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R-01 الغريبة الغازية واألنواع البيولوجية والسالمة احملورة احلية الكائنات  

6  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 1  من

 معلومات أساسية
 

 تدابري وهيئة( لدوليةا االتفاقية) النباتات لوقاية الدولية االتفاقية دور بشأن توجيهية اخطوط   التوصية هذه تقدم 
 وتتضمن. الغريبة الغازية واألنواع احملورة احلية بالكائنات يتعلق ما يف"( اهليئة" باسم بعد ما يف إليها يشار) النباتية الصحة
 .البيولوجي التنوع اتفاقية مع والتعاون االتصاالت بشأن توجيهية اخطوط   كذلك  التوصية

 
 إلى موجهة التوصية هذه
 

 .النباتات لوقاية الوطنية واملنظمات املتعاقدة األطراف 
 

 اتالتوصي
 
 وأنشطتها نطاقهاو الغرض من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  -1
 

 :بأن اهليئة تقر   
 
 لنباتاتا تصيب اليت اآلفات ودخول انتشار ملنع والفعال املشرتك العمل ضمان" هو االتفاقية من الغرض (أ)

 قوتطبي لوضع إطار توفري بغرض ذلك ويتم(. 1-1 املادة" )ملكافحتها املالئمة التدابري وترويج النباتية، واملنتجات
 االعتبار يف واألخذ ،(ليةالدو  املعايري) النباتية الصحة لتدابري دولية معايري ووضع النباتية، للصحة منسقة تدابري
 .والبيئة واحليوان اإلنسان صحة ومحاية النباتات وقاية تنظم اليت دوليا عليها املتفق املبادئ

النباتات ال تقتصر على النباتات املزروعة، والوقاية ال تقتصر على األضرار املباشرة من اآلفات. فاالتفاقية الدولية  (ب)
 قادر ض ممر ن أو كائن حيوا من نبات أو حيويأي نوع أو ساللة أو منط لوقاية النباتات تعرف اآلفة بأهنا " 

األعشاب الضارة  يةالنباتتعريف االتفاقية لآلفات ويشمل  ".لنباتات أو املنتجات النباتيةعلى إحداث أضرار با
ق على وقاية النباتات االتفاقية ينطب طاقنفإن  ،واألنواع األخرى اليت هلا تأثري غري مباشر على النباتات. وبالتايل

 التنوع البيولوجي. ونا يسفر عن ذلك من مساةمة كبرية يف صممالربية، 
يدعمها نظام من املعايري واإلجراءات لتحديد اآلفات اليت هتدد واجبات على حقوق و وتنص االتفاقية الدولية  (ج)

شارها. ومبقتضى وانتدخوهلا صحة النبات، مع تقدير خماطرها، وحتديد مدى قوة التدابري اليت تستخدم ملكافحة 
اطر اآلفات اليت هتدد خمدارة وإ، قامت أغلب البلدان بإنشاء هيئات تنظيمية هلا خربهتا يف تقدير ةاالتفاقية الدولي
 الصحة النباتية.

 
ورغم أنه من الواضحححح  أن االتفاقية الدولية تنطبق يف بعا جوانبها على انتشححححار اآلفات املرتبط بالتجارة الدولية،  

 مححل وتعاالتفححاقيححة.  طححاقنعلى هححذا انححانححب. فححالككري من أشححححححححححححححكححال التعححاون الححدويل تححدخححل ضححححححححححححححمن ال تقتصححححححححححححححر  افححإهنحح
 تعاون تام مع املنظمات األخرى ذات الصححلة تفاديا لالزدواجية، وتشححجيعا لتنسححيق تنفيذ االلتزامات املنصححو  االتفاقية يف

 عليها يف الصكوك األخرى.



