
  

  
طبع عدد محدود ،  األمم المتحدة محایدة مناخیا في مبادرة األمین العام لجعللتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة

  .ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة  .من هذه الوثیقة

  حلقة عمل دون إقلیمیة لبناء القدرات
  في المنطقة العربیة لمعالجة األنواع الغریبة الغازیة

  من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي9ولتحقیق الهدف 
    2013 شباط/فبرایر 14-11 العربیة المتحدة، دولة اإلمارات ،دبي

  جدول األعمال المؤقتلشروحات 
  مقدمة

 الخطة االستراتیجیة للتنوع ، في اجتماعه العاشر،اعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي -1
عشرین، ینص ومن بین األهداف العالمیة ال.  مع أهداف أیشي العشرین للتنوع البیولوجي2020-2011البیولوجي 

ف األنواع الغریبة الغازیة ومساراتها، ویحدد ترتیبها حسب األولویة، 2020بحلول عام ":  على ما یلي9الهدف  ّ ، تعر
" وتوضع تدابیر إلدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها، وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولویة أو یتم القضاء علیها

إلى األمین التنفیذي أن یشجع التعاون عبر الحدود بشأن إدارة أیضا لب طذلك، وباإلضافة إلى ). 10/2المقرر (
 .)10/38من المقرر ) ب(9الفقرة  (رانھض األاحوأوخصوصا في األنواع الغریبة الغازیة، 

ومة وحكوبناء علیه، تنظم أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي حلقة العمل الحالیة بالتعاون مع وزارة البیئة والمیاه،  -2
اإلمارات العربیة المتحدة، والمكتب اإلقلیمي لغرب آسیا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، وأمانة االتفاقیة الدولیة 

حلقة عمل دون إقلیمیة لبناء "وستعقد حلقة العمل المعنونة . ، بدعم سخي من حكومة الیابان(IPPC)لوقایة النباتات 
، " من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي9لجة األنواع الغریبة الغازیة ولتحقیق الهدف القدرات في المنطقة العربیة لمعا

 .2013شباط / فبرایر14 إلى 11 من ،ستعقد في دبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة
وستنظر حلقة العمل هذه في كیفیة إعداد أو تحدیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة لألنواع الغریبة  - 3

كجزء من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة المحدثة للتنوع البیولوجي، مع مراعاة مقررات مؤتمر األطراف الغازیة 
 .مثل االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتاتوالعناصر األخرى في اإلطار التنظیمي الدولي ذي الصلة باألنواع الغریبة الغازیة، 

لتدابیر الناجحة في معالجة األنواع الغریبة الغازیة؛ ا) 1: (ادل معلومات عنبوستقوم حلقة العمل بت -4
، والمراقبة منع اإلدخالالدروس المستفادة في مجال ) 3(التحدیات لمعالجة األنواع الغریبة الغازیة؛ / العقبات  )2(
دارة المخاطر المرتبطة باألنواع الغریبة و  ٕ ل وطنیة ، من أجل إعداد أو تحدیث إستراتیجیات وخطط عم)غیر المحلیة(ا
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، وذلك كجزء من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي في المنطقة )*6/231المقرر (لألنواع الغازیة 
 .العربیة

، بدرجة من األهمیة، فرصة لكل سلطة وطنیة في اتفاقیة التنوع البیولوجي للتواصل وسیقدم االجتماع أیضا -5
منع أو لایة النباتات في البلد من أجل تطبیق تدابیر الصحة النباتیة و وققلیمیة لاإل/یةقطر وتعزیز التعاون مع المنظمة ال

 .تقلیل المخاطر المرتبطة بإدخال األنواغ الغریبة
 :والنتائج المتوقعة من حلقة العمل هذه مساعدة األطراف في المنطقة العربیة على ما یلي -6

ایة النباتات وأصحاب المصلحة اآلخرین وق إعداد خطط بشأن التعاون بین قطاع البیئة ومنظمات  )أ(
  ذوي الصلة بالتنوع البیولوجي في المنطقة لمعالجة األنواع الغریبة الغازیة؛

  تحدیث إستراتیجیات وخطط عمل األنواغ الغازیة على الصعیدین الوطني واإلقلیمي؛/إعداد  )ب(
  .اإلقلیمي في المنطقة العربیةتعاون  من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي من خالل ال9الوفاء بالهدف   )ج(

 األنواع الغریبة الغازیة  -ألف 
من اتفاقیة التنوع البیولوجي، فإن األنواع الغریبة الغازیة هي تلك األنواع الغریبة التي تهدد ) ح(8وفقا للمادة  -7

 نوع أو نوع فرعي أو وحدة إلى" األنواع الغریبة"وطبقا لالتفاقیة، تشیر . النظم اإلیكولوجیة أو الموائل أو األنواع
توزیعها السابقة أو الحالیة؛ یتضمن أي جزء أو / یوجد أو توجد خارج منطقة توزیعه الطبیعیة،تصنیفیة أدنى رتبة

 1.أمشاج أو بذور أو بیض أو مواد إكثار أو نوع یمكن بقاؤه وبالتالي تكاثره
الجزریة، فإن األنواع الغریبة الغازیة هي وفي بعض النظم اإلیكولوجیة، مثل كثیر من النظم اإلیكولوجیة  -8

وباإلضافة إلى ذلك، فهي تشكل تهدیدا لألمن الغذائي وأمن المیاه، وصحة . السبب الرئیسي لفقدان التنوع البیولوجي
 وستستمر التجارة المتزایدة والسفر المتزاید في تشكیل مخاطر أكبر من الغزو البیولوجي. اإلنسان، والتنمیة االقتصادیة

