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  تعريف طرف إعداد التقريرتعريف طرف إعداد التقرير  --ألفألف
  

    الطرف المتعاقد

  النقطة المحورية الوطنيةالنقطة المحورية الوطنية

   جهاز شئون البيئة–وزارة الدولة لشئون البيئة   السم الكامل للمؤسسةا

  مصطفى مختار فودة /االستاذ الدآتور  اسم ووظيفة مسئول االتصال
  رئيس قطاع حماية الطبيعة

   مصر- القاهرة – المعادى – طريق مصر حلوان الزراعى 30  عنوان المراسلة

  )202 (5271391 –) 202 (5248792  الهاتف

  )202 (5248792  الفاآس

 foudamos@link.net  البريد اإللكتروني

  ))في حالة االختالف عن السابقفي حالة االختالف عن السابق((مسئول االتصال للتقرير الوطني مسئول االتصال للتقرير الوطني 

    االسم الكامل للمؤسسة

    اسم ووظيفة مسئول االتصال

    عنوان المراسلة

    الهاتف

    الفاآس

    البريد اإللكتروني

  التقديمالتقديم

    لتقرير الوطنيتوقيع المسئول عن تقديم ا

    تاريخ التقديم
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  معلومات حول إعداد التقريرمعلومات حول إعداد التقرير
    11    المربعالمربع

  ..المشارآين والمواد المستخدمة آأساس للتقريرالمشارآين والمواد المستخدمة آأساس للتقريرأصحاب المصلحة أصحاب المصلحة من فضلك قدم المعلومات حول إعداد هذا التقرير، بما في ذلك معلومات حول من فضلك قدم المعلومات حول إعداد هذا التقرير، بما في ذلك معلومات حول 

  

 هو متوفر لدى االدارة العامة للتنوع البيولوجى  هو متوفر لدى االدارة العامة للتنوع البيولوجى عماعمااعتمد التقرير اعتمد التقرير 

نشطة المحميات نشطة المحميات أأ حماية الطبيعة حيث يصلها شهريا تقرير عن  حماية الطبيعة حيث يصلها شهريا تقرير عن بقطاعبقطاع

الطبيعية فى مصر شاملة البرامج التنفيذية ، المشروعات الممولة من الطبيعية فى مصر شاملة البرامج التنفيذية ، المشروعات الممولة من 

قبل الدول والمنظمات المانحة، المعوقات التى تواجه تنفيذ برنامج عمل قبل الدول والمنظمات المانحة، المعوقات التى تواجه تنفيذ برنامج عمل 

المحميات الطبيعية الذى اقرة مؤتمر االطراف السابع فى فبراير المحميات الطبيعية الذى اقرة مؤتمر االطراف السابع فى فبراير 

من من هذا باالضافة الى التقارير الرسمية هذا باالضافة الى التقارير الرسمية . . بور بماليزيابور بماليزيامملل بكواال بكواال20042004

قطاع حماية الطبيعة والتى تعكس قطاع حماية الطبيعة والتى تعكس الى الى االخرى التى تصل االخرى التى تصل القطاعات القطاعات 

حماية االراضى حماية االراضى التنوع البيولوجى ،التنوع البيولوجى ،((التزامات مصر الدولية نحو االتفاقيات الدولية واالقليمية ذات العالقة بالتنوع البيولوجى التزامات مصر الدولية نحو االتفاقيات الدولية واالقليمية ذات العالقة بالتنوع البيولوجى 

خطة عمل البحر خطة عمل البحر وو  ))سايتسسايتس ( (فى االنواع المهددة باالنقراضفى االنواع المهددة باالنقراضالدولية الدولية  ، التجارة  ، التجارة ))اتفاقية بوناتفاقية بون ( (هجرة االنواعهجرة االنواع) ) رامساررامسار((الرطبة الرطبة 

، االنشطة االستثمارية وأثرها على البيئة من خالل تقارير إدارة تقييم االثر البيئى ، االنشطة االستثمارية وأثرها على البيئة من خالل تقارير إدارة تقييم االثر البيئى ) ) بيرسجابيرسجا((المتوسط ، البحر االحمر وخليج عدن المتوسط ، البحر االحمر وخليج عدن 

مثل السالحف ، تقارير إدارة الشرطة البيئية فيما يتعلق بمصادرة االنواع مثل السالحف ، تقارير إدارة الشرطة البيئية فيما يتعلق بمصادرة االنواع واع المهددة واع المهددة ، الحمالت المستمرة على أسواق بيع االن، الحمالت المستمرة على أسواق بيع االن

الممنوعة ، التنسيق مع المحافظات التى بها مناطق ذات تنوع بيولوجى عال ، الجمعيات االهلية والمجتمع المدنى والجهات الممنوعة ، التنسيق مع المحافظات التى بها مناطق ذات تنوع بيولوجى عال ، الجمعيات االهلية والمجتمع المدنى والجهات 

جية والصناعة ، الخارجية ، الصحة ، جية والصناعة ، الخارجية ، الصحة ، ، الزراعة واستصالح االراضى، التجارة الخار، الزراعة واستصالح االراضى، التجارة الخار السياحة  السياحة اتاتالحكومية االخرى مثل وزارالحكومية االخرى مثل وزار

    ..والمراآز البحثية االخرىوالمراآز البحثية االخرىديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، الجامعات ، ديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، الجامعات ، أآاأآا

 لجنة تنسيقية العداد التقرير  لجنة تنسيقية العداد التقرير تشكيلتشكيلم م تت بعد توفر المعلومات وفحص التقارير الرسمية من قبل الوزارات ذات الصلة  بعد توفر المعلومات وفحص التقارير الرسمية من قبل الوزارات ذات الصلة                   

فى بعض المجاالت فى بعض المجاالت  الخبرات الخاصة  الخبرات الخاصة ذوىذوى المتخصصين واالستشاريين  المتخصصين واالستشاريين منه الى فريق منمنه الى فريق مناء اء الوطنى الثالث والتى رأت اسناد أجزالوطنى الثالث والتى رأت اسناد أجز

عقدت اللجنة عقدت اللجنة وو. . مثل السالمة االحيائية ، الحوافز ، الملكية الفكرية وحقوق المجتمعات المحلية ، االنواع المهددة باالنقراضمثل السالمة االحيائية ، الحوافز ، الملكية الفكرية وحقوق المجتمعات المحلية ، االنواع المهددة باالنقراض

 ألف  ألف 2020((      لمتحدة للبيئة فى تقديم بعض العون المادى لمتحدة للبيئة فى تقديم بعض العون المادى اجتماعات عديدة خالل الستة أشهر الماضية، وقد ساعد برنامج االمم ااجتماعات عديدة خالل الستة أشهر الماضية، وقد ساعد برنامج االمم ا

  ..لة ، وأيضا بعض الجمعيات االهليةلة ، وأيضا بعض الجمعيات االهليةالمتخصصين والعاملين فى قطاعات عديدة من الدوالمتخصصين والعاملين فى قطاعات عديدة من الدو الى  الى سناد بعض االنشطةسناد بعض االنشطةالال) ) دوالردوالر

 والجامعات  والجامعات المختصهالمختصهأن يؤخذ رأى الجهات الحكومية أن يؤخذ رأى الجهات الحكومية بعد اعداد التقرير تم عرضه على اللجنة التنسيقية التى رأت بعد اعداد التقرير تم عرضه على اللجنة التنسيقية التى رأت                 

شارآت فيها القيادات التنفيذيه شارآت فيها القيادات التنفيذيه  الردود ، تم عرض التقرير فى ورشة عمل  الردود ، تم عرض التقرير فى ورشة عمل وصولوصولوالمراآز البحثية والجمعيات االهلية ، وبعد والمراآز البحثية والجمعيات االهلية ، وبعد 

 التقرير الوطنى  التقرير الوطنى هذاهذا اللجنة التنسيقية  اللجنة التنسيقية وقد أخذت توصياتها فى االعتبار، وبناء عليه اعتمدتوقد أخذت توصياتها فى االعتبار، وبناء عليه اعتمدت فى مجاالت التنوع البيولوجى  فى مجاالت التنوع البيولوجى والخبراءوالخبراء

  ..وع البيولوجىوع البيولوجىالثالث للتنالثالث للتن
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   واألهداف والعوائق واألهداف والعوائقحديد األولويةحديد األولويةتت  --باءباء
   2  المربع

  .من فضلك قدم نظرة عامة حول وضع واتجاهات المكونات العديدة للتنوع البيولوجي في بلدك استناًدا إلى المعلومات والبيانات المتاحة

وخطة وخطة ة من خالل االستراتيجية الوطنية ة من خالل االستراتيجية الوطنية  الطبيعية ذات االهمي الطبيعية ذات االهميالمواردالمواردتضع جمهورية مصر العربية ضمن اولوياتها الحفاظ على تضع جمهورية مصر العربية ضمن اولوياتها الحفاظ على 

 التنمية المستدامة و الحفاظ على االنواع المتوطنة  التنمية المستدامة و الحفاظ على االنواع المتوطنة والتى تهدف الى تحقيقوالتى تهدف الى تحقيق) ) 20172017  ––  19971997((لصون التنوع البيولوجى لصون التنوع البيولوجى العمل العمل 

  ىىالتى تغطالتى تغط) )  محمية محمية2424((واالنواع المهددة بخطر االنقراض على المستوى المحلى والعالمى من خالل شبكة للمحميات الطبيعية واالنواع المهددة بخطر االنقراض على المستوى المحلى والعالمى من خالل شبكة للمحميات الطبيعية 

التى التى   الجمهوريهالجمهوريه  أرضأرضمن من % % 1717حوالىحوالى لتغطى  لتغطى 20172017 بحلول عام  بحلول عام    محمية محمية4040ستزداد الى ستزداد الى ، و، ومن مساحة الدولةمن مساحة الدولة% % 1010حوالى حوالى 

 دراسات  دراسات وتجرى وتتابعوتجرى وتتابع  التنوع البيولوجى بهاالتنوع البيولوجى بهاصون صون وتوتتنوع البيئات واالنظمة تنوع البيئات واالنظمة وتحافظ على وتحافظ على الحساسية العالية الحساسية العالية  المواقع ذات  المواقع ذات تحمىتحمى

هذا باالضافة هذا باالضافة . . مناطق االدارة البيئية المحيطة بالمحميات الطبيعيةمناطق االدارة البيئية المحيطة بالمحميات الطبيعيةوآذلك وآذلك  المسموح فيها  المسموح فيها تقييم االثر البيئى ألى انشطة فى المناطقتقييم االثر البيئى ألى انشطة فى المناطق

 مناطق االراضى الرطبة  مناطق االراضى الرطبة ––الزراعى الزراعى ((جى جى وو التنوع البيول التنوع البيوللصونلصونأعمال البحث العلمى والتدريب ووضع برامج للرصد البيئى أعمال البحث العلمى والتدريب ووضع برامج للرصد البيئى الى الى 

ام التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار ام التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار واستخدواستخد) )  الجبال  الجبال –– والساحلية  والساحلية  المناطق البحرية المناطق البحرية–– المياة الداخلية  المياة الداخلية ––

االهتمام بالحفاظ على الموارد الجينية النباتية والحيوانية  بمشروعات وبرامج االهتمام بالحفاظ على الموارد الجينية النباتية والحيوانية  بمشروعات وبرامج ووعن بعد واستخدام مؤشرات التنوع البيولوجى عن بعد واستخدام مؤشرات التنوع البيولوجى 

مات المحلية والعالمية من خالل غرفة مات المحلية والعالمية من خالل غرفة التعليم والوعى البيئى لمختلف الفئات ، وتبادل الخبرات والمعلومات مع المؤسسات والمنظالتعليم والوعى البيئى لمختلف الفئات ، وتبادل الخبرات والمعلومات مع المؤسسات والمنظ

  اااالنواع الغريبة الغازية واالخذ فى االعتبار توثيق المعارف التقليدية حفظاالنواع الغريبة الغازية واالخذ فى االعتبار توثيق المعارف التقليدية حفظبعض بعض  والسيطرة على  والسيطرة على ((CCHHMM))لية تبادل المعلومات لية تبادل المعلومات آآ

  لتنوع البيولوجىلتنوع البيولوجى حقوق الملكية الفكرية واالقتسام العادل للمنافع الناشئة والناجمة عن استغالل ا حقوق الملكية الفكرية واالقتسام العادل للمنافع الناشئة والناجمة عن استغالل افى اطارفى اطارحقوق السكان المحليين حقوق السكان المحليين لل

تولى تولى . .  هذه االولويات واالهداف الموضحة هذه االولويات واالهداف الموضحةحجر الزاوية لتحقيقحجر الزاوية لتحقيقتمثل تمثل  الموارد المالية  الموارد المالية وال شك أنوال شك أن  ..والمعارف الموروثه المتعلقه بهوالمعارف الموروثه المتعلقه به

) ) الجهات المانحةالجهات المانحة(( المتاحة ويلعب المجتمع الدولى  المتاحة ويلعب المجتمع الدولى الموازنهالموازنهتوفير االعتمادات المالية المطلوبة فى ضوء توفير االعتمادات المالية المطلوبة فى ضوء لل  عنايه خاصهعنايه خاصهالحكومة الحكومة 

 ، االتحاد  ، االتحاد ((GGEEFF))من خالل مشروعات الشراآة الممولة من مرفق البيئة العالمى من خالل مشروعات الشراآة الممولة من مرفق البيئة العالمى ئيسيا فى توفير االعتمادات المالية ئيسيا فى توفير االعتمادات المالية دورا ردورا ر

الوآالة الوآالة  والتعاون الثنائى مع  والتعاون الثنائى مع ((UUNNEEPP)) ، برنامج االمم المتحدة للبيئة  ، برنامج االمم المتحدة للبيئة ((UUNNDDPP)) ، البرنامج االنمائى لالمم المتحدة  ، البرنامج االنمائى لالمم المتحدة ((EEUU))االوروبى االوروبى 

 فى  فى  لقطاع حماية البيئه فى مصر لقطاع حماية البيئه فى مصر القدرات القدراتدعمدعم ساعدت هذه الجهود فى  ساعدت هذه الجهود فى ..الحكومة االيطاليةالحكومة االيطاليةوو ،  ، ((UUSSAAIIDD))الدولية الدولية االمريكية للتنمية االمريكية للتنمية 

االنواع المهددة باالنقراض، تقدم االنواع المهددة باالنقراض، تقدم بعض بعض مجال صون التنوع البيولوجى والتنمية المستدامة حيث تشير النتائج بتحسن فى اعداد مجال صون التنوع البيولوجى والتنمية المستدامة حيث تشير النتائج بتحسن فى اعداد 

 ، تقدم ملحوظ فى برامج االسترجاع  ، تقدم ملحوظ فى برامج االسترجاع  وقانون حماية البيئه وقانون حماية البيئهيعيةيعيةملحوظ فى عمليات الحماية من خالل تنفيذ قانون المحميات الطبملحوظ فى عمليات الحماية من خالل تنفيذ قانون المحميات الطب

استزراع اشجار المانجروف ، اشجار االآاشيا ، استزراع الشعاب المرجانية ، استرجاع السلحفاه المصرية الى استزراع اشجار المانجروف ، اشجار االآاشيا ، استزراع الشعاب المرجانية ، استرجاع السلحفاه المصرية الى ((واالصحاح واالصحاح 

لمجتمعات المحلية فى عمليات لمجتمعات المحلية فى عمليات وتطبيق االسس العلمية للتنمية المستدامة لمكونات التنوع البيولوجى ، اشراك اوتطبيق االسس العلمية للتنمية المستدامة لمكونات التنوع البيولوجى ، اشراك ا) ) بيئتها الطبيعيةبيئتها الطبيعية

هذا ويوجد الكثير من التقارير التى توضح االنشطة المختلفة هذا ويوجد الكثير من التقارير التى توضح االنشطة المختلفة . . التخطيط واالدارة والتقييم النشطة المحميات الطبيعية فى مصرالتخطيط واالدارة والتقييم النشطة المحميات الطبيعية فى مصر

  ..لعمليات الصون والتنمية المستدامة لمكونات التنوع البيولوجىلعمليات الصون والتنمية المستدامة لمكونات التنوع البيولوجى
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  نبذه عن
  

   البيولوجى فى مصروضع التنوع
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  التنوع البيولوجى في مصرالتنوع البيولوجى في مصر
  

  

  ::مقدمة مقدمة 
ة        دين الماضيين       –     لقد أولت جمهورية مصر العربي ًا         – فى غضون العق ًا خاصًا ، وأرست نظام ة اهتمام وارد الطبيعي ة الم  قضايا حماي

وارد   وتشريعًا حماية التراث الطبيعى للدولة بتوجيهات ودعم من القيادة السياسية لتأآيد        تكامل قطاعات التنمية مع حماية البيئة وصون الم
ة والمستقبلية          ال الحالي م        0الطبيعية لصالح األجي انون رق ه إعالن أول               1983 لسنة    102 وصدر الق ة ، وواآب ات الطبيعي  فى شأن المحمي

فى  محمية 24أصبحت ويات الطبيعية محمية طبيعية فى مصر وهى محمية رأس محمد الوطنية بجنوب سيناء ، وتوالت بعدها إنشاء المحم          
  0من مساحة الجمهورية بما يماثل المعدل العالمى حاليًا  % 10على وحتى اآلن حيث تمتد  2003عام 

ام    وجى ع وع البيول ة صون التن ى اتفاقي ى انضمت إل دول الت ل ال ن أوائ ت مصر م ام 1992     وآان ا ع  ووضعت 1994 وصادقت عليه
ام      إستراتيجيتها الوطنية فى   ة                 1997 هذا الشأن ع ات األهلي دنى والجمعي ى مجلس الشعب والمجتمع الم رار وممثل  0 بمشارآة متخذى الق
ل التزامات               1994 لسنة   4أيضًا صدر القانون رقم      ًا لتفعي  فى شأن حماية البيئة الذى جاء تشريعًا وطنيًا داعم

  0مصر باتفاقية صون التنوع البيولوجى 
وجى                       وال شك أن مصر مثل م      دة نتيجة تسارع التطور التكنول عظم دول العالم مازالت تواجه تحديات عدي

ة ،                    ة ونمو السياحة العالمي ارة الخارجي ة وتحرر التج وترابط األنظمة البيئية الكونية وثورة الهندسة الوراثي
ة      ة للدول ات المادي ة اإلمكاني ى محدودي الوة عل اون ال     0ع ًا للتع ًا خاص ر اهتمام ت مص ذا أعط ى  ل دولى ف

  0مشـروعات حماية الطبيعة والذى آان له بالغ األثر فى تحقيق األهداف المرجوة 
  

  ::السياسة واإلستراتيجية الوطنية السياسة واإلستراتيجية الوطنية 
  

   :سياسة حماية الطبيعة
ة االقت               د آقاعدة أساسية للتنمي وجى فري وع بيول ادرة وتن ة ن روات طبيعي ا اهللا من ث ا حباه ة م صادية       انتهجت مصر سياسة جادة لحماي

  : وترتكز سياسة حماية الطبيعة على المبادئ التالية 0واالجتماعية ، وتوفير التوازن البيئى لصالح المواطن وتأمين مستقبله 
 0المحافظة على الموارد الطبيعية لصالح أجيال مصر فى الحاضر والمستقبل  
 0اعات الدولة صون التنوع البيولوجى الوطنى آأساس للتنمية المستديمة والتكامل مع قط 
إنشاء شبكة قومية للمحميات الطبيعية تشمل النظم البيئية الهامة وتحمى األنواع المهددة باالنقراض  

0 
 0اإلدارة العلمية للمحميات الطبيعية على أسس اقتصادية ، ودعم السياحة البيئية فى مصر 
 0والتثقيف البيئى تفعيل التشريعات البيئية واالتفاقات الدولية واإلقليمية ونشر الوعى  
  0التعاون مع المنظمات الدولية والمشارآة مع الجهات المانحة فى مشروعات حماية الطبيعة  
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   : فى مصرعالمات بارزة على طريق صون التنوع البيولوجى
  0فى مصر  فى شأن المحميات الطبيعية 1983 لسنة 102صدور القانون رقم 

 0 1983 مصر عام إنشاء محمية رأس محمد آأول محمية فى
 0 بالتعاون مع االتحاد األوروبى 1989بدء تنمية محمية رأس محمد عام 

 0 1994 والمصادقة عليها عام 1992انضمام مصر إلى اتفاقية صون التنوع البيولوجى عام 
 0 فى شأن حماية البيئة 1994 لسنة 4صدور القانون رقم 

 0 1996م مع الدول المانحة عام تنمية محميات جنوب سيناء والبحر األحمر والفيو
 0 2017 -1997إقرار اإلستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى وخطة العمل عام 

 0 الستخدامات أراضى الدولة بما فيها المحميات 2001 لسنة 154قرار رئيس الجمهورية رقم 
 0 2003م من مساحة الدولة عا % 10الوصول بشبكة المحميات الطبيعية إلى ما يوازى 

  0 2003صدور قانون الملكية الفكرية والمصادقة على بروتوآول السالمة اإلحيائية عام 
  

   )2017 – 1997( اإلستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى 
وزارات المعن                5000  حوالى      تم إعداد اإلستراتيجية الوطنية بواسطة     اون مع ال راء مصر بالتع اء وخب ادات وعلم ة والمحافظات     من قي ي

 وتم إدراجها بالخطة القومية للدولة بوزارة التخطيط آأساس للتنمية المستديمة للموارد الطبيعية          0والجامعات ومناقشتها فى مؤتمر وطنى      
  0فى مصر 

  
  :األهداف الرئيسية لإلستراتيجية 

رار التوازن البيئى الطبيعى والمحافظة على النظم أن تكون إدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة على أسس علمية تحقق استم 
 0البيئية من التدهور وحماية الكائنات من الفقد أو االنقراض 

العمل على تنمية القدرات العلمية والتقنية المصرية فى مجاالت صون التنوع البيولوجى وتنمية الموارد  
 0المتوخاة واستكمال البحوث والدراسات الطبيعية والقدرات اإلدارية والتنفيذية التى تحقق األهداف 

حشد الجهد الوطنى لصون التنوع البيولوجى بعناصره البيئية واإلحيائية والوراثية ، بما يضمن لها البقاء  
  0المتواصل واالستخدام األمثل

وضع برنامج العمل الذى يستهدف تحقيق مشارآة المجتمع المدنى آأفراد وتنظيمات أهلية فى برامج صون  
 0لتنوع البيولوجى ، وإفادتهم من ثمار هذه البرامج ا

ترسيخ األسس التشريعية والحوافز االقتصادية واالجتماعية التى تدعم صون التنوع البيولوجى والتنمية  
 0مة للموارد الطبيعية يالمستد

تقنية التى تتصل تكامل العمل الوطنى مع العمل اإلقليمى والدولى ، واإلفادة من حصيلة المعارف العلمية وال 
  0بصون موارد التنوع البيولوجى بما فى ذلك الموارد الوراثية 

  
  
  
  
  
  
  

  :مبادئ تنفيذ اإلستراتيجية 
 0التنوع البيولوجى ذو قيمة بيئية اقتصادية وهو أحد رآائز التنمية المستديمة  
 0 خطط التنمية الوطنية الشاملة صون التنوع البيولوجى أداه لتنمية موارده الطبيعية فى الحاضر والمستقبل لصالح 
 0التنوع البيولوجى جزء من التراث الطبيعى والمحافظة عليه التزام قومى ودولى  
 0نجاح جهود صون التنوع البيولوجى يعتمد على الدراسات العلمية والرصد البيئى لتفاعالته الداخلية والخارجية  
 0يولوجى وحسن إدارته والتوعية والتثقيف به بناء القدرات الوطنية وتنفيذ برامج صون التنوع الب 
  0تفعيل التشريعات البيئية وااللتزام بالمعاهدات الدولية ذات الصلة  

  

 2002/2007 ويجرى حاليًا تنفيذ خطة 0     هذا ويتم ترجمة هذه اإلستراتيجية فى خطط خمسية متتالية لحماية الطبيعة 
  :لتالية والتى تضم عشرين مشروعًا لتحقيق األهداف ا
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 0اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية لتحقيق التوازن بين التنمية والنظم البيئية  
 0تكامل العمل الوطنى واإلقليمى والدولى لصون التنوع البيولوجى وإستدامة استخدامه  
  0تنمية القدرات العلمية والتقنية واإلدارية والتنفيذية لحماية الطبيعة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لدولية واإلقليمية الرئيسية التى انضمت إليها مصر االتفاقيات ا
   )1968الجزائر ( االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية 

  )1971رامسار ( اتفاقية األراضى الرطبة ذات األهمية الدولية لسكنى الطيور المائية 
  )1972يونسكو ( اتفاقية حماية التراث الثقافى والطبيعى العالمى 

  )1973سايتس ( اتفاقية االتجار الدولى فى أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
  )1976برشلونة ( اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث 

  )1982بيرسيجا ( االتفاقية اإلقليمية لحماية بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
  )1982برشلونة (  خاصة بالبحر المتوسط بروتوآول  المناطق المتمتعة بحماية

  )1992ريو دى جانيرو ( اتفاقية التنوع البيولوجى 
  )2000مونتريال ( بروتوآول قرطاجنه للسالمة اإلحيائية 
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  شبكة المحميات الحالية والمستقبليةشبكة المحميات الحالية والمستقبلية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تطور إعالن المحميات الطبيعية وتصنيفها 
م إعالن               24     فى ضوء اإلستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى ، ت

ام   ى ع ة حت ة طبيعي احة  2004محمي ى مس والى  عل ر  ي آ100.000ح و مت ل
ل  ا يمث ع بم بكة   % 10مرب تكمال الش ن المخطط اس احة مصر ، وم ن مس م

ة    % 17 محمية على حوالى      40حتى   ة    0من الجمهوري ًا من الحكوم  وإيمان
ة         بار ى خريط عها عل م وض د ت ة فق طة التنمي ات بأنش ذه المحمي اط ه تب

م                ة رق رار السيد رئيس الجمهوري ة بق  لسنة   154استخدامات األراضى للدول
ة للزراعة والصناعة  2001 ع األنشطة التنموي اواة م دم المس ى ق ون عل  لتك

  0والسياحة والتعمير والبترول والتعدين واآلثار وغيرها 
ا               وتندرج المحم  يات الحالية تحت أربعة تصنيفات عامة لألنماط البيئية آم

   :يلى

 وتقع إجماًال على : محميات بحرية 5عدد 
البحر األحمر وخليج العقبة وتضم قطاعات 
بحرية وبرية مترابطة ترتكز على صون 
الشعاب المرجانية واألنظمة المصاحبة لها 

، آذا المانجروف الحياة البحرية وأشجار و

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

محمية الغابة 
محمية قبة  محمية قارون محمية وادى الريان المتحجرة

محمية أشتوم  محمية سانت آاترين الحسنة
 الجميل

محمية سالوجا 
 وغزال

محمية العميد 
 الطبيعية

محميات علبة 
 الطبيعية

محمية 
 األحراش

محمية الزرانيق 
وسبخة 
 البردويل

محمية رأس 
محمد وجزيرتى 
 تيران وصنافير

            
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 

نهر جزر محميات

محمية وادى 
 العالقى

المحم
ي

 

ل
ح

 البحر
 األحمر

 المحميات المستقبلية

 1 محمية الجلف الكبير

 2 محمية آرآر ودنجل

 3 محمية أم الدباديب

 4 محمية القصر

 5 محمية السلوم

 6 محمية الشويلة

س الحكمةمحمية رأ  7 

 8 محمية المغارة

 9 محمية القسيمة

 10 محمية وادى جرافى

 11 محمية الجاللة القبلية

 12 محمية وادى قنا

 13 محمية شايب البنات

 14 محمية مالحة رأس شقير

 15 محمية البحر األحمر

 16 محمية القطارة

المتوسط البحر  



12 

 0 آما أنها أساس الجذب السياحى للغوص والرياضات البحرية فى مصر 0الجبلية المتاخمة و البحرية والمناطق الصحراوية الجزر
حماطة / ووادى الجمال   أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء ، ومحمية علبه وجزر البحر األحمر،– نبق –وهى محميات رأس محمد 

  0بمحافظة البحر األحمر
 وتقع على سواحل البحر المتوسط ونهر النيل وتضم على وجه الخصوص بعض البحيرات والمناطق :أراضى رطبة  محميات 8عدد 

 وتتولى أساسًا حماية موائل الطيور المقيمة 0وجزر نهر النيل الساحلية الشمالية 
الثروة السمكية ومعاونة المجتمعات المحلية وتشجيع السياحة البيئية والمهاجرة وتنمية 

أشتوم الجميل بمحافظة بور الزرانيق بمحافظة شمال سيناء ، ى محميات  وه0
بمحافظة آفر الشيخ ، العميد بمحافظة مطروح ، بحيرة قارون ووادى سعيد ، البرلس 
وجزيرتى سالوجا وغزال بمحافظة أسوان عالوة على جزر نهر النيل الريان بمحافظة الفيوم 

  0 جزيرة 144وعددها 

  
 وتقع هذه المحميات فى سيناء والصحراء :راوية  محميات صح7عدد 

 وتحمى التنوع النباتى والحيوانى 0الشرقية والصحراء الغربية وتضم النظم البيئية بالمرتفعات والسهول والوديان 
 وهى محميات األحراش بمحافظة شمال 0بتلك المناطق وتنظم وتنشط سياحة السفارى وتدعم المجتمعات المحلية 

ا وسانت آاترين بمحافظة جنوب سيناء، سيوه بمحافظة مطروح ، الصحراء البيضاء بمحافظة الوادى سيناء، طاب
  0الجديد ، وادى األسيوطى بمحافظة أسيوط ، وواى العالقى بمحافظة أسوان 

 وهى تمثل ظواهر جيولوجية فريدة يتم العناية بها آمقاصد علمية وسياحية ، وهى : محميات جيولوجية 4عدد 
  0مية قبة الحسنة والغابة المتحجرة ووادى دجلة بمحافظة القاهرة وآهف وادى سنور بمحافظة بنى سويف  مح
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  :الجهود الوطنية الراهنة 
  

  :الدعم المؤسسى لحماية الطبيعة 
 وقد 0ومية والدولية فى ضوء المستجدات العصرية والعولمة  بحث تطوير الهيكل التنظيمى لقطاع حماية الطبيعة ليفى بالتزاماته القسبق      

 بدعم من برنامج تنمية محميات خليج العقبة بالتعاون مع االتحاد األوروبى ، وفى عام 1996بدأت مراحل التطوير االبتدائية اعتبارًا من عام 
 صدر الهيكل التنظيمى التجريبى إلدارة ذلك آ0ية الدولية  بدعم من برنامج السياسات البيئية بالتعاون مع الوآالة األمريكية للتنم2000

 أيضا محميات سيناء ، وإدارة محميات المنطقة الجنوبية تمهيدًا إلقرارهما بما يتمشى مع المسـئوليات والمهام والتطور المنتظر بتلك المناطق
ويجرى 0 لطبيعه اقتصاديا يتبعها ثالثة شرآات متخصصه بمشروع انشاء شرآة قابضه إلدارة حماية ا2003تم التقدم لمجلس الوزراء عام 

والعمل واستدامتها وتطبيق المرآزية االدارة حاليا اعادة هيكلة هذا القطاع لتكون هيئة قوميه عامه قادره على حماية الموارد الطبيعة 
  .بالمنطقة االستثماريه لتحقيق التمويل الذاتى

ؤهلين   500 أآثر من يات الطبيعية سنويًا لتصل حاليا إلى         آما يتم دعم القوى البشرية بالمحم      رد م  ف
 أيضا تم استكمال المراآز العلمية واإلدارية لحوالى        0من المخطط    % 50للعمل فى وظائفهم وهى تمثل      

  0من هذه المحميات وتجهيزها بالمعدات والوسائل  الالزمة إلدارتها % 50
ام السابق           باحث بيئى من ال    105     أيضًا تم تدريب     ة خالل الع فى مجاالت تخصصية      محميات المختلف

 بدرجة 11 بدرجة الدآتوراه ، 5حماية الطبيعة  بقطاع  أصبح الحاصلون على درجات علمية       و 0متنوعة  
  0لدرجة الماجستير فى الجامعات المصرية آخرين  20 آما تم تسجيل عدد 0الماجستير 

دريب           ز ت م إنشاء مرآ د ت اد          الطصون      هذا وق اون مع االتح ى بشرم الشيخ بالتع ز البيئ ة والمرآ بيع
ل    دريب وورش العم رامج الت ن ب د م ذ العدي ا تنفي ث يجرى بهم ز ، وحي ى متمي ى بمستوى دول األوروب

  0للمصريين والدارسين من الدول الصديقة 

 

ى المحميات الطبيعية الحاليةالبيئات الممثلة ف
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  :تطور أساليب الحماية والصون 
ة الصحراء                يتم التوسع مرحليًا فى شبكة       المحميات الطبيعية ، وآان آخر ما تم إعالنه هى محميات سيوه بمحافظة مطروح ومحمي

ال      ة وادى الجم د ومحمي وادى الجدي ة ال اء بمحافظ ر   / البيض ر األحم ة البح ة بمحافظ ام حماط دد    2003ع الى ع بح إجم ليص
 0 محمية 24المحميات 

امج           عية فى محافظة جنوب سيناء       تنمية خمسة محميات طبي    استمرارية المحافظة على    ا من خالل برن ى سبق تطويره اون  والت التع
 وانتهى 0وهى رأس محمد ونبق وأبو جالـوم وسانت آاتـرين وطابا          : مع االتحاد األوروبى    

ة        برنامج السياسات البيئية لمحافظة البحر األحمر      ة الدولي   بدعم من الوآالة األمريكية للتنمي
الطبيعية بالبحر األحمر، ويستمر التعاون من خالل         محميات  الوتنمية  لحماية البيئة البحرية    

ة فى مشروع           0 2005برنامج جديد اعتبارا من عام       ة اإليطالي  ات آذلك التعاون مع الحكوم
ة دعم ومحمية علبه و للمرحلة الثانية    تنمية محميتى وادى الريان وسيوه      قدرات قطاع حماي

 0 لسياحة البيئية بمحمية رأس محمد وصون التنوع البيولوجى واالطبيعية
اون مع مرفق           د بالتع رلس والعمي يتم تنفيذ مشروع صون األراضى الرطبة فى الزرانيق والب

ع      اون م اترين بالتع انت آ ة س ى محمي ة ف ات الطبي ة النبات روع تنمي المى ، ومش ة الع البيئ
ر األحمر بالتعاون   برنامج األمم المتحدة اإلنمائى ، ومشروع صون أشجار المانجروف بالبح         

 0مع منظمة األغذية والزراعة 
ة    ة الدول ز ميزاني م ترآي ا ت ام آم ن ع ارًا م ة   2004اعتب ى وادى دجل ة ف ة المرآزي ات المنطق وير محمي   لتط

ال                 ات وانتق ى دعم استمرارية المحمي  والفيوم والريان وآهف وادى سنور آمحميات لسياحة اليوم الواحد من القاهرة باإلضافة إل
 0مسئولياتها بعد انتهاء مشروعاتها 

  
  
 

68 
76 93 101 

172 
194 225 

280 

379 

505 518 

3.8 
3.2 

2.2 

5 
5.6 
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ا             د قيمته نيفها وتحدي ديثها وتص ى تح ل عل االنقراض والعم ددة ب ة والمه ة المتوطن ة والحيواني واع النباتي ات لألن دة بيان داد قاع إع
وجى      االقتصادية واالجتماعية بالتنسيق مع المؤسسات والمراآز العلمية والبحثية ، آذا المشارآة فى المبا             ة للتصنيف البيول درة العالمي

  0للكائنات الحية 
ة    ول قرطاجن ذ بروتوآ ة لتنفي زة المعني وزارة الزراعة واستصالح األراضى بمشارآة األجه وى ب ان الحي ة لألم ة قومي تشكيل لجن

 0 2003للسالمة اإلحيائية والذى صودق عليه من مجلس الشعب عام 
أثرة باألنشطة    المهددة باالنقراض ،والعمل على استعاده  بعض األنظمة اإل   تبنى برامج اإلصحاح للنباتات والحيوانات      يكولوجية المت

ة             0البشرية مثل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والسيال         يم سياحة الغوص واألنشطة البحري  آذلك وضع مخططات لتنظ
 0الل الرشيد للثروة السمكية  أيضا تنسيق االستغ0 لنظم الشعاب المرجانية االستيعابيةطبقًا للطاقة 

ة          ة العالمي التغيرات المناخي  أيضا  0تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية عن تطور إجراءات الصون ومدى تأثر التنوع البيولوجى ب
وا    ة وق ارك ووزارة الزراع ة والجم زة األمني ع األجه اون م االنقراض بالتع ددة ب واع المه ى األن ار ف ة االتج ذ اتفاقي ت حرس تنفي

 0الحدود والمنظمات األهلية 
ة                   يم حال ة فى رصد وتقي استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافي

رار          ذى الق اون متخ ا يع االنقراض بم ددة ب واع المه ة واألن ة الهام نظم البيئي ال
 0ويساهم فى البحوث والدراسات العلمية 

ع وزا     ى م توى المحل ى المس اون عل يق والتع الح   التنس ة واستص رات الزراع
ة      –األراضى ، السياحة      ة المحلي ل   – التنمي ة  – النق دفاع  – الداخلي ة  – ال  – الثقاف

الم  ة –اإلع ات التابع ى، والهيئ الى والبحث العلم يم الع توى .   والتعل ى المس وعل
ون           المى لص اد الع ة واالتح ة  والتنمي دة للبيئ م المتح ات األم ع منظم دولى م ال

ونسكو وهيئات االتفاقات العالمية للبيئة والدول المانحة وتبادل        الطبيعة ومنظمة ي  
 0الخبرات معهم 

مة فى   يالقمة العالمية للتنمية المستد    فى السنوات األخيرة    المحافل الدولية والوطنية المختلفة وعلى رأسها       العديد من   المشارآة فى    
ى د  ة ف ات الطبيعي امس للمحمي المى  الخ ؤتمر الع برج ، الم ا ،  جوهانس ار بألماني ة رامس امن التفاقي راف الث ؤتمر األط ان ، م يرب

ة بشرم الشيخ           ات الطبيعي دولى للمحمي ؤتمر المصرى ال بانيا ، الم ور بأس دولى الخامس لهجرة الطي ؤتمر ال ؤتمر األول الم ، الم
دول      ، المعرض ال  اضافة الى مؤتمر ماليزيا فى آوااللمبورألطراف بروتوآول قرطاجنة لألمان الحيوى   ة ل ات الطبيعي انى للمحمي ث

  0حوض البحر المتوسط ، وأخيرًا القمة الدولية للتنمية المستديمة للدول النامية المكونة من جزر صغيرة 
                 

  :السياحة البيئية 
رار        إيمانًا بأن السياحة البيئية هى سياحة مثقفة ومسئولة وواعية بحماية األنظمة البيئية والتى تض              من تك

زيارات روادها لالستمتاع بطبيعتها الخالبة وثرواتها البيولوجية ، فقد تم إقرار أنشطة السياحة البيئية ضمن                
ة                   ات الطبيعي ادئ األساسية إلعالن المحمي اإلستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى وأصبحت أحد المب

ه للسياحه الب         الجديدة ا              آما تم اعداد استراتيجيه وطني دا إلقراره ه تمهي ه ومناقشتها مع االطراف المعني  0يئي
راث                  وتشكل شبكة المحميات الطبيعية الحالية والمستقبلية حجر الزاوية فى السياحة البيئية بما تزخر به من ت
تم   ى ي ة والت ات الجيولوجي ة والتكوين ة والبحري اة البري ز من الحي وع متمي د وتن الى فري افى وجم طبيعى وثق

ى قناعة ووعى       0وادر عالية المستوى وبمشارآة السكان المحليين       إدارتها بك   وأصبح االستثمار السياحى عل
من         تثماراتهم وتض مالية الس وال رأس ل أص ا تمث ة وأنه نظم البيئي ذه ال ة له دة الحماي بفائ

ام         0استمراريتها   ة ع نهم             2004 ولقد زار المحميات الطبيعي ون سائح م ى ملي د عل ا يزي  م
ر الم% 70 ن غي ا    م ذب حوله ا لعناصر الج ى دعمه افة إل ريين ، باإلض رى 0ص ا يج  آم

ة              النواحى العلمي ريفهم ب توعية المرشدين السياحيين بمرآز تدريب المحميات الطبيعية وتع
  0وأساليب الحماية 

     ونظرًا لتواجد معظم المحميات الطبيعية فى مناطق نائية والتى تفتقر للبنية األساسية و          
ة                   الخدمات ، فإ   وفير وسائل الراحة والعناي ز مع ت نه يبرز دورها لتقديم منتج سياحى متمي

اذج         0بالزائرين ، آذلك تقديم العون للمجتمعات المحلية         ة نم ات الطبيعي  ولقد قدمت المحمي
ة مع البي           ة المتوافق ة المحيطة واستخدام    رائده للفندق البيئى البدوى فى آلَّ من محميتى سانت آاترين وطابا باستخدام المواد المحلي ئ

ة سيوه                دويًا آخر بمنطق دقًا ب ال        الطاقة النظيفة ، آما أقام القطاع الخاص فن ة وادى الجم ا يجرى إعداد تصميمات أخرى بمحمي / آم
  0بتوفير الفرصة للحياة الفطرية والبدوية األصلية  وهذه النماذج تمثل عنصرًا جاذبا للسياحة العالمية 0حماطة 

  
  : المحلية والمرأة دعم المجتمعات

ة    ات الطبيعي ة وإدارة المحمي روعات تنمي يح مش ل         تت رص العم ن ف د م العدي
ة       ة والبيئي ال الفني ى األعم واء ف ا س اطق تمرآزه ر   بمن رة وغي ة المباش والخدمي

رة  ف  0المباش ة بتوظي ئون البيئ ة لش وم وزارة الدول كان  وتق ين والس دو المقيم الب
ة        المحليين فى أعمال اإلدارة    ة وتنمي اة البري االنقراض   ومراقبة الحي ددة ب واع المه األن

م    ى دعمه الوة عل ذا ع لبة ، ه ات الص ياحة   وإدارة المخلف طة الس ة أنش لمزاول
  0المرتبطة بالبيئة 
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وفير       آما تقدم المحميات الطبيعية يد المعاونة للمجتمعات المحلية بتخصيص قوافل طبية وبيطرية لزيارتهم فى الوديان والجبا                ل وت
ا       ة           0الرعاية لهم وصرف األدوية والعالج مجان ات المتوطن ة النبات ة لتنمي ة والمشورة البيئي واطنين باإلرشادات الفني زود الم  أيضا ت

ع                      ا يرف دى بم وجمع وتسويق النباتات الطبية والزراعات النظيفة وتجفيفها ، وتشجيعهم فى الصناعات الصغيرة وصيد األسماك التقلي
  0إنتاجهم من حصيلة 

ان       دريبها إلتق ولى ت ات، وتت ك المجتمع ى تل رة ف اد األس ى عم ى ه ة الت رأة البدوي ًا للم ا خاص ة اهتمام ات الطبيعي ه المحمي      وتوج
ذه المنتجات                 رويج له ة للت ات أهلي  0المشغوالت اليدوية وتعاونها فى تسويقها وعرضها فى معارض خاصة وتساعدها لتشكيل جمعي

ال                0ى أعمال المحميات سواء باإلدارة أو السكرتارية        آما أنها تشارك ف    ى للسيدات واألطف ا بأساسيات اإلسعاف الطب تم تعليمه  أيضا ي
 تميسوف  وقد تحققت نجاحات متعددة فى هذا المجال  بمحافظات جنوب سيناء والبحر األحمر ومطروح و0وتوفير شنط اإلسعاف لهم 

  0ى التوسع فيها ونقل الخبرات إلى مناطق أخر
  

  :التوعية والتثقيف البيئى 
ة                   ة فى تحقيق التنمي زة هام وجى رآي      تمثل برامج التوعية بالمحميات الطبيعية وصون التنوع البيول

ة المشارآين                     0المستديمة   ة ونوعي ة والعلمي ًا للمستويات الثقافي رامج طبق ذه الب  من أجل ذلك تنوعت ه
ذ نشا      0والمستفيدين من الحماية     تم تنفي ات سواء                  وي د من اآللي ة والتثقيف من خالل العدي طات التوعي

ا          ات والملصقات وغيره بالمؤتمرات أو الندوات وورش العمل واللقاءات واالسطونات المدمجة والمطوي
0  

دريب  ز ت وم مرآ ال   صون     ويق ى مج املين ف ى للع يم البيئ ى التعل ام ف دور ه رم الشيخ ب ة بش  الطبيع
ا الغوص والسفارى واإلدارة  ة وارتباطه وارد الطبيعي ة الم ة حماي ريفهم بأهمي تثمار وتع ة واالس المحلي

ر من . بمستقبلهم ودخولهم ى أآث رين ف ز استقبال للزائ م إنشاء مراآ ه ت ى أن ذا باإلضافة إل ام  % 50ه ة للقي ات الطبيعي من المحمي
ه مصر      المصرية أو األجنبية ل    وسائل اإلعالم المختلفة سواء    ع ويجرى التعاون المستمر م    0بتوعيتهم وإرشادهم    ع ب ا تتمت لتعريف بم

  0 وأهمية العناية بها لألجيال القادمة من ثروات طبيعية وثقافية
  
  

  :توجهـــات المستقبــــل 
  

  :تحديات السنوات القادمة 
ارع نمو االستثمارات  تتوجه مصر والعديد من دول العالم نحو تحول اقتصادى فى ظل العولمة وتحرر التجارة الخارجية وحتمية تس       

ين إجراءات                     الوطنية وزيادة حجم الصادرات ، وهذا سوف ينعكس بتزايد الطلب على الثروات الطبيعية ،ويتطلب التوازن الدقيق ب
  0الصون وأنشطة التنمية وتعظيم العائد االقتصادى واالجتماعى من الموارد الطبيعية 

ة األسا             د البني ة تفتق ات طبيعي اك محمي ذه            مازالت هن دة له ة لتحقيق اإلدارة الجي ات الالزم ة واإلمكاني وادر الكافي سية المناسبة والك
راًء                                 ات تضم ث ذه المحمي ل وه ة وجزر نهر الني ة والصحراء البيضاء وسيوه ودجل ات علب ل محمي ا مث المحميات وصون ثرواته

 0قتصاديات هذه المناطق وتنوعًا للتراث الطبيعى والجمالى يمكنها من زيادة القيمة المضافة للسياحة وا
ى                                 ر مع النمو السكانى أصبحت عوامل ضاغطة عل ة والتوسع فى التعمي ومى الهام دخل الق د ال زيادة التنمية السياحية آأحد رواف

 0مناطق المحميات الطبيعية المخططة مستقبًال 
ن ال           الن ع ابع اإلع زم تت ه يل ابقة فإن ا الس رين عام ى العش بة ف رة المكتس ع الخب ن واق وادر    وم وفير الك تقبلية وت ات المس محمي

 0بها قبل أن تتأثر مقوماتها األساسية واإلمكانيات 
ا                           ة متطورة واالستفادة بالتكنولوجي ة بأساليب علمي ل لتحديث نظم الحماي تحتاج المحميات الطبيعية إلى روافد مستدامه من التموي

 0الحيوية والطفرات القافزة فى تكنولوجيا المعلومات 
ا       أصبحت ا  ى تنوعه ؤثر عل دول وت ين ال ل ب ى تنتق ة الت األنواع الغريب أثر ب دول تت ن ال ا م ل غيره د ، ومصر مث الم واح ألرض ع

وان    ات والحي ى سالمة البشر والنب ؤثر عل د ت ى ق ات الت ًا والكائن واع المهندسة وراثي ذا األن وجى ، آ ى 0البيول ذا باإلضافة إل  ه
ز ال        0عوامل الكونية   التغيرات المناخية الدولية وغيرها من ال      ى تعزي اج إل در  آل ذلك يحت دولى     ق وطنى وال اتف ال ة و التك ات القومي

 0حيال تلك المتغيرات 
رة                  ود آبي ذل جه نتيجة السماء المفتوحة بين الدول وحرية التنقل ونمو السياحة العالمية وتزايد البحوث والدراسات ، أصبح لزاما ب

 0الجينية الوطنية والتراث الثقافى واللذان يمثالن رصيدًا استراتيجيا لألجيال القادمة لحماية حقوق الملكية الفكرية للموارد 
 2017لكى يتم البناء على إنجازات العشرين سنة السابقة وتحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى حتى عام                   

 0ة ال سيما بعد انتهاء مشروعات التعاون األجنبى فإنه من األولويات توطيد اإلدارة العلمية بالمحميات الطبيعي
رامج صون                             ذاتى لب ل ال ة لتحقيق التموي ول جذري جميع هذه التحديات وغيرها من مؤثرات داخلية وخارجية تستدعى النظر فى حل

ة     التنوع البيولوجى وإدارة المحميات الطبيعية ، وتطور مؤسسى لقطاع حماية الطبيعة على أسس اقتصادية، وتشكي               ة وطني ل أمان
 0لإلشراف على صون التنوع البيولوجى

  
 

 :المخططات المستقبلية 
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وطنى           / الدعم المؤسسى لتفعيل اإلستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى بتشكيل هيئة             امج ال ى البرن ا لإلشراف عل أمانة علي
 0 المتغيرات الدولية وحشد الموارد المالية والفنية الداخلية والخارجية لتنفيذ أنشطته فى ظل

ة  حماية الطبيعة    ل إنشاء الهيئة القومية العامه     ة،      تابع ة لشئون البيئ وزارة الدول ا صفة االستقالليه وتعمل بقواعد اقتصاديه        ل وله
ة             ويتوفر لها    ى رقع ة والصون عل ة المناسبة لتحقيق الحماي ات المادي من مساحة    % 17القوى البشرية المتخصصة واإلمكاني

ة     عالوة على صون التنوع البيولوجى بالجمهورية       ،  مصر   ذه           0فى ضوء االلتزامات الوطنية والدولي م اعداد مشروع انشاء ه وت
 0الهيئة واالجراءات التشريعية والتنفيذيه للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء

ة طبق       ة الهام ا واستكمال       توحيد نظم اإلدارة والرصد والتقييم بالمحميات الطبيعية والنظم البيئي ل متفق عليه ايير محدده ودالئ ًا لمع
 0خطط إدارة المحميات وتنمية قدراتها العلمية والتقنية وزيادة اندماجها فى االقتصاد الوطنى والمشارآة الجماهيرية 

اد المصرى ل             الستراتيجية  اال تم مناقشة وثيقة    اون مع وزارة السياحة واالتح لغرف السياحية   وطنية للسياحة البيئية فى مصر بالتع
تم     ، و والمجتمع المدنى   والمستثمرين   ة                     سوف ي ة تحدد أدوار الجهات المختلف الم ألنشطة السياحة البيئي وضع خطة محدده المع

 أيضا إعداد خريطة متميزة عن أهم مائة مقصد للسياحة البيئية تمثل فيها المحميات الحالية والمستقبلية نماذج              0ومتابعة تنفيذها   
 0برامج التدريب التخصصى آذا  من البرامج اإلعالمية والثقافية ، ت عالوة على المشارآة فى حمال هذا0رائده 

ة   األجنبى وعلى وجه الخصوص إدارة الموارد الطبيعية         التعاون   برامجتحقيق أقصى استفادة من       بالبحر األحمر بالتعاون مع الوآال
ات             ة بسانت آ ات الطبي المى          األمريكية للتنمية ، صون النبات ة الع اون مع مرفق البيئ انجروف         ،رين بالتع ل أشجار الم ادة تأهي  وإع

ة   ة ، التنمي ة والزراع ة األغذي ع منظم اون م تديمة   بالتع ة المس ى ، التنمي اد األوروب ع االتح اون م يناء بالتع وب س ة لجن اإلقليمي
ة       ى وادى الريان وسيوة   لسواحل محمية رأس محمد ، واإلدارة المستديمة للموارد البيولوجية وتنمية محميت           اون مع الحكوم بالتع

 0 بعد انتهائها برامج هذا مع ضرورة توفير مقومات استدامة أنشطة هذه ال0 اإليطالية
بالبحر األحمر  المناطق بأولويةإعداد الدراسات العلمية و الفنية للثروات الطبيعية والتنوع البيولوجى إلعالن إنشاء محميات جديدة  

اريخ                           ،ية  الصحراء الغرب و ذا فى مشروعات المتحف المصرى للت ات ، آ ك المحمي ة تل دول المانحة لتنمي اون مع ال  وتشجيع التع
 0الطبيعى ومراآز اإلآثار وبنوك الجينات واستعادة آفاءة األنواع المضارة 

ة و   ة المجتاح واع الغازي ة األن رامج خاصة لمواجه ذ ب داد وتنفي انونإع ة وتإصدار ق ة  السالمة األحيائي وق الملكي انون حق ل ق فعي
ى         التشريعات   تطويرالفكرية للتراث الطبيعى والثقافى والمشارآة فى        ة ، باإلضافة إل اون         البيئي درات والتنسيق والتع  وتطوير الق

 0لمواجهة تلك التحديات 
زز   دعم وتطوير برامج التعليم والتوعية واإلعالم ومشارآة المجتمع المدنى والمرأة لزيادة فعاليات أس    ا يع اليب الحماية والصون بم

 0تعاون الرأى العام وينمى إيجابياته للعمل المشترك 
 



18 

  
 وضع األولويات

في العمود المناسب فيما يلي، وفًقا لتنفيذ المواد والشروط العديدة والقرارات المرتبطة بها، وبرامج " ×"من فضلك وضح مستوى األولوية لبلدك، بوضع عالمة   11
  . لالتفاقيةالعمل المناسبة

  مستوى األولويةمستوى األولوية
  برنامج العملبرنامج العمل//الشرطالشرط//المادةالمادة

  منخفضمنخفض  متوسطمتوسط  مرتفعمرتفع

      X   التعاون–المادة الخامسة   )أ (

       X   اإلجراءات العامة للمحافظة واالستخدام المستدام–المادة السادسة   )ب (

       X   التعريف والمراقبة–المادة السابعة  )ج (

       X  يعي المحافظة على الموقع الطب–المادة الثامنة   )د (

      X   األنواع الغريبة–) ح(المادة الثامنة   )ه (

      X   المعرفة التقليدية والشروط المرتبطة–) ي(المادة الثامنة   )و (

      X   المحافظة خارج الموقع الطبيعي–المادة التاسعة   )ز (

      X   االستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي–المادة العاشرة  )ح (

    X    ابير الحافزة التد–المادة الحادية عشرة  )ط (

       X   البحث والتدريب–المادة الثانية عشرة  )ي (

      X   التثقيف والتوعية الجماهيرية-المادة الثالثة عشرة  )ك (

       X   تقييم التأثيرات وتقليل التأثيرات العكسية–المادة الرابعة عشرة   )ل (

      X   الوصول للموارد الجينية–المادة الخامسة عشرة   )م (

      X   الوصول إلى التقنية ونقلها–المادة السادسة عشرة  )ن (

      X   تبادل المعلومات–المادة السابعة عشرة   )س (

       X   التعاون العلمي والفني–المادة الثامنة عشرة  )ع (

     X     التعامل مع التقنية البيولوجية وتوزيع فوائدها–المادة التاسعة عشرة   )ف (

     X     الموارد المالية–المادة العشرون   )ص (

    X     اآللية المالية–شرون المادة الحادية والع )ق (

     X    التنوع البيولوجي الزراعي  )ر (
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   X      التنوع البيولوجي للغابات  )ش (

       X  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية )ت (

       X  التنوع البيولوجي البحري والساحلي )ث (

       X  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة )خ (

    X    التنوع البيولوجي الجبلي  )ذ (

  
  والعوائق في التنفيذالتحديات 

، ، 66، ، 55لتنفيذ المواد والشروط العديدة والقرارات المرتبطة بها، وبرامج العمل المناسبة لالتفاقيةلتنفيذ المواد والشروط العديدة والقرارات المرتبطة بها، وبرامج العمل المناسبة لالتفاقيةالتحدي الذي يواجهه بلدك في تنفيذ أحكام االتفاقية التحدي الذي يواجهه بلدك في تنفيذ أحكام االتفاقية من فضلك وضح من فضلك وضح   22
  ::حسب السلم اآلتي حسب السلم اآلتي ) ) ، ، 2020، ، 1919، ، 1818، ، 1717، ، 1616، ، 1515، ، 13،1413،14، ، 1212، ، 1111، ، 1010، ، 99ي، ي، 88ح، ح، 88، ، 88، ، 77

    تحد منخفضتحد منخفض= = 11    تحد عالتحد عال= = 33

    تم بنجاح التغلب على التحديتم بنجاح التغلب على التحدي= = 00    تحد متوسطتحد متوسط= = 22

  55  الينطبقالينطبق= = ل ي ل ي 

  
  التحدي  المواد

2  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  ي8  ح8  8  7  6  5
0 

 2 2 2 2 2 2  1  1  1  2  1  2  2  2  2  2  2  1  نقص في اإلرادة والمساندة السياسية) أ
مهور ونقص في محدودية المشارآة من الج) ب

  إشراك أصحاب المصلحة
2  2  2  2  3  3  3  2  3  2  2  2  3 3 3 3 3 3 

نقص في إدراج قضايا التنوع البيولوجي في ) ج
  القطاعات األخرى

2  2  3  2  3  3  3  2  3  3  2  2  3  2  2  2  3  2

3  3  3  3  3  3  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  نقص في تدابير التحوط والتقدم) د
العمل بسبب الضغف نقص في القدرة على ) هـ

  المؤسسي
3  2  3  2  2  3  3  2  3  2  2  3  2  3  2  2  3  3

3  2  3  2  3  3  2  2  2  2  2  3  3  3  2  3  2  2  نقص في نقل التكنولوجيا والخبرة) و
2 3 3 3 3  3  2  2  2  3  3  3  3  3  3  2  3  3  ضياع المعارف التقليدية) ز
نقص في القدرات البحثية العلمية الوافية ) ح

  افلمساندة جميع األهد
3  2  3  2  2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2