الغريبة الغازية واألنواع البيولوجية والسالمة احملورة احلية الكائنات  R-01 

6 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  الصفحة 2  من

 
 ات التكنولوجيا منتجيتعلق بالكائنات الحية المحورة/ ما في النباتاتدور االتفاقية الدولية لوقاية  -2

 الحديثة لبيولوجيةا
 

 :بأن اهليئة تقر   
 
اليت قد متكلها باتية النيف محاية الصحة النباتية، فإن خماطر اآلفات املتمكلة االتفاقية الدولية  واليةا مع اتساق   (أ)

 .لدوليةا االتفاقيةعمل  طاقناحلديكة تدخل ضمن  لبيولوجيةامنتجات التكنولوجيا /الكائنات احملورة
 –إذا اسححححححححتلزم األمر – اإلدارةو مناسححححححححبة لعمليات التقدير  وإدارهتا تحليل املخاطرنظم االتفاقية الدولية اخلاصححححححححة ب )ب(

 للمخحاطر املبحاشححححححححححححححرة أو غري املبحاشححححححححححححححرة لآلفحات على النبحاتحات املزروعحة والربيحة واملنتجحات النبحاتيحة، اليت قحد تحأ  
 احلديكة. لبيولوجيةالوجيا منتجات التكنو  –من الكائنات احلية احملورة 

 نات احلية احملورة متكلها الكائاملخاطر اليت إدارةبالنظم واإلجراءات اليت تتبعها االتفاقية الدولية وثيقة الصلة  )ج(
 احلديكة من حيث صلتها بوقاية الصحة النباتية. لبيولوجيةامنتجات التكنولوجيا و 

عملية أخرى  جهنُ ا لوضع ا أو منوذج  النباتية ميكن أن تشكل أساس   اآلليات واهلياكل القطرية احلالية لنظم الصحة )د(
 احلديكة. لبيولوجيةامنتجات التكنولوجيا و  رتبطة بالكائنات احلية احملورةاملخاطر امل دارةإل

 
التكنولوجيا  منتجاتو ية بشرر ا الكائنات المحورة النبات الصررحةمعايير دولية لتدابير صرريا ة ضرررورة  -3

 الحديثة لبيولوجيةا
 
 بأن:اهليئة  تقر 

 
حلديكة، تقع بوضوح ضمن ا لبيولوجيةامنتجات التكنولوجيا و  املرتبطة بالكائنات احلية احملورة النباتيةخماطر اآلفات  )أ(

 عمل االتفاقية الدولية.نطاق 
 

 الزراعي للحجرالعالقة بين األنواع الغازية واآلفات الخاضعة  -4
 
 اهليئة بأن:  تقر 

 
 األنواع اليت قد تكون غازية واليت قد تؤثر بصحححححححححورة مباشحححححححححرة أو غري مباشحححححححححرة على النباتات أو املنتجات النباتية،  )أ(

 إذا اسححححححححححححححتلزم  –أو اليت قد تسححححححححححححححتخدم كعامل يف املكافحة البيولوجية ينبغي أن يتم تقديرها ورصححححححححححححححدها وإدارهتا 
 .ةطبقا ألحكام ومعايري االتفاقي –األمر 

والغائبة )غري املوجودة( عن منطقة ما )أو إذا كانت موجودة، فهي موزعة بصورة يف القسم التايل األنواع احملددة  )ب(
حمدودة وخاضعة للمكافحة الرمسية( ينبغي اعتبارها آفات خاضعة للحجر الزراعي، وإخضاعها للتدابري املنصو  

 .عليها يف أحكام ومعايري االتفاقية



 تغطية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات للنباتات املائية

6  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 3  من

 
 ما يتعلق باألنواع الغازية الغريبة الدولية فيدور االتفاقية  -5
 
 اهليئة بأن: تقر
 
النباتات  آفاتمنع دخول هتدف إىل إجراءات ووضعت معايري و  وواجبات،على حقوق  تنصاالتفاقية الدولية  )أ(

 واملنتجات النباتية وانتشارها، مبا يف ذلك األنواع الغازية.
)ح( واملواد 8ري للمادة بالتنفيذ القط ا وثيق  ذلك أحكامها ومعايريها، يتصل اتصاال  تنفيذ االتفاقية الدولية مبا يف  )ب(

واألنشطة األخرى ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي، ومواصلة تطوير برنامج عمل هذه االتفاقية األخرية بشأن 
وِجهةملبادئ اا وتتداخل مع هدف  مباشر  تتصل اتصاال  وعالوة على ذلك، األنواع الغريبة. 