، اعتمد 2002وفي عام . ، واالستئصال ومكافحة األنواع الغریبة الغازیة من األولویات الوطنیةالمنع إال إذا أصبح
ة لمنع الدخول واإلدخال والتخفیف من تأثیرات األنواع "  في اتفاقیة التنوع البیولوجيمؤتمر األطراف َ ه وجِ ُ المبادئ الم

 *.6/23، المرفقة بالمقرر "یة أو الموائل أو األنواعالغریبة التي تهدد سالمة النظم اإلیكولوج
 وأظهر الحاجة إلى معالجة ، مسارات إدخال األنواع الغریبة2006راف أیضا في عام طوحدد مؤتمر األ -9

وة في اإلطار التنظیمي جواستمرت جهود أخرى لسد الف. یمي الدوليظالفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التن

                                                 
یستطیع أن  مؤتمر األطراف أنیعتقد   أنه الوأكدا المقرر  هذاعتماد إلى المؤدیة خالل العملیة ا رسمیا أحد الممثلین اعتراضقدم   *

اإلجراءات إزاء  عدد قلیل من الممثلین عن تحفظاتهم وأعرب. علیه مع وجود اعتراض رسمي ا أو نصیعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا
  ).324-294 الفقرات، UNEP/CBD/COP/6/20 نظرا( هذا المقرر اعتماد إلى المؤدیة

  :اتفاقیة التنوع البیولوجي من جانب مؤتمر األطراف في) التوجیهیة( منذ اعتماد المبادئ الموجهة یةتالال ریفاتالتع تستخدم   1
 السابقة توزیعها/الطبیعیة توزیعه منطقة خارج توجد أو یوجد رتبة أدنى تصنیفیة وحدة أو فرعي نوع أو نوع إلى یشیر" غریب نوع"’ 1’

  تكاثره؛ وبالتالي بقاؤه یمكن نوع أو إكثار مواد أو بیض أو بذور أو شاجأم أو جزء أي یتضمن الحالیة؛ أو
 ة،توجیهیال المبادئ هذه ألغراض (البیولوجي التنوع انتشارهاأو /و إدخالها یهدد التيالغریبة  األنواع تعني"  الغازیةالغریبة األنواع"’ 2’
 الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع 5/8في المقرر "  الغریبةغازیةال لألنواع "مطابقاً " الغازیة الغریبة األنواع "مصطلح یعتبر

  .)البیولوجي
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دد اإلطار التنظیمي ذي الصلة حمؤتمر األطراف واالتصال بین المنظمات الدولیة المعنیة، التي تالدولي من خالل 
غیر أنه أصبح من الواضح أن التعاون القوي المشترك بین القطاعات على الصعید الوطني . باألنواع الغریبة الغازیة

ا ضروریا لتنفیذ المبادئ التوجیهیة واالتفاقات لمراقبة التحركات عبر الحدود لألنواع الحیة والبضائع الملوثة، أمر 
 .ددة األطرافعالدولیة األخرى، بما في ذلك االتفاقات البیئیة المت

. في المعاییر التي وضعتها االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات" لألنواع الغریبة الغازیة" تعریف محدد جولم یدر  -10
األنواع "مصطلح له عالقة ما ببعض المصطلحات المختلفة، وجمیعها ولكن بدال من ذلك، تستخدم االتفاقیة الدولیة 

 معجم ،ISPM 5 –انظر المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة (في سیاق آفات النباتات " الغریبة الغازیة
وخضعت جمیع هذه المصطلحات لنقاش مكثف ومناقشة مكثفة وتمثل الرأي )). 2012(مصطلحات الصحة النباتیة 

" آفات"وتستخدم االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات مصطلح . ذي تم التوافق علیه في المجتمع الدولي للصحة النباتیةال
لة أو نمط بیولوجي من النباتات أو الحیوانات أو العوامل بفعل اإلنسان التي تضر بالنباتات لوصف أي أنواع أو سال

. ألنواع الغریبة الغازیة قد یكون له بعض هذه الخصائص أو كلهاومن المؤكد أن نوع من ا. أو منتجات النباتات
وتستخدم .  یستخدم مصطلح آفات النباتات بعض األحیان كمصطلح لآلفات،وتجدر مالحظة أنه في االتفاقیة الدولیة

لتي آفات لها أهمیة اقتصادیة محتملة للمنطقة ا"لوصف " الحجر الزراعيآفات "مصطلح أیضا االتفاقیة الدولیة 
تتعرض للخطر وبالتالي ال تكون موجودة هناك بالفعل، أو موجودة ولكنها غیر موزعة على نطاق واسع ویتم مراقبتها 

، ولكنه إذا كان موجودا حالیا في الحجر الزراعيوبالتالي، قد یكون نوع من األنواع الغریبة الغازیة أحد آفات ". رسمیا
اآلفات الخاصعة "یستخدم في االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات وهو وهناك مصطلح آخر . بلد ما، سیكون غازیا

اآلفات "هذه عتبر توال ". آفات تخضع للتنظیم ولیس للحجر الصحي" أو الحجر الزراعي، وقد یكون إما آفات "للتنظیم
نباتات المقصود التي یؤثر تواجدها في ال يزراعآفات ال تخضع للحجر ال" يزراعالخاضعة للتنظیم ولیست للحجر ال

 وبالتالي یتم إخضاعها للتنظیم داخل ،استزراعها على االستخدام المقصود لهذه النباتات مع أثر اقتصادي غیر مقبول
 .إقلیم الطرف المتعاقد الذي یستوردها

وفي كثیر من األحیان، تنبع االختالفات في المصطلحات مباشرة من االختالفات في تصورات كل منزمة  - 11
االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات تركز  بینما – البیئة –  وهوفاتفاقیة التنوع البیولوجي لدیها تركیز محدد. اتمن المنظم