نقص في المعارف والمعلومات التي يمكن ) ط
  الوصول إليها

2  2  3  2  2  3  2  2  2  2  2  2  3  2  2  3  3  2

نقص في تثقيف الجمهور وتوعيته على ) ي
  جميع المستويات

2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3

رف عدم االستعمال الكامل لما يوجد من معا) ك
  علمية وتقليدية

3  3  3  3  3  3  2  2  2  3  2  2  2  2  3 3 3 3 

ضياع التنوع البيولوجي وما ينجم عنه من ) ل
سلع وخدمات ألن األمر غير مفهوم تمامًا 

  وتنقصه الوثائق المؤيدة له

3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  3  3  2  3  3  3

3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  2  3  3  3  3  2  2  2  نقص الموارد المالية والبشرية والتقنية ) م
3  3  3  3  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  نفص الحوافز االقتصادية) ن
 3 3 3  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  نفص في تقاسم المنافع) س
نقص التضافرات على المستويين الوطني ) ع

  والدولي
2  2  1  2  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2

3  3  2  3  2  2  2  2  3  2  2  2  3  3  2  3  2  3  اب المصلحةنقص التعاون االفقي بين أصح) ف
 3 3  2  3  2  2  2  2  2  3  2  2  3  3  3  3  2  2  نقص الشراآات الفعالة) ص
3  3 2 2 2  3 2 2 2 2 2  2  3  3  2  2  1  2  نقص إلزام المجتمع العالمي) ق
3  3  2  3  3  2  0  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  نقص في السياسات والقوانين الالزمة) ر
3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  رالفق) ش
3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  الضغط السكاني) ت
 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3  2  3  3  3  3  3  3  2  أنماط غير مستدامة في االستهالك واالنتاج) ث
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 3 3  2  3  2  2  2  2  2  2  2  3  2  3  3  2  2  2  نقص القدرة لدى المجتمعات المحلية ) خ
معرفة والممارسة في النهوج المتصلة نقص ال) ذ

  بإدارة األنظمة اإليكولوجية
3  3  3  3  3  2  2  2  2  2  3  3  2  2  3  2  3  3

2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  2  2  2  2  ضعف القدرة على تنفيذ القوانين ) ض
2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية ) أأ

                                      )المرجو تحديدها(أخرى أمور ) أ ب
  
2010هدف عام   

،  المرفق الثاني ، قرر إنشاء إطار مؤقت للغايات واألهداف آي يوضح الهدف العام لعام ،  المرفق الثاني ، قرر إنشاء إطار مؤقت للغايات واألهداف آي يوضح الهدف العام لعام 3030//77ان مؤتمر األطراف ، في مقرره ان مؤتمر األطراف ، في مقرره 
هدف ، وإيجاد التماسك هدف ، وإيجاد التماسك ، وللمساعدة على تقييم ما يحرز من تقدم نحو هذا ال، وللمساعدة على تقييم ما يحرز من تقدم نحو هذا ال2626//66، الذي تم األخذ به بموجب المقرر ، الذي تم األخذ به بموجب المقرر 20102010

. . ان األطراف والحكومات مدعوة إلى ان تضع أهدافها الذاتية داخل هذا اإلطار المرن ان األطراف والحكومات مدعوة إلى ان تضع أهدافها الذاتية داخل هذا اإلطار المرن . . بين برامج العمل في ظل االتفاقية بين برامج العمل في ظل االتفاقية 
  ..والمرجو تقديم المعلومات الالزمة بالرد على األسئلة والطلبات الواردة في الجداول الواردة أدناه والمرجو تقديم المعلومات الالزمة بالرد على األسئلة والطلبات الواردة في الجداول الواردة أدناه 

  
   3  المربع

  البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية والموائل والمناطق األحيائيةالبيولوجي لألنظمة اإليكولوجية والموائل والمناطق األحيائيةتعزيز حفظ التنوع تعزيز حفظ التنوع     11الغاية الغاية 

   في المئة من حفظ آل من المناطق اإليكولوجية في العالم 10تحقيق ما اليقل عن   11--11الهدف الهدف 
  

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  عالمي نعم، مماثل للهدف ال  )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

 تعتبر فكرة تمثيل أهم االنظمة االيكولوجية  تعتبر فكرة تمثيل أهم االنظمة االيكولوجية --أأ

فى منظومة المحميات من أهم المبادئ الحاآمة فى منظومة المحميات من أهم المبادئ الحاآمة 

دارة شبكة المحميات الطبيعية فى دارة شبكة المحميات الطبيعية فى إإفى تخطيط وفى تخطيط و

  مجموعاتمجموعاتمصر والتى تهدف الى صون مصر والتى تهدف الى صون 

وقد نص على ذلك وقد نص على ذلك . . النظمةالنظمةمستدامة من هذه امستدامة من هذه ا

لصون التنوع لصون التنوع  الوطنية  الوطنية االستراتيجيهاالستراتيجيهفى فى 

 الحاليه  الحاليه لمحمياتلمحمياتااع ع ضضوقد تم ووقد تم و. . البيولوجىالبيولوجى

على خريطة استخدامات أراضى على خريطة استخدامات أراضى لمستقبلية لمستقبلية واوا

وهى وهى تمثل فيها آل البيئات المصرية تمثل فيها آل البيئات المصرية الدوله الدوله 

  ..ذات االهميهذات االهميه

  ة ة من مساحة جمهورية مصر العربيمن مساحة جمهورية مصر العربي% % 1010 محمية تمثل  محمية تمثل 2424 حتى االن تم اعالن  حتى االن تم اعالن --بب

بغرض ادراج االطر بغرض ادراج االطر    للتنوع البيولوجى وخطة العمل للتنوع البيولوجى وخطة العمل لصون لصون جارى اعالن باقى المحميات االخرى وفقا لالستراتيجية الوطنية جارى اعالن باقى المحميات االخرى وفقا لالستراتيجية الوطنية--

  ..والغايات فى االستراتيجية الوطنية للبحث العلمىوالغايات فى االستراتيجية الوطنية للبحث العلمى

 اآاديمية البحث  اآاديمية البحث فى مؤتمرفى مؤتمر تم عرض االطار المؤقت للغايات واالهداف فى شكل محاضرة عن التنوع البيولوجى والبحث العلمى  تم عرض االطار المؤقت للغايات واالهداف فى شكل محاضرة عن التنوع البيولوجى والبحث العلمى --

  ..20052005فى مايو فى مايو ) ) استراتيجية البحث العلمىاستراتيجية البحث العلمى ( (العلمى والتكنولوجياالعلمى والتكنولوجيا

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا
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  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل
 وصون  وصون حمايةحمايةهدف السياسة الوطنية الزراعية الى هدف السياسة الوطنية الزراعية الى تت  XX    زراعي) أ

  ..التنوع البيولوجى الزراعىالتنوع البيولوجى الزراعى

الخطة الوطنية الستخدامات االراضى هى زيادة الخطة الوطنية الستخدامات االراضى هى زيادة 
 مليون فدان  مليون فدان 3.83.8  بحوالىبحوالىمساحة االراضى الزراعية مساحة االراضى الزراعية 

  .. أعوام القادمة أعوام القادمة عشرة عشرةخالل الخمسخالل الخمس
  تم اعداد مقترح برنامج عمل وطنى وفقا لبرنامجتم اعداد مقترح برنامج عمل وطنى وفقا لبرنامج  --  XX    المياه الداخلية )ب

  ..العمل الذى تم اقراره فى مؤتمر االطراف السابعالعمل الذى تم اقراره فى مؤتمر االطراف السابع

تم تشكيل لجان مشترآة من قبل جهاز شئون البيئة تم تشكيل لجان مشترآة من قبل جهاز شئون البيئة   --
موارد موارد الالالزراعة واستصالح االراضى والزراعة واستصالح االراضى ووزارات وزارات ، ، 

 والتنمية المحلية والمراآز البحثية  والتنمية المحلية والمراآز البحثية المائيه والرىالمائيه والرى
لمناقشة برنامج العمل المقترح لمناقشة برنامج العمل المقترح   والجمعيات االهليةوالجمعيات االهلية
  ..واعداد خطة زمنيةواعداد خطة زمنية

 اعداد وثيقة العمل من آافة االطراف  اعداد وثيقة العمل من آافة االطراف  جارى جارى--
الرسالها الى مجلس الوزراء العتمادها وتوفير الرسالها الى مجلس الوزراء العتمادها وتوفير 
االمكانات المالية والبحث عن موارد مالية اضافية االمكانات المالية والبحث عن موارد مالية اضافية 

  ..من قبل المنظمات والدول المانحةمن قبل المنظمات والدول المانحة

  ..لحماية نهر النيللحماية نهر النيل جارى اعداد برنامج قومى  جارى اعداد برنامج قومى --

  .. تم اعداد استراتيجية قومية لألراضى الرطبة تم اعداد استراتيجية قومية لألراضى الرطبة--
حرى حرى بب تم دراسة برنامج التنوع البيولوجى ال تم دراسة برنامج التنوع البيولوجى ال  --  XX    احليالبحري والس  ) ج

مؤتمر مؤتمر والساحلى التى تم الموافقة عليه من قبل والساحلى التى تم الموافقة عليه من قبل 
  ..االطرافاالطراف

 تم اعداد مقترح للبرنامج الوطنى لصون التنوع  تم اعداد مقترح للبرنامج الوطنى لصون التنوع   --
البيولوجى البحرى والساحلى وقد عقدت ورشة البيولوجى البحرى والساحلى وقد عقدت ورشة 

  ..عمل وطنية لمناقشة البرنامج الوطنىعمل وطنية لمناقشة البرنامج الوطنى

  19831983 لسنة  لسنة 102102 تنفيذ قانون المحميات رقم  تنفيذ قانون المحميات رقم   --
  ..19831983 لسنة  لسنة 124124رقم رقم وقانون الثروة السمكية وقانون الثروة السمكية 

  
األراضي الجافة وشبه   ) د

  ..تم اعداد استراتيجية وطنية لالراضى الرطبةتم اعداد استراتيجية وطنية لالراضى الرطبة  --  XX    الرطبة

عرضت االستراتيجية الوطنية لالراضى الرطبة عرضت االستراتيجية الوطنية لالراضى الرطبة   --
  ..فى مؤتمر وطنى وتم االتفاق عليهافى مؤتمر وطنى وتم االتفاق عليها

جارى اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ جارى اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ   --
  ضى الرطبةضى الرطبةاالستراتيجية الوطنية لالرااالستراتيجية الوطنية لالرا

البدء فى تنفيذ بعض البرامج الممولة من قبل البدء فى تنفيذ بعض البرامج الممولة من قبل   --
الدول المانحة واستكمال البرامج االخرى من قبل الدول المانحة واستكمال البرامج االخرى من قبل 

  ..مرفق البيئة العالمىمرفق البيئة العالمى
   اآلمن اآلمنستخدامستخداماالاالانشاء الغابات الصناعية من خالل انشاء الغابات الصناعية من خالل   XX    الغابات  )هـ

  .. ألف فدان ألف فدان1111   فى مساحة فى مساحة المعالجه المعالجهمياه الصرفمياه الصرفلل
من مساحة من مساحة % % 1010يولوجى فى يولوجى فى صون التنوع البصون التنوع الب  XX        الجبال )و

 فى علبه وسيوه  فى علبه وسيوه المشروع االيطالىالمشروع االيطالىالجبال من خالل الجبال من خالل 
وسانت آاترين ووادى العالقى ومشروع االراضى وسانت آاترين ووادى العالقى ومشروع االراضى 
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  ..الرطبةالرطبة

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

  XX  العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالعمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة نعم، في االستراتيجية وخطة ) ) بب
  XX  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

 )2017-2002(الخطة الوطنية للعمل البيئى  •
 . الدوله الوطنية الستخدامات اراضىالخريطة •
 . 2017- 1998  التنوع البيولوجىوخطة عمل اإلستراتيجية الوطنية •
 – سانت آاترين –وادى الجمال ( مثل محميات لبعض المحمياتإدارة وعمل إعداد خطط  •

 .) وادى دجلة– الغابة المتحجرة –وادى الريان 
 .ألراضي الرطبة الوطنية لستراتيجيةاإل •
  .لسياحة البيئيةالوطنيه لستراتيجية اال •

  

  واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا ) 4
    

 .معظم البيئات المصرية ممثلة فى المحميات الطبيعية •
 .صون التنوع البيولوجى الزراعى فى العديد من القرى من خالل مشروعات محددة •
 .تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بحماية نهر النيل من التلوث •
 راضى الرطبةالبدء فى تنفيذ االستراتيجية الوطنية لال •
  تنفيذ خطة عمل االدارة المتكاملة لالراضى الساحلية  •

 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5
    

 .2003 فى عام  محمية طبيعية24الى محمية  19زيادة المحميات من عدد  •
 .ية وصون التنوع البيولوجى فى مصر من جانب الدولة لالنفاق على المحميات الطبيعزيادة التمويل •
 .من مساحة مصر% 10 أصبحت تمثل مساحة المحميات •
  . فرد514 بالمحميات الطبيعية لتصل الى عدد العاملينزيادة  •

    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

 ضعف الموارد المالية ومحدودية القدرات المؤسسية والبشرية •
  

     إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوعالمرجو) 7

  
   4  المربع

  مجاالت ذات أهمية خاصة للتنوع البيولوجي ، تمت حمايتها  22--11الهدف الهدف 
  

  تم وضع هدف وطني يناظر الهدف العالمي المبين أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    رنعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآث  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

وقد نجحت حتى االن فى ضم أهم وقد نجحت حتى االن فى ضم أهم . . تهدف شبكة المحميات المصرية الى صون أهم مواقع التنوع البيولوجى فى مصرتهدف شبكة المحميات المصرية الى صون أهم مواقع التنوع البيولوجى فى مصر  --أأ  
  ..على استكمال هذه التغطيةعلى استكمال هذه التغطيةونسعى فى المستقبل القريب ونسعى فى المستقبل القريب , , المواقع البرية والبحريةالمواقع البرية والبحرية

  .. ذات الصله ذات الصلهه الى الجهات الحكومية وغير الحكوميةه الى الجهات الحكومية وغير الحكوميةرسالرسالإإاعداد تقرير وطنى عن مؤتمر االطراف السابع واعداد تقرير وطنى عن مؤتمر االطراف السابع و  --بب  

على أآاديمية البحث العلمى على أآاديمية البحث العلمى ) ) حماية المناطق ذات االهمية الخاصة للتنوع البيولوجىحماية المناطق ذات االهمية الخاصة للتنوع البيولوجى((تم عرض الهدف الوطنى تم عرض الهدف الوطنى   --جج  
  ..وفى عدة مؤتمرات متعلقة بالتنوع البيولوجى فى مصروفى عدة مؤتمرات متعلقة بالتنوع البيولوجى فى مصروالتكنولوجيا والتكنولوجيا 
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  ..نوع البيولوجى نوع البيولوجى تم اعداد خطط ادارة للمناطق ذات االهمية الخاصة للتتم اعداد خطط ادارة للمناطق ذات االهمية الخاصة للت  --دد  

  .. فى الموازنة العامة للدولة وأيضا المشروعات الممولة من قبل الدول والمنظمات المانحة فى الموازنة العامة للدولة وأيضا المشروعات الممولة من قبل الدول والمنظمات المانحةالعملالعملتم ادراج خطط تم ادراج خطط   --هه  

البدء فى تنفيذ المشروعات الممولة شاملة تقييم االمكانات المتاحة ، دعم القدرات المؤسسية والتشريعية ، االجهزة البدء فى تنفيذ المشروعات الممولة شاملة تقييم االمكانات المتاحة ، دعم القدرات المؤسسية والتشريعية ، االجهزة   --وو  
  .. البرامج ذات الصلة بحماية المناطق ذات االهمية الخاصة بالتنوع البيولوجى البرامج ذات الصلة بحماية المناطق ذات االهمية الخاصة بالتنوع البيولوجىوالمعدات ، البنية التحتية وتنفيذوالمعدات ، البنية التحتية وتنفيذ

إذا آان هذا الهدف أو هذه األهداف الوطنية قد تم وضعها المرجو أن تبينوا ذلك هنا وان تعطوا مزيدًا من : األهداف الوطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا
  التفاصيل في المربعات المتصلة بالموضوع

  
  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  امج عملامج عملبرنبرن

تهدف السياسة الزراعية الى الحفاظ على التنوع تهدف السياسة الزراعية الى الحفاظ على التنوع  X   زراعي) أ
  ..البيولوجى الزراعىالبيولوجى الزراعى

تم عرض برنامج عمل التنوع البيولوجى للمياه تم عرض برنامج عمل التنوع البيولوجى للمياه  X   المياه الداخلية )ب
  ..الداخلية على المعنيين بالمياه الداخلية فى مصرالداخلية على المعنيين بالمياه الداخلية فى مصر

  جارى اعداد خطة عمل لجزر نهر النيل وحماية نهرجارى اعداد خطة عمل لجزر نهر النيل وحماية نهر
  )) برنامج برنامج1212((النيل النيل 

 تم عرض برنامج عمل التنوع البيولوجى الساحلى  تم عرض برنامج عمل التنوع البيولوجى الساحلى -- X    البحري والساحلي) ج
  ..والبحرى على االجهزة المعنيةوالبحرى على االجهزة المعنية

 تم تنقيح برنامج العمل ليتالئم مع الظروف البيئية  تم تنقيح برنامج العمل ليتالئم مع الظروف البيئية --
  ..فى مصرفى مصر

جارى اعداد ورشة عمل وطنية لمناقشة البرانامج جارى اعداد ورشة عمل وطنية لمناقشة البرانامج   --
  ..حرىحرىالوطنى للتنوع البيولوجى الساحلى والبالوطنى للتنوع البيولوجى الساحلى والب

تم اعداد استراتيجية وطنية لالراضى الرطبة وتم تم اعداد استراتيجية وطنية لالراضى الرطبة وتم  X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
 التخطيط  التخطيط ىىالموافقة عليها وارسالها الى وزاراتالموافقة عليها وارسالها الى وزارات

  ..والماليةوالمالية

البدء فى تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالراضى البدء فى تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالراضى 
  الرطبةالرطبة

  .. ألف فدان من الغابات الصناعية ألف فدان من الغابات الصناعية440000زراعة زراعة  X    الغابات  )هـ
من الجبال من الجبال % % 1010صون التنوع البيولوجى فى صون التنوع البيولوجى فى  X   بال    الج )و

ل ل ااوالترآيز على مناطق التنوع البيولوجى فى جبوالترآيز على مناطق التنوع البيولوجى فى جب
  ..علبة وسانت آاترين والعويناتعلبة وسانت آاترين والعوينات

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

    لعمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجيلعمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة انعم، في االستراتيجية وخطة ا) ) بب
  X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

 لتشمل االطار المؤقت  للتنوع البيولوجىجارى تحديث االستراتيجية الوطنية -
  2010للغايات واالهداف لتحقيق هدف 

على برنامج عمل التنوع البيولوجى للمياه  2005 – 2004الترآيز خالل عام  -
  .الداخلية والتنوع البيولوجى الساحلى والبحرى

  .ذات الصلة التنسيق المستمر مع االجهزة الحكومية وغير الحكومية  -
أرسال االستراتيجية الوطنية لالراضى الرطبة الى وزارتى التخطيط والمالية  -

  الدراجها فى خطة الدولة
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 12(نيل فى خطة الدولة وجارى اعداد خطة العمل الوطنية ادراج حماية نهر ال -
  )برنامج

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

التنوع البيولوجى للمياه الداخلية والبيئة البحرية بحالة جيده بصورة التنوع البيولوجى للمياه الداخلية والبيئة البحرية بحالة جيده بصورة   --
مجزئة ، مجزئة ، ها بانها ها بانها عامة ، اال أنه ما زالت بعض المناطق يمكن وصفعامة ، اال أنه ما زالت بعض المناطق يمكن وصف

  ..االنواع الغازية تهدد التنوع البيولوجىاالنواع الغازية تهدد التنوع البيولوجى

تطبيق نهج النظام البيئى فى صون التنوع البيولوجى للمياه الداخليه تطبيق نهج النظام البيئى فى صون التنوع البيولوجى للمياه الداخليه   --
  ..والتنوع البيولوجى البحرى والساحلىوالتنوع البيولوجى البحرى والساحلى

مناطق تكاثر االسماك ،الشعاب مناطق تكاثر االسماك ،الشعاب ((حماية المناطق ذات األهمية الخاصة حماية المناطق ذات األهمية الخاصة   --
  –– الغزال  الغزال ––السلحفاه السلحفاه ((مهددة باالنقراض مهددة باالنقراض اطق التى بها أنواع اطق التى بها أنواع وأيضا المنوأيضا المن) )  أشجار المانجروف أشجار المانجروف--ةةالمرجانيالمرجاني
  ))الدالفين الدالفين 

  تفعيل دور المجتمعات المحلية فى عمليات الحماية والصون والتنمية المستدامة تفعيل دور المجتمعات المحلية فى عمليات الحماية والصون والتنمية المستدامة   --
 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5

    

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات
    ل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدفالمرجو إعطاء تفاصي) 6

 الحالى فى حاجة الى تطوير ليقوم بعمله الوطنى وفقا للمؤشرات المستعملة لتحقيق الهدف  الحالى فى حاجة الى تطوير ليقوم بعمله الوطنى وفقا للمؤشرات المستعملة لتحقيق الهدف المؤسسىالمؤسسىالهيكل الهيكل   --
  الوطنىالوطنى

   لتحقيق الهدف بكفاءة عالية لتحقيق الهدف بكفاءة عاليةمطلوبمطلوبهو هو ما ما االمكانات المالية والتقنية والبنية التحتية ال تتناسب مع االمكانات المالية والتقنية والبنية التحتية ال تتناسب مع   --

  مية وغير الحكومية محدود مية وغير الحكومية محدود التنسيق مع االجهزة الحكوالتنسيق مع االجهزة الحكو  --

  برامج االتصال والتعليم والتوعية البيئية تحتاج الى تطوير شاملبرامج االتصال والتعليم والتوعية البيئية تحتاج الى تطوير شامل  --

  البيئة التمكينية لتحقيق الهدف الوطنى محدودةالبيئة التمكينية لتحقيق الهدف الوطنى محدودة  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

 
   5  المربع

  تعزيز حفظ تنوع األنواعتعزيز حفظ تنوع األنواع    22الغاية الغاية 

  ص في األواهل من األنواع الداخلة في مجموعات تصنيفية مختارة استعادة أو حفظ أو تخفيض التناق  11--22الهدف الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
   نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

دأبت الجهود المصرية على محاولة صون االنواع االآثر عرضه للتهديد خاصة الثدييات الكبيرة والسالحف دأبت الجهود المصرية على محاولة صون االنواع االآثر عرضه للتهديد خاصة الثدييات الكبيرة والسالحف   --
وقد القت هذه الجهود االولية نجاح ال وقد القت هذه الجهود االولية نجاح ال . . البرية والبحرية وبعض االنواع النباتيةالبرية والبحرية وبعض االنواع النباتية

  ..بأس بهبأس به

  تم اعداد قائمة أولية لألنواع المهددة فى مصرتم اعداد قائمة أولية لألنواع المهددة فى مصر  --

  وطنية خاصة بالتنوع البيولوجىوطنية خاصة بالتنوع البيولوجىتم مناقشة القائمة فى عدة مؤتمرات تم مناقشة القائمة فى عدة مؤتمرات   --

 السلحفاه  السلحفاه ––جارى تنفيذ خطط عمل وطنية ألنواع محددة مثل الدرفيل الدوارجارى تنفيذ خطط عمل وطنية ألنواع محددة مثل الدرفيل الدوار  --
 صقر  صقر ––  السيالالسيال أشجار  أشجار –– الشعاب المرجانية  الشعاب المرجانية –– اشجار المانجروف  اشجار المانجروف ––المصريه المصريه 

الغروب وتم عمل خطط عمل لترقيم مجموعة من الطيور آالحبارى والنسر الغروب وتم عمل خطط عمل لترقيم مجموعة من الطيور آالحبارى والنسر 
  ..ننذوذواألاأل
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  ))المحميات الطبيعيةالمحميات الطبيعية((ع فى بيئتها الطبيعية ع فى بيئتها الطبيعية الحفاظ على تنوع االنواالحفاظ على تنوع االنوا  --

  لبعض النباتات والحيوانات المهددةلبعض النباتات والحيوانات المهددة   الحفاظ خارج الموقع الحفاظ خارج الموقعتشجيع القطاع الخاص على تطبيقتشجيع القطاع الخاص على تطبيق  --

   الوراثية للنباتات الطبية فى بنك الجينات المصرى الوراثية للنباتات الطبية فى بنك الجينات المصرىإيداع االصولإيداع االصول  --
  ضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم و: أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل
   االصول الوراثية للمحاصيل الزراعية  االصول الوراثية للمحاصيل الزراعية صونصون  -- X   زراعي) أ

  المستأنثةالمستأنثة الحفاظ على االصول الوراثية للحيوانات  الحفاظ على االصول الوراثية للحيوانات --
  واالسماكواالسماك

   حماية االنواع الزراعية حماية االنواع الزراعية--
حفاظ على جميع انواع االسماك فى نهر النيل حفاظ على جميع انواع االسماك فى نهر النيل  ال ال-- X   المياه الداخلية )ب

  واالراضى الرطبةواالراضى الرطبة
 الحفاظ على جميع انواع الشعاب المرجانية  الحفاظ على جميع انواع الشعاب المرجانية -- X   البحري والساحلي)ج

والمانجروف والحيوانات المهددة باالنقراض مثل والمانجروف والحيوانات المهددة باالنقراض مثل 
عروس البحر والسالحف البحرية والطيور عروس البحر والسالحف البحرية والطيور 

  المهاجرةالمهاجرة
 وتشجيع االستخدام  وتشجيع االستخدام شجار المانجروفشجار المانجروفاعادة تأهيل أاعادة تأهيل أ X   األراضي الجافة وشبه الرطبة) د

  المستدام للنباتات الطبيةالمستدام للنباتات الطبية
 ألف فدان من األشجار بمياه  ألف فدان من األشجار بمياه 400400استزراع استزراع  X   الغابات  )هـ

  الصرفالصرف
اعادة تاهيل بعض االنواع مثل السلحفاه المصرية اعادة تاهيل بعض االنواع مثل السلحفاه المصرية  X       الجبال )و

  وأشجار االآاشيا وأشجار االآاشيا 

    رامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟رامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبهل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والب  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

  طاعات الدولةطاعات الدولةتعتمد سياسة الدولة على ادخال البعد البيئى فى جميع قتعتمد سياسة الدولة على ادخال البعد البيئى فى جميع ق  --

لة التنوع البيولوجى واالهداف العالمية وأرسل الى المراآز لة التنوع البيولوجى واالهداف العالمية وأرسل الى المراآز تم اعداد تقرير عن حاتم اعداد تقرير عن حا  --
  البحثية واالآاديمية والوزارات ذات الصلة بالتنوع البيولوجىالبحثية واالآاديمية والوزارات ذات الصلة بالتنوع البيولوجى

جارى تحديث االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجى فى ضوء جارى تحديث االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجى فى ضوء   --
  التفاقيةالتفاقية وبرامج العمل التى اعتمدت من قبل ا وبرامج العمل التى اعتمدت من قبل ا20102010هدف هدف 

  ))20120177  ––  20022002((الخطة الوطنية للعمل البيئى الخطة الوطنية للعمل البيئى التقدم فى التقدم فى  مراجعة  مراجعة يتم حاليايتم حاليا  --

  

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

 الرطبة والبحر االحمر  الرطبة والبحر االحمر فى المياه العذبة واالراضىفى المياه العذبة واالراضى يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف الى صون التنوع البيولوجى  يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف الى صون التنوع البيولوجى --
 تحسين الوضع القائم للتنوع البيولوجى واالخذ فى االعتبار  تحسين الوضع القائم للتنوع البيولوجى واالخذ فى االعتبار فىفى المشروعات  المشروعات نجحتنجحت) )  سيوة سيوة––سانت آاترين سانت آاترين ((والمناطق الجافة والمناطق الجافة 

  ..20102010تحقيق الهدف العالمى لعام تحقيق الهدف العالمى لعام 
 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5

    

  نواع المهددة مثل السلحفاه المصرية والغزال المصرى والدالفين والنباتات الطبيةنواع المهددة مثل السلحفاه المصرية والغزال المصرى والدالفين والنباتات الطبيةزيادة أعداد بعض االزيادة أعداد بعض اال
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    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

  محدودية االمكانات المالية والمؤسسية والبشريةمحدودية االمكانات المالية والمؤسسية والبشرية
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   6  المربع
  ع المهددة ع المهددة تحسين وضع األنواتحسين وضع األنوا  22--22الهدف الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف العالمي المبين أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

وهناك جهود وهناك جهود . . اصة العمال الصون واالسترجاعاصة العمال الصون واالسترجاعتلقى االنواع المهددة اهتماما خاصا حيث تعتبر ذات أولوية ختلقى االنواع المهددة اهتماما خاصا حيث تعتبر ذات أولوية خ  --
 والحصول على المعلومات المتوفرة من برامج الرصد  والحصول على المعلومات المتوفرة من برامج الرصد  ) )IIUUCCNNطبقا لمقررات ال طبقا لمقررات ال ((تبذل لتحديد حالة االنواع تبذل لتحديد حالة االنواع 

  .. المعلومات عن حالة االنواع المهددة المعلومات عن حالة االنواع المهددةخل وخارج المحميات حتى يمكن تحديثخل وخارج المحميات حتى يمكن تحديثدادا

  استزراع الشعاب المرجانية فى بعض مناطق البحر االحمراستزراع الشعاب المرجانية فى بعض مناطق البحر االحمر  --

  نجاح تجربة صون بعض االنواع المهددة باالنقراض مثل السلحفاه المصرية والدرفيل الدوار وصقر الغروبنجاح تجربة صون بعض االنواع المهددة باالنقراض مثل السلحفاه المصرية والدرفيل الدوار وصقر الغروب  --

  ))حظر صيد أسماك الزينة ، خيار البحرحظر صيد أسماك الزينة ، خيار البحر(( على المخالفين  على المخالفين القوانين والقراراتالقوانين والقراراتتطبيق تطبيق   --

البدء فى استزراع بعض االنواع المهددة داخل وخارج البدء فى استزراع بعض االنواع المهددة داخل وخارج   --
  موائلها الطبيعيةموائلها الطبيعية

رصد رصد الى الى  إضافة  إضافة ،،النباتات الطبيةالنباتات الطبيةتم تحديث الحصر الخاص بتم تحديث الحصر الخاص ب  --
 مسيجة  مسيجة 4646التغيرات التى طرأت على األنواع النباتية داخل التغيرات التى طرأت على األنواع النباتية داخل 

للتعرف على أفضل وسائل إدارة و حماية األنواع المهددة للتعرف على أفضل وسائل إدارة و حماية األنواع المهددة 
  ..بصورة مباشرةبصورة مباشرة

تقييم حالة األنواع الحيوانية والنباتية فى بعض المحميات تقييم حالة األنواع الحيوانية والنباتية فى بعض المحميات   --
   أشتوم أشتوم–– وادى العالقى  وادى العالقى ––سالوجا وغزال سالوجا وغزال ((الطبيعية مثل الطبيعية مثل 

من خالل مشروع تقييم وصون من خالل مشروع تقييم وصون ) )  سانت آاترين سانت آاترين––الجميل الجميل 
  ) ) BBiioo--MMaapp  PPrroojjeecctt( ( التنوع الببيولوجى في مصر التنوع الببيولوجى في مصر 

وضع بعض اآلليات لتنظيم الجمع الجائر للنباتات وضع بعض اآلليات لتنظيم الجمع الجائر للنباتات   --
  BBiioo  MMaappوالحيوانات من خالل مشروع والحيوانات من خالل مشروع 

حمر حمر الصون و االستخدام االمثل و المستدام لغابات المانجروف الموجودة على طول سواحل البحر االالصون و االستخدام االمثل و المستدام لغابات المانجروف الموجودة على طول سواحل البحر اال  --
 هكتار من غابات المانجروف من خالل مشروع تقييم و ادارة غابات المانجروف فى مصر  هكتار من غابات المانجروف من خالل مشروع تقييم و ادارة غابات المانجروف فى مصر 5050واستزراع واستزراع 

  ..بهدف االستخدام االمثل والتنمية المستدامةبهدف االستخدام االمثل والتنمية المستدامة
ان تعطوا مزيدًا من إذا آان هذا الهدف أو هذه األهداف الوطنية قد تم وضعها المرجو أن تبينوا ذلك هنا و: األهداف الوطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  التفاصيل في المربعات المتصلة بالموضوع
  

  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل
الحفاظ على االصول الوراثية والمحاصيل الحفاظ على االصول الوراثية والمحاصيل  X    زراعي) أ

  واالسماك المصريةواالسماك المصرية
الحفاظ على التنوع البيولوجى فى نهر النيل الحفاظ على التنوع البيولوجى فى نهر النيل  X   المياه الداخلية )ب

مهددة مهددة واالراضى الرطبة والترآيز على االنواع الواالراضى الرطبة والترآيز على االنواع ال
  مثل السلحفاه النيليةمثل السلحفاه النيلية

الحفاظ على الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الحفاظ على الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف  X    البحري والساحلي) ج
  والطيور النادرة والسالحف البحرية وعروس البحروالطيور النادرة والسالحف البحرية وعروس البحر

اعادة تأهيل الموائل التى تدهورت وآذلك االنواع اعادة تأهيل الموائل التى تدهورت وآذلك االنواع  X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
 المهددة  المهددة  وزراعة أنواع االشجار المصرية وزراعة أنواع االشجار المصريةالنادرةالنادرة



28 

  باالنقراضباالنقراض
   ألف فدان من االشجار بمياه الصرف ألف فدان من االشجار بمياه الصرف400400زراعة زراعة  X    الغابات  )هـ
اآثار الحيوانات واالنواع المهددة مثل الغزال اآثار الحيوانات واالنواع المهددة مثل الغزال  X          الجبال )و

  المصرى وأشجار االآاشيا المصرى وأشجار االآاشيا 

رصد االنواع المهددة باستخدام التكنولوجيا الحديثة رصد االنواع المهددة باستخدام التكنولوجيا الحديثة 
  CCaammeerraa  ttrraappمثل مثل 

    العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف هل تم ادراج الهدف   ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

 على ادخال البعد البيئى فى جميع قطاعات الدولةتعتمد سياسة الدولة  -
 وارسل 2010بيولوجى واالهداف العالمية لتحقيق هدف تقرير وطنى عن التنوع التم اعداد  -

 الى الجهات ذات الصلة
 جارى تحديث االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجى -
 )2017 – 2002 (جارى مراجعة الخطة القومية للعمل البيئى -
  

  

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

وقد تم .  ألنواع من الحيوان والنباتSanctuary خاصة محمياتاظهرت المسوح الحقلية أن هناك مواقع تصلح لتكون  -
ة سانت آاترين بجنوب سيناء وآذلك مشروع  من خالل مشروع تنمية محميالسيالتنفيذ برامج العادة توطين أشجار 

اآثار أشجار المانجروف على ساحل البحر االحمر من خالل مشروع تقييم و ادارة غابات المانجروف فى مصر بهدف 
  .االستخدام االمثل و التنمية المستدامة

نجاح تجربة صون التنوع البيولوجى لبعض االنواع  -
   حليةالمهددة من خالل اشراك المجتمعات الم

ما زال هناك الكثير من االنواع المهددة وخاصة التى  -
تعيش خارج المناطق المحمية حيث تتعرض لكثير من 

  الممارسات السلبية
  مازالت برامج التوعية البيئية تحتاج الى مزيد من التفعيل -

 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5
    

  بعض االنواع المهددة مثل السلحفاه المصريةاد زيادة أعد -
  اهتمام القطاع الخاص باستزراع واآثار االنواع المهددة -
  حماية االنواع داخل المحميات الطبيعية -
   واالصحاح لبعض البيئات واالنواع المهددةنجاح برامج االسترجاع -

    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

   فى التنميه المستدامهرفة المجتمع المدنى بأهمية التنوع البيولوجىقلة مع -
  محدودية الموارد المالية والتقنية -

    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

 
   7  المربع

  تعزيز حفظ التنوع الجينيتعزيز حفظ التنوع الجيني    33الغاية الغاية 
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 البريةار واألسماك والحياة حفظ التنوع الجيني للمحاصيل والمواشى واألنواع المحصودة من األشج  11--33الهدف الهدف 
)wildlife ( وغير ذلك من األنواع النفيسة ، وصون المعارف الموجودة لدى السكان األصليين والمحليين

  المتصلة بهذا المجال
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  العالمي نعم، مماثل للهدف   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

  تولى مصر أهمية خاصة لهذا الموضوع والذى يتناول ثرواتها الزراعية واالنتاجية بجانب الحياه البرية والنباتيةتولى مصر أهمية خاصة لهذا الموضوع والذى يتناول ثرواتها الزراعية واالنتاجية بجانب الحياه البرية والنباتية  --

   لدى وزارة الزراعة واستصالح االراضى لدى وزارة الزراعة واستصالح االراضى واالصول الوراثية واالصول الوراثيةإنشاء بنك الجيناتإنشاء بنك الجينات  --

  البريةالبريةإيداع االصول الوراثية فى بنك الجينات لكثير من المحاصيل الزراعية وبعض االنواع إيداع االصول الوراثية فى بنك الجينات لكثير من المحاصيل الزراعية وبعض االنواع   --

  تشجيع المجتمعات المحلية على الحفاظ على االصول الوراثية فى بيئتها الطبيعيةتشجيع المجتمعات المحلية على الحفاظ على االصول الوراثية فى بيئتها الطبيعية  --

  ك الجيناتك الجينات نوعا من النباتات الطبية فى بن نوعا من النباتات الطبية فى بن8080قام مشروع الصون واالستخدام المستدام للنباتات الطبيعية بحفظ حوالى قام مشروع الصون واالستخدام المستدام للنباتات الطبيعية بحفظ حوالى   --
  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل
   X    زراعي) أ
   X    المياه الداخلية )ب
   X    البحري والساحلي)ج
   X    وشبه الرطبةاألراضي الجافة ) د
    X  الغابات  )هـ
   X          الجبال )و

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  ات والخطط والبرامج القطاعيةنعم، في االستراتيجي  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

تقوم وزارة الزراعة واستصالح االراضى بتنفيذ العديد من البرامج التى تهدف الى صون  -
  التنوع الجينى للمحاصيل والمراعى

منها وعشرة أقسام  مرآز فى جميع أنحاء الجمهورية 11تم انشاء بنك الجينات والذى يضم  -
حفظ االصول الوراثية وقسم اختبار حيوية واآثار البذور وقسم التقييم وقسم زراعة قسم 

 وتم تصميم وقسم التوثيق والمعلومات ب وقسم الصو،المزرعة، االنسجة وقسم التحاليل
 ألف أصل وراثى 400والمخطط أن يزداد الى  ألف أصل وراثى 200المرآز ليستوعب 
 .على المدى الطويل

  نوع من النباتات البرية معظمها نباتات طبية 100زيد عن تم ايداع ما ي -
ويشارك فى ذلك ) المحميات(يتم االن الحفاظ على االصول الوراثية فى بيئتها الطبيعية  -

 المجتمعات المحلية وتوثيق خبراتهم
 جارى حصر المصادر الوراثية والسالالت البرية -
 Core)ول الوراثية المرآزية اجراء البحوث الالزمة لتحديد وتقييم مجموعة االص -

Collection)    

  

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

 التنوع الجينى للحياه البريه داخل المحميات الطبيعية بشكل جيد وأيضا المحاصيل الزراعية والمواشى واالسماك  التنوع الجينى للحياه البريه داخل المحميات الطبيعية بشكل جيد وأيضا المحاصيل الزراعية والمواشى واالسماك يصان -
 تواجه  والمناطق الصحراويةلتنوع البيولوجى للعديد من االنواع قاطنة المياه العذبه والبحريه بشكل جيد ولكن امصانهمصانه

  مشاآل عديده
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 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5
    

 عدد االنواع الموجودة فى بنوك الجينات -
  عدد االنواع الموجودة فى المحميات الطبيعية -

  
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

  التنسيق بين الجهات المختلفةضعف  -
  محدودية االمكانات المالية والمؤسسية والبشرية -
   التقليدية بدأت تتناقص وخاصة لدى االجيال الجديدهبعض المعارف -

    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

 
   8  المربع

  زيز االستعمال واالستهالك المستدامينزيز االستعمال واالستهالك المستدامينتعتع    44الغاية الغاية 

ان تكون المنتجات المستمدة من الموارد القائمة على أساس التنوع البيولوجي مدارة على نحو مستدام وان   11--44الهدف الهدف 
  تدار مناطق االنتاج على نحو يتمشى مع حفظ التنوع البيولوجي 

  
  العالمي المشار إليه أعاله؟هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف : الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

  التنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بغرض ادراج هدف االستخدام المستديم للثروات المائيهالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بغرض ادراج هدف االستخدام المستديم للثروات المائيه  --

  ارع السمكيةارع السمكيةإنشاء المزيد من المزإنشاء المزيد من المز  --

  منع صيد االسماك داخل المحميات الطبيعيةمنع صيد االسماك داخل المحميات الطبيعية  --

  تطبيق االصول والمعارف التقليدية فى عمليات الصون والتنمية المستدامة للتنوع البيولوجىتطبيق االصول والمعارف التقليدية فى عمليات الصون والتنمية المستدامة للتنوع البيولوجى  --

   والرى والرى والموارد المائيه والموارد المائيهتصالح االراضىتصالح االراضىالزراعة واسالزراعة واس  ىىتتالتنسيق مع وزارالتنسيق مع وزار  --
  هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  إذا ما آانت مثل : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل
   X    زراعي) أ
   X    المياه الداخلية )ب
   X    البحري والساحلي)ج
   X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
     XX  الغابات  )هـ
   X          الجبال )و

    تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل هل   ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

وآذلك االستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع ) 2017 – 2002( الخطة الوطنية للعمل البيئى تدعو
وقد تم الموافقة على الخطة .  ضرورة استخدام الموارد البيولوجية بصورة مستدامةالىالبيولوجى 

  .الوطنية للعمل البيئى وجارى تنفيذها بواسطة االجهزة المعنية

  



31  

  مات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلو) 4
    

  من االنتاج السمكى فى مصر من االنتاج السمكى فى مصر % % 5050 التوسع فى برامج االستزراع السمكى حيث تساهم االن بنسبة  التوسع فى برامج االستزراع السمكى حيث تساهم االن بنسبة --

     المبيدات المبيدات استخدام استخداممن خالل التوسع فى الزراعات العضوية واالقالل منمن خالل التوسع فى الزراعات العضوية واالقالل منلمنتجات الزراعية لمنتجات الزراعية التنمية المستدامه لالتنمية المستدامه ل  --

  نع الصيد فى المحميات الطبيعية وأيضا فى أوقات مواسم التزاوج لألسماكنع الصيد فى المحميات الطبيعية وأيضا فى أوقات مواسم التزاوج لألسماك يم يم--

  المحلية من خالل ادارة برامج الوعى والموارد المائيه وتطبيق الممارسات التقليديةالمحلية من خالل ادارة برامج الوعى والموارد المائيه وتطبيق الممارسات التقليدية التعاون مع المجتمعات  التعاون مع المجتمعات --

   يتم تنفيذ مشروع النباتات الطبية الذى يدعو الى صونها واستخدامها بشكل مستدام يتم تنفيذ مشروع النباتات الطبية الذى يدعو الى صونها واستخدامها بشكل مستدام--

  ..االستخدام المستدام بنسبة آبيرة منهاالستخدام المستدام بنسبة آبيرة منه فى بعض مكونات التنوع البيولوجى ويمثل  فى بعض مكونات التنوع البيولوجى ويمثل  هناك تقدم هناك تقدم--
 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5

    

   المؤشرات المؤشراتدراسةدراسةجارى جارى 
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

  رية والمؤسسيةرية والمؤسسيةمحدودية االمكانات الماليه والبشمحدودية االمكانات الماليه والبش
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

 
   9  المربع

  تخفيض االستهالك غير المستدام للموارد البيولوجية أو االستهالك الذي له وقع على التنوع البيولوجي   22--44الهدف الهدف 

  تم وضع هدف وطني يناظر الهدف العالمي المبين أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

االستهالك غير االستهالك غير لمواجهة لمواجهة التنسيق مع الجامعات والمراآز البحثية واالجهزة الحكومية ذات الصلة بغرض وضع سياسة التنسيق مع الجامعات والمراآز البحثية واالجهزة الحكومية ذات الصلة بغرض وضع سياسة   --
  يات الطبيعةيات الطبيعةالمستدام للتنوع البيولوجى وخاصة فى المناطق خارج المحمالمستدام للتنوع البيولوجى وخاصة فى المناطق خارج المحم

  البدء فى اعداد تشريع خاص بالحياة البرية فى مصرالبدء فى اعداد تشريع خاص بالحياة البرية فى مصر  --

إذا آان هذا الهدف أو هذه األهداف الوطنية قد تم وضعها المرجو أن تبينوا ذلك هنا وان تعطوا مزيد من : األهداف الوطنية للبرامج عمل محددة   )ثانيا
  التفاصيل في المربعات المتصلة بالموضوع

  
  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل

   X    زراعي) أ
   X    المياه الداخلية )ب
   X    البحري والساحلي) ج
   X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
     XX  الغابات  )هـ
   X          الجبال )و

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  عم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجيعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينن) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه
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 سياسة خاصة بتخفيض  سياسة خاصة بتخفيض الى تبنىالى تبنى) ) 20201717  ––  20022002((تدعو الخطة الوطنية للعمل البيئى تدعو الخطة الوطنية للعمل البيئى   --
البيولوجية وآذلك اعداد تشريع خاص بالحياة البرية فى البيولوجية وآذلك اعداد تشريع خاص بالحياة البرية فى غير المستدام للموارد غير المستدام للموارد االستهالك االستهالك 

  ..مصر وتوفير آلية للشراآة مع القطاع الخاص إلدارة وتسويق الموارد البرية بشكل مستداممصر وتوفير آلية للشراآة مع القطاع الخاص إلدارة وتسويق الموارد البرية بشكل مستدام

  

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

أن أن ارد البيولوجية داخل المحميات الطبيعية بشكل فعال، عدا ذلك فإنه يمكن القول ارد البيولوجية داخل المحميات الطبيعية بشكل فعال، عدا ذلك فإنه يمكن القول  سياسة االستخدام المستدام للمو سياسة االستخدام المستدام للموققييتطبتطب    --
التنوع البيولوجى الزراعى والمياه العذبه والساحلية والبحرية والمناطق الجافة وشبة الرطبة، مازالت تتعرض التنوع البيولوجى الزراعى والمياه العذبه والساحلية والبحرية والمناطق الجافة وشبة الرطبة، مازالت تتعرض 

تنوع البيولوجى الزراعى وتنظيم تنوع البيولوجى الزراعى وتنظيم لالستهالك غير المستدام بالرغم من الجهود التى تبذل فى هذا الشأن مثل التوسع فى اللالستهالك غير المستدام بالرغم من الجهود التى تبذل فى هذا الشأن مثل التوسع فى ال
 الزيادة المستمرة فى النمو  الزيادة المستمرة فى النمو معمععمليات الصيد واالستزراع السمكى وذلك نتيجة االستخدام المتزايد للموارد البيولوجية عمليات الصيد واالستزراع السمكى وذلك نتيجة االستخدام المتزايد للموارد البيولوجية 

  ..السكانىالسكانى
 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5

    

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    اء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدفالمرجو إعط) 6

  الزيادة السكانية المضطردةالزيادة السكانية المضطردة  --

  ضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلهضعف التنسيق بين الجهات ذات الصله  --

  محدودية االمكانات المالية والبشرية والمؤسسيةمحدودية االمكانات المالية والبشرية والمؤسسية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

  
   10  المربع

  اطر من جراء التجارة الدوليةإال تكون أنواع النبات والحيوان البرية معرضة لمخ  33--44الهدف الهدف 
  

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف العالمي المبين أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

ومراقبتها عبر منافذ الدولة بالتنسيق مع االجهزة ومراقبتها عبر منافذ الدولة بالتنسيق مع االجهزة ولى فى الحياة البرية ولى فى الحياة البرية تعطى مصر أهمية خاصة لتنظيم االتجار الدتعطى مصر أهمية خاصة لتنظيم االتجار الد  --
  ..المعنيهالمعنيه

  ..يعتبر تطبيق اتفاقية سايتس أحد أهم أهداف العمل الوطنى لصون التنوع البيولوجىيعتبر تطبيق اتفاقية سايتس أحد أهم أهداف العمل الوطنى لصون التنوع البيولوجى  --
 أن تبينوا ذلك هنا وان تعطوا مزيد من إذا آان هذا الهدف أو هذه األهداف الوطنية قد تم وضعها المرجو: األهداف الوطنية للبرامج عمل محددة   )ثانيا

  التفاصيل في المربعات المتصلة بالموضوع
  

  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل
تولى وزارة الزراعة أهمية آبيرة للتطبيق الصحيح تولى وزارة الزراعة أهمية آبيرة للتطبيق الصحيح  X    زراعي) أ

  لبنود اتفاقية سايتسلبنود اتفاقية سايتس
   X    المياه الداخلية )ب
   X    البحري والساحلي) ج
   X    لرطبةاألراضي الجافة وشبه ا) د
   X    الغابات  )هـ
   X          الجبال )و

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
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    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  خطط والبرامج القطاعيةنعم، في االستراتيجيات وال  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

لألنواع لألنواع الدولية الدولية التنسيق مع وزارة الزراعة واستصالح االراضى فى تنفيذ اتفاقية التجارة التنسيق مع وزارة الزراعة واستصالح االراضى فى تنفيذ اتفاقية التجارة   --
  ..CCIITTEESS  المهددة باالنقراضالمهددة باالنقراض

 لدراسة الحياة  لدراسة الحياة  والجامعات والجامعاتديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمراآز البحثيةديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمراآز البحثيةالتنسيق مع أآاالتنسيق مع أآا  --
تشريع وطنى خاص بالحياه البرية فى مصر تشريع وطنى خاص بالحياه البرية فى مصر اعداد اعداد  و ومن جراء التجارة الدوليةمن جراء التجارة الدولية المهددة  المهددة البريةالبرية

  ..وفقا للهدف العالمىوفقا للهدف العالمى

االنواع المهددة االنواع المهددة تتعامل فى تتعامل فى التنسيق مع شرطة البيئة العداد حمالت على االسواق التى التنسيق مع شرطة البيئة العداد حمالت على االسواق التى   --
  .. حيالها حيالهاباالنقراض واتخاذ االجراءات القانونيةباالنقراض واتخاذ االجراءات القانونية

  لشأنلشأناعداد حملة للتوعية البيئية فى هذا ااعداد حملة للتوعية البيئية فى هذا ا  --

  جارى اعادة تنقيح الخطة الوطنية لكى تعكس اخر التطورات وااللتزامات الدوليةجارى اعادة تنقيح الخطة الوطنية لكى تعكس اخر التطورات وااللتزامات الدولية  --

  

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

مازال هذا الموضوع مازال هذا الموضوع بالرغم من الجهود التى تبذل بشأن تنظيم التجارة الدولية فى االنواع المهددة باالنقراض اال أنه بالرغم من الجهود التى تبذل بشأن تنظيم التجارة الدولية فى االنواع المهددة باالنقراض اال أنه   --
يتعرض لمشاآل مستمرة تتمثل فى الصيد الجائر لخيار البحر والقواقع البحرية والحيوانات البرية وخاصة الزواحف يتعرض لمشاآل مستمرة تتمثل فى الصيد الجائر لخيار البحر والقواقع البحرية والحيوانات البرية وخاصة الزواحف 
والثدييات قاطنة الصحراء الشرقية والغربية ، هذا باالضافة الى الجمع الجائر للنباتات الطبية وغيرها من النباتات والثدييات قاطنة الصحراء الشرقية والغربية ، هذا باالضافة الى الجمع الجائر للنباتات الطبية وغيرها من النباتات 

  االخرىاالخرى
 علومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء الم) 5

    

  اعداد الكائنات المتداول بها دوليا عبر مصراعداد الكائنات المتداول بها دوليا عبر مصر  --

   التى ضبطها التى ضبطهاعدد المخالفاتعدد المخالفات  --

   للتعاون للتعاوناستجابة الجهات المختلفةاستجابة الجهات المختلفة  --
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

   الحدودية الحدوديةالمعرفة غير الجيدة بالقواعد المنظمة لدى الجهاتالمعرفة غير الجيدة بالقواعد المنظمة لدى الجهات  --

   المعنية المعنية المحلية المحليةضعف التنسيق مع الجهاتضعف التنسيق مع الجهات  --

  ضعف التنسيق مع الجهات الدوليةضعف التنسيق مع الجهات الدولية  --

  عدم وجود دعم مادى وفنى آاف لدى الجهات المعنية على المستوى الوطنى والدولىعدم وجود دعم مادى وفنى آاف لدى الجهات المعنية على المستوى الوطنى والدولى  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   11  المربع
تغير في استعمال األراضي وعن تدهور األراضي وعن تغير في استعمال األراضي وعن تدهور األراضي وعن تخفيض الضغوط الناشئة عن ضياع الموائل وعن التخفيض الضغوط الناشئة عن ضياع الموائل وعن ال    55الغاية الغاية 

  االستعمال غير المستدام للمياهاالستعمال غير المستدام للمياه

  تخفيض معدل ضياع وتدهور الموائل الطبيعية   11--55الهدف الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

يعتبر صون الموائل الطبيعية خارج نطاق المحميات الطبيعية أحد أآبر التحديات فى يعتبر صون الموائل الطبيعية خارج نطاق المحميات الطبيعية أحد أآبر التحديات فى   --
يقع تحت طائل عدد آبير من الجهات، وهذا يحتاج الى جهد أآبر فى يقع تحت طائل عدد آبير من الجهات، وهذا يحتاج الى جهد أآبر فى والتى والتى مصر مصر 

   ..المرحلة القادمةالمرحلة القادمة

ة القومية الستخدامات االراضى حيث تعتبر المحميات الطبيعية ة القومية الستخدامات االراضى حيث تعتبر المحميات الطبيعية يتم حاليا تنفيذ الخطيتم حاليا تنفيذ الخط  --
  .. جزء رئيسيا من الخطة االستثمارية ألراضى الدولة جزء رئيسيا من الخطة االستثمارية ألراضى الدولةالحالية والمستقبليةالحالية والمستقبلية

  عات  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المرب: أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا
  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل

   X    زراعي) أ
   X    المياه الداخلية )ب
   X    البحري والساحلي)ج
   X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
     XX  الغابات  )هـ
   X          الجبال )و

    الموضوع؟الموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بهل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة ب  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

 لسنة  لسنة 44   رقم رقملقانونلقانونللضرورة اعداد دراسات تقييم االثر البيئى ألى مشروع تنموى وفقا ضرورة اعداد دراسات تقييم االثر البيئى ألى مشروع تنموى وفقا   --
  الخاص بحماية البيئةالخاص بحماية البيئة  19919944

  ادارة للمحميات الطبيعية ترآز على حماية الموائل المهددة ادارة للمحميات الطبيعية ترآز على حماية الموائل المهددة اعداد خطط اعداد خطط   --

 بشأن خريطة استخدامات األراضى فى  بشأن خريطة استخدامات األراضى فى 20012001 لسنة  لسنة 154154اصدار قرار جمهورى رقم اصدار قرار جمهورى رقم   --
    20172017مصر حتى عام مصر حتى عام 

  20012001 لسنة  لسنة 153153انشاء المرآز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة بالقرار رقم انشاء المرآز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة بالقرار رقم   --
  فة االجهزة الحكومية بما فيها وزارة البيئةفة االجهزة الحكومية بما فيها وزارة البيئةيضم آايضم آا

  تنفيذ العديد من المبادرات الخاصه بالمياهتنفيذ العديد من المبادرات الخاصه بالمياه  --

  )) برنامج برنامج1212((نهر النيل نهر النيل اعداد الخطة القومية لحماية اعداد الخطة القومية لحماية   --

 والمانجروف والشعاب  والمانجروف والشعاب السيالالسيالأشجار أشجار ((تنفيذ برامج اعادة التأهيل للموائل المهددة تنفيذ برامج اعادة التأهيل للموائل المهددة   --
  ).).المرجانيةالمرجانية

  

  القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع ) 4
    

  إال أنإال أنهناك وعى خاص بأهمية تخفيض الضغوط الناشئة عن ضياع الموائل والتغير فى استخدامات االراضى ، هناك وعى خاص بأهمية تخفيض الضغوط الناشئة عن ضياع الموائل والتغير فى استخدامات االراضى ،   --
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  ..الموائل الهامة مازالت تتعرض لضغوط آثيرة بالرغم من تنفيذ العديد من البرامج بهذا الشأنالموائل الهامة مازالت تتعرض لضغوط آثيرة بالرغم من تنفيذ العديد من البرامج بهذا الشأن
 ت عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلوما) 5

    

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

  محدودية االمكانات المالية والتقنية المؤسسيةمحدودية االمكانات المالية والتقنية المؤسسية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

 
   12  المربع

  ئة عن األنواع الغريبة الغازيةئة عن األنواع الغريبة الغازيةالتحكم في التهديدات الناشالتحكم في التهديدات الناش  66الغاية الغاية 

  التحكم في ممرات األنواع الغريبة الغازية الرئيسية  11--66الهدف الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

بالسيطرة على مداخل وممرات حرآة االنواع بالسيطرة على مداخل وممرات حرآة االنواع وتهتم الجهات المسئولة وتهتم الجهات المسئولة لقضية االنواع الغازية لقضية االنواع الغازية تولى مصر أهمية آبيرة تولى مصر أهمية آبيرة   --
  ..فى البالدفى البالد

  توفير آليه لمنع هذه االنواع من الدخول اال أنها تحتاج الى التحديث والدقة فى األداءتوفير آليه لمنع هذه االنواع من الدخول اال أنها تحتاج الى التحديث والدقة فى األداء  --
  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  :  عمل محددة أهداف وطنية لبرامج  )ثانيا

