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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرد الثامناالجتماع 
 3102/دزيران ويوني 32-32  مونتلاير
 *من جدول األدمال المؤقت 0-5البند 

 

بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية  ةإدارة المخاطر المرتبط
 ، والقضايا ذات الصلةوألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية

 مذكرة من األمين التنفيذي
 مقدمة -أوال 

ألنووواع اليريبووة ل م،صوو اليووين تقنال،بوورا  اللفريوو   ااجتمادو األمووين التنفيووذي دقوود  01/22موون المقوورر  3دمو  بووالفقرة  -0
سوبانيا ي إدكوومت المقودم مونالس،ي  المالي في جنيف  سويسرا  وذلك بفضل الددم 3100/شباط فبراير 02 إلى 01اليازية من 

قتراح سوبل ووسوائل  بموا فوي ذلوك دودة نموور مون ضومنها  تقوديم المعلومووات االم،صو  بو ال،بورا  التقنيوينواليابوان. وكلوف فريو  
لتقنية  والمشورة واإلرشادات  بشأن تطوير مدتمول مون الهيئوات المناسوبة للمعوايير التوي يمكون اسوتعمالها دلوى المسوتو  العلمية وا

المدووددة ولمنوو  اآلثووار  الفجووواتالوودولي لتجنووب انتشووار األنووواع اليريبووة اليازيووة التووي ال تشووملها المعووايير الدوليووة الداليووة  لمعالجووة 
ت ،ال األنواع اليريبة اليازيوة كديوانوات نليفوة  وكوأنواع ألدوواا الكائنوات المائيوة وألدوواا الكائنواوتقليل الم،اطر المرتبطة بإد

 االجتماع إلى (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1)األرضية  وكطعم دي ونغذية دية. ورف  تقرير فري  ال،برا  الم،ص  
 ة.والتكنولوجي ال،امس دشر للهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية

 فووويطلوووب و  الم،صووو  التقنيوووين فريووو  ال،بوورا تقريووور دلموووا بمووؤتمر األطوووراف  ندووويطالدوووادي دشووور   هاجتمادوووو،وو ل  -3
نن يعود مقتردووات دون إرشووادات نكثور تفصووي  لألطوراف بشووأن صوياغة وتنفيووذ األموين التنفيووذي  إلووى 00/32موون المقورر  5 الفقورة

كديوانوووات نليفوووة  وكووأنواع ألدوووواا الكائنوووات المائيووة وألدوووواا الكائنوووات توودابير وطنيوووة تووورتبط بإد،ووال ننوووواع الديوانوووات اليريبووة 
  ودرضها دلى نمر الهيئة الفردية 01/22األرضية  وكطعم دي ونغذية دية  من نجل إتمام المهام الواردة في المرف  بالمقرر 

 .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثاني دشر لمؤتمر األطراف
إلطوار التنميموي نمورة داموة دلوى ا اندو ه. ويقودم القسوم ثانيو 3نددت هذه المذكرة استجابة للطلب الموذكور فوي الفقورة و  -2

رشوواداته ذات الصوولة بمعالجووة الم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األنووواع اليازيووة موون ،وو ل التجووارة الدوليووة  ويعوورا الوودولي  ومعوواييره واش
للت،فيوووف مووون دووودة  ةاألطوووراف والمنمموووات والصوووناد ادتمووودتهاوغيرهوووا مووون التووودابير التوووي التووودابير التنميميوووة  لوووىنمثلوووة د نيضوووا

                                                           
 .22تصويبات فنية في الفقرة د،ال إلمايو/نيار  33في نديد إصدارها  **
* UNEP/CBD/SBSTTA/18/1. 
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كديوانووات نليفووة  وكووأنواع ألدووواا الكائنووات المائيووة وألدووواا الكائنووات األرضووية   الم،وواطر الناجمووة دوون إد،ووال األنووواع اليريبووة
إرشوادات  مشوروعهوذه الموذكرة من  ايتضمن القسم ثالث  اوكطعم دي ونغذية دية. وبنا  دلى المعلومات المتضمنة في القسم ثاني

بإد،ال ننواع الديوانات اليريبة كديوانوات نليفوة  وكوأنواع ألدوواا  المرتبطةلمعالجة الم،اطر  وطنية صياغة وتنفيذ تدابير دول
ية قود ترغووب الهيئووة توصوو مشوروع اويتضوومن القسوم رابعوو .الكائنوات المائيووة وألدوواا الكائنووات األرضوية  وكطعووم دوي ونغذيووة ديوة

 الثاني دشر.  هاجتمادمؤتمر األطراف في فيه لينمر  اقترادهالفردية 

  تنفيذها من قبل األطراف علىإلرشادات الدولية وأمثلة نظرة عامة على ا –ثانيا
بدلووول " ننووه إلووى ل،طووة االسووتراتيجية للتنوووع البيولوووجيفووي االووواردة للتنوووع البيولوووجي  نيشوويموون نهووداف  9الهوودف يشووير  -2

  تعورفف األنوواع اليريبوة اليازيوة ومسواراتها  ويدودد ترتيبهوا دسوب األولويوة  وت،ضو  للمراقبوة األنوواع ذات األولويوة نو 3131دام 
 ".يتم القضا  دليها وتوض  تدابير إلدارة المسارات لمن  إد،الها وانتشارها

غذيووة األدووي و الطعووم الدووواا الكائنووات األرضووية  و نووواع ألدووواا الكائنووات المائيووة وألاألليفووة  و األالديوانووات وتعتبوور  -5
البيئة الطبيعيوة.  إلىنو دجزها  دبسهاالكائنات اليريبة اليازية المدتمل من مكان  انتقال نيمسار "الهروب"  لفئة فردية   ديةال

دجووز. وقوود الذا هوو ثووم تهوورب موون  منقولووة وهووي مدجوووزةدموودا نو مسووتوردة  فووي البدايووةتكووون الكائنووات   المسووارهووذا  وموون ،وو ل
نيضوووووووووا الوثيقوووووووووة  انموووووووووريتضووووووووومن ذلوووووووووك اإلطووووووووو   المتعمووووووووود نو غيووووووووور المسوووووووووؤول للكائنوووووووووات الديوووووووووة مووووووووون مكوووووووووان دجزهوووووووووا  

UNEP/CBD/SBSTTA/18/9). 
هووروب الديوانووات  نو  نتيجووةبالم،وواطر المدتملووة موون إد،ووال وانتشووار ننووواع الديوانووات اليازيووة   م مووؤتمر األطوورافوسوولف  -1

 (.00/32من المقرر  7 الفقرة المست،دمة كأغذية دية  الديواناتنو هروب إط   

 ةدمايوة المسوتهلك والصوناد مجمودواتاإلدارات الدكوميوة ذات الصولة و   الثوامن اجتماده  في وشج  مؤتمر األطراف -7
 يووادةز العالميووة دلووى إكسووبرس ورابطووة  العووالمي يتدوواد البريووداالذات الصوولة مثوول األ،وور  ومنممووات التجووارة والشوودن والمنممووات 

ب،ووو ف ذلوووك نو التوووي يطلووو  دليهوووا  المعوووام تبموووا فوووي ذلوووك مووون ،ووو ل مواقووو  دلوووى اإلنترنوووت تيسووور   الوووودي لووود  المسوووتهلكين
الداليوة للوت،ل  اآلمون مون األنوواع اليريبوة المسوتوردة  بييوة النمور فوي التودابير   دسب االقتضا   ةدراسمواصل المستهلكون  و 

سيما الوت،ل   وال ات وننواع األدواا المائية وبذور النبات األليفةن التجارة بالديوانات بشأ ممارساتوض  إرشادات نو مدونات 
مو  التزاماتهوا يكوون مناسوبا ومتمشويا  تودابير  دسوبما نن تت،وذدلوى من هذه األنواع نو إلقائها ودث األطراف والدكومات األ،ور  

 .(2/37من المقرر  52-53 الفقرتان  الوطنية والدولية
نن تت،وذ موا يكوون مناسوبا ومتمشويا دلوى األطوراف والدكوموات األ،ور   كوذلك موؤتمر األطوراف دث  نفسهقرر الموفي  -2

بمووا فوي ذلوك موون   المنواط  البريوةالدوليووة مون ال،طووات لمنو  وتقليوول د،وول األنوواع اليازيوة المعروفووة فوي و مو  التزاماتهوا الوطنيوة 
زالتها ، ل التدابير الرامية إلى الت،ل  من تلك األنواع  (.2/37من المقرر  52الفقرة   واش

د،ووال األنووواع اليريبووة اليازيووة المبووادا التوجيهيووةوتوووفر  -9 األنووواع و الموائوول و التووي تهوودد الوونمم اإليكولوجيووة  لمنوو  د،ووول واش
1/32فووووي المقوووورر  ادتمادهوووواالتووووي تووووم  (المبووووادا التوجيهيووووةآثارهووووا  والت،فيووووف موووون 

 بشووووأن إدوووودادلمووووؤتمر األطووووراف إرشووووادات  *
  ال بوا  9/2مون المقورر  0وكموا يورد فوي الفقورة  .آثارهوا إلوى ندنوى دوداألنوواع اليريبوة اليازيوة و  انتشوارل،فا فعالة  ستراتيجياتا

للعموول المتعلوو  بوواألنواع اليريبووة اليازيووة لتدقيوو  نهووداف االتفاقيووة. ويعووال  القسووم  المناسووبالمبووادا التوجيهيووة توووفر التوجيووه تووزال 
األنوووواع اليريبوووة لم،ووواطر المرتبطوووة بإد،وووال لالتصووودي  للمسووواددة فوووي المبوووادا التوجيهيوووةتطبيووو   يمكووونف كيوووندنووواه الفردوووي نلوووف 

 .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 إزا  اإلجرا ات المؤدية إلى 

 (.UNEP/CBD/COP/6/20من  232-392ادتماد هذا المقرر  انمر الفقرات 
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 وادتموالآثوار إد،وال األنوواع اليريبوة  تقيويم (0  ننوهدلوى "تدليول الم،واطر" إلوى  تشوير المبوادا التوجيهيوةنن  وفي دوين -01
( تدديود التوودابير التوي يمكوون تنفيوذها للدوود 3(؛ و الم،وواطر ني تقيويم  القائموة دلووى العلوومالمعلومووات  اسوت،داممون ،وو ل  توطنهوا

افيوة  إال ننوه الثقو  االقتصواديةو  االجتماديوة االدتبواراتمن تلك الم،اطر نو إدارتها  ني إدارة الم،اطر(  م  األ،وذ فوي الدسوبان 
 .االتفاقيةاليريبة اليازية بموجب لم يتم تدديد ني منهجية لتقييم الم،اطر لألنواع 

نشوار . كما االتفاقيةتدليل الم،اطر بموجب لمنهجية لالنق  العام  إلى  الساب  اجتماده في  وتطر  مؤتمر األطراف -00
فووي  ندوودتالتووي  تلووك ذلووك الم،وواطر وتدليوول الم،وواطر  بمووا فووي تقيوويمال،اصووة ب القائمووة المنهجيوواتهنوواك إمكانيووة تطبيوو   نن إلووى

 شووج وبشوكل ،وا   مرتبطوة بواألنواع اليريبوة اليازيوة. المون المسوائل نوسو    دلوى مجمودوة اتصودة الديوانوات والنباتو سوياقات
لم،واطر وغيرهوا مون األطوراف دلوى اسوتعمال إرشوادات تقيويم ا ديثما يكون األمور مناسوبا في اجتماده التاس     مؤتمر األطراف

ذات  والمنممووة العالميووة لصوودة الديوووان والمنممووات األ،وور  االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات ندوودتهااإلجوورا ات والمعووايير التووي 
  في سبيل اإلسهام في سد الفجوات المدوددة بشوأن األنوواع اليريبوة اليازيوة دلوى الصوعيد الووطني  والنمور بصوفة ،اصوة  الصلة

االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة فووي تطبيوو  اإلجوورا ات والمعووايير ال،اصووة ب فووات الدجوور الصوودي بموجووب   ن األموور مناسووباوديثمووا يكووو 
   بموا يتمشوى وااللتزاموات الدوليوةضوارة دلوى التنووع البيولووجي للنباتوات آثواردلى جمي  األنواع اليريبوة اليازيوة التوي لهوا  النباتات
  .نلف( 9/2من المقرر  0 الفقرة 

( ضومان التعواون الفعوال  0األطراف والدكومات األ،ر  دلوى   الدادي دشر   هاجتماد   فيج  مؤتمر األطرافشو  -03
االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة و  امول مو  اتفاقيوة التنووع البيولووجيدلى الصعيد الوطني  بين السلطات الوطنيوة ونقواط االتصوال التوي تتع

دسوب  (2 و( التصودي للتهديودات الناشوئة دون األنوواع اليريبوة اليازيوة  3 غيرهوا  وو  والمنمموة العالميوة لصودة الديووان النباتات
االقتضووا   اسووت،دام المعووايير القائمووة اسووت،داما كووام  دنوود التصوودي للم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األنووواع اليريبووة كديوانووات نليفووة  

(. وينمور 00/32مون المقورر  2 الفقورة  ي ونغذية ديةات األرضية  وكطعم دوكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائن
كيوف يمكون االسوتعانة باتفوا  التودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوة  المرفو  بهوذه الوثيقوة( فوينيضا القسم الفردي با  ندناه  و 

ألدووواا الكائنووات المائيووة  بإد،ووال األنووواع اليريبووة كديوانووات نليفووة  وكووأنواعوالمعووايير ذات الصوولة للتصوودي للم،وواطر المرتبطووة 
 .وألدواا الكائنات األرضية  وكطعم دي ونغذية دية

