة اآلمنووة فووي الديوانووات والمنتجووات الديوانيووة .وتيطفووي معووايير المنممووة العالميووة لصوودة الديووان مسووببات
األمراا الديوانية التي تعتبور ننوادوا غريبوة غازيوة .وبصوفة ،اصوة ندرجوت المنمموة العالميوة لصودة الديووان نم ارضوا كوالدمى
دية شوانفلون از الطيور ضمن معاييرها المتعلقة باألمراا.
الق ف
تطب تدابير صدة الديوان الواردة في معايير المنمموة العالميوة لصودة الديووان دلوى الديوانوات اليريبوة
 -02كما يمكن نن ف
اليازية التي تدمل مسببات األمراا الديوانية وكذلك مسببات األمراا في دالة الديوانات البرية إن ددت الداجة.
 -09ويعتبر الكشف المبكر واالستجابة المبكرة نساسيين الدتوا األمراا الديوانية المعديوة جودا؛ وينطبو األمور ذاتوه دلوى
مكافدووة األنوواع اليريبووة اليازيووة .ويضووطل نمووام معلومووات األموراا الديوانيووة ال،ووا بالمنممووة العالميووة لصوودة الديووان بوودور
رئيسوي فووي هووذا الصوودد .وباإلضووافة إلووى ذلووك نطلقووت المنممووة العالميووة لصوودة الديووان فووي يناير/كووانون الثوواني  3102نمامهووا
الجديوود لمعلومووات األم وراا الم،ص و للديوانووات البريووة فووي ض وو تنووامي نهميووة دور الديوواة البريووة فووي الوقايووة موون األم وراا
الديوانية ومكافدتها دلى الصعيد البشري والديواني والبيئي.
وار ،اص وا بالمنممووة العالميووة لصوودة الدي ووان بشووأن تدليوول م،وواطر االسووتيراد بالنسووبة إلووى
 -31ودلووى دووين نن هنوواك معيو ا
مسووببات األم وراا الديوانيووة فووإن المنممووة ال تتنوواول بالتدديوود نن وواع الديوانووات اليريبووة اليازيووة التووي ليسووت مسووببات ألم وراا
ديوانية نو ناق ت مدتملة لألمراا الديوانية .غير نن مبادا تدليل الم،اطر تنطب بنفس القدر دلى تودابير الرقابوة الددوديوة
لكوول موون مسووببات األم وراا ونن وواع الديوانووات اليريبووة اليازيووة التووي تعتبوور مسووببات نم وراا .وندوودت المنممووة العالميووة لصوودة
الدي ووان مبووادا توجيهيووة لتقيوويم م،وواطر نن تصووب الديوانووات غيوور المدليووة غازيووة 27بوصووفها مبووادا توجيهيووة تكميليووة لمعووايير
تطبو دلوى الديوانوات اليريبوة التوي ال تعتبور
المنممة العالمية لصدة الديوان المتعلقة بتدليل م،اطر االسوتيراد والتوي يمكون نن ف
مسببات نمراا وال ناق ت لمسببات األمراا.
 -30وتعتبوور معووايير تدليوول الم،وواطر باليووة األهميووة لضوومان توافو التوودابير المتعلفقووة بإد،ووال األنوواع اليريبووة كديوانووات نليفووة
ؤدي إلى قيوود تجاريوة بموجوب
وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية وكطعم دي ونغذية دية التي قد ت ف
اتفا تطبي التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية .وكما ذكر آنفا تعتبر التدابير نو المبادا التوجيهية نو التوصيات الدولية
ضرورية لدماية دياة نو صدة اإلنسان نو الديوان نو النبات ويفتورا ننهوا تتماشوى مو اتفوا تطبيو التودابير الصودية وتودابير
الصدة النباتية .وكثيو ار موا موا تشوتمل هوذه المعوايير دلوى معوايير بشوأن تدليول الم،واطر .وفوي دالوة دودم تووافر ني معيوار دولوي
آ،وور ذي صوولة نو إذا كووان دضووو فووي منممووة التجووارة العالميووة يرغووب فووي نال يعموول بمعيووار دولووي قووائم يجووب نن تقوووم التوودابير
دلى تقييم للم،اطر .ودلى تقييمات الم،اطر هذه نن تأ،ذ بعين االدتبار تقنيات تقيويم الم،واطر التوي ندودتها المنمموات الدوليوة
ذات الصلة.