  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل
  الحجر الزراعى والبيطرىالحجر الزراعى والبيطرى X    زراعي) أ
  حماية نهر النيل والبحيرات الشماليةحماية نهر النيل والبحيرات الشمالية X    المياه الداخلية )ب
   قناة السويس قناة السويس-- X    البحري والساحلي)ج

  BBaallaasstt  wwaatteerrالصابورة الصابورة  مياه  مياه --
مراقبة ومكافحة االنواع الغازية عبر الحدود مراقبة ومكافحة االنواع الغازية عبر الحدود  X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د

  ))أشجار المسكيتأشجار المسكيت((المصرية المصرية 
     XX  الغابات  )هـ
  حماية الجبال من االنواع الغازيةحماية الجبال من االنواع الغازية X          الجبال )و

     في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟ في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطنيهل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

الى اعداد تشريع خاص باالنواع الى اعداد تشريع خاص باالنواع ) ) 20120177  ––  20022002((الخطة الوطنية للعمل البيئى الخطة الوطنية للعمل البيئى تدعو تدعو   --
  الغازية والتنسيق مع االجهزة الحكومية ذات الصلة بغرض وضع سياسة واحدة الغازية والتنسيق مع االجهزة الحكومية ذات الصلة بغرض وضع سياسة واحدة 

    

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

تف جميع االجهزة المعنية حيث نجحت االنواع تف جميع االجهزة المعنية حيث نجحت االنواع تعتبر ممرات االنواع الغازية من أهم المناطق التى تحتاج الى تكاتعتبر ممرات االنواع الغازية من أهم المناطق التى تحتاج الى تكا  --
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حتى االن حتى االن الغازية فى تهديد العديد من االنواع والموائل ذات التنوع البيولوجى العال، ومازالت الصورة غير واضحة الغازية فى تهديد العديد من االنواع والموائل ذات التنوع البيولوجى العال، ومازالت الصورة غير واضحة 
  ..من خالل عمليات النقل والتجارة والسياحةمن خالل عمليات النقل والتجارة والسياحةحيث أن هناك زيادة مستمرة حيث أن هناك زيادة مستمرة 

 عملة فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المست) 5
    

  عدد المخالفات التى يتم ضبطهاعدد المخالفات التى يتم ضبطها  --

   فى هذا المجال فى هذا المجالعدد االفراد العاملينعدد االفراد العاملين  --

  البرامج التدريبية التى تقدم لهؤالء العاملينالبرامج التدريبية التى تقدم لهؤالء العاملين  --

  نقص االنواع الغازيةنقص االنواع الغازية//معدل زيادةمعدل زيادة  --
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

  قلة الخبرات فى مجال التصنيف قلة الخبرات فى مجال التصنيف   --

  لة الوعى بالموضوعلة الوعى بالموضوعقق  --

  ل الى البالدل الى البالدخختعدد وتزايد المداتعدد وتزايد المدا  --

  تعدد الجهات المنفذةتعدد الجهات المنفذة  --

  وجود منافذ غير مراقبةوجود منافذ غير مراقبة  --

  عدم وجود تنسيق دولى آافعدم وجود تنسيق دولى آاف  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   13  المربع
يكولوجية أو الموائل أو اإليجاد الفعلي لخطط إدارة بالنسبة لألنواع الغريبة الرئيسية التي تهدد األنظمة اإل  22--66الهدف الهدف 

  األنواع
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

وتصيبها وتصيبها محاولة ادارة االنواع الغازية والتى تؤثر على االنواع الوطنية االقتصادية محاولة ادارة االنواع الغازية والتى تؤثر على االنواع الوطنية االقتصادية تترآز الجهود المصرية على تترآز الجهود المصرية على   --
  ولىولىاألاألدرجة درجة الالوقد استهدفت هذه الجهود االنواع االقتصادية بوقد استهدفت هذه الجهود االنواع االقتصادية ب. . بخسائر آبيرةبخسائر آبيرة

  
  ء مزيد من التفاصيل في المربعات  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطا: أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل
  مكافحة سوسة النخيلمكافحة سوسة النخيل X    زراعي) أ
  القضاء على ورد النيل واستغالله اقتصادياالقضاء على ورد النيل واستغالله اقتصاديا X    المياه الداخلية )ب

  القضاء على استاآوزا المياه العذبهالقضاء على استاآوزا المياه العذبه
   X    البحري والساحلي)ج
  جار المسكيتجار المسكيتمكافحة أشمكافحة أش X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
    X  الغابات  )هـ
   X          الجبال )و

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  الخطط والبرامج القطاعيةنعم، في االستراتيجيات و  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

دارة االنواع الغازية وفقا لبرنامج العمل الذى دارة االنواع الغازية وفقا لبرنامج العمل الذى باعداد خطة إباعداد خطة إتم اعداد ورشة عمل خاصة تم اعداد ورشة عمل خاصة   --
  أقره مؤتمر االطراف الخاص باتفاقية التنوع البيولوجىأقره مؤتمر االطراف الخاص باتفاقية التنوع البيولوجى

  تم تشكيل فرق عمل إلعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل وطنىتم تشكيل فرق عمل إلعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل وطنى  --

  

  عطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إ) 4
    

  )) نوعَا نوعَا4343((ألنواع الغازية فى مصر ألنواع الغازية فى مصر باباتم اعداد قائمة تم اعداد قائمة   --

   تم توفير المعلومات المتاحة عن آل نوعتم توفير المعلومات المتاحة عن آل نوع  --

تشير البيانات الى أن أهم االنواع الغازية التى تؤثر على التنوع البيولوجى هو ورد تشير البيانات الى أن أهم االنواع الغازية التى تؤثر على التنوع البيولوجى هو ورد   --
  ..سوسة النخيلسوسة النخيلوو المياه العذبة ،  المياه العذبة ، النيل واستاآوزاالنيل واستاآوزا

  االنواع الغازية فى مصر من أهم المشاآل التى تهدد التنوع البيولوجى وتحتاج الى جهود تفوق االمكانات المتاحةاالنواع الغازية فى مصر من أهم المشاآل التى تهدد التنوع البيولوجى وتحتاج الى جهود تفوق االمكانات المتاحةتعتبرتعتبر  --
 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5

    

  عدد االنواع الغازيةعدد االنواع الغازية  --

    حالة االنواع الغازيةحالة االنواع الغازية  --
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  مدى انتشار االنواع الغازيةمدى انتشار االنواع الغازية  --

  التأثير االجتماعى واالقتصادى لألنواع الغازيةالتأثير االجتماعى واالقتصادى لألنواع الغازية  --

  تأثير األنواع الغازية على التنوع البيولوجىتأثير األنواع الغازية على التنوع البيولوجى  --

  تقييم الجهود التى تبذل لمكافحة االنواع الغازيةتقييم الجهود التى تبذل لمكافحة االنواع الغازية  --
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

  تعدد الجهاتتعدد الجهات  --

  انتشار بعض االنواعانتشار بعض االنواع  --

  لموارد المالية لموارد المالية قلة اقلة ا  --

  قلة الخبرات الوطنيةقلة الخبرات الوطنية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

  
   14  المربع

  التصدي للتحديات التي يواجها التنوع البيولوجي من جراء تغير المناخ والتلويثالتصدي للتحديات التي يواجها التنوع البيولوجي من جراء تغير المناخ والتلويث  77الغاية الغاية 

  ناخصون وتعزيز القدرة االستعادية لمكونات التنوع البيولوجي آي تتكيف مع تغير الم  11--77الهدف الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

السلبية للتغيرات المناخية وقامت بتنفيذ العديد من السلبية للتغيرات المناخية وقامت بتنفيذ العديد من قامت مصر باعداد العديد من الدراسات الخاصة بالتأثيرات قامت مصر باعداد العديد من الدراسات الخاصة بالتأثيرات   --
  ..المشروعاتالمشروعات

وهى تعطى أهمية آبيرة للمناطق الساحلية وهى تعطى أهمية آبيرة للمناطق الساحلية . . شارآت مصر فى الحملة العالمية لمكافحة االثار السلبية لتغير المناخشارآت مصر فى الحملة العالمية لمكافحة االثار السلبية لتغير المناخ  --
  والبحرية واالراضى الرطبة وخاصة بحيرات شمال دلتا نهر النيلوالبحرية واالراضى الرطبة وخاصة بحيرات شمال دلتا نهر النيل

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : دة أهداف وطنية لبرامج عمل محد  )ثانيا
  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل

   تحسين المراعى  تحسين المراعى -- X    زراعي) أ

   تثبيت الكثبان الرملية ، الزراعة المروية والمطرية تثبيت الكثبان الرملية ، الزراعة المروية والمطرية--
  بة من تغير المناخبة من تغير المناخ حماية االراضى الرط حماية االراضى الرط-- X    المياه الداخلية )ب

   رصد نوعية المياه العذبه رصد نوعية المياه العذبه--
حماية الموائل الساحلية من مخاطر التغيرات حماية الموائل الساحلية من مخاطر التغيرات   -- X    البحري والساحلي)ج

  المناخيةالمناخية

  رصد نوعية المياه البحريةرصد نوعية المياه البحرية  --
  تأثير الجفاف على التنوع البيولوجىتأثير الجفاف على التنوع البيولوجى  -- X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د

  تثبيت الكثبان الرمليةتثبيت الكثبان الرملية  --
   ألف فدان ألف فدان400400 مشروع التشجير فى مساحة  مشروع التشجير فى مساحة -- X    الغابات  )هـ
  المحميات الطبيعيةالمحميات الطبيعية X          الجبال )و
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    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

وتقوم وتقوم . . وطنية فى مجال التنوع البيولوجىوطنية فى مجال التنوع البيولوجىيهدف الى تعزيز القدرات اليهدف الى تعزيز القدرات اليتم االن تنفيذ مشروع يتم االن تنفيذ مشروع   --
 من اعداد  من اعداد آما تم االنتهاءآما تم االنتهاءلتنوع البيولوجى، لتنوع البيولوجى، لصون الصون امصر بتنفيذ االستراتيجية الوطنية مصر بتنفيذ االستراتيجية الوطنية 

  ..مل البيئى لمكافحة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخيةمل البيئى لمكافحة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخيةبرنامج العبرنامج الع

  

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

وتعمل وتعمل . .  للتصدى للتحديات التى يواجهها التنوع البيولوجى من جراء تغير المناخ والتلوث للتصدى للتحديات التى يواجهها التنوع البيولوجى من جراء تغير المناخ والتلوثتولى مصر اهتماما خاصاتولى مصر اهتماما خاصا  --
 مالية  مالية تنفيذ البرامج الخاصة بذلك إال أن مثل هذه البرامج تتطلب إمكاناتتنفيذ البرامج الخاصة بذلك إال أن مثل هذه البرامج تتطلب إمكاناتلللقدرات المؤسسية والبشرية ولقدرات المؤسسية والبشرية و بناء ا بناء اعلىعلى

   تفوق امكانات الحكومة تفوق امكانات الحكومةوبشرية ومؤسسيةوبشرية ومؤسسية
 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5

    

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    حديات في تنفيذ هذا الهدفالمرجو إعطاء تفاصيل عن الت) 6

  محدودية االمكانات المالية والبشرية والمؤسسيةمحدودية االمكانات المالية والبشرية والمؤسسية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   15  المربع
  تخفيض التلويث ووقعه على التنوع البيولوجي   22--77الهدف الهدف 

  
   أعاله؟هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

أولت مصر فى سياستها البيئية القدر األعظم فى االهمية لقضايا التلوث وأثره على البيئات الطبيعية واالنسان ومنها أولت مصر فى سياستها البيئية القدر األعظم فى االهمية لقضايا التلوث وأثره على البيئات الطبيعية واالنسان ومنها   --
   البترولى والمبيدات الحشرية البترولى والمبيدات الحشريةالتنوع البيولوجى خاصة التلوثالتنوع البيولوجى خاصة التلوث

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا
  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل

   خفض ملحوظ فى استخدام المبيدات خفض ملحوظ فى استخدام المبيدات-- X    زراعي) أ

  كافحة البيولوجيةكافحة البيولوجية تطبيق برامج الم تطبيق برامج الم--
   رصد نوعية المياه بنهر النيل رصد نوعية المياه بنهر النيل-- X    المياه الداخلية )ب

   التفتيش النهرى للعائمات فى النيل التفتيش النهرى للعائمات فى النيل--
   منع ومكافحة التلوث البحرى منع ومكافحة التلوث البحرى-- X    البحري والساحلي)ج
  الخطة الوطنية لمكافحة التصحرالخطة الوطنية لمكافحة التصحر  -- X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د

  إدارة المحميات الطبيعيةإدارة المحميات الطبيعية  --
   الغابات الشجرية فى الظهير الصحراوى الغابات الشجرية فى الظهير الصحراوى--   XX  اتالغاب  )هـ
  الخطة القومية لمكافحة التصحرالخطة القومية لمكافحة التصحر  -- X          الجبال )و

  إدارة المحميات الطبيعيةإدارة المحميات الطبيعية  --

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالعمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة نعم، في االستراتيجية وخطة ) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

الى مكافحة التلوث بكافة الى مكافحة التلوث بكافة ) ) 20201717  ––  20022002((تدعو الخطة الوطنية للعمل البيئى فى مصر تدعو الخطة الوطنية للعمل البيئى فى مصر   --
الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الخطة الوطنية لمكافحة التلوث أشكاله والى التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة وتنفيذ أشكاله والى التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة وتنفيذ 

  ..التى أقرها مجلس الوزراءالتى أقرها مجلس الوزراء

  

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

  يوجد لدى جهاز شئون البيئة خطة قومية لمكافحة التلوث البترولى فى البيئة البحريةيوجد لدى جهاز شئون البيئة خطة قومية لمكافحة التلوث البترولى فى البيئة البحرية  --

  الشيخ، السويس، الغردقة واالسكندريةالشيخ، السويس، الغردقة واالسكندريةيوجد عدة مراآز لمكافحة التلوث فى شرم يوجد عدة مراآز لمكافحة التلوث فى شرم   --

   وسواحل البحر االحمر وسواحل البحر االحمريوجد بعض االمكانات لمكافحة التلوث البترولى فى محمية رأس محمديوجد بعض االمكانات لمكافحة التلوث البترولى فى محمية رأس محمد  --

  ((SSeeppttiicc  ttaannkk))السفن العائمة فى نهر النيل السفن العائمة فى نهر النيل   --

  تم خفض استخدام المبيدات الزراعية بنسبة آبيرة جدا خالل السنوات الماضيةتم خفض استخدام المبيدات الزراعية بنسبة آبيرة جدا خالل السنوات الماضية  --

 البيئة، الصحة والرى بصورة مستمرة آما يتم رصد المياه الساحلية فى  البيئة، الصحة والرى بصورة مستمرة آما يتم رصد المياه الساحلية فى وزاراتوزاراتبواسطة بواسطة يتم رصد نوعية مياه نهر النيل يتم رصد نوعية مياه نهر النيل   --
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  ..آل من البحر االحمر والبحر المتوسطآل من البحر االحمر والبحر المتوسط

  بالرغم من الجهود التى تبذل إال أن التلوث مازال من أهم المؤثرات السلبية على التنوع البيولوجى فى مصربالرغم من الجهود التى تبذل إال أن التلوث مازال من أهم المؤثرات السلبية على التنوع البيولوجى فى مصر  --
 عملة فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المست) 5

    

  عدد المبيدات المخالفةعدد المبيدات المخالفة  --

  عدد حوادث التلوث البترولىعدد حوادث التلوث البترولى  --
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

   زيادة عدد السكان زيادة عدد السكان––تكاثر مصادر التلوث تكاثر مصادر التلوث   --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

  
   16  المربع

  ولوجية على توفير السلع والخدمات وعلى مساندة سبل العيشولوجية على توفير السلع والخدمات وعلى مساندة سبل العيشصون قدرة األنظمة اإليكصون قدرة األنظمة اإليك  88الغاية الغاية 

  صون قدرة األنظمة اإليكولوجية على توفير السلع والخدمات   11--88الهدف الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
 X  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
 X  تم وضع هدف وطني محدد أو أآثرنعم،   )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

مصر من الدول النامية التى تعانى من زيادة مضطردة فى عدد السكان، وعلى ذلك فهى ترى أهمية الخدمات والمنتجات مصر من الدول النامية التى تعانى من زيادة مضطردة فى عدد السكان، وعلى ذلك فهى ترى أهمية الخدمات والمنتجات   --
  التى تقدمها النظم البيئية وأهمية صونها حتى تستمر فى تقديم تلك الخدمات بصفة مستدامةالتى تقدمها النظم البيئية وأهمية صونها حتى تستمر فى تقديم تلك الخدمات بصفة مستدامة

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )اثاني
  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل

  التوسع فى الزراعة العضويةالتوسع فى الزراعة العضوية X    زراعي) أ
  صون االراضى الرطبةصون االراضى الرطبة X    المياه الداخلية )ب
  صون الشعاب المرجانية وأشجار المانجروفصون الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف X    احليالبحري والس)ج
  صون المراعى الطبيعية وادارتهاصون المراعى الطبيعية وادارتها X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
   ألف فدان ألف فدان400400تشجير تشجير  X    الغابات  )هـ
  حماية وادارة المراعى الجبليةحماية وادارة المراعى الجبلية X          الجبال )و

     واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟ واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامجهل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

درة االنظمة درة االنظمة على صون قعلى صون ق) ) 20201717  ––  20022002((تشمل الخطة الوطنية للعمل البيئى تشمل الخطة الوطنية للعمل البيئى   --
  االيكولوجية على توفير السلع والخدمات وعلى مساندة سبل العيشااليكولوجية على توفير السلع والخدمات وعلى مساندة سبل العيش

  

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

ه الشرب ه الشرب أهمية المياه آمصدر لمياأهمية المياه آمصدر لميايتوفر االن معلومات عن قدرة النظام البيئى لنهر النيل واالراضى الرطبة من حيث يتوفر االن معلومات عن قدرة النظام البيئى لنهر النيل واالراضى الرطبة من حيث   --
ن النظام البيئى البحرى ن النظام البيئى البحرى  وجارى االن اعداد دراسة مشابهة ع وجارى االن اعداد دراسة مشابهة عوالزراعة، والثروة السمكية والسياحية والنقل النهرى،والزراعة، والثروة السمكية والسياحية والنقل النهرى،

والساحلى مع الترآيز على الشعاب المرجانية واشجار المانجروف والثروة السمكية واألهمية السياحية وينطبق نفس والساحلى مع الترآيز على الشعاب المرجانية واشجار المانجروف والثروة السمكية واألهمية السياحية وينطبق نفس 
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ل من هذه الدراسات أن توفر المعلومات الخاصة بقدرة االنظمة ل من هذه الدراسات أن توفر المعلومات الخاصة بقدرة االنظمة الشئ على المناطق الجافة وشبة الرطبه ونامالشئ على المناطق الجافة وشبة الرطبه ونام
  االيكولوجية فى مصر على توفير السلع والخدمات لتنفيذ برنامج وعى وتثقيف للجمهورااليكولوجية فى مصر على توفير السلع والخدمات لتنفيذ برنامج وعى وتثقيف للجمهور

 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5
    

  جارى اعداد المؤشرات جارى اعداد المؤشرات   --
    التحديات في تنفيذ هذا الهدفالمرجو إعطاء تفاصيل عن ) 6

  محدودية االمكانات المالية والبشرية والمؤسسيةمحدودية االمكانات المالية والبشرية والمؤسسية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

  
   17  المربع

صون الموارد البيولوجية التي تساند سبل العيش المستدامة، واألمن الغذائي المحلي والعناية الصحية ،   22--  88الهدف الهدف 
  خصوصًا بالنسبة للفقراء

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

محلية التى تعتمد فى أحيان آثيرة على موارد محلية التى تعتمد فى أحيان آثيرة على موارد ترى مصر أهمية صون التنوع البيولوجى على مستوى المجتمعات الترى مصر أهمية صون التنوع البيولوجى على مستوى المجتمعات ال  --
  التنوع البيولوجى بصورة أساسيةالتنوع البيولوجى بصورة أساسية

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا
  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل

   X    زراعي) أ
   X    لمياه الداخلية ا)ب
   X    البحري والساحلي)ج
   X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
     XX  الغابات  )هـ
   X          الجبال )و

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  ل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجيل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمنعم، في االستراتيجية وخطة العم) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

تترآز الجهود الخاصة بصون الموارد البيولوجية التى تساند سبل العيش المستدامة واالمن تترآز الجهود الخاصة بصون الموارد البيولوجية التى تساند سبل العيش المستدامة واالمن   --
  ::الغذائى المحلى والعناية بصحة الفقراء فى االتىالغذائى المحلى والعناية بصحة الفقراء فى االتى

من االنتاج السمكى من االنتاج السمكى % % 5050عات االستزراع السمكى التى تساهم فى ما يقرب االن من عات االستزراع السمكى التى تساهم فى ما يقرب االن من مشرومشرو  --
  فى مصر فى مصر 

 االحمر والمتوسط وأيضا مصايد المياه العذبه  االحمر والمتوسط وأيضا مصايد المياه العذبه ينينتنظيم المصايد البحرية فى آل من البحرتنظيم المصايد البحرية فى آل من البحر  --
 حيث يتم تنظيم الصيد بواسطة شباك الصيد القانونية  حيث يتم تنظيم الصيد بواسطة شباك الصيد القانونية 19831983 لسنة  لسنة 112244وفقا لقانون وفقا لقانون 

لمخالفين، يمنع الصيد فى موسم تزاوج االسماك وخاصة فى بحيرات لمخالفين، يمنع الصيد فى موسم تزاوج االسماك وخاصة فى بحيرات وتطبيق العقوبة على اوتطبيق العقوبة على ا
  ..البردويل ، وقارون ووادى الريان وخليج السويسالبردويل ، وقارون ووادى الريان وخليج السويس

يقوم قطاع حماية الطبيعة بتنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف الى صون الموارد يقوم قطاع حماية الطبيعة بتنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف الى صون الموارد   --
البيولوجية مثل مشروع صون االراضى الرطبة فى آل من العميد والبرلس والزرانيق، البيولوجية مثل مشروع صون االراضى الرطبة فى آل من العميد والبرلس والزرانيق، 
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ويعتمد تنفيذ ويعتمد تنفيذ . . وع النباتات الطبية فى سانت آاترين ، مشروع اليف فى البحر االحمروع النباتات الطبية فى سانت آاترين ، مشروع اليف فى البحر االحمرمشرمشر
هذه المشروعات على اشراك المجتمعات المحلية من خالل توفير فرص عمل لهم وتحسين هذه المشروعات على اشراك المجتمعات المحلية من خالل توفير فرص عمل لهم وتحسين 
المستوى المعيشى ، توفير أعالف من خالل برنامج إدارة المراعى فى المناطق الجافة المستوى المعيشى ، توفير أعالف من خالل برنامج إدارة المراعى فى المناطق الجافة 

موارد المائية من خالل إعادة تأهيل األبار القديمة وحفر آبار موارد المائية من خالل إعادة تأهيل األبار القديمة وحفر آبار وشبة الرطبة، تحسين إدارة الوشبة الرطبة، تحسين إدارة ال
آما يتم العناية بصحة آما يتم العناية بصحة . . حديثة، إزالة البوص فى بحيرة البرلس بواسطة المجتمعات المحليةحديثة، إزالة البوص فى بحيرة البرلس بواسطة المجتمعات المحلية

  ..توفير األطباء البشريين والبيطريينتوفير األطباء البشريين والبيطريينالمجتمعات المحلية وأيضا الحيوانات من خالل المجتمعات المحلية وأيضا الحيوانات من خالل 
  لقائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع ا) 4

    

الموارد البيولوجية التى تساند سبل العيش المستدام واالمن الغذائى والعناية الصحية خصوصا بالنسبة للفقراء تصان الموارد البيولوجية التى تساند سبل العيش المستدام واالمن الغذائى والعناية الصحية خصوصا بالنسبة للفقراء تصان   --
  بشكل فعال داخل المحميات الطبيعيةبشكل فعال داخل المحميات الطبيعية

 هدفالمرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا ال) 5
    

  شراتشراتؤؤجارى اعداد المجارى اعداد الم  --
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

  محدودية االمكانات المالية والبشرية والمؤسسيةمحدودية االمكانات المالية والبشرية والمؤسسية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   18  المربع
  صون التنوع االجتماعي الثقافي لمجتمعات السكان األصليين والمحليين   99الغاية الغاية 

  حماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية  11--99الهدف الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

   أحد أهم األهداف الوطنية فى مجال التنوع البيولوجى أحد أهم األهداف الوطنية فى مجال التنوع البيولوجى--
  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل
   X    زراعي) أ
   X    المياه الداخلية )ب
   X    البحري والساحلي)ج
   X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
     XX  الغابات  )هـ
   X          الجبال )و

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  لتنوع البيولوجيلتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بانعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة با) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه
     تم توثيق المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية بغرض حمايتها-
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4

    

 نوعا من النباتات البرية ، آما تم دراسة خبرات المجتمعات  نوعا من النباتات البرية ، آما تم دراسة خبرات المجتمعات 200200 تجميع معلومات عن استخدامات ما يزيد عن ال  تجميع معلومات عن استخدامات ما يزيد عن ال تمتم  --
وتم اعداد دراسة وفيلم وتم اعداد دراسة وفيلم . . علبةعلبةووالمحلية ومعارفهم فى محميات وادى العالقى ، سالوجا وغزال ، سيوة ، سانت آاترين المحلية ومعارفهم فى محميات وادى العالقى ، سالوجا وغزال ، سيوة ، سانت آاترين 

 عمل تصور عن آيفية حماية التراث الثقافى واالجتماعى  عمل تصور عن آيفية حماية التراث الثقافى واالجتماعى  وجارى االن وجارى االن..عن التراث الثقافى فى المحميات الطبيعيةعن التراث الثقافى فى المحميات الطبيعية
 حيث تشير المعلومات الحالية الى تناقص المعارف  حيث تشير المعلومات الحالية الى تناقص المعارف  الفكرية الفكريةللمجتمعات المحلية واالصلية من خالل حماية حقوق الملكيةللمجتمعات المحلية واالصلية من خالل حماية حقوق الملكية

  ..تقليديةتقليديةالتقليدية بصورة مستمرة وخاصة لدى االجيال الحديثة الراغبة فى إآتساب المعارف الحديثة وترك المعارف الالتقليدية بصورة مستمرة وخاصة لدى االجيال الحديثة الراغبة فى إآتساب المعارف الحديثة وترك المعارف ال
 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5

    

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

  محدودية االمكانات المالية والبشرية والمؤسسيةمحدودية االمكانات المالية والبشرية والمؤسسية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

  
   19  المربع

حماية حقوق المجتمعات من السكان األصليين والمحليين على ما لديهم من معارف وابتكارات وممارسات   22--  99الهدف الهدف 
  تقليدية ، شاملة حقوقهم في تقاسم المنافع

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
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  XX  دف العالمي نعم، مماثل لله  )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

تعتبر حقوق السكان المحليين فى التنوع البيولوجى من األسس الرئيسية فى إدارة المحميات الطبيعية فى مصر وحماية تعتبر حقوق السكان المحليين فى التنوع البيولوجى من األسس الرئيسية فى إدارة المحميات الطبيعية فى مصر وحماية   --
   أهم مبادئ سياسة الدولة أهم مبادئ سياسة الدولة من منحقوق السكان المحليينحقوق السكان المحليين

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : ية لبرامج عمل محددة أهداف وطن  )ثانيا
  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل

   X    زراعي) أ
   X    المياه الداخلية )ب
   X    البحري والساحلي)ج
   X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
    X  تالغابا  )هـ
   X          الجبال )و

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

يعمل مشروع اليف فى البحر االحمر على تعظيم وحماية حقوق السكان االصليين فى يعمل مشروع اليف فى البحر االحمر على تعظيم وحماية حقوق السكان االصليين فى   --
 النباتات الطبية واالراضى الرطبة فى  النباتات الطبية واالراضى الرطبة فى ىىوآذلك مشروعوآذلك مشروع. . الصحراء الشرقية جنوب مصرالصحراء الشرقية جنوب مصر

  ..جنوب سيناء والبرلس والعميد والزرانيقجنوب سيناء والبرلس والعميد والزرانيق

لسكان المحليين فى مناطق المحميات وحولها ، آما لسكان المحليين فى مناطق المحميات وحولها ، آما تقوم المحميات بتقديم آافة التسهيالت لتقوم المحميات بتقديم آافة التسهيالت ل  --
يتم أيضا توثيق معارفهم التقليدية وممارساتهم فى استخدام الموارد البيولوجية ، وتعطى لهم يتم أيضا توثيق معارفهم التقليدية وممارساتهم فى استخدام الموارد البيولوجية ، وتعطى لهم 

  أولوية فى تقاسم المنافع والمشارآة فى جميع االنشطة داخل المحميات الطبيعيةأولوية فى تقاسم المنافع والمشارآة فى جميع االنشطة داخل المحميات الطبيعية

  

  واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا ) 4
    

يتوفر حاليا قدر ال بأس به من المعارف والممارسات التقليدية للمجتمعات المحلية، آما يتم حماية حقوق المجتمعات يتوفر حاليا قدر ال بأس به من المعارف والممارسات التقليدية للمجتمعات المحلية، آما يتم حماية حقوق المجتمعات   --
إال أن تحقيق هذا الهدف على المستوى إال أن تحقيق هذا الهدف على المستوى . . من مساحة مصرمن مساحة مصر% % 1010المحلية وخاصة داخل المحميات الطبيعية التى تمثل المحلية وخاصة داخل المحميات الطبيعية التى تمثل 

  ..هدا يفوق امكانات قطاع حماية الطبيعة وأيضا األجهزة الحكومية ذات الصلةهدا يفوق امكانات قطاع حماية الطبيعة وأيضا األجهزة الحكومية ذات الصلةالوطنى يتطلب جالوطنى يتطلب ج
 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5

    

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

  محدودية االمكانات والمواردمحدودية االمكانات والموارد  --
    جو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوعالمر) 7

  
   20  المربع

  آفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية  1010الغاية الغاية 

ان تكون جميع عمليات نقل الموارد الجينية متماشية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن   11--1010الهدف الهدف 
  بات من أجل األغذية والزراعة وغير ذلك من االتفاقات الواجبة التطبيقالموارد الجينية للن

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
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  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  يما يليالمرجو أعطاء التفاصيل ف

مصر طرف آل من االتفاقيات الدولية التى تتصل بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد مصر طرف آل من االتفاقيات الدولية التى تتصل بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد   --
  ::الموارد الجينيةالموارد الجينية

  اتفاقية التنوع البيولوجىاتفاقية التنوع البيولوجى  --11

  اتفاقيات منظمة التجارة الدوليةاتفاقيات منظمة التجارة الدولية  --22

  المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة واالغذيهالمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة واالغذيه  --33

وقد تعرضت االتفاقيه االولى والمعاهده وقد تعرضت االتفاقيه االولى والمعاهده . . ء على ذلك فان مصر ملتزمه بما جاء فى تلك االتفاقيات فى قوانينها الوطنيهء على ذلك فان مصر ملتزمه بما جاء فى تلك االتفاقيات فى قوانينها الوطنيهوبناوبنا                
الثانية للتقاسم إال أن االولى وضعت المسأله آواحد من أهدافها الثالثه وتعرضت الى آافة أشكال التنوع البيولوجى بينما اقتصرت الثانية للتقاسم إال أن االولى وضعت المسأله آواحد من أهدافها الثالثه وتعرضت الى آافة أشكال التنوع البيولوجى بينما اقتصرت 

آذلك فإن االتفاقية االولى اتخذت آذلك فإن االتفاقية االولى اتخذت . .  مئات اآلالف من االصناف النباتيه والحيوانيه والميكروبيه مئات اآلالف من االصناف النباتيه والحيوانيه والميكروبيهمنمن صنف نباتى  صنف نباتى 6464المعاهده فى المعاهده فى 
خطوات عمليه نحو تفعيل هذا الهدف من خالل مفاوضات دوليه قائمه حاليا لوضع نظام دولى بينما لم تشرع المعاهده بعد فى خطوات عمليه نحو تفعيل هذا الهدف من خالل مفاوضات دوليه قائمه حاليا لوضع نظام دولى بينما لم تشرع المعاهده بعد فى 

رك مصر بفعاليه فى مفاوضات وضع النظام الدولى آما تشارك رك مصر بفعاليه فى مفاوضات وضع النظام الدولى آما تشارك وتشاوتشا. .  فقط فقط20052005تفعيل الهدف حيث أنها دخلت حيز التنفيذ عام تفعيل الهدف حيث أنها دخلت حيز التنفيذ عام 
أما بالنسبه التفاقيات منظمة التجاره الدوليه فهى أما بالنسبه التفاقيات منظمة التجاره الدوليه فهى . . فى االجتماعات التمهيديه للمعاهده وسوف تتخذ موقفا مماثال لموقفها فى االتفاقيهفى االجتماعات التمهيديه للمعاهده وسوف تتخذ موقفا مماثال لموقفها فى االتفاقيه

  TTRRIIPPss فى مناقشات اتفاقية التربس  فى مناقشات اتفاقية التربس بمنهج معاآس وتشارك مصربمنهج معاآس وتشارك مصرال تتعرض لموضوع التقاسم العادل بنفس المنهج وإنما ربما ال تتعرض لموضوع التقاسم العادل بنفس المنهج وإنما ربما 
من خالل وزارة الخارجيه ووزارة التجارة الخارجيه لتطويعها لما جاء فى اتفاقية التنوع من خالل وزارة الخارجيه ووزارة التجارة الخارجيه لتطويعها لما جاء فى اتفاقية التنوع ) ) سس((33 فقره  فقره 2727وعلى االخص الماده وعلى االخص الماده 

  ..البيولوجى والمعاهده الدوليهالبيولوجى والمعاهده الدوليه

مرجوه اال من خالل نظام دولى وأن مرجوه اال من خالل نظام دولى وأن التقاسم العادل والمنصف لن يؤدى الى النتائج الالتقاسم العادل والمنصف لن يؤدى الى النتائج الومن وجهة النظر المصريه فإن ومن وجهة النظر المصريه فإن                   
وحتى يتم الوصول الى نظام دولى تأخذ مصر وضع وحتى يتم الوصول الى نظام دولى تأخذ مصر وضع . . االنظمة الوطنيه قد تكون متعارضه مما يترتب عليه انتقاء الهدف منهااالنظمة الوطنيه قد تكون متعارضه مما يترتب عليه انتقاء الهدف منها

االستعداد لوضع نظام وطنى حيث وافق المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا وهو أحد المجالس القوميه االستعداد لوضع نظام وطنى حيث وافق المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا وهو أحد المجالس القوميه 
 على خطة لتفعيل استراتيجيه قوميه لحفظ وتصنيف وحماية واستثمار  على خطة لتفعيل استراتيجيه قوميه لحفظ وتصنيف وحماية واستثمار 20032003 التابعه لرئاسة الجمهورية فى بداية عام  التابعه لرئاسة الجمهورية فى بداية عام المتخصصهالمتخصصه

وتحظى هذه الخطه برعاية وزارات الدوله وتحظى هذه الخطه برعاية وزارات الدوله " " الموارد الوراثيه المصريه وفى اطار اتفاقيات الملكيه الفكريه والتجاره الدوليه الموارد الوراثيه المصريه وفى اطار اتفاقيات الملكيه الفكريه والتجاره الدوليه 
  ..ون البيئة ووزارة التجاره الخارجيهون البيئة ووزارة التجاره الخارجيهللبحث العلمى والتكنولوجيا والدولة لشئللبحث العلمى والتكنولوجيا والدولة لشئ

  
  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل
   X    زراعي) أ
   X    المياه الداخلية )ب
   X    ليالبحري والساح)ج
   X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
    X  الغابات  )هـ
   X          الجبال )و

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

هما خاص بالسالمة هما خاص بالسالمة الى اعداد تشريعين احدالى اعداد تشريعين احد) ) 20120177  ––  20022002((تدعو الخطة القومية تدعو الخطة القومية   --
هذا وقد تم االنتهاء من إعداد تشريع السالمة هذا وقد تم االنتهاء من إعداد تشريع السالمة . . االحيائية واألخر بالحياه البرية فى مصراالحيائية واألخر بالحياه البرية فى مصر

  تىتىوتقوم آل من وزاروتقوم آل من وزار. . ف يتم البدء قريبا فى إعداد تشريع الحياة البريةف يتم البدء قريبا فى إعداد تشريع الحياة البريةاألحيائية ، وسواألحيائية ، وسو
البيئة والزراعة بتطبيق ما تستطيع من هذا الهدف الذى يحتاج الى مشارآة آافة االطراف البيئة والزراعة بتطبيق ما تستطيع من هذا الهدف الذى يحتاج الى مشارآة آافة االطراف 

  ..الوطنيةالوطنية
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  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

لزراعة واستصالح االراضى وايضا وزارة البيئة ببذل جهود آبيرة لتحقيق هذا الهدف الذى يتطلب جهودا لزراعة واستصالح االراضى وايضا وزارة البيئة ببذل جهود آبيرة لتحقيق هذا الهدف الذى يتطلب جهودا تقوم وزارة اتقوم وزارة ا  --
  ..تفوق إمكانات الوزارتين معاتفوق إمكانات الوزارتين معا

 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5
    

  جارى اعداد المؤشرات المستعملةجارى اعداد المؤشرات المستعملة  --
    ديات في تنفيذ هذا الهدفالمرجو إعطاء تفاصيل عن التح) 6

  محدودية االمكانات البشرية والمالية والمؤسسيةمحدودية االمكانات البشرية والمالية والمؤسسية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   21  المربع
ان يتم تقاسم المنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية، على الصعيد التجاري وغيره، مع  البلدان التي تقوم   22--  1010الهدف الهدف 

  ردبتوريد تلك الموا
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

، ويقوم قطاع حماية الطبيعة بتطبيق هذا الهدف داخل ، ويقوم قطاع حماية الطبيعة بتطبيق هذا الهدف داخل تم ارسال هذا الهدف الى جميع االجهزة الحكومية ذات الصلةتم ارسال هذا الهدف الى جميع االجهزة الحكومية ذات الصلة  --
  المحميات الطبيعيةالمحميات الطبيعية

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا
  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل

   X    زراعي) أ
   X     الداخلية المياه)ب
   X    البحري والساحلي)ج
   X    األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
     XX  الغابات  )هـ
   X          الجبال )و

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  طنية المتعلقة بالتنوع البيولوجيطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الونعم، في االستراتيجية وخطة العمل الو) ) بب
 X  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

بتطبيق االستراتيجية الوطنية وخطة بتطبيق االستراتيجية الوطنية وخطة ) ) 20201717  ––  20022002((تناشد الخطة الوطنية للعمل البيئى تناشد الخطة الوطنية للعمل البيئى   --
شريع السالمة االحيائية شريع السالمة االحيائية وقد تم اعداد توقد تم اعداد ت. . عمل التنوع البيولوجى فى جميع قطاعات الدولةعمل التنوع البيولوجى فى جميع قطاعات الدولة

وجارى عرضه على مجلس الوزراء، وسوف يتم اعداد تشريع خاص بالحياه البريه فى وجارى عرضه على مجلس الوزراء، وسوف يتم اعداد تشريع خاص بالحياه البريه فى 
  مصر وسوف يشمل هذه التقاسم العادل الناشئ عن استخدام الموارد الجينيةمصر وسوف يشمل هذه التقاسم العادل الناشئ عن استخدام الموارد الجينية

  

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

من أهمية هذه الموضوع إال أن تحقيق هذا الهدف يواجه الكثير من الصعوبات وخاصة تفهم وقبول مبدأ التقاسم من أهمية هذه الموضوع إال أن تحقيق هذا الهدف يواجه الكثير من الصعوبات وخاصة تفهم وقبول مبدأ التقاسم بالرغم بالرغم   --
 والتغلب على المعوقات الفنيه واالداريه والقانونيه لتطبيق تشريع  والتغلب على المعوقات الفنيه واالداريه والقانونيه لتطبيق تشريع العادل للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينيةالعادل للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية

والتى يلزم أن تتم انتظار بلورتها فى نظام دولى آما جاء فى قرار قمة والتى يلزم أن تتم انتظار بلورتها فى نظام دولى آما جاء فى قرار قمة متكامل فى هذا المجال يتسق مع االعراف الدوليه متكامل فى هذا المجال يتسق مع االعراف الدوليه 
ومع ذلك يتم تطبيق هذا الهدف ومع ذلك يتم تطبيق هذا الهدف . . جوهانسبرج والتى أقرته الجمعيه العامه لألمم المتحده ويجرى التفاوض حوله حاليًاجوهانسبرج والتى أقرته الجمعيه العامه لألمم المتحده ويجرى التفاوض حوله حاليًا

  ..ية الطبيعةية الطبيعةداخل المحميات الطبيعية حيث ال يسمح باستخدام الموارد الجينية اال بعد الرجوع لقطاع حماداخل المحميات الطبيعية حيث ال يسمح باستخدام الموارد الجينية اال بعد الرجوع لقطاع حما
 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5

    

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

  محدودية االمكانات المالية والبشرية والتقنيةمحدودية االمكانات المالية والبشرية والتقنية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

  
   22  المربع
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  ان تكون األطراف قد حسنت قدرتها المالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية على تنفيذ االتفاقية   1111الغاية الغاية 

ان يتم نقل الموارد المالية الجديدة واإلضافية إلى األطراف من البلدان النامية، بما يسمح لها بالتنفيذ الفعال   11--1111الهدف الهدف 
  20التفاقية، وفقا للمادة لإللتزاماتها الناشئة عن ا

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

ية من قبل موازنة الدولة وأيضا من المشروعات التى يتم تمويلها من قبل المنظمات ية من قبل موازنة الدولة وأيضا من المشروعات التى يتم تمويلها من قبل المنظمات تم توفير المزيد من الموارد المالتم توفير المزيد من الموارد المال  --
الدولية والدول الصديقة، وقد ساعدت هذه الموارد فى تحسين إدارة المحميات الطبيعية، رصد التنوع البيولوجى وتقييم الدولية والدول الصديقة، وقد ساعدت هذه الموارد فى تحسين إدارة المحميات الطبيعية، رصد التنوع البيولوجى وتقييم 

  مه المستداممه المستداماالخطار التى تواجهه ، وتفهم أحسن لمكونات التنوع البيولوجى فى مصر واستخدااالخطار التى تواجهه ، وتفهم أحسن لمكونات التنوع البيولوجى فى مصر واستخدا
  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل
   X    زراعي) أ
   X    المياه الداخلية )ب
   X    البحري والساحلي)ج
   X    ة وشبه الرطبةاألراضي الجاف) د
   X    الغابات  )هـ
   X          الجبال )و

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

 X  نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
 X  جيات والخطط والبرامج القطاعيةنعم، في االستراتي  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه

تطبق مصر سياسة إدخال البعد البيئى فى جميع االنشطة التنموية فى مصر، وعليه فقد تم تطبق مصر سياسة إدخال البعد البيئى فى جميع االنشطة التنموية فى مصر، وعليه فقد تم   --
الموافقة على وتنفيذ االستراتيجية الوطنية وخطة العمل الخاصة بالتنوع البيولوجى التى الموافقة على وتنفيذ االستراتيجية الوطنية وخطة العمل الخاصة بالتنوع البيولوجى التى 

كومية ذات الصله، وبالتالى تم اعداد الخطة الوطنية كومية ذات الصله، وبالتالى تم اعداد الخطة الوطنية تدعو الى مشارآة جميع الجهات الحتدعو الى مشارآة جميع الجهات الح
حيزا آبيرا حيزا آبيرا حتى يمثل موضوع التنوع البيولوجى حتى يمثل موضوع التنوع البيولوجى ) ) 20120177  ––  20022002((للعمل البيئى للعمل البيئى 

وتشارك الجهات الحكومية ذات الصلة وأيضا الجمعيات االهلية والقطاع الخاص بالكثير وتشارك الجهات الحكومية ذات الصلة وأيضا الجمعيات االهلية والقطاع الخاص بالكثير 
  ..يةيةمن الجهود التى تهدف الى توفير آافة االمكانات لتنفيذ االتفاقمن الجهود التى تهدف الى توفير آافة االمكانات لتنفيذ االتفاق

  

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4
    

يتطلب ذلك إمكانات تفوق امكانات يتطلب ذلك إمكانات تفوق امكانات بالرغم من الجهود الحالية التى تبذل ، إال أنها مازالت فى مراحلها األولى حيث بالرغم من الجهود الحالية التى تبذل ، إال أنها مازالت فى مراحلها األولى حيث   --
الدول والمنظمات المانحة لمساعدتها فى صون الدول والمنظمات المانحة لمساعدتها فى صون وقد استطاعت مصر الحصول على الدعم المالى والتقنى من وقد استطاعت مصر الحصول على الدعم المالى والتقنى من . . الدولةالدولة

  التنوع البيولوجىالتنوع البيولوجى
 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5

    

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

  ..ت المالية والبشرية والتكنولوجية لتنفيذ االتفاقية بشكل فعالت المالية والبشرية والتكنولوجية لتنفيذ االتفاقية بشكل فعالتعانى مصر آسائر الدول النامية من توفير االمكاناتعانى مصر آسائر الدول النامية من توفير االمكانا  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

  
   23  المربع
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ان يتم نقل التكنولوجيا إلى األطراف من البلدان النامية بما يسمح لها من التنفيذ الفعال اللتزاماتها النابعة عن   22--  1111الهدف الهدف 
  4، الفقرة 20االتفاقية وفقا للمادة 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  XX  ال  )أ
    نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب
    نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

   آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  إذا ما: أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا
  التفاصيلالتفاصيل  نعمنعم  الال  برنامج عملبرنامج عمل

        زراعي) أ
        المياه الداخلية )ب
        البحري والساحلي)ج
        األراضي الجافة وشبه الرطبة) د
        الغابات  )هـ
              الجبال )و

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  ))ثالثًاثالثًا
    ال) أ

    نعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) ) بب
    نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج

    المرجو إعطاء التفاصيل أدناه
    
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) 4

    

  
 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف) 5

    

  
    المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف) 6

  
    لة بالموضوعالمرجو إعطاء أية بيانات أخرى متص) 7
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 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات
 

ات           6/9ان مؤتمر األطراف، بموجب مقرره       ة لحفظ النب دعوة      . ، المرفق، قد أخذ باالستراتيجية العالمي واألطراف والحكومات م
ا رائ           . إلى ان تضع أهدافها داخل ذلك اإلطار المرن        ا نهج دًا الستعمال األهداف     ونظر مؤتمر األطراف في االستراتيجية باعتباره

ة              ة في ظل االتفاقي رره           . الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلي ؤتمر األطراف بموجب مق رر م درج األهداف في إطار      7/10وق  ان ي
والمرجو أن تتفضلوا بتقديم المعلومات الالزمة باإلجابة على األسئلة والطلبات الواردة           . التبليغ بموجب التقارير الوطنية الثالثة      

  .لجداول ادناهفي ا
  

   24  المربع
   إيجاد قائمة عمل سهل الرجوع إليها تتضمن األنواع النباتية المعروفة، وذلك آخطوة نحو إيجاد قائمة آاملة بالنباتات العالمية 1الهدف 

  
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    ال  )أ
  XX  نعم  )ب

   أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو

تدعو االستراتيجية الوطنية الى اعداد المسوحات العلمية للنباتات فى مصر واعداد قائمة بجميع االنواع النباتية وأماآن تدعو االستراتيجية الوطنية الى اعداد المسوحات العلمية للنباتات فى مصر واعداد قائمة بجميع االنواع النباتية وأماآن   --
  ..آما تدعو أيضا الى اعداد قائمة باالنواع المهددة باالنقراضآما تدعو أيضا الى اعداد قائمة باالنواع المهددة باالنقراض. .  وأيضا وفرتها العددية وأيضا وفرتها العدديةوجودهاوجودها

  لمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟لمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العاهل تم ادراج الهدف العا  ))ثانيًاثانيًا

  XX  نعمنعم  --

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثًا
    

  ––ش البحرية ش البحرية  أنواع من الحشائ أنواع من الحشائ1010  –– نوعا من الطحالب البحرية  نوعا من الطحالب البحرية 500500  –– نوعا من النباتات  نوعا من النباتات 20002000يوجد لدينا أآثر من يوجد لدينا أآثر من   --
   نوع من أشجار المانجروف وصدرت بهذة االنواع العديد من االبحاث والكتب العلمية الموجودة بقطاع حماية الطبيعة نوع من أشجار المانجروف وصدرت بهذة االنواع العديد من االبحاث والكتب العلمية الموجودة بقطاع حماية الطبيعة22

لموسوعة المصرية للنباتات الطبية و تم التنسيق لعقد لقاء للخبراء المصريين من آليات لموسوعة المصرية للنباتات الطبية و تم التنسيق لعقد لقاء للخبراء المصريين من آليات للتم وضع األسس العلمية تم وضع األسس العلمية   --
و إقرارها ثم البدء فى عمل نماذج لمونوجرافات بعض النباتات وفق القواعد التى و إقرارها ثم البدء فى عمل نماذج لمونوجرافات بعض النباتات وفق القواعد التى الصيدلة و العلوم لمناقشة تلك األسس الصيدلة و العلوم لمناقشة تلك األسس 

 مونوجراف آمرحلة أولى تتضمن  مونوجراف آمرحلة أولى تتضمن 5050بعد فحص النماذج المشار إليها بواسطة الخبراء سيتم تنفيذ بعد فحص النماذج المشار إليها بواسطة الخبراء سيتم تنفيذ ، ، سيتم إقرارها سيتم إقرارها 
لتقليدي سواء آانت فى سيناء لتقليدي سواء آانت فى سيناء األنواع الدستورية المصرية و بعد ذلك نتوسع لنشمل األنواع المصرية التى ترتبط بالطب ااألنواع الدستورية المصرية و بعد ذلك نتوسع لنشمل األنواع المصرية التى ترتبط بالطب ا

  ..أو غيرها من المناطقأو غيرها من المناطق

اترين                -- ة سانت آ ات الخاصة بمنطق ا البيان اترين              تم تأسيس قاعدة بيانات طبية و إُدخلت عليه ة سانت آ ات الخاصة بمنطق ا البيان ى ،   تم تأسيس قاعدة بيانات طبية و إُدخلت عليه ة أول ى ،    آمرحل ة أول ات تشمل  تشمل     آمرحل ات البيان : : البيان
ات                 ك النبات ة الصون الخاصة بتل ات                الجوانب العلمية و التوزيع الجغرافى و اإلستخدام حال ك النبات ة الصون الخاصة بتل  متخذ    متخذ   تستهدف القاعدة مساعدة     تستهدف القاعدة مساعدة     . . الجوانب العلمية و التوزيع الجغرافى و اإلستخدام حال

  ..القرار و الباحثين فى مجاالت النباتات الطبيةالقرار و الباحثين فى مجاالت النباتات الطبية
  
المرجو بيان األنشطة والتدابير التشريعية والخطوات (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير لتحقيق هذا الهدف ) رابعًا

 )األخرى المتخذة لهذا التحقيق
  

  

ة   -- انون الزراع ى ق ريعية ف دابير التش ل الت ة تمث انون الزراع ى ق ريعية ف دابير التش ل الت م تمث م  رق ام 5353 رق ام  لع ات   الخ الخ19661966 لع انون المحمي ة وق واع النباتي ة االن ات  اص بحماي انون المحمي ة وق واع النباتي ة االن اص بحماي
اآن             . . 19831983 لسنة    لسنة   102102الطبيعية  الطبيعية   ا وأم ة ووفرته واع النباتي اآن             يوجد معلومات متوفرة عن االن ا وأم ة ووفرته واع النباتي ا يوجد معلومات متوفرة عن االن ا وجوده ة االقتصادية   وجوده ة االقتصادية    والقيم  والقيم

  لها، آما يوجد مجموعات مرجعية مثل المعشبات وايضا بنك الجينات واالنواع البرية فى المحمياتلها، آما يوجد مجموعات مرجعية مثل المعشبات وايضا بنك الجينات واالنواع البرية فى المحميات
  للنباتات المصريةللنباتات المصريةتم عمل مسوحات وطنية تم عمل مسوحات وطنية   --
    )المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة لبلوغ هذا الهدف(التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف) خامسا

  هناك تحسن ملحوظ فى قائمة االنواع النباتيةهناك تحسن ملحوظ فى قائمة االنواع النباتية  --
    المرجو إعطاء تفاصيل عن المصاعب في تنفيذ هذا الهدف) سادسا

  آن عديدةآن عديدةتناثر المجموعات المرجعية فى أماتناثر المجموعات المرجعية فى أما  --
  محدودية االمكانات المالية والتقنيةمحدودية االمكانات المالية والتقنية  --
  قلة الخبرة بالتصنيفقلة الخبرة بالتصنيف  --
    HHeerrbbaarriiaamm  اتاتصعوبة التعامل مع المجموعات المرجعية والمعشبصعوبة التعامل مع المجموعات المرجعية والمعشب  --

    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   25  المربع

   على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي  إجراء تقييم تمهيدي للوضع القائم في مجال حفظ جميع األنواع النباتية المعروفة،2الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  XX  نعم  )أ
    ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  ..لتهديدات التى تتعرض لهالتهديدات التى تتعرض لهاتجميع بيانات رصد االنواع النباتية الموجودة بالمحميات الطبيعية وحالة وجودها واتجميع بيانات رصد االنواع النباتية الموجودة بالمحميات الطبيعية وحالة وجودها وا  --
راهن ضمن مشروع البيوماب               -- يم الوضع ال احثين وجارى اعداد تقي دى الب راهن ضمن مشروع البيوماب             يوجد شبكة معلومات متاحة ل يم الوضع ال احثين وجارى اعداد تقي دى الب   BBiioommaappيوجد شبكة معلومات متاحة ل

pprroojjeecctt  
  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
  XX  نعمنعم) ) أأ

    الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثًا

    

  يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف الى تقييم الوضع القائم فى مجال صون االنواع النباتية فى مصريتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف الى تقييم الوضع القائم فى مجال صون االنواع النباتية فى مصر  --
اآن             باالضافة الى قائمة االنواع النبات    باالضافة الى قائمة االنواع النبات      -- اآن             ية فى مصر، يوجد معلومات متاحة عن أم ات ،        وجود وجود ية فى مصر، يوجد معلومات متاحة عن أم ة فى المحمي واع النباتي ات ،         االن ة فى المحمي واع النباتي  االن

  ووفرتها العددية واهميتها االقتصادية واستخداماتها المختلفةووفرتها العددية واهميتها االقتصادية واستخداماتها المختلفة
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا

 )ات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدفوالخطو
  

  

ى اآلن          -- ات المصرية وصدر حت ى اآلن        جارى اعداد الموسوعة المصرية للنبات ات المصرية وصدر حت دآتور  44جارى اعداد الموسوعة المصرية للنبات دات لل دآتور   مجل دات لل ات     / /  مجل ولس عن النبات ات     لطفى ب ولس عن النبات لطفى ب
  المصريةالمصرية

المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا
    )رالمذآو

هناك تقدم ملحوظ فى تقييم الوضع الراهن لصون النباتات وخاصة داخل المحميات الطبيعية حيث تصان بشكل فعال من                  هناك تقدم ملحوظ فى تقييم الوضع الراهن لصون النباتات وخاصة داخل المحميات الطبيعية حيث تصان بشكل فعال من                    --
  . . خالل برامج الحماية واالسترجاع واالصحاحخالل برامج الحماية واالسترجاع واالصحاح

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

  ةةمحدودية االمكانات المالية والفنيمحدودية االمكانات المالية والفني  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

 
   26  المربع

   إيجاد نماذج ذات بروتوآوالت لحفظ النبات ولالستعمال المستدام للنبات، على أساس البحث والخبرة العملية3الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  XX  نعم  )أ
    ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
تخداماتها     -- ة الس ة الفكري وق الملكي جيل حق ا وتس ة وحفظه ات الطبي تراتيجية خاصة بصون النبات وم مصر بوضع اس تخداماتها   تق ة الس ة الفكري وق الملكي جيل حق ا وتس ة وحفظه ات الطبي تراتيجية خاصة بصون النبات وم مصر بوضع اس تق

ة                        ة فى محمي ات الطبي ل مشروع صون النبات دول المانحة مث ة من ال ة                       الطبية وذلك من خالل بعض المشروعات الممول ة فى محمي ات الطبي ل مشروع صون النبات دول المانحة مث ة من ال الطبية وذلك من خالل بعض المشروعات الممول
  ..بمحميات الزرانيق والبرلس والعميدبمحميات الزرانيق والبرلس والعميد  ع االراضى الرطبةع االراضى الرطبة ومشرو ومشروسانت آاترينسانت آاترين

  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
  XX  نعمنعم) ) أأ

    الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  قائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع ال) ثالثًا

    

  ))20172017  ––  20022002 ( (الخطة الوطنية للعمل البيئىالخطة الوطنية للعمل البيئى  --
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االنقراض ويجرى رصدها بصورة                      -- ددة ب االنقراض ويجرى رصدها بصورة                    يوجد مسيجات فى المحميات الطبيعية تشمل االنواع االقتصادية واالنواع المه ددة ب يوجد مسيجات فى المحميات الطبيعية تشمل االنواع االقتصادية واالنواع المه
  مستمرةمستمرة

ات ف                 -- ة للنبات نظم البيئي اذج ال ات ف               تم عمل خرائط توضح توزيع بعض نم ة للنبات نظم البيئي اذج ال يا             تم عمل خرائط توضح توزيع بعض نم انجروف واشجار االآاش ل أشجار الم يا             ى مصر مث انجروف واشجار االآاش ل أشجار الم ى مصر مث
  ..والحشائش البحريةوالحشائش البحرية

المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا
 )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف

  
  