دخال األنواع الغريبة الغازية التي تهدد سالمة النظم اإليكولوجية  المبادئ التوجيهية -الف لمنع دخول وا 
 ؛ ومقررات مؤتمر األطراف ذات الصلةآثارهاوالتخفيف من  األنواعو الموائل و 

د،وال األنوواع اليريبوة اليازيوة التوي تهودد سو مة الونمم اإليكولوجيوة  لمنو  لمبوادا التوجيهيوةا يتمثل اليرا مون -02 د،وول واش
1/32( التوووي ادتمووودت فوووي المقووورر المبوووادا التوجيهيوووة  األنوووواع والت،فيوووف مووون آثارهووواو الموائووول و 

مسووواددة  فووويلموووؤتمر األطوووراف  *
 مقدمووووة المبووووادا  تجووووزن موووون دمليووووة الدفووووم والتنميووووة االقتصوووواديةجووووز  ال يكالدكومووووات دلووووى مكافدووووة األنووووواع اليريبووووة اليازيووووة  

األنوواع بإد،وال  ةللم،واطر المرتبطوالتصودي  مون نجول المبوادا التوجيهيوةكيفيوة تطبيو  سم الفردي فوي هذا القينمر و التوجيهية(. 
 دي ونغذية دية. اليريبة كديوانات نليفة  وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية  وكطعم

والتووي قوود  القائمووة  المتعموود بدوواالت اإلد،ووالالقوورارات المتعلقووة  نندلووى ( الوونه  التدوووطي  0 المبوودن التوووجيهي ويوون  -02
تتضوومن إد،ووال األنووواع اليريبووة كديوانووات نليفووة  وكووأنواع ألدووواا الكائنووات المائيووة وألدووواا الكائنووات األرضووية  وكطعووم دووي 

الونه    3 المبودن التووجيهي ويون  بالنسوبة لتدليول الم،واطر. ال سويمام دلوى نسواس الونه  التدووطي  نن تقوو ونغذية دية  ينبيي 
مون التودابير التوي  ومرغوبوة بيئيوا التكلفوةديوث الوقايوة تكوون بصوفة داموة نكثور جودو  مون نن  دلوى( الهرمي ذو المرادول الوث ث

دا،وول و األنووواع اليريبووة اليازيووة بووين الوودول  إد،ووالاألولويووة لمنوو  وينبيووي إدطووا   وتوطينهووا؛تت،ووذ بعوود إد،ووال ننووواع غريبووة غازيووة 
دنهوا للكشوف المبكور    ال بود مون ات،واذ تودابيرونصودبت مسوتوطنةب األنوواع اليازيوة نو إط قهوا هورو  ةفوي دالوبالتالي  و الدول. 

 . المد  ةطويلالمكافدة و   واتدابير االدتممكنا  ال بد من تطبي   االستئصال  وديثما ال يكون لها الستجابة السريعةوا
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ما يناسب من تدابير فردية وتعاونية للتقليول إلوى  نن تت،ذينبيي الدول  نن إلى( دور الدول  2 المبدن التوجيهييشير و   -05
دلوى دول ن،ور  بوصوفها مصودرا سويطرتها تدوت نو  واليتهوادا،ل نطوا   األنشطة المنفذةقد تشكلها  يالم،اطر التندنى دد من 
الكامنوة  هانو قودرتلألنوواع تووفير نيوة معلوموات متادوة دون سولوك اليوزو   المناسوبة. ومون األنشوطة ازيوةينواع اليريبة المدتم  لأل
إد،ال األنواع اليريبة كديوانات نليفة  وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضوية  يتعل  بوفيما . دلى اليزو

ن تلوك المعلوموات قود إ   ديوثبشوكل ،وا  هامواوفير المعلوموات دون الطبيعوة اليازيوة لألنوواع وكطعم دي ونغذيوة ديوة  يكوون تو
 . االستئصالاإلدارة نو ما يتصل بفي مناسبةتشكل األساس إلجرا  تقييم األثر وادتماد تدابير 

نفيووذ توودابير الرقابووة ينبيووي نن تقوووم الوودول بت(  الرقابووة دلووى الدوودود وتوودابير الدجوور الصوودي  7 التوووجيهيووفقووا للمبوودن  -01
نن تنموور فووي وضوو   دلووى الوودولو األنووواع اليريبووة اليازيووة نو التووي قوود تصووب  غازيووة.  دلووىدلووى الدوودود وتوودابير الدجوور الصوودي 

تدليوول الم،وواطر للتهديودات التووي تشوكلها األنووواع اليريبووة الدوودود  بنوا  دلووى نتيجوة  دلووىمتطلبوات التصوواري  وغيرهوا موون التودابير 
إد،ووال األنووواع اليريبووة كديوانووات نليفووة  وكووأنواع ألدووواا الكائنووات المائيووة وألدووواا يتعلوو  بوفيمووا  ا المدتملووة.ومسووارات د،ولهوو

للتصدي  سبي الرقابة دلى الددود تطلبات التصاري  وغيرها من تدابير   قد تشكل مالكائنات األرضية  وكطعم دي ونغذية دية
 . بوتيرة متزايدة طنيةالددود الو  إلى المدليةغير  لوصول األنواع

جميوو   نن يكووون لوود ينبيووي  هننوو. ويوون  دلووى غيوور المتعموود  نيضووا ذا صوولة   اإلد،ووال00 المبوودن التوووجيهيويعتبوور   -07
هووذه شوومل نن ت نيمكووو  .ونصووبدت غازيووة( اسووتوطنت ألنووواعالوودول ندكووام لمعالجووة اإلد،ووال غيوور المتعموود  نو اإلد،ووال المتعموود 

نشوا  تدابير تشوريعية و األدكام دلى  تعزيوز مؤسسوات ووكواالت لوديها مسوؤوليات مناسوبة. ويجوب نن تكوون المووارد  ونتنميميوة  واش
 إلووىالمؤديووة ال بوود موون تدديوود المسووارات المشووتركة وباإلضووافة إلووى ذلووك  . سووري  وفعووال إجوورا  ات،وواذلسووماح بلالتشووييلية كافيووة 

 . إلى ندنى دد الداالتذه مثل هللتقليل من  المناسبةمتعمد وات،اذ األدكام الد،ال غير اإل

د األسوماك والزرادوة وتربيوة يمصواموث  لأنشوطة قطاديوة بالتدديد دلى قائموة ب 00 المبدن التوجيهيمن  3الفقرة وتشتمل  -02
لإلد،وال غيور  متكررة بوصفها مسارات وتربية الديوانات األليفة الزينةتربية األديا  المائية ألغراا بما في ذلك  األديا  المائية

لألنواع اليريبوة  المتعمدن  دلى نن تقييم األثر البيئي ينبيي نن يتناول م،اطر اإلد،ال غير ت  و لألنواع اليريبة اليازية تعمدالم
يازيوة  اليريبوة الألنوواع لغيور المتعمود  إلد،والامناسوبا  إجورا  تدليول لم،واطر  يكوون  ديثموا وينبيوي. دبر تلك المسواراتاليازية 

 ت.بالنسبة لتلك المسارا

األنووءا   (احتووءا   انتشوواريكووون االستئصووال غيوور مناسووب  فووإن الدوود موون  دنوودماننووه  إلووى 02 المبوودن التوووجيهيويشووير   -09
صوغير  للوا الحول الوجع يجذول بوجل  المجمءعواتالغريبة الغازية يمثل استراتيجية مناسبة في الحاالت التي تكءن فيها الكائنوات وء 

 . اسي ءيلزم ربطه بإجرا ات سريذة للقضا  علا وية غزءات مفاجئة جليل الرصل المنتظم وس. فهجه الجهءل مجليا
 العالم اتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية لمنظمة التجارة -باء

إد،ال األنواع اليريبة كديوانات نليفة  وكأنواع ألدواا الكائنوات المائيوة وألدوواا الكائنوات  الناجمة دن لم،اطرإن ا -31
موون ،وو ل تطبيوو   الصووعيد الوووطنيرضووية  وكطعووم دووي ونغذيووة ديووة  دبوور التجووارة الدوليووة يمكوون إدارتهووا فووي معممهووا دلووى األ

تطبيو  التودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوة  اتفوا بموجب  التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية التي لعا دموما معايير
. ونوجوه دودم االتسوا  الفجوواتللمزيد من المعلومات(  دلى الورغم مون وجوود بعوا ندناه  المرف  انمرلمنممة التجارة العالمية  

 اتفووا . وبموجووب الوودوليفووي اإلطووار التنميمووي  الفجووواتبعووا   2/37 فووي المقوورر  مووؤتمر األطوورافدوودد دلووى سووبيل المثووال  و 
موون ،وو ل  مناسووب موون الدمايووةيوو  مسووتو  يكووون موون الممكوون تدقينبيووي نن تطبيوو  التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووة  

  بنوا  دلوى مبوادا النباتواتنو  اتالديوانو ونالبشور ديواة وصودة ضورورية لدمايوة  االستيرادتدابير  كانت  طالما االستيرادتدابير 
دوون  ارةنكثوور تقييوودا للتجوو لووم تكوونمنممووة التجووارة العالميووة  و اآل،وورين فووي دضووا  نثرهووا دلووى صووادرات األغيوور تمييزيووة فووي  دلميووة
 لتدقي  المستو  المنشود لدماية الصدة والصدة النباتية.  ال زم
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   تلوك التوياألغذيوةس مة بالنسبة إلى  الدولية التوجيهية نو التوصيات نو المبادا تدابير التي تتماشى م  المعايير وال -30
المنممة العالمية لصدة  نددتهاالتي    تلكنشأالمصدة الديوان واألمراا الديوانية بالنسبة إلى و هيئة الدستور اليذائي؛  نددتها

تطبيو  التودابير الصودية  اتفا تتواف  م   (االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي نددتها   تلكصدة النباتبالنسبة إلى الديوان  و 
معيووار لتدليوول  وهنوواك. دلمووي إضووافي تبريوورني  تقووديمدلووى ندضووا  منممووة التجووارة العالميووة ولوون يكووون وتوودابير الصوودة النباتيووة 

لنباتووات التووي تضوور النباتووات والنباتووات اليريبووة اليازيووة التووي تضوور اموون نجوول اآلفووات  بمووا فووي ذلووك الديوانووات متوواح الم،وواطر 
مبوادا توجيهيوة بشوأن تقيويم ذلوك  توم إتادوة  وباإلضوافة إلوى .1الدولية لتدابير الصدة النباتيوة رقوم( رالمعاييمن  00المعيار رقم  

تقيووويم المتعلقوووة بالمبوووادا التوجيهيوووة للمنمموووة العالميوووة لصووودة الديووووان   Kingdom Animaliaإد،وووال الكائنوووات بموجوووب آثوووار 
المنمموة الصوادرة دون  دلوةاألو  مدونات صدة الديووانالديوانية   واألمراا 2الديوانات غير المتوطنة غازية( م،اطر نن تصب 

3العالميوة لصوودة الديووان(
 ن اليريووبدسوب نوووع الكوائ الم،وواطر،توار الطريقووة المناسوبة للقيووام بتدليول يرد نن المسووتو  للبلوديدوو  و  .

 . اليريبل الكائن نتيجة إد،اغزوه وني تنوع بيولوجي سيكون مهددا  م،اطرم تدليل تسي الذي

نواع التدابير األخرى ذات الصلة بالتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأ –جيم 
 ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية

 وض  الع مات (0 
بشووأن التصوودي للم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األنووواع اليريبووة كديوانووات  اجتمادووهالم،صوو   يندقوود فريوو  ال،بوورا  التقنيوو -33

 02 إلووى 01فووي جينيووف موون ة  وكطعووم دووي ونغذيووة ديووة نليفووة  وكووأنواع ألدووواا الكائنووات المائيووة وألدووواا الكائنووات األرضووي
دلووى التنوووع البيولوووجي  أثرهووايتعلوو  بالكائنووات الديووة فيمووا  اتشوودنلوضووعها دلووى  المناسووبةواقتوورح الع مووات  3100شووباط فبراير/

(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1)  المعنيين. نصداب المصلدةمن نجل نقل هذه اآلثار المدتملة إلى دلم 

مان رفاهية الديوان. وقد وض  اتداد النقل الجوي الدولي ض في سيا ال وض  الع مات في مجمددودة رة ،ب وهناك -32
تفاقيووة التجووارة الدوليووة بووأنواع الديوانووات افووي طووراف األمووؤتمر . ونوصووى بووالطيران التجوواريمعووايير دوليووة لنقوول الديوانووات الديووة 
 تقووووم جميووو أن بووونقووول العينوووات الديوووة  بشوووأن  (Rev. CoP14) 01.30تمر فوووي قووورار الموووؤ  والنباتوووات البريوووة المهوووددة بووواالنقراا

للوووائ  الكاموول والفعووال  االسووت،دامدلووى السوولطات اإلداريووة  بتشووجي دينووات الديوانووات الديووة المن،رطووة فووي إدووداد ونقوول األطووراف 
 اتدادللتلف الصادرة دن  ةالقابل البضائ   للديوانات( ولقرارات النقل الجوي الدولي اتدادالصادرة دن الديوانات الدية المتعلقة ب

دماجهوووا ضووومن تشوووريعات النقوول الجووووي الووودولي تطبيووو  وضووو  الع موووات دلوووى المقايضوووة  يمكووونبالمثووول  الوطنيووة. و  ها للنباتوووات( واش
  بمووا فووي ذلووك ال،وودمات البريديووة وغيرهووا موون ،وودمات م،تلووف النوواق تالديوانووات الديووة بواسووطة نو شوودن المدليووة ودلووى نقوول 

  لشدن.ا
النقول الجووي الودولي ومنمموة الطيوران المودني الودولي والمنمموة البدريوة الدوليوة  واتدوادمنممة الصدة العالميوة  ونددت -32

الم،واطر البيولوجيوة(. البشور  ممارسات مماثلة بالنسبة للمواد البيولوجية التي تشكل تهديدا دلى صدة الكائنات الدية  ال سويما 
 . الشدنو المناولة كتدذير في دمليات والرمز المرتبط بها لوجي" الع مة "،طر بيو  موتست،د

ألنووواع اليريبووة التووي العمليووات مناولووة وشوودن  مناسووبةني إرشووادات رسوومية ورموووز تدذيريووة  فووي الوقووت الدووالي وال توجوود -35
 دا مدتم  دلى التنوع البيولوجي.تشكل تهدي

                                                           
1 02.pdf-05-https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1367503175_ISPM_11_2013_En_2013. 
2 http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIEGuidelines_NonNativeAnimals_2012.pdf. 
3 setting-standard-http://www.oie.int/international. 

