
 المرفق الثالث 

 مبادئ توجيهية للتقارير الموضوعية المفصلة عن األنواع الغريبة 

 8يتمثل في مجموعة من األسئلة القائمة على أساس المادة التقرير الموضوعي لألنواع  الغريبة  إن الش,كل المبي,ن ف,يما يلي إلعداد         
 الص,,ادرة ع,,ن هفمعت,,ت والموجه,,ة إل,,ى األط,,راف     5/4 و 4/4يات  الص,,ادر ع,,ن مؤتم,,ر األط,,رف والتوص,,   4/1المق,,رر ' م,,ن االتفاق,,ية  )  ح(

واإلجاب,ة عل,ى ه,ذه األس,ئلة س,وف تس,اعد األط,راف الم,تعاقدة عل,ى اس,تعراض الم,دى ال,ذي تف,ي ب,ه تلك األطراف بنجاح بالتزاماتها                    . الم,تعاقدة 
يغة المستعملة في وضع األسئلة تلتزم بصيغة المواد والص. بموج,ب االتفاق,ية، وس,وف تس,اعد مؤتم,ر األط,راف عل,ى تقي,يم حال,ة تنفيذ االتفاقية             

 والمقررات بقدر اإلمكان

وفي معظم الحاالت إنما تقتضي اإلجابة مجرد وضع . واألس,ئلة س,هلة بطبيع,تها ف,ي سبيل تيسير إتمام اإلجابات عليها واستعراضها         
واألطراف . ة توجد خانة يدرج فيها مزيد من التعليقاتوعل,ى أث,ر آ,ل مجموع,ة م,ن األس,ئل      1عالم,ة خط,ية ف,ي إح,دى الخان,ات أو ع,دة خان,ات                 

وهذه فرصة لتبين النجاحات الخاصة . 2الم,تعاقدة مدع,وة إل,ى أن تق,دم إجاب,ات أآ,ثر تفص,يًال عل,ى األس,ئلة الس,ابقة ف,ي تلك الخانة عند هذا الحد                  
حاالت التي آان فيها اإلبالغ عن عدم اتخاذ أي إجراء ويمكن استعمال هذه الخانة بصفة خاصة لتبين ال    . الت,ي تحقق,ت أو المصاعب التي نجمت       

أو ع,ن التنف,يذ الجزئ,ي فق,ط م,ن االل,تزام ناجم,ًا ع,ن ع,دم آفاي,ة الموارد أو عن حاجة إلى مساعدة، ال عن صدور اتخاذ قرار بعدم اتخاذ إجراء                  
 .بشأن التزام معين

 ترتي,,ب تفاض,,لي بي,,ن اإلداءات أو للق,,يام بأي,,ة مقارن,,ة بي,,ن   أن المعلوم,,ات الت,,ي س,,تقدمها األط,,راف الم,,تعاقدة ل,,ن تس,,تعمل ف,,ي وض,,ع   
 .األطراف المتعاقدة الفردية 

وف,,ي س,,بيل المس,,اعدة عل,,ى اس,,تعراض وتحل,,يل المعلوم,,ات ال,,واردة ف,,ي ال,,تقارير، يطل,,ب م,,ن مقدم,,ي اإلجاب,,ات أن يكفل,,وا أن تك,,ون    
وليس هناك حد مفروض على . سئلة السابقة، وبلغة موجزة بقدر اإلمكان المعلوم,ات اإلض,افية المبي,نة ف,ي تل,ك الخان,ة متص,لة اتص,اًال وثيقا باأل                 

 .طول اإلجابات، ولكن من المتوقع أن تستطيع األطراف أن تعطي بيانات وافية ومفيدة في بضع صفحات 

ويرحب األمين . فيما يليواألط,راف الم,تعاقدة مدع,وة إل,ى اإلب,الغ ع,ن أي مس,ألة ت,تعلق بتنفيذ االتفاقية، لم تتناولها األسئلة الواردة              
التنف,يذي أيض,ا بأي,ة تعل,يقات بش,أن آفاي,ة ه,ذه األس,ئلة وبش,أن الص,عوبات الت,ي تص,ادف ف,ي وض,ع اإلجاب,ات عل,يها وأية توصيات أخرى بشأن                       

