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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

االتفاقية الدولية لوقاية أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة مذآرة تعاون بين 
 النباتات

  من جدول األعمال المؤقت1-12البند 

اون    وّقعت أمانتي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية ا        -1 ذآرة تع ى م لتنوع البيولوجي عل
ر                   ). 1الملحق  ( ة غي ب التضارب واالزدواجي ز التفاعل وتجّن ى تحفي ذه إل وتسعى مذآرة التعاون ه

 . الالزَمين والحرص على وجود تعاون مجٍد في األنشطة المشترآة

 :وتسعى مذآرة التعاون تحديدًا إلى -2

 :تحفيز التعاون من خالل -1

 لمعلومات عن األنشطة ذات الصلة؛التبادل المنتظم ل )أ(

ي االجتماعات ذات الصلة                ) ب( دى الطرفين ف مشارآة المسؤولين المختصين ل
 آلما دعت الحاجة؛

ائق ذات      ) ج( ودات الوث ة مس الل إتاح ن خ مية م ائق الرس داد الوث اون إلع التع
 .الصلة وإبداء التعليقات حيث يجب ويمكن ذلك

ة             تشجيع التعاون وتبادل المعلومات    -2 ة باتفاقي دى الطرفين المعني  بين نقاط االتصال ل
المة   أن الس ة بش ول قرطاجن وجي وبروتوآ وع البيول ةالتن ة االحيائي ة الدولي  واالتفاقي

 .لوقاية النباتات بغرض تحفيز التعاون على المستويين القطري والدولي
ا      -3 ز بن ل تحفي ن أج رى م ور أخ ين أم ن ب ادل م ي المتب دعم الفن جيع ال ير وتش ء تيس

 .القدرات على المستويين القطري واإلقليمي
ة                  -4 ة لوقاي ة الدولي تحفيز قيام روابط بين نظم المعلومات التي أنشئت في إطار االتفاقي

وع              ة التن ي إطار اتفاقي ة ف النباتات وآلية التنسيق والتنسيق في مجال السالمة الحيوي
 . االحيائيةالبيولوجي وبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة 



2 ICPM 04/INF/15 
 

ICPM 04/J1375a 

ي تشملها آل من              اا  آلم -5 قتضى األمر، تيسير مشارآة الخبراء الفنيين في القضايا الت
ة بشأن السالمة            وجي وبروتوآول قرطاجن وع البيول ة اتفاقية التن ة  االحيائي  واالتفاقي

 .الدولية لوقاية النباتات في الجوانب ذات الصلة في برامج عمل آل منها
زة الري     -6 طة األجه ين أنش ل ب ام تفاع ير قي وجي    تيس وع البيول ة التن ية التفاقي اس

ا                ائل ذات الصلة بم ي المس وبروتوآول قرطاجنة واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ف
 . في ذلك، حسب المقتضى، وضع معايير دولية تتصل بالمصالح العامة

ة   -3 ة الدولي انتي االتفاقي ين أم اون ب تقبل التع ي المس ملها ف د يش ي ق ددة الت ن القضايا المح  وم
ة            ة لوقاي ة الدولي ة وأدوار االتفاقي ة الغازي واع الغريب وجي، األن لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيول
ة         ات الحّي ة وبالكائن ات البحري ق بالنبات ا يتعّل النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي ومسؤولياتهما في م

 .المحّورة

 .  أن تأخذ علمًا بمذآرة التعاون هذه من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةيرجىو -4
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 1الملحق 

 مذآرة تعاون بين

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

 بشأن التعاون بين

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي و

 :إذ تستذآران ما يلي

اتفاقية التنوع البيولوجي بصيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على تتمّثل أهداف  -1
نحو قابل لالستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية 

إيجاد أو االحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم أو إدارة أو مكافحة المخاطر ) 1(ويشمل ذلك أحكامًا عن 
استخدام وإطالق آائنات حية محورة ناجمة عن التقانة الحيوية التي قد يكون لها تأثير المرتبطة ب

سلبي على البيئة، مما يؤثر على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل لالستمرار مع 
منع استجالب أو مكافحة أو استئصال ) 2(األخذ في االعتبار أيضًا المخاطر على صحة اإلنسان و

 ألنواع الغريبة التي تهدد النظم األيكولوجية أو الموائل أو األنواع؛ا

 من 3-19 الذي ُوضع تبعًا للمادة االحيائيةتتمّثل أهداف بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة  -2
اتفاقية التنوع البيولوجي، بالمساهمة في ضمان مستوى آاٍف من الحماية في مجال النقل والمناولة 

مأمون للكائنات الحية المحورة الناشئة عن التقانة الحيوية الحديثة التي يمكن أن واالستخدام ال
تترّتب عليها آثار ضارة على صيانة التنوع الحيوي واستخدامه المستدام، مع مراعاة المخاطر 

