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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الدورة السابعة

 2005 نيسان/أبريل 8-4، روما

 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي

 من جدول األعمال المؤقت 1-12 البند

 
 مذآرة من األمانة - أوال

 
واتفاقيcة   االتفاقية الدوليcة لوقايcة النباتcات   طوال األعوام العديدة الماضية استمر التعاون بين        -1

 . بشأن الموضوعات ذات االهتمام المشتركالتنوع البيولوجي
 
 2003وفي هذا الصدد قامت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتهcا الخامسcة لعcام              -2

بcccدعم التوجهcccات االسcccتراتيجية التcccي وضcccعتها جماعcccة العمcccل المعنيcccة بcccالتخطيط االسcccتراتيجي       
طاء درجة عالية من األولوية للتعاون واالتصال المستمر بcين االتفاقيcة       والمساعدة الفنية من أجل إع    

وفي الدورة السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة . الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي
نتي  قدمت أمانة الهيئcة المؤقتcة تقريcرا بشcأن األنشcطة التعاونيcة بcين أمcا                  ،2004 النباتية المنعقدة عام  

االتفاقية الدولية لوقايcة النباتcات واتفاقيcة التنcوع البيولcوجي، بمcا فcي ذلcك إعcداد مcذآرة تعcاون بcين                          
وفي دورتها السادسة أحيطت الهيئة المؤقتة علما بهذه المcذآرة ودعcت هيئcة المكتcب إلcى                  . األمانتين

 اتفاقيccة التنccوع  استكشccاف إمكانيccات التعccاون األوثccق بccين الهيئccة المؤقتccة ومccؤتمر األطccراف فccي         
البيولccوجي، وإلccى تقccديم تقريccر فccي هccذا الشccأن إلccى آccل مccن جماعccة العمccل غيccر الرسccمية المعنيccة       
 .بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية والهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها السابعة
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تعاون بcين أمcانتي االتفاقيcة     آما أحيط مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي علما بال          -3
وطلcب مcؤتمر األطcراف فcي     . الدولية لوقايcة النباتcات واتفاقيcة التنcوع البيولcوجي وأّيcد هcذا التعcاون           

 من أمانة اتفاقية التنوع البيولcوجي أن تتعcاون مcع أمانcة االتفاقيcة الدوليcة                  2000دورته الخامسة لعام    
وأقcر مcؤتمر األطcراف فcي دورتcه          . الغريبcة الغازيcة    لوقاية النباتات في تنسيق العمل بشcأن األنcواع        

مcن اتفاقيcة التنcوع البيولcوجي     ) ح(8 بمساهمة االتفاقية الدولية فcي تطبيcق المcادة          2002السادسة لعام   
، ودعا المؤتمر االتفاقية الدولية لوقايcة النباتcات إلcى بحcث إمكانيcة               الغريبة الغازية الخاصة باألنواع   

 لcدى اضcطالعها     الغازيةاء األنواع    من جرّ  الحيويلمخاطر التي تهدد التنوع     إدراج معايير تتعلق با   
 .بالعمل بشأن المعايير وغير ذلك من الموضوعات

 
 ، 2004رحccب مccؤتمر األطccراف فccي اتفاقيccة التنccوع البيولccوجي، فccي دورتccه السccابعة لعccام   و -4

 بما فيها االتفاقيcة الدوليcة    ،منظماتبالتعاون القائم بين اتفاقية التنوع البيولوجي وسائر االتفاقيات وال        
وطلccب . الغريبccة الغازيccة لوقايccة النباتccات، إلعccداد صccكوك لمواجهccة التهديccد المتمثccل فccي األنccواع       

المؤتمر من األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي إعداد خطة عمل مشترآة بالتعcاون مcع أمانcة         
 . االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
م مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في دورته السابعة بإعداد إطcار لتقيcيم     آما قا  -5

 ، أال وهccو تخفccيض المعccدل الccراهن  2010التقccدم المحccرز نحccو الهccدف المزمccع تحقيقccه بحلccول عccام   
ويتمثccل أحcد مؤشcرات تقيccيم التغييcرات التcي تطccرأ علcى التنccوع      . الحيcوي للفقcدان فcي مجccال التنcوع    