التصدي للم،اطر التي تواجه النباتات بسبب اآلفات النباتية والنباتات اليازية
تفشووي اآلفووات
 -33تشووج االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات اإلج و ار ات الراميووة إلوى دمايووة النباتووات والمنتجووات النباتيووة موون ف
النباتيوة شواد،الهوا
تفشي اآلفات
تددد تدابير لمكافدة اآلفات النباتية .ولدماية موارد النباتات المزرودة والطبيعية في العالم من ف
و ف
ف
وار دوليوا لدمايوة النباتوات يشوومل
تووفر االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة النباتوات إط ا
والدود مون إداقوة الدركوة الدوليوة للبضوائ واألشو،ا
معايير دولية لتدابير الصدة النباتية.
-32

وت و و و و وووفر المع و و و و ووايير المعتمو و و و و وودة بموج و و و و ووب االتفاقي و و و و ووة الدولي و و و و ووة لوقايو و و و و ووة النبات و و و و ووات (https://www.ippc.int/core-

) activities/standards-setting/ispms#block-agenda-items-listإرشوادات لألطوراف المتعاقودة فوي االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة
النباتووات بشووأن مبووادا الصوودة النباتيووة ألجوول دمايووة النباتووات وتطبي و توودابير الصوودة النباتيووة فووي التجووارة الدوليووة إضووافة إلووى
27

.www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIEGuidelines_NonNativeAnimals_2012.pdf
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معووايير مدو فوددة ال تتنوواول تدليوول م،وواطر اآلفووات فدسووب بوول نيضووا نمووم االسووتيراد والتصوودير وضووابط مووا بعوود الدوودود والمراقبووة
واإلب م دن اآلفات واألمراا انمر نيضا القسم ثالثا با من الوثيقة .)UNEP/CBD/COP/11/INF/33
 -32وفي دين نن التركيز األساسوي ل تفاقيوة الدوليوة لوقايوة النباتوات ينصوب دلوى النباتوات والمنتجوات النباتيوة المتناقلوة فوي
التجارة الدولية إال ننها تيطفي نيضا مواد البدوث وكائنوات المراقبوة البيولوجيوة ومصوارف الجينوات الوراثيوة وم ارفو االدتووا وكول
ما يمكن نن يعمل كناقل النتشار اآلفات النباتية مثل الداويات ومواد التعبئة والتربة والمركبات والمراكب واآلالت).
وار
 -35ويعوود المعيوار رقووم  00موون المعووايير الدوليووة لتوودابير الصوودة النباتيووة المعنووون تدليوول م،وواطر اآلفووات الدجريووة معيو ا
تدول اآلفات نو النباتات اليريبة إلى آفات ونباتوات غازيوة تقورر البلودان دلوى نساسوه موا إذا كانوت سوتدمر
دوليا لتقييم م،اطر ف
نم ال استيراد آفة ما نو تددد التدابير التي يجب ات،اذها للدد من الم،اطر التي جر تدليلها إلى ندنى دود .وتشوتمل المعوايير
الدولية لتودابير الصودة النباتيوة نيضوا دلوى تودابير إلدارة الم،واطر .وينبيوي ا،تيوار تودابير مناسوبة اسوتنادا إلوى فعاليتهوا فوي الد فود
موون ادتمووال إد،ووال اآلفووة فيمووا يتعل و بمبووادا الصوودة النباتيووة ال وواردة فووي المعيووار رقووم  0موون المعووايير الدوليووة لتوودابير الصوودة
النباتية ومن  ،ل اإلب م دن الم،اطر بطريقة مناسوبة .ووفقوا لهوذه المبوادا يجوب نن تكوون تودابير الصودة النباتيوة فعالوة مون
تطبو دلوى نصوير منطقوة ممكنوة لتووفير
مقيدة تجاريا نكثر من الو زم؛ ويجوب نن ف
ديث التكلفة وقابلة للتطبي ؛ ويجب نال تكون ف
المعرضة لل،طر ولآل،رين.