آفات "أو " األنواع الغریبة الغازیة"وبالتالي، یختلف نهجا معالجة . في العادة بدرجة أكبر على التجارة وأنشطة التنظیم
 .االحتیاجات المحددة لكل مجموعة وقد طورت المصطلحات لتلبیة) ریفین ذاتهمامثل التع(في المنظمتین " الحجر الزراعي

كما أن االكتشاف المبكر .  لمعالجة األنواع الغریبة الغازیةلفة التكالمجدیة من أكثر الوسائل منع اإلدخال إن -12
ُ )لیةاستئصال األنواع الغریبة من الناحیة المثا(لدخول األنواع الغریبة واالستجابة السریعة    أیضاهج المهمة، من الن

 .لتقلیل انتشار األنواع الغریبة الغازیة والحد من آثارها
د ر وتعتبر المعلومات عن األنواع الغریبة ضروریة لتحلیل المخاطر المستند إلى العلم، لیس للمسارات الوا -13

ذ قرار إزاء اإلدخال المتعمد لنوع وصفها أعاله فحسب، بل أیضا لإلدخاالت المزمعة التي تحتاج فیها البلدان إلى اتخا
دارة المخاطر  ٕ ویتطلب االكتشاف المبكر لدخول . على نحو سلیمما أو عدم إدخاله استنادا إلى تحلیل المخاطر وا

دارتها أیضا التحدید الصحیح لألنواع ٕ التصنیف لمعلومات أدوات وتعتبر القدرات على إیجاد . األنواع الغریبة وا
 . في البلدان النامیة والبلدان المتقدمة على حد السواءوتطبیقها أمرا ضروریا
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وبالنسبة إلدارة األنواع الغریبة الغازیة واستئصالها، یعتبر تقاسم المعلومات واالتصال فیما بین أصحاب  -14
من العناصر المهمة ) بما فیهم مسؤولي مراقبة الحدود(المصلحة المشتركون في التحركات عبر الحدود لألنواع الحیة 

وتحسین تقاسم المعلومات واالتصال سیسهم . ر فیها كل حكومة من الحكوماتظ أن تنجبللتدابیر الفعالة التي ی
 .أیضا في زیادة التوعیة العامة بشأن األنواع الغریبة الغازیة

 المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة  -باء 
تفاقیة الدولیة لوقایة النباتات موضوع األنواع الغریبة كما الحظنا أعاله، تعالج اتفاقیة التنوع البیولوجي واال -15

فاتفاقیة التنوع البیولوجي هي اتفاقیة تركز على البیئة، بینما . ورین مختلفینظ من منالحجر الزراعيالغازیة وآفات 
التي تشترك في التجارة وفي سیاق االتفاقیة الدولیة، تحتاج البلدان . تركز االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات على التجارة

 إلى التأكد من عدم استخدام اللوائح الصارمة للصحة والسالمة كعذر لحمایة األسواق المحلیة أو البعضمع بعضها 
 .وبناء علیه، یكون للمعاییر الدولیة لالتجار بالنباتات ومنتجات النباتات دورا مهما. المنتجین المحلیین

تحقیق "ة بشأن تطبیق المعاییر الصحیة ومعاییر الصحة النباتیة على وینص اتفاق منظمة التجارة العالمی -16
وسوف سیند األعضاء تدابیرهم . التجانس بین تدابیر الصحة وتدابیر الصحة النباتیة على أوسع نطاق قدر اإلمكان

االتفاق یسمي  وهذا ."الصحیة وتدابیر الصحة النباتیة على المعاییر الدولیة أو المبادئ التوجیهیة أو التوصیات
والمعاییر الدولیة . االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات على أنها الكیان المعترف به لوضع معاییر دولیة للصحة النباتیة

للصحة النباتیة لیست أدوات تنظیمة في حد ذاتها، ولكنها تصبح نافذة بمجرد أن تضع البلدان متطلبات داخل 
 تعالج االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات المسائل المتعلقة باألنواع ،للمعاییر الدولیةوضمن هذا اإلطار . تشریعها الوطني

: انظر المعاییر الدولیة للصحة ومعاییر الصحة النباتیة على العنوان التالي(الغریبة الغازیة 
https ://www.ippc.int/index.php?id=13399(. 

 بناء القدرات ونقل التكنولوجیا  –جیم 
دارة ومراقبة األنواع الغریبة  -17 ٕ تعتبر المعلومات التصنیفیة ضروریة للوكاالت وسلطات الحدود الكتشاف وا

ویمكن للتحدید . ویمكن تنفیذ تدابیر فعالة فقط عندما یتم تحدید األنواع الغریبة على نحو صحیح وسریع. الغازیة
 .اتخاذ قرارات سریعةما یحتاج األمر إلى ئ أن یضیع موارد قیمة عندالخاط

ومن شأن إقامة الشبكات وتقاسم التجارب والمعلومات والخبرات أن یساعد في تقلیل النفقات المرتبطة  -18
ذا ا. ایة المبكرةوقباألنواع الغریبة الغازیة ویقلل الحاجة إلى برامج االستئصال مع االكتشاف المبكر وال ٕ حتاج األمر وا

إلى االستئصال، یمكن أن یقدم خبراء التصنیف خبرات أساسیة إلعداد أفضل تدابیر االستئصال فاعلیة من الوجهة 
 .االقتصادیة وال تضر بالبیئة

 وتسجیلها الغزوات، خصوصا للبلدان النامیة، من أجل تحدید المزید من القدراتومن الضروري بناء  -19
حدید تویمكن الوصول إلیها بسهولة لألنواع الغریبة الغازیة المحتملة والمحددة؛ و ورصدها؛ وتقدیم قوائم حالیة 

علم الوراثة، ووسائل التهدیدات المحتملة للبلدان الممجاورة؛ والوصول إلى معلومات عن التصنیف، وعلم البیئة، و 
اع الغریبة الغازیة من ار معین لألنو ن الحیوي أن تتمكن البلدان المتاخمة وجمیع البلدان التي تقع على مسوم. راقبةالم

http://www.ippc.int/index.php?id=13399


UNEP/CBD/WS-CB-IAS-AR/1/1/Add.1 
Page 5 
 

  

