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لدواعي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه 
ومعظم وثائق المنظمة متاحة على  .صوىوأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة الق النسخة أثناء االجتماعات

 www.for.org : شبكة االنترنت على العنوان
Y8521/A 

  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 ةخامسالدورة ال

 2003نيسان /أبريل 11-7روما، 

 التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  من جدول األعمال المؤقت5-8البند 
 
ات وهيئ           تابعت -1 ة النبات ة لوقاي ة الدولي ا   ة أمانة االتفاقي ذ   مكتبه ا  اتنفي امج المش ه في  رلبرن   إلي

أن    ة بش دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت ة للهيئ دورة الرابع زال اون تعزي ين التع ة ب انتي االتفاقي  أم
ة المحورة             الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي      ات الحي ى الكائن ومتابعة عمل الهيئة المؤقتة بالنسبة إل

 .وراثيًا والسالمة الحيوية واألنواع الغازية
 
ة  بشأنويذآر األعضاء المناقشات التي تخللت الدورة الرابعة للهيئة المؤقتة     -2  النظر في عالق

ائق المصاِحبة            إص ة بالوث ادة    الناشئة عن   دار شهادات الصحة النباتية بالقضايا المتعلق  من   2-18 الم
ر              و. بروتوآول السالمة الحيوية   اع غي د اجتم ة عق ة المؤقت ة للهيئ دورة الرابع اقش     تخلّل ال  رسمي ن

ائق المصاِحبة            ة بالوث ة لمعالجة القضايا المتعلق  في خالله األعضاء استعمال شهادة الصحة النباتي
ار في       الهيئة المؤقتة بعدم     اعوأوصى االجتم . بروتوآول السالمة الحيوية   ذا الخي التوّسع أآثر في ه

 .هنالوقت الرا
 
 .اليةغ الهيئة المؤقتة بالوثائق والمستجدات التوتبلَّ -3
 
ة   -4 ي اتفاقي ادس لألطراف ف ؤتمر الس ي الم ات ف ة النبات ة لوقاي ة الدولي ين االتفاقي ارك أم وش

ى                   . التنوع البيولوجي  ة إل راء في الصحة النباتي ة خب ة المؤقت د عدد من األعضاء في الهيئ ا أوف آم
ين قطريين     ؤتمر بصفة ممثل ي جرى عرضها وتسجيل     اإلطالعويمكن  . الم ى التوصيات الت ها  عل

ى اإلنترنت  وجي عل وع البيول ة التن ع اتفاقي ى موق ادس لألطراف عل ؤتمر الس رارات الم : ضمن ق
http://www.biodiv.org/convention/cops.asp .             ة ى الهيئ بة إل رارين بالنس وتجدر اإلشارة إلى أهم ق

 :المؤقتة
 .التعاون مع المنظمات والمبادرات واالتفاقات األخرى: 20/القرار السادس -
 .األنواع الغريبة التي تهدد النظم األيكولوجية أو الموائل أو األنواع: 23/القرار السادس -

  
ك   -5 ادس لألطراف فضًال عن ذل ؤتمر الس أثيرات  15ودرس الم ن ت ة م ًا للوقاي دًأ توجيهي مب

نظم األ   دد ال ي ته ة الت واع الغازي واع األن ل أو األن ة أو الموائ ف م يكولوجي تجالبها والتخفي ن  واس
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ا  م  .وطأته ؤتمر األطراف قلقه دى بعض األعضاء في م دما وأب ى توافق  عن ّذر التوصل إل ي  تع ف
 . خالل إقرار هذه المبادئ التوجيهيةاآلراء

 
ذ      -6 راف بأخ ادس لألط ؤتمر الس ات الم ات لطلب ة النبات ة لوقاي ة الدولي تجابت االتفاقي د اس وق

واع    بسببالتهديدات المحدقة بالتنوع الحيوي      ار، ال        ا األن ة في االعتب ة الغازي يما في العمل      لغريب س
ا               ائم منه ة الق ة أو مراجع دابير الصحة النباتي ة    . على وضع معايير دولية جديدة لت ًا ثالث اك حالي وهن

ة         مشروعات ملحقة  دابير الصحة النباتي ة لت ة         للمعايير الدولي ين االتفاقي  في إطار العمل المشترك ب
 :وجيالدولية واتفاقية التنوع البيول