الدماية الفعالة للمنطقة
ف
الم،تصووة المعنيووة
 -31ووفقووا للمعيووار رقووم  00موون المعووايير الدوليووة لتوودابير الصوودة النباتيووة فإنووه ينبيووي إب و م السوولطات
ف
بالسياسووات واالسووتراتيجيات و،طووط العموول الوطنيووة للتنوووع البيولوووجي دسووب االقتضووا بتوودابير الصوودة النباتيووة المت،ووذة إ از
األ،طار البيئية مثول األنوواع اليريبوة اليازيوة .ونشوير فوي هوذا المعيوار إلوى نن اإلبو م دون الم،واطر المرتبطوة باأل،طوار البيئيوة
مهووم جوودا لزيووادة الووودي .وتتطلووب االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات ومبوودن "الشووفافية" المعيووار رقووم  0موون المعووايير الدوليووة لتوودابير
الصدة النباتية) نن تتي البلدان دند الطلب ما يبرر متطلبات الصدة النباتية.
 -37وتش وتمل دمليووة تطبي و االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات دلووى الصووعيد الوووطني العناصوور التاليووة فووي معمووم الدوواالت
تدليل م،اطر اآلفات شوادداد قائمة باآلفات واالدت ارف بالمناط ال،الية من اآلفوات وبالمنواط قليلوة اآلفوات وضووابط رسومية
لآلفووات ال،اضووعة للتنموويم ونهو الوونمم واإلشوراف واإلبو م دوون اآلفووات شواصوودار شووهادات الصوودة النباتيووة وتكاموول الصوودة
تجنب
النباتية ونمن الشدنات واإلج ار ات السريعة وتدابير الطوارا شوانشا منممة وطنية لدماية النباتات وتسوية النزادات و ف
التأ،يرات التي ال دادي لها واإل،طار دن ددم االمتثال وتبادل المعلومات والمساددة الفنيوة .وتكوون المنمموة الوطنيوة لدمايوة
النباتات هي السلطة المسؤولة دن ضمان وجود تدابير الصدة النباتية.
 -32وي ووفر المعي ووار رق ووم  31موون المع ووايير الدولي ووة لت وودابير الصوودة النباتي ووة المعن ووون المبووادا التوجيهي ووة لنم ووام االس ووتيراد
المتعلو بالصوودة النباتيووة إرشووادات بشووأن إطووار دموول تنميمووي للتشوريعات واللووائ واإلجو ار ات المتعلقووة بالصوودة النباتيووة والتووي
ف
تعموول بمثابووة إطووار الت،وواذ التوودابير المشووار إليهووا فووي الفق ورات السووابقة .كم وا تشوومل مبووادا إلدووداد متطلفبووات االسووتيراد المتعلق وة
بالصدة النباتية وفقا التفا تطبي التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية.
