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التهديدات املحدقة بالتنوع البيولوجي
بسبب األصناف الغازية الغريبة:
اإلجراءات املتخذة يف إطار االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات
اعتمد يف  | 2005نرش يف 2021

صادر عن أمانة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) استخدام املواد الواردة يف هذا املنتج اإلعالمي واستنساخها ونشرها .وما مل يذكر خالف ذلك،
ميكن نسخ هذه املواد وتنزيلها وطبعها ألغراض الدراسات واألحباث والتدريس اخلاصة ،أو لالستخدام يف منتجات أو خدمات غري جتارية ،على أن يشار
إىل أن املنظمة هي املصدر ،واحرتام حقوق النشر ،وعدم افرتاض موافقة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخلدمات بأي شكل من
األشكال.
وعندما يتم استنساخ هذه التوصية الصادرة عن اهليئة ،جتدر اإلشارة إىل أن النسخ احلالية املعتمدة لتوصيات اهليئة متاحة للتنزيل على العنوان التايل:
www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/

وينبغي توجيه مجيع طلبات احلصول على حقوق الرتمجة والتصرف وإعادة البيع باإلضافة إىل حقوق االستخدامات التجارية األخرى إىل العنوان التايل:
 http://www.fao.org/contact-us/licence-request/enأو إىلcopyright@fao.org :
وإن املنتجات اإلعالمية للمنظمة متاحة على املوعع اإللكرتوين للمنظمة ( )www.fao.org/publicationsوميكن شراؤها بإرسال الطلبات إىل:
تعب عن أي رأي خاص للمنظمة يف ما يتعلق بالوضع
 .publications-sales@fao.orgواألوصاف املستخدمة يف هذا املنتج اإلعالمي وطريقة عرضها ال ّ
القانوين أو التنموي ألي بلد أو إعليم أو مدينة أو منطقة ،أو يف ما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها .وال تعب اإلشارة إىل شركات حمددة أو
منتَجات بعض املصنِّعني ،سواء كانت مرخصة أم ال ،عن دعم أو توصية من جانب املنظمة أو تفضيلها على مثيالهتا مّا مل يرد ذكره .واآلراء املعرب
عنها يف هذا املنتَج اإلعالمي هي آراء املؤلف (املؤلفني) وال تعكس بالضرورة آراء املنظمة أو سياساهتا.
© FAO 2001/IPPC Secretariat

تاريخ المطبوع

هذا ال يشكل جزءًا رمسيًا من توصية اهليئة.

ُ 2005-04عرضت التوصية على اهليئة خالل دورهتا السابعة.

 2005-04اعتمدت اهليئة ،يف دورهتا السابعة ،التوصية بشأن التهديدات احملدعة بالتنوع البيولوجي بسبب األصناف الغازية الغريبة :اإلجراءات املتخذة
يف إطار االتفاعية الدولية لوعاية النباتات (.)R-02
 2016-12استعرض مكتب اهليئة التعديالت احلبية املقرتحة من عبل أمانة االتفاعية الدولية ووافق عليها.
 2017-04وافقت اهليئة ،يف دورهتا الثانية عشرة ،على إعادة ترتيب نسق التوصية وعلى إدراج التعديالت احلبية.
آخر تعديل ملراحل النشر:
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معلومات أساسية
تقدم هذه التوصية خطوطا توجيهية بشأن دور االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية الدولية) وهيئة تدابري
الصحة النباتية (يشار إليها فيما بعد باسم "اهليئة") يف ما يتعلق باإلجراءات اليت ميكن اختاذها يف جمال األنواع الغريبة
الغازية ،مبا يف ذلك النباتات اليت هي أنواع غريبة غازية.
هذه التوصية موجهة إلى
األطراف املتعاقدة واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.
التوصيات
إن اهليئة:
(أ)
(ب)

(ج)

إذ تش ي ي ي ي ي ييري إىل التأثري الس ي ي ي ي ي ييلي الكبري لألنواع الغريبة الغازية اليت هي آفات نباتية على النباتات الربية واملزروعة
يف العامل؛
إذ تالحظ أمهية الدور احلايل واحملتمل لالتفاقية الدولية يف معاجلة مشكلة األنواع الغريبة الغازية اليت تضر بالنباتات
يف ضوء اختصاصات االتفاقية الدولية املتمثلة يف محاية النباتات الربية واملزروعة واهلياكل الراسخة للوقاية من آفات
النباتات (مبا فيها النباتات اليت تشكل أنواعا غريبة غازية) اليت أنشئت ضمن إطار االتفاقية خالل فرتة عدة
عقود؛
إذ تالحظ أ ّن العمل يف هذا الصدد قد يكون مسامهة مهمة لصون التنوع البيولوجي من خالل وقاية النباتات
الربية وموائلها ونظمها اإليكولوجية وكذلك التنوع البيولوجي الزراعي؛

(د)

إذ ترحب بنشر وقائع 1حلقة العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية اليت عقدت يف براونشغيغ يف أملانيا يف سبتمربأأيلول
2003؛

(ه)

إذ ترغب يف تعزيز التعاون بني االتفاقية الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي بشأن القضايا املتعلقة ،من بني مجلة
أمور أخرى ،باألنواع الغريبة الغازية وتعزيز النشاطات يف هذا امليدان أكثر ضمن إطار االتفاقية على حنو يستكمل
العمل يف نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي والصكوك األخرى؛