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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 (لكترونيةدبر اإلنترنت  التجارة اإل التجارة (3 

 (  وثيقوووة دوووول "التجوووارة دلوووى اإلنترنوووت  التجوووارة اإللكترونيوووة3103فوووي دوووام   االتفاقيوووة الدوليوووة لوقايوووة النباتوووات ندووودت -31
مجمودوة المنتجوات التوي تعورا  استكشوفتلعرا النتوائ  األوليوة لدراسوة نمريوة  4م،اطر الصدة النباتية المدتملة" –بالنباتات 

فوي البيئة. ونمرت الوثيقة بشوكل ،وا  دلى ر المدتملة دلى صدة النباتات و الم،اطدبر اإلنترنت وسلطت الضو  دلى للبي  
بوالثروة الديوانيوة المائيوة ويمكوون  تجووارة الديوانوات فويغالبوا موا تعورف  والكائنوات المفصولية وغيرهوا مون الكائنووات التوي تال فقاريوا

 تنشئة الدشرات. است،دامها في النمم اإليكولوجية المائية وفي ندواا األديا  المائية وفي 

 أو المنظمات أو الصناعةاألطراف  التنفيذ من قبل علىأمثلة  -دال

 6 5ادية في نسترالي ادهاستيراالتي يجوز  العينات قائمة (0 

اسووتيراد الديوانووات  0912وقووانون الدجور الصوودي لعووام  0999التنوووع البيولوووجي لعووام  ودفومقووانون دمايووة البيئووة  يونمم -37
 ويجوب نن تكووونغيوور مدلوي إلوى نسووتراليا. ل ديوانوا ديوا د،  دلوى كول موون ينووي نن ي وو انونووانالق انطبو  هوذوي الديوة إلوى نسووتراليا.

صول  لود،ول نسوتراليا. تكوي  7"ديوة االتي يجوز اسوتيراده العينات" مدرجة دلى قائمة ةالمهجن العينةنو  ةالفردي األنواعنو  األنواع
هجينة  بياف النمر دن المسافة الجيلية الفاصلة دون التوزاو   دينةاستيراد نيف تن ف سياسة الوزارة بشكل دام دلى نن يدمفر و 

د،الها إلى نستراليا ما لم تكن مدرجة بالتدديد  ( واش  .هذه القائمة فياألصلي نو السلف البريف
ى تعودي ت دلوونن يقتورح تجاريووة  شوركة،اصوة نو داموة نو مؤسسووة    نوالنواس داموةي ندود  نكوان فووردا مون أل ويجووز -32
بيئوي يثبوت ال،طور للشوامل   يجوب إجورا  تقيويم القائموةلتعوديل و جديودة.  دينةكي تشمل  دية االتي يجوز استيراده العينات" قائمة
 غير مقبول دلى البيئة في نستراليا. م،اطرالمذكورة ال تشكفل مستو   عينةال نن

 (72اليريبة اليازية في اليابان  القانون رقم  األنواعقانون  (3 

سياسوة وطنيوة دون بموجوب إدو ن مجلوس الووزرا   3115دوام فوي اليريبة اليازية  األنواعاليابان  تمف إصدار قانون في  -39
اليريبوة  األنوواع قووائم (0  ويجوري إدوداداليريبوة اليازيوة.  األنوواعسوببها توقوع نضرار متعدفدة  لمن قة بتطبي  التدابير ال زمة متعلف 

موو  لجنووة  بالتشوواورالكائنووات الديووة التووي تتطلفووب إرفووا  شووهادة بهووا   (2 و ؛اليريبووة غيوور المصوونففة عاألنوووا  (3 و ؛اليازيووة المدوودفدة
 ،برا .

فوي منمموة التجوارة  اآل،ورين دلوى األدضوا  فوي وقوت الدو التوي درضوت  القووائملتعلي  دلوى هوذه إلى اددي الناس و  -21
اليريبة اليازية وزردها واالدتفام بهوا ودملهوا  موا  األنواعبان تربية اليريبة اليازية في اليا األنواعدمفر بموجب قانون ي  و العالمية. 

 األنوواعيدمفور كوذلك اسوتيراد و داالت مدددة من هوذا الشورط.  استثنا يمكن و  لم يتم الدصول دلى إذن من السلطات الم،تصة.
ة اإلذن اليريبة اليازية ونقلها ما لم تمن  الس  .لذلك المناسبلطات الم،تصف

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

animals. 
 الئدةدماية الدياة البرية  قانون ن ، ل نقلها من الديوانات الدية المستوردة م قائمةالك ب األليفة في األصل في القطط و ندرجت  7

الديوانات المستوردة  إدداددند  التنوع البيولوجي ودفمدماية البيئة ( من قانون 303EB 2الفقرة  بموجب 0923 لعامالصادرات والواردات( 
ولو نجري هذا  (التنوع البيولوجي ودفمئة يبال دمايةاآلن قانون  دسبما يقتضيه  وبالتالي لم ي،ض  ني منهما إلى تقييم للم،اطرالدية. 

لهر المتودفش من ، ل إدراجه البالية ل بالم،اطردلى البيئة األسترالية  نقرفت الوزارة  ةكبير  م،اطراالتقييم  الدتبرا دتما ننهما يمث ن 
 (.هذه الم،اطرإلدارة  م،اطر،طة ادتوا   نددتو رئيسي ككائن ،طير 

https://www.ippc.int/largefiles/2013/Internet_trade_of_plants.pdf
http://www.environment.gov.au/topics/biodiversity/wildlife-trade/live-plants-and-animals/live-import-list
http://www.environment.gov.au/topics/biodiversity/wildlife-trade/live-plants-and-animals/live-import-list/hybrid-animals
http://www.environment.gov.au/topics/biodiversity/wildlife-trade/live-plants-and-animals/live-import-list/hybrid-animals
http://www.environment.gov.au/topics/biodiversity/wildlife-trade/live-plants-and-animals/live-import-list/hybrid-animals
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اليريبوة غيور المصونفة  األنوواعبالنسوبة إلوى و  .تدوت ني مورف مون الموروف القووائمالمدرجوة فوي  األنواع   يدمفر إطو  -20
ل قبل مون  اإلذن باالسوتيراد نو التصو  بالنسوبة إلوى الكائنوات الديوةنموا دير. التي يدتمل نن تصب  غازية  يجب إجرا  تقييم مفصف

اليريبوة اليازيوة المدوددة نو  األنوواعبسوهولة دون  تمييزهواال يمكون  لألنوواع التويفيجب إرفوا  وثوائ  التي تتطلفب إرفا  شهادة بها  
معلومووات دوون  بمووا فووي ذلووكاليريبووة غيوور المصوونففة تصوودرها الدكومووة نو نيف سوولطة م،تصووة ن،وور  فووي البلوود المصوودفر   األنووواع

الوذين دصولوا دلوى إذن باالسوتيراد مون األفوراد ذات صولة يمكن نن تطلب السلطات الم،تصوة معلوموات و تصنيفها و،صائصها. 
وتطلووب موون نشوو،ا   األنووواعكووذلك تفووتفش السوولطات الم،تصووة الموقوو  الووذي ت سووت،دم فيووه و . األشوو،ا  اآل،وورين المعنيووينوموون 

 ين ف القانون دلى دقوبات وتدابير مؤقتة.و  .إن ددت الداجة  المناسبةمؤهلين ات،اذ التدابير 

نووة التووي تشووكفل جووز ا موون ( 0  3102دووام فووي ليازيووة اليريبووة ا األنووواعقووانون  وتووم تعووديل -23  األنووواعليشوومل الكائنووات المهجف
اليريبووة اليازيووة ألهووداف  األنوواعإلضووافة اسوتثنا  دلووى إطوو   ( 3 و ؛المتدودفرة منهووا األنووواعاليريبوة اليازيووة المدرجووة فوي اللوووائ  و 

د،ووول  لمنوو  لتفتوويش البضووائ  والسوول  المعوودفة ل سووتيراد إنفوواذتوووفير آليووة ( 2؛ و ا،تباريووة  بمووا فووي ذلووك إطوو   الكائنووات العقيمووة
 الجمركي. الت،لي اليريبة اليازية والكائنات الدية التي تتطلفب إرفا  شهادة بها قبل  األنواع

تطوفر استيراد الديوانات الديوة  الزوادوف والطيوور( 0 ويبين الشكل -22
فوا دجوم اسوتيراد الديوانوات الديوة منوذ ،انوقود . 8

 .3115دام في اليريبة اليازية  األنواعقانون  إصدار

 

 
 دوامي بوين فوي اليابوان (الشوكل األسوفلاألدلى( والطيور الدية   الشكلالزوادف الدية  الواردات السنوية من   دجم 0الشكل
ن. 3100و 3112  .3115دام في اليريبة اليازية  األنواعقانون  وس 

                                                           
 .mat05.pdf-http://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y133/04دلى الموق   ادةمتاألرقام األصلية  8

الف
باآل

 
الف

باآل
 

http://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y133-04/mat05.pdf
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 /كانون األولديسمبر 9 في ةالصادر  222/97األوروبية( رقم  المفوضيةالمجلس   الئدةاالتداد األوروبي   (2 
 التجارة فيهاالديوانات والنباتات البرية من ، ل تنميم  ننواعدماية بشأن  0991

 الئدووةموون  ا بوو اليريبووة المدرجووة فووي الملدوو  األنووواع لووبعاديووة ال العينوواتاسووتيراد  بتعليوو المفوضووية األوروبيووة  قامووت -22
 الجمادوووةفوووي  األصوووليةدلوووى الديوانوووات والنباتوووات  إيكولوجيووواوالمعروفوووة بأنهوووا تشوووكفل ،طووورا  222/97وروبيوووة رقوووم األ المفوضوووية
 إلووى االتدوواد األوروبووي وتفووتفش الشوورطة الددوديووة البضووائ  بدثووا دنهووا األنووواعهووذه ويدموور اسووتيراد العينووات الديووة موون األوروبيووة. 

 content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0750&from=EN-lex.europa.eu/legal-http://eur). 
سووبعة ننووواع غريبووة غازيووة موون المعووروف ننهووا تشووكفل  222/97اللجنووة األوروبيووة رقووم  موون الئدووةويتضوومن المرفوو  بووا   -25

 1فوووي  ةالصوووادر  010/3103رقوووم  الئدوووة المفوضووويةنيضوووا  انمووور(   دال( 3-2ة األصووولية  المووواد األنوووواعدلوووى  إيكولوجيوووا ،طووورا
الديوانووات والنباتووات  ننووواعدمايووة بشووأن  222/97األوروبيووة( رقووم  المفوضوويةالمجلووس   الئدووةعوودفل تي توووال 3103 /شووباطفبراير

   واألنواع هي كاآلتي التجارة فيها(ل تنميم البرية من ، 
 تراكميس سكريبتا إلينسسلدفاة الدمرا  األذنين  ال) 
   9(رانا كاتسبييناالضفدع الثور األميركي 
   كريسميس بيكتاالسلدفاة المطليفة) 
   نوكسيورا جامايسنسزالبط األدمر األميركي) 
  يورس نايجرايوروس كاروليننسز  سايروس إريثرايوس  ساكالوسسناجب   ننواعث ثة.) 