 على صحة اإلنسان أيضًا ومع الترآيز بصفة خاصة على حرآات النقل عبر الحدود؛

على ) 2002(ي اتفاقية التنوع البيولوجي قد وافق في دورته السادسة آان مؤتمر األطراف ف -3
مبادئ توجيهية للوقاية من األنواع الغريبة التي تهدد النظم األيكولوجية أو الموائل أو األنواع 

 واستجالبها والتخفيف من وطأتها؛

) 2001(ثالثين وافق مؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في دورته الحادية وال -4
ضمان العمل المشترك والفعال لمنع انتشار ) 1(على االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من أجل 

، ترويج التدابير المالئمة لمكافحتها) 2( تصيب النباتات والمنتجات النباتية والتيودخول اآلفات 
ة أو قد تؤدي إلى بما في ذلك بنوع خاص أية آائنات حية أخرى قد تحتوي على آفات نباتي

 .انتشارها، ال سيما في حاالت النقل الدولي

 

 :وإذ تستذآران أيضًا ما يلي

إلى األمانة ) 2000(طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في دورته الخامسة  -5
يمية لوقاية بالتعاون مع عدد من األجهزة من بينها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمات اإلقل

النباتات من أجل تنسيق العمل الخاص باألنواع الغريبة الغازية والتوّسع في بلورة المعايير 
 تحليل المخاطر وإلعداد تقارير عن البرامج المشترآة المحتملة؛/واالتفاقات، بما في ذلك لتقييم
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إلى الجهاز ) 2002(طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في دورته السادسة  -6
الفرعي المعني بالمشورة العلمية والفنية والتكنولوجية وإلى المنظمات الدولية األخرى أن تعمد من 
بين أمور أخرى إلى تحديد واإلشارة إلى الفجوات وأوجه الخلل المحددة األخرى في اإلطار 

لتنوع الحيوي، بما في ذلك التنظيمي الدولي من منظار فني لتهديدات األنواع الغريبة الغازية على ا
 النظر في مختلف طرق انتقال األنواع الغريبة الغازية؛

 20/آان االجتماع السادس لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في قراره السادس -7
طلب إلى األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئة ) 1(قد 

ة لتدابير الصحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات في ما يتعلق بوضع المعايير المؤقت
شّجع األطراف في ) 2(لتحليل مخاطر اآلفات النباتية التي تؤثر على الكائنات الحّية المحورة؛ 

باتات على المباشرة اتفاقية التنوع البيولوجي والحكومات المشارآة في االتفاقية الدولية لوقاية الن
 واتفاقية التنوع البيولوجي في االحيائيةفي إشراك الخبراء في بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة 
حّث الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة ) 3(وفودها إلى اجتماعات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ 

ضع المعايير الدولية ألغراض تدابير الصحة النباتية الخاصة النباتية على الحرص على و
بالكائنات الحّية المحورة بما يتماشى واألهداف وآافة االشتراطات ذات الصلة في بروتوآول 

 ؛االحيائيةقرطاجنة بشأن السالمة 

ها ، واعترافًا من)2001(آانت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة  -8
بتداخل أهداف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي وآخذة علمًا بأهمية 

دعت إلى تفعيل التعاون بين منظمة األغذية ) 1(االتساق والدعم المتبادل عند تنفيذ آلتا االتفاقيتين 
حددت مجاالت ) 2(ولوجي ووالزراعة لألمم المتحدة في مجال وقاية النباتات واتفاقية التنوع البي
 التعاون بما في ذلك إعداد معايير دولية معّينة لتدابير الصحة النباتية؛

 :اتفقتا على ما يلي

  الغاية– 1المادة 

تسعى مذآرة التعاون هذه إلى تحفيز التعاون في المجاالت ذات الصلة بالنسبة إلى األنشطة               ) أ(
ة جي وبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة        المنّفذة في إطار اتفاقية التنوع البيولو      ة   االحيائي  واالتفاقي

ين       ر الالزَم ة غي ارب واالزدواجي ب التض ل وتجّن ز التفاع رض تحفي ات، بغ ة النبات ة لوقاي الدولي
 . والحرص على وجود تعاون مجٍد في األنشطة المشترآة

ومنظمة األغذية والزراعة وتحقيقًا لهذه الغاية، سوف تسعى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  ) ب(
 :لألمم المتحدة بشكل خاص إلى

الل   • ن خ اون م ز التع طة ذات الصلة؛  ) 1(تحفي ن األنش ات ع تظم للمعلوم ادل المن ) 2(التب
دعو الحاجة؛                   ا ت ) 3(إشراك المسؤولين المختصين فيهما في االجتماعات ذات الصلة حيثم

ن خالل إت مية م ائق الرس داد الوث ال إع ي مج اون ف ائق ذات الصلة التع ودات الوث ة مس اح
 .وإبداء التعليقات حيث يجب ويمكن ذلك