وعمcال بقcراره رقcم     ". الغازيcة أعcداد وتكcاليف غcزوات األنcواع         "والمخاطر التي تهدده فcي       الحيوي
 بتقccديم تقccارير ومعلومccات المعنيccة والمنظمccات الصccلة دعccا مccؤتمر األطccراف االتفاقيccات ذات ،7/30

 .تساعد على مراقبة ما يحرز من تقدم في سبيل تحقيق هذا الهدف
 
رك بين أمانتي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقيcة          اجتماع مشت  2004أيار  /عقد في مايو   -6

 ارتئcي  ،وفcي هcذا االجتمcاع   . التنوع البيولوجي، حضره رئيس الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيcة  
، المنعقcدة  " واالتفاقية الدولية لوقاية النباتcات الغريبة الغازيةحلقة العمل المعنية باألنواع    "أن أعمال   
 فccي مدينccة براونشccفيغ فccي ألمانيccا، ينبغccي أن يشccترك فccي نشccرها آccل مccن     2003أيلccول /رفccي سccبتمب

وتccنص هccذه األعمccال علccى عccدد مccن   . االتفاقيccة الدوليccة لوقايccة النباتccات واتفاقيccة التنccوع البيولccوجي  
التوصيات التcي أصcدرها المشcارآون مcن أجcل تعزيcز الجهcود المبذولcة فcي إطcار االتفاقيcة الدوليcة               

ويرد موضوع إصدار هذه األعمال في البنcد  . الغريبة الغازيةالنباتات لمعالجة قضايا األنواع  لوقاية  
 هيئتcي مكتcب  وتم أيضا االتفاق على عقد اجتماع مشترك بcين  .  من جدول أعمال االجتماع الراهن   4

  .2005شباط /وأمانتي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي، في فبراير
 
أهمية الدور الراهن والكامن لالتفاقيcة      على   هذه األنشطة وغيرها على التوعية       وقد ساعدت  -7

الغريبcة  الدولية لوقاية النباتات فيما يتعلق بالجهود المبذولة لمواجهة المشكالت الناجمة عن األنcواع           
. لكيانcات ذات الصcلة   ، وذلك بالتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي وغيرهcا مcن الصcكوك وا             الغازية

ووفقccا لمccا سccبق اإلشccارة إليccه تشccمل أهccداف االتفاقيccة الدوليccة لوقايccة النباتccات وقايccة النباتccات البريccة  
ل آcذلك يسcهّ   .  التcي تكcون آفcات زراعيcة        الغريبcة الغازيcة   والنباتات والمحاصيل المهيأة مcن األنcواع        

     ccدان فccين البلccاون بccات والتعccة العالقccة الدوليccار االتفاقيccيق    إطccى التنسccجعها علccأن، ويشccذا الشccي ه
 .  لوقاية النباتاتقطريةوالتعاون على الصعيد اإلقليمي، ويوفر لها التوجيه فيما يتعلق بإعداد نظم 

 
 إلcى  2004تشcرين الثcاني     / أشcارت لجنcة المعcايير فcي نcوفمبر          ،الموضcوع ذاتcه   بوفيما يتعلق    -8

  ccا المتعلccى عملهccاون علccذآرة التعccار مccث آثccا ببحccة اهتمامهccع األمانccاون مccك بالتعccايير، وذلccق بالمع .
 .الغريبة الغازيةوأبرزت بوجه خاص أثناء المناقشات القضايا المتصلة باألنواع 
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ويرآcز  .  يرجى من الهيئة النظر في القرار الوارد فيما يلcي العتمcاده         ،وعلى ضوء ما سلف    -9
ة وعلى االتفاقية الدوليcة لوقايcة    التي هي آفات زراعي   الغريبة الغازية هذا القرار على قضية األنواع      

ويستند إلى التوصيات الرئيسية للمشارآين في حلقcة العمcل المنعقcدة فcي مدينcة براونشcفيغ                . النباتات
وإلcccى المعلومcccات المتعلقcccة "  واالتفاقيcccة الدوليcccة لوقايcccة النباتcccاتالغريبcccة الغازيcccةاألنcccواع "بشcccأن 