دارة  من بشأن  في الئدة مقتردةتداد األوروبي االيجري النمر في و  -21   .وانتشارها يازيةاليريبة ال نواعاألد،ول واش
  ورف  الوديالطودية  السلوكمدونات  –2

هووذه الديوانووات.  بشوأنسوولوك  مودوناتنطووراف دودة مشوواركة فوي االتفاقيووة إضوافة إلووى صوونادة الديوانوات األليفووة  ندودت -27
جميووو  نصوووداب ذة مووون قبووول الصووونادة والمسوووتهلكين و نوووا  ويمكووون نن تشوووج  التووودابير المت،وووملزموووة قانو ليسوووت السووولوك  مووودوناتو 

 دلووىفيمووا يلووي نمثلووة و يمكنهووا نن تشوومل نفضوول الممارسووات اإلداريووة التووي يتشوواطرها ال،بوورا . و الصوولة.  المصوولدة اآل،وورين ذوي
 مائية وبالطعوم الدية واليذا  الدي الممارسات المرتبطة بالديوانات األليفة وباألنواع البرية والالسلوك/ مدونات

نة السلوك األوروبية   ن(  10؛(انمر ندناهالديوانات األليفة واألنواع اليريبة اليازية   بشأنمدوف
 11؛ال،اصة بتجارة الديوانات األليفة  وضعها معهد هوروس في البرازيل( الطوديةالسلوك  مدونات  ب(
 12؛المجلس االستشاري المشترك لصنادة الديوانات األليفة(الزوادف الوطنية  وضعها النهوا ب،طة    (
نة سلوك   د(  13.الم،صصة للزينةالديوانات المائية في تجارة ال رابطةمدوف

                                                           
 كمرادف. ليثوباتس كاتسبيانوسيست،دم نيضا اسم  9

نة السلوك األوروبية  10    دلى الموق  التالي متادة واألنواع اليريبة اليازية الديوانات األليفة بشأنمدوف
nd=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1959973&Shttps://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?comma

ecMode=1&DocId=1776136&Usage=2 
نات السلوك الطوديفة ال،اصة بتجارة الديوانات األليفة 11  .tmwww.institutohorus.org.br/pr_pets_eng.h  في متادة  مدوف
 .www.pijac.org/documents/nripadoptfinal.pdf  متادة في  الزوادف الوطنيةالنهوا ب،طة  12
نة سلوك  13   متادة في  الم،صصة للزينةتجارة الديوانات المائية  رابطةمدوف

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0750&from=EN
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1959973&SecMode=1&DocId=1776136&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1959973&SecMode=1&DocId=1776136&Usage=2
http://www.institutohorus.org.br/pr_pets_eng.htm
http://www.pijac.org/documents/nripadoptfinal.pdf
http://www.ornamentalfish.org/common/acrobat/codeofconduct.pdf
http://www.ornamentalfish.org/common/acrobat/codeofconduct.pdf
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نووة  14مجلووس نوروبووا ودلووى سووبيل المثووال  ندوود -22 اليريبووة اليازيووة  بمووا فيهووا  األنووواعالديوانووات األليفووة و بشووأن  سوولوكالمدوف
 سوولوك تتووي  اسووتمرار اقتنووا  الديوانووات األليفووة اآلموونالمعووايير مودوودة ل اهمة فووي وضوو  مجمودووة( فووي نوروبووا للمسووزينووةالنسووماك 

لها إلى ديوانات غازيوة البيولوجيةوالمدافم دلى الس مة   ضوررا اقتصواديفوي تسوبب وال  فيما تددف قدر اإلمكان من ادتمال تدوف
هووة نساسووا إلوىهووذه و . نو إيكولووجي نوة موجف توردين والعوواملين فوي قطوواع تربيووة لديوانوات األليفووة  وتشومل المسووا تربيووة صوونادة المدوف

نة توصيات دوول زيوادة والمالكين. والدراس  وبائعي التجزئة(باالستي د  األديا   المشواكل اإليكولوجيوةب الوودي العواموتشمل المدوف
فرارهوا  وكوذلك بشوأن م،واطر إطو    لمنو  اسوبةالطرائو  المنكديوانوات نليفوة وبشوأن المد،لوة اليريبوة اليازيوة  األنواعسبفبها تالتي 

ود.  المعروضوة للبيو   والمعلوموات التووي  نوواعالتدديود الودقي  لألهوي  مون بوين المسوائل األساسوية األ،وور و الديوانوات األليفوة المتعمف
،يوارات لتجنفوب لمساددتهم دلى ات،اذ قرارات شورا  مسوتنيرة؛ و  وكيفية ردايتها  األنواعسلوك تعطى للمست،دمين دول ،صائ  

ل الديوانات األليفة إلى ديوانات غير مرغووب فيهوا  وبودائل مسوؤولة لمون يرغبوون فوي التنوازل دون ملكيفتهوا  مناسوبةتقنيوات و  ؛تدوف
دداد المدتفم بها؛ األنواعللدد من ادتمال غزو  وار والدوراس واش  "جديودة"ا ننوادولتجنفوب طوردهم فوي السوو   اسوتبيانات بسويطة للتجف

 . كون غازيةيدتمل نن ت

ذات الديوانوات نو فرارهوا وادتموال غزوهوا البيولوووجي  آثواردواقوب دلوى مسوتو  المجتمعوات بشوأن زيوادة الوودي  وتعتبور -29
موون و و،ارجووه.  المدلووي دلووى التنوووع البيولوووجي فووي المجتموو  ،طوور دلووى ننهووا األنواع المد،لووةبوو االدتووراف يجووبو . نهميووة نيضووا
تتوووافر نمثلووة دوون ندوات التعلوويم و السياسووة الوطنيووة. موو   ىتماشووتالتووي المسووؤولة  ممارسوواتبشووأن التوووفير مووواد تثقيفيووة  الضووروري

 لتدقي  هذا الهدف دلى المواق  اإللكترونية 
  15؛را الديوانات  سنيافورة(معااقتنا  الديوانات األليفة و و  يفةبي  الديوانات األل  ن(
  16؛ليا(برنام  مالكي الديوانات األليفة المسؤولين  نسترا  ب(
  17؛اقتنا  الديوانات األليفة المسؤول  سنيافورة(   (
الديوانوات  تربيوةالديوانوات األليفوة  المجلوس االستشواري المشوترك ل ال،اصة بمساراتندوات التعامل  مجمودة  د(

 18.األليفة(
يشومل ال،بورا  البيطوريين التوي يت،وذها القطواع ال،وا  و  الطوديوةالتودابير  دلوىتتوافر دلوى المواقو  اإللكترونيوة نمثلوة و  -21

 الدية ذاتيا. األنواع فيالديوانات األليفة ومالكيها  وذلك لتنميم التعامل تربية األسماك و  ديمصا و،برا 

 االستشاري المشترك لتربية مثل المجلست( والضارة مائيةال نواعاأل  دمل مشترك فرقة  Habitattitude™ 19  ن(
سوي غرانوت التواب  لوإلدارة المديطيوة  لكليوةالووطني برنوام  والالبريوة   الديواةو ألسوماك المتدودة ل وهيئوة الواليواتألليفة  الديوانات ا

 المائية(؛ األنواعوالجوية الوطنية  يستهدف هذا البرنام  
 20؛مدلية  ما يجب نن تعرفه  دكومة العامة في إنكلترا وويلز(الديوانات غير الاستيراد   ب(

                                                           
نة و   3100  الطبيعية األوروبية والموائلالدياة البرية  دفماتفاقية  14 اليريبة اليازية  بما فيها  نواعالديوانات األليفة واألبشأن سلوك المدوف

 .T-PVS/Inf(2011) 1 rev1في نوروبا  ( الزينةنسماك 
  (  متادة في سنيافورة را الديواناتمعااقتنا  الديوانات األليفة و و  بي  الديوانات األليفة 15

or/SalesOfPetsOwnershipExhib/PetShops/#gradingwww.ava.gov.sg/AnimalsPetSect.  
 ./www.pets.info.vic.gov.au    متاح فيبرنام  مالكي الديوانات األليفة المسؤولين  نستراليا( 16
     متاح فيلديوانات األليفة  سنيافورة(برنام  الملكية المسؤولة ل 17

www.ava.gov.sg/AnimalsPetSector/ResponsiblePetOwnership/ 
  في متادة  الديوانات األليفة( تربيةالديوانات األليفة  المجلس االستشاري المشترك ل مساراتندوات  مجمودة 18

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

http://www.ava.gov.sg/AnimalsPetSector/SalesOfPetsOwnershipExhib/PetShops/#grading
http://www.ava.gov.sg/AnimalsPetSector/SalesOfPetsOwnershipExhib/PetShops/#grading
http://www.pets.info.vic.gov.au/
http://www.ava.gov.sg/AnimalsPetSector/ResponsiblePetOwnership/
http://www.ava.gov.sg/AnimalsPetSector/ResponsiblePetOwnership/
http://www.petpathwaytoolkit.com/Pet-Pathway-Toolkit-%20Final%202011.pdf
http://www.petpathwaytoolkit.com/Pet-Pathway-Toolkit-%20Final%202011.pdf
http://www.habitattitude.net/
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 والرابطوةجنووب نفريقيوا لصونادة غوذا  الديوانوات األليفوة   رابطوةمسؤول  من إنتوا  الة اقتنا  الديوانات األليف   (
 21.جنوب نفريقيا البيطرية( ورابطةمجلس الديوانات األليفة الجنوب نفريقي  و الجنوب نفريقية لصدة الديوان  

مالكو ديوانوات الديوة مسوتهلكو/ نواعنسوا  الديوانات الدية والمست،دمين النهائيين لأل في نصداب المصلدةمن بين و  -20
للتدابير التنميمية وغيور  ويبقى نن اليريبة المد،لة طيلة مدة دياتها. األنواعضمانة بشأن الدفام دلى  وال توجدنليفة مجهولون. 

 التنميمية دور مهم في ردع إط   الديوانات غير المسؤول.

غيوور المدليووة فووي الطبيعووة وال سوويما فووي المنوواط   عاألنوووا الطبيعووة دموورا صووارما دلووى إطوو    دفووم تشووري وقوود يفوورا  -23
مون إد،وال  وينبيوي دمايتهوا إيكولوجيوامدمية قود تكوون هشوة مناط  تعيينها كلكن المناط  التي لم يتم و دان ددة. المدمية في بل

 .فيهااليريبة اليازية  األنواع
تووفير معلوموات  مسوؤولية ربيوة تلوك الديوانواتواألرضوية والمعنيوين بت والمائيوةمووزدي الديوانوات األليفوة تدميول يساهم و  -22
تشوومل و  .فيهوادودم الرغبوة  إلوىيوؤدي  الوذي قوود ديوانواتلل المسوتنيرغيور  شورا فوي تجنووب ال،صوائ  الديووان األليوف  دونيقوة دق

الديوووان الوك م إطو   الديوانوات األليفوة غيور المرغووب فيهوا نو األنوواع اليريبوة األ،ور  فوي البيئوة تدميول لمنو التودابير المدتملوة 
 وكذلك توفير التالي   للديوانجديد  وطنمسؤولية إيجاد ماألليف 

 ؛ننو المربفي الديوانات األليفة موزدي ترتيبات إدادة البي  او اإلدادة من قبل  ن(
 ؛مناسبوتقديم ددم معلوماتي  ةجديد مواطنتوفير لالرسمية برام  ال  ب(
 ؛رفاه الديوانب المعنية منمماتالالبرية نو  ياةلدلمدلية الوكاالت التديرها التي عفو الرام  ب   (
 .بشكل مناسب من الديوانات بشرييطري الرديم نو الت،لف  الالموت الب  د(

 االقسم ثاني خالصة -هاء
نو التوصوويات  نو المبووادا التوجيهيووةكووذلك المعووايير و وفر اتفووا  الصوودة والصوودة النباتيووة لمنممووة التجووارة العالميووة  يوو -22
المنممووة العالميووة  ندوودتهاالتووي تلووك   لصوودة الديوووان واألمووراا الديوانيووة المنشووأبالنسووبة   االتفووا ليووة المعتوورف بهووا موون قبوول الدو 

إد،ووال  م،وواطرل لتصووديإطووارا ل (االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات ندوودتهاالتووي تلووك النباتووات  لصوودة بالنسووبة و  ؛لصوودة الديوووان
  دبور فة  وكأنواع ألدوواا الكائنوات المائيوة وألدوواا الكائنوات األرضوية  وكطعوم دوي ونغذيوة ديوةكديوانات نلي األنواع اليريبة
 . االستيراد دابيرتمن ، ل لدماية المناسب من امستو  التدقي  و  التجارة الدولية

التووي سوويتم  ديووةالكائنووات الالمهووم تدديوود مووا هووي الفئووة المصوونفة التووي تنتمووي اليهووا موون  اإلطووار القووائم  وإلنجوواح تطبيوو  -25
يزو فوي المنواط  ذات الموروف المنا،يوة ي وتاريخ الالتنوع البيولوج إد،الها ومد  توزيعها الطبيعي وم،اطرها اإليكولوجية دلى

 اليوزو البيولووجي م،واطرتقيويم ب ضورورية إذ تسوم هذه المعلوموات و . غيرها من البلدان نو المناط في مماثلة و ال اإليكولوجيةنو 
ذا موووا دلوووى الدووودود اإلرشوووادات ال،اصوووة بوووالتفتيش االسوووتيراد مووون قبووول السووولطة الوطنيوووة ذات الصووولة وتووووفير روبوضووو  تووودابي . واش
ليفووة  وننووواع ندووواا الكائنووات المائيووة وندووواا الكائنووات األرضووية  األديوانووات ال   بمووا فيهوواالكائنووات الديووة اليريبووة اسووتوطنت

نو نو السوويطرة دليهوووا  هوواآثار دلووى القضووا   بشووأن إرشووادات دامووة تووووفر جيهيووةالمبووادا التو فووإن ديووة  الغذيووة األدووي و الطعووم الو 
الراميووة إلووى غيرهووا موون التوودابير والمراقبووة و  كشووف المبكوور واالسووتجابة السووريعةمنهجيووات البشووأن  إرشووادات كمووا نن هنوواك. مراقبتهووا
الصوادرة دلوة األو  صودة الديووان ات مودون لديوانيوةاآلفوات النباتيوة نو األموراا اب ال،اصوة معاييرالفي متادة  نتشاراال ايدز تمن  
 (. قطاع البيئةمثل وطنية  الهيئات ال ويمكن نن تست،دمها( المنممة العالمية لصدة الديواندن 

                                                                                                                                                                                           
  ر مدلية  ما يجب نن تعرفه  دكومة العامة في إنكلترا وويلز( استيراد الديوانات غي 20

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

http://archive.defra.gov.uk/wildlife-pets/wildlife/management/non-native/documents/nn-import-leaflet.pdf
http://archive.defra.gov.uk/wildlife-pets/wildlife/management/non-native/documents/nn-import-leaflet.pdf
http://www.petwise.co.za/live/content.php?Category_ID=153
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للكائنوات الديوة  المتعمودهوروب نو اإلطو   غيور المنو  مدوددة لتودابير فيما يتعل  ب تفصيليةإرشادات  غير ننه ال توجد -21
كديوانووات  الكائنووات الديووة إد،ووال ،وو ل بقائهووا ،ووار  المنوواط  الددوديووة. وموون نجوول التصوودي بنجوواح لم،وواطر دووين يووتم نقلهووا نو