   الجينات الوطنية  الجينات الوطنية جارى تسجيل االنواع النباتية فى بنوكجارى تسجيل االنواع النباتية فى بنوك  --
  ببعض االنشطة الخاصة بصون النباتات واالستخدام المستدام لهاببعض االنشطة الخاصة بصون النباتات واالستخدام المستدام لهاقطاع حماية الطبيعة قطاع حماية الطبيعة يقوم يقوم   --
  توجد الكثير من الجمعيات االهلية المهتمة بصون النباتات وخاصة النباتات الطبيةتوجد الكثير من الجمعيات االهلية المهتمة بصون النباتات وخاصة النباتات الطبية  --
  ..تقوم المراآز البحثية والجامعات المصرية باجراء البحوث الخاصة بصون النباتاتتقوم المراآز البحثية والجامعات المصرية باجراء البحوث الخاصة بصون النباتات  --
المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) اخامس

    )المذآور

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

  محدودية االمكانات المالية والتقنيةمحدودية االمكانات المالية والتقنية  --
    صلة بالموضوعالمرجو إعطاء أية بيانات أخرى مت) 7
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   27  المربع
   في المئة من آل من المناطق اإليكولوجية العالمية10 تحقيق الحفظ الفعال لما ال يقل عن 4الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  XX  نعم  )أ
    ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  بها معظم النظم البيئية المصريةبها معظم النظم البيئية المصريةممثل ممثل من مساحة جمهورية مصر العربية ومن مساحة جمهورية مصر العربية و% % 1010ات الطبيعية شبكة تغطى ات الطبيعية شبكة تغطى تضم المحميتضم المحمي  --
  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
  XX  نعمنعم) ) أأ

    الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) الثًاث

    

  االستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجىاالستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجى وتنفيذ  وتنفيذ وضعوضع  --
  االستراتيجية الوطنية الزراعيةاالستراتيجية الوطنية الزراعية  --
  تدامتداملحماية واالصحاح واالسترجاع واالستخدام المسلحماية واالصحاح واالسترجاع واالستخدام المسااتقوم المحميات الطبيعية بتنفيذ برامج تقوم المحميات الطبيعية بتنفيذ برامج   --
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا

 )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
  

  

ع أن تصل مساحتها     يوجد برامج خاصة بالتشجير     يوجد برامج خاصة بالتشجير       -- ع أن تصل مساحتها     باالضافة الى المحميات الطبيعية، حيث أنه من المتوق ى  باالضافة الى المحميات الطبيعية، حيث أنه من المتوق ى   ال  ألف   ألف  400400 ال
  ..فدان مستقبالفدان مستقبال

المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا
    )المذآور

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

  محدودية االمكانات المالية والتقنيةمحدودية االمكانات المالية والتقنية  --
     المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع)7

  
   28  المربع

   الحماية الفعلية لخمسين في المئة من أهم المناطق للتنوع النباتي5الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  XX  نعم  )أ
    ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
ة   -- تراتيجية الوطني دعو االس ة ت تراتيجية الوطني دعو االس وجى ت وع البيول وجى لصون التن وع البيول وع   لصون التن روات التن م ث ة أه ى حماي وجى ال وع البيول ل التن ة عم وع   وخط روات التن م ث ة أه ى حماي وجى ال وع البيول ل التن ة عم وخط

ة           . . البيولوجى فى مصر عن طريق شبكة المحميات الطبيعية         البيولوجى فى مصر عن طريق شبكة المحميات الطبيعية          تراتيجية الوطني المى فى االس ة           وسوف يتم ترجمة الهدف الع تراتيجية الوطني المى فى االس   وسوف يتم ترجمة الهدف الع
  التى يجرى حاليا مراجعتهاالتى يجرى حاليا مراجعتها

  دج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدما  )ثانيا
  XX  نعمنعم) ) أأ

    الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثًا

    

ى        تدعو االستراتيجية الوطنية وخط   تدعو االستراتيجية الوطنية وخط     -- ة لتصل ال ات الطبيعي ى        ة العمل الوطنى للتنوع البيولوجى الى اعالن المزيد من المحمي ة لتصل ال ات الطبيعي ة العمل الوطنى للتنوع البيولوجى الى اعالن المزيد من المحمي
  ..من مساحة جمهورية مصر العربية وتوفير االمكانات لدى قطاع حماية الطبيعةمن مساحة جمهورية مصر العربية وتوفير االمكانات لدى قطاع حماية الطبيعة% % 1717   حوالى حوالى محمية تمثل محمية تمثل4040

ر من             11001100  يوجد بالمحميات أآثر من   يوجد بالمحميات أآثر من     -- ل نسبة أآث ر من              نوعا نباتيا بما يمث ل نسبة أآث اطق التن       % % 5454 نوعا نباتيا بما يمث م من اطق التن       من أه م من اتى     من أه وجى النب اتى     وع البيول وجى النب وع البيول
د        ة والعمي ات علب د       وخاصة فى محمي ة والعمي ات علب اترين       والعالقى   والعالقى  وخاصة فى محمي اترين       وسانت آ ا بصورة               وسانت آ تم حمايته الوم وي ق وأبوج الوجا وغزال ونب ا بصورة              وس تم حمايته الوم وي ق وأبوج الوجا وغزال ونب وس

  ..مستمرةمستمرة
   وأهميته االقتصادية وأهميته االقتصاديةوجودهوجودهتات بكل محمية بها أسم النوع ، وفرته، أماآن تات بكل محمية بها أسم النوع ، وفرته، أماآن اايوجد قائمة بجميع النبيوجد قائمة بجميع النب  --



55  

  يتم رصد التنوع النباتى بصورة مستمرة يتم رصد التنوع النباتى بصورة مستمرة   --
ل فى الجمع والرعى             مم  -- ل فى الجمع والرعى             ازالت هناك المناطق ذات التنوع البيولوجى لم يتم حمايتها بعد وتتعرض لكثير من االخطار تتمث ازالت هناك المناطق ذات التنوع البيولوجى لم يتم حمايتها بعد وتتعرض لكثير من االخطار تتمث

  الجائرالجائر
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا

 )وغ هذا الهدفوالخطوات األخرى المتخذة لبل
  

  

   الخاص بالمحميات الطبيعية الخاص بالمحميات الطبيعية19831983 لسنة  لسنة 102102قانون قانون   --
   الخاص بحماية البيئة الخاص بحماية البيئة19941994 لسنة  لسنة 44قانون قانون   --
  19961996 لسنة  لسنة 5353   الزراعة الزراعة  قانونقانون  --
المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا
    )المذآور

  لمؤشراتلمؤشراتجارى اعداد اجارى اعداد ا  --
    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

  محدودية االمكانات المادية والبشريةمحدودية االمكانات المادية والبشرية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

  
   29  المربع

   ان تصبح ثالثون في المئة على األقل من أراضي االنتاج مدارة إدارة تتمشى مع حفظ التنوع النباتي6الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟:  الهدف الوطني ) أوال
    نعم  )أ
    XX  ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  قد يصعب على مصر وهى بلد ذو آثافة سكانية عالية ، قليل االراضى الزراعية تحقيق هذا الهدف قد يصعب على مصر وهى بلد ذو آثافة سكانية عالية ، قليل االراضى الزراعية تحقيق هذا الهدف   --
  من االراضى الزراعيةمن االراضى الزراعية% % 1010ن ن نقترح لذلك خفض هذا الهدف العالمى ليكونقترح لذلك خفض هذا الهدف العالمى ليكو  --
  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
    نعمنعم) ) أأ

  XX  الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  ما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات في) ثالثًا

    

  تمثل االراضى الزراعية نسبة قليلة جدا من مساحة مصر، وهناك ضغوط آثيرة أهمها الزيادة المستمرة فى السكانتمثل االراضى الزراعية نسبة قليلة جدا من مساحة مصر، وهناك ضغوط آثيرة أهمها الزيادة المستمرة فى السكان  --
  المناطق التى يمكن أن تدار بشكل مستدام هى المراعىالمناطق التى يمكن أن تدار بشكل مستدام هى المراعى  --
 بيان التدابير التشريعية واألنشطة المرجو(المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا

 )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
  

  

  يتم الترآيز فى المحميات الطبيعية حيث تدار إدارة تتمشى مع صون التنوع النباتىيتم الترآيز فى المحميات الطبيعية حيث تدار إدارة تتمشى مع صون التنوع النباتى  --
دم المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التق(المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا
    )المذآور

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

  مصاعب اقتصادية واجتماعيةمصاعب اقتصادية واجتماعية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

  
   30  المربع

   ان يتم في الموضع األصلي حفظ ستين في المئة من األنواع المهددة بالمخاطر في العالم7الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  والأ
  XX  نعم  )أ
    ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
   فى استراتيجية التنوع البيولوجى فى مصر فى استراتيجية التنوع البيولوجى فى مصرالمهمالمهم  أأبدبدمميعتبر الصون فى الموقع الطبيعى هو اليعتبر الصون فى الموقع الطبيعى هو ال  --
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  لعالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف ا  )ثانيا
  XX  نعمنعم) ) أأ

    الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثًا

    

اترين                    من النباتات الم  من النباتات الم  % % 8080توجد نسبة تتجاوز ال     توجد نسبة تتجاوز ال       -- ات سانت آ ل محمي ة مث ات الطبيعي ا فى مصر فى المحمي ددة دولي اترين                    ه ات سانت آ ل محمي ة مث ات الطبيعي ا فى مصر فى المحمي ددة دولي ه
  ..والعميد وعلبةوالعميد وعلبة

المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا
 )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف

  
  

ات فى            تنفيذ برامج اعادة    تنفيذ برامج اعادة      -- ار من النبات ات االآث أثرت وأيضا عملي ى ت ة الت واع النباتي ات فى            التأهيل لألن ار من النبات ات االآث أثرت وأيضا عملي ى ت ة الت واع النباتي ا التأهيل لألن ا بيئاته ة وأيضا   بيئاته ة وأيضا    الطبيعي  الطبيعي
  ..خارج بيئتهاخارج بيئتها

المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا
    )المذآور

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    ..اعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف اعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصالمص) ) سادساسادسا

  محدودية االمكانات المالية والبشريةمحدودية االمكانات المالية والبشرية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   31  المربع
ويفضل ان  ان يكون ستين في المئة من األنواع النباتية المعرضة للتهديدات موجودة في مجموعات خارج الموضع الطبيعي ويمكن الوصول إليها، 8الهدف 

  يكون موقعها في بلد المنشأ، وإدراج عشرة في المئة من تلك األنواع في برامج االستيراد وإعادة االنعاش
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    نعم  )أ
  XX  ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
ات خارج الموقع الطبيعى من أهم االستراتيجيات التى تصبوا اليها استراتيجية التنوع البيولوجى وخاصة فى                 ات خارج الموقع الطبيعى من أهم االستراتيجيات التى تصبوا اليها استراتيجية التنوع البيولوجى وخاصة فى                 تعتبر النبات تعتبر النبات   --

  وهناك جهود آثيرة فى هذا الصدد ويساعد فى ذلك القطاع الخاصوهناك جهود آثيرة فى هذا الصدد ويساعد فى ذلك القطاع الخاص. . مجال حماية أنواع النباتاتمجال حماية أنواع النباتات
  جارى اعداد ورشة عمل وطنية لالعالم عن هذا الهدفجارى اعداد ورشة عمل وطنية لالعالم عن هذا الهدف  --
  ج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدماد  )ثانيا
    نعمنعم) ) أأ

  XX  الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثًا

    

واع ا   -- ة لألن ة أولي داد قائم م اع واع ا ت ة لألن ة أولي داد قائم م اع ة   ت دولى لصون الطبيع اد ال ا لالتح االنقراض وفق ددة ب ة   لمه دولى لصون الطبيع اد ال ا لالتح االنقراض وفق ددة ب ة   ((IIUUCCNN))لمه ة الدولي ة واالتفاقي ة الدولي واالتفاقي
  ((CCIITTEESS))للتجارة فى االنواع المهددة باالنقراض للتجارة فى االنواع المهددة باالنقراض 

  يقوم القطاع الخاص بالعديد من االنشطة التى تحفظ االنواع النباتية خارج الموقعيقوم القطاع الخاص بالعديد من االنشطة التى تحفظ االنواع النباتية خارج الموقع  --
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (يتعلق بهذا الهدف المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما ) رابعًا

 )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
  

  

   هكتار هكتار100100يتم حاليا استزراع أشجار المانجروف فى مساحة يتم حاليا استزراع أشجار المانجروف فى مساحة   --
  فى محميات سانت آاترين والعميد والزرانيقفى محميات سانت آاترين والعميد والزرانيق ألف شجرة أآاشيا  ألف شجرة أآاشيا 6060تم استزراع أآثر من تم استزراع أآثر من   --
  طبية خارج مواقعها الطبيعية طبية خارج مواقعها الطبيعية يتم استزراع النباتات اليتم استزراع النباتات ال  --
  يقوم القطاع الخاص باستزراع الكثير من النباتات الصحراويةيقوم القطاع الخاص باستزراع الكثير من النباتات الصحراوية  --
المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا
    )المذآور

  جارى اعداد مؤشرات لرصد التقدم فى هذا المجالجارى اعداد مؤشرات لرصد التقدم فى هذا المجال  --
    ..اعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف اعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصالمص) ) سادساسادسا

  إنتشار االنواع النباتية فى مناطق بعيدةإنتشار االنواع النباتية فى مناطق بعيدة  --
  الجمع والرعى الجائر للنباتات وخاصة النباتات الطبيةالجمع والرعى الجائر للنباتات وخاصة النباتات الطبية  --

    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   32  المربع
ا م                 9الهدف   وجي للمحاصيل وغيره وع البيول ة من التن ة          ان يتم حفظ سبعون في المئ ة االجتماعي ة من الناحي ة العالي ية ذات القيم ة الرئيس واع النباتي ن األن

  االقتصادية، وصون ما يتصل بذلك من معارف موجودة لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  XX  نعم  )أ
    ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  بنك الجينات والموارد الوراثية ، المعشبات ، المحميات الطبيعيةبنك الجينات والموارد الوراثية ، المعشبات ، المحميات الطبيعية  --
  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
  XX  نعمنعم) ) أأ

    الال) ) بب

  ييالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يل
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثًا

    

  تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ هذا الهدفتقوم وزارة الزراعة بتنفيذ هذا الهدف  --
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا

 )ألخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدفوالخطوات ا
  

  

  
المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا
    )المذآور

ظ       -- ظ     تم اعداد مجموعة من ورش العمل الوطنية شملت ممثلين من الجمعيات االهلية والمجتمعات المحلية لدراسة طرق حف تم اعداد مجموعة من ورش العمل الوطنية شملت ممثلين من الجمعيات االهلية والمجتمعات المحلية لدراسة طرق حف
  تنوع البيولوجى للمحاصيل ذات القيمة االقتصاديةتنوع البيولوجى للمحاصيل ذات القيمة االقتصاديةالال

    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

  بأهمية هذا الموضوعبأهمية هذا الموضوعلدى الجمهور لدى الجمهور قلة الوعى قلة الوعى   --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

  
   33  المربع

ا           ان يكون قد تم وضع خطط اإلدارة بالنسبة لما ال يقل عن م             10الهدف   رتبط به ا ي ئة من األنواع الغريبةالرئيسية التي تهدد النباتات والمجتمعات النباتية وم
  من موائل وأنظمة إيكولوجية

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  XX  نعم  )أ
    ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
   باألنواع الغازية الغريبة الموجودة بمصر باألنواع الغازية الغريبة الموجودة بمصروضع قائمةوضع قائمة  --
  ه األنواع داخل البيئات المختلفةه األنواع داخل البيئات المختلفة إنتشار هذ إنتشار هذعلىعلىالعمل علي وضع خطط إدارة للتحكم والسيطرة العمل علي وضع خطط إدارة للتحكم والسيطرة   --
  التحكم في منافذ الدخول التحكم في منافذ الدخول   --
  ..وضع برامج المتابعة والرصد والكشف واإلنذار المبكروضع برامج المتابعة والرصد والكشف واإلنذار المبكر  --
  ه في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعال  )ثانيا
  XX  نعمنعم) ) أأ

    الال) ) بب

  
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثًا

    

 مشارآًا يمثلون  مشارآًا يمثلون 7070 وقد حضرها  وقد حضرها 20032003 مايو  مايو 2121تم عقد ندوة وورشة عمل عن األنواع الغازية الغريبة للبيئة المصرية في تم عقد ندوة وورشة عمل عن األنواع الغازية الغريبة للبيئة المصرية في 
 الدولة لشئون البيئة، التعليم العالي، البحث العلمي، الزراعة واستصالح اآلراضي، الصحة، الداخلية، اإلعالم، الدفاع،  الدولة لشئون البيئة، التعليم العالي، البحث العلمي، الزراعة واستصالح اآلراضي، الصحة، الداخلية، اإلعالم، الدفاع، اتاتوزاروزار

 العلوم والزراعة والطب البيطري والحقوق ومعاهد البحوث البيئية،  العلوم والزراعة والطب البيطري والحقوق ومعاهد البحوث البيئية، اتاتالنقل، والمالية ومشارآين من الجامعات المصرية لكليالنقل، والمالية ومشارآين من الجامعات المصرية لكلي
  ..هيئات والمصالح الحكومية والمنظمات غير الحكوميةهيئات والمصالح الحكومية والمنظمات غير الحكوميةوبعض الوبعض ال

وشملت الندوة علي عرض لثالثة أوراق عمل، األولي عن الوضع العالمي للغزو البيولوجي، والثانية عن الغزو البيولوجي وشملت الندوة علي عرض لثالثة أوراق عمل، األولي عن الوضع العالمي للغزو البيولوجي، والثانية عن الغزو البيولوجي 
ض الحاالت الغازية ض الحاالت الغازية راسة بعراسة بعللحيوانات في البيئة المصرية، والثالثة عن الغزو البيولوجي للنباتات في البيئة المصرية، وتعرض لدللحيوانات في البيئة المصرية، والثالثة عن الغزو البيولوجي للنباتات في البيئة المصرية، وتعرض لد
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لنباتات الغازية وتم عرض ومناقشة عناصر خطة العمل الوطنية لمواجهة لنباتات الغازية وتم عرض ومناقشة عناصر خطة العمل الوطنية لمواجهة ااة المياه العذبة وفي المملكة الحيوانية ولبعض ة المياه العذبة وفي المملكة الحيوانية ولبعض في بيئفي بيئ
  ..األنواع الغازية الغريبةاألنواع الغازية الغريبة

  ::وخلصت الندوة إلي التوصيات التاليةوخلصت الندوة إلي التوصيات التالية
واع وإيك   -- ة تصنيف األن ة متخصصة لدراس وادر بحثي ل وآ وين مجموعات عم واع وإيك تك ة تصنيف األن ة متخصصة لدراس وادر بحثي ل وآ وين مجموعات عم ة تك ي البيئ ارها ف ا وانتش ا تكاثره ة ولوجي ي البيئ ارها ف ا وانتش ا تكاثره ولوجي

  ..المصريةالمصرية
حصر األنواع الغازية التي دخلت بقصد أو بدون قصد ووضع أولويات لألنواع الواجب التعامل معها ومواجهتها وإعداد                 حصر األنواع الغازية التي دخلت بقصد أو بدون قصد ووضع أولويات لألنواع الواجب التعامل معها ومواجهتها وإعداد                   --

  ..قائمة باألنواع الخطرة علي البيئة ودليل مصور لهاقائمة باألنواع الخطرة علي البيئة ودليل مصور لها
  ..المنافذ الجمرآية ومنافذ الحجر الصحي والنقاط الحدوديةالمنافذ الجمرآية ومنافذ الحجر الصحي والنقاط الحدوديةاتخاذ التدابير الالزمة للتحكم في دخول األنواع الوافدة عبر اتخاذ التدابير الالزمة للتحكم في دخول األنواع الوافدة عبر   --
  ..وضع خطة للرصد واإلنذار المبكر والمتابعة لألنواع المختلفةوضع خطة للرصد واإلنذار المبكر والمتابعة لألنواع المختلفة  --
  ..ضرورة التعرف علي حجم المشكلة وأبعادها وتأثيرها اإليجابي أو السلبي علي البيئة المصريةضرورة التعرف علي حجم المشكلة وأبعادها وتأثيرها اإليجابي أو السلبي علي البيئة المصرية  --
ة     -- ة وبحثي اذج تعليمي دة آنم واع الواف تخدام األن ة   إس ة وبحثي اذج تعليمي دة آنم واع الواف تخدام األن وووإس ديل لألن وآب ديل لألن ة آب ة اع المحلي ن   وواع المحلي د م يطرة والح تحكم والس رق ال د ط ن   آأح د م يطرة والح تحكم والس رق ال د ط آأح

  ..أنتشارهاأنتشارها
  ..إعداد برامج وطنية لألبحاث العلمية يشارك فيها جميع الجهات العلميةإعداد برامج وطنية لألبحاث العلمية يشارك فيها جميع الجهات العلمية  --
  ..إعداد برامج توعية بيئية وبيان آثارها اإلجتماعية واإلقتصاديةإعداد برامج توعية بيئية وبيان آثارها اإلجتماعية واإلقتصادية  --
  ..للإعداد برامج تدريبية لمكافحة األتواع الوافدة بالمنع أو بالتحكم أو األستئصاإعداد برامج تدريبية لمكافحة األتواع الوافدة بالمنع أو بالتحكم أو األستئصا  --
  ..إعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل مدعمة بالتشريعات لوضع االستراتيجية في اإلطار التنفيذيإعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل مدعمة بالتشريعات لوضع االستراتيجية في اإلطار التنفيذي  --
  ..إنشاء قاعدة بيانات باألنواع الغازية وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية علي المستوي المحلي واإلقليمي والدوليإنشاء قاعدة بيانات باألنواع الغازية وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية علي المستوي المحلي واإلقليمي والدولي  --
  ..في مواجهة المشكلةفي مواجهة المشكلة) ) غير الحكوميةغير الحكومية((تشجيع المشارآة المحلية تشجيع المشارآة المحلية   --
ات                          -- د األهداف واألولوي ك لتحدي تها وذل ة ودراس األنواع الغازي ين ب ات                        تم تشكيل لجنة خاصة من العلماء المختصين والمهتم د األهداف واألولوي ك لتحدي تها وذل ة ودراس األنواع الغازي ين ب تم تشكيل لجنة خاصة من العلماء المختصين والمهتم

  . . الوطنية ومتابعة التقدم نحو تحقيق هذه األهدافالوطنية ومتابعة التقدم نحو تحقيق هذه األهداف
ي اآلن              -- غ عددها حت ة المصرية والتي بل ي البيئي ة عل ة والدخيل واع الغازي ي اآلن            تم عمل حصر لبعض األن غ عددها حت ة المصرية والتي بل ي البيئي ة عل ة والدخيل واع الغازي م   ) ) 4545((تم عمل حصر لبعض األن ا ت وع، آم م   ن ا ت وع، آم   ن

ي،             ( ( تجميع بيانات ومعلومات عن آل نوع تشمل        تجميع بيانات ومعلومات عن آل نوع تشمل         ع الجغراف وع، التوزي ي،             األسم العلمي، األسم الشائع، الموطن األصلي للن ع الجغراف وع، التوزي األسم العلمي، األسم الشائع، الموطن األصلي للن
ال و                         د، طرق اإلنتق وع داخل الموطن الجدي ال و                        توزيع النوع في مصر، التأثير السلبي للنوع علي البيئة، إمكانية إستخدام الن د، طرق اإلنتق وع داخل الموطن الجدي توزيع النوع في مصر، التأثير السلبي للنوع علي البيئة، إمكانية إستخدام الن

وذلك لوضعها في قاعدة بيانات لألنواع الغازية للبيئة المصرية ووضع   وذلك لوضعها في قاعدة بيانات لألنواع الغازية للبيئة المصرية ووضع   ) ) وماتوماتالغزو بين األماآن المختلفة، مصادر المعل     الغزو بين األماآن المختلفة، مصادر المعل     
  ..مسودة مشروع لمكافحة األنواع الغازيةمسودة مشروع لمكافحة األنواع الغازية

  
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا

 )ذا الهدفوالخطوات األخرى المتخذة لبلوغ ه
  

  

   نوع نوع100100وضع خطط إدارة لعدد وضع خطط إدارة لعدد   --
  ..عقد الندوات وورش العملعقد الندوات وورش العمل  --
  ..البحث في مواقع اإلنترنت المختلفة الخاصة بالتصنيف واألنواع الغازية بالعالمالبحث في مواقع اإلنترنت المختلفة الخاصة بالتصنيف واألنواع الغازية بالعالم  --
  ..مراجعة المختصين والخبراء في مجاالت البيئة والتصنيفمراجعة المختصين والخبراء في مجاالت البيئة والتصنيف  --
  .. بمصر بمصر األنواع وإنتشارها األنواع وإنتشارهابوجودبوجودمراجعة المراجع العلمية واألبحاث ذات الصلة مراجعة المراجع العلمية واألبحاث ذات الصلة   --
  ..بإدارة التنوع البيولوجيبإدارة التنوع البيولوجي  مراجعة قواعد البيانات الخاصةمراجعة قواعد البيانات الخاصة  --
  ..عقد إجتماعات مصغرة للوقوف علي الوضع الحالي واإلعداد لورشة العمل القادمةعقد إجتماعات مصغرة للوقوف علي الوضع الحالي واإلعداد لورشة العمل القادمة  --
  
المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا
    )المذآور

  اعداد المؤشراتاعداد المؤشراتجارى جارى   --
  

    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

توي    -- ة المحيطةعلي المس ي البيئ ا عل واع وتأثيره وجي لألن زو البيول ة بموضوع الغ ات المتعلق توي  نقص المراجع والمعلوم ة المحيطةعلي المس ي البيئ ا عل واع وتأثيره وجي لألن زو البيول ة بموضوع الغ ات المتعلق نقص المراجع والمعلوم
  ..الوطنيالوطني

  ..ن العاملين قي مجال الغزو البيولوجين العاملين قي مجال الغزو البيولوجييي الخبراء الوطني الخبراء الوطنيقلةقلة  --
  .. البحث والرصد علي المستوي الحقلي للبيئات المختلفة البحث والرصد علي المستوي الحقلي للبيئات المختلفةأعمالأعمال  إلتمامإلتمامافي افي عدم وجود التمويل الكعدم وجود التمويل الك  --
  

    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   34  المربع

   إال تكون ثمة مخاطر ناشئة عن التجارة الدولية على األنواع البرية من النباتات11الهدف 
  ف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟هل تم وضع هدف وطني يناظر الهد: الهدف الوطني )  أوال
  XX  نعم  )أ
    ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  النواع المهددة باالنقراضالنواع المهددة باالنقراضاالتجار الدولى فى ااالتجار الدولى فى امصر عضو فى اتفاقية مصر عضو فى اتفاقية   --
   اعداد استراتيجية وطنية خاصة بالنباتات الطبية وإدراج هذا الهدف اعداد استراتيجية وطنية خاصة بالنباتات الطبية وإدراج هذا الهدفتحتاج مصر الىتحتاج مصر الى  --
  هدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدمادج ال  )ثانيا
  XX  نعمنعم) ) أأ

    الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثًا

    

ة المعرضة             تدعو االستراتيجية الوطنية وخطة الع    تدعو االستراتيجية الوطنية وخطة الع      -- ة البري واع النباتي ة لألن ى تنظيم التجارة الدولي وجى ال ة المعرضة             مل للتنوع البيول ة البري واع النباتي ة لألن ى تنظيم التجارة الدولي وجى ال مل للتنوع البيول
  ((CCIITTEESS))للخطر وفقا التفاقية سايتس للخطر وفقا التفاقية سايتس 

   جمعيات أهلية تساهم فى تحقيق هذا الهدف جمعيات أهلية تساهم فى تحقيق هذا الهدفتم انشاءتم انشاء  --
 التشريعية واألنشطة المرجو بيان التدابير(المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا

 )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
  

  

   لتنظيم التجارة الدولية لألنواع البرية من النباتات لتنظيم التجارة الدولية لألنواع البرية من النباتات وطنية وطنية علمية علميةيوجد هيئة إدارية ولجانيوجد هيئة إدارية ولجان  --
المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا

    )مذآورال

  جارى اعداد المؤشراتجارى اعداد المؤشرات  --
    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

  محدودية االمكانات المالية والتقنية والضعف المؤسسىمحدودية االمكانات المالية والتقنية والضعف المؤسسى  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

  
   35  المربع

   مستمدة من مصادر تدار إدارة مستدامة ان يكون ثالثين في المئة من المنتجات القائمة على أساس النباتات12الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    نعم  )أ
  XX  ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  ستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واال  )ثانيا
    نعمنعم) ) أأ

  XX  الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثًا

    

  
 بيان التدابير التشريعية واألنشطة المرجو(المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا

 )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
  

  

  
المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا
    )المذآور
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    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

  
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   36  المربع
اند         13الهدف   ين، تس  وقف التناقص في الموارد النباتية وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات موجودة لدى مجتمعات السكان األصليين والمحلي

  وسائل العيش المستدامة، واألمن الغذائي المحلي والعناية الصحية
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: ف الوطني الهد)  أوال
  XX  نعم  )أ
    ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
ة للعمل                     -- ة للعمل                   تدعو االستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجى  الى تطبيق هذا الهدف وآذلك الخطة الوطني تدعو االستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجى  الى تطبيق هذا الهدف وآذلك الخطة الوطني

  حميات الطبيعيةحميات الطبيعيةالبيئى وخاصة داخل المالبيئى وخاصة داخل الم
  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
  XX  نعمنعم) ) أأ

    الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  ذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق به) ثالثًا

    

  ))20172017  ––  20022002((الخطة الوطنية للعمل البيئى الخطة الوطنية للعمل البيئى   --
أنشطة صون النباتات الطبية لما لهم من        أنشطة صون النباتات الطبية لما لهم من        الطبيعية وخاصة فيما يتعلق ب    الطبيعية وخاصة فيما يتعلق ب    يتم مشارآة السكان المحليين فى أنشطة المحميات        يتم مشارآة السكان المحليين فى أنشطة المحميات          --

ات                           دهورت نتيجة عملي ى ت اطق الت ل المن ادة تأهي ى أنشطة إع ذا باالضافة ال ات                          معارف وابتكارات وممارسات ، ه دهورت نتيجة عملي ى ت اطق الت ل المن ادة تأهي ى أنشطة إع ذا باالضافة ال  الجمع    الجمع   معارف وابتكارات وممارسات ، ه
، وينفذ فى ، وينفذ فى  وسانت آاترين وسانت آاترينالجائر، آما يوجد برامج خاصة بادارة المراعى فى محميات العميد والبرلس والزرانيق وعلبه      الجائر، آما يوجد برامج خاصة بادارة المراعى فى محميات العميد والبرلس والزرانيق وعلبه      

  هذه البرامج مبدأ الحلف وهو التعاهد على أن ال تتدهور هذه المناطق من خالل برامج االدارة المستدامةهذه البرامج مبدأ الحلف وهو التعاهد على أن ال تتدهور هذه المناطق من خالل برامج االدارة المستدامة
  
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (لمستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير ا) رابعًا

 )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
  

  

   الخاص بالمحميات الطبيعية، ويتم مشارآة السكان المحليين فى جميع االنشطة الخاص بالمحميات الطبيعية، ويتم مشارآة السكان المحليين فى جميع االنشطة19831983 لسنة  لسنة 102102يطبق القانون يطبق القانون   --
المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (ز لبلوغ هذا الهدف المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحر) خامسا
    )المذآور

  جارى اعداد المؤشرات جارى اعداد المؤشرات   --
    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

  محدودية االمكانات المالية والتقنيةمحدودية االمكانات المالية والتقنية  --
    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   37  المربع
   التنوع النبات والحاجة إلى حفظ ذلك التنوع في برامج االتصاالت والتثقيف وتوعية الجماهير إدراج أهمية14الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  XX  نعم  )أ
    ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
ك بصورة مستمرة                 يعتبر هذا الهدف من أهم أهداف اال      يعتبر هذا الهدف من أهم أهداف اال        -- ق ذل تم تطبي وجى وي ك بصورة مستمرة                 ستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيول ق ذل تم تطبي وجى وي ستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيول

تم داخل                    ى ت دوات الت ة والمحاضرات والن تم داخل                   فى جميع وسائل االعالم والمنشورات التى تصدرها وزارة الدولة لشئون البيئ ى ت دوات الت ة والمحاضرات والن فى جميع وسائل االعالم والمنشورات التى تصدرها وزارة الدولة لشئون البيئ
  جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية

  في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله   )ثانيا
  XX  نعمنعم) ) أأ

    الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثًا

    

ة البحث العلمى وال                -- ة البحث العلمى وال              تقوم وزارة الزراعة واستصالح االراضى وأآاديمي ا ووز  تقوم وزارة الزراعة واستصالح االراضى وأآاديمي ا ووز  تكنولوجي ة بإعداد         ارارتكنولوجي ة لشئون البيئ ة بإعداد         ة الدول ة لشئون البيئ ة الدول
  استراتيجيات إلدراج هذا الهدف فى الخطط الوطنيةاستراتيجيات إلدراج هذا الهدف فى الخطط الوطنية

د الرسمية توضح المعلومات المتاحة عن                          -- ة وفى الجرائ د الرسمية توضح المعلومات المتاحة عن                        تنشر المعلومات الخاصة بحفظ التنوع النباتى فى شبكات وطني ة وفى الجرائ تنشر المعلومات الخاصة بحفظ التنوع النباتى فى شبكات وطني
  الوضع الراهن الوضع الراهن 

  محميات الطبيعيةمحميات الطبيعيةتمثل فى بنك الجينات والتمثل فى بنك الجينات والتتيوجد الكثير من االنجازات يوجد الكثير من االنجازات   --
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا

 )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
  

  

ة                ةةال توجد تدابير تشريعي   ال توجد تدابير تشريعي     -- ات الطبيعي تم داخل المحمي ى ت ة                 بعد ، وانما االنشطة الت ات الطبيعي تم داخل المحمي ى ت ق  بعد ، وانما االنشطة الت ق تطب ة       تطب ات الطبيعي انون المحمي ا ق ة        عليه ات الطبيعي انون المحمي ا ق  عليه
  اجهزة الدولة وأيضا الجمعيات االهلية والقطاع الخاص بدور فعال اجهزة الدولة وأيضا الجمعيات االهلية والقطاع الخاص بدور فعال آذلك تقوم آذلك تقوم وو

المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا
    )المذآور

ا             -- ددة ب ى آانت مه ات الت ا           الكثير من النبات ددة ب ى آانت مه ات الت دى القطاع                   الكثير من النبات ات وخاصة ل وفرة داخل وخارج المحمي دى القطاع                   النقراض أصبحت توجد ب ات وخاصة ل وفرة داخل وخارج المحمي النقراض أصبحت توجد ب
واع المستهدفة فى بنك           2424تم حفظ بذور    تم حفظ بذور     حيث    حيث   الخاص والجمعيات االهلية مع الترآيز على النباتات الطبية       الخاص والجمعيات االهلية مع الترآيز على النباتات الطبية        واع المستهدفة فى بنك            نوع من األن  نوع من األن

ه     صون ا   صون ا  األصول الوراثية بمرآز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة و فى نفس الوقت  نجح مشروع              األصول الوراثية بمرآز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة و فى نفس الوقت  نجح مشروع               ات الطبي ه    لنبات ات الطبي لنبات
تلة    4242 نوع من األنواع الطبية داخل الصوب حيث يوجد حاليا لدي المشروع               نوع من األنواع الطبية داخل الصوب حيث يوجد حاليا لدي المشروع              1818 فى إآثار     فى إآثار    بقطاع حماية الطبيعه  بقطاع حماية الطبيعه   تلة    ألف ش ألف ش

ة فى        ة الدولي ة فى       موجودة فى أربع صوب آرصيد يدعم هدف الصون و إستعادة حدائق البدو و توفير الشتالت للحديقة النباتي ة الدولي موجودة فى أربع صوب آرصيد يدعم هدف الصون و إستعادة حدائق البدو و توفير الشتالت للحديقة النباتي
ا نجح المشروع أيضا                   160160و قد تم صقل آفاءة      و قد تم صقل آفاءة      . . شرم الشيخ شرم الشيخ  ة آم ات الطبي ا نجح المشروع أيضا                    من البدو على أساليب الزراعة الحديثة للنبات ة آم ات الطبي  من البدو على أساليب الزراعة الحديثة للنبات

  . . فى صون بعض األصول الوراثية لألنواع النادرة الهامة غير الطبية مثل المشمش و الزيتونفى صون بعض األصول الوراثية لألنواع النادرة الهامة غير الطبية مثل المشمش و الزيتون
  
    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

  االمكانات المالية المحدودة االمكانات المالية المحدودة   --
  ئية وإدارتها وما تقدمه من خدمات وسلع غير مفهومه جيدا وتنقصها الوثائق المؤيدةئية وإدارتها وما تقدمه من خدمات وسلع غير مفهومه جيدا وتنقصها الوثائق المؤيدةنهج النظم البينهج النظم البي  --

    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7
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   38  المربع
  يجية ان يتزايد عدد الناس المدربين العاملين في منشآت مناسبة لحفظ النبات ، وفقا لالحتياجات الوطنية، لتحقيق أهداف هذه االسترات15الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
    نعم  )أ
  XX  ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
ات بصورة مستمرة              -- ظ النب ات بصورة مستمرة            لم يتم وضع هدف وطنى بعد، وانما تتخذ االجراءات الخاصة بتدريب العاملين فى منشآت حف ظ النب لم يتم وضع هدف وطنى بعد، وانما تتخذ االجراءات الخاصة بتدريب العاملين فى منشآت حف

  الدراسات الخاصة بإنشاء المتحف الوطنى للتاريخ الطبيعىالدراسات الخاصة بإنشاء المتحف الوطنى للتاريخ الطبيعىويتم اعداد ويتم اعداد 
  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
    نعمنعم) ) أأ

  XX  الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  القائم حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع ) ثالثًا

    

  يوجد لدى الجامعات والمراآز البحثية الكثير من الكوادر البشرية المدربة يوجد لدى الجامعات والمراآز البحثية الكثير من الكوادر البشرية المدربة   --
  يتم تدريب العاملين فى المحميات بصورة مستمرة عن صون النباتاتيتم تدريب العاملين فى المحميات بصورة مستمرة عن صون النباتات  --
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا

 )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
  

  

ات                         -- دى منشآت صون النبات ة ل ات                       ال توجد تدابير تشريعية وإنما أنشطة تترآز فى تدريب الكوادر، وتوفير االمكانات الالزم دى منشآت صون النبات ة ل ال توجد تدابير تشريعية وإنما أنشطة تترآز فى تدريب الكوادر، وتوفير االمكانات الالزم
  وأيضا القطاع الخاصوأيضا القطاع الخاص

المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (لبلوغ هذا الهدف المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز ) خامسا
    )المذآور

وفره فى مصر، الكتب والمراجع الخاصة بصون                            -- ة مت ا يوجد مجموعات مرجعي وفره فى مصر، الكتب والمراجع الخاصة بصون                          ال توجد مؤشرات لرصد التقدم، وإنم ة مت ا يوجد مجموعات مرجعي ال توجد مؤشرات لرصد التقدم، وإنم
  العاملة لدى جهاز شئون البيئة واألجهزة الحكومية وخاصة البحثيةالعاملة لدى جهاز شئون البيئة واألجهزة الحكومية وخاصة البحثيةالنباتات وبعض الشبكات النباتات وبعض الشبكات 

    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

  محدودية االمكانات المالية محدودية االمكانات المالية   --
  التقنيات العلمية غير متوفره بشكل جيدالتقنيات العلمية غير متوفره بشكل جيد  --

    المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع) 7

  
   39  المربع

   إيجاد أو تعزيز شبكات من أنشطة حفظ النبات على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي16الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  والأ
  XX  نعم  )أ
    ال  )ب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  الزراعة واستصالح االراضى بنك جينات به معظم النبات المستخدمه فى الزراعةالزراعة واستصالح االراضى بنك جينات به معظم النبات المستخدمه فى الزراعةيوجد لدى وزارة يوجد لدى وزارة   --
  ))من مساحة الجمهوريةمن مساحة الجمهورية% % 1010((خل المحميات الطبيعية خل المحميات الطبيعية شبكات حفظ النباتات البرية داشبكات حفظ النباتات البرية داتترآز تترآز   --
  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
  XX  نعمنعم) ) أأ

    الال) ) بب

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  حاليًا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم ) ثالثًا

    

ة البحث العلمى                 -- ة ، أآاديمي ل فى أنشطة وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، البيئ ة البحث العلمى               هناك جهود تبذل بهذا الشأن تتمث ة ، أآاديمي ل فى أنشطة وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، البيئ هناك جهود تبذل بهذا الشأن تتمث
زات             زات            والجامعات والمراآز البحثية ، إال أنها مازالت متناثرة وتتطلب الكثير من التعزي ك          . . والجامعات والمراآز البحثية ، إال أنها مازالت متناثرة وتتطلب الكثير من التعزي ك          ويساهم القطاع الخاص فى ذل ويساهم القطاع الخاص فى ذل

  ..بصفة متزايدةبصفة متزايدة
  بنك الجينات فى القاهرة وشمال سيناءبنك الجينات فى القاهرة وشمال سيناء  --
  النباتات البرية داخل المحميات الطبيعية فى حالة جيدةالنباتات البرية داخل المحميات الطبيعية فى حالة جيدة  --
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  يوجد فريق علمى جيد يتعامل مع وزارة الدولة لشئون البيئةيوجد فريق علمى جيد يتعامل مع وزارة الدولة لشئون البيئة  --
تشريعية واألنشطة المرجو بيان التدابير ال(المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعًا

 )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
  

  

  ال توجد تدابير تشريعية بعد، سوى التدابير التى تطبق داخل المحميات الطبيعية ال توجد تدابير تشريعية بعد، سوى التدابير التى تطبق داخل المحميات الطبيعية   --
ة               -- رامج البحثي حاح ، الب ترجاع واالص رامج االس ة، ب ات الحماي ى عملي ة ف ات الطبيعي ل المحمي طة داخ ز االنش ة             تترآ رامج البحثي حاح ، الب ترجاع واالص رامج االس ة، ب ات الحماي ى عملي ة ف ات الطبيعي ل المحمي طة داخ ز االنش تترآ

  اخل المحمياتاخل المحمياتواالستخدام المستدام دواالستخدام المستدام د
المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا
    )المذآور

  توجد شبكة معلومات عن حفظ النباتات لدى جهاز شئون البيئةتوجد شبكة معلومات عن حفظ النباتات لدى جهاز شئون البيئة  --
  يوجد مجموعات مرجعية عن النباتات فى الجامعات والمراآز البحثيةيوجد مجموعات مرجعية عن النباتات فى الجامعات والمراآز البحثية  --
   ومؤتمرات وطنية عن صون النباتات ومؤتمرات وطنية عن صون النباتاتعقد ورش عملعقد ورش عمل  --
    ..المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ) سادساسادسا

  محدودية القدرات العلمية وعدم وجود سياسة واضحة تنفذ على المستوى الوطنىمحدودية القدرات العلمية وعدم وجود سياسة واضحة تنفذ على المستوى الوطنى  --
  االمكانات المالية والتقنية مازالت محدودة االمكانات المالية والتقنية مازالت محدودة   --
  الوضع المؤسسى والتشريعى مازال محدودالوضع المؤسسى والتشريعى مازال محدود  --

    بيانات أخرى متصلة بالموضوعالمرجو إعطاء أية ) 7

  

   40  المربع
  المرجو ان تعلقوا بتوسع فيما يلي على تنفيذ هذه االستراتيجية، مرآزين بصفة خاصة على ما يلي

  نتائج التدابير المتخذة ووقعها على ؛  ) ب
 إسهام في تحقيق غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  ) ت
  ؛2010اإلسهام في إحراز تقدم نحو إدراك هدف   ) ج
   تنفيذ استراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية وخطط العمل الوطنية الخاصة بذلك التنوعالتقدم في  ) د
  اإلسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية ؛  )هـ
  .الضغوط والصعاب التي صودفت في التنفيذ  ) و

  :نتائج التدابير المتخذه  - أ
    الى حد ماع البيولوجى وضرورة صونهساعدت برامج التثقيف والوعى الخاص بصون الطبيعة على تفهم أهمية التنو -
د عن                - وادر بشرية تزي ة آ االجهزة               560يوجد لدى قطاع حماية الطبيع دعمين ب ة وم رد منتشرين فى أنحاء الجمهوري  ف

واع      والمعدات التى تسمح بتطبيق القانون، وبالتالى فان التدابير المتخذه قد ساعدت آثيرا       ر من االن ى الكثي اظ عل فى الحف
 .أشجار المانجروف واشجار االآاشياثل انشاء المسيجات واستزراع مالمهددة 

  
  االسهام فى تحقيق غايات الخطة االستراتيجية  - ب
اك خفض  - دودهن وجى،  مح وع البيول تدام للتن تخدام المس ى االس وجى، تحسن ف وع البيول ات التن ارة مكون دل خس ى مع  ف

نظم      )  تغير المناخ–غريبة الغازية االنواع ال(التصدى للتهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجى    ى سالمة نهج ال اظ عل ، الحف
  .فى التوثيقالبيئية وتوفير السلع والخدمات التى يقدمها التنوع البيولوجى، آما بدأت المعارف التقليدية 

  
  2010 االسهام فى احراز التقدم نحو هدف -     ج
ى            تم اعالن المزيد من المحميات الطبيعة وجارى اعداد الدرا         - اطق االخرى بحيث تصل ال من  % 17سات الخاصة بالمن

 2010مساحة جمهورية مصر العربية يتم فيها تطبيق المؤشرات التى تحقق هدف 
   التقدم فى تنفيذ استراتيجية التنوع البيولوجى وخطة العمل الوطنى-د
ترا               - ل، حيث أدرجت االس ة،     هناك تقدم ملحوظ فى تنفيذ االستراتيجية الوطنية وخطة العم ع قطاعات الدول تيجية فى جمي

ى       وتم تحديد الكثير من السياسات الخاصة بالتنوع البيولوجى واالستخدام المستدام له، وقد تم تطبيق الخطة الخمسية االول
د عن  بة تزي واع  % 90بنس ل االن ى تطرأ مث تجدات الت ع المس ل م ى التعام ذا باالضافة ال ا، ه داف الخاصة به من االه
 .ةالغريبة الغازي

  
   االسهام فى تحقيق الغايات االلفية-     هـ
تحقيق غايات االلفية التنموية يتم فى المحميات الطبيعية التى بها تجمعات بشرية مثل البرلس وسانت آاترين حيث يوجد             -

 .مؤشرات خاصة بمكافحة الفقر، تعليم المواطنين ، االهتمام بصحتهم والحفاظ على البيئة بصورة عامة
  

   الضغوط والصعاب التى صودفت-      و
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 الوضع المؤسسى والتشريعى ال يتناسب مع احتياجات صون التنوع البيولوجى -
 محدودية الكوادر البشرية واالمكانات المالية والتقنية -
  ودوليامحلياالسياسات فى المجاالت العديدة لصون التنوع البيولوجى تتطلب الكثير من الجهود الوطنية  -
 ية وما تقدمه من خدمات وسلع مازالت غير مفهومه وتنقصها الوثائق المؤيدة لهانهج النظم البيئ -
 الحوافز االقتصادية فى مجال صون التنوع البيولوجى مازالت محدودة -
 المعارف التقليدية والممارسات تتطلب الكثير من التوثيق والتنفيذ -
 ت محدودةالقدرات البحثية فى مجال التصنيف وصون التنوع البيولوجى مازال -
 تطلب امكانات أآثر من المتاحة لدى قطاع حماية الطبيعةيتثقيف الجمهور وتوعيته  -
 حتاج الكثير من الجهود على جميع المستوياتيتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية  -
 المشارآات والمبادرات فى مجال التنوع البيولوجى وصونه مازالت محدودة -
 المزيد من الشراآات والمبادراتالى ة تحتاج االلفية التنموي -
د استغالله                    صور التشريع   ق - ام عوائ تدام واقتس ه واستخدامه المس فى مجال صون التنوع البيولوجى والمعارف المتصله ب

حيث ال يحظى االمر باألولويه المناسبه تحت الظروف االقتصاديه واالجتماعيه القائمه والتى تضع للتدابير المباشره فى                 
 .شأن خفض نسبة الفقر والبطاله وتصحيح الميزان التجارى القومى أولويه فائقه

  واالنتاج مازالت تمثل مشكلة آبيرة لدى الكثير من فئات المجتمعاالستهالكاالنماط غير المستدامة فى  -
 القدرات لدى المجتمعات المحلية مازالت محدودة فى آثير من المناطق -
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 نهج األنظمة اإليكولوجية
زز الحفظ                            ة التي تع ات الحي اه والكائن وارد من األرض والمي ة للم إلدارة المتكامل ان نهج األنظمة اإليكولوجية هو استراتيجية ل

ة منصفة      ين           .واالستعمال المستدام بطريق وازن ب ى ت ى الوصول إل ة من شأنه ان يساعد عل ة اإليكولوجي وتطبيق نهج األنظم
ر األطراف في اجتماعه الثاني قد أآد على ان نهج األنظمة اإليكولوجية هو اإلطار األول للعمل                   ومؤتم. األهداف الثالثة لالتفاقية  

ة       رر   (في ظل االتفاقي ة واإلرشادات                      ). 2/8المق ة اإليكولوجي ؤتمر األطراف وصف نهج األنظم وفي اجتماعه الخامس ساند م
نه       ة ب رى المتعلق ادات األخ ادئ واإلرش ق المب ى بتطبي غيلية وأوص ة  التش ة اإليكولوجي ؤتمر   . ج األنظم ابع لم اع الس واالجتم

ة            ة اإليكولوجي ذ نهج األنظم والمرجو ان  . األطراف قد وافق على من األولوية في هذا الوقت ينبغي ان تكون أولوية تسهيل تنفي
  .تقدموا بيانات خاصة بهذا الموضوع باإلجابة على األسئلة الواردة أدناه 

  

  )5/6المقرر (؟ 5/6ق نهج األنظمة اإليكولوجية مراعيًا في ذلك المبادئ واإلرشادات الواردة في المرفق بالمقرر هل يقوم بلدآم بتطبي1 ◊.3 3
    ال)    أ
    ال، ولكن التطبيق قيد البحث)  ب
   X  نعم، لتطبيق بعض الجوانب)  ج
  X  يجرى التطبيق بصفة عامة)  د

  
ذ، مع التكيف مع                         هل يقوم بلدآم بوضع صيغ تعبر تعبيرًا عملي        ◊.4 4 وطني وألنشطة التنفي ة للسياسات والتشريع ال ة اإليكولوجي ا عن نهج األنظم

  )5/6المقرر (الظروف المحلية والوطنية واإلقليمية؟ 
    ال)    أ
   X  ال، ولكن الموضوع قيد البحث)  ب
  X  نعم، تم وضع صيغ عملية لتطبيق بعض مبادئ األنظمة اإليكولوجية)  ج
    م وضع صيغ عملية لتطبيق معظم مبادئ نهج األنظمة اإليكولوجيةنعم، ت)  د

  

هل يقوم بلدآم بتعزيز القدرات على تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية ويقدم مساندة تقنية ومالية لبناء القدرة على تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية ؟          5
  )5/6المقرر (

    ال)    أ
  X  نعم، داخل البلد )  ب

    ما في ذلك تقديم مساندة لألطراف األخرىج نعم، ب

                                                 
  ة وبعض التقارير المواضيعيةسبقت تغطيتها في التقارير الوطنية الثاني ◊  المرجو أن تالحظوا ان جميع األسئلة التي تحمل عالمة 1 
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  )5/6المقرر (هل قام بلدآم بتعزيز التعاون اإلقليمي بتطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية عبر الحدود الوطنية ؟ ◊ 6
    ال)    أ
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، تعاون غير رسمي )  ب
    )اصيل أدناهالمرجو إعطاء التف(نعم، تعاون غير رسمي )  ج

  مزيد من التعليقات عن التعاون اإلقليمي في تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية عبر الحدود الوطنية
  

يج عدن      االقليمية لاالقليمية لهيئة هيئة الاليتمثل التعاون فى أنشطة    يتمثل التعاون فى أنشطة      -- ة البحر االحمر وخل يج عدن      حماية بيئ ة البحر االحمر وخل رامج    فى أن فى أن ) ) بيرسجا بيرسجا ((حماية بيئ ذ الب تم تنفي رامج     ي ذ الب تم تنفي  ي
  ..مثل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروفمثل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروفالتى تدعو الى صون األنشطة البيئية البحرية التى تدعو الى صون األنشطة البيئية البحرية 

  

  

ة؟    7 ة اإليكولوجي ج األنظم ذ نه ى تنفي اعدة عل وعي للمس توى ال ع مس ا ورف ل التكنولوجي درات ونق اء الق رات وبن ادل الخب هيل تب دآم بتس وم بل هل يق
  )7/11و 6/12المقرران (

    ال)    أ
  ال، ولكن يجرى وضع بعض البرامج)  ب
    

  X  ))المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(ض برامج يجرى تنفيذها نعم، هناك بع)  ج
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، يجرى تنفيذ برامج شاملة   )د

  .مزيد من التعليقات عن تسهيل تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل التنولوجيا ورفع مستوى الوعي للمساعدة على تنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجية 
ادة                  تم  تم  يي  -- رامج االصحاح واع ادة                  العديد من الدورات التدريبية فى مجال بناء القدرات الخاصة بصون التنوع البيولوجى وب رامج االصحاح واع العديد من الدورات التدريبية فى مجال بناء القدرات الخاصة بصون التنوع البيولوجى وب

  ..تأهيل المناطق المهددة تأهيل المناطق المهددة 
  ..اقامة ورش عمل خاصة بالتنوع البيولوجى واالستخدام المستدام لعناصره بالشكل الذى يسمح بحق االجيال القادمةاقامة ورش عمل خاصة بالتنوع البيولوجى واالستخدام المستدام لعناصره بالشكل الذى يسمح بحق االجيال القادمة  --
رات      االهتمام بتسجيل بيانات السادة   االهتمام بتسجيل بيانات السادة     -- ادل الخب رات       المتخصصين فى مجال التنوع البيولوجى لالستفاده بخبراتهم فى نقل وتب ادل الخب  المتخصصين فى مجال التنوع البيولوجى لالستفاده بخبراتهم فى نقل وتب

  ..لباحثى البيئةلباحثى البيئة
ى تساعد             -- رات وتلقى االراء الت ادل الخب ى شبكة االنترنت لتب ى تساعد           تصميم موقع للتنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية عل رات وتلقى االراء الت ادل الخب ى شبكة االنترنت لتب تصميم موقع للتنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية عل

  wwwwww..eeeeaaaa..ggoovv..eegg//nnbbdd: : وعنوان الموقع هو وعنوان الموقع هو . . على نهج المسار الصحيح على نهج المسار الصحيح 
  ..لوجيةلوجيةووتدريب العاملين بالمحميات الطبيعية على أساليب االدارة االيكتدريب العاملين بالمحميات الطبيعية على أساليب االدارة االيك  --
ة و ا شراك                  -- نظم البيئي ى نهج ال وم عل ى تق ة الت ات الطبيعي ة و ا شراك                االستفادة بالخبرات االجنبية فى وضع خطط ادارة المحمي نظم البيئي ى نهج ال وم عل ى تق ة الت ات الطبيعي االستفادة بالخبرات االجنبية فى وضع خطط ادارة المحمي

  ..اصحاب المصلحة بما فيهم السكان االصليين اصحاب المصلحة بما فيهم السكان االصليين 
  

  )7/11المقرر (هل يقوم بلدآم بإنشاء بيئة تمكينية لتنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجية، بما في ذلك من خالل وضع أطر مؤسسية مناسبة  8
    ال)    أ
    ال، ولكن يجرى وضع السياسات والبرامج المتعلقة بهذا الموضوع)  ب
  X  ل أدناالمرجو إعطاء التفاصي(نعم، هناك سياسات وبرامج قائمة )  ج
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، توجد سياسات وبرامج شاملة   )د

  مزيد من التعليقات عن إنشاء البيئة التمكينية لتنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجي
م م حيث تت حيث تت ..لوجيةلوجيةووفى مجال المحميات الطبيعية تم اقرار نموذج متكامل الدارة المحميات الطبيعية تتبع نهج النظم االيك              فى مجال المحميات الطبيعية تم اقرار نموذج متكامل الدارة المحميات الطبيعية تتبع نهج النظم االيك                --

تم                    ة و ي ات الطبيعي ة فى ادارة المحمي تم                   مشارآة جميع اصحاب المصلحة بما فيهم السكان المحليين و تطبيق الالمرآزي ة و ي ات الطبيعي ة فى ادارة المحمي مشارآة جميع اصحاب المصلحة بما فيهم السكان المحليين و تطبيق الالمرآزي
ى              البيئيةالبيئيةيم االثار   يم االثار   ييدراسات تق دراسات تق  ى               الى أنشطة و التعرف على الخدمات و السلع الت ة    تت الى أنشطة و التعرف على الخدمات و السلع الت نظم البيئي دمها ال ة    ق نظم البيئي دمها ال يم ورصد و  ورصد و  , , ق يم تقي   تقي

  ::عداد و ادارة قواعد بيانات التنوع البيولوجىعداد و ادارة قواعد بيانات التنوع البيولوجى ا اوو, , جى و االستخدام المستدام لةجى و االستخدام المستدام لةالتنوع البيولوالتنوع البيولو
وجى                  ))  أأ وع البيول ة و التن ات الطبيعي وجى                ساعدت برامج بناء القدرات على رفع آفاءة العاملين فى ادارة المحمي وع البيول ة و التن ات الطبيعي و المشارآة  و المشارآة  , , ساعدت برامج بناء القدرات على رفع آفاءة العاملين فى ادارة المحمي