ُ
نع الدخول واإلدخال مل امل

والتخفيف من تأثريات األنواع الغريبة الغازية اليت هتدد سالمة النظم اإليكولوجية واملوائل واألنواع الصادرة عن 
من املقرارات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف  6/23)املقرر  1اتفاقية التنوع البيولوجي

 .جتماعه السادس(ا
واضحني للمبادئ واهلدف ال النطاقا، أو تتداخل مع  مباشر  الككري من أحكام ومعايري االتفاقية الدولية تتصل اتصاال   )ج(

 اجملاالت ذات الصلة:تشمل و  اتفاقية التنوع البيولوجي. الصادرة عن لتوجيهيةا
 

  ؛ةوتنظيمي ةطر قانونيأتوفري 
  املساعدات الفنية إىل البلدان النامية؛بناء القدرات وتقدمي 
  دارة املخاطر احملتملة لآلفات النباتية؛إتقدير و 
 املناطق احملمية اليت قد هتددها اآلفات؛ 
 تطبيق تدابري للوقاية من دخول اآلفات دون قصد؛ 
  دارة املخاطر قد طبقت؛إإصدار شهادات بأن تدابري 
  فحححات، مكحححل الكحححائنحححات الحححدقيقحححة اليت يزعم أهنحححا مفيحححدة دارة دخول كحححائنحححات دقيقحححة قحححد تكون آإتقحححدير و 

 يف املكافحة البيولوجية؛
 تبادل املعلومات العلمية والتنظيمية املتعلقة باآلفات النباتية؛ 
  ىل أدىن حد ممكن من تأثريات اآلفات النباتية؛إبلدان للتقليل الالتعاون بني 
 ،ومكافحتها واستئصاهلا. حتديد اآلفات املوجودة يف الزراعة والنباتات الربية 

 
 التنوع البيولوجي،  اتفاقية الصحححححححادرة عن لتوجيهيةاباإلضحححححححافة إىل أحكام االتفاقية الدولية اليت هلا صحححححححلة باملبادئ و  

 اطر اآلفات.دارة خمإقد وضعت معايري وإجراءات تشغيلية لالستفادة من خربهتا الطويلة يف االتفاقية الدولية فإن 
  

                                                           
 https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7197 الصادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي على العنوان التايل: لتوجيهيةااملبادئ  ميكن االطالع على  1

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7197
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6 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  الصفحة 4  من

 بشدة: اهليئة  حتث   
 
مل اتفاقية التنوع البيولوجي عبيف بلداهنم املسؤولني املعنيني املوظفني  حاطةعلى إاملنظمات الوطنية لوقاية النباتات  )د(

وِجهة املبادئمبا يف ذلك )الغريبة بشأن األصناف الغازية 
ُ
 األنواع تأثريات نم والتخفيف واإلدخال الدخول ملنع امل

 املقرر) البيولوجي وعالتن اتفاقية عن الصادرة واألنواع واملوائل اإليكولوجية النظم سالمة هتدد اليت الغازية الغريبة
علما بنطاق  ((سادسال اجتماعه يف البيولوجي التنوع اتفاقية يف األطراف مؤمتر اعتمدها اليت املقرارات من 6/23

 .ومسؤولياهتااالتفاقية الدولية 
 
 الصحة النباتية بش ا األنواع الغازية الغريبةمعايير دولية لتدابير صيا ة ضرورة  -6
 

 إن اهليئة:  
 
 .اآلفاتلتحليل خماطر  إطار"  2رقم  لدويلاالبيئية املتعلقة باآلفات النباتية، ترد يف املعيحححار  لشواغلابأن  تق ر )أ(