كما أن المعلومات التصنیفیة لخط األساس عن الكائنات الحیة المحلیة على . األنواع وتتفق على تسمیتها تعریف هذه
 2. للتأكد من تعریف األنواع الغریبة الغازیة وتمییزها عن األنواع الطبیعیة الحالیة أیضاالصعید الوطني تعتبر مهمة

عاة الخلفیة الوارد وصفها أعاله في األقسام من ألف إلى جیم، ستقدم حلقة العمل هذه معلومات ومع مرا - 20
حدیثة من الخبراء في مجال األنواع الغریبة الغازیة، وآفات النباتات ومسارات إدخالها، وتدابیر الصحة النباتیة ذات 

أیشي للتنوع البیولوجي، من أجل مساعدة  وأهداف 2020-2011الصلة والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
 .وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي كجزء من االستراتیجیات الغازیة وخطط عمل لألنواعاألطراف على إعداد إستراتیجیات 

ویشجع المشاركون على تقاسم خبراتهم والتحدیات التي تواجههم في حلقة العمل، ونتوقع أن یستمر التعاون  -21
إعداد االستراتیجیات وخطط العمل /عل الصعیدین الوطني واإلقلیمي في عملیة تحدیث) البیئة والزراعة(عین بین القطا

 .ةازیالوطنیة لألنواع الغ
، والجدول UNEP/CBD/WS-CB-IAS-AR/1/1ویرد جدول األعمال المؤقت لحلقة العمل هذه في الوثیقة  -22

جدول لوترد الشروحات . ترد في المرفق الثاني وصالت لمواد أساسیةو ). المرفق األول(المقترح مرفق بالوثیقة الحالیة 
 .األعمال المؤقت أدناه

 افتتاح حلقة العمل  -  1البند 
وستقام .  التسجیل في الساعة الثامنة والنصف صباحاأشباط؛ وسیبد/ فبرایر11ستبدأ حلقة العمل یوم اإلثنین  -23
، صندوق برید  سیتي سنترةدیر لفي حي بور سعید، المواجه نز، بالشارع الثامن فندق سیتي سیز قة العمل في لح

: ، عنوان البرید اإللكتروني5583 4295 971+، دبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، رقم الهاتف 56421
info@cityseasondubai.com. 

 5لمدة (اإلمارات العربیة المتحدة دولة عة صباحا ممثل عن حكومة وسیفتتح حلقة العمل في الساعة التاس -24
)  دقائق5(وأمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي )  دقائق5(ثم یقدم ممثال أمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات ). دقائق

 .مالحظات افتتاحیة بالنیابة عن رئیسي هاتین المنظمتین
 ). دقائق5(ات موجزة ظولیة في المنطقة إلى تقدیم مالحوسیدعا ممثل عن منظمة حكومیة د -25
وسیعرض السید محمد رضا على فاشر النتائج المتعلقة باألنواع الغریبة الغازیة لحلقة العمل بشأن  - 26

 ). دقیقة15 (2011أیار / مایو7 إلى 2 من ، المعقودة في بیروت، لبنان،للتنوع البیولوجياالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة 
 تنظیم العمل  -  2البند 

ا ز ، عرضا موج)المكتب اإلقلیمي لغرب آسیا التابع للیونیب(ستقدم منسقة حلقة العمل، السیدة دیان كلیمي  - 27
 .بتیسیر المناقشات أثناء الجلسات العامةوستقوم أیضا . یم العمل المقترح، الذي یرد في المرفق األول أدناهظوتصف تن

 البرامج المعنیة باألنواع الغریبة الغازیة في أمانة اتفاقیة التنوع ةمسؤولورا، مدة جونكو شییوستقدم الس - 28
 .عملیة المتابعة على الصعید الوطني وبعض المقترحات بشأنالبیولوجي، عرضا عاما لحلقة العمل هذه ونتائجها المتوقعة، 

 .وسیدعا المشاركون إلى الموافقة على تنظیم العمل المقترح -29

                                                 
  .http://www.cbd.int/gti/importance.shtmlلمزید من المعلومات عن أهمیة التصنیف في سیاق التنوع البیولوجي، انظر    2

mailto:info@cityseasondubai.com
http://www.cbd.int/gti/importance.shtml
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فسهم، ویصفون خبراتهم ذات الصلة، ویعربون عن النتائج المتوقعة لحلقة العمل وسیقدم المشاركون أن -30
 ).ثالث دقائق لكل منهم/دقیقتان(

 والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة لتقدیم أعمالهم في مجال ،وستسنح الفرصة للخبراء - 31
لسات الملصقات من الیوم األول إلى جوستنظم . الغذاءإدارة األنواع الغریبة الغازیة في جلسة ملصقات أثناء ساعات 

 دقیقة من أجل إتاحة 15ضه لمدة منهم عر وسیمسح لذوي الخبرة أن یقدم كل . الیوم الثالث حسب عدد الملصقات
 ستكون هناك فرصة ،وباإلضافة إلى ذلك. ، والمناقشات وخالصات حلقة العملجوبةوقت كاف لألسئلة واأل

 .لوقایة النباتات واالتفاقیة الدولیةالتنوع البیولوجي  بین المشاركین، وذوي الخبرة وموظفي أمانتي اتفاقیة للمناقشات الفردیة
  .یةشفو  الةوستعقد حلقة العمل باللغتین العربیة واإلنجلیزیة مع خدمات الترجم -32

  المسائل الجوهریة  - 3البند 
  تحدید حاالت النجاح والتحدیات على الصعید الوطني  3-1