  ..على جميع المستويات الوطنية و االقليمية و الدولية و تبادل الخبرات فى مجال صون التنوع البيولوجىعلى جميع المستويات الوطنية و االقليمية و الدولية و تبادل الخبرات فى مجال صون التنوع البيولوجى
  .. مع الدول المجاورة فى آثير من االنشطة التى تصون التنوع البيولوجى و االستخدام المستدام مع الدول المجاورة فى آثير من االنشطة التى تصون التنوع البيولوجى و االستخدام المستدامتشارك مصرتشارك مصر  ))  بب
  ..20102010يتم تنفيذ العديد من البرامج و المشروعات التى تهدف الى تحقيق هدف يتم تنفيذ العديد من البرامج و المشروعات التى تهدف الى تحقيق هدف   ))  تت
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ى                   ))  دد ى                 تم تنفيذ الخطة الخمسية االولى من استراتيجية التنوع البيولوجى الوطنية بنسبة وصلت ال دي    % % 9090تم تنفيذ الخطة الخمسية االولى من استراتيجية التنوع البيولوجى الوطنية بنسبة وصلت ال دي    و جارى تح ث ث و جارى تح
  ..االستراتيجية الوطنيةاالستراتيجية الوطنية

ر            )  )  ءء ى مكافحة الفق ى تهدف ال رامج و المشروعات الت د من الب ذ العدي م تنفي ر            ت ى مكافحة الفق ى تهدف ال رامج و المشروعات الت د من الب ذ العدي م تنفي يم  , , ت يم  التعل ة و   , , التعل تدامة البيئي ة و   و الصحة و االس تدامة البيئي و الصحة و االس
  ..خاصة داخل المحميات الطبيعيةخاصة داخل المحميات الطبيعية

   
  العمل على دمج االنشطة البشرية للسكان المحليين فى النظم االيكولوجيه للمحميات الطبيعيهالعمل على دمج االنشطة البشرية للسكان المحليين فى النظم االيكولوجيه للمحميات الطبيعيه

  

  مواد االتفاقيةمواد االتفاقية  --يميمجج

   التعاون–مادة الخامسة ال
وع                           بلدك   يتعاونهل    ◊ 9 تدام للتن ة للمحافظة واالستخدام المس اطق الموجود خارج صالحيتها الوطني ا يخص المن بنشاط مع األطراف األخرى فيم

   ؟البيولوجي 

    ال )أ
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(تعاون ثنائي ال،  )ب
 )التقرير الثانى( X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (متعدد األطرافتعاون نعم،  )ج
  )التقرير الثانى ( X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (أو دون اإلقليمي/تعاون إقليمي ونعم،  )د

    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، أشكال أخرى للتعاون ) هـ
  .األخرى فيما يتعلق بالمناطق الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجيالتعاون مع األطراف مزيد من التعليقات حول 

  ..فى اطار جامعة الدول العربيةفى اطار جامعة الدول العربية) ) اجتماع سنوىاجتماع سنوى( ( وزارة البيئة العرب وزارة البيئة العرب   --
  PPEERRSSGGAA//  MMAAPP//  MMEETTAAPP//  MMEEDD__WWEETT//  IICCRRII//  SSPPAA//  RRAACC//  CCMMSS//  NNIILLEEدول دول   --

RRIIVVEERR  BBAASSIINN  IInnttiiaattiivvee//  TTrraannssbboouunnddrryy  PPaass..  
--  IIUUCCNN  rreeppoorrtt  22000033  
  ..تبادل الخبراتتبادل الخبرات\\ االردن االردن\\ سوريا سوريا\\تمرات العربية فى دبىتمرات العربية فى دبىؤؤالمالم  --
  .. االقليمية االقليميةاالتفاقياتاالتفاقيات  --
ه  1010يل التى تضم يل التى تضم  فيها مبادى نهج النظم البيئية مثال ذلك مبادرة حوض نهر الن فيها مبادى نهج النظم البيئية مثال ذلك مبادرة حوض نهر النيطبقيطبقيوجد عدة مبادرات  يوجد عدة مبادرات    -- ه   دول أفريقي  دول أفريقي

يج عدن     حماية بيئة ال حماية بيئة الو مبادرة نيباد و اتفاقية و مبادرة نيباد و اتفاقية  يج عدن    بحر االحمر و خل و و ) ) MMAAPP((و خطة عمل البحر المتوسط    و خطة عمل البحر المتوسط    ) ) بيرسجا بيرسجا ( ( بحر االحمر و خل
  ..هذة المبادرات و االتفاقيات االقليمية تدعو لتطبيق نهج النظم البيئيةهذة المبادرات و االتفاقيات االقليمية تدعو لتطبيق نهج النظم البيئية

 
  )لف أ7/27المقرر (هل يعمل بلدآم مع أطراف أخرى على وضع آليات إقليمية ودون اإلقليمية وبيوإقليمية وشبكات لمساندة تنفيذ االتفاقية   10

    ال )أ

     ولكن الموضوع قيد التشاورال،  )ب
  X  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، هناك آليات وشبكات تم إنشاؤها  )ج
ذ  )د اندة تنفي ة لمس ة والبيوإقليمي ة ودون اإلقليمي بكات اإلقليمي ات والش ة اآللي ات عن تنمي د من التعليق مزي

    االتفاقية

  ..جامعة الدول العربيةجامعة الدول العربية  --
  ..االسالميةاالسالميةة الدول ة الدول منظممنظم  --
  ..بيرسجابيرسجا  --
  ..نظم عمل البحر المتوسطنظم عمل البحر المتوسط  --
  ..مبادرة نيبادمبادرة نيباد  --
  

  
ذ مختلف    11 ي تنفي اءة ف ود والكف ين السياسات وتضافرات الجه ة للنهوض بالتماسك ب رامج الوطني دآم خطوات لتنسيق السياسات والب ذ بل هل يتخ

  ).6/20المقرر (الموضوع ، على الصعيد الوطني ؟ االتفاقات البيئة المتعددة األطراف والمبادرات اإلقليمية ذات الصلة ب

    ال )أ
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    ال، غير أن هناك خطوات قيد البحث )ب
 x  )المرجو تحديدها أدناه(نعم، اتخذوا بعض الخطوات  )ج

    )المرجو تحديدها أدناه(نعم، تتخذ خطوات شاملة  )د

    د الوطنيمزيد من التعليقات بشأن التنسيق بين السياسات والبرامج على الصعي

ل ال   -- ن قب ول م د مشروع مم ل ال يوج ن قب ول م د مشروع مم ف  GGEEFF\\  UUNNDDPPيوج ى مختل ة ف رامج الوطني يق السياسات و الب ى تنس دف ال ف   يه ى مختل ة ف رامج الوطني يق السياسات و الب ى تنس دف ال  يه
  ).). التصحر التصحر-- التغيرات المناخية التغيرات المناخية--التنوع البيولوجىالتنوع البيولوجى( ( االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجى  االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجى  

ة          -- ة الطبيع دعم قطاع حماي ة        يتم حاليا تنفيذ بعض المشروعات الخاصة ب ة الطبيع دعم قطاع حماي املين    LLiiffee  ,,  NNccssccBBيتم حاليا تنفيذ بعض المشروعات الخاصة ب اءة الع ع آف املين     لرف اءة الع ع آف و و , ,  لرف
المى        ) )  ايطاليا  ايطاليا ––الواليات المتحدة   الواليات المتحدة   ( ( مشروعات أخرى تمول من الدول الصديقة       مشروعات أخرى تمول من الدول الصديقة        المى        و االتحاد االوروبى و مرفق البيئة الع و االتحاد االوروبى و مرفق البيئة الع

  ..ع البيولوجى و استخدامة المستدامع البيولوجى و استخدامة المستداملصون التنولصون التنو
 

   41  المربع
  :ى وجه التحديد المرجو أن تعلقوا تفصيليا على تنفيذ هذه االستراتيجية مع الترآيز على ما يلي عل

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  ) أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  ) ب
  2010   االسهام في التقدم نحو هدف عام  ) ج
     التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي   ) د
  لفية للتنمية االسهام في تحقيق غايات األ  )هـ
    ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  ) و

  
درات       ) أ اء الق ى بن حر عل ة التص ال مكافح ى مج وطنى ف ل ال امج العم مل برن ى  , يش ين المراع ى   ( تحس ل المراع ادة تأهي اع

اة و ادارة المراعى    , المتدهورة ة    ) صيانة موارد االراضى و المي ان الرملي رة ناصر  ( تثبيت الكثب و ) شمال سيناء   , سيوة , بحي
اة    ,ادارة و تحسين االراضى   ,  االدارة المتكاملة لمشروعات الرى   \تحسين و تطوير الرى   ( الزراعة الرعوية  ة و المي وث الترب تل

 ) تحسين الثروة الحيوانية و الحد من تدهور التربة, تخطيط استخدامات االراضى فى الساحل الشمالى( , ) و الزراعة المصرية
 .كبير فى خبرات الدول المجاورة و تنفيذ برامجها الخاصة بصون التنوع البيولوجى و استخدامة المستدامالتفاوت ال) ب
ى       ) ج محدودية االمكانات المالية و التقنية حيث يتطلب صون التنوع البيولوجى و استخدامة المستدام الى الكثير من الجهود عل

  .جميع المستويات 
  

   واالستخدام المستدام واالستخدام المستدامصونصونلللل  لعامةلعامة التدابير ا التدابير ا––المادة السادسة المادة السادسة 
  ) من الخطة االستراتيجية 1-3الغاية ( هل قام بلدآم بوضع استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية إليجاد إطار وطني لتنفيذ أهداف االتفاقية الثالثة  12

    ال )أ

    ال، ولكن يجرى وضع االستراتيجيات والخطط والبرامج المتصلة بالموضوع )ب
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( استراتيجيات وخطط وبرامج قائمة  نعم، هناك )ج

     )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، توجد برامج وخطط واستراتيجيات شاملة  )د

  مزيد من التعليقات عن االستراتيجيات والخطط والبرامج لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية

  ..الخطة الوطنية للعمل البيئىالخطة الوطنية للعمل البيئى  --
  ..م تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجيم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجييتيت  --
  ))20072007--20022002((الخطة الخمسية االولى الخطة الخمسية االولى   --
  ..20052005االستراتيجية الوطنية لصون األراضي الرطبة االستراتيجية الوطنية لصون األراضي الرطبة   --
  ..اإلستراتيجية الوطنية للمياه الداخليةاإلستراتيجية الوطنية للمياه الداخلية: : جاري إعدادجاري إعداد  --
  ..20052005اإلستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية اإلستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية   --
   . .20052005للتنوع البيولوجى البحرى و الساحلىللتنوع البيولوجى البحرى و الساحلىإعداد اإلستراتيجية الوطنية إعداد اإلستراتيجية الوطنية   تمتميي  --
  

  
  )3/9 والمقرر 2/7المقرر (هل وضعت بلدك أهدافًا يمكن قياسها ضمن االستراتيجيات وخطط العمل   ◊  13
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    ال )أ
    ال، ما زالت األهداف التي يمكن قياسها في المراحل األولى من التطوير )ب
    احل متقدمة من التطويرال، ولكن األهداف التي يمكن قياسها في مر )ج
   X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم، األهداف ذات الصلة يتم تطبيقها  )د
    )من فضلك أذآر التفاصيل أدناه (نعم، تتوافر تقارير تنفيذ األهداف ذات الصلة )هـ

  .مزيد من التعليقات حول األهداف المحددة ضمن االستراتيجيات وخطط العمل
  ..من مساحة مصرمن مساحة مصر %  % 1717 محمية لتمثل  محمية لتمثل 4040الى الى , , 20172017نة نة الوصول فى سالوصول فى س  --
  ..صون التنوع البيولوجى داخل و خارج المحميات الطبيعية و ادارتها صون التنوع البيولوجى داخل و خارج المحميات الطبيعية و ادارتها   --
  ..سسية والبشريةسسية والبشريةؤؤدعم القدرات المدعم القدرات الم  --
  ..تكامل العمل الوطنى و االقليمى و الدولى فى مجال التنوع البيولوجىتكامل العمل الوطنى و االقليمى و الدولى فى مجال التنوع البيولوجى  --
  ..النقراضالنقراضحماية االنواع المهددة  باحماية االنواع المهددة  با  --
  ..غازيةغازيةادارة االنواع الادارة االنواع ال  --
  ..اعداد التشريع الوطنى للسالمة االحيائيةاعداد التشريع الوطنى للسالمة االحيائية  --
    ..انشاء مراآز اآثار النباتات و الحيوانات النادرةانشاء مراآز اآثار النباتات و الحيوانات النادرة  --

  
  ؟أ  6/27القرار  هل حددت بلدك اإلجراءات ذات األولوية في استراتيجية التنوع البيولوجي وخطة العمل الوطنية الخاصة بها 14

    ال )أ
    ذات أولويةيجرى اآلن تحديد إجراءات ال، ولكن  )ب
  X  ) أدناهمن فضلك حددها(نعم، تم تحديد إجراءات ذات أولوية  )ج

  .مزيد من التعليقات حول اإلجراءات ذات األولوية المحددة
ة   -- وجى لالراضى الرطب وع البيول ة المحددة صون و ادارة التن ة شملت االجراءات ذات االولوي وجى لالراضى الرطب وع البيول ة المحددة صون و ادارة التن ول من ( ( شملت االجراءات ذات االولوي ول من مشروع مم مشروع مم

تطوير تطوير , , ))مشروع ممول من المساعدات االمريكية    مشروع ممول من المساعدات االمريكية    ( ( الحمر  الحمر  ع البيولوجى فى البحر ا    ع البيولوجى فى البحر ا    صون التنو صون التنو , , ))مرفق البيئة العالمى  مرفق البيئة العالمى  
وطنى تمت خطة      , , تحسين القدرات المؤسسية و البشرية   تحسين القدرات المؤسسية و البشرية   , , المحميات الحالية و اعالن محميات جديدة       المحميات الحالية و اعالن محميات جديدة        وطنى تمت خطة      تكامل العمل ال تكامل العمل ال

  ..تكامل العمل االقليمى و الدولى فى مجال صون التنوع البيولوجىتكامل العمل االقليمى و الدولى فى مجال صون التنوع البيولوجى, , التنمية المستدامةالتنمية المستدامة
  

رامج وسياسات القطاعات ذات الصلة أو                     ب بلدك األولوية    قامل  ه  15 د خطط وب دمج المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي باإلضافة إلى المشارآة في فوائ
  )ألف6/27المقرر  (بين القطاعات؟

    ال) أ
  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في بعض القطاعات ) ب
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(عات الرئيسية نعم، في القطا) ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في آل القطاعات ) د

  مزيد من التعليقات حول دمج المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والمشارآة في فوائد خطط وبرامج وسياسات القطاعات ذات الصلة أو بين القطاعات؟
تراتيجية اى  اى اعداد اعداد   -- تراتيجيةاس د, , اس تم عق دي تم عق تهاي ى لمناقش ؤتمر وطن تها م ى لمناقش ؤتمر وطن ة (( م ياحة البيئ ة الس ياحة البيئ ثالالس ثالم ا) ) م او اقراره ى وزارة , , و اقراره ا ترسل ال د ه ى وزارة بع ا ترسل ال د ه بع

يط و الم يط و المالتخط ة ااالتخط ة لي الي اإلدراجه ة   إلدراجه ة و الطاق رى و الزراع ل ال أن مث ات ذات الش ات القطاع ة و سياس ة الدول ة    ضمن خط ة و الطاق رى و الزراع ل ال أن مث ات ذات الش ات القطاع ة و سياس ة الدول  ضمن خط
  ..مستدامة يشارك فيها جميع االجهزة ذات الصلةمستدامة يشارك فيها جميع االجهزة ذات الصلةو يوجد لجنة وطنية بشأن التنمية الو يوجد لجنة وطنية بشأن التنمية ال). ). الخطة الوطنية للعمل البيئىالخطة الوطنية للعمل البيئى((

  
  )6/20المقرر ( هل األنواع المهاجرة وموائلها داخلة في استراتيجية بلدآم وخطة عمله الوطنية  16
  X  نعم )أ

     ال  )ب  
  إذا آان الرد باإلجاب المرجو ان تصفوا بإيجاز مدى معالجة هذا الموضوع للشؤون التالية) أوال

 x  أو إعادة انعاش األنواع المهاجرة/الستعمال المستدام والحفظ وا)  أ 
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  X أو إعادة انعاش موائل األنواع المهاجرة بما في ذلك المناطق المحمية /الحفظ واالستعمال المستدام و)  ب
  x  خفض أو إزالة الحواجز أو العوائق التي تعرقل الهجرة   ) ج(
  X  البحث والرصد لألنواع المهاجرة  ) د(
  x ت عبر الحدودالتحرآا  )هـ(

  وإذا آان الرد بالنفي المرجو أن تبينوا بإيجاز فيما يلي  )ثانيا
    المدى الذي يعالج به بلدآم األنواع المهاجرة على المستوى الوطني)  أ(
    2000التعاون مع الدول األخرى ذات المراتع منذ عام ) ب(

وجى ف              -- وع البيول وجى ف            تعتبر االنواع المهاجرة من أهم عناصر التن وع البيول بالد فى           تعتبر االنواع المهاجرة من أهم عناصر التن ع ال بالد فى           ى مصر حيث تق ع ال ى مصر حيث تق
  ..أهم مجرى لهجرة الطيور فى العالمأهم مجرى لهجرة الطيور فى العالم

ة        وقعتوقعت  -- ى اتفاقي ة         مصر عل ى اتفاقي ة     CCMMSS مصر عل ور المائي ة الطي ة حماي ة      و اتفاقي ور المائي ة الطي ة حماي ة االوروأسيويه   و اتفاقي ة االوروأسيويه  االفريقي   االفريقي
AAEEWWAA   د و               لها  لها عدة محميات عدة محميات ٍ ويوجد   ٍ ويوجد اجرة آرأس محم ور المه د و               أهمية خاصة لصون الطي اجرة آرأس محم ور المه  أهمية خاصة لصون الطي
المى          و تشارك مصر حاليا فى اعداد مقترح لمشرو       و تشارك مصر حاليا فى اعداد مقترح لمشرو       ..الزرانيق  الزرانيق   ة الع المى          ع يمول من مرفق البيئي ة الع ع يمول من مرفق البيئي
GGEEFF    اجرة اجرة   لحماية الطيور المحلقة المه رح        .. لحماية الطيور المحلقة المه ذلك شارآت مصر فى اعداد مسودة لمقت رح        آ ذلك شارآت مصر فى اعداد مسودة لمقت آ

  .. المهاجرة فى النطاق الصحرواى الساحلى المهاجرة فى النطاق الصحرواى الساحلىذوات الحوافرذوات الحوافربروتوآول لحماية أنواع بروتوآول لحماية أنواع 
  .. التراث الدولى المشترك التراث الدولى المشترك هذا هذاو ترى مصر أن لها مسئولية دولية هامة فى الشراآة لحمايةو ترى مصر أن لها مسئولية دولية هامة فى الشراآة لحماية  --
ور       -- ة الطي اجرة و خاص واع المه د االن تم رص ور     ي ة الطي اجرة و خاص واع المه د االن تم رص واع   , , ي دد االن د ع مل الرص واع   و يش دد االن د ع مل الرص ا , , و يش ا وفرته وفرته

ور بالتنسيق مع بعض المؤسسات              , ,  داخل الجمهورية   داخل الجمهورية  وجودهاوجودها ور بالتنسيق مع بعض المؤسسات              آما يقوم برنامج لتربية الطي آما يقوم برنامج لتربية الطي
ر من    , , وادى الريان و سالوجا و غزال     وادى الريان و سالوجا و غزال     , , مدمدفى محميات رأس مح   فى محميات رأس مح   ) ) بولندابولندا( ( االوروبية  االوروبية   ر من    واالآث واالآث

  .. التى تأوى اليها الطيور التى تأوى اليها الطيورالموائلالموائلذللك يتم  حماية ذللك يتم  حماية 
ع       , , فى مجال هجرة االسماك فى مجال هجرة االسماك   -- ى يمن ا حت رة تزاوجه اء فت ع       يتم تطبيق تدابير معينة و خاصة أثن ى يمن ا حت رة تزاوجه اء فت يتم تطبيق تدابير معينة و خاصة أثن

ق بحجم الشباك             , , الصيد تماما و خاصة فى المحميات     الصيد تماما و خاصة فى المحميات      دابير خاصة تتعل ق ت ا يطب ق بحجم الشباك             آم دابير خاصة تتعل ق ت ا يطب حظر  حظر  , , آم
  ..د لبعض االنواع المهددة مثل أسماك القرش و خيار البحرد لبعض االنواع المهددة مثل أسماك القرش و خيار البحرالصيالصي

  

  

  ي وتغير المناخالتنوع البيولوج
وجي                      17 وع البيول ر، وتضم حفظ التن ك التغي ة مع ذل اخ وجعل المشروعات متوائم ر المن ار تغي ى تخفيف آث هل قام بلدآم بتنفيذ مشروعات ترمى إل

  )7/15المقرر (واستعماله المستدام؟  

    ال) أ

    ال، ولكن يجرى وضع بعض المشروعات أو البرامج) ب
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(مشروعات ، تم تنفيذ بعض النعم ) ج

  مزيد من التعليقات عن المشروعات الرامية إلى تخفيف أثر تغير المناخ أو التواؤم معه ، التي تضم حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام 
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أهمها أهمها , , ظاهرة تغير المناخظاهرة تغير المناخ من االثار السلبية المتعلقة ب من االثار السلبية المتعلقة بتعانىتعانىأن مصر سوف أن مصر سوف , , أثبتت الدراسات الخاصة بتغير المناخأثبتت الدراسات الخاصة بتغير المناخ  ))  أأ
 قناة السويس من ارتفاع  قناة السويس من ارتفاع تعانىتعانىمن أراضيها الزراعية الخصبة و سوف من أراضيها الزراعية الخصبة و سوف % % 2020من مساحة مصر و فقدان من مساحة مصر و فقدان % % 11رق رق غغ

 و خطط و طنية للمتغيرات المناخية المتوقعة  و خطط و طنية للمتغيرات المناخية المتوقعة التوءميةالتوءميةمستوى سطح البحر لذلك أعدت مصر مجموعة من السياسات مستوى سطح البحر لذلك أعدت مصر مجموعة من السياسات 
تخفيض االمكانيات من خالل تخفيض االمكانيات من خالل ( ( ت مؤسسية اللية التنمية التطبيقية ت مؤسسية اللية التنمية التطبيقية شملت عدة برامج و مشروعات مثل انشاء هيئاشملت عدة برامج و مشروعات مثل انشاء هيئا

و برنامج بناء و برنامج بناء ) ) أنواع الوقود االقل تلوثاأنواع الوقود االقل تلوثاالى الى ول ول ححترشيد الطاقة و التوسيع فى استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة و التترشيد الطاقة و التوسيع فى استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة و الت
قوم بها قوم بها تتثات التى ثات التى اانباعنباعالقدرات العربية و يتم مراعاة أليات التأقلم فقط و انما تراعى أيضا أجراءات الحد من االالقدرات العربية و يتم مراعاة أليات التأقلم فقط و انما تراعى أيضا أجراءات الحد من اال

  ..قطاعات الزراعة و الثروة الحيوانية و قطاع ادارة المخلفاتقطاعات الزراعة و الثروة الحيوانية و قطاع ادارة المخلفات
  
قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بتبنى برنامج قومى بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة االسكان للتوسع فى قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بتبنى برنامج قومى بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة االسكان للتوسع فى ) ) بب

 فى المناطق ذات الظهير  فى المناطق ذات الظهير ات الشجريةات الشجريةاستخدام مياه الصرف المعالجة فى زراعة الغابات الخشبية لزيادة مساحة الغاباستخدام مياه الصرف المعالجة فى زراعة الغابات الخشبية لزيادة مساحة الغاب
  ..فدانفدان ألف  ألف 400400ومن المستهدف استزراع ومن المستهدف استزراع   ..ن من الجون من الجو التى تعمل على امتصاص ثانى اآسيد الكربو التى تعمل على امتصاص ثانى اآسيد الكربوالصحراوىالصحراوى

تم اعداد دراسة عن أثر التغيرات المناخية على بعض االنواع المتوطنة مثل فراشة سيناء أصفر الفراشات فى ) ج
  رات المناخية التابع لوزارة الرى بدراسة التغيرات المناخية على نهر النيلويقوم معهد بحوث التغي.العالم 

  

  

م                    18 ة األم ئة عن اتفاقي يا مع اإللتزامات الناش ه متمش واؤم مع اخ والت ر المن ر تغي ل أن تكون مشروعات تخفيف أث هل قام بلدآم بتسهيل التنسيق ليكف
  )7/15المقرر (المتحدة لمكافحة  التصحر؟ المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ، واتفاقية األمم 

    ال) أ

    ال، ولكن بعض اآلليات يجرى وضعها ) ب

  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، اآلليات الالزمة قائمة  ) ج

  ن االتفاقتين السابق اإلشارة إليهما مزيد من التعليقات عن التنسيق الذي يكفل تخفيف آثار تغير المناخ والتواؤم معه بما يتمشى واإللتزامات الناشئة ع
ل      -- ن قب ول م امج مم ذ برن ا تنفي تم حالي ل    ي ن قب ول م امج مم ذ برن ا تنفي تم حالي رض GGEEFF//UUNNDDPPي رض  بغ ز بغ زتعزي وجى  تعزي وع البيول ات التن ين اتفاقي ود ب وجى   الجه وع البيول ات التن ين اتفاقي ود ب , ,  الجه

ة                    زة الحكومي ر من المتخصصين و االجه امج عدد آبي ذا البرن ة                   التغيرات المناخية و مكافحة التصحر و يشارك فى ه زة الحكومي ر من المتخصصين و االجه امج عدد آبي ذا البرن التغيرات المناخية و مكافحة التصحر و يشارك فى ه
دنىذات الصلة و القطاع الخاص و ذات الصلة و القطاع الخاص و  ع الم دنىالمجتم ع الم ة و , , المجتم رات المناخي ن التغي ة لكل م داد خطة وطني م أع د ت ذا و ق ة و و ه رات المناخي ن التغي ة لكل م داد خطة وطني م أع د ت ذا و ق و ه

رى و              ..مكافحة التصحر   مكافحة التصحر    ل مشروع ادارة ال وجى مث وع البيول رى و              و تعتمد آل خطة على عدة مشروعات تشمل صون التن ل مشروع ادارة ال وجى مث وع البيول و تعتمد آل خطة على عدة مشروعات تشمل صون التن
  .   .    الكثبان الرملية الكثبان الرمليةتثبيتتثبيتوو  الموارد المائيةالموارد المائية

  
   42  المربع

  :هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد المرجو أن توردوا فيما يلي تفاصيل عن تنفيذ 
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج
  ل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العم)  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ   )و

ات    -- ال و من خالل عملي ة او الجب اة الداخلي ة او المي ى مصر سواء البحري ة ف ة االيكولوجي م االنظم ى أه م التعرف عل ات  ت ال و من خالل عملي ة او الجب اة الداخلي ة او المي ى مصر سواء البحري ة ف ة االيكولوجي م االنظم ى أه م التعرف عل ت
واع                   الرصد و خاصة داخل المحميات الطبيع     الرصد و خاصة داخل المحميات الطبيع      ات الصون و خاصة االن ة لعملي دابير المطلوب واع                   ية تم تحديد االحتياجات و الت ات الصون و خاصة االن ة لعملي دابير المطلوب ية تم تحديد االحتياجات و الت

ددة  ددة المه تمر . . المه تم بصورة مس ث ي تمر حي تم بصورة مس ث ي ةو   ةةحي ل الجبلي انجروف و الموائ ة و الم عاب المرجاني ل الش ة مث واع الهام ة االن ةو    حماي ل الجبلي انجروف و الموائ ة و الم عاب المرجاني ل الش ة مث واع الهام ة االن  حماي
  ..آما تم التعرف على االستخدامات المستدامةآما تم التعرف على االستخدامات المستدامة, , الوديانالوديان

  .. و حمايتة التى نجحت فى زيادة هذة االنواع و حمايتة التى نجحت فى زيادة هذة االنواعاالروىاالروى  ششو الكبو الكب, , صد أعداد الغزالنصد أعداد الغزالنهناك برامج لرهناك برامج لر, , على سبيل المثالعلى سبيل المثال  --
ة                             -- ياحة البيئي تدامة و خاصة الس ة المس ادئ التنمي ق مب درافيل و تطبي ة و ال ة                           آما يتم ايضا رصد السالحف البحري ياحة البيئي تدامة و خاصة الس ة المس ادئ التنمي ق مب درافيل و تطبي ة و ال ى   , , آما يتم ايضا رصد السالحف البحري ى   و عل و عل

ا      أجريت الدراسات  أجريت الدراسات  , , المستوى الجينى المستوى الجينى  ين منه ى تب ا       الت ين منه ى تب انجروف فى البحر اال           الت انجروف فى البحر اال           أن أشجار الم زة نظرا           أن أشجار الم ا صفات ممي زة نظرا          حمر له ا صفات ممي حمر له
  ..للظروف البيئية الصعبة التى تعيش فيهاللظروف البيئية الصعبة التى تعيش فيها

وع           التى  التى ة ذات الصلة اال الموضوعات    ة ذات الصلة اال الموضوعات    ييبالرغم من أن هناك وعى بأهمية االتفاقيات الدول       بالرغم من أن هناك وعى بأهمية االتفاقيات الدول         -- اخ و التصحر و التن وع           تخص المن اخ و التصحر و التن  تخص المن
ى   احةاحةو مازالت برامج دعم القدرات المؤسسية و البشرية المت        و مازالت برامج دعم القدرات المؤسسية و البشرية المت        , , البيولوجى لم تلق بعد االهتمام الكاف     البيولوجى لم تلق بعد االهتمام الكاف      ى    تحتاج ال د من     تحتاج ال د من     المزي  المزي

ى اعداد نموذج                       ى اعداد نموذج                      االمكانات المالية و التقنية و مازالت هناك حاجة الى سد الفجوات و االحتياحات البحثية هذا باالضافة ال االمكانات المالية و التقنية و مازالت هناك حاجة الى سد الفجوات و االحتياحات البحثية هذا باالضافة ال
  ..اقليمى للتغيرات المناخية  و التصحر و التنوع البيولوجىاقليمى للتغيرات المناخية  و التصحر و التنوع البيولوجى
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  التحديد والرصدالتحديد والرصد  ––المادة السابعة المادة السابعة 
  ؟النوعي والنظام اإليكولوجيعلى المستوى الجيني لتبين مكونات التنوع دى بلدك برنامج مستمر هل يوجد ل ):أ (7في المادة   ◊. 19

    ال) أ

من فضلك اذآر (على المستوى الجيني والنوعي والنظام اإليكولوجي فقط جزئية /توجد برامج مختارة نعم، ) ب
  X  )التفاصيل أدناه

أو /جزئية على المستوى الجيني و/لوجية وقوائم جرد مختارة توجد برامج آاملة على مستوى األنظمة اإليكو) ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (النوعي

  .أو المراقبة المستمر للمستوى الجيني والنوعي والنظام اإليكولوجي/مزيد من التعليقات حول برنامج الجرد و

لتنوع البيولوجى على المستوى الجينى و لنات تم تحديد مكو,  البيئىفى اطار االستراتيجية الوطنية و خطة العمل  ) أ
 الف نوع من النباتات و الحيوانات و التعرف على أهم 18النوعى و النظم البيئية حيث تم تسجيل ما يقرب من 
الوديان و , نهر النيل, المياة المفتوحة, أشجار المانجروف , النظم البيئية و مواردها شاملة الشعاب المرجانية

شاء بنوك جينات وطنية فى اماآن مختلفة فى مصر تودع فيها االنواع االقتصادية و بعض االنواع الجبال و ان
  .البشرية

و يتم حاليا تنفيذ . سكيتمأشجار ال, سوسة النخيل, استكاوزا المياة العذبة, يتم رصد االنواع الغازية مثل ورد النيل  ) ب
 . وطنية و خطة عمل لالنواع الغازية فى مصروجارى اعداد استراتيجية, برنامج لمكافحة أشجار السكيت

  
  

  لتي لها برامج رصد منتظم جارية ؟ما هي مكونات التنوع البيولوجي التي تم تبينها وفقًا للمرفق األول باالتفاقية، ا) ب(7في المادة  ◊.  20

 x  )لمغطاةالمرجو ذآر النسبة المئوية على أساس مساحة المنطقة ا(على مستوى األنظمة اإليكولوجية )أ

المرجو ذآر عدد األنواع لكل مجموعة تصنيفية ونسبة مئوية للعدد اإلجمالي المعروف من (على مستوى األنواع  )ب
  )األنواع في آل مجموعة 

x 

 x  )المرجو أن تذآروا عدد برامج الرصد والنقاط التي ترآز عليها(على المستوى الجيني  )ج

  د الجارية على المستويات الجيني واألنواع واألنظمة اإليكولوجية مزيد من التعليقات بشأن برامج الرص

ارة من خالل اعداد موسوعة عن                          -- ؤتى ثم دأ ي د ب ة ق ات الطبي ان مشروع صون و استخدام النبات ك ف ارة من خالل اعداد موسوعة عن                        واالآثر من ذل ؤتى ثم دأ ي د ب ة ق ات الطبي ان مشروع صون و استخدام النبات ك ف واالآثر من ذل
ذئب الع           , , و االستخدامات المستدامة لها   و االستخدامات المستدامة لها   , , النباتات الطبية النباتات الطبية  ل ال ذئب الع           و أثبتت الدراسات أيضا أن بعض االنواع مث ل ال ذى     و أثبتت الدراسات أيضا أن بعض االنواع مث ى و ال ذى     رب ى و ال رب

  . . الكاميرات المفخخةالكاميرات المفخخة حاليا من خالل استخدام  حاليا من خالل استخدام يوجديوجد, , آان يعتقد انة لم يعتقد موجوداآان يعتقد انة لم يعتقد موجودا
  هل لدى بلدآم برامج رصد جارية منتظمة بشأن أية من التهديدات الرئيسية التالية الواقعة على التنوع البيولوجي ؟) ج(7بشـأن المادة  ◊.  21

    ال )أ

   X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(يةنعم، األنواع الغريبة الغاز )ب

  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، تغير المناخ  )ج

  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه)(eutrophication(التخثث /نعم، التلويث) د

  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(تدهور األراضي /نعم، التغير في استعمال األراضي) هـ
  X  
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  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(فراط في االستغالل أو االستعمال غير المستدام نعم، اإل)  و

  مزيد من التعليقات عن برامج الرصد بشأن التهديدات الرئيسية الواقعة على التنوع البيولوجي 
  

يئة باالشراف على تشغيل يئة باالشراف على تشغيل ويقوم جهاز شئون البويقوم جهاز شئون الب. . يوجد  فى مصر برامج لرصد ملوثات الهواء والمياه الساحلية والمياه العذبةيوجد  فى مصر برامج لرصد ملوثات الهواء والمياه الساحلية والمياه العذبة
 محطة رصد موزعة على اهم المناطق المعرضة لمصادر  محطة رصد موزعة على اهم المناطق المعرضة لمصادر 4343وصيانة شبكة رصد نوعية الهواء المحيط بمصر وتتكون من وصيانة شبكة رصد نوعية الهواء المحيط بمصر وتتكون من 

 يومية وشهرية وسنوية عن مستويات التلوث فى الهواء فى المناطق المختلقة آما يشرف  يومية وشهرية وسنوية عن مستويات التلوث فى الهواء فى المناطق المختلقة آما يشرف تقاريرتقارير ويتم اصدار  ويتم اصدار ..التلوث بمصرالتلوث بمصر
امج للرصد الدورى لنوعية المياه الساحلية يغطى جميع المناطق الساحلية سواء فى البحر المتوسط امج للرصد الدورى لنوعية المياه الساحلية يغطى جميع المناطق الساحلية سواء فى البحر المتوسط الجهاز أيضا على تنفيذ برنالجهاز أيضا على تنفيذ برن

 رصد يتم فيها رصد المتغيرات الطبيعية والكيميائية  رصد يتم فيها رصد المتغيرات الطبيعية والكيميائية محطةمحطة  8080او البحر االحمر وخليجى السويس والعقبة باجمالى حوالى او البحر االحمر وخليجى السويس والعقبة باجمالى حوالى 
برنامج دورى لرصد نوعية المياة فى نهر النيل وشبكة الترع برنامج دورى لرصد نوعية المياة فى نهر النيل وشبكة الترع والبكتريولوجية آما تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ والبكتريولوجية آما تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ 

  ..والمصارفوالمصارف
نجحت المشروعات التى تم تنفيذها خالل االعوام القليلة الماضية فى تحديد و تعريف أدق لمكونات التنوع البيولوجى نجحت المشروعات التى تم تنفيذها خالل االعوام القليلة الماضية فى تحديد و تعريف أدق لمكونات التنوع البيولوجى   ))  أأ

ونات التنوع ونات التنوع و نجحت برامج تنمية القدرات رصد مكو نجحت برامج تنمية القدرات رصد مك, , الهامة من اجل حفظة مصونة و استخدامة على نحو مستدامالهامة من اجل حفظة مصونة و استخدامة على نحو مستدام
  ..التنوع البيولوجى و تحديد االثار السلبية لالنشطة المختلفةالتنوع البيولوجى و تحديد االثار السلبية لالنشطة المختلفة

المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا فى االسهام فى تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية من حيث صون المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا فى االسهام فى تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية من حيث صون تساعد تساعد   ))  بب
تخفيض تخفيض , , ستخدام المستدامستخدام المستداماالاال, , مكونات التنوع البيولوجى  على جميع مستوياتة الجينية و االنواع و النظم البيئيةمكونات التنوع البيولوجى  على جميع مستوياتة الجينية و االنواع و النظم البيئية

  ..الضغوط الناشئة و خاصة داخل المحميات الطبيعية الضغوط الناشئة و خاصة داخل المحميات الطبيعية 
  .. و خاصة داخل المحميات الطبيعية و خاصة داخل المحميات الطبيعية20102010هناك تحسن ملحوظ نحو تحقيق هدف عام هناك تحسن ملحوظ نحو تحقيق هدف عام   ))  تت
  ..ستراتيجية التنوع البيولوجى بنجاحستراتيجية التنوع البيولوجى بنجاحتم تنفيذ الخطة الخمسية االولى اتم تنفيذ الخطة الخمسية االولى ا  ))  ثث

  

  
ظيم البيانات المستمدة من قوائم الجرد وبرامج الرصد وهل يقوم بتنسيق المعلومات التي يتم  هل لدى بلدآم آلية لحفظ وتن  )د(7بشأن المادة  ◊.  22

    جمعها وتنسيق هذه المعلومات على الصعيد الوطني

    ال )أ

    ال، ولكن يجرى النظر في بعض اآلليات أواألنظمة )ب

    نعم، يجرى إنشاء بعض اآلليات أو األنظمة )ج

  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(يات أو األنظمة نعم، توجد بعض اآلل) د

    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، يوجد فعًال نظام متكامل نسبيا ) هـ

  مزيد من المعلومات عن تنسيق جمع وإدارة البيانات والمعلومات 

  ..BBaasseelliinneeقاعدة بيانات التنوع البيولوجي قاعدة بيانات التنوع البيولوجي   --
  ..  قاعدة بيانات بنك الجيناتقاعدة بيانات بنك الجينات  --
  .. االدارة المرآزية لحماية الطبيعة االدارة المرآزية لحماية الطبيعة––  ت المحميات الطبيعيةت المحميات الطبيعيةقاعدة بياناقاعدة بيانا  --
  .. مشروع النبتات الطبيه بقطاع حماية الطبيعه مشروع النبتات الطبيه بقطاع حماية الطبيعه––  قاعدة بيانات النباتات الطبيةقاعدة بيانات النباتات الطبية  --
  .. العربية العربيةالعشائرالعشائرقاعدة بيانات قاعدة بيانات   --
وجى    -- وع البيول يم التن امج لرصد و تقي ذ برن تم تنفي وجى  ي وع البيول يم التن امج لرصد و تقي ذ برن تم تنفي امي ث ق امحي ث ق احثون  حي احثونالب ات الب ن الجامع ات  م ن الجامع ز البحالمصريةالمصرية م ز البح و المراآ ة  و المراآ ة ثي ثي

  .. ) )BBiioommaappمشروع البيوماب مشروع البيوماب  ( ( الف سجل لالنواع الموجودة فى مصر الف سجل لالنواع الموجودة فى مصر6060تسجيل أآثر من تسجيل أآثر من بب
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  )3/10المقرر (هل يستعمل بلدآم مؤشرات لرفع التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني؟  ◊. 23

    ال )أ

    )المرجو وصفها(ال، ولكن يجرى تبين المؤشرات المحتملة  )ب

ًا،               (رات ويجرى استعمالها    نعم، تم تبين بعض المؤش     )ج ان متاح ـ وب سايت إذا آ وان ال المرجو وصفها وإعطاء عن
  X  )في الحاالت التي يتم فيها تلخيص البيانات وتقديمها

المرجو وصفها وآذلك إعطاء (نعم، توجد مجموعة متكاملة نسبيًا من المؤشرات التي تم تبينها ، ويجرى استعمالها ) د
    )آان متاحًا، في الحاالت التي يتم فيها تلخيص البيانات وتقديمهاعنوان الـ وب سايت إذا 

 مزيد من التعليقات عن المؤشرات التي تم تبينها والجاري استعمالها

  ::يوجد مجموعة من المؤشرات البيئية التى يتم التعامل معها فى مجال التنوع البيولوجىيوجد مجموعة من المؤشرات البيئية التى يتم التعامل معها فى مجال التنوع البيولوجى
  ..التنوع البيولوجى بالمحميات الطبيعيةالتنوع البيولوجى بالمحميات الطبيعية  --
  مهددة بخطر االنقراضمهددة بخطر االنقراضالكائنات الالكائنات ال  --
  مساحة المناطق المحميةمساحة المناطق المحمية  --
  عدد العاملين فى مجال التنوع البيولوجىعدد العاملين فى مجال التنوع البيولوجى  --
  ..الموارد المالية من قبل الدولة و المنظمات و الدول المانحةالموارد المالية من قبل الدولة و المنظمات و الدول المانحة  --
  CCHHMMجارى االنتهاء  من اعداد غرفة الية تبادل المعلومات جارى االنتهاء  من اعداد غرفة الية تبادل المعلومات   --
  

 
   43  المربع

  :بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط 
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج
  وع البيولوجي التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التن)  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ   )و

  ..بحاث الجينية يتطلب المزيد من الجهود و توفير الموارد البشرية و التقنيةبحاث الجينية يتطلب المزيد من الجهود و توفير الموارد البشرية و التقنيةاألاألالتنسيق مع التنسيق مع   --
  ..تتقلة الخبرة فى مجال تصنيف االنواع النباتية و الحيوانية و خاصة خريجى الجامعاقلة الخبرة فى مجال تصنيف االنواع النباتية و الحيوانية و خاصة خريجى الجامعا  --
  ..برامج االتصال و التعليم و التثقيفبرامج االتصال و التعليم و التثقيف  --
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  القرارات المتعلقة بالتصنيفالقرارات المتعلقة بالتصنيف
  )4/1المقرر (؟4/1لتنفيذ التدابير المقترحة المرفقة بالمقرر طور بلدك خطة عمل  هل  ◊.  24

    ال) أ
  X  يجرى وضعهاال، ولكن توجد خطة ) ب
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد خطة عمل مطبقة ) ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم، تقارير التنفيذ متاحة )د

  4/1لتنفيذ التدابير المقترحة المرفقة بالمقرر مزيد من المعلومات حول خطة العمل 

ر                                  -- ور فى فبراي د فى آوااللمب ذى عق وجى وال وع البيول ة التن دول األطراف فى اتفاقي ابع لل اع الس ر                                فى ضوء اإلجتم ور فى فبراي د فى آوااللمب ذى عق وجى وال وع البيول ة التن دول األطراف فى اتفاقي ابع لل اع الس   20042004فى ضوء اإلجتم
  ::بهدفبهدف) ) التنوع البيولوجى والتصنيف فى مصرالتنوع البيولوجى والتصنيف فى مصر(( ورشة عمل بعنوان  ورشة عمل بعنوان عقدتعقدتوع التنوع البيولوجى وع التنوع البيولوجى والذى تناول موضوالذى تناول موض

  التعرف على الوضع الراهن ومراجعة وضع األنواعالتعرف على الوضع الراهن ومراجعة وضع األنواع  ..11

  تحديث البيانات المتاحةتحديث البيانات المتاحة  ..22

  التأآيد على القيمة اإلقتصادية لألنواعالتأآيد على القيمة اإلقتصادية لألنواع  ..33

  المحاور الرئيسية لبرنامج عمل  التصنيف العالمىالمحاور الرئيسية لبرنامج عمل  التصنيف العالمى  ..44

  اريخ الطبيعىاريخ الطبيعىالموقف الراهن لمتحف التالموقف الراهن لمتحف الت  ..55

  ..اعداد مشروع خاص بالتصنيف للتمويل من قبل الدول و المنظمات المانحةاعداد مشروع خاص بالتصنيف للتمويل من قبل الدول و المنظمات المانحة  ..66

  
  )4/1المقرر  (هل يستثمر بلدك على أساس المدى الطويل في تطوير البنية التحتية المناسبة للمجموعات التصنيفية الوطنية الخاصة بكم؟    ◊  25

    ال )أ
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم )ب

  .مزيد من المعلومات حول االستثمار على أساس المدى الطويل في تطوير البنية التحتية المناسبة للمجموعات التصنيفية الوطنية الخاصة بكم

ى  تم عمل فرقتم عمل فرق, , باالضافة الى ورشة العمل الوارد ذآرها باالضافة الى ورشة العمل الوارد ذآرها   -- ى   عمل لتحليل الوضع الراهن  حيث تم عمل استبيان ارسل ال  عمل لتحليل الوضع الراهن  حيث تم عمل استبيان ارسل ال
تم تحسين المجموعات ال          . . اآز البحثية اآز البحثية  و المر   و المر  المصريةالمصريةالجامعات  الجامعات   تم تحسين المجموعات ال          و فى نفس الوقت ي ة         ممو فى نفس الوقت ي ة و التنسيق مع اآاديمي ة         رجعي ة و التنسيق مع اآاديمي رجعي

  .. متحف التاريخ الطبيعى فى مصر متحف التاريخ الطبيعى فى مصرانشاءانشاء بشأن  بشأن ياياالبحث العلمى و التكنولوجالبحث العلمى و التكنولوج
اء    -- م انش اء  ت م انش ئول إدارةإدارةت وجى مس وع البيول ئول  للتن وجى مس وع البيول وجى و    هه للتن التنوع البيول ة ب ات  الخاص دة البيان ن قاع وجى و     ع التنوع البيول ة ب ات  الخاص دة البيان ن قاع رى ع رىيج ا  يج احالي ل  حالي لتفعي   تفعي

م                 االستراتاالسترات د ت م                 يجية الوطنية حيث اعطى اولوية للتصنيف فى مصر و ق د ت د مؤخرا   مؤخرا   يجية الوطنية حيث اعطى اولوية للتصنيف فى مصر و ق د الب ا           ءءالب ا            فى مشروع ممول من إيطالي  فى مشروع ممول من إيطالي
ة               درات وايضا اعداد خريطة حيوي اء الق ة              خاص ببن درات وايضا اعداد خريطة حيوي اء الق ات           BBIIOOMMAAPPخاص ببن ات و الحيوان ع النبات ا تسجيل لجمي ات            به ات و الحيوان ع النبات ا تسجيل لجمي وتستخدم  وتستخدم     به

  ..المعلومات المتاحة فى مواجهة بعض المشاآل الملحة مثل االنواع الغازية المعلومات المتاحة فى مواجهة بعض المشاآل الملحة مثل االنواع الغازية 
  

  
  )4/1المقرر ( ؟العمل على تعزيز قدرته على البحث التصنيفي قدم بلدك برامج تدريب على التصنيف، بما في ذلك هل ◊. 26

  X  ال )أ
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم  )ب

  . وحول جهود تعزيز القدرة على ابحث التصنيفيتفاصيل حول برامج التدريب على التصنيفمزيد من 

ات   -- وم الجامع ات تق وم الجامع ةتق ل تدريبي د ورش عم ة بعق ز البحثي ةالمصرية و المراآ ل تدريبي د ورش عم ة بعق ز البحثي تمرة ، المصرية و المراآ ال التصنيف بصورة مس ى مج تمرة ،  ف ال التصنيف بصورة مس ى مج ذا  ف ذا ه ه
ة المتخصصة             ات العلمي ة المتخصصة            باالضافة الى عقد مؤتمرات سنوية يقوم بتنظيمها الجمعي ات العلمي ة      . . باالضافة الى عقد مؤتمرات سنوية يقوم بتنظيمها الجمعي از شئون البيئ وم جه ة      و يق از شئون البيئ وم جه ثال  و يق ثال  متم متم

  .. والمشارآة فى أعمالها والمشارآة فى أعمالها قطاع حماية الطبيعة بتقديم الدعم لهذة االنشطة قطاع حماية الطبيعة بتقديم الدعم لهذة االنشطةفىفى
  

  



78 

  )4/1المقرر  (هل اتخذ بلدك خطوات لضمان استقرار المؤسسات المسئولة عن بيانات التنوع البيولوجي واألنشطة التصنيفية مالًيا وإدارًيا؟   ◊.  27
    ال )أ
    ال، ولكن الخطوات قيد الدراسة )ب
  X  نعم، لبعض المؤسسات )ج
  نعم، لكل المؤسسات الرئيسية  ) د

    

  
مع المبادرات والشراآات والمؤسسات اإلقليمية وشبه اإلقليمية والعالمية في تنفيذ برنامج عمل، بما في ذلك تقييم االحتياجات التصنيفية  يتعاون بلدك له2 *  ◊. 28

  )6/8المقرر ( ؟اإلقليمية وتحديد األولويات على المستوى اإلقليمي
    ال) أ
  X  ال، ولكن توجد برامج تعاونية قيد التطوير) ب
 بشأن البرامج التعاونية مع بيان نتائج من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( تنفيذ البرامج التعاونية نعم، جاري) ج

    )تقييمات االحتياجات اإلقليمية 

 بشأن البرامج التعاونية مع بيان من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(الشاملة نعم، جاري تنفيذ البرامج التعاونية) ) د
    )إلقليمية وتبين األولوياتنتائج تقييمات االحتياجات ا

  ، بما في ذلك تقييم االحتياجات اإلقليمية وتبين األولوياتمزيد من المعلومات حول التعاون الذي يبديه بلدك لتنفيذ برنامج عمل لمبادرة التصنيف العالمية

و تشارك مصر     و تشارك مصر      .  . االنواع فى حوض البحر المتوسط     االنواع فى حوض البحر المتوسط     بحصر وتقييم   بحصر وتقييم    االقليمى فى ماالجا بأسبانيا       االقليمى فى ماالجا بأسبانيا      IIUUCCNNيقوم مكتب   يقوم مكتب     --
  وسوف تتناول آل المجموعات فى المستقبلوسوف تتناول آل المجموعات فى المستقبل. . ))فى هذا العمل و تترآز حاليا على تقسيم أنواع الزواحف و البرمائياتفى هذا العمل و تترآز حاليا على تقسيم أنواع الزواحف و البرمائيات

ات           -- ى للمحمي ز االقليم ا المرآ وم به ى يق طة الت ى االنش اون االقليم مل التع ات         يش ى للمحمي ز االقليم ا المرآ وم به ى يق طة الت ى االنش اون االقليم مل التع اص  يش ابع الخ ة ذات الط اص  الطبيعي ابع الخ ة ذات الط     الطبيعي
RRAACC\\SSPPAA    التابع لخطة عمل البحر المتوسط    التابع لخطة عمل البحر المتوسطMMAAPP))( (  حيث تم اعداد مشروع يسمى  حيث تم اعداد مشروع يسمى SSAAPPBBIIOO   لدراسة صون    لدراسة صون 

ة البحر المتوسط      وجى فى البيئ وع البيول ة البحر المتوسط     التن وجى فى البيئ وع البيول وم قطاع  , , التن ا يق وم قطاع  آم ا يق ةآم ة حماي اون المستمر مع     حماي ة بالتع اون المستمر مع     الطبيع ة بالتع ة  الال الطبيع ة  هيئ ة هيئ ة االقليمي االقليمي
يج عدن       فى دراسة  فى دراسة      PPEERRSSGGAAليج عدن ليج عدن االحمر وخاالحمر وخالبحر البحر لحماية لحماية  وجى فى دول البحر االحمر وخل وع البيول يج عدن        التن وجى فى دول البحر االحمر وخل وع البيول      التن
  ..م االحتياجات االقليمية و تبين االولويات وفقا لمبادرة التصنيف العالميةم االحتياجات االقليمية و تبين االولويات وفقا لمبادرة التصنيف العالميةتم تقييتم تقييحيث حيث 

يس المتحف       -- ل وتأس ة لتفعي ل الالزم ة مصادر التموي ى مصر ومتابع ى ف اريخ الطبيع واه لمتحف الت اء ن رار انش يس المتحف     اق ل وتأس ة لتفعي ل الالزم ة مصادر التموي ى مصر ومتابع ى ف اريخ الطبيع واه لمتحف الت اء ن رار انش اق
  ..وتدريب آوادرهوتدريب آوادره

  

  
   )6/8المقرر  ( لتنفيذ االتفاقية؟هل أجرى بلدك تقييًما لالحتياجات والقدرات التصنيفية على المستوى الوطني◊ 29

    ال) أ

  X  )من فضلك اذآر أدناه قائمة باالحتياجات والقدرات المحددة(نعم، تم إجراء تقييم أساسي ) ب

    )من فضلك اذآر أدناه قائمة باالحتياجات والقدرات المحددة(نعم، تم إجراء تقييم شامل ) ج

  .القدرات التصنيفيةمزيد من التعليقات حول تقييم االحتياجات و

                                                 
اآلسئلة المميزة بنجمة في هذا القسم الخاص بالتصنيف مماثلة لبعض األسئلة الواردة في االستمارة الخاصة بتقديم تقرير عن برنامج العمل المتعلق  2  

  .ى تلك األسئلة إال إذا آانت لديها معلومات جديدة تقدمها والبلدان التي قدمت التقرير المذآور ليس مطلوبا منها أن تجيب عل. بالمبادرة العالمية للتصنيف 
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  ::الحتياجاتالحتياجاتاا
ة   -- ة مجموعات مرجعي ه ومجموعات مرجعي ه ومعرف دامعرف ا جي دامسجلة و محفوظة حفظ ا جي اول مسجلة و محفوظة حفظ ى متن د  من المجموعات التصنيفية، تكون ف اول  للعدي ى متن د  من المجموعات التصنيفية، تكون ف  للعدي

  ..جميع الباحثينجميع الباحثين
  .. التصنيفية ووصف لكل األنواع التصنيفية ووصف لكل األنواعمكتبات مرجعية تضم االبحاثمكتبات مرجعية تضم االبحاث  --
  ..المتخصصين فى مجال التصنيفالمتخصصين فى مجال التصنيف وطنية جديدة من  وطنية جديدة من برامج تدريبية و أآاديمية متخصصة و تكوين آوادربرامج تدريبية و أآاديمية متخصصة و تكوين آوادر  --
ال   -- ى مج ة ف وادر مدرب ة و آ ل متقدم ال معام ى مج ة ف وادر مدرب ة و آ ل متقدم ةمعام ا الجزيئي ة البيولوجي ا الجزيئي داد MMoolleeccuullaarr  BBiioollooggyy   البيولوجي داد  الع رائط  الع رائط خ ة خ ة جيني جيني

دول األخرى       بالتنسيق  بالتنسيق  لتنوع البيولوجى فى مصر     لتنوع البيولوجى فى مصر     لمكونات معينه من مكونات ا    لمكونات معينه من مكونات ا     دول األخرى       مع الجهود المبذولة فى ال دعم     مع الجهود المبذولة فى ال ك ل دعم      وذل ك ل  وذل
  ..لمكوناتلمكوناتحقوق الملكيه الفكريه القوميه لتلك احقوق الملكيه الفكريه القوميه لتلك ا

  ..دعم مالى مستدام من الجهات المسئولةدعم مالى مستدام من الجهات المسئولة  --
  ..القدرة على تصنيف مجموعات معينة و محدودةالقدرة على تصنيف مجموعات معينة و محدودة  --

  ::القدرات المحدودةالقدرات المحدودة
   الالفقاريات  الالفقاريات  فى مجال فى مجالالقدرة على تصنيف مجموعات معينة ضعيفة ومحدودة وخاصةالقدرة على تصنيف مجموعات معينة ضعيفة ومحدودة وخاصة  --
  المعرفة باالساليب العلمية الحديثة للتصنيف محدودة المعرفة باالساليب العلمية الحديثة للتصنيف محدودة   --
   للمجموعات المرجعية محدودة للمجموعات المرجعية محدودةالمعرفة بأساليب الحفظ والرعايةالمعرفة بأساليب الحفظ والرعاية  --

  
  

اون مع األطراف األخرى؟            ◊ 30 ى المعلومات التصنيفية وإصدارها بالتع دعم الوصول إل ة ل ة أو عالمي ق  ( هل يعمل بلدك إلنشاء قدرة إقليمي المرف
  )6/8بالمقرر 

    ال) أ

  x  نعم، توجد برامج ذات صلة قيد التطوير) ب

    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(لغرض نعم، جاري تنفيذ بعض األنشطة لهذا ا) ج

    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، جاري تنفيذ العديد من األنشطة لهذا الغرض ) د

  .مزيد من التعليقات حول إنشاء قدرة إقليمية أو عالمية لدعم الوصول إلى المعلومات التصنيفية وإصدارها بالتعاون مع األطراف األخرى

يج      االقليمية ل االقليمية لهيئةهيئةالالمرجعتة تمثل البحر االحمر و أرسلت الى أمانة مرجعتة تمثل البحر االحمر و أرسلت الى أمانة   ةةتم اعداد مجموع تم اعداد مجموع   -- ة البحر االحمر و خل يج     حماية بيئ ة البحر االحمر و خل حماية بيئ
وجى للبحر االحمر        وع البيول وجى للبحر االحمر       عدن العداد متحف عن التن وع البيول دة دورات فى مجال التصنيف حضرها       . . عدن العداد متحف عن التن د ع م عق ا ت دة دورات فى مجال التصنيف حضرها       آم د ع م عق ا ت آم

