نباتاتالبري ة
يوانات وال
نقراض من الح
هدد باإل
ي باألنواعالم ة
تفاقيةالتجارةالدولة
ا
لبحر
(سايتس  :) CITESإدخال من ا
نباتاتالبري ة(سايتس)
هدد باإلنقراض من الحيوانات وال
ي باألنواعالم ة
تفاقيةالتجارةالدولة
تعد أ
ً
تجار الدولي
ص ّم مت خصيصالضمان أن اإل
توقيع ها من قبل  871دولة ،و ُ
تفاقيدولية تم
اة
فاقيةسايتسقائمة
بالحيوانات والنباتات اليشكل خطراً علىبقا ءهمفي البرية .ولقد وضعتات
بحرية وال
فة بأن ها "ضمنالبيئةال
نباتاتالمأخوذة من آعاليالبحار والمعرو
يوانات وال
بالح
لى كافة
للتجارة .ويجب ع
تفاقية سايتس
تيالتخضع بدوراه لبنود ا
ضع لوالية أيدولة" ،و
تخ
نقل ها الى
نود كلماتم آخذ عينةملحق  -Iأو  II-من منطقة آعاليالبحار و
تلكالب
األطرافتطبيق
البحر".
تجفي تلكالعيناتبـ "إدخال من
ار
دولة ما .وتتم اإلشارةإلى عملية اإل
فيذ
السقف الزمنيللتن
فة
افقة كا
81في أذار ،)3182تمت مو
تفاقية سايتس(القمة ، CoP
وفي اإلج ماع األخر ألعضاء ا
فر هذا
البحر.وسيو
تفاقية سايتس الخاصة اإلدخال من
نفيذبنود ا
يد لت
ني سقف زمني جد
ألطرافعلىتب
تم إصدارها و أي
تفاقية سايتسي
فق بخصوص أية وثائق خاصةبا
لتوا
يد الطمأنين ة وا
ني الجد
السقف الزم
ً
يم يخص عينات
فعةف ا
تلك الوثائق .أن خطةالسم احفعالة ونا
طرفيكون مسؤوال عن إصدار مثل
ني الجديدفي اجتماعالقرارلسايتس رقم
تضميالسقف الزم
لقدتم ن
لبحار.و
سايتس المأخوذة من آعالي ا
البحر.
(.1.86المعدل  ،)CoP16والذييناقش مفهوم إلدخال من

بحار تمتحدي دها من
فينةبحصد عينات من آعاليال
لجديد ،إذا ماقامتالس
فقا ًللسقف الزمني ا
وو
فينةالعلم الخاصبه ،فعن دهاتقوم
فسالبلدالذيتحملالس
نقل ها إلىن
تفاقية سايتس و
قبل ا
وثيقة إدخال من
البحر ويتم أصدار
فقةعلى أن ها إدخال من
تبارتلك الص
نية بإع
األطرافالمع
في تلك التجارة (انظر الى
يناريو،يوج د هنالكبلد واحدفقطمشارك
لبحر .وبموجب هذاالس
ا
يناريو .)8
الس
فينةبحصدالعينات
لتجارة (إذا ماقامتالس
في تلك ا
اركأكثر من بلد واحد
أذا ماتمتمش ة
فقة
في سايتسالص
ه) ،فستعتبر األطرافالمعنية
نقل ها إلىبلدآخر غيرالبلد الذيتحملعلم
و
البلد الذيتحملعلمه
لتصدير منقبل
ريح با
صديروستتطلب إصدارتص
على أن اه عمليةت
يناريو .)3
فين ة الحاصدة ( انظر الىالس
الس
فنالمستأجرة
أحكامالس
ثناء لمخططالسما ح هذافي حال تم
وأعربتبعض األطرافالمعنية عن رغبت هافي وجود است
فنمستأجرة .وتم إدراج استثناء محدود لغرض استيعاببعض
نقلالعينات عن طريق س
تئجارفي أطارالسقف الزمنيالجديد .وينص اإلستثناء،على أنهعندمايقومبلد ما
يبات اإلس
ترت
تفاقية سايتس
فينة منالعينات الدارجةفي ا
فين ةتحمللمعبلد آخر وتكون حمولةالس
تئجار س
بإس
مستأجر
للسماحللبلدال
تفاقية
نيانالتوصلإلى ا
بحار،فأنه منالممكنللبلدانالمع
من آعاليال
فينةلتصريحتصدير).
بحر (بدالً من إصدار البلدصاحب الس
فينةبإصدار وثيقة إدخال من ال
للس
يبات اإلستئجار وضمن شروط محددة،
قط في حاالت ترت
المحدو ف
د
يتمالسماحبهذا األستثناء
و
قليمية
يبات اإل
الترت
تئجارلدى المنظمات و
السقف الزمن لإلس
فق مع إطار
وبمافيذلك كون هاتت
يناريو .)2
نية بإدارة مصائد األسماك (انظر الىالس
ذاتالصلةالمع

خدمات األسماك
والحياة البرية في
الواليات المتحدة

لسقف الزمني
كماستؤديبنود ا
يتسفيمايخص
ية سا
فاق
الجديد إلت
اإلدخال منالبحرإلىالتوصلإلى
ففيما
ق
أنينة والتوا
قدر أكبر من الطم
تصاريح منقبل
يخصإصدارال
سايتس.
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مدخل من البحر :سايتس
ينات ساتيس الىالبلد أ
فينةمسجلةفيالبلد أتنقل ع
يناريو  8:س
الس
البحار
البل أ تأخذ عينات من ملحقII-ساتيس من آعالي
فينةمسجلةفي د
 س
البلد أ
 تنقلالعينات الى


البلد أ
البحر – وثيقةصادرة من
األجراء المطلوب مدخل من

البلد ب
يتس الى
ينات سا
بلد أ وتنقل ع
فينةمسجلةفيال
يناريو  :3س
الس
البحار
البل أ تأخذ عينات منملحق –IIستايس من آعالي
فينةمسجلةفي د
 س
البلد أ
 تنقلالعينات الى


لبلد أ مصدر
لبلد أ – أذن باألستيراد صادر عن ا
أستيراد منقبل ا
األجراء المطلوب
لبلد ب
قبول من ا
لبلد أ ومقدم الى و م
لبلد ب – أذن االستيراد صادر عن ا
الى ا

يتس الى
ينات سا
فينةبنقل ع
لس
فين ةمسجلةفيالبلد ب وتقومتلك ا
تأجر س
يناريو :2البلد أيس
الس
البلد أ
جل في البلد بتقوم تأخذ عينات من ملحق –IIستايس من
فينةمس ة
تأجر س
البلد أيس
البحار
آعالي
ينات الىالبلد أ
 نقلالع
البحر
للبل أ بأصدار وثيقة سايتسللمدخل من
البلد أ والبلد ب علىالسماح د
فق
 يت
*IFS


بلد أ
بحر  -وثيقة IFSالصادرة منال
األجراء المطلوبالمدخل الىال
تئجار أدارة
سياق الزمني من أجل أس
افقة معال
تئجار متو
يجب أنتكون أدارة األس
قليمية ذاتالصلة ويجب أ الغ سكرتارية و أطراف
او منظمة مصائد األسماك األ
سايتس مقدماً.
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