 .المبادئ التوجيهية الخاصة بالتبليغ وإمكان تجويدها

أصحاب المصلحة في إعداد التقارير، آي تكفل نهجًا واسع وم,ن الموصى به أن تقوم األطراف المتعاقدة بإشراك طائفة واسعة من              
 .وهناك خانة مخصصة، تبين فيها تلك المجموعات التي أشرآت في اإلجابة. النطاق وشفافًا في وضع اإلجابات

 

في موعد ال ومطل,وب م,ن األط,راف الم,تعاقدة أن تق,دم تقاري,رها الموض,وعية ع,ن األن,واع الغريبة بهذا الشكل إلى األمين التنفيذي                 
ومطل,,وب م,,ن األط,,راف أن تق,,دم نس,,خة أص,,لية موقع,,ًا عل,,يها بال,,بريد، ونس,,خة إلكترون,,ية عل,,ى ديس,,كت أو بال,,بريد   . 2000 س,,بتمبر 30ي,,تجاوز 

وس,وف ترس,ل ص,يغة إلكترون,ية م,ن ه,ذه الوث,يقة إل,ى جم,يع نق,اط االتص,ال الوطن,ية، وس,وف تك,ون م,تاحة أيض,ا عل,ى وي,ب سايت                        . إلكترون,ي 
 : العنواناالتفاقية ب

org.biodiv.www://http 

 :وينبغي أن ترسل التقارير المستكملة وأية تعليقات إلى العنوان اآلتي

 

                                                           
إذا آنتم تشعرون أن األمر يقتضي ، في سبيل التبيان الصحيح للظروف ، ومع عالمة في أآثر من خانة واحدة  / 1

  إضافية في المرعب الوارد في آخر مجموعة األسئلة فالمرجو القيام بذلك وتشجيعكم في هذه الحالة على تقديم معلومات
 . أية معلومات إضافية عن أي سؤال من األسئلة – بال تحرج –المرجو أن تضيفوا إلى التقرير   /2
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 المرجو تدوين التفاصيل اآلتية بشأن مصدر هذا التقرير 

 الطرف المتعاقد  

 نقطة االتصال الوطنية

 :االسم الكامل للمؤسسة 

 :م ووظيفة المسؤول عن االتصالأس 

 :العنوان البريدي 

 :التليفون 

 :الفاآس 

 :البريد اإللكتروني 

 )إذا آان غير الشخص المسؤول السابق(المسؤول الذي يتصل به بشأن التقرير الوطني 

 أسم ووظيفة المسؤول الذي يتصل به  

 :عنوان البريد 

 :التليفون 

 :الفاآس 

 تروني العنوان اإللك 

 تقديم التقرير

 توقيع المسؤول عن تقديم التقرير الوطني  

 تاريخ التقديم 

 
 
 



المرجو إعطاء بيانات موجزة عن العملية التي استعملت في إعداد هذا التقرير شاملة المعلومات حول أنواع أصحاب المصلحة الذين أشرآوا 
 . ي استعملت آأساس لوضع هذا التقرير إشراآًا فعاًال في إعداد التقرير وبشأن المواد الت
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  األنواع الغريبة –) ح (8المادة 

  

   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟ -1
 عالية) أ  متوسطة) ب  منخفضة) ج 

 ارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟  إلى أي مدى تكفي المو-2
 آافية ) أ  غير آافية) ب  محدودة)ج  محدودة جدا) د

 

   هل قام بلدآم بتبين أنواع غريبة متدخلة ؟ -3
 ال) أ 
 فقط أنواع رئيسية ذات أهمية ) ب 
 هناك نظام شامل لتقصي اإلدخاالت ) ج 

  وطنية لمعالجة الموضوعات المتصلة باألنواع الغريبة المجتاحة  ؟  هل قام بلدآم بوضع سياسات-4
 ال )  أ 
 )المرجو إعطاء البيانات أدنـاه (  آجزء من االستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي –نعم )ب 
 )المرجو إعطاء البيانات أدنـاه (  آاستراتيجية مستقلة –نعم ) ج 

 يم المخاطر الواقعة على األنظمة اإليكولوجية والموائل أو األنواع من جراء إدخال هذه األنواع الغريبـة  ؟  هل قام بلدآم بتقي-5
 ال ) أ 
 تم تقييم بعض األنواع الغريبة فقط ذات األهمية )  ب 
 تم تقييم معظم األنواع الغريبة )  ج 