 -39ووفقووا للمعيووار رقووم  31موون المعووايير الدوليووة لتوودابير الصوودة النباتيووة يمكوون لبلوود مسووتورد نن يدووول دون د،ووول نن وواع
غريبة غازية دن طري تعيوين الكوائن ك فوة تسوتددي الدجور الصودي نو آفوة ،اضوعة للتنمويم ال تسوتددي الدجور الصودي فوي
دوال كووان الكووائن دبووارة دوون نبووات سويتم زرادتووه) .ويشووار إلووى اآلفووات التووي تسوتددي الدجوور الصوودي واآلفووات ال،اضووعة للتنموويم
التووي ال تسووتددي الدجوور الصوودي دلووى ننهووا آفووات ،اضووعة للتنموويم .ويعوود الطوورف المتعاقوود المسووتورد قائمووة باآلفووات ال،اضووعة
وتم تووفير قووائم
للتنميم لتدديد جمي اآلفات ال،اضعة للتنميم في الوقت الدالي والتي يمكن ات،اذ تدابير صدة نباتية بشأنها .وي ف
مدووددة دنوود الطلووب للمنممووات الوطنيووة لدمايووة النباتووات التابعووة لألط وراف المتعاقوودة المصوودرة كوسوويلة لتدديوود اآلفووات ال،اضووعة
للتنموويم موون نجوول إصوودار شووهادات ،اصووة بسوول مدووددة .ووفقووا للمعيووار رقووم  09موون المعووايير الدوليووة لتوودابير الصوودة النباتيووة
ينبيي إد ار اآلفات التي تستددي الدجر الصدي بما فيهوا تلوك ال،اضوعة لتودابير مؤقتوة نو طارئوة واآلفوات ال،اضوعة للتنمويم
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التووي ال تسووتددي الدجوور الصوودي فووي القائمووة .وتشوتمل المعلومووات المطلوبووة المرتبطووة بوواإلد ار فووي القائمووة دلووى االسووم العلمووي

لآلفوة نو األنوواع اليريبوة اليازيووة) وفئتهوا والسوول نو الموواد األ،وور ال،اضوعة للتنموويم ذال الصولة باآلفووة .ويمكون توووفير معلومووات
إضافية من قبيل المرادفات واإلشارات المرجعية إلى ورقات البيانات والتشريعات ذات الصلة .ويتعين تدديث القووائم دنود إضوافة
آفات نو إزالتها نو في دالة تيييور المعلوموات المطلوبوة نو المعلوموات التكميليوة .وينبيوي إتادوة القووائم ويمكون نشورها دلوى موقو
"البوابة الدولية للصدة النباتية " في  http://www.ippc.intنو تقديمها إلى األطراف المتعاقدة األ،ر دند الطلب.
 -21وفي دالة فشل من د،ول نوع غريب دند المنطقوة الددوديوة ود،ول الكوائن ال،اضو للتنمويم إلوى منطقوة جديودة يووفر
المعيووار رقووم  9موون المعووايير الدوليووة لتوودابير الصوودة النباتيووة  28إرشووادات تفصوويلية بشووأن إدووداد ب ورام استئصووال اآلفووات لمن و
توطنها نو انتشارها التي تشمل دادة اإلشوراف انمور المعيوار رقوم  1مون المعوايير الدوليوة لتودابير الصودة النباتيوة )29واالدتووا
والمعالجة و/نو تدابير المكافدة .ويمكن نن يشتمل اإلشراف دلى تدليل لتدديد مصدر اآلفة وانتشارها المدتمل وتفتويش الموواد
المرتبطة باالستنساخ نو االدتكاك والتفتيش واالدتجاز والمراقبة الجوية .وقد يشمل هذا نيضوا استفسوارات مسوتهدفة للموزاردين
والمسؤولين دن مراف الت،زين والمناولة ودامة الجمهوور .ويجوب نن تت،وذ المنمموة الوطنيوة لدمايوة النباتوات اإلجو ار ات ال زموة
لإلف ار دن المواد ال،اضعة للتنميم من منطقة الدجر الصدي بعد التأكد من االمتثوال لتودابير الصودة النباتيوة مثول التفتويش نو
المعالجة نو التدمير.

 -20وفي دالة فشل االستئصال تداول السلطات الوطنيوة دوادة ادتووا انتشوار الكائنوات اليريبوة .ويووفر المعيوار رقوم "302
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كيفيوة إنشوا منطقوة ،اليوة مون اآلفوات نو منطقوة
والمعيار رقم  39من المعايير الدولية لتدابير الصدة النباتيوة إرشوادات بشوأن ف
قليلوة اآلفووات والدصوول دلووى ادتوراف رسوومي بهوا .وجوودير بالوذكر نن إطووار االتفاقيوة الدوليووة لوقايوة النباتووات يسوم بوإدارة اآلفووات
ال،اضوعة للتنمويم إلبطوا انتشوار كوائن نو لدصور ندوداده موون ،و ل تووفير ،يوارات إدارة الم،واطر للبلودان التوي تص فودر النباتووات
والمنتجات النباتية.
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