عرضا عن مبادرات االتفاقیة المتعلقة باألنواع ) أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي(نكو شیمورا و قدم السیدة جست -33
 . من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي9 والهدف 2020-2011الغریبة الغازیة والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

ربها والتحدیات التي تعترضها لدى معالجة األنواع ایة النباتات إلى تقاسم تجاوقیة لقطر وستدعا كل منظمة  -34
دارة الغزوات البیولوجیة على الصعید  ٕ الغریبة الغازیة، إن وجدت، من أجل منع دخول األنواع الغازیة المحتملة وا

 .وستوفر أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي نموذج للعرض قبل حلقة العمل).  دقائق لكل منظمة5(الوطني 
وستالحظ أمانتا اتفاقیة .  أسئلة وتقدیم تعلیقات على العروض المقدمةة أیطرحللمشاركین لصة الفر وستسنح  -35

 .الغریبة الغازیة في المنطقة التنوع البیولوجي واالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات التحدیات والفرص في معالجة األنواع
أمانة (ات، سیقدم السید كریغ فیدتشوك ایة النباتالقطریة لوقوبعد تقدیم العروض من جانب المنظمات  -36

عرضا عن االتفاقیة الدولیة وعن المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة التي تطبق ) االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات
 .لمعالجة األنواع الغریبة الغازیة

تات نظرا لتطبیق المعاییر ایة النباالقطریة لوقركون في العروض المقدمة من جانب المنظمات اوسینظر المش -37
وستسنح الفرصة للمشاركین لطرح أسئلة وتقدیم . الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة لمعالجة األنواع الغریبة الغازیة

تعلیقات عن المعاییر الدولیة القائمة لتدابیر الصحة النباتیة، نظرا لتحدیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة 
  . من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيلألنواع الغازیة كجزء

  قضیة األنواع الغریبة الغازیة في المنطقة  3-2
األنواع الغازیة "عرضا عن ) المركز الدولي للعلوم البیولوجیة التطبیقیة في أفریقیا(سیقدم السید أرني ویت  -38

 ."التي یعترف بها دولیا كآفات للنباتات، والشراكة العالمیة للمعلومات عن األنواع الغریبة الغازیة
 ."ساراتهاماألنواع البحریة الغازیة و " حریة عرضا عنللبحوث الب من المركز الیوناني السید كنسستانتین تسیامیسوسیقدم  - 39
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 )ایة النباتات، األردنوقیة لقطر رئیس هیئة تدابیر الصحة النباتیة، المنظمة ال(در كاتبة بوسیقدم السید محمد  -40
تنفیذ معاییر الصحة النباتیة على الصعیدین الوطني واإلقلیمي في المنطقة العربیة، وكیفیة معالجة "عرضا عن 

 .)عنوان مؤقت(" غزوات البیولوجیة المتصلة بالتجارة على الصعید الوطنيال
وسیدعا المشاركون إلى طرح أسئلة على العروض المقدمة وطلب معلومات إضافیة عن الشراكة العالمیة  -41

 النباتیة للمعلومات عن األنواع الغریبة الغازیة وعن دور المنظمات القطریة لوقایة النباتات في تنفیذ تدابیر الصحة
 .لمعالجة قضیة األنواع الغریبة الغازیة

وسیدعا جمیع المشاركین إلى حفل . حلقة العمل في الساعة السادسة مساءالیومیة لجلسات الوستنتهي  -42
 .نزة السابعة مساء في فندق سیتي سیز استقبال تستضیفه حكومة اإلمارات العربیة المتحدة في الساع

م الثاني من حلقة العمل، ستلخص المنسقة المناقشات التي دارت في الیوم وفي الساعة التاسعة صباح الیو  -43
 .األول بین المشاركین وستحدد أوجه القوة والتحدیات في المنطقة

وسیدعا جمیع المشاركین إلى العمل في مجموعات لتحدید أوجه القوة والتحدیات في المنطقة في معالجة  -44
من كل منظمة قطریة لوقایة النباتات ونقطة في الیوم األول العروض المقدمة األنواع الغریبة الغازیة، استنادا إلى 

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات واتفاقیة التنوع امانتأ( وسینشئ المنظمون .ال الوطنیة التفاقیة التنوع البیولوجيصاالت
ومن المتوقع أن تفید .  مقتضى الحالهذه المجموعات حسب) البیولوجي والمكتب اإلقلیمي لغرب آسیا التابع لیونیب

 .المناقشات في عملیة االستعراض الوطني لالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
وخالل مجموعات العمل، یشجع المشاركون على اإلحاطة علما بأوجه القوة والتحدیات في المنطقة من أجل  -45

 .لتي سیتم مناقشتها في الجلسة التالیة بعد الظهرالنظر في عناصر التعاون اإلقلیمي المحتمل، ا
عرضا عن مشاركة المجتمعات ) هیئة اتحاد األمازیغ في جنوب المغرب(وسیقدم السید محمد هندین  -46

 .األصلیة والمحلیة في المنطقة لمعالجة األنواع الغریبة الغازیة
عرضا عن دور المنظمات اإلقلینیة ) منظمة وقایة النباتات في الشرق األدنى(ید مكي شویباني سم الدوسیق -47

 .لوقایة النباتات في معالجة األنواع الغریبة الغازیة
وسیدعا المشاركون إلى طرح أسئلة، إن وجدت، على الموقع الشبكي لتقاسم المعلومات التابع للشراكة  -48

 .)/http://giasipartnership.myspecies.info(العالمیة للمعلومات عن األنواع الغریبة الغازیة 
وسیدعا المشاركون أیضا إلى مناقشة بناء القدرات العلمیة ونقل التكنولوجیا الضروریین لمعالجة األنواع  -49

  .الغریبة الغازیة
  التقدم المحرز في تحدیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  3-3