  .. فى مجال التصنيف فى مجال التصنيفلعربيةلعربيةممثلين من دول البحر االحمر و خليج عدن و أخرى مولتها اليونسكو للدول اممثلين من دول البحر االحمر و خليج عدن و أخرى مولتها اليونسكو للدول ا
  
  

  )6/8المرفق بالمقرر ( ؟6/8 آما يقضي بذلك المقرر هل طور بلدك دعًما تصنيفًيا لتنفيذ برامج العمل بموجب االتفاقية*  31
    ال) أ

    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، للتنوع البيولوجي للغابات) ب
  X  )مرجو إعطاء التفاصيل أدناهال (نعم، للتنوع البيولوجي البحري والساحلي) ج
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، لألراضي الجافة وشبه الرطبة) د
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية) هـ
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، للتنوع البيولوجي للجبال) و
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(حمية نعم للمناطق الم) ز
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نع للتنوع البيولوجي الزراعي ) ح
    ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم للتنوع البيولوجي الجزري ) ط
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 مزيد من التعليقات عن الدعن التصنيفي لتنفيذ برامج العمل في ظل االتفاقية 

عمل الخاصة بالتنوع البيولوحى البحرى الساحلى و المياة الداخلية و االراضى الجافة و شبة الرطبة               عمل الخاصة بالتنوع البيولوحى البحرى الساحلى و المياة الداخلية و االراضى الجافة و شبة الرطبة                برامج ال   برامج ال  تنقيحتنقيحتم  تم    --
ة        القوائمالقوائم  هه هذ  هذ تحليلتحليلو تشمل هذة البرامج مكون خاص بالتصنيف و جارى االن           و تشمل هذة البرامج مكون خاص بالتصنيف و جارى االن            ة         لالنواع النباتية و الحيوانية بكل محمي  لالنواع النباتية و الحيوانية بكل محمي

  . . مصرمصرفى فى رنة بالتنوع البيولوجى رنة بالتنوع البيولوجى  مقا مقا داخل المحميات الطبيعية داخل المحميات الطبيعيةللتعرف على مدى التنوع البيولوجىللتعرف على مدى التنوع البيولوجى
  

  
  6/8 آما يقتضى بذلك المقرر هل طور بلدك دعًما تصنيفًيا لتنفيذ المسائل المتداخلة بموجب االتفاقية* 32

  X  ال) أ
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( نعم، للوصول ومشارآة الفوائد) ب
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( )ي (8نعم، للمادة ) ج
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( نعم، لمنهج النظام اإليكولوجي) د
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، لتقييم التأثير والمراقبة والمؤشرات) هـ
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( لألنواع الغازيةنعم، ) و
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( أخرىنعم، لمناطق ) ز

  .الدعم التصنيفي لتنفيذ المسائل المتداخلة في عدة قطاعات بموجب االتفاقية تطوير الدعم عنن التعليقات مزيد م

ة و االصلية بغرض        -- ات المحلي دة مع المجتمع ابالت عدي داد مق م اع ة و االصلية بغرض      ت ات المحلي دة مع المجتمع ابالت عدي داد مق م اع ة الخاصة  وضع نظم لصون وضع نظم لصون ت ارفهم التقليدي ة الخاصة   مع ارفهم التقليدي  مع
ا والتعريف ب         بالتنوع البيولوجى   بالتنوع البيولوجى    وق حائزيه ا والتعريف ب         ورصدها والحفاظ على حق وق حائزيه د الناتجه         ورصدها والحفاظ على حق ام العوائ اليب اقتس وق وبأس ذه الحق د الناتجه         ه ام العوائ اليب اقتس وق وبأس ذه الحق ه

د ورشة     , ,  الترآيز على استخدامات النباتات الطبية و إنشاء جمعية أهلية للنباتات الطبية           الترآيز على استخدامات النباتات الطبية و إنشاء جمعية أهلية للنباتات الطبية          تمتم و    و   عن استغاللها عن استغاللها  م عق ا ت د ورشة     آم م عق ا ت آم
ة من حيث               عن  عن عمل وطنية خاصة بتقييم النظم البيئية حضرها ممثلين       عمل وطنية خاصة بتقييم النظم البيئية حضرها ممثلين        نظم البيئي ة من حيث               المجتمعات المحلية حيث تم شرح ال نظم البيئي  المجتمعات المحلية حيث تم شرح ال

ا  الال اظ عليه دمها و ضرورة الحف ى تق دمات الت افع و الخ ا  من اظ عليه دمها و ضرورة الحف ى تق دمات الت افع و الخ أثير . . من يم الت ر عن تقي داد تقري ا اع تم حالي أثير و ي يم الت ر عن تقي داد تقري ا اع تم حالي ةو ي ة والمراقب  و  و  والمراقب
ا الوضع التصنيفى                   ة و أحد مكوناته واع الغازي ا الوضع التصنيفى                  المؤشرات و يجرى حاليا اعداد استراتيجية وطنية و خطة عمل لالن ة و أحد مكوناته واع الغازي المؤشرات و يجرى حاليا اعداد استراتيجية وطنية و خطة عمل لالن

  .. والصحية والصحيةو أثارها االجتماعية و االقتصاديةو أثارها االجتماعية و االقتصادية" " مصرمصر""دخولها الى دخولها الى التحكم فى التحكم فى لالنواع الغازية و آيفية لالنواع الغازية و آيفية 
  

  
  الموقع الطبيعيالموقع الطبيعي  في في  المحافظة  المحافظة ––المادة الثامنة المادة الثامنة 

  ]]))يي((و و ) ) حح(( و  و ))هـهـ((إلى إلى ) ) أأ ( (اتاتباستثناء الفقرباستثناء الفقر[[
ادة   * ◊. 33 وجي واال               ):ط (8في الم وع البيول ى التن ة والمحافظة عل ين االستخدامات الحالي ة للتوافق ب وفير الظروف المطلوب دك لت تدام   هل سعى بل ستخدام المس

  لمكوناته؟

    ال )أ

    ال، ولكن جاري تحديد التدابير المحتملة )ب

  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم اتخاذ بعض التدابير  )ج

    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم اتخاذ تدابير شاملة  )د

ر الظروف المطلوبة للتوافق بين االستخدامات الحالية والمحافظة على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام مزيد من التعليقات حول التدابير التي تم اتخاذها لتوفي
  لمكوناته؟
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  .. بشأن المحميات الطبيعية بشأن المحميات الطبيعية19831983 لسنة  لسنة 102102القانون القانون   --
الشروط والضوابط   الشروط والضوابط    بشأن    بشأن   19941994 لسنة    لسنة   264264قرار رئيس مجلس الوزراء     قرار رئيس مجلس الوزراء     , ,  بشأن حماية البيئة    بشأن حماية البيئة   19941994 لسنة    لسنة   44القانون  القانون    --

  .. داخل المحميات داخل المحمياتلخاصة بممارسة أنشطةلخاصة بممارسة أنشطةاا
ذة االنشطة                              -- ل الرعى و الصيد و تنظيم ه ات مث ة داخل المحمي ارس انشطتها المختلف ذة االنشطة                            تتاح للمجتمعات المحلية أن تم ل الرعى و الصيد و تنظيم ه ات مث ة داخل المحمي ارس انشطتها المختلف تتاح للمجتمعات المحلية أن تم

  . . بشكل يعنى استدامتها من خالل برامج االدارة المتكاملةبشكل يعنى استدامتها من خالل برامج االدارة المتكاملة
  

  
  أو النصوص التنظيمية لحماية األنواع المهددة والسكان؟/ وهل طور بلدك أو حافظ على التشريعات الضرورية ):ك (8في المادة ◊ .  34

    ال )أ

    ال، ولكن التشريعات في المراحل األولى من التطوير )ب

  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تشريعات أو تدابير أخرى مطبقة  )ج

  .السكانأو اللوائح لحماية األنواع المهددة و/مزيد من المعلومات حول التشريعات و

   يحمى االنواع المهددة يحمى االنواع المهددة19941994 لسنة  لسنة 44القانون القانون   --
   الطبيعية الطبيعية يحمى جميع االنواع والموائل والنظم البيئية داخل المحميات يحمى جميع االنواع والموائل والنظم البيئية داخل المحميات19831983 لسنة  لسنة 102102القانون القانون   --
   الزراعة  الزراعة قوانين وقرارات وزارةقوانين وقرارات وزارة  --
ى محمي   -- لحفاه المصرية ف ل الس االنقراض مث ددة ب ادرة والمه واع الن رامج خاصة بصون االن ذ ب تم تنفي ى محمي ي لحفاه المصرية ف ل الس االنقراض مث ددة ب ادرة والمه واع الن رامج خاصة بصون االن ذ ب تم تنفي ق ي ق ة الزراني ة الزراني

د    بسواحل البحر االحمر     بسواحل البحر االحمر     والمانجروف  والمانجروف السيال بكاترين السيال بكاترين والعميد والسالحف والدالفين فى البحر االحمر وأشجار        والعميد والسالحف والدالفين فى البحر االحمر وأشجار         د    وتعتم  وتعتم
  ..هذه البرامج على إشراك السكان المحليين فى جميع األنشطةهذه البرامج على إشراك السكان المحليين فى جميع األنشطة

   بروتوآول السالمة االحيائية بروتوآول السالمة االحيائيةفى اطارفى اطارإال إال ال يسمح بدخول الكائنات الحية المحورة وراثيا ال يسمح بدخول الكائنات الحية المحورة وراثيا   --
 منع الصيد و حيازة الحياة البرية او االضرار بموائلها الطبيعية و أعشاشها و بيضها و      منع الصيد و حيازة الحياة البرية او االضرار بموائلها الطبيعية و أعشاشها و بيضها و     --ن حماية االجناس البرية   ن حماية االجناس البرية   قانوقانو  --

ازة ا     ي  ي 19919944 لسنة     لسنة    44قانون  قانون  . . منع االتجار فى آافة منتجاتها      منع االتجار فى آافة منتجاتها       ع حي ازة ا    من ع حي ا    من ة او االتجار فيه ا    لمنتجات البحري ة او االتجار فيه نح   وأيضا   وأيضا  ..لمنتجات البحري نح  يم يم
م           السكان المحليين حق استغالل بعض مكونات التنوع ا       السكان المحليين حق استغالل بعض مكونات التنوع ا        م           لبيولوجى استخداما سليما و ذلك لتأمين الجانب االقتصادى له لبيولوجى استخداما سليما و ذلك لتأمين الجانب االقتصادى له

  ..حين يكون هذا االستغالل هو المصدر الرئيسى لدخلهم ، وطبقا الشتراطات خاصةحين يكون هذا االستغالل هو المصدر الرئيسى لدخلهم ، وطبقا الشتراطات خاصة
 

  وجي؟هل ينظم بلدك أو يدير عمليات وفئات أنشطة محددة في المادة السابعة آتأثيرات عكسية واضحة على التنوع البيول ):ل (8في المادة   ◊   35
    ال )أ
    ال، ولكن العمليات والفئات قيد الدراسة )ب
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(محدود نعم، إلى مدى  )ج
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( نعم، إلى مدى واضح )د

  مزيد من 

أثير        تأثيرات عكسية على التنوع البيولوجى و       تأثيرات عكسية على التنوع البيولوجى و       لها  لها  آافة العمليات و االنشطة التى      آافة العمليات و االنشطة التى     تنظم الدوله تنظم الدوله   -- ة مشروع ذو ت أثير        يتطلب أي ة مشروع ذو ت  يتطلب أي
  ..ولو ضئيل على التنوع البيولوجى دراسة لتقييم االثر البيئى الناشئ عن المشروعولو ضئيل على التنوع البيولوجى دراسة لتقييم االثر البيئى الناشئ عن المشروع

ة                الطبيعية  الطبيعية لمحمياتلمحمياتلألنشطة على ا  لألنشطة على ا  يتم طلب تقييم االثر البيئى      يتم طلب تقييم االثر البيئى        -- اطق الخارجي ذا المن ة و آ اطق المحيطة و العازل ة                والمن اطق الخارجي ذا المن ة و آ اطق المحيطة و العازل  والمن
  .. البيولوجى البيولوجىلكافة المشاريع المتعلقة بالتأثير المتبادل للتنوعلكافة المشاريع المتعلقة بالتأثير المتبادل للتنوع

وع            , , بب, , تقسم دراسات االثر البيئى الى ثالث مستويات أ       تقسم دراسات االثر البيئى الى ثالث مستويات أ         -- ى مكون التن ا عل وع            ج حسب أهمية المشاريع من حيث تأثيره ى مكون التن ا عل ج حسب أهمية المشاريع من حيث تأثيره
   . .تأثيراتأثيرا أقل  أقل ))جج(( التأثير و التأثير وةة متوسط متوسط))بب((أآثرها تأثيرا ، أآثرها تأثيرا ، ) ) أأ((حيث حيث البيولوجى البيولوجى 

ى من المشاريع للقطاع الخاص والمؤسسات الخاصة ا         -- ر البيئ ديم دراسات االث تم تق ى من المشاريع للقطاع الخاص والمؤسسات الخاصة ا       ي ر البيئ ديم دراسات االث تم تق ة بالمحافظات   ي ى مكاتب البيئ ة بالمحافظات   ل ى مكاتب البيئ ل
ة             ة            المختلفة ومن ثم رفعها الى االدارة البيئية بجهاز شئون البيئة ألخذ رأى المحميات الطبيعية باالدارة المرآزية لحماي المختلفة ومن ثم رفعها الى االدارة البيئية بجهاز شئون البيئة ألخذ رأى المحميات الطبيعية باالدارة المرآزية لحماي

  ..الطبيعة واالشتراطات المناسبة التى قد تضاف أو تحذف ومن ثم الموافقة عليهاالطبيعة واالشتراطات المناسبة التى قد تضاف أو تحذف ومن ثم الموافقة عليها
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   44  المربع

  :ه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذ
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج
  لوطنية في مجال التنوع البيولوجي التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل ا)  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

   من مساحة مصر%10 محمية تمثل 24يوجد االن شبكة للمحميات الطبيعية تضم   )أ 
فيها أنشطة الصون واالستخدام النظم البيئية الهامة مثل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والجبال يمارس   )ب 

 المستدام للتنوع البيولوجى
الطبيعية تمارس فيها أنشطة الحماية  حيث يوجد نظام للمحميات 2010هناك تقدم ملحوظ االن نحو تحقيق هدف   )ج 

واالسترجاع واالصحاح والبحث العلمى واالستخدام المستدام ، وبالتالى هناك مؤشرات على خفض معدل فقد التنوع 
 .ولوجى والمتمثل فى حماية االنظمة البيئية واالنواع المهددة باالنقراض والحفاظ على االصول الوراثيةالبي

تعتبر المحميات الطبيعية أحد أهم وسائل حماية وصون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام وتنفيذ االستراتيجية   )د 
 لية الوطنية بشكل جيد، وجارى تحديثها خالل الخطة الخمسية التا

لفية للتنمية وخاصة مكافحة الفقر، والتعليم والصحة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها تراعى فيها تحقيق غايات اال  )ه 
 واالستدامة البيئية فى المناطق المحمية حيث يعتبر السكان المحليين شريك أساسى فى جميع األنشطة

  .قلة الموارد المالية و التقنية  )و 
  
  
  

  ))هـ(إلى ) أ( من 8المادة (المناطق المحمية برنامج العمل بشأن 
  )7/28المقرر (هل قام بلدآم بوضع أهداف ومؤشرات مالئمة ، ذات زمن محدد وقابلة للقياس، تتعلق بالمناطق المحمية الوطنية  36

    )المرجو تحديد األسباب (ال )أ

    العمل جاري في هذا المجال ال، ولكن  )ب

  X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(والمؤشرات وضع بعض األهداف نعم، تم  )ج

    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (وضع أهداف ومؤشرات شاملة نعم، تم  )د

  عن األهداف والمؤشرات الخاصة بالمناطق المحمية مزيد من التعليقات 

  ..20172017 محمية بحلول عام  محمية بحلول عام 4040من مساحة مصر و يكون عددها من مساحة مصر و يكون عددها  %  % 1717   حوالى حوالىأن تصل المحميات الىأن تصل المحميات الى  --
  .. الطبيعية الطبيعية المحميات المحمياتفىفىبان تتمثل آل االنظمة البيئية  الهامة بان تتمثل آل االنظمة البيئية  الهامة   --
   إدارة مستدامة لمكونات التنوع البيولوجى إدارة مستدامة لمكونات التنوع البيولوجى هناك هناك وأن تكون وأن تكون20102010طط ادارة لكل محمية قبل عام طط ادارة لكل محمية قبل عام أن تكون هناك خأن تكون هناك خ  --
  ..20102010أن تكون شبكة المحميات الطبيعية ذاتية التمويل قبل أن تكون شبكة المحميات الطبيعية ذاتية التمويل قبل   --
  ..ى جميع أنشطة المحمياتى جميع أنشطة المحمياتشريك فشريك فآآة و المحلية ة و المحلية ييأشراك المجتمعات االصلأشراك المجتمعات االصل  --
  تطبيق نهج التنمية المستدامة على المناطق المتاخمة للمحميات الطبيعيةتطبيق نهج التنمية المستدامة على المناطق المتاخمة للمحميات الطبيعية  --
  

  
أمين                               37 ك ت ا في ذل ديد، بم د ش بيًا ، وخاضعة لتهدي ة نس ر مجزئ رة أو غي ة آبي اطق طبيعي هل اتخذ بلدآم خطوات إلنشاء أو توسيع مناطق محمية في أية منطقة أو من

  )7/28المقرر (يدات ؟ األنواع المعرضة للتهد
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     ال )أ

    يجرى وضع برامج في هذا الصدد ال، ولكن  )ب

    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(اتخذت تدابير محدودة  نعم،  )ج

  X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (اتخذت تدابير محسوسة نعم،  )د

  طق المحمية  عن التدابير المتخذة إليجاد أو توسيع المنامزيد من التعليقات 

ة       خالل االعوام الثالثة الماضية     خالل االعوام الثالثة الماضية       -- ات حديث ة       تم اعالن ثالث محمي ات حديث ال , , الصحراء البيضاء  الصحراء البيضاء  , , سيوة سيوة ( ( تم اعالن ثالث محمي ال الجم ذلك وصلت  ) ) الجم ذلك وصلت  وب   وب
ة        % % 1010 الف آيلومتر مربع تمثل       الف آيلومتر مربع تمثل      100100احة شبكة المحميات فى مصر الى       احة شبكة المحميات فى مصر الى       مسمس ة مصر العربي ة        من مساحة جمهوري ة مصر العربي و و . . من مساحة جمهوري

ل ،        ياحة ياحة  هذة المناطق لكثير من التهديدات مثل الس    هذة المناطق لكثير من التهديدات مثل الس    تتعرض  تتعرض آانتآانت د وتجزأ الموائ ائر ، فق تدامة، الرعى الج ر المس ل ،        غي د وتجزأ الموائ ائر ، فق تدامة، الرعى الج ر المس غي
  ..الصيد غير المستدامالصيد غير المستدامالزراعة والزراعة و

نخفض القطارة    يتم حاليا االعداد إلعالن المزيد من المحميات الطبيعية         يتم حاليا االعداد إلعالن المزيد من المحميات الطبيعية           -- نخفض القطارة    لتشمل الجزر الشمالية فى البحر االحمر ، وم لتشمل الجزر الشمالية فى البحر االحمر ، وم
  ..الواقعة بين مطروح والسلومالواقعة بين مطروح والسلوموبعض المناطق األخرى فى شمال سيناء وساحل البحر المتوسط فى المنطقة وبعض المناطق األخرى فى شمال سيناء وساحل البحر المتوسط فى المنطقة 

  
  

اطق                   38 ة من المن ة أو اإلقليمي ة الوطني ا يوجد في األنظم ة فيم اه الداخلي ة المي ة وأنظم ة البحري ة اإليكولوجي هل اتخذ بلدآم أية تدابير لمعالجة النقص في تمثيل األنظم
  )7/28المقرر (المحمية ؟ 

     ال )أ

    ال ينطبق  )ب

    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(ت قيد البحث  غير أن هناك إجراءا، ال )ج

  X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (اتخذت اتخذت إجراءات محددودة نعم،  )د

    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم ، اتخذت إجراءات محسوسة   )هـ

جية البحرية وأنظمة المياه الداخلية فيما يوجد من أنظمة وطنية أو إقليمية من من التعليقات عن اإلجراءات المتخذة لمعالجة النقص في تمثيل األنظمة اإليكولومزيد 
  .  المناطق المحمية 

ة و أرضية                        -- ات بحري ة و أرضية                      تم اجراء الدراسات و التدابير الخاصة بالمنطقة الجنوبية للبحر االحمر حيث توجد محمي ات بحري ذا  , , تم اجراء الدراسات و التدابير الخاصة بالمنطقة الجنوبية للبحر االحمر حيث توجد محمي ذا  ه ه
ذة الدراسات اعداد     . . ة النوبة فى السودان ة النوبة فى السودان بحيرة ناصر الممتدة مع بحيربحيرة ناصر الممتدة مع بحيروو العالقى  العالقى وادىوادىباالضافة الى محمية   باالضافة الى محمية    ذة الدراسات اعداد     تشمل ه تشمل ه

ع أنشطة              , , قائمة باالنواع النباتية و الحيوانية    قائمة باالنواع النباتية و الحيوانية     ع أنشطة              تقييم التنوع البيولوجى و مشارآة المجتمعات المحلية و االصلية فى جمي تقييم التنوع البيولوجى و مشارآة المجتمعات المحلية و االصلية فى جمي
مثل نهر مثل نهر  داخل السودان للنظر فى اعالن محميات عابرة الحدود ت       داخل السودان للنظر فى اعالن محميات عابرة الحدود ت      الممتدةالممتدةو يتم حاليا التنسيق مع المحميات       و يتم حاليا التنسيق مع المحميات       . . المحمياتالمحميات

  . . النيل و البحر االحمرالنيل و البحر االحمر
  

هل تبين بلدآم وقام بتنفيذ خطوات عملية لتحسين إدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية والبحرية األوسع نطاقًا ، بما في ذلك تخطيط السياسة وغير  39
  )7/28المقرر (ذلك من التدابير ؟ 

     ال )أ

    جال ،ولكن يجرى وضع بعض البرام )ب

   X  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(تم تبين خطوات وتنفيذها ، نعم  )ج
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    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(تم تبين وتنفيذ آثير من الخطوات نعم،  )د

 بما في ذلك السياسية والتخطيط وغير ذلك مزيد من التعليقات عن الخطوات العملية لتحسين إدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية البرية والبحرية األوسع نطاقًا،
  من التدابير 

ة                   من ال من ال هناك العديد   هناك العديد     -- ة االرضية و البحري اظر الطبيعي الى و المن وجى الع التنوع البيول ى تشتهر ب ة الت ة                   محميات الطبيعي ة االرضية و البحري اظر الطبيعي الى و المن وجى الع التنوع البيول ى تشتهر ب ة الت محميات الطبيعي
ة تشمل السياسات و                        م اعداد خطة عمل الدارة المحمي ى ساحل البحر االحمر حيث ت ال عل ة وادى الجم ة تشمل السياسات و                       مثل محمي م اعداد خطة عمل الدارة المحمي ى ساحل البحر االحمر حيث ت ال عل ة وادى الجم مثل محمي

  ..لبرامج الخاصة بإدماج البيئة االرضية بالبحرية و آذلك بالمناطق التابعة لها فى ادارة واحدةلبرامج الخاصة بإدماج البيئة االرضية بالبحرية و آذلك بالمناطق التابعة لها فى ادارة واحدةاا
و                           -- المى فى يولي راث الطبيعى الع اطق الت ان آأحد من ة وادى الري و                         تم اعالن منطقة وادى الحيتان بمحمي المى فى يولي راث الطبيعى الع اطق الت ان آأحد من ة وادى الري  حيث    حيث   20052005تم اعالن منطقة وادى الحيتان بمحمي

ة بوجود  از المنطق ة بوجود تمت از المنطق ال تمت ة الجم ة رائع ة جيولوجي ال  طبيع ة الجم ة رائع ة جيولوجي ا، ،  طبيع ا يوجد به اآم ا يوجد به اآم ا حفري ين  حفري ى مالي ا ال ان يرجع عمره ين ت لحيت ى مالي ا ال ان يرجع عمره ت لحيت
  ..السنين وآذلك حفريات ألسماك وشعاب مرجانية وأشجار المانجروفالسنين وآذلك حفريات ألسماك وشعاب مرجانية وأشجار المانجروف

  
  

  )7/28المقرر (هل يقوم بلدآم بتطبيق إرشادات عن تقييم الوقع البيئي على المشروعات أو الخطط لتقدير اآلثار الواقعة على المناطق المحمية ؟  40

     ال )أ

    إرشادات لتقييم الوقع البيئيال ،ولكن يجرى وضع  )ب

المرجو إعطاء التفاصيل (يجرى تطبيق إرشادات لتقييم الوقع البيئي على بعض المشروعات أو الخطط  ، نعم  )ج
    أدناه

 المرجو إعطاء(يجرى تطبيق إرشادات الوقع البيئي على جميع المشروعات أو الخطط ذات الصلة  نعم،  )د
   X  )التفاصيل أدناه

  ن التعليقات عن تطبيق إرشادات تقييم الوقع البيئي على المشروعات أو الخطط لتقدير اآلثار على المناطق المحمية ؟مزيد م

  

اطق       -- ب و المن اطق القل د من ث توج تخدام االراضى حي ة اس ة سياس ات الطبيعي مل خطط االدارة لوصف المحمي اطق     تش ب و المن اطق القل د من ث توج تخدام االراضى حي ة اس ة سياس ات الطبيعي مل خطط االدارة لوصف المحمي تش
ة                  االخرى و التى يسمح بها أنشطة مختلفة و تخضع هذة االنشطة           االخرى و التى يسمح بها أنشطة مختلفة و تخضع هذة االنشطة            دعم انشاء وحدة فني ى و ت ر البيئ يم االث ة                   لدراسة تقي دعم انشاء وحدة فني ى و ت ر البيئ يم االث  لدراسة تقي

  ..داخل قطاع حماية الطبيعة لتقييم دراسات االثر البيئى لالنشطة داخل المحمياتداخل قطاع حماية الطبيعة لتقييم دراسات االثر البيئى لالنشطة داخل المحميات
  

  
  )7/28المقرر (هل قام بلدآم بتبين فجوات شريعية ومؤسسية وعوائق تعرقل اإلنشاء الفعلي واإلدارة الفعالة للمناطق المحمية ؟  41

     ال )أ

    ال ، ولكن يجرى العمل في هذا الشأن )ب

    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(تم تبين بعض الفجوات والعوائق ، نعم  )ج

   X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(تم تبين آثير من الفجوات والعوائق  نعم،  )د

   اإلنشاء الفعلي واإلدارة الفعالة للمناطق المحمية مزيد من التعليقات عن تبين الفجوات والعوائق التشريعية والمؤسسية التي تعرقل
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ة                   -- ذ اتفاقي ة ال يتناسب مع احتياجات تنفي از شئون البيئ ابع لجه ة                 الوضع المؤسسى و التنظيمى لقطاع حماية الطبيعة الت ذ اتفاقي ة ال يتناسب مع احتياجات تنفي از شئون البيئ ابع لجه الوضع المؤسسى و التنظيمى لقطاع حماية الطبيعة الت
  التنوع البيولوجى بصورة عامة و إنشاء المحميات الطبيعية بصورة خاصة التنوع البيولوجى بصورة عامة و إنشاء المحميات الطبيعية بصورة خاصة 

تمكن م  -- م ال ومى دع ل الحك ة التموي تمكن مقل م ال ومى دع ل الحك ة التموي ذاتى قل ل ال ذاتى ن التموي ل ال ى بعض , , ن التموي تويات و التضارب ف ع المس ى جمي وعى عل ة ال ى بعض قل تويات و التضارب ف ع المس ى جمي وعى عل ة ال قل
  ..االحيان فى استخدام موارد المحمياتاالحيان فى استخدام موارد المحميات

  ..جارى االعداد النشاء هيئة خاصة لصون التنوع البيولوجى فى مصرجارى االعداد النشاء هيئة خاصة لصون التنوع البيولوجى فى مصر  --
  

  
  )7/28المقرر (ناء القدرة  ؟ هل قام بلدآم بتقييمات الحتياجات المناطق الوطنية المحمية إلى بناء القدرة وهل قام بوضع برامج لب 42

     ال )أ

    ال ، ولكن التقييمات جارية  )ب

   X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(جرى تقييم أساسي وإنشئت بعض البرامج ، نعم  )ج

    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(وإجرى تقييم شامل وإنشئت برامج شاملة  نعم،  )د

  اجات المناطق المحمية إلى بناء القدرة وإنشاء برامج لبناء القدرة مزيد من التعليقات عن تقييم احتي

  

دوات و ورش                         تدريب  تدريب تم انشاء مرآز  تم انشاء مرآز    -- د ن تم بصورة مستمرة عق دوات و ورش                         للعاملين فى مجال المحميات فى شرم الشيخ حيث ي د ن تم بصورة مستمرة عق  للعاملين فى مجال المحميات فى شرم الشيخ حيث ي
  ..التصنيف لالنواع الغازيةالتصنيف لالنواع الغازية, , مل لبناء القدرات فى مجال إدارة و تطور المحميات الرصد و المتابعة مل لبناء القدرات فى مجال إدارة و تطور المحميات الرصد و المتابعة عع

إجراء             سوسو  -- ة ب ة الطبيع درات حماي إجراء             ف يقوم مشروع دعم ق ة ب ة الطبيع درات حماي يم ف يقوم مشروع دعم ق يم تقي انى من     ة خالل الن   ة خالل الن   ي ي  احتياجات القطاع التدريب      احتياجات القطاع التدريب     تقي انى من     صف الث صف الث
20052005..  

  
  

  )7/28المقرر (هل يقوم بلدآم بتنفيذ خطط تمويل مستدامة على الصعيد الوطني ، تساند األنظمة الوطنية للمناطق المحمية  ؟  43

     ال )أ

    في هذا الصدد ال ، ولكن يجرى وضع خطة  )ب

    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(ان الخطة في هذا الصدد موجودة فعًال ، نعم  )ج

   X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(يجرى تنفيذ الخطة في هذا الصدد  نعم،  )د

   المحمية مزيد من التعليقات عن تنفيذ خطط تمويل مستدام على الصعيد الوطني تساند األنظمة الوطنية للمناطق

  

ة                 -- ات الطبيعي ام مخصصة لتطوير و ادارة المحمي ة آل ع وفير ميزاني ة               يتم ت ات الطبيعي ام مخصصة لتطوير و ادارة المحمي ة آل ع وفير ميزاني ذا با , , يتم ت ذا با ه دابير محددة      الاله ق ت ى تطبي دابير محددة      ضافة ال ق ت ى تطبي ضافة ال
زارع السمكية و تجرى      ) ) رسوم دخول المحميات  رسوم دخول المحميات  ( ( لزيادة الدخل   لزيادة الدخل    زارع السمكية و تجرى      و بعض االنشطة المستدامة داخل المحميات مثل الم و بعض االنشطة المستدامة داخل المحميات مثل الم

    ....هيئة اقتصادية مستقلة تضمن التمويل المستدام للمحمياتهيئة اقتصادية مستقلة تضمن التمويل المستدام للمحمياتى ى الال  الطبيعةالطبيعةتطوير قطاع حماية تطوير قطاع حماية وواالن دراسة نمو االن دراسة نمو 
  

  
  )7/28المقرر (هل يقوم بلدآم بتنفيذ طرائق ومعايير ومقاييس ومؤشرات مالئمة لتقييم فعالية إدارة المناطق المحمية وتصريف شؤونها  ؟  44

     ال )أ
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    ضعهاال ، ولكن بعض الطرائق والمعايير والمقاييس والمؤشرات يجرى و )ب

المرجو إعطاء (هناك بعض الطرائق والمعايير والمقاييس والمؤشرات تم وضعها ويجرى استعمالها، نعم  )ج
   X  )التفاصيل أدناه

تم وضع بعض الطرائق والمعايير والمقاييس والمؤشرات الوطنية وهي مستعملة آما توجد بعض نعم،  )د
    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء( يجرى استعمالها أيضا  الطرائق والمعايير والمقاييس والمؤشرات الدولية

  مزيد من التعليقات عن الطرائق والمعايير والمقاييس والمؤشرات لتقييم فعالية إدارة المناطق المحمية وتصريف شؤونها 

  

ات  العربية و بدأت خطوات جادة فى تقديم فعالية ادارالعربية و بدأت خطوات جادة فى تقديم فعالية اداراللغة اللغة  الخاص بالموضوع الى   الخاص بالموضوع الى  IIUUCCNNتم ترجمة آتاب    تم ترجمة آتاب      -- ات  ة المحمي ة المحمي
  ..املة آفاءة االفراداملة آفاءة االفرادششالطبيعية الطبيعية 

روع   -- وم مش روع يق وم مش ات   BBiiooMMaappيق ة و ادارة المحمي ات آاساس لفاعلي ى المحمي وجى ف وع البيول يم التن ار لتقي ات    بوضع اط ة و ادارة المحمي ات آاساس لفاعلي ى المحمي وجى ف وع البيول يم التن ار لتقي  بوضع اط
  ..االدارة بالقاهرةاالدارة بالقاهرة الطبيعية الى  الطبيعية الى الطبيعية هذا الى جانب تقديم التقارير الشهرية من المحمياتالطبيعية هذا الى جانب تقديم التقارير الشهرية من المحميات

  
  

   45  المربع
  :اصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تف

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج
   وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي التقدم في تنفيذ االستراتيجيات)  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

يوجد االن نظام للمناطق المحمية فى مصر و يطبق معايير اختيار المحميات وفقا لمعايير االتحاد العالمى لصون يوجد االن نظام للمناطق المحمية فى مصر و يطبق معايير اختيار المحميات وفقا لمعايير االتحاد العالمى لصون   ))أأ  
جمهورية جمهورية من مساحة من مساحة % % 1717 حوالى  حوالى  محمية تمثل محمية تمثل4040توقع ان تصل الى توقع ان تصل الى مميعية و اليعية و ال محمية طب محمية طب2424 و تشمل  و تشمل الطبيعةالطبيعة

 تمارس االنشطة المستدامة لمكونات التنوع البيولوجى داخل المحميات بشكل جيد وفعال، والسكان  تمارس االنشطة المستدامة لمكونات التنوع البيولوجى داخل المحميات بشكل جيد وفعال، والسكان ..مصر العربيةمصر العربية
م داخل المحميات م داخل المحميات المحليين جزء من خطة إدارة المحميات الطبيعية حيث تحترم تقاليدهم وممارساتهم التقليدية ، ويتالمحليين جزء من خطة إدارة المحميات الطبيعية حيث تحترم تقاليدهم وممارساتهم التقليدية ، ويت

 وبعض االنواع المهددة  وبعض االنواع المهددة   AAccccaacciiaaبرامج االسترجاع واالصحاح للشعاب المرجانية وأشجار ال برامج االسترجاع واالصحاح للشعاب المرجانية وأشجار ال بتنفيذ بتنفيذ الطبيعية الطبيعية 
دخول الكائنات الحية المحورة جينيا إال دخول الكائنات الحية المحورة جينيا إال ببوال يسمح وال يسمح . . نقراض مثل السلحفاه المصرية، الدالفين والسالحف البحريةنقراض مثل السلحفاه المصرية، الدالفين والسالحف البحريةالالبابا

  ..ةةبعد تطبيق بروتوآول السالمة االحيائيبعد تطبيق بروتوآول السالمة االحيائي
ها فى ها فى ههتنفذ غايات الخطة االستراتيجية بشكل جيد حيث تدار ادارة التنوع ادارة مستديمة و التهديدات التى تواجتنفذ غايات الخطة االستراتيجية بشكل جيد حيث تدار ادارة التنوع ادارة مستديمة و التهديدات التى تواج  ))بب  

  ..انخفاض مستمرانخفاض مستمر
  ..20102010هناك تحسن ملحوظ نحو تحقيق هدف هناك تحسن ملحوظ نحو تحقيق هدف   ))جج  
  ..تنفيذ االستراتيجية الوطنية و خطط عمل التنوع البيولوجى بشكل جيدتنفيذ االستراتيجية الوطنية و خطط عمل التنوع البيولوجى بشكل جيد  ))دد  
فيها تحقيق غايات االلفية و خاصة مكافحة الفقر من خالل ايجاد فرص فيها تحقيق غايات االلفية و خاصة مكافحة الفقر من خالل ايجاد فرص جميع المشروعات التى تتم حاليا يراعى جميع المشروعات التى تتم حاليا يراعى   ))هه  

  ..عمل و رفع مستوى المعيشةعمل و رفع مستوى المعيشة
  

  



87  

   األنواع الغريبة–) ح(المادة الثامنة 
  

  هل قام بلدآم بتبين األنواع الغريبة التي دخلت أراضيه ووضع نظام لتقصى دخول األنواع الغريبة ؟  45

     ال )أ

    واع الغريبة غير أنه لم يتم بعد وضع نظام لتقفيها نعم، تم تبين بعض األن )ب

   X  تم تبين بعض األنواع الغريبة ويوجد نظام تقفي قام فعًال ، نعم  )ج

    تم تبين األنواع الغريبة ذات األهمية الرئيسية ويوجد نظام لتقفيهانعم،  )د

  
   أو البيئات أو األنواع بدخول هذه األنواع الغريبة؟هل قام بلدك بتقييم المخاطر التي تواجهها األنظمة اإليكولوجية ◊  46

    ال )أ

  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(لبعض األنواع الغريبة ذات االهتمام فقط نعم، ولكن  )ب

    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، لمعظم األنواع الغريبة  )ج

  .نظمة اإليكولوجية أو البيئات أو األنواع بدخول هذه األنواع الغريبةمزيد من المعلومات حول تقييم المخاطر التي تواجهها األ

ذين   , , يوجد تقييم مبدئى لبعض االنواع الغازية قاطنة نهر النيل أهمها ورد النيل و استاآوزا المياة العذبة  يوجد تقييم مبدئى لبعض االنواع الغازية قاطنة نهر النيل أهمها ورد النيل و استاآوزا المياة العذبة    -- ذين   وأتضح أن ه وأتضح أن ه
  ..ة و االقتصادية و الصحيةة و االقتصادية و الصحيةالنوعين يمثالن خطورة آبيرة على النظام البيئى لنهر النيل شامال االثار االجتماعيالنوعين يمثالن خطورة آبيرة على النظام البيئى لنهر النيل شامال االثار االجتماعي

يم ألشجار             -- م أيضا تقي ا ت ة ، آم ة الزراعي يم ألشجار           تم تقييم المخاطر الناشئة عن سوسة النخيل التى تؤثر تأثيرا سلبيا على البيئ م أيضا تقي ا ت ة ، آم ة الزراعي تم تقييم المخاطر الناشئة عن سوسة النخيل التى تؤثر تأثيرا سلبيا على البيئ
  ..المسكيت التى وصلت الى مصر عبر السودان ويتم اآلن مكافحتهاالمسكيت التى وصلت الى مصر عبر السودان ويتم اآلن مكافحتها

  
  

   دد األنظمة اإليكولوجية أو البيئات أو األنواع أو التحكم فيها أو التخلص منها؟هل اتخذ بلدك تدابير لمنع دخول هذه األنواع الغريبة التي ته◊  47
    ال )أ
    ال، ولكن التدابير المحتملة قيد الدراسة )ب
  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

  .يد من المعلومات حول تدابير منع دخول هذه األنواع الغريبة التي تهدد األنظمة اإليكولوجية أو البيئات أو األنواع أو التحكم فيها أو التخلص منهامز

ة و الصحة     اتاتيوجد تدابير مختلفة من قبل وزار     يوجد تدابير مختلفة من قبل وزار       -- ة و الصحة      الزراعة و البيئ د و خاصة فى       , ,  الزراعة و البيئ ذ بشكل جي د و خاصة فى       اال ان التشريعات ال تنف ذ بشكل جي اال ان التشريعات ال تنف
  ..لخطة التى يتم وضعها حاليالخطة التى يتم وضعها حاليالل يجرى حاليا تدابير لمكافحة هذة االنواع الغازية وفقا  يجرى حاليا تدابير لمكافحة هذة االنواع الغازية وفقا ، آما، آماموانئ موانئ المطارات و الالمطارات و ال
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  ))   88//55 القرار  القرار (في التعامل مع مسألة األنواع العدوانية، هل طور بلدك أو اشترك في آلية للتعاون الدولي، بما في ذلك تبادل أفضل الخبرات؟ ◊  . 48

    ال )أ
    ائينعم، تعاون ثن )ب
  X  أودون اإلقليمي/  وتعاون إقليمينعم،  )ج
    نعم، تعاون متعدد األطراف )د

  
   هل يستخدم بلدك منهاج النظام اإليكولوجي والمناهج الوقائية والمتنوعة جغرافًيا بالشكل المناسب في عمله مع األنواع العدوانية؟ في ◊  . 49

  X  ال) أ
    )من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم ) ب

  . من التعليقات حول استخدام منهاج النظام اإليكولوجي والمناهج الوقائية والمتنوعة جغرافًيا في العمل مع األنواع العدوانيةمزيد

  
  
  

  )6/23المقرر ( هل حدد بلدك االحتياجات واألولويات لتنفيذ مبادئ التوجيه؟   50

    ال )أ

  X  ال، ولكن جاري تحديد االحتياجات واألولويات )ب

    )من فضلك اذآر أدناه قائمة باالحتياجات واألولويات المحددة(نعم، تم تحديد االحتياجات واألولويات    )ج

   لتنفيذ مبادئ التوجيهمزيد من التعليقات حول تحديد االحتياجات واألولويات

امج  عمل اال                     -- ا لبرن ة وفق امج  عمل اال                   تم عقد ورشة عمل لتحديد االحتياجات و االولويات لتنفيذ مبادئ التوجي ا لبرن ة وفق ة   تم عقد ورشة عمل لتحديد االحتياجات و االولويات لتنفيذ مبادئ التوجي واع الغازي ة   ن واع الغازي جارى  جارى  . . ن
  ..حاليا اعداد استراتيجية وطنية و خطط عمل لالنواع الغازية فى مصرحاليا اعداد استراتيجية وطنية و خطط عمل لالنواع الغازية فى مصر

  
  

  )6/23المقرر ( التوجيه؟هل أنشأ بلدك آليات لتنسيق البرامج الوطنية لتنفيذ مبادئ  51
    ال) أ
  X  ال، ولكن اآلليات قيد التطوير) ب
    )ن التفاصيل أدناهمن فضلك اذآر المزيد م(نعم، يتم تطبيق اآلليات ) ج

  .مزيد من التعليقات حول اآلليات التي أنشئت لتنسيق البرامج الوطنية لتنفيذ مبادئ التوجيه

  ..تم التعرف على االليات الحاليةتم التعرف على االليات الحالية  --
  ..جارى تقسيم االليات المستخدمة بغرض تطويرهاجارى تقسيم االليات المستخدمة بغرض تطويرها  --

  
  

ادئ ا         52 ه، وعدل أو طور السياسات والتشريعات والمؤسسات؟      هل راجع بلدك السياسات ذات والتشريعات والمؤسسات ذات الصلة في ضوء مب رر  ( لتوجي المق
6/23(  

  X  ال) أ

    ال، ولكن تجري المراجعة حالًيا) ب
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    نعم، تم االنتهاء من المراجعة واقتراح التعديل) ج

    نعم، التعديل والتطوير مستمران) د

    )تفاصيل أدناهمن فضلك اذآر ال(نعم، تم االنتهاء من بعض التعديل والتطوير ) هـ

  .مزيد من التعليقات حول مراجعة أو تعديل أو تطوير السياسات والتشريعات والمؤسسات في ضوء مبادئ التوجيه

  ..تم تشكيل فريق عمل لمراجعة السياسات و التشربعات و المؤسسات ذات الصلة باالنواع الغازيةتم تشكيل فريق عمل لمراجعة السياسات و التشربعات و المؤسسات ذات الصلة باالنواع الغازية  --
  

  
  )6/23المقرر ( أو التحكم في األنواع الغريبة العدوانية؟/أو إبادة و/أو االآتشاف المبكر و/سن المنع وهل يعزز بلدك من التعاون بين القطاعات العديدة لكي يح 53

    ال) أ
  X  ال، ولكن جاري مناقشة آليات التنسيق المحتملة) ب
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق اآلليات ) ج

  .ن القطاعاتمزيد من التعليقات حول التنسيق بين العديد م

  ..تم التعرف على القطاعات العديدة التى تتعامل مع االنواع الغازية تم التعرف على القطاعات العديدة التى تتعامل مع االنواع الغازية   --
ين               -- ة التنسيق ب ة والجامعات لوضع الي ين             تم عقد ورشة عمل شملت جميع القطاعات والجمعيات االهلية والمراآز البيئي ة التنسيق ب ة والجامعات لوضع الي تم عقد ورشة عمل شملت جميع القطاعات والجمعيات االهلية والمراآز البيئي

  ..القطاعات المختلفةالقطاعات المختلفة
  

  
ر                هل يتعاون بلدك مع الشرآاء التجاريين والدول المجاورة لم          54 ي تعب ة الت ة اإليكولوجي وجي في األنظم وع البيول ى التن ة عل ة العدواني واع الغريب ناقشة تهديدات األن

  )6/23المقرر ( الحدود الدولية؟

    ال) أ

  X  نعم، توجد برامج تعاونية ذات صلة قيد التطوير) ب

    )من فضلك حدد التدابير التي تم اتخاذها لهذا الغرض(نعم، يتم تطبيق برامج ) ج

   .مزيد من التعليقات حول التعاون مع الشرآاء التجاريين والدول المجاورة

التنوع         لوزراءلوزراء فى المؤتمر السنوى      فى المؤتمر السنوى     المشارآةالمشارآةيتمثل التعاون مع الدول     يتمثل التعاون مع الدول       -- التنوع          البيئة العرب حيث نوقشت السياسات الخاصة ب  البيئة العرب حيث نوقشت السياسات الخاصة ب
  ..البيولوجى شاملة االنواع الغازيةالبيولوجى شاملة االنواع الغازية

االنواع الغازي             -- االنواع الغازي           يجرى حاليا اعداد اجتماعات خاصة ب ة          يجرى حاليا اعداد اجتماعات خاصة ب دول العربي ة ال ة          ة فى اطار عمل جامع دول العربي ة ال د من     . . ة فى اطار عمل جامع م اجراء المزي د من     ت م اجراء المزي ت
  ..المناقشات على مستوى الدول االفريقية وفقا لمبادرة نيباد و جارى اتخاذ التدابير الالزمة للتعاونالمناقشات على مستوى الدول االفريقية وفقا لمبادرة نيباد و جارى اتخاذ التدابير الالزمة للتعاون

  يتم التنسيق مع المنظمات االقليمية مثل بيرسجا وخطة عمل البحر المتوسطيتم التنسيق مع المنظمات االقليمية مثل بيرسجا وخطة عمل البحر المتوسط  --
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يم   (SEA وEIA المخاطر لمناقشة تهديدات األنواع الغريبة العدوانية على التنوع البيولوجي ودمج مثل هذه الطرق في  ه هل يطور بلدك القدرة الستخدام تقييم  55 التقي

  )6/23المقرر (؟)البيئي االستراتيجي

  X  ال) أ

    ال، ولكن توجد برامج لهذا الغرض قيد التطوير) ب

    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(المجال نعم، جاري تنفيذ بعض األنشطة لتطوير القدرة في هذا ) ج

    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم االنتهاء من أنشطة شاملة ) د

  .مزيد من التعليقات حول تطوير القدرة لمناقشة تهديدات األنواع الغريبة العدوانية

  ال توجد خبرات آافية حاليا لتقييم المخاطرال توجد خبرات آافية حاليا لتقييم المخاطر  --
  

   سياسات وأدوات أخرى لتشجيع األنشطة لتقليل تهديدات األنواع العدوانية؟هل طور بلدك تدابير مالية أو  56

    ال) أ

 x  ال، ولكن التدابير والسياسات قيد التطوير) ب

    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق بعض التدابير والسياسات واألدوات ) ج

    )ر التفاصيل أدناهمن فضلك اذآ(نعم، يتم تطبيق تدابير وأدوات شاملة ) د

    لخفض تهديدات األنواع الغازية العدوانيةمزيد من التعليقات حول تطوير التدابير المالية والسياسات واألدوات األخرى لتشجيع األنشطة

ل ووزارة الزراعة                        -- ل ووزارة الزراعة                    تتمثل التدابير و السياسات فى اعمال بعض الوزارات مثل وزارة الرى التى تتعامل مع ورد الني تتمثل التدابير و السياسات فى اعمال بعض الوزارات مثل وزارة الرى التى تتعامل مع ورد الني
  ..الفريق الذى يعمل بوزارة الزراعةالفريق الذى يعمل بوزارة الزراعة من خالل  من خالل الموانئالموانئ و  و المطاراتالمطاراتآما يتم متابعة آما يتم متابعة . . تتعامل مع سوسة النخيلتتعامل مع سوسة النخيلالتى التى 
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   46  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

  خذةالنتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المت  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

  
لت محدودة جدا و تنقصها االمكانيات لت محدودة جدا و تنقصها االمكانيات اااال انها مازاال انها ماز, , بالرغم من الجهود التى تبذل حاليا للتعامل مع االنواع الغازيةبالرغم من الجهود التى تبذل حاليا للتعامل مع االنواع الغازية  ))أأ  

  ..أهم المخاطر التى تواجة التنوع البيولوجى فى مصرأهم المخاطر التى تواجة التنوع البيولوجى فى مصرواحده من واحده من المالية و التقنية و عليه تعتبر االنواع الغازية المالية و التقنية و عليه تعتبر االنواع الغازية 
  ..االسهامات مازالت محدودة جدااالسهامات مازالت محدودة جدا  ))بب  
  ..20102010 الغازية تحقيق هدف  الغازية تحقيق هدف تعوق االنواعتعوق االنواع  ))جج  
  ..التقدم فى تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى وخطة العمل مازال محدودالتقدم فى تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى وخطة العمل مازال محدود  ))دد  
لم يتم بعد تحقيق غايات االلفية للتنمية حيث تؤثر االنواع الغازية على مكونات التنوع البيولوجى وخاصة فى المياه لم يتم بعد تحقيق غايات االلفية للتنمية حيث تؤثر االنواع الغازية على مكونات التنوع البيولوجى وخاصة فى المياه   ))هه  

  الداخلية والبيئة الزراعيةالداخلية والبيئة الزراعية
  ....لضعف المؤسسى و البشرى تحد من التعامل مع االنواع الغازيةلضعف المؤسسى و البشرى تحد من التعامل مع االنواع الغازيةالموارد المالية و االموارد المالية و ا  ))وو  

  
   المعرفة التقليدية والشروط المرتبطة المعرفة التقليدية والشروط المرتبطة––) ) يي((المادة الثامنة المادة الثامنة 

  ))GGUURRTTSS" (" (غورتسغورتس""تكنولوجيات تكنولوجيات 
رهم                            57 ة وغي ائزين والمجتمعات األصلية والمحلي ين المزراعين من صغار الح درة إلشراك وتمك اء الق رامج بن من أصحاب المصلحة من     هل أنشئ بلدآم وطور ب

   ؟)غورتس(المشارآة الفعالة في عمليات صنع القرار المتصلة بتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني 

   ال) أ

  x  بعض البرامج يجرى وضعهاال، ولكن ) ب

    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (توجد بعض البرامج فعًالنعم، ) ج

    )اذآر التفاصيل أدناهمن فضلك  (توجد برامج شاملة نعم، ) د

عن برامج بناء القدرة إلشراك وتمكين المزراعين من صغار الحائزين والمجتمعات اآلصلية والمحلية وغيرهم من أصحاب المصلحة من المشارآة مزيد من التعليقات 
   الفعالة في عمليات صنع القرار المتصلة بالـ غورتس

ريع الوطنى المقترح للسالمه االحيائيه فى تداول منتجات التكنولوجيا الحيويه فى هذا المجال من خالل التش يجرى العمل -
والذى ينص على ضرورة مراعاة االبعاد المشار اليها حماية للتنوع البيولوجى الوطنى ويشمل ذلك على جلسات استماع 

  .للرأى العام شامال صغار الحائزين والمجتمعات االصليه والمحليه
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  واالتجاهات الوضع القائم 
  

ارات           58 ارف واالبتك ة بالمع دات المتعلق ات والتهدي ائم واالتجاه ع الق د الوض ة لتحدي ات ميداني ام بدراس ي القي ة ف لية والمحلي ات األص دآم المجتمع اند بل ل س ل ه ه
   ؟)7/16المقرر (والممارسات التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية 

    ال) أ

    ثالمساندة قيد البحال، ولكن ) ب

 x  )المرجو إعطاء المعلومات عن الدراسات الجارية (نعم، ) ج

عن الدراسات الجارية لتحديد الوضع القائم واالتجاهات والتهديدات الواقعة على ما لدى السكان األصليين والمحليين من معارف وابتكارات مزيد من التعليقات 
   .وممارسات ، وما تم تبينه من تدابير ذات أولوية 

روات     ي ي ري حاليًا تنفيذ بعض المشروعات التى تتناول المعارف التقليدية مثل مشروع النباتات الطبيع            ري حاليًا تنفيذ بعض المشروعات التى تتناول المعارف التقليدية مثل مشروع النباتات الطبيع            يجيج  -- ادرة الث روات     ة ومب ادرة الث ة ومب
ين       . . ة  ة  ييالجينية ، حيث يتم تسجيل المعارف والممارسات يدرس المجتمعات المحل         الجينية ، حيث يتم تسجيل المعارف والممارسات يدرس المجتمعات المحل          ين       عقد عدة ورش وطنية حضرها ممثل عقد عدة ورش وطنية حضرها ممثل

ائم واالتجاهات             ائم واالتجاهات            عن المجتمعات األهلية لمناقشة الوضع الق ة       عن المجتمعات األهلية لمناقشة الوضع الق ارف التقليدي ة       الخاصة بالمع ارف التقليدي إعداد التشريعات الخاصة      إعداد التشريعات الخاصة      ووالخاصة بالمع
  ..بالمعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات لدي المجتمعات المحلية بالمعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات لدي المجتمعات المحلية 

ام     -- ام   فى ع م اعداد دراسة    20022002فى ع م اعداد دراسة     ت رات المجتمعات     ((BBrriiggss  eett  aall,,  22000022)) ت رات المجتمعات   عن خب ة وادى    عن خب ة فى محمي ة وادى     المحلي ة فى محمي  المحلي
اوت آ         العالقى ب العالقى ب  اك تف اوت آ         أسوان و محمية سيوة حيث اتضح ان هن اك تف ين الرجال و النساء من         أسوان و محمية سيوة حيث اتضح ان هن رات المكتسبة ب ر فى الخب ين الرجال و النساء من         بي رات المكتسبة ب ر فى الخب بي

ات              ات             حيث خبراتهم فى البيئة المحيطة مثل النباتات ، وفرة المياه ، المصادر ومعارفهم عن االستخدامات المختلفة للنبات حيث خبراتهم فى البيئة المحيطة مثل النباتات ، وفرة المياه ، المصادر ومعارفهم عن االستخدامات المختلفة للنبات
واج              . . و االشجار قاطنة هذة المناطق    و االشجار قاطنة هذة المناطق     ى ت ارف و التحديات الت واج              هذا باالضافة الى آيفية تطوير هذة المع ى ت ارف و التحديات الت د ا  . . همهمهههذا باالضافة الى آيفية تطوير هذة المع د ا  وق تضح  تضح  وق

ا يعكس             ا يعكس            من خالل الدراسة ان مفهوم الخبرة البيئية االصلية وانم ة  مرن مرن , , مؤقت مؤقت , ,  فضولى   فضولى  هجين ، منفعى ،  هجين ، منفعى ،  من خالل الدراسة ان مفهوم الخبرة البيئية االصلية وانم ة  ، وطبيع ، وطبيع
اك  .. تستخدم بشكل يوحى  لمصالحهم  تستخدم بشكل يوحى  لمصالحهم توجد محاوالت جادة للحفاظ على هذه المعارف والتوجد محاوالت جادة للحفاظ على هذه المعارف وال لهذة المعارف و ال  لهذة المعارف و ال مرنةمرنة اك  وهن وهن

ارف االصلية          ارف االصلية         معارف جديدة بدأ تأقلمها لتحل محل المع ارف الرجل حيث                وأوأ. . معارف جديدة بدأ تأقلمها لتحل محل المع رأه أحسن وأدق من مع ارف الم ارف الرجل حيث                ن مع رأه أحسن وأدق من مع ارف الم ن مع
رأه    ها الم ا تمارس رين وانم ن األخ ل م بها الرج رأه   يكتس ها الم ا تمارس رين وانم ن األخ ل م بها الرج تظميكتس كل من تظمبش كل من دور   . . بش ل ال رأه والرج ين الم اين ب ذا التب دور   ويعكس ه ل ال رأه والرج ين الم اين ب ذا التب ويعكس ه

ة واالقتصادية                ة واالجتماعي اهيم الثقافي تقلة عن المف ة ال توجد مس ة المحلي ة واالقتصادية               االقتصادى لكل منهم وهذه المعارف البيئي ة واالجتماعي اهيم الثقافي تقلة عن المف ة ال توجد مس ة المحلي االقتصادى لكل منهم وهذه المعارف البيئي
رة الماضية           والتوالت رة الماضية           تناقل عبر االجيال نظرا للظروف االجتماعية والثقافية واالقتصادية التى حدثت خالل الفت ك   . . تناقل عبر االجيال نظرا للظروف االجتماعية والثقافية واالقتصادية التى حدثت خالل الفت ك   ومع ذل ومع ذل