(و)

1

إذ ترغب يف االستناد إىل التوصيات اليت قدمتها حلقة العمل يف براونشغيغ كما وردت يف وقائع حلقة العمل ويف
تعزيز قوة الدفع الدولية ملعاجلة هذه القضية املهمة؛

وقائع حلقة العمل بشأن حتديد خماطر األنواع الغريبة الغازية وإدارهتا باستخدام إطار عمل االتفاقية الدولية ،براونشغيغ ،أملانيا:

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y5968e/y5968e00.pdf
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(ز)

توصي األطراف املتعاقدة واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات ،حسبما يكون مالئما ،مبا يلي:














(ح)

تدعم ،يف نطاق االتفاقية الدولية ،اإلجراءات بشأن:








الصفحة

تعزيز سياسات وقوانني وقاية النباتات ،حيثما يكون ذلك ضروريا ،لتشمل وقاية النباتات الربية والتنوع
البيولوجي من آفات النباتات (مبا فيها النباتات الغريبة الغازية)؛
الرتويج لالتفاقية الدولية واملشاركة يف اسرتاتيجيات قطرية أوسع ملعاجلة األخطار اليت تشكلها األنواع الغازية
الغريبة على التنوع البيولوجي ،بغية تعظيم االستفادة من اهلياكل والقدرات املوجودة يف إطار االتفاقية الدولية؛
مضاعفة اجلهود لتطبيق واستعمال املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية وتدابري الصحة النباتية ذات الصلة
ملعاجلة األخطار اليت تشكلها األنواع الغازية الغريبة واليت هي آفات نباتية على التنوع البيولوجي (مبا فيها
النباتات الغريبة الغازية)؛
إيالء اهتمام خاص ،عند إجراء حتليل خماطر اآلفات ،إلمكانية أن تش ّكل النباتات اليت أدخلت أنواعا غريبة
غازية مع األخذ بعني االعتبار املعلومات املتوافرة عن أنواع النباتات اليت حدثت هلا هذه املشكلة بالفعل؛
تعزيز الصالت بني السلطات املعنية بالبيئة ووقاية النباتات والزراعة والوزارات ذات الصلة بغية بلورة وحتقيق
غايات مشرتكة يف العمل املعين بوقاية النباتات والتنوع البيولوجي من األنواع الغريبة الغازية؛
حتسني االتصاالت بني جهات االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي وجهات االتصال الوطنية لالتفاقية
الدولية؛
إنشاء أو تكييف النظم القائمة لإلنذار عن اآلفات لتشمل كل اآلفات النباتية (مبا فيها النباتات اليت تشكل
أنواعا غريبة غازية) واليت هتدد البيئة والتنوع البيولوجي مبا فيها اآلفات اليت تضر بالنباتات غري املزروعةأ
وال ختضع إلدارة ،والنباتات الربية ،واملوائل والنظم اإليكولوجية واحلرص على أن يتاح للوكاالت واملسؤولني
احلصول على قوائم النباتات واملنتجات النباتية وغريها من البنود اخلاضعة للوائح واملسارات التجارية اليت
ميكن أن تنقل هذه اآلفات ،ورفع تقارير إىل أمانة االتفاقية الدولية بشأن اإلجراءات املتخذة والتقدم احملرز
يف التوصيات الواردة أعاله.
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زيادة توضيح الفرص املتاحة ملعاجلة قضايا األنواع الغريبة الغازية اليت هي آفات نباتية (مبا فيها النباتات
اليت تشكل أنواعا غريبة غازية) واملنافع اليت تنشأ عن ذلك؛
معاجلة االهتمامات املتعلقة بالتهديدات احملدقة بالتنوع البيولوجي والبيئة بسبب اآلفات النباتية (مبا فيها
النباتات اليت تشكل أنواعا غريبة غازية) ومساراهتا عند وضع معايري دولية جديدة أو معدلة وتدابري الصحة
النباتية ذات الصلة؛
تضمني املسارات احملتملة لآلفات النباتية الغريبة الغازية (مبا فيها النباتات اليت تشكل أنواعا غريبة غازية)
كمعيار الختيار املواضيع واألولويات للمعايري يف املستقبل؛
يف نطاق مبادرات املساعدة الفنية يف إطار االتفاقية الدولية ،تعزيز قدرة البلدان النامية على معاجلة اآلفات
النباتية (مبا فيها النباتات اليت تشكل أنواعا غريبة غازية) اليت هت ّدد البيئة والتنوع البيولوجي.
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ترحب بالتعاون بني األجهزة الرئاسية لالتفاقية الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي يف تطوير آليات ملعاجلة األخطار
اليت تشكلها األنواع الغازية الغريبة؛

تدعو مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي إىل معاجلة األخطار اليت تشكلها األنواع الغازية الغريبة ومواصلة
األخذ يف االعتبار العمل اجلاري حتت إطار االتفاقية الدولية ومسامهتها يف صون التنوع البيولوجي.

التوصية (أو التوصيات) التي أُبطلت بموجب ما ورد أعاله:
إن توصية اهليئة الدائمةأاهليئة املؤقتة – 3أ 1قد أبطلت جزئيا مبوجب هذه التوصية.
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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  180طرفًا متعاقدًا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆لك ّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆ت ّم إنشاء  10منظمات 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.

امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما ،إيطاليا