تدعا كل نقطة اتصال وطنیة التفاقیة التنوع البیولوجي إلى تقدیم عرض عن التقدم المحرز نحو تحدیث س -50
وستكون مدة تقدیم العرض . االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي لمعالجة األنواع الغریبة الغازیة

لى إبالغ المشاركین في حلقة العمل بإیجاز عن وستدعى كل منظمة قطریة لوقایة النباتات إ. خمس دقائق لكل بلد
 .ها في عملیة استعراض وتحدیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيمشاركت

http://giasipartnership.myspecies.info/
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ویشجع المشاركون على المناقشة بحریة لموضوع تحدید قضایا األنواع الغریبة الغازیة وتحدید أولویتها التي  -51
ویشجع المشاركون على إحضار ملصقات للعرض . عمل الوطنیة للتنوع البیولوجيستدرج في االستراتیجیات وخطط ال

 .لسات الملصقات لتقاسم المعلومات والمقترحاتجفي 
  ألنواع الغازیةوطنیة لمناقشة حول عناصر استراتیجیة   3-4

 :سیدعا المشاركون إلى اختیار مجموعة لجلسات المجموعات المذكورة أدناه -52
بة المحددة حسب قامر  ومسارات إدخالها وتدابیر ال، ذات األولویةحدید األنواعت: المجموعة ألف  )أ(

  المسارات، ومعاملتها في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي؛
دارة األنواع الغریبة المحددة: المجموعة باء  )ب( ٕ م تیالتي س/تحلیل مخاطر األنوع الغریبة قبل إدخالها، وا

  عاملتها في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي؛، ومهادیحدت
شراك أصحاب المصلحة، : المجموعة جیم  )ج( ٕ زیادة التوعیة باألنواع الغریبة الغازیة لدى الجمهور وا

 .ومعاملتها في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
ألنواع الغریبة الغازیة وتقلیل مخاطرها على الصعید الوطني في وسیناقش المشاركون التدابیر لمنع إدخال ا -53

ویشجع المشاركون على مناقشة . وستختار كل مجموعة رئیسا ومقررا. المجموعات الثالث المذكورة في الفقرة أعاله
 .ن القدرات الوطنیةیسي، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لتحالتعاون اإلقلیم

وستعد كل مجموعة عرضا , ت في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهروتنتهي المناقشات في المجموعا -54
 .بین الساعة الرابعة بعد الظهر والساعة الخامسة والنصف بعد الظهر إلبالغ الجلسة العامة

ویبدأ الیوم الثالث في الساعة الثامنة والنصف صباحا، عندما یدعا المشاركون إلى التسجیل في رحلة میدانیة  -55
 . الرابعفي الیومتنظم 

وستدعي المنسقة رؤساء مجموعات العمل إلى تقدیم . وستعقد الجلسة العامة في الساعة التاسعة صباحا -56
 . الخبرة تعلیقات حسب خبراتهم وتجاربهمووسیقدم ذو . نتائج المناقشات إلى الجلسة العامة

عات العمل، وستناقش  فجوات في نتائج مجمو أیةوتستعرض الجلسة العامة نتائج كل مجموعة وتناقش أیضا  -57
ن أمكن، ستغطي المناقشة .  من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي9الوسائل لتحقیق الهدف  ٕ كیفیة سد الفجوات وا

 . اإلقلیمي في عملیة تحدیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيسوستناقش التجان
  اع الغازیةبصدد األنو الوطنیة مناقشة حول عناصر اإلجراءات   3-5

إعداد االستراتیجیات وخطط العمل /ة تحدیثفي عملیة یخطط العمل الوطن  مدخالتلستعقد المناقشات حو  -58
قطریة لوقایة ومنظمة الوطنیة للتنوع البیولوجي على نحو ثنائي بین كل نقطة اتصال وطنیة التفاقیة التنوع البیولوجي 

ا من جانب ق التجانس بین خطط العمل الوطنیة التي سیتم إصداره سینظر في تحقیمرینوهذا الت. في البلد النباتات
 : ما یلي الثنائیةویمكن أن تغطي المناقشات. إقلیمیة لألنواع الغازیةحلقة العمل هذه، مع إستراتیجیة 

خطة العمل الوطنیة بشأن تحدید قضایا األنواع الغریبة الغازیة وتحدید أولویاتها، ومراقبة المسارات   )أ(
  ددة، وتوقیتها؛المح
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دارة األنواع الغریبة المحددةخطة العمل الوطنیة بشأن تحلیل المخاطر،   )ب( ٕ   التي سیتم تحدیدها، وتوقیتها؛/وا
 . باألنواع الغریبة الغازیة، وتوقیتهالدى الجمهورخطة العمل الوطنیة بشأن زیادة التوعیة   )ج(

ظمة القطریة لوقایة النباتات من كل بلد تقاریر جي والمنتفاقیة التنوع البیولو وستعد نقطة االتصال الوطنیة ال -59
إعداد االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع /عن خطط العمل الوطنیة التي سیتم إدراجها في عملیة تحدیث

 .وستقدم هذه التقاریر مكتوبة إلى أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي قبل اختتام حلقة العمل. البیولوجي
لسة العامة، ستدعا كل نقطة اتصال وطنیة التفاقیة التنوع البیولوجي إلى تقاسم موجز تقریرها عن وفي الج -60

 .خطط العمل الوطنیة ومناقشة التعاون اإلقلیمي، إن وجد
  موجز وتوصیات  3-6

كتب أمانتا االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات واتفاقیة التنوع البیولوجي، والم(وسیلخص منظمو حلقة العمل  -61
 .نتائج حلقة العمل) اإلقلیمي لغرب آسیا التابع لیونیب

 شؤون أخرى  -  4البند 
 .یدعا المشاركون إلى طرح بنود إضافیة للمناقشة، إن وجدت -62

 اختتام االجتماع  -  5البند 
سیدعا المشاركون إلى ذكر خططهم بشأن تطبیق القدرات المكتسبة في حلقة العمل نحو عملیة تحدیث  -63