ط قهوا مون مكوان نليفة  وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية  وكطعم دي ونغذية دية   فإن هروبهوا واش
ذات الصوولة والقطادووات  ليووه موون قبوول األطووراف والمنممووات اإلقليميووةإ  يووتم التطوور  نن تسووتوطن وتنتشوور ادتمووالوبالتووالي  دبسووها

دوي الطعوم النوواع ألدوواا الكائنوات المائيوة وندوواا الكائنوات األرضوية  و األليفوة  و األديوانات الصنادية والمنممات المعنية بال
 . غذية ديةاألو 

اليوزو البيولووجي مو  م،واطر يدمول  مكون نني،وار  توزيعوه الطبيعوي  من فئوة ندنوىنن ني نوع نو صنف  إلى وبالنمر -27
يشوكل ،طورا مدوتم  دلوى التنووع البيولووجي. ولكون  قودبوأن نقول الكائنوات الديوة  االدتورافالوقت  يبقوى مون غايوة األهميوة مرور 

لمعنيوين ل المناسوبالتوي يمكون نن تقودم التدوذير وضو  الع موات يتعلو  بفيموا  إرشاداتاإلطار القانوني الدولي ال يضم داليا ني 
 األنواع اليريبة التي تشكل ،طرا مدتم  دلى التنوع البيولوجي. وشدن في مسألة مناولة 

 نن تسوتهدف  ولاإلطو   غيور المسوؤ  بما في ذلوكن  الهروب نو اإلط    تدابير مال،اصة ب اإلرشادات وينبيي دلى -22
نكثور وبشوكل  ةالصنادضرورية لها. ويشتمل ذلك دلى ويات الوالدا هايدور وتمعلومات الكائنات الدية  كل من يعمل دلى إتادة

نن تستهدف مست،دمي الديوانوات األليفوة نيضا  اإلرشادات دلىفض  دن ذلك  و الموزدين دا،ل و،ار  البلد المستورد. تدديدا 
سوت،دمين دلوى مما يضمن دصوول الم  غذية ديةاألدي و الطعم الو   وننواع ندواا الكائنات المائية وندواا الكائنات األرضية

التوودابير  الت،وواذ ال زمووة بشووأن الم،وواطر اإليكولوجيووة التووي قوود تدملهووا الكائنووات الديووة والمعووارف والمناسووبةالمعلومووات الصووديدة 
  .إلى ندنى دد للتقليل من تلك الم،اطر

 شوواداتإر  مشووروع ندوودمسوواددة األطووراف فووي صووياغة توودابير وطنيووة وتنفيووذها  وبنووا  دلووى تلووك الم دمووات وموون نجوول  -29
كديوانوووات نليفوووة  وكوووأنواع ألدوووواا الكائنوووات المائيوووة وألدوووواا الكائنوووات لم،ووواطر المرتبطوووة بإد،وووال األنوووواع اليريبوووة للتصووودي ل

 ويعرا في القسم التالي.  األرضية  وكطعم دي ونغذية دية

 النوواج  تطبيوو الإن فوو  00/32موون المقوورر  5التوودابير الوطنيووة تماشوويا موو  الفقوورة  تتنوواول اإلرشوواداتفووي دووين نن هووذه و  -51
بوالتنوع البيولووجي والتوي تدملهوا النباتوات  ةالم،واطر المددقوتقيويم  فويكبير من التعواون اإلقليموي  بشكل يستفيدس اإلرشادات تلكل

 ؛غذيوة ديوةاألدي و الطعم الو   وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية انات المد،لة كديوانات نليفةوالديو 
صونادة نو قطواع تربيوة الديوانوات األليفوة  فوي مشواركةو  ورقابتها؛ اليازية اليريبةاستئصال األنواع  إلىتنفيذ التدابير الهادفة  فيو 
 .مناسبةتدابير في ادتماد  ندواا الكائنات المائية وندواا الكائنات األرضيةو 

إدخال األنواع مرتبطة بالصياغة تدابير وطنية للتصدي للمخاطر بشأن إرشادات مشروع  –ثالثا
كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية،  الغريبة

 وتنفيذها وكطعم حي وأغذية حية
 وطبيعتها  اإلرشادات هذه نهداف

نجوول صووياغة توودابير وطنيووة وتنفيووذها موون  لووىدوالمنممووات ذات الصوولة  البلوودانمسوواددة  إلووى اإلرشوواداتهووذه تهوودف  -50
كديوانات نليفة  وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية  وكطعوم  اليريبةإد،ال األنواع التصدي لم،اطر 
لووائ  وطنيوة نو مودونات سولوك  نو التوي قود  إلدوداداسوت،دامها  للبلودانيمكون العناصور التوي  اإلرشادات. وتوفر دي ونغذية دية

رشاداتومنممات المجتم  المدني لصياغة مدونات سلوك طودية و  ةية والصنادتست،دمها المنممات الدول  . ن،ر  اش

كديوانات نليفة  وكأنواع ألدواا الكائنات المائيوة وألدوواا الكائنوات األرضوية  وكطعوم  اليريبةاألنواع  لويعتبر إد،ا -53
 إلوى دجزهوانو  دبسوهائنوات الديوة مون مكوان لهوروب دبوارة دون دركوة الكاوا"الهروب". مسارات ن مفئة فردية   دي ونغذية دية

  ومن ثم هروبها مون هوذا دجزنوضاع  إلىنو نقلها  متعمدةالبيئة الطبيعية. ودبر هذا المسار  يتم نوال استيراد الكائنات بطريقة 
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  مون ت،لالومثول   ومنهوا دواالت دجزهوامكوان لكائنوات الديوة مون لعرضوي نو غيور المسوؤول الطو   اإل اهوذ. ويتضومن الدجز
 .دبيسةر مائية غينمم في البيئة نو است،دام الطعوم الدية في  األغذية الدية

ليفووة  وننووواع ندووواا الكائنووات المائيووة وندووواا الكائنووات األرضووية  األديوانووات ال  يفهووم بووأن اإلرشوواداتوليوورا هووذه  -52
ا فوي ذلوك األنوواع الهجينوة موا بوين الكائنوات  بمو المهجنوةنو  في الفئة األدنوى تشتمل دلى األصناف ديةالغذية األدي و الطعم الو 

 تنقل اليها(. تستورد نو المنطقة التي من المقرر نن  إلىوالكائنات اليريبة بالنسبة  المدلية

الديوانووات األليفووة واألنووواع ألدووواا الكائنووات المائيووة  اسووتيراديقهووا دلووى تطبهووو نن يووتم  اإلرشووادات هووذه واليوورا موون -52
التجوارة بموا فوي ذلوك مون ،و ل منطقوة بيولوجيوة جيرافيوة مدوددة   إلوى هانو نقل ديةالغذية األدي و الطعم الو   والكائنات األرضية

 ودسوب االقتضوا  المسوتهلكين بموا فوي ذلوك  و  الصونادةلودول والمنمموات ذات الصولة و إلوى ادبر اإلنترنت. واإلرشادات موجهوة 
نموا بالنسوبة لألغذيوة كائنات الدية وتجار الجملة والموزدين والزبوائن(. ال يجمي  الفادلين في سلسلة اإلمداد  كالمستوردين ومربي

 . نيضا الدية  فهذا يشمل المطادم واألسوا  الدية

 اسوت،دامها. واليورا منهوا هوو الدوليوة القائموة االلتزامواتني مون التوأثير دلوى  إلوى تهودفطودية وال وهذه اإلرشادات  -55

د،وال األنوواع اليريبوة اليازيوة التوي تهودد سو مة  لمن  المبادا التوجيهية مثل ةبالتراف  م  اإلرشادات األ،ر  ذات الصل د،ول واش
االتفاقيوة بموجوب  ندودتالمبوادا التوجيهيوة والتوصويات التوي المعوايير و و ؛ األنواع والت،فيف من آثارهاو الموائل و النمم اإليكولوجية 

 مدونات الطودية القائمة. الو  ؛انممة العالمية لصدة الديو نو المن الدولية لوقاية النباتات

 الوقاية والسلوك المسؤول

 وآثارهوواننووواع غازيووة  إلووىودلووى كوول الفووادلين نن يعوووا م،وواطر نن تتدوول الكائنووات الديووة اليريبووة  الصوونادةينبيوي دلووى  -51
 الصووونادةالووودول و  نن تضوووطل اإليكولوجيوووة والموائووول واألنوووواع. وينبيوووي الووونمم  بموووا فوووي ذلوووكدلوووى التنووووع البيولووووجي  ة المدتملووو

 والمنممات ذات الصلة بدم ت تودية جماهيرية في هذا الشأن. 

اسووت،دام األنوووواع  تعزيووز الصوونادةدلووى الوودول والمنممووات ذات الصووولة و بصووفة دامووة  وكمسووألة ذات نولويووة  ينبيوووي و  -57
 ت المائية وألدواا الكائنات األرضية. ألدواا الكائناادتبارها غير غازية  كديوانات نليفة وكأنواع نو األنواع التي تم  المدلية

 دي. كطعم  فقط يازيةالتعزيز است،دام األنواع غير  الصنادةو  دلى الدول والمنممات ذات الصلةوينبيي  -52

مناولووة األنووواع اليازيووة أهميووة المشووترين والبووائعين ب ودوويزيووادة  الصوونادةوينبيووي دلووى الوودول والمنممووات ذات الصوولة و  -59
 . بطريقة آمنة والت،ل  منها المست،دمة كأغذية دية

نوووواع األو   الديوانووات األليفووةنوووع مووون  مناولووة نيوالمسوووتهلكين  الصوونادةوينبيووي دلووى الوودول والمنمموووات ذات الصوولة و  -11
بطريقووة مسوؤولة وبعنايووة  كطعوم دووي ونغذيوة ديوةنو األنوواع المسووت،دمة  ألدوواا الكائنوات المائيووة وألدوواا الكائنووات األرضوية 

ال دتوى فوي الدواالت التوي  ا  طودوندنواه 17  ديثما يكون ممكنا ومناسوبا  التودابير المدرجوة فوي الفقورة وات،ذينن  ودليهمقصو . 
 . امطلوبة رسمي تكون فيها

دارته الم،اطرتقييم   اواش

دوي ندواا الكائنات المائية نو ندواا الكائنات االرضوية والطعوم الننواع نو الديوانات األليفة  الستيرادالت،طيط  دند -10
  ينبيووي دلووى الوودول والمنممووات ذات الصوولة إلووى منطقووة بيولوجيوة جيرافيووة مدووددة هووانو نقل التووي ال تكووون مدليووة واألغذيوة الديووة

لوووى تقييموووات نجريوووت فوووي السووواب  ودلوووى إ الم،ووواطرتقيووويم  يسوووتنديمكووون نن . و للم،ووواطر دسوووب االقتضوووا تقيووويم إجووورا   الصووونادةو 
 في جملة نمور  منها   الم،اطرتقييم نن ينمر نبيي . ويدسب االقتضا معلومات ن،ر  متادة 

 ؛ (المتعمد بما في ذلك نتيجة إط قها غير المسؤول نو غير  دجزهاهروب األنواع من مكان  ادتمال  ن(
 توطن األنواع نو انتشارها؛  ادتمال  ب(
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 الناجمة دن توطن األنواع وانتشارها دلى التنوع البيولوجي. اآلثارنهمية    (

التوودابير القائمووة التووي كووذلك الهووروب نن يأ،ووذ فووي الدسووبان ال،صووائ  المدووددة لألنووواع و  إمكانيووةبيووي دلووى تقيوويم وين -13
 وضعت إلبقائها في مكان دجزها. 

ذا نشووار -12 المرتبطووة بالديوانووات األليفووة وبووأنواع ندووواا الكائنووات المائيووة نو ندووواا نن الم،وواطر  إلووى الم،وواطرتقيوويم  واش
منطقوووة جيرافيوووة بيولوجيوووة  إلووىدينهوووا اسووتيراد األنوووواع نو نقلهوووا  يجووووزلطعوووم الدووي واألغذيوووة الديوووة مقبولووة  الكائنووات االرضوووية وا

قود تييور تووافرت معلوموات جديودة  موا إذا الم،واطرإدوادة تقيويم إلوى  الصونادةالودول والمنمموات ذات الصولة و  وقد تدتوا مدددة. 
 نتيجة التقييم. 

نن الم،اطر المرتبطة بالديوانات األليفة وبأنواع ندواا الكائنات المائية نو ندواا  إلى الم،اطرإذا نشار تقييم نما   -12
التوودابير تشوومل  يمكوون ننو  .الم،وواطر ةتوودابير إلدار الكائنووات االرضووية والطعووم الدووي واألغذيووة الديووة غيوور مقبولووة  فينبيووي ات،وواذ 

 تالية. ال 17في الفقرة  من اإلجرا ات الواردةنو نكثر  ات،اذ إجرا  ةضرور 

جميووو  الشووودنات التوووي تضوووم الديوانوووات األليفوووة وننوووواع ندوووواا الكائنوووات المائيوووة نو ندوووواا الكائنوووات وينبيوووي دلوووى  -15
ن نمكووون و معروفوووة تصووونيفية إلوووى ندنوووى رتبوووة   التصووونيف إلوووىبوضووووح االرضوووية والطعوووم الدوووي واألغذيوووة الديوووة نن تشوووير  الووونمط اش

 المدتمل دلى التنوع البيولوجي لألنواع.  واألثرطبيعي العلمي(  والتوزي  ال االسماست،دام   بالجيني

ذا  -11 نن الم،واطر المرتبطوة بالديوانوات األليفوة وبوأنواع ندوواا الكائنوات المائيوة نو ندوواا  إلوى الم،واطرنشار تقيويم  واش
طر  فو  ينبيوي نن ا،وملادابير إدارة الم،واطر ال تكفوي لتقليول الكائنات االرضية والطعم الدي واألغذيوة الديوة غيور مقبولوة ونن تو

 يددث ني استيراد نو نقل لألنواع. 