لغريبة التي تهدد األنظمة اإليكولوجية والموائل أو األنواع ، أو  هل اتخذ  بلدآم تدابير للحيلولة دون دخول هذه األنواع ا-6
 للتحكم فيها واستئصالها ؟

 ال تدابير) أ 
 بعض التدابير موجودة) ب 
 هناك تدابير محتملة يجرى استعراضها ) ج 
 هناك تدابير شاملة موجودة ) د 

 
  تقرير وتوصيات االجتماع الثالث لـ هفمعتت– 4/1المقرر 

 لمعالجة موضوع لية والدوإلقليمية ودون اقليمية  واإلنية ه,ل  يقوم بلدآم بالتعاون على وضع مشروعات على األصعدة الوط            -7
 األنواع الغريبة ؟

 عمل ضعيف أو ال عمل على اإلطالق)  أ 
 مناقشات جارية بشأن المشروعات المحتملة ) ب 
 يجري بنشاط وضع مشروعات جديدة) ج 

 ى استراتيجياتكم وخطة عملكم الوطنيتين في موضوع األنواع الغربية ؟  هل تتصد-8
 ال )  أ 
  إلى مدى محدود–نعم )  ب 
  إلى مدى بعيد–نعم )  ج 

 دراسات الحاالت

  ه,,ل ق,,دم بلدآ,,م دراس,,ات ح,,االت بش,,ان الح,,يلولة دون الدخ,,ول أو ال,,تحكم أو االستئص,,ال لألن,,واع الغرب,,ية الت,,ي ته,,دد األنظم,,ة    -9
 يكولوجية والموائل واألنواع استجابة للدعوة الصادرة عن االجتماع الرابع لـ هفمعتت ؟اإل

  المرجو أن يبين أدناه ما إذا مرد ذلك إلى نقص في دراسات الحاالت المتاحة أو إلى أسباب أخرى –ال )  أ 
ات ح,,االت إليج,,اد تفه,,م   الم,,رجو أن تبي,,ن أدن,,اه أي آراء ق,,د تك,,ون لديك,,م بش,,أن ف,,ائدة إع,,داد دراس,,   –نع,,م ) ب 

 أو استجابات أفضل من جانب من يملكون زمام اإلدارة /بيولوجي أفضل للمشكلة و
  آ,م ع,دد دراس,ات الح,االت الم,تاحة الت,ي يمك,ن اس,تعمالها الآتس,اب تفهم أفضل للموضوعات المحيطة باألنواع الغريبة في                 -10

 بلدآم ؟
 ال يوجد )  أ 
  تفهم محدود 2-1)  ب 
  هناك معلومات هامة متاحة – 2أآثر من )  ج 



 موضوعات عابرة للحدود 

  ه,ل األن,واع الغرب,ية المج,تاحة المع,روفة ف,ي بلدآ,م ه,ي أيض,ا مش,كلة ف,ي ال,بلدان المج,اورة أو ال,بلدان المش,ابهة ل,بلدآم من                         -11
 الناحية البيوجغرافية ؟

 غير معروف ) أ 
 ال يوجد) ب 
 ن مشكالت األنواع الغريبة المجتاحة هي مشكالت ذات طابع محدد ولكان بصفة عامة أ–قليل ) ج 
   ونحن بصفة عامة نتقاسم مشكالت مشترآة مع بلدان أخرى -أآثر من قليل ) ج 

 ، في سبيل التنسيق بين ل,ية  أو ال,دو إلقليم,ية  ودون ا ن,ية   ه,ل ي,تعاون بلدآ,م ف,ي وض,ع سياس,ات وب,رامج عل,ى األص,عدة ال,وط                     -12
 ة إلى الحيلولة دون دخول األنواع الغريبة المجتاحة أو إلى التحكم فيها  ؟التدابير الرامي

 عمل قليل أو ال يوجد عمل على اإلطالق ) أ 
 تجرى مناقشات بشأن التعاون المحتمل ) ب 
 يجرى وضع نهج تعاونية بالنسبة لعدد محدود من األنواع ) ج 
 مالهما في جميع المشكالت المشترآة هناك نهج واستراتيجية مترابطان ، يجرى استع) د 
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 مزيد من التعليقات 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