 .ت وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجياالستراتیجیا
 .2013شباط / فبرایر13األربعاء،  مم حلقة العمل في الساعة الخامسة والربع مساء یو تومن المتوقع أن تخت - 64

 زیارة میدانیة
 .2013شباط / فبرایر14 ،الخمیسسیغادر المشاركون في رحلة میدانیة في الساعة التاسعة صباحا تقریبا یوم  - 65
ض الخبراء في دولة اإلمارات العربیة المتحدة تدریبا میدانیا للمشاركین في مجال تحدید األنواع وسیقدم بع -66

 .غیر محلیة في البلد، حسب مقتضى الحال/التي هي محلیة
والوسائل الممكنة للتعاون على الصعیدین الوطني نیة، سیتقاسم المشاركون أفكارهم وخالل الزیارة المیدا -67

  .واإلقلیمي
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   األولالمرفق
  تنظیم العمل المقترح

 االثنین –الیوم األول 
  2013شباط /فبرایر 11

  مقدم العرض  دــــــــالبن

  الجلسة العامة
  ممثل عن اإلمارات العربیة المتحدة  االفتتاح الرسمي لحلقة العمل  09:30-09:00الساعة 

  IPPC -شوكتالسید كریغ فد
 UNEP-ROWA - السیدة دیان كلیمي
  SCBD –ورا السیدة جونكو شیم

   إیكاردا- السید فیصل توفیق عواوده 
النتائج ذات الصلة باألنواع الغریبة الغازیة في حلقة العمل بشأن   09:45-09:30الساعة 

االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي المعقودة في 
  2011أیار / مایو7-2بیروت، لبنان، من 

  السید محمد رضا على فاشر

  .عرض عام عن أهداف حلقة العمل وبرنامجها 10:00-09:45 الساعة
   في الحلقةتوقعات المشاركین

  السیدة دیان كلیمي: المنسقة
  المشاركون

    القهوة/استراحة لتناول الشاي 10:30-10:00 الساعة
  السیدة جونكو شیمورا   من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي واتفاقیة التنوع البیولوجي9الهدف  10:45-10:30 الساعة
  المشاركون  )ریة لوقایة النباتاتطالمنظمات الق(عروض قطریة  12:30-10:45 الساعة

االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات والمعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة  12:45-12:30الساعة 
  ة األنواع الغریبة الغازیةجالتي تطبق لمعال

  السید كریغ فدتشوك

 عن األنواع الغریبة الغازیة في دولة احة الغذاء وفیلم قصیراستر  14:00-13:00الساعة 
  ملصقاتعرض الجلسة ، یتبعها ) دقیقة30(األمارات العربیة المتحدة 

  

  الجلسة العامة
األنواع الغریبة الغازیة التي یعترف بها دولیا كآفات نباتات، والشراكة  14:15-14:00 الساعة

  )عرض(ریبة الغازیة العالمیة للمعلومات عن األنواع الغ
  السید أرني ویت

  السید كنستانتینوس تسیمیس  )عرض(ومساراتها الغازیة  البحریة ألنواعا 14:30-14:15 الساعة
    أسئلة وأجوبة 15:00-14:30 الساعة

    القهوة/استراحة لتناول الشاي  15:30-15:00الساعة 
لوطني واإلقلیمي في الصحة النباتیة على الصعیدین اتنفیذ معاییر   15:45-15:30الساعة 

المنطقة العربیة، وكیفیة معالجة الغزوات البیولوجیة المتصلة بالتجارة 
  )عرض، وأسئلة وأجوبة(على الصعید الوطني 

  السید محمد كاتبة بدر

  المشاركون  عروض قطریة عن األنشطة المتصلة باتفاقیة التنوع البیولوجي؛ ومناقشة  18:00-16:00الساعة 
    حفل استقبال  21:00-19:00الساعة 
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 ثالثاء ال– ثانيالیوم ال

  2013شباط /فبرایر 12
  مقدم العرض  البنــــــــد

  الجلسة العامة
  موجز لمناقشات الیوم السابق؛  09:15-09:00الساعة 

  إرشادات لمجموعات العمل
  السیدة دیان كلیمي

  لیميأوجه القوة والتحدیات على الصعیدن الوطني واإلق  10:30-09:15الساعة 
  )حسب مقتضى الحال(مجموعات العمل 

  المشاركون

    القهوة/استراحة لتناول الشاي 11:00-10:30 الساعة
واع المحلیة في المنطقة لمعالجة األنمشاركة المجتمعات األصلیة و  11:15-11:00 الساعة

  )عرض(الغریبة الغازیة 
  السید محمد هندین

 لوقایة النباتات في معالجة األنواع الغریبة الغازیة دور المنظمات القطریة 11:30- 11:15 الساعة
  )عرض(

  السید مكي شویباني

  رؤساء المجموعات  عروض عن نتائج مجموعات العمل 13:00-11:30 الساعة
     وجلسة عرض الملصقاتاستراحة الغذاء 12:30 الساعة

   العملاتمجموع

 15:30-14:00 الساعة

  ):ثالثمجموعات العمل ال(مناقشات متزامنة 
تدابیر ، ومسارات إدخالها و  ذات األولویةاألنواعتحدید : المجموعة ألف

تها في االستراتیجیات وخطط ملحسب المسارات، ومعاالمحددة بة مراقال
  العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي

دارة األنواع : المجموعة باء ٕ تحلیل مخاطر األنواع الغریبة قبل إدخالها، وا
ا، ومعاملتها في االستراتیجیات وخطط التي سیتم تحدیده/الغریبة المحددة

  العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
،  لدى الجمهورباألنواع الغریبة الغازیةتوعیة الزیادة : المجموعة جیم