 التدابير

بإد،ووال األنووواع اليريبووة اليازيووة كديوانووات نليفووة  وكووأنواع للتصوودي للم،وواطر المرتبطووة المتادووة دوودد موون التوودابير  هنوواك -17
  ما يلي . وتتضمن األمثلةألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية  وكطعم دي ونغذية دية

 (؛ بطرائ  آمنة والمناولة والنقل لدجزالمن  الهروب  مث    مناسبةتدابير  إثبات وجود  ن(

م،اطرهوووا بنو مناولتهوووا نو بيعهوووا نو اسوووت،دامها نو االدتفوووام بهوووا األنوووواع بنقووول إبووو م جميووو  األفوووراد المعنيوووين   ب(
 (؛بطرائ  آمنة لنقلوالمناولة وا الدجزمث   التدابير المناسبة لمن  هروبها  بو 

الطلووب موون المسووت،دمين والمسووتهلكين ونصووداب تلووك األنووواع دوودم إط قهووا فووي البيئووة الطبيعيووة  وفووي دووال    (
ب م السلطات الم،تصة بيية  ات،اذهروب كائن ما    ؛استجابة سريعة تيسيرتدابير فورية السترداده واش

 ؛ فيهانو إدادة توطين األنواع غير المرغوب إدادة بي   ون،دمات إنسانية وآمنة إلرجاع  توفير  د(

نوواع إد،وال األ الدتمالالرقابة للتصدي و االستئصال تدابير  بما في ذلك  مناسبةتدابير استجابة  إثبات وجود  ه(
 نو انتشارها؛ توطينهانو 

 لت،ل  من األغذية الدية. لوآمنة  مناسبةسبل لالمشترون والبائعون  است،دامضمان   و(

نن  إثبوواتال اذا تووم دلووى التنوووع البيولوووجي  إ مدووتم وضوو  د مووات دلووى الشوودنات تفيوود بأنهووا تشووكل ،طوورا ويمكوون  -12
 لمنطقة البيولوجية جيرافية. اللبلد نو األنواع آمنة وال يشكل استيرادها ني ،طر 

 تقاسم المعلومات

  .لعامة الجمهورادة نتائ  تقييمات الم،اطر ينبيي إت -19
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بموا   معينوة قائموة بواألنواع التوي يعتبور اسوتيرادها آمنوا فوي بلودان نو منواط  بيولوجيوة جيرافيوةبل الودو  وينبيي نن تدوتفم -71
تدديد واض  للمناط  البيولوجية الجيرافية التي تبين ننها ال تشكل لهوا دن منطقة توزيعها األصلي و  تفصيليةمعلومات في ذلك 

 ني ،طر. 

ي مووون المدتمووول نن تصوووب  غازيوووة وتووورتبط بم،ووواطر غيووور مقبولوووة للتنووووع نواع التووواألبوووقائموووة بالووودول  وينبيوووي نن تدوووتفم  -70
 البيولوجي. 

 الدولية  اللتزاماتاالتسا  م  ا

اتفووا   مثوول  التطبيوو  واجبووةالدوليووة  االلتزاموواتموو  بمووا يتفوو  اإلرشووادات  الووواردة فووي إطووار هووذهالتوودابير  ينبيووي ات،وواذ -73
 (. العالم نممة التجارةتطبي  التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية لم

 توصية مقترحة -رابعا

موؤتمر األطووراف  فووي اجتمادوه الثوواني دشوور  العناصور التاليووة فووي يعتموود أن بووفووي نن توصوي الهيئوة الفرديووة  قود ترغووب -72
 نيشي للتنوع البيولوجي من نهداف  9لددم تنفيذ الهدف  اإلرشاداتمزيد من المتصلة بال مقرراته

 إن مؤتمر األطراف  
كديوانووات نليفووة  وكووأنواع ألدووواا الكائنووات المائيووة  ألنووواع اليريبووة اليازيووةالبية إلد،ووال السوو باآلثووار قووري إذ 

 نو هوواهروب والم،وواطر العاليووة موون  وألدووواا الكائنووات األرضووية  وكطعووم دووي ونغذيووة ديووة دلووى التنوووع البيولوووجي
   دبسهاكائنات الدية  من مكان لتلك ال المتعمداإلط   غير المسؤول وغير ذلك  بما في  هاإط ق

ذ و   د،ووال األنووواع اليريبووة اليازيووة التووي تهوودد سوو مة الوونمم  لمنوو  المبووادا التوجيهيووة نن يعيوود تأكيووداش د،ووول واش
ال تووزال توووفر اإلرشووادات لألطووراف  *1/32لمقرر بوواوالمرفقووة  اإليكولوجيووة نو الموائوول نو األنووواع والت،فيووف موون آثارهووا

 جي  لو بالتنوع البيو  ينالمعني نصداب المصلدةذات الصلة وجمي   والدكومات والمنممات
ذ يشووووير  واإلجوووورا ات  الم،وووواطرإرشووووادات تقيوووويم  اسووووت،دامدلووووى  9/2تشووووجيعه لألطووووراف فووووي المقوووورر  إلووووى واش

ر  األ،والمنمموات و  الديووانوالمنمموة العالميوة لصودة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتاأل،ر  التي نددتها المعايير و 
 ؛ذات الصلة
إد،ال األنوواع المرتبطة بتدابير وطنية للتصدي للم،اطر وتنفيذ صياغة المتعلقة ب تاإلرشادا يعتمد -0
  كديوانوات نليفوة  وكوأنواع ألدووواا الكائنوات المائيوة وألدوواا الكائنوات األرضووية  وكطعوم دوي ونغذيوة ديووة اليريبوة

22؛بهذا المقررمرف  ال دلى الندو الوارد في
 

  مون دسوب االقتضوا األطراف دلى نشور هوذه اإلرشوادات بشوكل موسو  وتعزيوز اسوت،دامها   دثي -3
رشوادات و طوديوة سولوك مودونات  ووضو وطنيوة لوائ  نو مدونات سولوك  وض نجل   ةقطواع الصونادمون قبول  ن،ور اش

 . والمنممات ذات الصلة
    

                                                           
قد نن مؤتمر األطراف يستطي  نن يعتمد  قدم ندد الممثلين ادتراضا رسميا ، ل العملية المؤدية إلى ادتماد هذا المقرر ونكد ننه ال يعت *

بصفة مشرودة  اقترادا نو نصا م  وجود ادتراا رسمي دليه. وندرب ددد قليل من الممثلين دن تدفماتهم إزا  اإلجرا ات المؤدية إلى 
 (.UNEP/CBD/COP/6/20من  232-392ادتماد هذا المقرر  انمر الفقرات 

 .UNEP/CBD/SBSTTA/18/8دلى نساس الجز  ثالثا من  22
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 المرف 
 العالمية نباتية لمنظمة التجارةاتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة الاستخدام 

اتفووا  تطبيوو  التوودابير الصوودية   العالميووة اتفووا  تطبيوو  التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووة لمنممووة التجووارةإنف  -0
اتفوا  تطبيو  دواول ويمنمموة التجوارة العالميوة. ل األطورافجز  من منموموة القوادود التجاريوة المتعوددة  23(وتدابير الصدة النباتية

فووي  بووين إدووادة تأكيوود دقووو  ندضووا  منممووة التجووارة العالميووة موون جهووةتدقيوو  التوووازن التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووة 
نفوواذ الادتموواد  ،وور  دلووى نال األجهووة ال  والدوور  موون تاإلنسووان نو الديوووان نو النبووا صوودةضوورورية لدمايووة ديوواة نو التوودابير واش

جميوو  دلووى اتفووا  تطبيوو  التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووة نطبوو  وينكثوور موون الوو زم. تكووون هووذه التوودابير مقيوودة تجاريووا 
 .الدوليةالنباتية التي تؤثر بشكل مباشر نو غير مباشر دلى التجارة  صدةالتدابير الصدية وتدابير ال

 النباتية؟ صدةما هي التدابير الصدية نو تدابير ال
 ؛نشوكاال متعوددة تشومل قووانين ومراسويم ولووائ  ومتطلبوات 24النباتيوة صودةتودابير ال يمكن نن تت،وذ التودابير الصودية نو -3

جرا ات تصدي   ؛نقول الديوانوات نو النباتواتالمرتبطوة بالمتطلبوات ؛ و الدجور الصودي ود جوات ؛إضافة إلى ا،تبارات وتفتيش واش
جرا ات ن،ذ   .الم،اطروطرائ  تقييم  ؛العيناتواش

 نيف تدبير يتم تطبيقه تدقيقا ألدد األهداف التالية  بوصفهالصدية وتدابير الصدة النباتية التدابير اتفا  اال عرففوي   -2
نو انتشوار اآلفوات نو  تووطينالديوان نو النبات من الم،اطر التي تنشوأ دون د،وول نو  ةنو صددماية دياة   ن(

 ؛تسبفبها التي ات التي تنقل األمراا نواألمراا نو الكائن
 ؛باألغذية نو األد ف المتصلةالم،اطر الديوان من اإلنسان نو صدة  نودماية دياة   ب(
األمووراا التووي تدملهووا الديوانووات نو النباتووات نو  الناجمووة دوونديوواة نو صوودة اإلنسووان موون الم،وواطر دمايووة    (

 ؛نو انتشارهاتوطينها ل اآلفات نو منتجاتهما  نو دن د،و 
 .نهانو انتشارها نو الدد متوطينها فات نو د،ول اآل من  األضرار األ،ر  الناجمة دن  د(

كلموة "الديووان"  نناتفا  تطبي  التودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوة ويوض  التعريف الوارد في المرف  نلف من  -2
 لضارة.تشمل األدشاب ا "اآلفات  ونن "والديوانات البرية وننف كلمة "النبات" تشمل اليابات والنباتات البرية األسماكتشمل 

إد،وووال ننوووواع غريبوووة مووون ،ووو ل التجوووارة  للتصووودي لم،ووواطرالتوووي تت،وووذها الدكوموووات  اإلجووورا اتتعتبووور معموووم بالتووالي و  -5
يمكون ادتبوار نن و . اتفوا  تطبيو  التودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوةشوملها ويتدابير صدية وتدابير صودة نباتيوة بوصفها 

ألنووواع لاألصوولية موون اآلثووار السوولبية  اتالنباتوونو  اتالديوانوونو ديوواة ننووواع  صوودة يهوودف إلووى دمايووة اإلجوورا اتبعضووا موون هووذه 
  وموون نو انتشوارها توطينهووااألضوورار األ،ور  الناتجوة دوون د،وول اآلفوات نو  تجنوبن،ور  إلووى  إجورا اتتهوودف و اليريبوة اليازيوة. 

 البيئية.النمم ة نو يطبيعال األراضي وننن هذه األضرار تشمل تلك التي تلد  بالبنى التدتية المفترا 

                                                           

 
ة يرد تدليل نكثر تفصي  في الدراسة التي نجراها المرف  المعني بالمعايير وتنمية التجارة المعنونة "التجارة الدولية واألنواع اليريب23

. كما تتوافر إداطة من صفدة واددة دن facility.org/Files/IAS/STDF_IAS_EN.pdfhttp://www.standardsاليازية"  المتادة في 
  .fhttp://www.standardsfacility.org/Files/Briefings/STDF_Briefing_No9_EN_web.pdالموضوع في  

 
24

تطبي  التدابير الصدية وتدابير من الملد  نلف باتفا   0النباتية" يرد في الفقرة  صدةتعريف "دبارة التدابير الصدية نو تدابير ال 
 .http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15-sps.pdf. ويرد االتفا  في الصدة النباتية

http://www.standardsfacility.org/Files/IAS/STDF_IAS_EN.pdf
http://www.standardsfacility.org/Files/Briefings/STDF_Briefing_No9_EN_web.pdf
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15-sps.pdf
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 ؟صدية وتدابير الصدة النباتيةاتفا  تطبي  التدابير الوااللتزامات الواردة في دقو  ال ما هي
لدمايوة ديواة نو ضورورية النباتيوة الصودة الصودية وتودابير التودابير اليد  ألدضا  منممة التجوارة العالميوة نن يت،وذوا  -1

التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة  غيوور ننى لووو ندت هووذه التوودابير إلووى قيووود تجاريووة. اإلنسووان نو الديوووان نو النبووات  دتوو صوودة
دلووى هووذه  ننيعنووي هووذا مووث  و . اتفووا  تطبيوو  التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووةنن تتماشووى وندكووام يجووب النباتيووة هووذه 
ى صووادرات األدضووا  اآل،وورين فووي منممووة التجووارة دلووتمييزهووا فووي نثرهووا كووون تلووى مبووادا دلميووة ونال تكووون قائمووة دالتوودابير نن 

 صووودةمووون الدمايوووة الصووودية نو دمايوووة الالمنشوووود ب نال تكوووون مقيووودة تجاريوووا نكثووور مووون الووو زم لتدقيووو  المسوووتو  جوووي  و العالميوووة
 25.النباتية
 والمعايير الدولية الموا مة

توودابير ال موا مووةالتجووارة العالميووة دلووى ندضووا  منممووة اتفووا  تطبيوو  التوودابير الصوودية وتوودابير الصوودة النباتيووة شووج  ي -7
الموا موة  ألننمورا والتوصويات الدوليوة   والمبوادا التوجيهيوةالمعوايير  ال،اصوة بهوا دلوى نسواسالصدية وتدابير الصودة النباتيوة 