وع               • ة التن ة باتفاقي دى الطرفين المعني تشجيع التعاون وتبادل المعلومات بين نقاط االتصال ل
ات         االحيائيةالبيولوجي وبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة       ة النبات ة لوقاي ة الدولي  واالتفاقي

 .ى المستويين القطري والدوليبغرض تحفيز التعاون عل
ى                 • درات عل تيسير وتشجيع الدعم الفني المتبادل من بين أمور أخرى من اجل تحفيز بناء الق

 .المستويين القطري واإلقليمي
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ات               • تحفيز قيام روابط بين نظم المعلومات التي أنشئت في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النبات
ال    ي مج يق ف يق والتنس ة التنس وجي    وآلي وع البيول ة التن ار اتفاقي ي إط ة ف المة الحيوي الس
 . االحيائيةوبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة 

ة             اآلما   • ي تشملها آل من اتفاقي قتضى األمر، تيسير مشارآة الخبراء الفنيين في القضايا الت
ة بشأن السالمة            ة التنوع البيولوجي وبروتوآول قرطاجن ة لوق  االحيائي ة الدولي ة   واالتفاقي اي
 .النباتات في الجوانب ذات الصلة في برامج عمل آل منها

ول     • وجي وبروتوآ وع البيول ة التن ية التفاقي زة الرياس طة األجه ين أنش ل ب ام تفاع ير قي تيس
ك، حسب    ي ذل ا ف ائل ذات الصلة بم ي المس ات ف ة النبات ة لوقاي ة الدولي ة واالتفاقي قرطاجن

 . العامةالمقتضى، وضع معايير دولية تتصل بالمصالح 

 تنسيق األنشطة - 2المادة 

تعتمد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من وقت إلى وقت، 
وتشكل خطط العمل . بغرض تطبيق مذآرة التعاون هذه، خطط عمل خاصة باألنشطة المشترآة

 .هذهحال االنتهاء منها جزءًا ال يتجزأ من مذآرة التعاون 

  الجوانب المالية– 3المادة 

تبقى األنشطة المشترآة المنّفذة في إطار مذآرة التعاون هذه رهنًا بتوافر األموال لهذا  )أ(
وتقّدم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، حسب . الغرض

سية لكل منهما بالنسبة إلى األنشطة المقتضى، اقتراحات الميزانية الخاصة باألجهزة الريا
 . المشترآة المنّفذة بموجب مذآرة التعاون هذه

تسعى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، آلما دعت  )ب(
الحاجة، إلى الحصول على المزيد من التوجيهات من األجهزة الرياسية في آل منهما بالنسبة إلى 

 استخدام قدراتهما ومواردهما إلى أقصى الحدود الممكنة بما يضمن التنفيذ الفّعال والمجدي سبل
 التابع لها واالتفاقية الدولية االحيائيةالتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة 

 .لوقاية النباتات

  إعداد التقارير وإسداء المزيد من المشورة– 4المادة 

مانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تقريرًا إلى األجهزة ترفع أ
الرياسية واألجهزة الفرعية المختصة في آل منهما، حسب المقتضى، عن التقدم المحرز في تنفيذ 

 .يدةهذه المذآرة وتسعيان إلى الحصول على المزيد من التوجيهات بشأن مجاالت التعاون الجد

  تسوية النزاعات– 5المادة 

تسّوى بالتفاوض أية نزاعات قد تطرأ بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األغذية 
أما في حال تعّذر على الطرفين . والزراعة لألمم المتحدة في سياق تفسير هذه المذآرة أو تطبيقها

سطة التحكيم عمًال بقواعد التحكيم التي التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، فيسّوى النزاع بوا
 . حددتها لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والسارية حاليًا

  نقاط االتصال– 6المادة 

تعتبر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات نقطتي االتصال 
 .ا يتعلق باالتصاالت الرسمية وبتبادل المعلوماتألغراض مذآرة التعاون هذه، خاصة في م
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  االستعراض والتعديل واإلنهاء- 7المادة 

يجوز استعراض مذآرة التعاون هذه لتقييم مدى فعاليتها آما ويجوز تعديلها في أي وقت  ) أ(
 .باالتفاق المتبادل بين الطرفين

ها ويجوز إنهاؤها من قبل أّي من تدخل هذه المذآرة حّيز التنفيذ فور توقيع الطرفين علي ) ب(
الطرفين شريطة إرسال إشعار خطي بذلك إلى الطرف اآلخر في مهلة ال تقل عن ستة أشهر عن 

 .تاريخ اإلنتهاء الفعلي

 ...................، بتاريخ...........................جرى التوقيع  في

 
 Louise O. Fresco  حمد اهللا زيدان
 المدير العام المساعد  األمين التنفيذي

 مصلحة الزراعة  اتفاقية التنوع البيولوجي
منظمة األغذية والزراعة لألمم   
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