 باآلفات رتبطةامل البيئية املخاطر عن تفاصيل يقدم" احلجريةحتليل خماطر اآلفات " 11إىل املعيار الدويل رقم  تشري )ب(
  .واجباهتاو  قوقهاحيف ما خيص  املتعاقدة األطراف ساعديو االتفاقية الدولية  دور توضي  على ويساعد النباتية،

 لدولية ونظم إدارهتا الصحححححححادرة عن االتفاقية احتليل خماطر اآلفات  يةتسحححححححتخدم منهج البلدانبعا إىل أن  تشحححححححري (ج)
لكن هذه النظم و سححححححححححححححيما يف قطاعات البسححححححححححححححتنة والزراعة والغابات،  ،يف معانة التأثريات البيئية لآلفات النباتية

 التفاقية الدولية.والية ال اى نطاق أوسع يف بلدان أخرى، وفق  تستخدم عل
 يئيةيع جديدة للمعايري لضمان معانتها بشكل مناسب للمخاطر البيف مواض النظراهليئة على أن تواصل  توافق )د(

 .لآلفات النباتية
 
 :أنهباهليئة على وجه اخلصو   عرتفت 

 
املزيد من التوضي   11 قمر  يرد يف املعيار الدويلاملشاغل البيئية،  ، ملراعاةالدولية اقيةالوالية احلالية لالتفمبقتضى  )ه(

 آلفات النباتية:لباملخاطر البيئية احملتملة ذات الصلة النقاط اخلمسة التالية بشأن هذه 
 

  زالة أى صنف منها؛إأو املعرضة للخطر )أو املهددة( أو  ألصليةاتقليل األنواع النباتية 
 نظام  ا يف احملافظة علىا رئيسحححححححححححي  دور  ؤدي تقليل أو إزالة أي صحححححححححححنف نبا  رئيسحححححححححححي )أي الصحححححححححححنف الذي ي

 ؛يكولوجي(إ
 يكولوجي حملي؛إا يف أي نظام ا رئيسي  عترب مكون  تقليل أو إزالة أي صنف نبا  ي 
 ي؛يكولوجإلإحداث تغيري يف التنوع البيولوجي النبا ، بطريقة تؤدي إىل خلخلة النظام ا 
  ما يؤدي إىل برامج للمراقبة أو االسححححححححححححححتئصححححححححححححححال أو املكافحة قد يتطلبها األمر إذا دخلت آفة من اآلفات

الربامج )مكل اسححتخدام املبيدات أو إطالق مفرتسححات وطفيليات غري اخلاضححعة للحجر الزراعي، وتأثري هذه 
 حملية( على التنوع البيولوجي.

https://www.ippc.int/ar/publications/639/


 تغطية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات للنباتات املائية

6  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 5  من

 
 ورةالكررائنررات الحيررة المحاالتفرراقيررة الرردوليررة ةات الصرررررررررررلررة بررمررا يتعلق بجوانرر   فيبنرراا الررردرات  -7

 الحديثة واألصناف الغازية الغريبة لبيولوجيةامنتجات التكنولوجيا و 
 

 إن اهليئة: 
 
حتياجات جمال الصحة النباتية، وتدرك االاحتياجاهتا من بناء القدرات يف على حتديد  املتعاقدة األطراف حتث )أ(

احلديكة واألصناف  يةلبيولوجاما يتعلق بالكائنات احلية احملورة ومنتجات التكنولوجيا  اخلاصة للبلدان النامية يف
 .الغازية الغريبة

 احلديكة لبيولوجيةا ياالتكنولوج ومنتجات احملورة احلية بالكائنات الصلة ذات الدولية االتفاقية جوانبدراج على إ توافق)ب( 
ليت تقوم هبا االتفاقية ااملناسبة يف أنشطة بناء القدرات  ذات الصلة وقضايا املخاطر البيئية الغريبة الغازية واألصناف

 .ةالدولي
برامج مناسبة فيذ نوضع وتمن أجل عمل مع اتفاقية التنوع البيولوجي وغريها من األجهزة ذات الصلة على ال توافق (ج)

 تليب احتياجات البلدان يف اجملاالت ذات املصلحة املشرتكة.
 