الصودة النباتيوة  تعتبور التودابير الصودية وتودابيرو التجارة.  ددف من الكلفة الملقاة دلى دات  المنتجين والتجار وتسهفل بشكل دامت
يفتوورا نن تكووون الديوووان والنبووات  و  صوودةوالتوصوويات الدوليووة ضوورورية لدمايووة والمبووادا التوجيهيووة المعووايير تتوافوو  موو  التووي 

 . اتفا  تطبي  التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتيةمتماشية م  
والتوصووويات  والمبوووادا التوجيهيوووةالمعوووايير صووورادة ب اتفوووا  تطبيووو  التووودابير الصووودية وتووودابير الصووودة النباتيوووةعتووورف يو  -2

 صودةبالنسوبة إلوى ؛ و الدسوتور اليوذائي هيئوة ندودتهابالنسبة إلى الس مة اليذائية  تلك التوي   ث ث منممات نددتهاالدولية التي 
لنبوات  تلوك التوي ا صودةبالنسوبة إلوى ؛ و الديووان صودةالمنمموة العالميوة ل ندودتهاالديوان واألمراا الديوانية المنشوأ  تلوك التوي 

بالنسووبة إلووى المسووائل التووي ال تيطيهووا هووذه المنممووات الووث ث  يدتموول نن تدوودفد لجنووة و . اتالنباتوو لوقايووةالدوليووة تفاقيووة اال ندوودتها
لكون لوم ي قتورح إلوى اآلن   و منممات دوليوة ن،ور  ذات صولة نددتهامعايير اتفا  تطبي  التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية 

 المعايير.من هيئات وض  راف بهيئة ن،ر  االدت
 الم،اطردلى تقييم  القائمة التدابير -الموا مة  بدائل

معيووار نال يعموول بدضووو فووي منممووة التجووارة العالميووة  دنوودما يرغووبإن لووم يتوووافر نيف معيووار دولووي آ،وور ذي صوولة  نو  -9
تقيوويم هووذه نن تأ،ووذ بعووين االدتبووار تقنيووات  م،وواطرالدلووى تقييمووات و . للم،وواطرالتوودابير دلووى تقيوويم  يجووب نن تقوووم  قووائمدولووي 

إلووى التقنيووات التووي يازيووة اليريبووة النووواع األ فووي دالووة نساسوواتشووير المنممووات الدوليووة ذات الصوولة  والتووي  ندوودتهاالتووي  الم،وواطر
 الديوان. صدةوالمنممة العالمية ل اتالنبات لوقايةالدولية تفاقية اال نددتها
عضووو ل ي التابعووةضووار األ دا،وولنو موورا  نو انتشووار آفووة توووطيننووه تقيوويم ادتمووال د،ووول نو بأ تقيوويم الم،وواطريعوورفف و  -01

البيولووجي ودلوى القويم  تنووعاآلثوار المدتملوة دلوى اليمكون تطبيقوه  و  نالوذيمستورد وفقا للتودابير الصودية وتودابير الصودة النباتيوة 
اإلنتوا   والعمليوات وطرائو  ؛المتادةاالدتبار األدلة العلمية  بعين تقييمات الم،اطرنن تأ،ذ كما يجب االجتمادية واالقتصادية. 

 اإليكولوجيووة المووروفو  ؛منوواط  ،اليووة موون اآلفووات نو األموورااد  انتشووار نمووراا نو آفووات مدووددة؛ نو وجووود موو؛ و ذات الصوولة
 آ،ر.ني د    الدجر الصدي نوو  ؛ذات الصلة البيئيةو 

مموة التجوارة العالميوة ضرورة إجرا  كول دضوو فوي من بير الصدة النباتيةاتفا  تطبي  التدابير الصدية وتداشترط يال و  -00
 يناسوب م،واطرتقييم  - مث  دولة مجاورة -في دال قيام هيئة إقليمية نو نكاديمية نو ني هيئة ن،ر  و ،ا  به.  م،اطرتقييم 

                                                           
اتفا  التدابير  يدتوي. بالطب   5و 2و 3نساسا في المواد  اتفا  التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية الواردةتوجز هذه الفقرة ندكام  25

وتعديل التدابير بما يتناسب  كافئةالماالدتراف بالتدابير دلى العديد من االلتزامات األ،ر   بما في ذلك  الصدية وتدابير الصدة النباتية
 .www.wto.org/sps  في المزيد من المعلوماتويرد إلى ذلك. ما اإلقليمية والشفافية و  والمروف

 

http://www.wto.org/sps


UNEP/CBD/SBSTTA/18/2 
Page 17 

 

التوودابير.  ألدوود كأسوواس لم،وواطرلتقيوويم مثوول هووذا الضووو موون االدتموواد دلووى هووذا الع يوجوود مووا يمنوو مووروف العضووو المسووتورد  ال 
الدوليوة تفاقيوة ندودتها االالتقنيوات التوي مراداة  مثليفي بالمتطلبات  تقييم الم،اطرنن  يضمندلى العضو المستورد نن  وبالطب  
 الديوان.  صدةوالمنممة العالمية ل اتالنبات لوقاية
اتفوا  تطبيو  التودابير  يسوم   لم،واطرلتقيويم إلجورا   كافيوةمية ذات الصولة األدلة العل الداالت التي ال تكون فيهافي و  -03

 المتادووةالمعلوموات نسوواس ادتموواد تودابير صوودية وتودابير صوودة نباتيوة مؤقتووة دلوى ب لألدضوا  الصودية وتوودابير الصودة النباتيووة
دنود ادتموادهم و ون. والتدابير التوي طبفقهوا ندضوا  آ،ور   المنممات الدولية ذات الصلة  بما في ذلك تلك التي نددتها ذات الصلة

 واسووتعراام،وواطر للهووذه التوودابير المؤقتووة  دلووى األدضووا  نن يدوواولوا الدصووول دلووى معلومووات إضووافية تتووي  لهووم إجوورا  تقيوويم ل
 التدبير المؤقت ضمن فترة زمنية معقولة.

 ة بشأن تدابير متطلبات االستيرادندضا  منممة التجارة العالمي ية إب مكيف
وهووي دبووارة دوون مكتووب  26األدضووا  فووي منممووة التجووارة العالميووة نن تنشووم نقطووة اسووتع مول الووددكومووات جميوو  دلووى  -02

هوذا  وي عوينصودي يت،وذها العضوو. الدجور بشوأن الأي تودابير باألدضا  اآل،رين في منممة التجارة العالمية  إب ممسؤول دن 
تتعلو  تلوك الطلبوات قود و تيوة فوي البلود والورد دليوه. المكتب لتلقي نيف طلب معلومات بشأن التودابير الصودية وتودابير الصودة النبا

  نو معلوموات دون قورارات بلوديندالية  نو معلوموات دون االتفاقوات ذات الصولة المبرموة بوين اللوائ  الجديدة نو  لوائ نسخ دن ب
 .الم،اطرمتعلقة بتقييم 

 يازيةاألمراا الديوانية والديوانات ال بسببالديوانات التصدي للم،اطر التي تواجه 
تعواون  إلقاموةوذلوك  يوةالديوان لألوبئوةبوصفها المكتب الودولي  0932دام في الديوان  صدةننشئت المنممة العالمية ل -02

المنمموووة لتصوووب   واليوووةبعووود تسوووعين داموووا  تووومف توسوووي  و بوووين األدضوووا  فوووي مواجهوووة تفشوووي األموووراا الديوانيوووة.  يندوليووووتنسوووي  
 رية ورفاه الديوان دالميا."البيطالعامة  صدةالديوان وال صدة"تدسين 

سوتراتيجية مون بينهوا الهودفان اال هودافبعوا األالديووان  صدة  وضعت المنممة العالمية له الوالية العامةبموجب هذو  -05
 التاليان المرتبطان ارتباطا ،اصا بمكافدة األنواع اليريبة اليازية 

 صووودةالمتعلقوووة ب جميووو  المسوووائل بشوووأنلي للمجتمووو  الووودو ومبوووادا توجيهيوووة تقووووم دلوووى العلووووم معوووايير  إدوووداد  ن(
 ؛البيطرية ورفاه الديوانالعامة  صدةالديوان وال

نقوول معلومووات دوون نمووراا الديوانووات نقوو  دقيقووا وفووي نوانووه  بمووا فووي ذلووك معلومووات دوون األمووراا الديوانيووة   ب(
معلومووات غيوور لل التتبوو  ونمووملمعلومووات لالدديثووة تكنولوجيووات الالبيانووات العلميووة و نمذجووة اسووتفادة موون نفضوول المنشووأ  موون ،وو ل 

 رسمية.ال
ر الصودية وتودابير الصودة اتفوا  تطبيو  التودابيف بهوا عتور  ي  والتوي   الديووان صودةمعايير المنممة العالميوة ل كما ت نشر -01

 الديووووان  بموووا فوووي ذلوووك األموووراا الديوانيوووة المنشوووأ  بادتبارهوووا مدونوووة صووودة دة الديووووانالمعوووايير الدوليوووة لصووو بوصوووفها النباتيوووة
نة  صدةال،اصة بالمنممة العالمية ل نة  صدةالديوان  مدوف الصادرة دون  دلةاألو الديوانات المائية(  صدةالديوانات البرية ومدوف

الفدوصوووات التش،يصوووية  دليووولالفدوصوووات التش،يصوووية واللقادوووات للديوانوووات البريوووة و  دليووولالديووووان   صووودةالمنمموووة العالميوووة ل
العاموووة  صووودةالديوانيوووة وال صووودةتيطوووي هوووذه المعوووايير الدوليوووة مجمودوووة واسوووعة مووون مسوووائل الو ئيوووة(. واللقادوووات للديوانوووات الما

جوورا  تدلووي ت  إ،طوواراتالبيطريووة. وهووي تشوومل إصوودار  االسووتيراد والمراقبووة والوقايووة موون األمووراا وتوودابير المكافدووة  لم،وواطرواش
 لب است،دام الفدوصات التش،يصية واللقادات.بشأن الديوانات والمنتجات الديوانية وط للتجارةووض  متطلفبات 

                                                           
دابير الصدية وتدابير الصدة اتفا  التنقاط االستع م إلكترونيا من ، ل نمام إدارة معلومات لاالتصال  بياناتدلى  االط عيمكن  26

 .http://spsims.wto.org  النباتية

http://spsims.wto.org/
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دلووى تطبيوو  هووذه المعووايير لتفووادي انتشووار األمووراا فيهووا األدضووا   البلوودانالديوووان  صوودةتدووثف المنممووة العالميووة لو  -07
بات مسووبالديوووان  صوودةتيطفووي معووايير المنممووة العالميووة لو الديوانووات والمنتجووات الديوانيووة. فووي اآلمنووة تجووارة ال تيسوويرو الديوانيووة 

الديووان نمراضوا كوالدمى  صودةندرجوت المنمموة العالميوة لوبصوفة ،اصوة  ا غريبوة غازيوة. ننوادواألمراا الديوانية التي تعتبور 
نفلونزا الطيور ضمن معاييرها المتعلقة باألمراا.  الق ديفة واش

ان دلوى الديوانوات اليريبوة الديوو  صودةالديوان الواردة في معايير المنمموة العالميوة ل صدةيمكن نن تطبف  تدابير كما  -02
 الديوانات البرية إن ددت الداجة. مسببات األمراا في دالةديوانية  وكذلك ال مراامسببات األاليازية التي تدمل 

ينطبو  األمور ذاتوه دلوى و  ؛المبكرة نساسيين الدتوا  األمراا الديوانية المعديوة جودا االستجابةيعتبر الكشف المبكر و و  -09
الديوووان بوودور  صوودةيضووطل  نمووام معلومووات األمووراا الديوانيووة ال،ووا  بالمنممووة العالميووة لو ريبووة اليازيووة. مكافدووة األنووواع الي

هووا نمام 3102 /كووانون الثووانيالديوووان فووي يناير صوودة  نطلقووت المنممووة العالميووة لوباإلضووافة إلووى ذلووك. الصووددفووي هووذا  يرئيسوو
البريووة فووي الوقايووة موون األمووراا  الديوواةتنووامي نهميووة دور و  فووي ضوو لديوانووات البريووة الم،صوو  لألمووراا امعلومووات الجديوود ل

 الديوانية ومكافدتها دلى الصعيد البشري والديواني والبيئي.
تدليووول م،ووواطر االسوووتيراد بالنسوووبة إلوووى  بشوووأنالديووووان  صووودةبالمنمموووة العالميوووة ل ا،اصووو امعيوووار نن هنووواك  ودلوووى دوووين -31

موووراا ليسوووت مسوووببات ألديوانوووات اليريبوووة اليازيوووة التووي ننووواع البالتدديووود ول ال تتنووواالمنمموووة  فووإناألموووراا الديوانيوووة  مسووببات 
الددوديوة  الرقابوةتودابير  بنفس القدر دلىمبادا تدليل الم،اطر تنطب   غير ننمدتملة لألمراا الديوانية.  تديوانية نو ناق 

 صووودةالمنمموووة العالميوووة ل وندووودتنموووراا.  مسوووبباتديوانوووات اليريبوووة اليازيوووة التوووي تعتبووور ال ننوووواعاألموووراا و  لكووول مووون مسوووببات
لمعووايير  بوصووفها مبووادا توجيهيووة تكميليووة 27الديوانووات غيوور المدليووة غازيووةنن تصووب   م،وواطرلتقيوويم  مبووادا توجيهيووةالديوووان 

تعتبور  تدليل م،اطر االسوتيراد والتوي يمكون نن تطبفو  دلوى الديوانوات اليريبوة التوي الالمتعلقة بالديوان  صدةالمنممة العالمية ل
 مراا.لمسببات األ تناق  والنمراا مسببات 