 
خطوط توجيهية بشأن فهم األهمية االقتصادية :  الصحة النباتيةبمصطلحات 2الملحق رقم  -

 ؛المحتملة والمصطلحات المتصلة بها مع اإلشارة إلى االعتبارات البيئية
تحليل ): تحليل مخاطر اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي (11الملحق بالمعيار الدولي رقم  -

 ؛المخاطر البيئية
 اآلفات الخاضعة للحجر مخاطرتحليل : ( من المعايير الدولية11 بالنشرة رقم لملحقا -

 .تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة وراثيًا): الزراعي
 
ا  -7 ة عليهم ديالت الالزم ال التع ين وإدخ أن المشروعين األول اور بش وأوصت . وجرى التش

ة   ة المؤقت ايير الهيئ ة المع الجن ة   بإقرارهم ا الحالي ي دورته ان  .  ف ل الملحق راً ويتص اًال مباش  اتص
ادة           ة      ) ح(8ببرنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن تطبيق الم ة الغازي األنواع الغريب ة ب المتعلق

رار السادس    ان نتيجة الق ا يأتي وي وهم وع الحي أن  23/وصيانة التن ؤتمر السادس لألطراف بش  للم
 . على مستوى القطاعات)ح(8تطبيق المادة 

 
 استنادًا  2002أيلول  /وأعّدت جماعة عمل من الخبراء في أوتاوا المشروع الثالث في سبتمبر           -8

ة             ا الرابع ة في دورته راء من      . إلى المواصفات التي أقّرتها الهيئة المؤقت وضّمت جماعة العمل خب
وجي   وع البيول ة التن ايي   .اتفاقي ة المع تعرض لجن ع أن تس ن المتوق ي    وم ذا ف ق ه روع الملح ر مش

ار   /مايو أنه            2003أي ات للتشاور بش ى الحكوم ه عل ل توزيع ار اإلضافي      .  قب ذا المعي تم صياغة ه وت
رار السادس             ى ضوء الق ؤتمر السادس   20/بالتعاون مع الخبراء في اتفاقية التنوع البيولوجي عل  للم

وع البيولوجي استنادًا إلى بروتوآول لألطراف الذي يدعو إلى تعاون االتفاقية الدولية مع اتفاقية التن   
 . قرطاجنة

 
ي               -9 ة الت تراتيجي والمساعدة الفني وأعطت جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االس

وبر        ربط           2002تشرين األول    /عقدت اجتماعًا لها في روما في أآت اون وال ود التع رى لجه ة آب  أولوي
ة ال          ة واتفاقي ة الدولي انتي االتفاقي وجي   بين أم وع البيول ى          . تن وع خاص إل ة العمل بن وأشارت جماع

دريب                   ة في مجاالت الت اون محتمل أهمية استمرار التعاون بين األمانتين للتوصل معًا إلى برامج تع
ات    وضعوالمساعدة الفنية، توحيد المصطلحات،       إجراءات لتحليل المخاطر، وتحديد محاور وأولوي
 .يةالبحث الخاص باألنواع الغريبة الغاز

 
ة العمل بشأن                 -10 ومّثلت أمانة االتفاقية الدولية منظمة األغذية والزراعة بصفة مراقب في حلق

 والتي عقدتها    في إطار بروتوآول قرطاجنة المتعلق بالسالمة الحيوية       يالتعويضالجبر   و المسؤولية
انون األول  /اتفاقية التنوع البيولوجي في ديسمبر     ا  2002آ د نّظمت الح  .  في روم ة   وق ة اإليطالي كوم

ارآًا   60وحضر حلقة العمل     . حلقة العمل بدعم مالي لمشارآة الخبراء من المجموعة األوروبية          مش
ات  ات والمنظم ون الحكوم ةيمثل ة الدولي ةالحكومي ر الحكومي ات غي اع .  والمنظم و االجتم ذا ه وه

يتي     ي قض ث ف ذي يبح ؤوليةاألول ال ي   والمس ر التعويض ادة  الجب ًال بالم ن27عم ول  م  بروتوآ
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ة                    . قرطاجنة د من البحث في المناقشات الالحق ى المزي . فكان ال بد من تحديد القضايا التي تحتاج إل
ادة     وجي بموجب الم وع البيول ة التن ذها اتفاقي ادرة تتخ اق أي مب ان نط ية27وآ ة رئيس د .  نقط وأّي