 .بالموضوع والواردة في أعمال حلقة العمل هذه
 

 التدابير : الحيوي التي تهدد التنوع الغريبةاألنواع  قرار بشأن مخاطر   - ثانيا
 الواجب اتخاذها في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 إن الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، -10

التcي هcي آفcات نباتيcة لهcا آثcار ضcارة علcى                 الغريبcة الغازيcة    أن األنواع    إذ تالحظ و - 1
 النباتات البرية والنباتات المزروعة في جميع أنحاء العالم؛

 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات فcي تنcاول مشcكلة           الدور الراهن والكامن  تالحظ  إذ  و - 2
قايcة   التcي تضcر النباتcات، علcى ضcوء تفcويض االتفاقيcة الدوليcة لو                 الغريبة الغازية األنواع  

        cواء، والبنcى السcة علcة والمزروعcة      ىالنباتات البريcات الزراعيcن اآلفcة مcورة للوقايcالمتط 
 التي أقيمت في إطار االتفاقية على مدى عدة عقود؛

أن العمccل فccي هccذا الصccدد مccن شccأنه أن يكccون إسccهاما آبيccرا فccي صccون  تالحccظ إذ و - 3
هccا ونظمهccا اإليكولوجيccة وحمايccة النباتccات البريccة وموائل ، مccن خccالل وقايccةالحيccويالتنccوع 
 الزراعي؛الحيوي التنوع 

 المنعقcدة فcي   الغريبة الغازيةبإصدار أعمال حلقة العمل المعنية باألنواع  ترحب  إذ  و - 4
  في مدينة براونشفيغ في ألمانيا؛2003أيلول /سبتمبر

اقيcة التنcوع   اتففي تعزيز التعاون بين االتفاقية الدوليcة لوقايcة النباتcات و           ترغب  إذ  و  - 5
، وفcي  الغريبcة الغازيcة   بcاألنواع    البيولوجي بشأن الموضcوعات التcي تتعلcق فيمcا تتعلcق بcه             

االتفاقيcة الدوليcة لوقايcة النباتcات، بطريقcة       في هذا المجcال فcي إطcار       المنفذةتدعيم األنشطة   
  وغيرها من الصكوك؛البيولوجي في إطار اتفاقية التنوع المنفذةتستكمل األعمال 

فcي االسccتناد إلcى التوصcيات الصccادرة عcن حلقcة عمccل براونشcفيغ آمccا       ترغcب  إذ و  - 6
 نجمت عن أعمال الحلقة، وفي تعزيز الزخم الدولي في تناول هذه القضية الهامة؛

 األطccراف المتعاقccدة والمنظمccات القطريccة لوقايccة النباتccات بالقيccام، حسccب       توصccي - 7
 :مقتضى الحال، بما يلي

ياسccات حمايccة النباتccات أينمccا يلccزم األمccر، بحيccث تعccالج بوضccوح    تعزيccز قccوانين وس )أ
مccن الحيccوي وبوجccه خccاص وقايccة النباتccات البريccة و التنccوع الحيccوي شccواغل التنccوع 

 .الغريبة الغازيةاآلفات الزراعية بما فيها النباتات من األنواع 
 أوسcع نطاقcا   قطرية السعي إلى تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في استراتيجيات   )ب

الغريبccة مccن جccراء األنccواع  الحيccوي مccن أجccل معالجccة المخccاطر التccي تهccدد التنccوع    
 والقcدرات المتcوافرة فعcال فcي إطcار           ىالبنc في  ، بحيث يمكن االنتفاع األقصى      الغازية

 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
الصcحة النباتيcة ذات الصcلة    تعزيز الجهود لتطبيق واستخدام المعايير الدولية لتcدابير          )ج

 الحيcوي المخcاطر التcي تهcدد التنcوع     وإجراءات الصحة النباتية المتعلقة بهcا لمعالجcة        
 . التي تكون آفات زراعيةالغريبة الغازيةمن جراء األنواع 
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 اآلفات، الحتمال أن تفعل النباتات المسcتجلبة        مخاطرإيالء عناية خاصة، لدى تحليل       )د
، مع مراعاة المعلومات المتاحة عن أنواع النباتات الcذي        الغازية الغريبةفعل األنواع   