يريبووة كديوانووات نليفووة ال نووواعاألتوافوو  التوودابير المتعلفقووة بإد،ووال  لضوومانتعتبوور معووايير تدليوول الم،وواطر باليووة األهميووة و  -30
ب جويوود تجاريوة بمو ؤدفي إلى قالتي قد ت وكأنواع ألدواا الكائنات المائية وألدواا الكائنات األرضية  وكطعم دي ونغذية دية

نو التوصيات الدولية  المبادا التوجيهيةكما ذ كر آنفا  تعتبر التدابير نو و . اتفا  تطبي  التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتية
اتفوا  تطبيو  التودابير الصودية وتودابير مو  اإلنسان نو الديوان نو النبات وي فتورا ننهوا تتماشوى  صدةضرورية لدماية دياة نو 

وافر ني معيوار دولوي وفوي دالوة دودم توتدليول الم،واطر. بشوأن معوايير دلوى هوذه المعوايير  تشوتملموا  وكثيورا موا. لصدة النباتيةا
التوودابير  يجووب نن تقوووم  قووائممعيووار دولووي يعموول بيرغووب فووي نال دضووو فووي منممووة التجووارة العالميووة  إذا كووانآ،وور ذي صوولة  نو 

المنمموات الدوليوة  ندودتهاهذه نن تأ،ذ بعين االدتبار تقنيات تقيويم الم،واطر التوي  اطرالم،دلى تقييمات و . للم،اطردلى تقييم 
 .ذات الصلة

 اآلفات النباتية والنباتات اليازيةالتصدي للم،اطر التي تواجه النباتات بسبب 
ووي اآلفوواتى دمايووة النباتووات والمنتجووات النبااإلجوورا ات الراميووة إلوو االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات تشووج  -33   تيووة موون تفشف
ي اآلفات النباتيفوة و ولتددفد تدابير لمكافدة اآلفات النباتية. و  د،الهوادماية موارد النباتات المزرودة والطبيعية في العالم من تفشف   اش

نباتوات يشوومل لدمايوة ال ادوليو اإطوار  االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة النباتوات تووفرلبضوائ  واألشو،ا   لالدوليوة دركوة الوالدود مون إداقوة 
 النباتية. صدةتدابير اللمعايير دولية 

)https://www.ippc.int/core- االتفاقيووووووووووووة الدوليووووووووووووة لوقايووووووووووووة النباتوووووووووووواتتوووووووووووووففر المعووووووووووووايير المعتموووووووووووودة بموجووووووووووووب و  -32

)list-items-agenda-setting/ispms#block-dardsactivities/stan  االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة  لألطوراف المتعاقودة فويإرشوادات
  إضووافة إلووى توودابير الصوودة النباتيووة فووي التجووارة الدوليووةتيووة ألجوول دمايووة النباتووات وتطبيوو  النبا صوودةمبووادا البشووأن  النباتووات

                                                           
27 g/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIEGuidelines_NonNativeAnimals_2012.pdfwww.oie.int/fileadmin/Home/en. 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms#block-agenda-items-list
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms#block-agenda-items-list
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIEGuidelines_NonNativeAnimals_2012.pdf
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المراقبووة و الدوودود  وضوووابط مووا بعووداالسووتيراد والتصوودير فدسووب  بوول نيضووا نمووم  تتنوواول تدليوول م،وواطر اآلفوواتال معووايير مدوودفدة 
 .(UNEP/CBD/COP/11/INF/33 الوثيقة من ا ب القسم ثالثانيضا  انمرواإلب م دن اآلفات واألمراا  

ة المتناقلوة فوي دلوى النباتوات والمنتجوات النباتيوينصوب   تفاقيوة الدوليوة لوقايوة النباتواتالتركيز األساسوي ل نن وفي دين -32
وكول  االدتووا ومرافو  الوراثيوة  ومصوارف الجينواتالبيولوجيوة  المراقبوة  إال ننها تيطفي نيضا مواد البدوث وكائنوات الدوليةالتجارة 

 واآلالت(. والمراكبوالتربة والمركبات  التعبئةاآلفات النباتية  مثل الداويات ومواد  يعمل كناقل النتشارما يمكن نن 

 امعيووار يووة  فووات الدجر اآلتدليوول م،وواطر   المعنووون النباتيووة صوودةالمعووايير الدوليووة لتوودابير الموون  00ار رقووم المعيوو ويعوود -35
ل اآلفات نو النباتات اليريبة إلى آفات ونباتوات غازيوة م،اطرلتقييم  ادولي ذا كانوت سوتدمر إموا دلوى نساسوه  البلودانتقورر   تدوف
المعوايير وتشوتمل . الم،اطر التي جر  تدليلها إلى ندنى دودي يجب ات،اذها للدد من   نو تددد التدابير التآفة مااستيراد نم ال 

فعاليتهوا فوي الدودف اسوتنادا إلوى  مناسوبةا،تيوار تودابير وينبيوي . الم،واطرتودابير إلدارة دلوى نيضوا الدولية لتودابير الصودة النباتيوة 
المعووايير الدوليووة لتوودابير الصوودة موون  0ردة فووي المعيووار رقووم الووواالنباتيووة  صوودةمبووادا الفيمووا يتعلوو  ب اآلفووةإد،ووال  ادتمووالموون 

فعالوة مون النباتيوة  صودةهوذه المبوادا  يجوب نن تكوون تودابير الووفقوا ل. الم،اطر بطريقة مناسوبةالنباتية ومن ، ل اإلب م دن 
دلوى نصوير منطقوة ممكنوة لتووفير يجوب نن تطبفو  ؛ و يجب نال تكون مقيفدة تجاريا نكثر من الو زم؛ و وقابلة للتطبي  ديث التكلفة

 الدماية الفعالة للمنطقة المعرفضة لل،طر ولآل،رين.
ووة  فإنووه ينبيووي إبوو مالمعووايير الدوليووة لتوودابير الصوودة النباتيووة  موون  00ووفقووا للمعيووار رقووم  -31  المعنيووةالسوولطات الم،تصف
 إزا النباتيوووة المت،وووذة  صووودةتووودابير الا   ب  دسوووب االقتضوووالبيولووووجي تنووووعللالوطنيوووة عمووول السوووتراتيجيات و،طوووط االسياسوووات و بال

البيئيوة األ،طوار المرتبطوة بالم،واطر اإلبو م دون  ننونشوير فوي هوذا المعيوار إلوى األنوواع اليريبوة اليازيوة. مثول األ،طار البيئية  
المعووايير الدوليووة لتوودابير  موون 0"  المعيووار رقووم الشووفافية"ومبوودن  االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات وتتطلووبمهووم جوودا لزيووادة الووودي. 

 النباتية. صدةمتطلبات ال نن تتي  البلدان  دند الطلب  ما يبرر الصدة النباتية(
دلووى الصووعيد الوووطني العناصوور التاليووة فووي معمووم الدوواالت   االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتوواتمل دمليووة تطبيوو  تتشووو  -37

دداد قائمة باآلفات   م،اطرتدليل  رسومية  وضووابطف بالمناط  ال،الية من اآلفوات وبالمنواط  قليلوة اآلفوات  االدتراو   اآلفاتواش
صوودار شووهادات و دوون اآلفووات   واإلبوو م  واإلشووراف  ونهوو  الوونمم  ال،اضووعة للتنموويملآلفووات   صوودةتكاموول الو نباتيووة  ال صوودةالاش

نشا  منممة و   الطواراتدابير و   ةالسريع واإلجرا ات  الشدناتالنباتية ونمن  تجنفب و تسوية النزادات  و نباتات  الماية دوطنية لاش
دمايوة الوطنيوة لمنمموة وتكوون التبادل المعلومات والمساددة الفنيوة. و   االمتثالدن ددم  واإل،طار  التي ال دادي لها اتالتأ،ير 

 النباتية. صدةتدابير ال ضمان وجودهي السلطة المسؤولة دن  نباتاتال
سوووتيراد االنموووام المعنوووون المبوووادا التوجيهيوووة لالنباتيوووة   صووودةدوليوووة لتووودابير الالمعوووايير المووون  31 رقوووم المعيووواروفر يوووو  -32

النباتيووة والتووي  صوودةواإلجوورا ات المتعلقووة بال اللوووائ إرشووادات بشووأن إطووار دموول تنميموويف للتشووريعات و  المتعلوو  بالصوودة النباتيووة 
 ةالمتعلقوووسووتيراد االا تشووومل مبووادا إلدووداد متطلفبوووات إطوووار الت،وواذ التوودابير المشوووار إليهووا فووي الفقووورات السووابقة. كموو تعموول بمثابووة
 .تفا  تطبي  التدابير الصدية وتدابير الصدة النباتيةوفقا ال ةنباتيبالصدة ال

 ننووواعالنباتيووة  يمكوون لبلوود مسووتورد نن يدووول دون د،ووول  صوودةالمعووايير الدوليووة لتوودابير الموون  31 رقووم يووارلمعووفقووا ل -39
ال تسوتددي الدجور الصودي  فوي  ،اضوعة للتنمويم فوة تسوتددي الدجور الصودي نو آفوة كائن الكو دن طري  تعيوينغريبة غازية 

 ال،اضووعة للتنموويميشووار إلووى اآلفووات التووي تسوتددي الدجوور الصوودي واآلفووات و (. نبووات سويتم زرادتووهدوال كووان الكووائن دبووارة دوون 
ال،اضووعة باآلفووات  قائمووةمسووتورد القوود متعاال ويعوود الطوورف. ،اضووعة للتنموويمالتووي ال تسووتددي الدجوور الصوودي دلووى ننهووا آفووات 

قووائم يوتمف تووفير و نباتية بشأنها.  صدةوالتي يمكن ات،اذ تدابير  ال،اضعة للتنميم في الوقت الدالياآلفات  جمي د يتددل للتنميم
ال،اضووعة ت كوسوويلة لتدديوود اآلفووا التابعووة لألطووراف المتعاقوودة المصوودرةدمايووة النباتووات لالوطنيووة لمنممووات لمدووددة دنوود الطلووب 

  النباتيووة صوودةالمعووايير الدوليووة لتوودابير ال موون 09 رقووم ووفقووا للمعيووارمدووددة.  بسوول نجوول إصوودار شووهادات ،اصووة موون  للتنموويم
 ال،اضوعة للتنمويمإدرا  اآلفات التي تستددي الدجر الصدي  بما فيهوا تلوك ال،اضوعة لتودابير مؤقتوة نو طارئوة  واآلفوات ينبيي 
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العلمووي سووم االالمرتبطووة بوواإلدرا  فووي القائمووة دلووى مل المعلومووات المطلوبووة تتشووو . القائمووةصوودي فووي التووي ال تسووتددي الدجوور ال
يمكون توووفير معلومووات و . ذال الصولة باآلفووة ال،اضوعة للتنموويمنو الموواد األ،وور   السوول ( وفئتهوا و األنووواع اليريبوة اليازيووةآلفوة  نو ل

دنود إضوافة  القووائمتدديث  تعينيو البيانات والتشريعات ذات الصلة.  ورقاتإلى المرجعية المرادفات واإلشارات من قبيل إضافية 
ويمكون نشورها دلوى موقو   وينبيوي إتادوة القووائم. المعلوموات التكميليوةر المعلوموات المطلوبوة نو ييوتي في دالةنو  إزالتهاآفات نو 

 دند الطلب.ى األطراف المتعاقدة األ،ر  تقديمها إلنو  http://www.ippc.intفي "  النباتية صدةلالدولية لبوابة ال"
وففر يوإلوى منطقوة جديودة   ال،اضو  للتنمويمالكوائن  ود،ولددوديوة الة قومنطال دندغريب  نوعد،ول  من  ة فشلفي دالو  -21

لمنوو  اآلفووات  استئصووالبوورام  إرشووادات تفصوويلية بشووأن إدووداد  28 النباتيووة صوودةالمعووايير الدوليووة لتوودابير الموون  9 رقووم المعيووار
دتووا  اال( و 29النباتيوة صودةالمعوايير الدوليوة لتودابير المون  1المعيوار رقوم  انمور  اإلشورافتشمل دادة التي   نو انتشارها هاتوطن

تفتويش الموواد و لتدديد مصدر اآلفة وانتشارها المدتمل   تدليل اإلشراف دلىمل تشييمكن نن و والمعالجة و/نو تدابير المكافدة. 
للموزاردين  استفسوارات مسوتهدفةقد يشمل هذا نيضوا و المراقبة الجوية. و االدتجاز  و التفتيش  و دتكاك  المرتبطة باالستنساخ نو اال

دمايوة النباتوات اإلجورا ات ال زموة لالوطنيوة منمموة اليجوب نن تت،وذ و . الجمهوور ودامة المناولةالت،زين و  مراف والمسؤولين دن 
التفتويش نو مثول النباتيوة  صودةالصدي بعد التأكد من االمتثوال لتودابير ال الدجر منطقةمن  ال،اضعة للتنميمالمواد  لإلفرا  دن
 .التدميرنو  المعالجة

2المعيوار رقوم وفر يوو   تداول السلطات الوطنيوة دوادة ادتووا  انتشوار الكائنوات اليريبوة. االستئصالفشل  وفي دالة -20
30 "

39 والمعيار رقم
إنشوا  منطقوة ،اليوة مون اآلفوات نو منطقوة كيفيفوة  بشوأنشوادات النباتيوة إر  صدةالمعايير الدولية لتدابير المن  31

إدارة اآلفووات يسوم  بوو االتفاقيوة الدوليووة لوقايوة النباتوواتإطووار  ننجوودير بالوذكر و . بهوا رسووميادتوراف قليلوة اآلفووات والدصوول دلووى 
صودفر النباتووات للبلودان التوي ت  م،واطر الإلبطوا  انتشوار كوائن نو لدصور ندوداده موون ،و ل تووفير ،يوارات إدارة  ال،اضوعة للتنمويم
 والمنتجات النباتية.

 
----- 
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