 لبيولوجيررةاجررات التكنولوجيررا منتو  مررا يتعلق بررالكررائنررات الحيررة المحورة في والتعرراوا االتصرررررررررررراالت -8
 واألنواع الغازية الغريبة الحديثة

 
 :ا يليمب اهليئةقر  ت 

 
التفاقات احلديكة واألنواع الغازية الغريبة مغطاة با لبيولوجيةان الكائنات احلية احملورة ومنتجات التكنولوجيا إ )أ(

واتفاقية االتفاقية الدولية  التعاون بني تعزيزمن الضروري  هاهليئة أن عتربواملبادرات الدولية املختلفة. وتبعا لذلك، ت
 يتسىن حتقيق هدف التنسيق والدعم املتبادل يف جمال تنفيذ هذه االتفاقات.لكي التنوع البيولوجي 

 
 اهليئة على ما يلي: توافق 

 
لمنظمات لأعضاء اهليئة إىل حضور االجتماعات ذات الصلة بدعوة ، قتضاء، عند االاالتفاقية الدولية أمانة قيام (ب)

 نيابة عن اهليئة.األخرى 
 الصلةماعات ذات ر االجتو التنوع البيولوجي وحضاتفاقية أمانة االتفاقية الدولية، على حنو وثيق، مع أمانة عمل  (ج)

جتماعات ذات تفاقية التنوع البيولوجي إىل حضور االاالتفاقية الدولية الأمانة دعوة التفاقية التنوع البيولوجي، و 
 تفاقية الدولية.الصلة لال

لمجاالت ذات ن التغطية الكافية لاوضع املعايري لضمالقائمة على جهزة األمع سائر االتفاقية الدولية تعاون أمانة  (د)
 االهتمام املشرتك.



الغريبة الغازية واألنواع البيولوجية والسالمة احملورة احلية الكائنات  R-01 

6 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  الصفحة 6  من

 التخطيط االسرتاتيجي.اهليئة اخلاصة باالتصال والتعاون كجزء من عملية  قضايا ةعانم (ه)
 

 بشدة: ث اهليئة حت 
 
سائل ن املإىل املوظفني القطريني املسؤولني عاالتفاقية الدولية إبالغ اهتمامات وقضايا  األطراف املتعاقدة على (و)

، والقضايا والتكنولوجية والتقنية يةالعلم باملشورة املعنية الفرعية اهليئةالبيولوجي، مبا يف ذلك  التنوعاملتعلقة باتفاقية 
عند ارها مناسبة االتفاقية الدولية واعتبااللتزامات املنصو  عليها يف  فهمن الضم املتعلقة بربوتوكول قرطاجنة

 حتديد املواقف. ويشمل ذلك:
 

 ؛االتصال باملوظفني القطريني املناسبني 
 ؛اسات والربامج(والسي اتاألهداف )التشريعتلك البلدان لقيق وكيفية حتاالتفاقية الدولية تعريفهم ب 
  ؛املعايريتلك ما هي  األهداف، وحتديدتلك توضي  كيفية مساةمة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية يف 
  املعنية الفرعية ئةاهليو لقطرية لتنفيذ أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي األعمال التحضححححححححححححححريية ااملسححححححححححححححاعدة يف 

 وبروتوكول قرطاجنة واألنشطة األخرى ذات الصلة. والتكنولوجية والتقنية العلمية باملشورة
 

 :التوصية )التوصيات( التي أبطلت بموج  ما سبق أعاله
 

 .التوصية هذه مبوجب أبطلتا قد 2/1 -املؤقتة اهليئة/اهليئة توصيةإن  



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  
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منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	