 .حدث ذلك بشأنها فعال
تعزيccز الcccروابط بcccين السcccلطات المسcccؤولة عcccن البيئcccة وحمايcccة النباتcccات والزراعcccة   )هـ

والcوزارات المتعلقccة بهcا، بغيccة تحديcد وتحقيccق األهcداف المشccترآة فcي مجccال العمccل      
 .الغريبة الغازيةمن األنواع الحيوي التنوع الرامي إلى وقاية النباتات و

تحسccين االتصccال بccين جهccات التنسccيق المعنيccة باتفاقيccة التنccوع البيولccوجي وجهccات        )و
 االتصال المعنية باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

الغريبcة  إقامة نظم لإلنذار عن اآلفات أو تطويcع نظcم اإلنcذار القائمcة لتشcمل األنcواع                   )ز
، وتأمين الحيوي النباتات البرية والنباتات المزروعة والتنوع    على التي تؤثر    ةالغازي

نفاذ الوآاالت والمسؤولين المعنيين إلى قوائم النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من 
 . أو تعيلهاالغريبة الغازيةالمواد الخاضعة للوائح التي يمكن أن تفعل فعل األنواع 

قية الدولية لوقاية النباتات بما ينفذ من أنشطة ويحرز من تقدم بشcأن             إبالغ أمانة االتفا   )ح
 .التوصيات الواردة أعاله

 : في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، األنشطة الرامية إلىتدعم، -8
 فccي إطccار الغريبccة الغازيccةزيccادة توضccيح فccرص معالجccة القضccايا المتعلقccة بccاألنواع    )أ

 لوقاية النباتات، وما يترتب عليها من منافعاالتفاقية الدولية 
 فccي إعccداد المعccايير الغريبccة الغازيccةواألنccواع الحيccوي إدراج شccواغل تتعلccق بccالتنوع  )ب

 وإجcراءات الصcحة النباتيcة المتعلقcة     الدولية لتدابير الصحة النباتية الجديدة أو المنقحة    
  بها

اعتبارها معايير الختيار موضcوعات      ب الغريبة الغازية  محتملة لألنواع    ممراتإدراج   )ج
 .وأولويات إلعداد معايير دولية في المستقبل

الغريبccة  األنccواع  موضccوعتعزيccز المسccاعدات الفنيccة المقدمccة للبلccدان الناميccة لمعالجccة  )د
، وذلك في سcياق مبcادرات المسcاعدة الفنيcة فcي إطcار االتفاقيcة الدوليcة لوقايcة                     الغازية
 . النباتات

انة االتفاقية الدولية لوقاية النباتcات بتقcارير ومعلومcات بشcأن أعcداد غcزوات        تزويد أم  )هـ
 وتكاليف التدابير المنفcذة فcي هcذا الصcدد والتcي تسcهم فcي التقليcل مcن                     الغريبةاألنواع  

ويجcوز إرسcال هcذه المعلومcات إلcى أمانcة اتفاقيcة        . الحيcوي الخطر الcذي يهcدد التنcوع     
 مراقبcة التقcدم المحcرز فcي هcذا المجcال، وال سcيما                التنوع البيولوجي لمسcاعدتها علcى     

 الصccادر عccن المccؤتمر 7/30 التccي يccنص عليهccا القccرار 2010التقccدم نحccو أهccدافها لعccام 
  .السابع لألطراف

من األمانة دعم تطبيق هذا القرار باعتباره أولوية في إطcار االتفاقيcة الدوليcة               تطلب   -9
  المتاحة؛لوقاية النباتات، وذلك في حدود الموارد

 بالتعاون بين االتفاقية الدولية لوقاية النباتcات واتفاقيcة التنcوع البيولcوجي فcي           ترحب -10
، وتطلcب مcن األمانcة     الغريبcة الغازيcة   استحداث آليcات لمعالجcة التهديcد المتمثcل فcي األنcواع              

 .جهودإعداد برنامج عمل مشترك بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي دعما لهذه ال
 
الغريبcة  اتفاقية التنcوع البيولcوجي، لcدى معالجcة التهديcد المتمثcل فcي األنcواع           تدعو    -11

، إلى االستمرار في مراعاة العمل المنّفذ في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في  الغازية
 . الحيويسبيل وقاية النباتات، وإسهام االتفاقية في صون التنوع 
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