ذا الص  فكرة إنشاء صك دولي ملِزم قانوناالجتماع باإلجمال   د  ًا واعتبر أّن ه ل يجب   -ك ق  ن أ- ال ب
ة          27يكون أوسع من المهام الواردة في المادة         ول قرطاجن . ، أي أال يقتصر على نطاق عمل بروتوآ

 .فتطّرقت المناقشات مثًال إلى أمثلة عن التجارة وعن األنواع الغازية
 
ة والزراعة في                  -11 وي في األغذي ن الحي ًا عن األم ة والزراعة اجتماع وعقدت منظمة األغذي

دًا و 38 بمشارآة ممثلين عن    2003آانون الثاني   / في يناير  كبانكو ك      8 بل ا في ذل ة، بم  منظمات دولي
ة    ة العالمي ات والمنظم ة النبات ة لوقاي ة الدولي ذائي واالتفاقي تور الغ وجي والدس وع البيول ة التن اتفاقي

اد أسلوب متّ          . لصحة الحيوان  اورة بحسنات اعتم ر في مجال األمن           سق واعترفت المش ي أآث  وآّل
دولي، من دون أن                الحيوي يقوم على التفاعالت بين مختلف القطاعات على المستويين القطري وال

ل  وجرى االعتراف بأهمية . بنى جديدة أو موّحدةقيام يؤدي ذلك بالضرورة إلى    بناء القدرات وتحلي
ى  بلتي تمر اقتصادياتها سيما من أجل مساعدة البلدان النامية والبلدان ا       المخاطر، ال  مرحلة تحول عل

ة    ايير الدولي رام المع ى احت تدامتها وعل وي واس ن الحي ا لألم م خاصة به ة نظ ذ . إقام ر المنف واعُتب
وذج                ة نم درات الصحة النباتي يم ق ة وتقي ة الدولي ابع لالتفاقي أنهما   يالدولي للصحة النباتية الت ن من ش

درات       ة              وُطلب إ  . المساعدة على تنمية هذه الق ذائي واالتفاقي ل الدستور الغ ة مث ى المنظمات الدولي ل
وان واتفا      وجي النظر، حسب      الدولية لوقاية النباتات والمنظمة العالمية لصحة الحي وع البيول ة التن قي

ل المخاطر في مختلف القطاعات من خالل           الحال، إ  مقتضى ات متسقة لتحلي مكانية تطبيق منهجي
ل أوجه الشبه         دة      العمل معًا على تحلي اليب والمصطلحات الموّح ة أن  .  واالختالف في األس ولألمان

ذا    ار ه ي إط ادرات إضافية ف ة مب ة عن أي دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت ى الهيئ رًا إل ع تقري ترف
 .البرنامج

 
ة            وفي -12 ة االتفاقي ي آانت أمان وجي الت وع البيول ة التن ة باتفاقي ما يلي قائمة االجتماعات المتعلق

 :ممثلة فيهاالدولية 
 

، 19/4/2002-7االجتماع العادي السادس لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،  -
 .الهاي، هولندا

االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية المنبثقة عن بروتوآول قرطاجنة المتعلق بالسالمة  -
 .هاي، هولندا، ال26/4/2002-22الحيوية، 

 الثالثة عن التصنيف العلمي المشترآة بين اتفاقية التنوع البيولوجي حلقة العمل العالمية -
 .، بريتوريا، جنوب أفريقيا12/7/2002-8البيولوجية الدولية، الشبكة و

تحقيق التعاون : حلقة عمل نظمها البرنامج العالمي لألنواع الغازية، األنواع الغريبة الغازية -
 . ، تايلندكبانكو، 14/8/2002-13على مستوى جنوب وجنوب شرق آسيا آكّل، 

في إطار  (الجبر التعويضي والمسؤوليةحلقة عمل نظمتها اتفاقية التعاون البيولوجي بشأن  -
 .، روما، إيطاليا4/12/2002-2، )بروتوآول قرطاجنة المتعلق بالسالمة الحيوية

عة التي عقدتها المشاورة الفنية المعنية بإدارة المخاطر البيولوجية في األغذية والزرا -
 .، تايلندكبانكو، 17/1/2003-13منظمة األغذية والزراعة، 