  ومعاملتها في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي

  

    القهوة/استراحة لتناول الشاي 16:00-15:30 الساعة
  مجموعات العمل

  رو مجموعات العملر رؤساء ومق   إلى الجلسة العامة في الیوم الثالثلتقدیمه هاریر  تقكل مجموعة عملتعد   17:30-16:00لساعة ا
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ربعاء  األ – ثالثالیوم ال

  2013شباط /فبرایر 13
  الخبرةذوو   البنــــــــد

  الجلسة العامة
  ئج مجموعات العمل في الیوم السابقعروض عن نتا  10:30-09:00الساعة 

  أسئلة وأجوبة
  رؤساء مجموعات العمل

    القهوة/استراحة لتناول الشاي 11:00-10:30 الساعة
  )مناقشات ثنائیة(تمرین 

 13:00-11:00 الساعة

ستقوم نقاط االتصال الوطنیة التفاقیة التنوع البیولوجي والمنظمات 
  :إعداد ما یلي/لد بتحدیدالقطریة لوقایة النباتات في نفس الب

خطة العمل الوطنیة بشأن تحدید قضایا األنواع الغریبة   )أ(
  الغازیة وتحدید أولویاتها، ومراقبة المسارات المحددة، وتوقیتها؛

دارة األنواع خطة العمل الوطنیة بشأن تحلیل المخاطر،   )ب( ٕ وا
  التي سیتم تحدیدها، وتوقیتها؛/الغریبة المحددة

لدى الجمهور  الوطنیة بشأن زیادة التوعیة خطة العمل  )ج(
  .باألنواع الغریبة الغازیة، وتوقیتها

  المشاركون

    استراحة الغذاء وجلسة عرض الملصقات 14:00-13:00 الساعة
  )تابع(تمرین 

إعداد كل التقاریر القطریة عن خطط العمل الوطنیة لتقدیمها إلى الجلسة   15:00-14:00الساعة 
  العامة

  المشاركون

    القهوة/استراحة لتناول الشاي  15:30-15:00لساعة ا
  الجلسة العامة

عروض مقدمة من نقاط االتصال الوطنیة التفاقیة التنوع البیولوجي عن  16:30-15:30 الساعة
تقاریر خطط العمل الوطنیة، یلیها مناقشة حول التعاون اإلقلیمي، إذا 

  .دعت الضرورة إلى ذلك، لتحسین القدرات الوطنیة

  المشاركون

  السیدة جونكو شیمورا  جلسة اختتام وتوصیات  17:00-16:30الساعة 
  السبدة دیان كلیمي

  شوكتدالسید كریغ ف
    اختتام حلقة العمل 17:15-17:00 الساعة

  
 

خمیس  ال– رابعالیوم ال
  2013شباط /فبرایر 14

  البنــــــــد

  زیارة میدانیة
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  المرفق الثاني
  مواد أساسیة

  : التي اعتمدها مؤتمر األطراف في االتفاقیةالمقررات
 )المبادئ التوجیهیة (6/23المقرر  •
 7/13المقرر  •
 8/27المقرر  •
 )باللغة اإلنجلیزیة (9/4المقرر  •
 )باللغة العربیة (9/4المقرر  •
 )باللغة اإلنجلیزیة (10/38المقرر  •
 )باللغة العربیة (10/38المقرر  •
  11/28المقرر  •

  )ISPMs(ر الصحة النباتیة المعاییر الدولیة لتدابی
  : أخرىمفیدة وثائق

 المبادئ التوجیهیة للمنظمة العالمیة لصحة الحیوان لتقییم مخاطر األنواع غیر المحلیة من أن تصبح غازیة •
 اعتبارات لتنفیذ المعاییر الدولیة ومدونات السلوك في االستراتیجیات والخطط الوطنیة لألنواع الغازیة. مسودة وثیقة •
 ع الغریبة في تربیة األحیاء المائیةاألنوا •
 االستراتیجیة العالمیة بشأن األنواع الغریبة الغازیة •
 یة إلدارة األنواع الغازیة في المحیط الهادئهمبادئ توجی •
  والقواعد التجاریة الدولیةوقائیةتدابیر الالإدماج : األنواع الغریبة الغازیة والتجارة •
دارتها ا • ٕ  استعراض: لمستدامة في النظم اإلیكولوجیة الزراعیة في أفریقیاآثار النباتات الغازیة وا
  واإلدارةاالستئصال: األنواع الغازیة في الجزر •
 )باللغة اإلنجلیزیة(األنواع الغریبة الغازیة في البیئة البحریة : التهدید البحري •
 )سیةباللغة الفرن( األنواع الغریبة الغازیة في البیئة البحریة :التهدید البحري •
 تقییم التهدید العالمي لألنواع الغازیة على التنوع البیولوجي البحري •
  االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة–القضاء على األنواع الغریبة الغازیة  •
 دلیل لتصمیم األطر القانونیة والمؤسسیة بشأن األنواع الغریبة الغازیة •
 حقیبة أدوات للتحلیل االقتصادي لألنواع الغازیة •
 ن أن یصبح الوقود الحیوي نوعا من األنواع الغازیةالخطر م •
  مشكلة عالمیة مع عواقب محلیة:اآلثار االقتصادیة لألنواع الغریبة الغازیة •
 األنواع الغریبة الغازیة والمناطق المحمیة •
  البحریة الغازیةعاألنوا •
 قبتها والقضاء علیهاالتشریعات الوطنیة واإلقلیمیة لتشجیع ودعم الوقایة من األنواع الغازیة ومرا •
  إلدخال األنواع الغریبة الغازیةتبرنامج المساعدة الدولیة المعونة لصالح التجارة كمسارا •
  األثر االقتصادي واإلدارة المالئمة ألنوع غریبة غازیة مختارة في القارة األفریقیة •

  
----  