و آانت                    و آانت                   فإن الشباب قادر على تعلم هذه المعارف وخاصة تلك المتعلقة باألوضاع االقتصادية واالستفادة منها حتى ول فإن الشباب قادر على تعلم هذه المعارف وخاصة تلك المتعلقة باألوضاع االقتصادية واالستفادة منها حتى ول
  ..معارف تقليدية أو أصليةمعارف تقليدية أو أصلية

  
  

  AAkkwwee::KKoonnإرشادات تتعلق إرشادات تتعلق 
ـ          59 ة ب اج اإلرشادات المتعلق  في  Akwe:Konهل شرع بلدآم في مراجعة قانونية ومؤسسية للشؤون المتعلقة بتقييم الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي بقصد إدم

   ؟تشريع الوطني والسياسيات واإلجراءات الوطنية 

    ال) أ

  x  المراجعة الجاريةال، ولكن ) ب

    ) التفاصيل أدناه إعطاءالمرجو (المراجعة تمتنعم، ) ج

   المعلومات عن المراجعةمزيد من 
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ي تشغلها المجتمعات    / في أية مشروعات مقترح القيام بها على المواقع المقدسة و Akwe:Konهل استعمل بلدآم الخطوط اإلرشادية  60 أو المياه واألراضي الت

  )7/16المقرر (األصلية والمحلية بصفة تقليدية ؟ 

    ال) أ

  Akwe:Kon  xتجرى مراجعة تتعلق بالخطوط اإلرشادية  ال، ولكن )ب

    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (إلى حدنعم، ) ج

    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (إلى حد بعيد نعم، ) د

  Akwe:Kon المعلومات عن المشروعات التي تتطبق فيها الخطوط اإلرشادية مزيد من 
  
  

  
   المجتمعات األصلية والمحلية  المجتمعات األصلية والمحلية بناء القدرة ومشارآةبناء القدرة ومشارآة

ديهم من معارف                                     61 ا ل رار باستعمال م ة في صنع الق ى المشارآة الفعلي ين واألصليين عل درة مجتمعات السكان المحلي ة ق ز وتقوي دابير لتعزي اذ ت دآم باتخ هل قام بل
  )5/16 المقرر(وابتكارات وممارسات تقليدية تتعلق بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ؟

    ال) أ

    بعض البرامج يجرى وضعها ال، ولكن ) ب

 x  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (هناك تدابير اتخذتنعم، ) ج

    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (اتخذت تدابير شاملة  نعم، ) د

   حليةالمعلومات عن التدابير الرامية إلى تعزيز وتقوية قدرة المجتمعات األصلية والممزيد من 

ًا            اتاتعقدت عدة ورش خاصة ببناء القدر     عقدت عدة ورش خاصة ببناء القدر       -- ذها حالي تم تنفي ًا             لدى المجتمعات المحلية في إطار عدة مشروعات ي ذها حالي تم تنفي مشروع  مشروع  (( لدى المجتمعات المحلية في إطار عدة مشروعات ي
دولي                       د ال ة ، المعه وارد الوراثي دعم السياسات في مجال الم دولي ل امج ال ة ، البرن ات الطبي دولي                      االراضي الرطبة ، النبات د ال ة ، المعه وارد الوراثي دعم السياسات في مجال الم دولي ل امج ال ة ، البرن ات الطبي االراضي الرطبة ، النبات

    IIPPGGRRIIللمصادر الوراثية النباتية للمصادر الوراثية النباتية 
  .. توثيق المعارف التقليدية وخاصة فيما يتعلق بالنباتات الطبية  توثيق المعارف التقليدية وخاصة فيما يتعلق بالنباتات الطبية يتم حاليًايتم حاليًا  --
  ..تم إنشاء عدة جمعيات أهلية لرفع قدرات المجتمعات المحلية واألصول الوراثية تم إنشاء عدة جمعيات أهلية لرفع قدرات المجتمعات المحلية واألصول الوراثية   --
  

  
ة                62 ة للمجتمعات األصلية والمحلي في صنع   هل قام بلدك بوضع آليات وإرشادات وتشريع ومبادرات أخرى مناسبة لتعزيز وتشجيع المشارآة الفعال

دولي واإلقليمي ودون اإلقليمي             ى المستويات ال وجي عل وع البيول تدام للتن تعمال المس القرار وتخطيط السياسة ووضع وتنفيذ تدابير الحفظ واالس
  )5/16المقرر (والوطني والمحلي ؟

    ال) أ

    وضعها اآلليات المتصلة بهذا الموضوع وآذلك الخطوط اإلرشادية والتشريعات يجرى ال، ولكن ) ب

 x  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (هناك بعض اآلليات واإلرشادات والتشريعات القائمة فعًالنعم، ) ج

   المعلومات عن اآلليات واإلرشادات والتشريعات التي تم وضعها مزيد من 
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   داخل المحميات  داخل المحميات ةة للمحميات الطبيعية  وقرارات رئيس مجلس الوزراء باألنشط للمحميات الطبيعية  وقرارات رئيس مجلس الوزراء باألنشط102102قانون قانون   --
   . .ىىقانون مصرقانون مصرآآقيات الدولية ذات الشأن بالتنوع البيولوجي جزء من الدستور المصري وعليه يتم تنفيذها قيات الدولية ذات الشأن بالتنوع البيولوجي جزء من الدستور المصري وعليه يتم تنفيذها االتفااالتفا  --
ا  -- دول والمنظم ا ال ي تموله االمشروعات الت دول والمنظم ا ال ي تموله ة تتالمشروعات الت ديم آاف تم تق ة وي ات المحلي ي مصر يشترط إشراك المجتمع ة ف ة  الدولي ديم آاف تم تق ة وي ات المحلي ي مصر يشترط إشراك المجتمع ة ف  الدولي

  ..التسهيالت لهم التسهيالت لهم 
  

  
ة والنشطة                 هل وضع بلدك آليات لتعزيز المشارآة الكاملة و        63 الفعالة من جانب المجتمعات األصلية والمحلية مع أحكام محددة تحقق المشارآة الكامل

  )،المرفق5/16المقرر (والفعالة للنساء في جميع عناصر برنامج العمل ؟

    ال) أ

    بعض اآلليات يجرى وضعها ال، ولكن ) ب

  x  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (اآلليات موجودة نعم، ) ج

   التعليقات عن اآلليات لتعزيز المشارآة الفعالة والكاملة من جانب النساء المجتمعات األصلية والمحلية في جميع عناصر برنامج العمل  مزيد من 
د في جوها      ) ) التنمية المستدامة التنمية المستدامة ((في ضوء مؤتمر قمة األرض      في ضوء مؤتمر قمة األرض        -- ذي عق د في جوها      ال ذي عق ام    نسبر نسبر ال ام    ج ع ة       20022002ج ع ة واأللفي ة        والخطة التنفيذي ة واأللفي  والخطة التنفيذي

 ،النساء في المجتمعات   ،النساء في المجتمعات  مشارآة الفعالة والكاملة من جانبمشارآة الفعالة والكاملة من جانب ال اللتعزيزلتعزيز إتخاذ الكثير من اآلليات    إتخاذ الكثير من اآلليات   ، تم ، تم ) ) MMDDGGss((التنموية  التنموية  
رأة                        تمثلتتمثلتاألهلية ،   األهلية ،    ة بحيث أصبح دخل الم ق بتطوير الحرف التقليدي رأة                         اآلليات في بناء قدرة النساء وخاصة فيما يتعل ة بحيث أصبح دخل الم ق بتطوير الحرف التقليدي  اآلليات في بناء قدرة النساء وخاصة فيما يتعل
ة  ة البدوي ان البدوي ر من االحي ى آثي ان ف ر من االحي ى آثي هريًا 500500حوالي حوالي ف ًا ش هريًا  جنيه ًا ش دابير ) ) ريًاريًا دوالر شه دوالر شه100100(( جنيه ر من الت اذ الكثي م اتخ ا ت دابير ، آم ر من الت اذ الكثي م اتخ ا ت ، آم

  تهم من  خالل توفير الفصول الدراسية واألطباء في المناطق النائية    تهم من  خالل توفير الفصول الدراسية واألطباء في المناطق النائية     بصح بصحواالهتمامواالهتمامالخاصة نحو تعليمهم الخاصة نحو تعليمهم 
  

  
  مساندة التنفيذمساندة التنفيذ

   لشؤون التنوع البيولوجي أو إقليمية لمجتمعات السكان األصليين والمحليين ،/هل أقام بلدآم إيدان استشارية وطنية ودون اإلقليمية و 64

    ال) أ

    العمل جار في هذا الصدد ال، ولكن ) ب

 x  نعم) ج

  
ير          65 راف وللتحض ؤتمرات األط رارات م ائج ق ة نت ة لمناقش ات إقليمي د اجتماع ى عق ة عل لية والمحلي ات األص ات المجتمع دآم منظم اعد بل ل س ه

  لالجتماعات التي تعقد في ظل االتفاقية ؟

 x  ال) أ

    )بشأن نتائج االجتماعات  التفاصيل المرجو إعطاء(م ، نع) ب

   المعلومات عن نتائج االجتماعات اإلقليمية   مزيد من 

  
  

  
وع                      هل قام بل   66 ى حفظ التن دآم بمساندة المجتمعات األصلية والمحلية ، ماليا أو بوسائل أخرى ، على صياغة تنميتهم الذاتية وعلى وضع خططتهم عل

اتهم في                              اء باحتياج درج للوف نهج متكامل ومت ة، واألخذ ب ة الثقافي البيولوجي، التي تمكن تلك المجتمعات من األخذ باستراتيجية مالئمة من الناحي
  ل التنمية بما يتمشى وغايات المجتمعات وأهدافها ؟مجا
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    ال) أ

    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(إلى حد محدود ، نعم ) ب

 x  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(إلى حد بعيد نعم، ) ج

   المعلومات عن  المساندة المقدمة   مزيد من 
اآل التي تؤثر على التنوع البيولوجي مثل برنامج المراعى حيث      اآل التي تؤثر على التنوع البيولوجي مثل برنامج المراعى حيث       تشمل  المساندة  تقديم الدعم المالي لحل بعض المش          تشمل  المساندة  تقديم الدعم المالي لحل بعض المش           --

أثر    ي تت اطق الت ى المن ات ف ة الحيوان م علف لتغذي دم  له ين و يق كان المحلي ة للس يم الرعي و يعطى األولوي م  تنظ أثر   ت ي تت اطق الت ى المن ات ف ة الحيوان م علف لتغذي دم  له ين و يق كان المحلي ة للس يم الرعي و يعطى األولوي م  تنظ ت
رأة و مساعدت           . . بالرعي  بالرعي   ة للم رأة و مساعدت           يتم تقديم تسهيالت أخرى في شكل إنشاء مدارس بغرض التعليم مع إعطاء أولوي ة للم ها في  ها في  يتم تقديم تسهيالت أخرى في شكل إنشاء مدارس بغرض التعليم مع إعطاء أولوي

ز          , , بعض مشاآلها       بعض مشاآلها        ة و الترآي ل تطوير الحرف التقليدي ز          األنشطة السياحية في جنوب سيناء و غيرها من األنشطة مث ة و الترآي ل تطوير الحرف التقليدي األنشطة السياحية في جنوب سيناء و غيرها من األنشطة مث
  ..على المرأةعلى المرأة

  
  

   47  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

  لناشئة عن الخطوات المتخذةالنتائج والوقع ا  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )هـ
  ضغوط ومصاعب في التنفيذما صودف من  )و

  المشروعات التى يتم تنفيذها ساعدت على مشارآة المجتمعات المحلية فى عملية اتخاذ القرار بصورة عامةالمشروعات التى يتم تنفيذها ساعدت على مشارآة المجتمعات المحلية فى عملية اتخاذ القرار بصورة عامة  ))أأ  
ات الخطة                     ))بب   ق غاي ه يمكن تحقي ات أن ع أنشطة المحمي ة فى جمي ات الخطة                   أثبتت التجربة أنه من خالل اشراك المجتمعات المحلي ق غاي ه يمكن تحقي ات أن ع أنشطة المحمي ة فى جمي أثبتت التجربة أنه من خالل اشراك المجتمعات المحلي

  االستراتيجية لالتفاقيةاالستراتيجية لالتفاقية
  ..ظ خالل االعوام الماضية ساعدت فى تحسين معيشة السكان المحليين وتعليمهم واالهتمام بصحتهمظ خالل االعوام الماضية ساعدت فى تحسين معيشة السكان المحليين وتعليمهم واالهتمام بصحتهمهناك تقدم ملحوهناك تقدم ملحو  ))جج  
ة              ) )      و     و ات المالي ة االمكان ة              الضعف المؤسسى للتعامل مه هذه الموضوعات المرتبطة بين االجتماع واالقتصاد والبيئة، محدودي ات المالي ة االمكان الضعف المؤسسى للتعامل مه هذه الموضوعات المرتبطة بين االجتماع واالقتصاد والبيئة، محدودي

  والقدرات البشرية فى هذا المجالوالقدرات البشرية فى هذا المجال
  

  
  خارج الموقع الطبيعيخارج الموقع الطبيعيافظة افظة  المح المح––المادة التاسعة المادة التاسعة 

  هل تبنى بلدك تدابير للمحافظة خارج الموقع الطبيعي على مكونات التنوع البيولوجي األصلية في بلدك والتي نشأت خارج بلدك؟ :)ب( و )أ( 9في المادة   ◊  67
    ال )أ
    ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  X  ) اذآر التفاصيل أدناهمن فضلك(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

  . على مكونات التنوع البيولوجي األصلية في بلدك والتي تنشأ خارج بلدكخارج الموقع الطبيعيمزيد من التعليقات حول تدابير التي تم تبنيها للمحافظة 
يعي على مكونات التنوع البيولوجييعي على مكونات التنوع البيولوجي الطب الطبتدابير المحافظة خارج الموقعتدابير المحافظة خارج الموقع   

 البرمائيات  البرمائيات –– بيض الزواحف  بيض الزواحف –– الحفريات  الحفريات –– األعشاش  األعشاش ––الحياة البرية الحياة البرية ( ( منع صيد وحيازة مكونات التنوع البيولوجي      منع صيد وحيازة مكونات التنوع البيولوجي        ..11
   . .19941994 لسنة  لسنة 44قانون قانون ) ) 

  . .  قانون وزارة الزراعة  قانون وزارة الزراعة ––قانون منع صيد وإضرار الحيوانات المفيدة للزراعة بشكل مباشر وغير مباشر قانون منع صيد وإضرار الحيوانات المفيدة للزراعة بشكل مباشر وغير مباشر   ..22
وجي                           ..33 وع البيول ات التن ى مكون أثير عل وجي والت وث البيول ات عن مصادر التل رامج وتطبيق م ب ة ث وجي                         عمل دراسات حقلي وع البيول ات التن ى مكون أثير عل وجي والت وث البيول ات عن مصادر التل رامج وتطبيق م ب ة ث عمل دراسات حقلي

  : :  بصيده أو منعه ومنها  بصيده أو منعه ومنها للسماحللسماحاألصلية ومن ثم عمل برامج رعاية وتنظيم األصلية ومن ثم عمل برامج رعاية وتنظيم 
 األبحاث  األبحاث ةة جميع الطيور المهاجرة القادمة ٍإلى البالد بالتعاون مع وحد      جميع الطيور المهاجرة القادمة ٍإلى البالد بالتعاون مع وحد     –– الطيور    الطيور   انفلونزاانفلونزابرنامج الكشف عن    برنامج الكشف عن      ..  أأ

ر من                  –– )  ) 33 (  ( ))نامرونامرو ( (الطبية  األمريكية  الطبية  األمريكية   ى أآث وجي والكشف السنوي عل وع البيول ة التن ر من                   بروتوآول لحماي ى أآث وجي والكشف السنوي عل وع البيول ة التن  بروتوآول لحماي
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رة ناصر   40004000 وان وبحي زان أس ة الوصول وخ ر المتوسط ونقط احل البح ه بس رة ناصر   عين وان وبحي زان أس ة الوصول وخ ر المتوسط ونقط احل البح ه بس اورة ( ( عين ة المح اورة نقط ة المح ) ) نقط
ة   ور القادم ة مجموعات الطي ذلك عن آاف ة  وآ ور القادم ة مجموعات الطي ذلك عن آاف رير ––وآ بط الش رير  ال بط الش همان –– ال همان  الش ل ––   الخضار الخضار–– الش ل  البلب بش –– البلب بش  الك   –– الك

   .  . 20052005  ––  20022002وآافة الطيور األخرى بداية من عام وآافة الطيور األخرى بداية من عام 
وجي   ..  بب وع البيول ات التن ن مكون و م ذي ه يض وال ق األب ة اللقل امج رعاي وجي برن وع البيول ات التن ن مكون و م ذي ه يض وال ق األب ة اللقل امج رعاي   برن

يناء                  وب س ة جن يناء                 األصلية التي تنشأ خارج البلد رعاية آافة الطيور القادمة للهجرة بمنطق وب س ة جن المي   33//22األصلية التي تنشأ خارج البلد رعاية آافة الطيور القادمة للهجرة بمنطق دد الع المي    الع دد الع  الع
ال    10001000اللقلق األبيض يتم عمل إصحاح لحوالي       اللقلق األبيض يتم عمل إصحاح لحوالي        طائر من     طائر من    250.000250.000  ––  150.000150.000 نويًا إلعم ال     طائر س نويًا إلعم  طائر س

  . .  طائر للموسم األخر  طائر للموسم األخر 100100موسم الهجرة ورعاية حوالي موسم الهجرة ورعاية حوالي 
ر  –– قرون  قرون –– صوف  صوف –– منتجات حياه برية  منتجات حياه برية ––يتم منع بيع أى منتجات للحياة الفطرية فى آافة أنحاء البالد   يتم منع بيع أى منتجات للحياة الفطرية فى آافة أنحاء البالد     ..  تت ر   وب  وب

ة المنتجات البحر            –– ة وآاف ات المحمي ة المنتجات البحر             شعر ومنتجات النبات ة وآاف ات المحمي ة        شعر ومنتجات النبات ة شعاب مرجاني ة       ي ة شعاب مرجاني تم           ––ي ك وي ى ذل ا إل ع وم تم            قواق ك وي ى ذل ا إل ع وم  قواق
  مخالفات الحياة البرية جنوب سيناء مخالفات الحياة البرية جنوب سيناء . . مصادرة آافة هذه األشياء وتحرير محاضر مخالفة لها مصادرة آافة هذه األشياء وتحرير محاضر مخالفة لها 

20022002  2525  
20032003  1717  
20042004  2020  

ع                          ..  ثث وجي خارج الموق وع البيول ات التن ة ومكون اة الفطري افي للحي ذاء الك وفير الغ ع                        يتم تنظيم عمليات الرعي لت وجي خارج الموق وع البيول ات التن ة ومكون اة الفطري افي للحي ذاء الك وفير الغ يتم تنظيم عمليات الرعي لت
  . . األسماك والحياة البحرية لعدم اإلخالل بالتوازن الخاص بتغذية البيئة البحرية األسماك والحياة البحرية لعدم اإلخالل بالتوازن الخاص بتغذية البيئة البحرية الطبيعي آما يتم منع إطعام الطبيعي آما يتم منع إطعام 

الي الحد من    االنواع النباتية والحيوانية االنواع النباتية والحيوانية يتم مراقبة المنافذ والموانئ والهيئات لمنع خروج       يتم مراقبة المنافذ والموانئ والهيئات لمنع خروج         ..  جج الي الحد من    خارج البالد وبالت خارج البالد وبالت
م ت    د ت بالد وق ل ال ى آ ي وف ع الطبيع ذا الموق ارج ه ة خ دمير والمحافظ ع الت م ت   الصيد ومن د ت بالد وق ل ال ى آ ي وف ع الطبيع ذا الموق ارج ه ة خ دمير والمحافظ ع الت ر الصيد ومن ر حري ات 44حري ات  مخالف  مخالف

ام     ام    لخروج صقور الشاهين والحر ع ا وانتهى        20032003  ––  20022002لخروج صقور الشاهين والحر ع ادة إطالقه ا وإع م حيازته بالد وت ا وانتهى         لخارج ال ادة إطالقه ا وإع م حيازته بالد وت  لخارج ال
ره داخل مصر   ة لصيد صقور ح ذلك أي موافق ره داخل مصر  ب ة لصيد صقور ح ذلك أي موافق ال . . ب رد مث ذا مج ال وه رد مث ذا مج والي ييوو  ––وه د ح والي وج د ح ون 4040وج ون  مك اه (( مك اه حي حي

وع البي                  ا سبق وبمتحف للتن ام آم وع البي                 فطرية برية وبحرية ومنتجات حياه فطرية آل ع ا سبق وبمتحف للتن ام آم ة    فطرية برية وبحرية ومنتجات حياه فطرية آل ع امج رعاي وجي ببرن ة    ول امج رعاي وجي ببرن ول
  . . الحياة الفطرية الحياة الفطرية 

ذاء           ..  حح ى الغ ة ف اة الفطري وجي والحي وع البيول ات التن ارك مكون ي تش ة الت ات المستأنس ة الحيوان ة آاف ذاء         رعاي ى الغ ة ف اة الفطري وجي والحي وع البيول ات التن ارك مكون ي تش ة الت ات المستأنس ة الحيوان ة آاف رعاي
م عالج  م عالج والرعي ت زالن    14151415والرعي ت ارك الغ ي تش ي والت ون الطبيع ارج المك ة خ ام الراعي ل واألغن ة لإلب زالن     حال ارك الغ ي تش ي والت ون الطبيع ارج المك ة خ ام الراعي ل واألغن ة لإلب  حال

الحلم المعدى          لك  لك ––والوعل النوبي والثدييات األخرى فى      والوعل النوبي والثدييات األخرى فى       الحلم المعدى         ل منها وقد وجد أحد األوعال النوبية نافقًا مصابًا ب ل منها وقد وجد أحد األوعال النوبية نافقًا مصابًا ب
ام          44 والذي يصيب الجمل ومصر        والذي يصيب الجمل ومصر       22000101عام  عام   وق أخرى ع ام           حاالت نف وق أخرى ع م تكن   20052005--20042004  ––  20022002 حاالت نف م تكن    ول  ول

  . . مصابة بأي من األمراض  مع الحيوانات المستأنسة بعد تطبيق برنامج الرعاية للحيوانات المستأنسة مصابة بأي من األمراض  مع الحيوانات المستأنسة بعد تطبيق برنامج الرعاية للحيوانات المستأنسة 
  
  

  ل تبنى بلدك تدابير إلعادة توليد األنواع المهددة في بيئاتها الطبيعية تحت الظروف المناسبة؟ه ):ج (9في المادة ◊ 68
    ال )أ
    ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
    )ل أدناهمن فضلك اذآر التفاصي(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

  .مزيد من التعليقات حول تدابير إعادة توليد األنواع المهددة في بيئاتها الطبيعية تحت الظروف المناسبة
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 اعادة توليد السلحفاه المصرية المهددة باالنقراض -
 استزراع الكثير من االنواع النباتية مثل النباتات الطبية ونباتات الصبار بمشارآة القطاع الخاص -
 قطاع الخاص على تنفيذ بعض برامج اعادة توليد بعض النباتات والحيوانات شاملة الثدييات والزواحفتشجيع ال -
  اعادة توطين واآثار أشجار االآاشيا -
 اعادة توطين واآثار أشجار المانجروف -
 مشاريع تربية واآثار النعام: على المستوى الخاص  -
 :هذا وقد نجحت الكثير من التجارب منها -
  "الثدييات البحرية "  الصحراوىاالسكندرية/ القاهرة طريق–لحياة الفطرية بمدينة شرم الشيخ مرآز اآثار ا •
ومن أمثلة برامج توليد االنواع المهددة فى بيئتها الطبيعية وتدابير رعايتها تحت الظروف المناسبة برنامج االآثار  •

 بمحميات جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ
 ئات الطبيعية وعمل الدراسات لكل أنماط حياتها وتم بدء برنامج االآثارمن البيتم جلب بعض االجناس  •
توفير بيئة مشابهة للبيئة الطبيعية بغرض تهيئة المناخ المناسب إلآثار هذه الحيوانات طبيعيا مع توفير االمكانات  •

 .المناسبة لذلك
 طبيعية فى البيئة البريةمقاربة برامج التغذية والوقاية والرعاية من االمراض ألنظمة التغذية ال •
ر بغرض زيادة االعداد ساعداد البرامج المتكاملة للحفاظ على االجيال الناتجة من عمليات االآثار التى تولد فى اال •

  .التى تسمح بدورها باعادة تشكيلها تدريجيا فى موائلها الطبيعية
  
  
  

د   هل اتخذ بلدك تدابير لتنظيم وإدارة تجميع ال ):د (9في المادة ◊ 69 تم تهدي موارد البيولوجية من البيئات الطبيعية ألغراض المحافظة خارج الموقع الطبيعي حتى ال ي
  األنظمة اإليكولوجية والسكان في البيئة الطبيعية لألنواع؟

    ال )أ
    ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

مزيد من المعلومات حول تدابير تنظيم وإدارة تجميع الموارد البيولوجية من البيئات الطبيعية ألغراض المحافظة خارج الموقع الطبيعي حتى ال يتم تهديد األنظمة 
  .ألنواعاإليكولوجية والسكان في البيئة الطبيعية ل

يدة ف قانون وزارة الزراعة لمنع استخدام االجناس الم– 1994 لسنة 4سن قانون منع حيازة الحياة البرية قانون  -
  للزراعة

 الحد من تجميع الموارد البيولوجية واشتراط وجود موافقة االدارة المنرآزية لحماية الطبيعة -
 حصول عليها من برامج االآثار بدال من البيئة الطبيعيةمنع تجميع اى عينات أو موارد بيولوجية تم اآثارها وال -
 منع تجميع عينات من الملحق الخاص باتفاقية سايتس بدون وجود موافقة السايتس  -
االشراف التام على تجميع أى عينات وموارد بيولوجية الغراض المحافظة خارج الموقع الطبيعى من قبل االدارة  -

 االعداد والنوع ومكان تجميع المورد مع اشتراط وجود دراسات تقييم اثر بيئى  تحديد–المرآزية لحماية الطبيعة 
 السايتس ومراجعة الدراسات االقتصادية وميزانيات االنفاق على برنامج المحافظة خارج  اتفاقيةومراجعة موقف

 . لهذه المواردالموقع الطبيعى ووجود حد أدنى من الموارد المالية للحفاظ على الموافقة المشروطة للتجميع
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   48  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب
  2010 هدف عام االسهام في التقدم نحو  )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

   النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة-أ
  )رج الموقع الطبيعىبرنامج االآثار خا( نتائج البرنامج - 
فى ) 7العدد  (2003النتيجة فى )  اناث وذآر2بدء التجربة بعدد ( نجاح برنامج االآثار فى الثدييات والغزال المصرى - 

  33وصل العدد الكلى الى ) 5العدد  (2005فى ) 3العدد  (2004
) 6العدد  (2005فى ) 3العدد  (2004فى ) 4العدد  (2003والنتيجة فى )  اناث وذآر3بدء التجربة بعدد ( الوعل النوبى - 

  17وصل العدد الكلى الى 
العدد  (2005فى ) 4العدد  (2004فى ) 4العدد  (2003النتيجة فى )  ذآور3 اناث و3بدء التجربة بعدد ( الكبش االروى - 
   20العدد الكلى ) 6
  3وصل العدد الكلى الى ) 1دد الع (2005والنتيجة فى ) بدء التجربة بعدد أنثى وذآر( الضبع المخطط - 
  6العدد الكلى ) 4العدد  (2004والنتيجة فى ) بدء التجربة بعدد أنثى وذآر( القط البرى - 
  20وصل العدد الكلى الى ) 8العدد  (2005وفى ) 7العدد  (2004والنتيجة فى )  أنواع5بدء التجربة بعدد ( الوبر - 
  2004/2005 من االفراد فى 70 أمهات وصل العدد الى 7دد بع) االوز المصرى( برنامج اآثار الطيور -
  25 وصل االنتاج السنوى الى 6النعام االفريقى بعدد االمهات (
   من االفراد105 أمهات وصل العدد االجمالى الى 4بعدد ) السلحفاه السوداني والمصرية ( برنامج اآثار الزواحف - 
  بالتعاون مع برنامج رعاية الحياة الفطريةحد المشاريع  يتم تجريب اآثار الدولفين فى االسر فى ا- 
 االآثار أعطى احساسا باالمان للحفاظ على آافة االنواع التى نجح االآثار بها من الثدييات والطيور  نجاح عمليات- 

ق الطبيعى والزواحف وهو عن مستوى االمان للحفاظ على مكونات هذه االنواع من مكونات التنوع البيولوجى خارج النطا
  :مما أدى الى

تقليل االتجار والصيد لهذه االنواع حينما يشعر التجار بنجاح اآثار هذا النوع فقد رآد تماما سوق غزال الدورآس ) 1      
وليس هناك رغبة فى ) ألفان جنيه مصرى(وأصبح االن ال يتجاوز )  ألف جنيه مصرى15 (2001وآان سعر الغزالة عام 

حيث أن االتجار والصيد يكلف أعلى من هذا المبلغ وهذا فقط آمثال لألنواع االخرى والتى أصبح آل من الصيد أو االتجار 
  .يرغب فى حيازتها أو عرضها يفضل الناتج من االآثار لسهولة تربيته وعرضه

لتى يتم اآثارها ألول مرة عمل آافة الدراسات الجينية والتقنية الحيوية على االنواع الحيوانية والنباتية افتح أبواب ) 2     
  .وهى الخطوة االهم فى هذه النتائج

الوراثية حيث أصبح من المتوفر امكانية الحصول على آافة االنسجة امكانية البدء فى تأمين بنك االنسجة واالصول ) 3     
  سواء من االصول أو من نتائج االآثار

ولوجى يعطى القاعدة القوية لمتحف التاريخ الطبيعى عن طريق ابقاء الحفاظ على هذه االصول والمكونات للتنوع البي) 4     
  .النوع واصحاحة واسترجاعه

   االسهام فى تحقيق غايات الخطط االستراتيجية لالتفاقية-ب
  النجاح فى زيادة مكونات التنوع البيولوجى خارج الموقع الطبيعى -
 تنوع البيولوجى خارج الموقع الطبيعىخفض حجم الخسائر من صيد وتبديد وحيازة وإتجار لمكونات ال -
 زيادة الوعى حول أهمية مكونات التنوع البيولوجى فى الموقع الطبيعى وخارجه -
 أخراج آوادر وطنية قادرة على صون مكونات التنوع البيولوجى خارج الوضع الطبيعى -
 يعىاخراج ابتكارات جديدة وطرق علمية فريدة إلنجاح عمليات االآثار خارج الوضع الطب -

  
  2010 االسهام فى التقدم نحو هدف -ج
 تم ادخال أجناس جديدة لالآثار والتوليد ألول مرة مما سيؤدى الى الوصول للحد االقصى للحفاظ على مكونات التنوع -

  البيولوجى خارج الموقع الطبيعى
دراسات حول ذلك حيث أن بعض لك وعمل الجدا لذ يتم اختبار اآثار آافة االجناس االفريقية والعالمية فى مناخ البلد المالئم -

  هذه االجناس آان يعيش فى هذا البلد
  
   التقدم فى االستراتيجية-د
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  . يتم عمل دراسات وطنية حول الترآيبات الوراثية واالصول الجينية لتسجيل حقوق الملكية البيولوجية لنقل المكونات الجينية-
 تحققت النتائج 2000 منذ البداية عام 2005االصحاح واالسترجاع حتى عام  االستراتيجية الوطنية بدأت تطبق نحو مبادئ -

 سيتحقق تطبيق آافة دراسات الحفاظ خارج الموقع الطبيعى وسنبدأ بإطالق المكونات المتطابقة وراثيا 2010السابقة وحتى 
  تدريجيا داخل الموقع الطبيعى وخارجه

  
   االسهام فى تحقيق غايات االلفية للتنمية-هـ

تم الوصول من خالل االستراتيجية الوطنية التى يتم تحقيقها لتحقيق أهداف االلفية وبدء االستغالل للتكنولوجيا  -
الحيوية لحفظ مكونات التنوع البيولوجى خارج الموقع الطبيعى عن طريق زيادة الخبرات الوطنية إلستغالل هذه 

  الخ... اجناس تجارب – مبيدات اختبارية –نتجات طبية  م–المكونات لزيادة التكنولوجيا الحيوية إلنتاج أدوية 
  
   الضغوط والمصاعب -و
   نقص االستيعاب االستراتيجى فى مخططات البلد نحو توفير استيعاب مؤسسى لهذه البرامج-
  ) االطالق–التجارب الجينية ( نقص التمويل المالى للمرحلة القادم -
   نقص بعص عناصر التدريب على هذا المجال-
  )المتخصص( نقص الكوادر البشرية المدربة ألداء دور الحفظ -
 نقص الوعى البيئى لدى السكان المحليين فى المناطق الموجودة خارج الموقع الطبيعى بعمليات الحفاظ وعدم الصيد وعدم -

  .آثار بحجة توقع فشلهاعلمية لبعض عمليات االالاالتجار وآذلك تجار الحياة البرية ومعارضة الجهات الكثيرة الدولية وغير 
  
  
  

   االستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي االستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي––  1010المادة المادة 
  هل دمج بلدك دراسة المحافظة واالستخدام المستدام للموارد البيولوجية في صناعة القرار الوطني؟ ):أ (10في المادة   ◊ 70

    ال  )أ
  X  جاري اتخاذ خطوات ولكن ال،  )ب
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(طاعات ذات الصلة نعم، في بعض الق  )ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في معظم القطاعات ذات الصلة   )د

  .مزيد من المعلومات حول دمج دراسة المحافظة واالستخدام المستدام للموارد البيولوجية في صناعة القرار الوطني
لتنمية المستدامة والخطة التنفيذية تم انشاء لجنة وطنية لمتابعة الجديد فى  والخاصة با2002بعد مؤتمر القمة عام  -

 Millenumمجال التنمية المستدامة وفى نفس الوقت إدماج المؤشرات العالمية بالتنمية المستدامة شاملة االلفية التنموية 
Development Goals (MDG) المستدام للموارد البيولوجية فى واعداد تقارير سنوية تعكس دمج المحافظة واالستخدام 

صناعة القرار واصبحت سياسة الدولة إدماج البعد البيئى فى جميع قطاعات الدولة وعليه تم اعداد الخطة الوطنية 
والمشروعات القائمة على مبدأ التنمية المستدامة واخذ فى االعتبار مبادئ اديس بابا الخاصة بالتنمية المستدامة فى 

  .لوطنية للسياحة البيئيةوضع السياسة ا
  



100 

  
  هل تبنى بلدك تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية تتجنب أو تقلل التأثيرات العكسية على التنوع البيولوجي؟ ):ب( 10في المادة   ◊ 71

    ال  )أ
    ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب
  X  )لتفاصيل أدناهمن فضلك اذآر ا(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د

  .مزيد من المعلومات حول التدابير التي تم تبنيها المتعلقة باستخدام الموارد البيولوجية والتي تتجنب أو تقلل التأثيرات العكسية على التنوع البيولوجي

   البيئى الداء نشاط يتعلق بالتنوع البيولوجى ضرورة اجراء دراسة تقييم االثر -
 االستخدام المستدام للنباتات الطبية -
 تنفيذ خطط إدارة مناطق الغوص فى البحر األحمر بناء على سعة النظام البيئى للشعاب المرجانية -
 إنشاء أآبر نظام بيئى للشمندورات فى العالم فى البحر االحمر -
  Spinner dolphinدرفيل الدوار تنفيذ وإدارة خطة إدارة خاصة بال -
  سماك الزينة وخيار البحرأالبدء فى تنفيذ برامج استزراع  -
  عدم إدخال أية أنواع أو أجناس من شأنها أن تؤثر على التنوع البيولوجى الوطنى -

  
  
  

   تتوافق مع متطلبات المحافظة واالستخدام المستدام؟هل طبق بلدك تدابير تحمي وتشجع االستخدام المعتاد للموارد البيولوجية والتي ):ج (10في المادة   ◊ 72
    ال  )أ
    ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب
  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د

  .دابير التي تحمي وتشجع االستخدام المعتاد للموارد البيولوجية والتي تتوافق مع متطلبات المحافظة واالستخدام المستداممزيد من المعلومات حول الت
 أماآن لمراقبة – حظر صيد زريعة األسماك – فتح البواغيز على مياه بحيرة البرلس -أستزراع أشجار الزيتون  -

 .مشروع صون األراضي الرطبةالدارة للمنطقة من خالل عمليات صيد الطيور فى الزرانيق من خالل خطة ا
 .للسكان المحليين القائم على التنمية السياحية وتوفير فرص العمل مشروع البحر األحمر -
تنمية جنوب سيناء القائم على تنمية المجتمع المحلى بصورة أساسية وإحترام تقاليدهم وممارساتهم مشروع  -

  طبيعيةواستخدامهم المستدام للثروات ال
  

   هل طبق بلدك تدابير تساعد السكان المحليين على تطوير وتنفيذ اإلجراءات العالجية في المناطق المتأثرة حيث تم تقليل التنوع البيولوجي؟ ):د (10في المادة    ◊ 73
    ال  )أ

    ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب
  X  )ر التفاصيل أدناهمن فضلك اذآ(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د

  .مزيد من المعلومات حول التدابير التي تساعد السكان المحليين على تطوير وتنفيذ اإلجراءات العالجية في المناطق المتأثرة حيث تم تقليل التنوع البيولوجي
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 التوعية والتثقيف البيئى للسكان المحليين بمناطق العميد والبرلس –مج محو االمية  برا–برامج تعليم المرأة  -
 .مشروع صون األراضي الرطبةوالزرانيق من خالل 

 فتح وتطهير البواغيز في بحيرتي البرلس والبردويل على ساحل البحر المتوسط مما أتاح تجديد مياه البحيرتين -
 .ماوزيادة التنوع في الثروة السمكية به

 )أشجار االآاشيا (مساعدة السكان المحليين وخاصة المحميات الطبيعية فى تنفيذ برامج االصحاح واالسترجاع  -
  

  
  )5/24المقرر  (هل حدد بلدك المؤشرات والتدابير الحافزة للقطاعات المرتبطة بالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟  ◊ 74

    ال  )أ
  X  حالًيا تقييم المؤشرات المحتملة ال، ولكن يجري  )ب
    )من فضلك وضح ذلك أدناه( نعم، تم تحديد المؤشرات  )ج
  . فيما يتعلق بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجيتحديد المؤشرات والتدابير الحافزة للقطاعات حول مزيد من التعليقات

  جارى اعداد المؤشرات -
  

  
ر؟               هل طور بلدك خبرات وبرا      ◊ 75 دة الفق ى التخفيف من ح وجي، خاصة في العمل عل وع البيول تدام للتن ذة لالستخدام المس تدام المنف  مج وسياسات االستخدام المس

  )5/24المادة (

    ال) أ

    ال، ولكن الخبرات والبرامج والسياسات المحتملة قيد التطوير) ب

  X  )تفاصيل أدناهمن فضلك اذآر ال(نعم، يتم تطبيق بعض السياسات والبرامج ) ج

    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق سياسات وبرامج شاملة ) د

  .مزيد من المعلومات حول برامج وسياسات االستخدام المستدام
ادى تنفيذ برامج السياحة البيئية الى رفع مستوى الفقر لدى السكان المحليين حيث تم اشراآهم فى جميع االنشطة  -

وقد لعب المجتمع المحلى دورا هاما فى تطوير الكثير من األنشطة .  فترة التخطيط والتنفيذ وحتى التقييمابتداء من
 3التى ساهمت فى زيادة دخل السكان الى أآثر من ) النباتات الطبية ، المنتجع البيئى ، الحرف التقليدية(المستدامة 

  . فى اليومالفرد فى جنوب سيناء/دوالر 
  

  )5/24المادة  (لدك أو اآتشف آليات تشرك القطاع الخاص في المبادرات الخاصة باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟هل طور ب   ◊ 76
    ال  )أ
    ال، ولكن اآلليات قيد التطوير  )ب
  X  )من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم، يتم تطبيق اآلليات   )ج

  .الخاص في المبادرات الخاصة باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجيمزيد من التعليقات حول تطوير آليات إلشراك القطاع 
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 جمعية اهلية للمساعدة فى الحفاظ على التنوع البيولوجى وصون الطبيعة بمحميات البرلس 30المساهمة فى اشراك  -
 .االراضى الرطبةمشروع والعميد والزرانيق من خالل 

 . سالمة وإنشاء جمعية ابوتجربة صمداي بالبحر األحمر -
 .جمعية المصرية البريطانية للعلوم البيولوجيةال -
 .بعض المحميات الطبيعيةاشراك القطاع الخاص والجمعيات األهلية فى انشطة  -
 تشجيع القطاع الخاص فى تنفيذ برامج االآثار واالسترجاع للتنوع البيولوجى -
مشكلة جزيرة (وع البيولوجى فى البحر االحمر تشجيع المجتمع المدنى فى الدفاع عن قضايا االستخدام المستدام للتن -

  )الجفتون
  

  )7/12المقرر (؟هل شرع بلدك في عملية لتطبيق مبادئ وإرشادات أديس أبابا في سبيل االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ◊ 77
    ال )أ
  X  المبادئ واألرشادات هي قيد المراجعة ال، ولكن  )ب
     هناك عملية مزمعةنعم،  )ج
    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (هناك عملية شرع فيهانعم،  )د

  عن عملية تطبيق مبادئ وإرشادات أديس أبابا في سبيل االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي مزيد من المعلومات 

ة حالة عنها يتم حاليا شرح مبادئ وإرشادات أديس بابا على جميع المستويات الوطنية، آما يجرى حاليا اعداد دراس -
  آنموذج جيد لإلستعمال المستدام للتنوع البيولوجى

  
تدام                   ◊ 78 بيل االستعمال المس هل أخذ بلدآم أية مبادرة أو تدابير لوضع ونقل تكنولوجيات وتقديم موارد مالية للمساعدة على تطبيق مبادئ وإرشادات أديس أبابا في س

  )7/12المقرر (؟للتنوع البيولوجي  
    ال )أ
  X  يجرى وضع البرامج الخاصة بهذا الموضوع  ولكن ال، )ب
المرجو إعطاء اتفاصيل (هناك تكنولوجيات تم وضعها ونقلها آما توجد موارد مالية محدودة تم تقديمها نعم،  )ج

     )أدناه

    )ه التفاصيل أدناالمرجو إعطاء(آثير من التكنولوجيات تم وضعها ونقلها، وقدمت موارد مالية محسوسة نعم،  )د
التعليقات عن وضع ونقل التكنولوجيات وتقديم الموارد المالية للمساعدة على تطبيق مبادئ وإرشادات أديس أبابا في سبيل االستعمال المستدام للتنوع مزيد من 
  . البيولوجي 

  
  

  التنوع البيولوجي والسياحة 
  )7/12المقرر (؟لبيولوجي  ل إنشئ بلدآم آليات لتقييم ورصد وقياس وقع السياحة على التنوع ا◊ 79

    ال )أ
    يجرى إنشاء اآلليات  ال، ولكن  )ب
  X   )المرجو تحديدها أدناه(هناك آليات موجودة نعم،  )ج
    تجرى مراجعة اآلليات الموجودة نعم،  )د

  التعليقات عن إنشاء آليات لتقييم ورصد وقياس وقع السياحة على التنوع البيولوجي  مزيد من 
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ر أنشطة السياحة البيئية ضمن اإلستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى وأصبحت أحد المبادئ تم إقرا -
 .األساسية إلعالن المحميات الطبيعية

وممثلى  الخبراء شارك فيهامشروع استراتيجية وطنية وخطط عمل لبرامج السياحة البيئية فى مصر تم مناقشة  -
  .الجهات المختلفة

 – أهمية صون التنوع البيولوجى – السلبيات –االيجابيات (السياحة البيئية للوضع الراهن تعرضت استراتيجية  -
، االهداف والسياسات والمبادئ طبقا لبرنامج عمل التنوع ) نماذج النشطة السياحة البيئية–المحميات الطبيعية 

 برامج مقترحة تشمل تطوير 7(طنى البيولوجى والسياحة الصادر عن اتفاقية التنوع البيولوجى وبرنامج العمل الو
 مرآز تكنولوجيا – االدارة الرشيدة ألنشطة السياحة البيئية –شبكة المحميات الطبيعية وصون التنوع البيولوجى 

 تعزيز الشراآة مع المؤسسات والقطاع الخاص – التوعية والتثقيف واالعالم والتسويق –المعلومات واالتصاالت 
 وأخيرا تكامل العمل الوطنى واالقليمى –ناء القدرات والدعم المؤسسى وآلية التمويل  ب–والمجتمعات المحلية 

  ). والدولى
دراسات عن االثار المترتبة على أنشطة السياحة المختلفة على التنوع البيولوجى فى مصر وخصوصا فى مجال  -

هذه االنشطة  وإدارة ضع آلية لمراقبة على الشعاب المرجانية حيث تم واالقدرة االستيعابية لمناطق الغوص وتأثيره
شبكة وتقييم آثارها ومن ثم عمل منظومة متكاملة لتوزيع وصيانة على أسس علمية بمشارآة جميع الجهات 

  . الغطسأنشطةالشمندورات فى البحر االحمر وخليج العقبة ، آذلك وضع برامج لتنظيم 
  )سباق رالى السيارات(احية المؤثرة على البيئة تقييم االثار البيئية المتزايدة على بعض االنشطة السي -
  تقييم االثار البيئية الى مشروع سياحى -
   إعالن مبادرة السياحة البيئية فى المنطقة الجنوبية للبحر االحمر -
  

  
وع البيول             ◊ 80 ى التن ياحة عل أثيرات الس يهم بت ادة وع ياحة لزي ى المستوى      هل وفر بلدك برامج تعليمية وتدريبية للعاملين في مجال الس ة عل درة الفني ة الق وجي وترقي

  )5/25المقرر (المحلي لتقليل اآلثار؟
    ال )أ
    ال، ولكن البرامج قيد التطوير )ب
  X  )من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم، يتم تطبيق البرامج  )ج

  .مزيد من التعليقات حول البرامج التدريبية والتعليمية التي تقدم للعاملين في مجال السياحة
  أنشطة تدريبية للمرشدين السياحيين -
 تدريب قائدى المراآب السياحية وآذلك العاملين عليها وضرورة الحصول على رخصة بيئية -
 وحققت نتائج جيدة حيث أصبحوا المكون الرئيسى لإلبالغ عن مخالفات تكسير Beach Boysتدريب افراد الشاطئ  -

  ) بجنوب سيناء2005-2004 حالة بالغ منهم عام 25(الشعاب أو تحجيمها 

  
ة                    ◊ 81 ة وتنمي ياحة وتخطيط التنمي اندة مشارآتهم في رسم السياسة الس ة لمس ة للمجتمعات األصلية والمحلي وارد مالي درة وم اء الق وارد لبن وفير م دك بت وم بل هل يق

  )7/14المقرر (؟المنتجات وإدارتها  
    ال )أ
    البرامج الخاصة بهذا الموضوع قيد البحث  ال، ولكن  )ب
  X   )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(هناك بعض البرامج الموجودة فعًال نعم،  )ج
    ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(توجد برامج شاملة نعم،  )د

ة وتخطيط التنمية وتنمية المنتجات التعليقات عن بناء القدرة والموارد المالية المقدمة للمجتمعات األصلية والمحلية لمساندة مشارآتهم في رسم سياسة السياحمزيد من 
  وإدارتها   

 علىنساء البدوتدريب الخ من خالل ... معارف وتقاليد وحرف ومشغوالت يدوية الحفاظ على التراث الحضارى من  -
الزراعة واالستخدام المستدام للنباتات المشغوالت اليدوية البسيطة وأعمال الرسم وغيرها وتدريب الرجال على 

  .فير االمكانيات الالزمة لها وتوفير فرص لهؤالء االفراد لعرض منتجاتهم فى المعارض المختلفةالطبية وتو



104 

زراعة النباتات الطبية بهدف استعادتها مرة أخرى فى من خالل مشروع النباتات الطبية بسانت آاترين يجرى  -
. المختلفةلزراعتها فى المناطق توفير الشتالت التى يحتاجها المزارعون ومواطنها البيئية التى أصبحت نادرة 

تطوير قدرات المجتمع المحلي وتدريبهم علي أفضل الطرق والحصاد وأسس التسويق للنباتات الطبية التي وآذلك 
  .تهاسيتم زراع

  من قبائل البشارية والعبابدة فى جنوب الصحراء الشرقية وتوفير فرص العمالهفرد ) 37(تدريب  -
) الدالفين(لية لمساعدة المجتمع المحلى فى المشارآة فى االنشطة السياحية أبو سالمة المساهمة فى انشاء جمعيات أه -

   االراضى الرطبة وسانت آاترين وجمعية للمرأة فى العالقى–) وادى الريان( أسالف أبو سالمة –
  تدريب البدو فى ادارة الفندق البيئى بسانت آاترين  -
من )  مشاهدة الطيور–مرشدين ( الفيوم على انشطة السياحة البيئية تدريب بعض افراد المجتمع المحلى فى محافظة -

 خالل المشروع الهولندى وااليطالى
  

  
ياحة              ◊ 82 ة الس ى تنمي ة إل ة الرامي تراتيجيات والخطط الوطني ياحة في وضع أو استعراض االس ة الس وجي وتنمي وع البيول اج إرشادات بشأن التن دك بإدم ام بل هل ق

  )7/14المقرر (؟ التنوع البيولوجي الوطنية وغير ذلك من االستراتيجيات القطاعية ذات الصلة بالموضوع واستراتيجيات وخطط عمل
    ، ولكن المبادئ اإلرشادية هي قيد االستعراضال )أ
ولكن خطة قيد البحث إلدماج بعض المبادئ الواردة في الخطوط اإلرشادية ضمن االستراتيجيات ذات ال،  )ب

    الصلة   

المرجو تحديد ما  (NBSAPsبضع مبادئ وخطوط إرشادية مدمجة فعًال في بعض الخطط القطاعية والـ م، نع )ج
     )هي تلك المبادئ وتلك القطاعات 

المرجو  (NBSAPsهناك آثير من المبادئ والخطوط اإلرشادية مدمجة في بعض الخطط القطاعية والـ نعم،  )د
  X   ) تحديد ما هي تلك المبادئ وتلك القطاعات

  المعلومات عن القطاعات التي تم فيها إدراج مبادئ من اإلرشادات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتنمية السياحة    مزيد من 
 )2005(االستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية  -
 الخطة االستراتيجية للعمل البيئى  -
 .االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى وخطة العمل -
ه االستراتيجيات الى إدراج مبادئ االرشادات المتعلقة بالتنوع البيولوجى والتنمية السياحية ، وعليه فقد تم تدعو هذ -

وقد حضر ورش . العديد من ورش العمل التى قام بتنفيذها جهاز شئون البيئة لشرح هذه المبادئ والدعوة الى تنفيذها
ة ، إدارة المناطق الساحلية، ممثلين من وزارة التنمية المحلية العمل ممثلين من وزارة السياحة ، قطاع حماية الطبيع

  .والصحية وغيرها من الوزارات ذات الصلة
  

  
   49  المربع

  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد
  خذةالنتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المت  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و
   النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة-أ

تشمل السياسات القطاعية وخاصة السياحية إدماج مبدأ التنمية المستدامة وتشجيع االستخدام المستدام للثروات  -
  الطبيعية شريطة إجراء دراسة تقييم األثر البيئى

   االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية-ب
المشروعات الجارية تلزم اشراك المجتمعات المحلية فى جميع االنشطة والسماح لهم بممارسة تقاليدهم  معظم -

  واالستخدام المستدام للثروات الطبيعية ، واالشراك فى بعض برامج إعادة التأهيل داخل المحميات الطبيعية
  2010 االسهام في التقدم نحو هدف عام -    ج
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   هناك تحسن ملحوظ-
  قدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي الت-د
   هناك تقدم ملحوظ-
   االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية -هـ
   هناك تقدم ملحوظ-
   ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ-و
   محدودية الموارد المالية وقلة القدرات البشرية-

  
 

  التدابير الحافزةالتدابير الحافزة  ––ة ة المادة الحادية عشرالمادة الحادية عشر
  هل وضع بلدك برامج لتحديد وتبني تدابير سليمة اقتصادًيا واجتماعًيا تكون بمثابة حوافز للمحافظة على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته؟◊ 83

    ال )أ
    ال، ولكن البرامج في المراحل األولى من التطوير )ب
  X  )ضلك اذآر التفاصيلمن ف(نعم، بعض البرامج مطبقة  )ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل(نعم، توجد برامج شاملة مطبقة  )د

  .مزيد من التعليقات حول برامج تحديد وتبني حوافز للمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي

ماعيا آحوافز للمحافظة ينفذ العديد من البرامج داخل المحميات الطبيعية والتى تشمل تدابير سليمة اقتصاديا واجت -
  :وتشمل هذه الحوافز ما يلى. على التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام

  إنشاء مفرخات سمكية لزيادة المخزون السمكى فى المحميات التى بها بحيرات مثل وادى الريان وقارون والبرلس  -
  ك بانشاء أقفاص سمكيةمساعدة الشباب فى توفير العمالة عن طريق البنك االجتماعى للتنمية وذل -
  إنشاء المزارع السمكية حول البحيرات لتخفيف الضغط على المخزون السمكى بالبحيرات -
تطبيق برامج المراعى المستدام داخل محميات العميد والبرلس والزرانيق حيث تنظم المراعى فى أوقات معينة  -

وانات فى االوقات التى يصل فيها الغطاء النباتى وتعطى االولوية للسكان المحليين وتدعيمهم باالعالف لتغذية الحي
  مراحل حرجة حتى تتاح الفرصة للنباتات أن تنمو 

  إنشاء االبار فى العديد من المحميات لتوفير المياه للسكان المحليين وحيواناتهم وأيضا فى الزراعة  -
  لبوص داخل البحيراتمشارآة المجتمعات المحلية فى العديد من األنشطة داخل المحميات مثل إزالة ا -
  تطهير البواغيز داخل بحيرات البرلس والبردويل -
  توفير فرص العمالة داخل المحميات -
  .تعظيم المعرفة بالنباتات الطبية البرية واستخداماتها وأهميتها وآذلك آيفية تحقيق االستخدام المستدام لها -
  )81سؤال (انظر  -

  
اطق األخرى            هل طور بلدك اآلليات أو المناهج لضمان الدم       ◊ 84 رامج والمن ج المالئم لكل من قيم السوق وغير السوق للتنوع البيولوجي في الخطط والسياسات والب

  )4/10 و 3/18المقرران  (ذات الصلة؟
  X  ال )أ
    ال، مازال في المراحل األولى لتطوير اآلليات )ب
    )من فضلك اذآر التفاصيل(نعم، اآلليات مطبقة  )ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل(ار اآلليات متاحة نعم، مراجعة آث )د

  .مزيد من التعليقات حول آليات أو مناهج دمج قيم السوق وغير السوق للتنوع البيولوجي في الخطط والسياسات والبرامج
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  )3/18المقرر ( هل طور بلدك برامج تدريبية وأخرى لبناء القدرة لتنفيذ التدابير الحافزة وتشجيع مبادرات القطاع الخاص؟ ◊ 85
    ال )أ
    ال، ولكن البرامج قيد التطوير )ب
  X  نعم، بعض البرامج مطبقة )ج
    نعم، العديد من البرامج مطبق )د

  
اف     6/15االقتراحات لتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة الواردة في المرفق األول بالمقرر هل يضع بلدك في االعتبار  ◊ 86 دابير الح ذ الت د تصميم وتنفي ى الحفظ    عن زة عل

  )6/15المقرر  (؟والتنوع البيولوجي 
    ال )أ
  X  )من فضلك وضح ذلك أدناه (نعم )ب

  .مزيد من المعلومات عن المقترحات التي ينظر فيها عند تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي
 وتدريب العاملين عليها على إدارة  المؤسسة من بدو العميدهليةبناء قدرات الجمعيات األتم وضع برامج ل -

  .والحفاظ على التنوع البيولوجى بالمنطقةالمشروعات وتحمل أعباء التنمية ، مما يكفل استدامة الدور المحلى 
مجتمعات  النباتات الطبية واالراضى الرطبة بتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة وذلك من خالل إشراك الىيقوم مشروع -

 :المحلية فى
 الف 30 الف شجرة فى محمية سانت آاترين و 40 حيث تم زراعة Accaciaاستزراع أشجار االآاشيا  

 شجرة فى الزرانيق 
 استزراع أشجار الزيتون فى محمية العميد  
يد وتنفيذ برامج التدريب وتوفير بعض الحوافز مثل المساهمة فى تكلفة شباك الصانشاء الجمعيات االهلية  

 القانونية وتوزيع بعض المواتير على الصيادين فى مناطق الصيد النائية
 قطع االشجار التى تستخدم آوقودتوفير مواقد البوتاجاز فى العديد من المحميات للسكان وذلك لالقالل من  
 تا وتوزيعها على السكان المحليين فى محمية سانت آاترين لالقالل من تقطيعتوفير االخشاب من الدل 

   االشجار التى تستخدم آوقود
  



107  

  
  )7/18المقرر (؟هل أحرز بلدآم أي تقدم في إزالة أو تخفيف السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز ضارة على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ◊ 87

    ال )أ
    ولكن يجرى تبين هذه السياسات والممارساتال،  )ب
المرجو إعطاء (سات والممارسات غير أن الحوافز لم تتم إزالتها أو تخفيفها بالكامل تم تبين السيا، نعم )ج

    )التفاصيل أدناه

  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(تم تبين السياسات والحوافز وتمت إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة نعم،  )د
  ت إزالتها أو تخفيفهاأو تم/مزيد من المعلومات عن الحوافز الضارة التي تم تبينها و

 قام مشروع صون االراضى الرطبة بمجموعة من البرامج التى تساعد على إزالة أو تخفيف السياسات أو الممارسات التي -
  :تولد حوافز ضارة على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي نعرض منها

رس الحدود والسكان المحليين بقضايا ربط المجموعات المستهدفة من الصيادين و رجال الجمارك وح 
الصون واالستخدام المستدام بصفة عامة ورفع الوعى البيئى بأهمية هذه الثروات الطبيعية وضرورة 