 
وواصلت أمانة االتفاقية الدولية مناقشاتها مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن استكمال               -13

ز           اأهداف  تداخل  مذآرة تعاون تعترف ب    ى تعزي دعو إل وجي وت وع البيول التفاقية الدولية واتفاقية التن
 :عاون بين االتفاقيتين؛ آما تحدد مجاالت التعاون التالية على وجه الخصوصالت
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تعزيز التعاون بين األمانتين على التوالي من خالل تبادل منتظم للمعلومات بشأن األنشطة  -
 ومشارآة موظفي األمانتين في االجتماعات ذات الصلة والتعاون في مجال ،ذات الصلة

 إعداد الوثائق الرسمية؛
تشجيع التعاون وتبادل المعلومات بين جهات االتصال في االتفاقيتين وفي بروتوآول  -

 قرطاجنة؛
تعزيز وتيسير الدعم الفني المتبادل للتشجيع على بناء القدرات على المستويين القطري  -

 واإلقليمي؛
ية التنوع  الروابط بين نظم المعلومات التي أنشئت في إطار االتفاقية الدولية واتفاقتعزيز -

 ؛يولوجيالب
، مشارآة الخبراء الفنيين في آل من االتفاقيتين وفي بروتوآول حسبما آان مالئماتيسير،  -

 قرطاجنة في األعمال ذات الصلة للطرف اآلخر؛
 أو اجتماع ،في اتفاقية التنوع البيولوجيتيسير التفاعل بين عمل مؤتمر األطراف و -

هيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في المسائل ذات األطراف في بروتوآول قرطاجنة وال
 وضع معايير دولية ذات االهتمام المشترك بين ذلك، حسبما آان مالئما،الصلة، بما في 

 .االتفاقيتين وبرتوآول قرطاجنة
 
وجي في                       -14 وع البيول ة التن ة اتفاقي ع أمان ترآًا م ًا مش ة اجتماع سوف تعقد أمانة االتفاقية الدولي
 .وسيعرض تقرير االجتماع على الهيئة المؤقتة.  في مونتريال، آندا2003شباط /يرفبرا

 
ة         -15 ة لوقاي ة الدولي اورة عن دور االتفاقي راء مش ة إلج وارد الالزم ا الم ة ألماني ّدمت حكوم وق

فيغ،    26/9/2003-22النباتات في إدارة مخاطر األنواع الغريبة الغازية المقرر عقدها في             في براونش
ة                      . انياألم ع السلطات األلماني اون م اع بالتع ذا االجتم ى تنظيم ه ة عل ة الدولي ة االتفاقي تعمل أمان وس

 .وسيتم تأمين التمويل للمشارآين من البلدان التي تحتاج إلى مساعدة. المختصة
 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -16
 

 .ألخيرة في أعقاب المؤتمر السادس لألطراف بالقرارات والمستجدات اتأخذ علمًا -1
 ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وللخبراء على مساهماتهم في برنامج عن تقديرها تعرب -2

 .عمل الهيئة المؤقتة
 التوجهات االستراتيجية التي وضعتها جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي تدعم -3

ألولوية القصوى للتعاون والربط المستمرين بين االتفاقية والمساعدة الفنية والتي تعطي ا
 .الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي

 مبادرات اتفاقية التنوع الحيوي في مجالي المسؤوليات القانونية باحتمال تداخل تأخذ علمًا -4
 تتشاورو مع االتفاقية الدولية ومع اتفاقات منظمة التجارة العالمية أيضًا؛ يالتعويضالجبر و

مع السلطات المختصة في بلدانها بشأن بلورة المواقف القطرية المتعلقة بالمسؤوليات 
للغرض من تلك المبادرات  للتوصل إلى فهم واسع ومشترك يالتعويضالجبر القانونية و

 . وانعكاساتها على الحكومات وعدم تعارضها مع الواجبات األخرىوالحاجة إليها
 حيث تمثيل الهيئة المؤقتة في االجتماعات المتصلة باتفاقية التنوع  عمل األمانة مندعمت -5

 .البيولوجي
 . بعمل منظمة األغذية والزراعة في مجال األمن الحيويتأخذ علمًا -6
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  . حلقة العمل بشأن األنواع الغريبة الغازيةفيالمشارآة على  األعضاء المهتمين تشّجع -7