  .معاملتها بشكل مستدام 
 التى تؤثر سلبا بشكل مباشر على الثروة السمكية ببحيرة البرلس المزارع السمكيةالعمل على الحد من اقامة  

  .ل عمليات صيد الزريعة وتلويث مياه البحيرةوذلك من خال
  .إعادة التأهيل البيئى لبحيرتى البرلس والبردويل وذلك من خالل تطهير البواغيز وحفر قنوات شعاعية  
  .إعادة زراعة المراعى المتدهورة بمنطقة الزرانيق بشمال سيناء بنبات القطف فى مناطق السبخات بها 

  : فى منطقة البحر االحمر تم-
وضع خطة لصيانة عيون المياه داخل منطقة وادى الجمال بالبحر االحمر و ذلك لجذب الحيوانات البرية  

 .لالستقرار داخل الوادى و خاصة بعد منع دخول السيارات
وادى الجمال محمية لبة للمنتجعات السياحية فى نطاق االنتهاء من إنشاء المدفن الصحى للمخلفات الص 

آما تم اختيار المكان المناسب و تحضير األدوات الالزمة إلنشاء مدفن ,  علممرسى بمنطقةبالبحر االحمر 
 .صحى آخر بمنطقة حماطة

تنظيم الزيارات لمنطقة صمداى للحفاظ على الدرافيل وتنفيذ أعمال من شأنها رفع مستوى المعيشة للسكان  
  .المحليين

  
   50  المربع

  :وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة 
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
   مجال التنوع البيولوجي التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في)  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و
   النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة-أ

ة الطبيعيساعدت األنشطة السالفة الذآر فى توفير البدائل التى أدت الى االقالل من التدهور البيئى داخل المحميات  -
  وبالتالى زيادة التنوع البيولوجى بها

   االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية-ب
   هناك اسهامات ملحوظة تتمثل فى صون مكونات التنوع البيولوجى بمستوياته المختلفة-
  2010 االسهام في التقدم نحو هدف عام -    ج

ث تشير النتائج الى زيادة بعض االنواع التى آانت مهددة  حي2010 فى التقدم نحو هدف  هناك تحسن ملحوظ-
 ، آما ساهمت برامج االسترجاع واالصحاح بمشارآة باالنقراض حيث ازدادت أعدادها خالل السنوات الماضية

  المجتمعات المحلية فى تحسين موائل عديدة داخل المحميات الطبيعية
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  وطنية في مجال التنوع البيولوجي التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل ال-د
نجحت الخطة الخمسية االولى لالستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجى حيث اآدت على ضرورة االهتمام  -

  بالسكان المحليين وتوفير التدابير الالزمة لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجى
   االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية -هـ
جميع المشروعات التى تنفذ حاليا تهدف الى تحقيق غايات االلفية للتنمية حيث ساعدت على رفع المستوى المعيشى  -

  للسكان المحليين من خالل توفير العمل لهم واالهتمام بصحتهم واالستدامة البيئية
   ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ-و
  أن هناك صعوبات مالية وتقنية ومؤسسيةبالرغم من الجهود التى تبذل حاليا، إال  -

  
   البحث والتدريب البحث والتدريب––  1212لمادة لمادة اا

ادة     ◊ 88 تدام                   ):أ (12في الم وجي واالستخدام المس وع البيول ى التن د والمحافظة عل دابير الخاصة بتحدي دريب العلمي والفني للت يم والت رامج للتعل دك ب هل وضع بل
  لمكوناته؟
    ال )أ
    ي مراحل أولى من التطويرال، ولكن البرامج مازالت ف )ب
  X  )من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم، يتم تطبيق البرامج  )ج

  .مزيد من المعلومات حول البرامج الخاصة بالتعليم والتدريب العلمي والفني للتدابير الخاصة بالتحديد والمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
 فى العمل يد من االنشطة التى تعزز مشارآة الشباب والمرأةللشباب والبيئة وقامت بالعد عاما 2004اعتبرت وزارة البيئة عام 

  :البيئى من أهمها
 . مليون شاب14إنشاء تجمعات شبابية أهلية على مستوى المحافظات فى مصر تضم فى عضويتها حوالى  -
 .ى التربية والتعليم والشبابتصميم مجموعة برامج تدريبية للشباب فى االجازات من خالل التعاون مع وزارت -
 .فى مختلف المحافظات جماعة للبيئة 40إنشاء عدد  -
 .اقامة معسكر قومى فى محمية الزرانيق بشمال سيناء نظرا للتنوع البيئى بالمنطقة -
توقيع بروتوآول بين وزارة البيئة ووزارة الشباب لنشر الوعى بين الشباب من خالل الندوات والمعسكرات التى  -

لى غرس روح الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية ، آما تضمن البروتوآول انشاء معسكر بيئى دائم تهدف ا
 .للشباب المصرى والعربى

 .االهتمام بالمرأة الريفية وتفعيل دورها فى حماية البيئة الريفية -
 .ام المستدام لهتنظيم برامج تدريبية وأنشطة للفتيات فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى واالستخد -
ة أساتذة الجامعات والطالب فى برامج الرصد والتقييم للتنوع البيولوجى بغرض إدارة االنظمة البيئية على آمشار -

مؤسسة واالسيا الدولية لدراسة الشعاب المرجانية فى محمية رأس محمد وبيئة المناطق الجافة مثال (اساس علمى 
 فى سانت آاترين

ير الخاصة بتحديد والمحافظة على التنوع البيولوجى واالستخدام المستدام لمكوناته بناء على اعداد تقرير عن التداب -
 مقررات اتفاقية التنوع البيولوجى بهذا الشأن وإرسال التقرير بها الى الجهات الحكومية وغير الحكومية

 تشجيع الدراسات الخاصة باالستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجى  -
  اليونسكو الخاص بالتعليم من اجل التنمية المستدامةعقدفى تطبيق البدء  -
 اعداد دراسة حالة عن التنمية المستدامة فى محمية سانت آاترين -
برامج خاصة بتدريب مديرى المحميات الطبيعية بالتدابير الخاصة بتحديد والمحافظة على التنوع البيولوجى  -

 واالستخدام المستدام لمكوناته
ضرة عن التنوع البيولوجى والبحث العلمى القيت فى المؤتمر القومى ألآاديمية البحث العلمى اعداد محا -

 والتكنولوجيا
ارسال الكثير من العاملين بالمحميات الطبيعية الى الخارج للحصول على درجات الماجستير والدآتوراه فى مجال  -

 ت وورش العمل ذات العالقة بالتنوع البيولوجىصون التنوع البيولوجى وآذلك المشارآة فى الكثير من المؤتمرا
 إعداد مرجع بيئى يدرس فى الجامعات المصرية يشمل عمليات صون التنوع البيولوجى -
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 توأمة بين محميتى جراند ساسو بإيطاليا ووادى الريان فى مصر -
 تطوير االرشاد الزراعى والسمكى نحو التنوع البيولوجى الزراعى -
  لبيئية يدرس فى المدارس بمحافظة البحر االحمراعداد آتاب عن التربية ا -

  
  
  

  هل يشجع بلدك األبحاث التي تسهم في المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟ ):ب( 12في المادة   ◊ 89
    ال )أ
  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ب

  .تخدام المستدام للتنوع البيولوجيمزيد من المعلومات حول األبحاث التي تسهم في المحافظة واالس
تضمنت االستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى مجموعة من العناصر للخطة الوطنية وآان من بينها برامج  -

برامج البحوث مجموعة من برنامج العمل الوطنى اإلطار المرآزى لالبحوث والدراسات والرصد والتقييم ووضعت 
 .والوزارات المعنية االخرى) وزارة التعليم العالى والبحث العلمى(منها سسات الوطنية التنسيق مع المؤبوالرصد 

 : ما يلىالرصد والبحث العلميوقد شملت برامج  -
أخر سجل له ( حيث تم الكشف عن وجود الذئب العربى )مثل آاميرات الرصد الليلى(متابعة الحياة البرية  •

  االخرى شاملة التيتل ، الكبش االروى والغزالوتواجد الكثير من الحيوانات)  عام50منذ 
  تقييم حالة البيئات •
  الثروات الطبيعيةتدهورتقييم األثر الناتج عن  •
 مراعى فى محميات العميد والزرانيق والبرلس وعلبهالرصد و إدارة  •
 تقرير عن التنوع البيولوجى والبحث العلمى فى مصر •
ث يتم تسجيل جميع االنواع النباتية والحيوانية على خرائط  حيBiomapالبدء فى تنفيذ مشروع البيو ماب  •

 تمثل أماآن وجوده ووفرتها واالهمية االقتصادية والعلمية
 )نبات المسكيت(دراسة بعض االنواع الغازية فى محمية علبه  •
دراسة تقييم سعة النظام البيئى للشعاب المرجانية وخاصة مناطق الغوص فى البحر االحمر بغرض  •

 ا على اسس علمية إدارته
 دراسة تجمعات خيار البحر فى بيئة البحر االحمر والبدء فى استزراعه  •
 دراسة اسماك الزينة فى البحر االحمر •
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تدام            ):ج (12في المادة   ◊  90 وجي في تطوير طرق للمحافظة واالستخدام المس وع البيول وع  هل يشجع بلدك ويتعاون في استخدام التقدم العلمي في أبحاث التن  للتن

  البيولوجي؟
    ال )أ
  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ب

  .مزيد من المعلومات حول استخدام التقدم العلمي في أبحاث التنوع البيولوجي في تطوير طرق للمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
 :مثل واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجيلمحافظة افي أبحاث تطوير طرق استخدام التكنولوجيات الحديثة  -

 فى تقييم الوضع الحالى للتنوع البيولوجى ووضع سياسات الحفاظ على البيئات (GIS)نظم المعلومات الجغرافية  •
واألنواع النادرة والمهددة باالنقراض مثل المساهمة فى موقع االراضى الرطبة العالمى ووضع بيانات منطقة 

وآذلك فى وضع خطط االدارة الستخدامات االراضى بالمحميات  www.globwetland.orgلموقع البرلس على هذا ا
 .الطبيعية فى مصر

 فى التعرف على التغيرات البيئية فى مناطق االراضى الرطبة فى محميات البرلس والعميد صور األقمار الصناعية •
عاون مع مشروع صون االراضى الرطبة وآذلك التغيرات الواقعة فى بيئة البحر االحمر فى محميات والزرانيق بالت
  . جنوب سيناءجنوبا ومحمياتوجزر البحر االحمر وادى الجمال 

فى وضع السياسات الخاصة بحماية التنوع البيولوجى فى موائله الطبيعية وخاصة المناطق  استخدام قواعد البيانات •
قاعدة بيانات التنوع البيولوجى ساسية وآذلك حماية الكائنات المهددة والنادرة ومن أمثلة قواعد البيانات شديدة الح

 .وقاعدة بيانات المحميات الطبيعية
فى رصد مواقع توزيع النباتات والحيوانات البرية وآذلك الكائنات المهددة  (GPS)نظام تحديد المواقع العالمي  •

  .يعية المختلفةوالنادرة والبيئات الطب
 استخدام وسائل االتصال عن بعد  •
  (Camera Trap) ذاتية اللقط برنامج الرصد بالكاميرا •
 مكتبات الصور الرقمية •
أحد اهم االنواع النادرة من خالل تطبيق البحث العلمى فى اعادة النوع اعداد دراسة حالة صون السلحفاه المصرية  •

 للسلحفاه المصريةلمحلى فى عمليات الرصد والتنمية المستدامة الطبيعية واشراك المجتمع ا الى موائلة
اعداد دراسة حالة عن الدرفيل الدوار حيث طبقت األسس العلمية فى عمليات الصون واالستخدام المستدام لهذا النوع  •

 من الدرافيل
أآبر تجمع لهذا  فى محمية وادى الجمال حيث تم الكشف عن Sooty falconإعداد دراسة حالة عن صقر الفروب  •

 .النوع من الصقور فى مصر
  

وبالرغم من ذلك فإن هناك غياب للدراسات الجزيئية فى متابعة ورصد التنوع البيولوجى فى مصر نظرا لضعف  -
  .الخبرات وعدم وضع أولوية لذلك على المستوى القومى
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   51  المربع
  :مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من 

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  ولوجي التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البي)  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و
   النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة-أ

أصبح لدينا خبرات علمية فى العديد من البحوث ذات الصلة بالتنوع البيولوجى واستخدامه المستدام واالستفادة من  -
  ثة فى عمليات الصونالتكنولوجيات الحدي

   االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية-ب
  ذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية على اسس علميةي تنف-
  2010 االسهام في التقدم نحو هدف عام -    ج

لوجيات الحديثة فى  من خالل تطبيق البحوث العلمية وتطبيق التكنو2010 هناك تحسن ملحوظ فى التقدم نحو هدف -
  مجال صون التنوع البيولوجى 

   التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي-د
  ذ االستراتيجية بشكل جيدي تنف-
   ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ-و

 ت محدودة وتتطلب الكثير من االمكانات المالية بالرغم من الجهود التى تبذل فى مجال البحث والتدريب، إال أنها مازال-
  والتقنية

  
   التثقيف والتوعية الجماهيرية التثقيف والتوعية الجماهيرية––  1313المادة المادة 

  ) من الخطة االستراتيجية1-4الغاية ( ؟هل يقوم بلدآم بتنفيذ استراتيجية لالتصاالت والتثقيف وتوعية الجماهير وتشجيع مشارآة الجماهير بمساندة االتفاقية   91

    ال )أ
  X   يجرى وضعهاCEPA ولكن هناك استراتيجية ال، )ب
المرجو إعطاء التفاصيل ( وتمت تشجيع مشارآة الجماهير إلى حد محدود CEPAنعم ، تم وضع استراتيجية ) ج

    )أدناه

المرجو إعطاء التفاصيل ( ويجرى تشجيع مشارآة الجماهير إلى حد بعيد CEPAنعم ، تم وضع استراتيجية ) د
    )أدناه

  .  وتعزيز مشارآة الجماهير مساندة لالتفاقية CEPAالمعلومات عن تنفيذ استراتيجية  مزيد من
  تترآز معظم االنشطة فى تشجيع طالب المدارس والجامعات فى زيارة المحميات الطبيعية -
  آتب وبروشورات واسطوانات مدمجة وخرائط يشمل منتج 100تم طبع ما يزيد عن  -
أن الكثير من هذه ون وبعض المهن التخصصية مثل ضباط الشرطة ووآالء النيابة اال عقد لقاءات دورية فى التليفزي -

 CEPAاالنشطة يجب أن يوضع فى اطار استراتيجية االتصال والتعليم والوعى البيئى 
 هناك العديد من المقاالت التى تنشر بصورة مستمرة فى المجالت والجرائد المصرية -
  سنويا) مصرى وأجنبى(والى مليون ونصف زائر يزور المحميات الطبيعية فى مصر ح -

  
  

  )6/19المقرر ( ؟6/19هل يقوم بلدآم بأية أنشطة لتسهيل تنفيذ برنامج العمل الخاص باالتصال والتثقيف وتوعية الجماهير آما جاء ذلك في المرفق بالمقرر  92
    ال )أ
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    ولكن يجرى وضع بعض البرامج ال، )ب
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(ذها هناك أنشطة يجرى تنفي نعم )ج
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(آثير من األنشطة يجرى تنفيذها  )د

  .CEPAعن األنشطة لتسهيل تنفيذ برنامج العمل بشأن مزيد من التعليقات 

 :نشر الوعى البيئى من خالل
رات وملصقات واسطوانات مدمجة وأفالم  ونشاتآتيبآتب و: منتج منها  100 تم طباعة عدد المطبوعاتفى مجال  •

خاصة بالتوعية بهدف استثارة االحساس لدى المواطنين بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجى والتعرف على 
 .االهمية االقتصادية و الجمالية لهذه الثروات الطبيعية

يون المختلفة والتى تخاطب الفئات  فهناك برامج اسبوعية فى شبكات االذاعة والتليفزالمنتجات المرئية والمسموعة •
  .االجتماعية المختلفة وهى موزعة على القنوات الرئيسية والمحلية وآذلك على القنوات التعليمية والشبكات الفضائية

 : الخاصة بالتوعية البيئية مثلالمؤتمرات وورش العمل •
o  خاصة بالسياحة البيئية ورشة عمل 
o مؤتمر التوعية البيئية لطالب المدارس  
o ورشة عمل خاصة للتعريف بمشروع قانون األمان الحيوى 
o ورشة عمل خاصة بالتهديدات التى تواجه التنوع البيولوجى وطرق التصدى لها 
o ورشة عمل خاصة بتوعية رجال الشرطة ووآالء النيابة بأهمية التنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية  

ل تنظيم رحالت لطالب المدارس والجامعات وآذلك المسئولين  من خالتشجيع الزيارات العامة للمحميات الطبيعية •
   .بمختلف الوزارات والهيئات للتعرف على الثروات الطبيعية وأهميتها

 المقروء من خالل صفحات أسبوعية ومقاالت وأعمدة حول البيئة فى مجملها بما فى ذلك العمل مع وسائل اإلعالم •
الجدد العاملين فى مجال البيئة عن آيفية تناول القضايا والمشاآل البيئية من التنوع البيولوجى وآذا تدريب الصحفيين 
 .خالل زيارات ميدانية للمحميات الطبيعية

توقيع بروتوآول بين وزارة البيئة ووزارة الشباب لنشر الوعى بين الشباب من خالل الندوات والمعسكرات التى  •
الطبيعية ، آما تضمن البروتوآول انشاء معسكر بيئى دائم تهدف الى غرس روح الحفاظ على البيئة ومواردها 

 .للشباب المصرى والعربى
 

مجموعة من  على المشارآة فى عمليات الصون واالستخدام المستدام وذلك من خالل تقديم المجتمعات المحليةتشجيع 
  :  التى تقدم لهم مثلالخدمات

 )سانت آاترين، الزرانيق(جات اليدوية مشاريع المنتمثل تنمية الصناعات الحرفية والبيئية  •
 على أساليب الصون واالستخدام المستدام) وهم رابطة مهمة مع المجتمعات المحلية (حراس البيئةتدريب  •
  البيطرية وخدمات الرعاية الطبيةتقديم  •
 مساعدات لتنمية المجتمع المحلي •
 توثيق المعارف التقليدية والتراث •
  :محميات الطبيعية متمثلة فى مناطق التسهيالت لزوارتقديم 
  محمية15زوار في للمراآز استقبال إنشاء  •
  إنشاء الفنادق المتوافقة بيئيًا •

  
ى                93 ة وشبكات االتصاالت عل هل يقوم بلدآم بالتشجيع القوى والفعال للقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي من خالل الصحافة ووثائق اإلعالم المختلفة والعالقات العام

  )6/19المقرر ( ؟الوطنيالصعيد 
    ال )أ
    ال، ولكن بعض البرامج يجرى وضعها  )ب
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    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم ، إلى حد محدود ) ج
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم ، إلى حد بعيد ) د

سائط اإلعالم المختلفة والعالقات العامة وشبكات االتصاالت على الصعيد التعليقات عن تعزيز القضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي من خالل الصحافة وومزيد من 
  الوطني 
 –يتم نشر آل القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجى من خالل التقارير الموسمية لحماية مكونات التنوع البيولوجى  -

  والرد على آافة ما ينشر من خالل هذه الوسائط
 – Cairo Time – Egypt life جنوب سيناء فى –هم مناطق هجرته رأس محمد نشر تقرير رعاية اللقلق االبيض بأ -

Sainai Peninsulaآل عام . 
نشر الجهود المبذولة فى بعض المخالفات الواردة واالشياء المحرزة فى الجرائد الرسمية للتأآيد على أهمية مكون  -

 التنوع البيولوجى 
زيادة  ود بالصحف الرسمية مما أدى الى الحد من هذه الظاهرةنشر احراز الصقور المصادة والمهربة خارج البال -

الوعى البيئى ونشر قضايا رعاية التنوع البيولوجى آيوم التنظيف العالمى للشواطئ وتحت المياه وادراج ذلك 
م  من آل عا15/9وإبرازه من خالل الصحافة االجنبية والمحلية وحجم االنجازات التى تتم طول العام وتختتم يوم 

وبيان خطر هذه المخلفات على المناطق الشاطئية وعلى الشعاب تحت بيوم التنظيف العالمى للشواطئ وتحت المياه 
 2003 و International Coastal Cleaner 2002المياه مع العلم بأن مصر مدرجة ضمن الدول االولى بالعالم فى تقرير 

  2004و 
مستدام وذلك ح موضوعات متعلقة بصون التنوع البيولوجى واستخدامه العمل العديد من اللقاءات التليفزيونية لشر -

 . القنوات المتخصصة مثل قناة المنارعلى
  الخاصة بحماية التنوع البيولوجى تشجيع المجتمع المدنى فى العديد من االنشطة  -

  
  )6/19المقرر ( ؟ى المستوى المحلي هل يقوم بلدآم بتشجيع االتصال والتثقيف وتوعية الجماهير بشؤون التنوع البيولوجي عل 94

    ال )أ
  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ب

  .المعلومات عن الجهود المبذولة لتعزيز االتصال والتثقيف وتوعية الجماهير بشؤون التنوع البيولوجي على المستوى المحليمزيد من 

  93 ، 92انظر نقطة  
  
  

   )6/19المقرر (الوطنية واإلقليمية والدولية التي أعطتها أولوية المبادرة العالمية المعنية بالتثقيف وتوعية الجماهير ؟يقوم بلدآم بمساندة األنشطة هل   95

    ال) أ

    بعض البرامج يجرى وضعها ال، ولكن ) ب

  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(هناك بعض األنشطة التي تمت مساندتها نعم، ) ج

    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(آثيرة تمت مساندتها تحت ، توجد أنشطة نعم) د

    مزيد من التعليقات عن مساندة األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية التي أعطتها أولوية المبادرة العالمية المعنية بالتثقيف وتوعية الجماهير

نشطة على المستويين االقليمى والدولى ،   هناك العديد من اال92،93،94 باالضافة الى ما سبق ذآره فى الفقرات  -
وخطة عمل البحر المتوسط ومبادرة ) هيئة حماية بيئة البحر االحمر وخليج عدن(مثال ذلك مشارآة آل من بيرسجا 

 نهر النيل فى العديد من االنشطة ذات العالقة بصون التنوع البيولوجى ، باالضافة الى الكتابة ومبادرة حوضنيباد 
 العربية العديد من المقاالت واالحاديث التليفزيونية واالذاعية التى تشجع صون التنوع البيولوجى فى المجالت

  وأيضا حضور الكثير من المؤتمرات على المستوى االقليمى



114 

  
   هل قام بلدآم بإنشاء قدرة وافية إلنجاز مبادرات بشأن االتصال والتثقيف وتوعية الجماهير ؟  96

    ال) أ

  X  عض البرامج يجرى وضعها  بال، ولكن ) ب

    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(هناك بعض البرامج يجرى تنفيذها  نعم، ) ج

    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(، توجد برامج شاملة يجرى تنفيذها  نعم) د

    وتوعية الجماهيرمزيد من التعليقات عن إيجاد القدرة الوافية على إنجار المبادرات في مجال االتصال والتثقيف 

  

  
دولي          هل   97 رران  (؟يقوم بلدآم بتعزيز التعاون وتبادل البرامج في سبيل التثقيف ورفع الوعي بشأن التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني واإلقليمي وال  و 4/10المق

6/19(  
    ال) أ
   X  )أدناهالمرجو إعطاء التفاصيل  (نعم) ب

  .اون وبرامج التبادل في سبيل التثقيف ورفع الوعي بالتنوع البيولوجي على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي عن تعزيز التعمزيد من التعليقات 

  CEPAيجرى االن اعداد استراتيجية  -
  

  
  ؟ لتنفيذ قضايا مشترآة بين عدة قطاعات وبرامج عمل مواضيعية أقرتها االتفاقية CEPAيقوم بلدآم ببعض أنشطة هل  98

    )مرجو تحديد األسباب أدناه ال(، ال) أ
المرجو إعطاء التفاصيل (هناك بعض األنشطة المبذولة في بعض القضايا وبعض المجاالت المواضيعية نعم، ) ب

  X  )أدناه

    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(يجرى آثير من األنشطة لمعظم القضايا والمجاالت المواضيعية نعم، ) ج
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( لجميع القضايا والمجاالت المواضيعية تبذل أنشطة شاملةنعم، ) د

  . لتنفيذ القضايا المتعلقة بعدة قطاعات وبرامج العمل المواضيعية التي أقرتها االتفاقية CEPAعن أنشطة مزيد من التعليقات 

   CEPAيجرى االن اعداد استراتيجية  -
  



115  

  
تها  هل يساند بلدآم المبادرات التي ت ◊  99 قوم بها المجموعات الرئيسية والفاعلون الرئيسيون وأصحاب المصلحة التي تدمج شؤون حفظ التنوع البيولوجي في ممارس

ة  4/10المقرر (وفي برامجها التثقيفية وآذلك في خططتها القطاعية والشاملة لعدة لقطاعات المتصلة بالموضوع وبرامجها وسياساتها في هذا المجال ؟          -4 والغاي
  )ن الخطة االستراتيجية  م4

    ال) أ
  X  )أدناهالمرجو إعطاء التفاصيل  (نعم) ب

عن المبادرات التي تبذلها المجموعات الرئيسية  والفاعلون الرئيسيون وأصحاب المصلحة التي تدمج شؤون حفظ التنوع البيولوجي في ممارستها مزيد من التعليقات 
  .القطاعية والشاملة لعدة لقطاعات المتصلة بالموضوع وبرامجها وسياساتها في هذا المجالوفي برامجها التثقيفية وآذلك في خططتها 

  

  
ام       هل   100 وجي لع وع البيول ذ             2010يقوم بلدآم بتوصيل العناصر المختلفة لهدف التن تدامة في تنفي ة المس د التثقيف من اجل التنمي بة بعق د الصالت المناس وم بعق  ويق

  ؟ CEPAبـ  الخاصة برامجكم وأنشطتكم الوطنية
    ال) أ
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(ولكن بعض البرامج يجرى وضعها ، ال) ب
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(بعض البرامج تم وضعها وتبذل أنشطة لهذا الغرض  نعم، ) ج

    )عطاء التفاصيل أدناهالمرجو إ(البرامج الشاملة تم وضعها وبذلت آثير من األنشطة لهذا الغرض  نعم، ) د

  وإنشاء صالت بعقد التثقيف من أجل التنمية المستدامة 2010عن بشأن إيصال العناصر المختلفة لهدف التنوع البيولوجي لعام مزيد من التعليقات 

تم اشراك السكان المحليين فى ) تعزيز صون تنوع االنواع: 2الغاية (فى مجال حماية مكونات التنوع البيولوجى  -
اعادة تأهيل أشجار االآاشيا بمنطقة سانت آاترين وآذلك اعادة تأهيل واستزراع اشجار المانجروف بجنوب سيناء 
  .وعقد اجتماعات دورية مع السكان المحليين بهدف التوعية والمشارآة فى أعمال تعزيز صون التنوع البيولوجى

  
لضغط الناتج عن فقد الموائل والتغير فى استخدام خفض ا: 5الغاية (فى مجال تحديد تهديدات التنوع البيولوجى  -

واشراك الجمعيات تم عقد لقاءات مع السكان المحليين ) االراضى وتآآل التربة واالستخدام غير المستدام للمياه
االهلية فى أعمال تطهير بحيرة البرلس من البوص والسيطرة على عمليات صيد الزريعة واقامة المزارع السمكية 

  .بهابغرض تحسين نوعية المياة واآثار االسماك التى تربط البحيرة بالبحر المتوسط  البواغيز سيع وتطهيرتووآذلك 
  
تم ) زية الدخيلةاالتحكم فى المخاطر الناتجة عن االنواع الغ: 6الغاية (فى مجال تحديد تهديدات التنوع البيولوجى  -

 الدولة لشئون ات مشارآًا يمثلون وزار70رية حضرها عقد ورشة عمل عن األنواع الغازية الغريبة للبيئة المص
البيئة، التعليم العالي، البحث العلمي، الزراعة واستصالح اآلراضي، الصحة، الداخلية، اإلعالم، الدفاع، النقل، 

 العلوم والزراعة والطب البيطري والحقوق ومعاهد البحوث بكلياتوالمالية ومشارآين من الجامعات المصرية 
ة، وبعض الهيئات والمصالح الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وتهدف إلى التعريف بالوضع العالمى البيئي

آذلك تم إنشاء . زية من النبات والحيوانالالنواع الغازية وآذلك الوضع فى مصر مع التعرض لبعض الحاالت الغ
ضع مشروع استراتيجية وطنية لمواجهة  ووقاعدة بيانات تضم آل البيانات المتاحة عن االنواع الغازية فى مصر

  .وإدارة االنواع الغازية الغريبة
  
 حفظ التنوع الثقافى االجتماعى للمجتمعات :9الغاية  (حفظ المعارف واالبتكارات والممارسات التقليديةفى مجال  -

وآذا تسجيل لتقليدية تم إنشاء قاعدة بيانات للنباتات الطبية تتضمن معلومات عن استخداماتها ا) الريفية والمحلية
  .الممارسات التقليدية وحقوق حفظها

  
ضمان التقاسم : 10الغاية (فى مجال ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية  -

 راثيةبرنامج دعم السياسات فى مجال الموارد الو) العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية
  :تحت رعاية وزارة الزراعة ويهدف إلى

o  الموارد الوراثيةعلىزيادة الوعى بأهمية استخدام والحفاظ  
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o تحديد احتياجات المجتمع من السياسات فى مجال الموارد الوراثية 
o التعرف على القائمين بالعمل فى مجال الموارد الوراثية خاصة فى مجال السياسات 
o طلوب تنفيذهاتحديد االنشطة والبحوث الم  

  

 
   52  المربع

  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010دف عام االسهام في التقدم نحو ه )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و
   النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة-أ

بيولوجى على جميع مستوياته والتهديدات التى تواجهه وضرورة مشارآة هناك تفهم جيد األن عن مكونات التنوع ال -
  الجميع فى الحفاظ على صون التنوع البيولوجى وتحقيق أهداف االتفاقية الثالثة

   االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية-ب
غوط على التنوع البيولوجى وتشجيع الجمعيات  نجحت الجهود التى بذلت خالل االعوام القليلة الماضية فى تخفيف الض-

  االهلية والقطاع الخاص فى المشارآة فى آثير من برامج االصحاح واالسترجاع داخل وخارج المحميات الطبيعية 
  2010 االسهام في التقدم نحو هدف عام -    ج

   .تحسين العديد من الموائل والنظم البيئية فى اعداد االنواع المهددة وهناك تحسن ملحوظتشير النتائج المتوفرة الى أن  -
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية -هـ
جميع االنشطة التى تنفذ داخل المحميات تاخذ فى االعتبار انشطة التثقيف والتوعية الجماهيرية لدى السكان المحليين  -

  الصحىالصون ورفع مستواهم االجتماعى ووبالتالى هناك اشراآهم فى عمليات 
   ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ-و

  مازال هناك الكثير من المصاعب فى التنفيذ نتيجة محدودية االمكانات المالية والتقنية -     
  

  
  

  تقييم التأثيرات وتقليل التأثيرات العكسيةتقييم التأثيرات وتقليل التأثيرات العكسية  ––  1414المادة المادة 
وع         هل طور بلدك التشريعات التي تتطلب تقييم التأ ):أ( 14.1في المادة   ◊   101 ى التن ية عل أثيرات عكس ا ت ثيرات البيئية للمشروعات المقترحة المحتمل أن يكون له

  البيولوجي؟
    ال )أ
    ال، ولكن التشريعات مازالت في المراحل األولى من التطوير )ب
    ال، ولكن التشريعات في مراحل متقدمة من التطوير )ج
    )ناهمن فضلك وضح ذلك أد(نعم، يتم تطبيق التشريعات  )د
  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم، مراجعة التنفيذ متاحة )هـ

  .للمشروعات المحتمل أن يكون لهتا تأثيرات عكسية على التنوع البيولوجي) EIA(مزيد من المعلومات حول التشريعات التي تتطلب تقييم التأثيرات البيئية 

حدد اجراءات تقييم االثر البيئى عند اقامة أية مشروعات بغرض  على مواد ت1994 لسنة 4يحتوى قانون البيئة رقم  -
  .التعرف على مدى تأثيرها على البيئة بما فى ذلك  التنوع البيولوجى بالمنطقة

 يتم متابعة المشروعات بعد الموافقة عليها أثناء عمليات البناء وبعد التشغيل -
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 منشآت بصورة دورية يوجد سجل بيئى لجميع المشروعات حيث يتم التفتيش على ال -
   االدارية المختصة القيام بأى أنشطة إال بعد الرجوع الى الجهة1983 لسنة 102يحظر قانون المحميات رقم  -

 
  

أثيرا            ):ب( 14.1في المادة  ◊  102 ا ت ة المحتمل أن يكون له رامج والسياسات الوطني ة للب ائج البيئي الزم للنت ار ال ية  هل طور بلدك آليات لضمان إعطاء االعتب ت عكس
  واضحة على التنوع البيولوجي؟

    ال )أ
    ال، ولكن اآلليات مازالت في المراحل األولى من التطوير )ب
    ال، ولكن اآلليات في مراحل متقدمة من التطوير )ج
  X  نعم، اآلليات مطبقة )د

امج والسياسات الوطنية التي يمكن أن يكون لها وقع ضار آبير على التنوع مزيد من التعليقات عن اآلليات التي تم وضعها لكفالة النظر في العواقب البيئية للبر
  البيولوجي

 البيضاء مشروعات القائمة  وتصنيفها الى الجديدة تقييم االثر البيئى للمشروعاتالخاصة بجراءات تم تحديد اإل -
االستعالم عن موقف المشروعات  آذلك يمكن  ) ، بأ( لتصنيف البيئي ين لنموذجووضع السوداء والرمادية و

 من خالل موقع جهاز شئون البيئة على شبكة االنترنت  المقدمة لتقييم األثر البيئي
asp.eia/main/arabic/eg.gov.eeaa.www://http   

 بشأن حماية البيئة على 1994 لسنة 4 بشأن المحميات الطبيعية وآذلك قانون 1983 لسنة 102ينص القانون  -
اتخاذ آافة عن اى مخالفات بيئية وضرورة اشراك االفراد والمجتمعات المحلية والجمعيات االهلية فى االبالغ 

االجراءات القانونية حال عدم اتخاذ القرارات التى تمنع االضرار البيئية ، وعلى ذلك فقد لعب المجتمع المدنى 
وآذلك الصحافة فى وقف بعض المشروعات والسياسات المحتمل أن يكون لها تاثيرات عكسية واضحة على التنوع 

  .البيولوجى
  
  

أو متعددة األطراف حول األنشطة التي يحتمل أن تؤثر بوضوح على التنوع البيولوجي خارج /أو إقليمية و/لدك اتفاقيات ثنائية وهل ينفذ ب ):ج (14.1في المادة  ◊  103
  حدود بلدك؟

    ال )أ
    يجري تقييم الخيارات ولكن ال، )ب
  X  )تفاصيل أدناهمن فضلك اذآر ال(نعم، تم االنتهاء من بعض االتفاقيات والزال البعض اآلخر قيد المناقشة  )ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )د

  .أو متعددة األطراف حول األنشطة التي يحتمل أن تؤثر بوضوح على التنوع البيولوجي خارج حدود بلدك/أو اإلقليمية و/مزيد من المعلومات حول االتفاقيات الثنائية و
 تنظم االنشطة المحتمل أن تأثر على التنوع PERSGAبإسم هيئة حماية بيئة البحر االحمر وخليج عدن المعروفه  -

  البيولوجى البحرى
 مبادرة حوض نهر النيل تشمل الكثير من تنظيم األنشطة المحتمل تأثيرها على التنوع البيولوجى  -
ؤثر على خطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج االمم المتحدة للبيئة تنظم أيضا الكثير من االنشطة المحتمل أن ت -

 التنوع البيولوجى فى بيئة البحر المتوسط
  تم إنشاء مرآز اقليمى لمكافحة التلوث فى البحر األحمر والبحر المتوسط -

  
  

وجي         لهل طبق بلدك آليات لمنع أو تقلي ):د (14.1في المادة  ◊  104 وع البيول ى التن تكم عل أ في منطق ذي ينش ة األطراف األخرى أو    من  الخطر أو التلف ال في   منطق
  المناطق التي تتجاوز الحدود الوطنية؟

    ال )أ
  X  ال، ولكن اآلليات مازالت في المراحل األولى من التطوير )ب
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    ال، ولكن اآلليات في مراحل متقدمة من التطوير )ج
    نعم، يتم تطبيق اآلليات بناًء على المعرفة العلمية الحالية )د

  
   آلليات الوطنية لالستجابة الطارئة لألنشطة أو األحداث التي تمثل خطًرا جسيًما ووشيًكا على التنوع البيولوجي؟هل وضع بلدك ا ):هـ (14.1في المادة  ◊  105

    ال )أ
    ال، ولكن اآللية مازالت في المراحل األولى من التطوير )ب
    ال، ولكن اآللية في مراحل متقدمة من التطوير )ج
  X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (نعم، يتم تطبيق آلية )د

  .مزيد من المعلومات حول اآلليات الوطنية لالستجابة الطارئة لألنشطة أو األحداث التي تمثل خطًرا جسيًما ووشيًكا على التنوع البيولوجي
تلف متكاملة لإلدارة البيئية فى مخ دعم وانشاء وتطبيق نظم بجهاز شئون البيئة  بالبيئية برنامج دعم نظم اإلدارةيقوم  -

  : منها التنوع البيولوجي البيئة بما فيهاألحداث التي تمثل خطًرا جسيًما ووشيًكا علىللالستجابة الطارئة ة األنشط
  التلوث بالزيت وشبكة مراآز مكافحة التلوث المخطط تنفيذها خطة الطوارئ لمكافحة -
  ألزمات تلوث الهواء الحادة وخطة المواجهةر نظام اإلنذار المبك -
 جنوب سيناء/  بنى سويف/ دمياط / قنا / سوهاج / البيئية فى محافظات الدقهلية   دعم اإلدارةبرنامج -
   ونظام إدارة االزمات خطة الطوارئ البيئية -

  
ترا       ◊  106 ع االس يم الوق ي وفي تقي ع البيئ ك في      هل يقوم بلدآم بتطبيق اإلرشادات إلدماج قضايا التنوع البيولوجي في تشريع أو عمليات تقييم الوق ا جاء ذل تيجي ، آم

  )14/7المادة ( ؟14 من المادة 1 في سياق تنفيذ الفقرة 6/7المرفق بالمقرر 
    ال )أ
    تطبيق عن إرشادات قيد البحثال، ولكن  )ب
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(يجرى تطبيق بعض الجوانب ، نعم )ج
  X  )اصيل أدناهالمرجو إعطاء التف(يجرى تطبيق جوانب رئيسية  نعم،  )د

   التعليقات عن تطبيق االرشادات مزيد من
  تعتمد سياسة الدولة على دمج البعد البيئي في جميع قطاعات الدولة  -
وخطتها ) 2002(اصة بتطبيق أسس التنمية المستدامة وفقًا لمؤتمر قمة األرض م اعتماد الكثير من االرشادات الخت -

 التنفيذية واأللفية التنموية 
على سبيل المثال السياحة البيئية ، األراضي الرطبة (ون تقييم األثر البيئي في الكثير من السياسات الوطنية يدرج مك -

. (  
  

  
  ؟هل قام بلدآم بوضع تشريع أو تدابير إدارية أو تدابير سياسية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي عن األضرار الناشئة على التنوع البيولوجي ) 2(14في المادة   107

    ال )أ
  X  )المرجو إيضاح هذه التدابير (نعم  )ب

  عن التشريع الوطني والتدابير اإلدارية والسياسية الوطنية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي عن األضرار الناشئة عن التنوع البيولوجيمزيد من التعليقات 
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 لسنة 4ناشئة عن أي أضرار ووفقًا للقانون رقم تعتمد سياسة الدولة على تحميل المسئول عن أي تلوث آافة التكلفة ال -
  .  بشأن حماية البيئية1994

طورت إدارة حماية الطبيعة بعض التدابير الخاصة الخاصة بالتكلفة الناشئة عن أضرار في البيئة البحرية وخاصة  -
ي أجبر المسئول عن هناك الكثير من القضايا الت(يتحملها المسئول عن الضرر ) 2م/ دوالر120(الشعاب المرجانية 

 .الضرر على دفع قيمة األضرار البيئية والغرامة أو دخول السجن أو الوصول إلى مصالحة مرضية لكال الطرفين
منتجات التكنولوجيا الحيويه على ماده تشير الى المسئوليه والجبر يشتمل مشروع قانون السالمه االحيائيه فى تداول  -

تنوع البيولوجى نتيجة تداول منتجات التكنولوجيا الحيويه بما يتسق مع التعويضى عن االضرار التى تحدث لل
إال أن التشريعات الوطنيه لن تكون بديال لالتفاقيات الدولية فى هذا المجال بروتوآول قرطاجنه للسالمه االحيائيه 

بروتوآول وتشارك مصر بفاعليه فى مناقشات هذا الموضوع تحت مظلة آل من اتفاقية التنوع البيولوجى و
  .قرطاجنه للسالمه االحيائيه استرشادا بنتائج الحوار فى وضع قانون وطنى فى هذا المجال

  
  

  هل قام بلدآم باتخاذ أية تدابير لمنع اإلضرار بالتنوع البيولوجي ؟   108
    ال )أ
    بعض التدابير يجرى وضعها ال، ولكن  )ب
  X  )لتفاصيل أدناهالمرجو إعطاء ا(هناك بعض التدابير قائمة  ، نعم )ج
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(توجد تدابير شاملة قائمة   نعم،  )د

   المعلومات عن التدابير القائمة لمنع اإلضرار بالتنوع البيولوجي  مزيد من
 إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر  -
قوانين الزراعة، الثروة السمكية ، (ذات الصلة بصون التنوع البيولوجي تنفيذ قوانين جماية البيئة والقوانين األخرى  -

  . وأيضًا االتفاقيات الدولية ، اإلقليمية والدولية ذات الصلة ) الري
تنفيذ برامج الحماية داخل المحميات الطبيعية من خالل عمليات المراقبة بصورة مستمرة مستخدمين آافة األدوات  -

 . المراآب ، وأحيانًا الطائرات وخاصة في حاالت الحوادث البكيرة المتاحة مثل السيارات ،
يوجد لدى األجهزة التنفيذية مثل جهاز شئون البيئة صفة الضبطية القضائية والتى تستخدم في حالة وقوع أي حادث  -

  .  من شأنة التأثير على التنوع البيولوجي حيث يتم تنفيذ آافة اإلجراءات القانونية
  

ة              هل يقوم      109 ذ أنظم بلدآم بالتعاون مع األطراف األخرى لتعزيز القدرات على الصعيد الوطني للحيلولة دون إلحاق ضرر بالتنوع البيولوجي وهل يقوم بإنشاء وتنفي
  )6/11المقرر (؟تشريع وطني واتخاذ تدابير سياسية وإدارية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي

    ال )أ

     بحثولكن التعاون قيد ال، ال )ب
    ، ال )ج
  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم ، هناك بعض أنشطة التعاون يجرى بذلها )   د

    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، تبذل أنشطة تعاون شاملة ) هـ
  لوجي تعليقات عن التعاون ومع األطراف األخرى لتعزيز القدرات على منع الحاق الضرر بالتعاون بالبيومزيد من 
تعتمد إدارة  ،  حماية البيئة البحرية في مصر من التلوث بزيت البترول وحوادث التلوث البحري األخرىفى مجال -

جهاز شئون البيئة، والمحافظات :  على الشراآة بين الوزارات واألجهزة المعنية مثل الطوارئ فى هذا المجالخطة
وتعتمد آفاءة الخطة على التحديد الواضح لألدوار . حةالساحلية، ووزارات البترول والنقل البحري والسيا

والمسئوليات لمختلف الهيئات المشارآة في الخطة وإعداد خطط عمل تفصيلية وتحديد إجراءات اإلبالغ 
 غرفة العمليات  يوجدويلعب جهاز شئون البيئة، حيث. واالستراتيجيات والسيناريوهات المختلفة القابلة للتطبيق

وفي هذا اإلطار تم مكافحة عدد من حاالت . ًا محوريًا في تنسيق عمليات التدخل وأنشطة المكافحةالمرآزية، دور
 باإلضافة إلى حوادث شملت انسكاب مواد خطرة من حمض االعوام القليله الماضيهالتلوث بالزيت بنجاح خالل 

  . النتريك في خليج أبو قير
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   53  المربع
  :هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ 

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
   الوطنية في مجال التنوع البيولوجي التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل)  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

تنفيذ اإلجراءات الخاصة بتققيم األثر البيئي، وقد نجحت الجهات التنفيذية في وقف الكثير من المشروعات التى لها آثار تنفيذ اإلجراءات الخاصة بتققيم األثر البيئي، وقد نجحت الجهات التنفيذية في وقف الكثير من المشروعات التى لها آثار   ))أأ  
 وقد أتخذت اإلجراءات القانونية نحو المخالفين وإجبارهم على دفع التعويضات التي  وقد أتخذت اإلجراءات القانونية نحو المخالفين وإجبارهم على دفع التعويضات التي سلبية على التنوع البيولوجي ،سلبية على التنوع البيولوجي ،

  ..استخدمت في برامج اإلصحاح واإلسترجاع وخاصة داخل المحميات الطبيعيةاستخدمت في برامج اإلصحاح واإلسترجاع وخاصة داخل المحميات الطبيعية
  ..نجحت اإلجراءات التي تتميز في تنفيذ غايات الخطة اإلستراتيجية لإلتفاقية نجحت اإلجراءات التي تتميز في تنفيذ غايات الخطة اإلستراتيجية لإلتفاقية   ))بب  
  ..  20102010هناك إهتمام ملحوظ في التقدم نحو هدف هناك إهتمام ملحوظ في التقدم نحو هدف   ))جج  
  ..تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجي بشكل جيد تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجي بشكل جيد   ))دد  
  ..هناك إهتمام واضح نحو تحقيق غايات األلقية للتنمية هناك إهتمام واضح نحو تحقيق غايات األلقية للتنمية   ))هه  
ي لدى آافة الجماهير والقطاع الخاص بأهمية إجراءات دراسات ي لدى آافة الجماهير والقطاع الخاص بأهمية إجراءات دراسات ععمحدودية اإلمكانيات المالية والتنفيذية وأيضًا الومحدودية اإلمكانيات المالية والتنفيذية وأيضًا الو  ))وو  

  ..ولوجي ولوجي تقييم األثر البيئي على التنوع البيتقييم األثر البيئي على التنوع البي
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  للموارد الجينيةللموارد الجينية الوصول  الوصول ––  1515المادة المادة 
م            ◊  110 ول المسبق عن عل ى اساس القب هل سعى بلدآم إلى تسهيل الوصول إلى الموارد الجينية في سبيل االستعماالت السليمة بيئيا من جانب األطراف األخرى عل

  ؟15 من المادة 5 و 4 و 2وعلى أساس شروط متفق عليها تبادليا وفقا للفقرات 
   ال )أ
  X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (نعم )ب

مزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة من بلدآم لتسهيل الوصول إلى الموارد الجينية لالستعماالت السليمة بيئيا من جانب األطراف األخرى على أساس القبول 
  المسبق عن علم وعلى أساس الشروط المتفق عليها 

 والتى صدقت عليه الجمعية العامة لألمم 2002ن االتفاقية وقرار مؤتمر جوهانسبرج فى عام  م15حسب المادة  -
هناك  فإن –المتحدة بالتوجيه بالتفاوض حول نظام دولى للوصول الى الموارد الوراثية واقتسام عوائد استغاللها 

ول قبل انجاز النظام الدولى حول وال يجوز منح ضمانات للوص" ام العوائداقتس"و " االصول"ارتباطا عضويا بين 
اقتسام العوائد وبناء عليه فإن مصر ال تيسر حاليا الوصول الى المصادر الوراثية انتظارا النتهاء التفاوض حول 

أما من حيث التشريعات الوطنية فليس هناك تشريع وطنى محدد يتناول نظم الوصول الى الموارد . النظام الدولى
 ينص على عدم منح حقوق 2002 لسنة 82دها إال أن قانون حماية الملكية الفكرية الوطنى رقم الوراثية واقتسام عوائ

ملكية فكرية عن أشكال الحياه إال اذا اثبت صاحب الطلب حصوله على الموارد الوراثية بطريقة متفقه مع النظم 
أن يتم بطرق قانونية حتى يمكن التمتع الوراثية فى مصر البد و الموارد الوصول الىالقانونية المحلية مما يعنى أن 

ومن المالحظ أنه لم يتقدم أجانب للسلطات الوطنية والمختصه حتى اآلن بطلبات . استشاريهبحقوق ملكية فكرية 
وعلى " القبول المسبق عن علم"للحصول على موارد وراثية محددة أو معممه بطرق رسمية تشتمل على عناصر 

  "الشروط المتفق عليها"أساس 
  

ذها بالمشارآة                 ):6(15في المادة  ◊  111 ا وتنفي م تطويره دمها أطراف أخرى ت ي يق ة الت وارد الجيني ى الم وم عل ة تق هل اتخذ بلدك تدابير ليضمن أن أي أبحاث علمي
  الكاملة لتلك األطراف؟

    ال )أ
      ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  X  )ضلك اذآر التفاصيل أدناهمن ف(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

مزيد من المعلومات حول التدابير التي تضمن أن أي أبحاث علمية تقوم على الموارد الجينية والتي يقدمها أطراف متعاقدة أخرى تم تطويرها وتنفيذها بالمشارآة الكاملة 
  .اف المتعاقدةلتلك األطر

لدى تطبيق التعاقدات التى تتم من يقوم قطاع حماية الطبيعة بإلزام الطرفين المصري واألجنبي تطبيق هذه المادة  -
 .آز البحوث والجامعات المصرية بتنفيذ هذه اإلجراءاتاقوم مرتآما  . خالل القطاع

آذلك . حوث المشترآة مع جهات أجنبيةفى حالة الحصول على تمويل وطنى لتلك البحوث حسب قانون تنظيم الب -
تقوم أآاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتطبيق شروط المشارآة الكاملة للجانب البحثى المصرى وذلك فى 

  .المشروعات البحثية التى تمولها االآاديمية أو التى يتم تمويلها من خاللها
  
  

لمالئمة لنتائج األبحاث والتطوير والفوائد الناتجة عن االستخدام التجاري وغيره للموارد الجينية مع أي طرف هل اتخذ بلدك تدابير ليضمن المشارآة العادلة وا  ◊  112
  ؟)7(15 وفقا للمادة متعاقد يقدم مثل هذه الموارد

  ال )أ  

  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب  

X  أدناه التفاصيل المرجو إعطاء( نعم، بعض التدابير مطبقة )ج(  

  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء( نعم، توجد تشريعات شاملة مطبقة )د  

  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء( نعم، يتم تطبيق سياسة تشريعية أو تشريع فرعي شامل )هـ  

  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء( نعم، يتم تطبيق سياسة شاملة وتدابير إدارية )و  



122 

وهذه الصعوبات تخضع للتفاوض " المشارآة العادله والمالئمه"يه تمثل عائقا نحو حماية هناك صعوبات فنيه وادار -
 من االتفاقية تنص على ضرورة مراعاة 15حيث أن المادة " نظام دولى لالقتسام العادل للعوائد"حاليا فى إطار وضع 

اب النظام الدولى فإن االنظمة الوطنية قد وفى غي. ولكنها ال تنص على اآلليات التى تضمن ذلكاالقتسام العادل للعوائد 
متعارضه وقد ال يكون من الحكمه أن تضع دول ناميه نظاما قوميا متكامال فى الوقت الحاضر وفى ظل حقائق تكون 

. والقانونيه القادره على متابعة التطبيقالتوازنات السياسية واالقتصادية وفى ظل حقائق توافر الكوادر العلمية واالدارية 
 :وتحت هذه الظروف الصعبه تعتمد مصر على آليتين

 لحقوق الملكية الفكريه والتى يحظر الحصول على حقوق ملكيه 2002 لسنة 82 من القانون 200الماده   - أ
استئثاريه عن موارد جينيه يثبت مقدم الطلب حصوله عليها أو على المعارف التقليديه الملحقه بها بطرق متسقه 

  .موافقة الدوله األصلمع القانون فى مصر وب
  

  
ة   ◊  113 عند وضع التدابير الوطنية لمعالجة الوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع هل أخذ بلدآم في حسبانه النظام المتعدد األطراف للوصول إلى الموارد الجيني

  ؟ والزراعةوتقاسم المنافع الموضوعة في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الجينية النباتية لألغذية

    ال )أ

  X  )التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء ا(نعم،  )ب

عن التدابير الوطنية المتخذة التي تنظر إلى النظام المتعدد األطراف للوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع آما قررتها المعاهدة الدولية بشأن مزيد من المعلومات 
  .زراعةالموارد الجينية النباتية لألغذية وال

انضمت مصر حديثا فقط إلى المعاهدة التي ما زالت في طور إعداد نظام للوصول وتقاسم المنافع على النمط  -
آذلك فإن قوانين حماية الملكية الفكرية لألصناف النباتية في مصر . الجاري حاليا في اتفاقية التنوع البيولوجي

وبموافقة  بطرق شرعية حسب القانون المصريالمتصله بها والمعارف تشترط إثبات الحصول على الموارد األبوية 
 . الدول والمجتمعات الحائزة لها فى االصل

فى وضع نظام دولى ملزم يوفر آليات لتحقيق ما تبقى عليه المعاهدة هذا ولم تشرع بعد سكرتارية المعاهدة الدوليه  -
ومن  نوعا من النباتات االقتصاديه فقط 64على بشأن الوصول الى الموارد الوراثية وتقاسم المنافع والتى تقتصر 

من اآلليات التى سوف توفرها االتفاقيه والتى قطعت شوطا أبعد بكثير من المعاهدة فى المعاهده المنتظر أن تستفيد 
هذا المجال وسوف تشارك مصر من خالل نقطة االتصال الوطنية للمعاهدة مع نقطة االتصال الوطنية لالتفاقية فى 

  . من دراسات لآلليات تحت مظلة المعاهدة مع تبادل الخبرات بين االتفاقية والمعاهدةما يتم
  

  
ات               ◊   114 ود والترتيب د، والعق ية حول الوصول ومشارآة الفوائ ة والسياس دابير التشريعية واإلداري هل يستخدم بلدك توجيهات بون عند تطوير ووضع مسودات الت

  ن الطرفين للوصول ومشارآة الفوائد؟األخرى بموجب الشروط المتفق عليها بي
    ال )أ
  X  ال، ولكن جاري اتخاذ خطوات للقيام بذلك )ب
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ج

  المرجو إعطاء تفاصيل وتوضيح النجاح والمصاعب في تنفيذ توجيهات بون

 شك لها أهمية وبعض الفائده لالسترشاد إال استغالل الموارد الوراثيه الان آلية التوجيهات فى مجال اقتسام عوائد  -
  .أنها ال تناسب هذا المجال الذى يستدعى التزام قانونى حازم بصفتها مجرد توجيهات استرشاديه

  
  

د هل طبق بلدك سياسات أو تدابير وطنية، بما في ذلك التشريعات، والتي تتناول مسألة حقوق الملكية الفكرية باالرتباط مع ترتيبات الو       115 أي  (صول ومشارآة الفوائ
ة في       /المصدر/قضية آشف النقاب عن المنشأ   وارد الجيني المنبع القانوني للموارد وفقًا لحقوق الملكية الفكرية عندما يكون موضوع الطلب يخص أو يستعمل الم

  استحداثه؟
    ال )أ
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    ) أدناهالمرجو إعطاء التفاصيل(ال، ولكن تم تحديد السياسات أو التدابير المحتملة )ب
  X  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(  قيد التطويرال، ولكن السياسات والتدابير ذات الصلة) ج
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، يتم تطبيق بعض السياسات أو التدابير)  د
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، يتم تطبيق سياسات أو تدابير شاملة) هـ

  معلومات عن السياسات التي تعالج دور حقوق الملكية الفكرية في الوصول إلى الموارد وترتيبات تقاسم المنافعمزيد من ال

يشترط القانون الوطني لحقوق الملكية الفكرية إثبات الحصول على الموارد األبوية بطرق متسقة مع القانون آما أن 
    . عيلها حالياالمجالس القومية المتخصصة أعدت خطة عمل جاري بحث تف

 وهو أحد المجالس القومية المتخصصه التابعه لرئاسة –أقر المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا  -
 خطة لتفعيل استراتيجيه قوميه لحفظ وتصنيف وحماية واستثمار الموارد الوراثية 2003 فى بداية عام –الجمهورية 

  :لفكريه والتجارة الدولية من أهم عناصرهاالمصرية فى اطار اتفاقيات الملكيه ا
وضع استراتيجية قوميه إلنشاء البنوك الوراثية المصرية آنشاط استراتيجى تحت رعاية إحدى المؤسسات  -أ 

 مع إتاحة تمويل وطنى بال حدود لهذا الغرض –االمنيه رفيعة المستوى أو تحت رعاية وزارة البحث العلمى 
 .وراثم لتطبيق تلك االستراتيجيه ف

للموارد الوراثية المصريه مرآزيا " االتاحه واالقتسام العادل والمتوازن"التقدم فورا بتشريعات تنظم قضايا   -ب 
وتجرم أى اتفاقيات ثنائية مع جهات أجنبيه فى مجال جمع العينات االيكولوجيه أو الموارد الوراثيه تحت أى 

من قبل قمة االتحاد  الذى تمت الموافقه عليه  ويجدر فى هذا المجال االسترشاد بالتشريع النمطى-غطاء
 .2002االفريقى عام 

حظر التمويل االجنبى للبحوث التى تشتمل على جمع ودراسة عينات من الموارد الوراثية المصرية اال تحت   -ج 
 :عذذ من القيود الصارمه منها

ملة وتسجيل المواد عدم خروج عينات الى الخارج اال بعد نشر بحث ينص على المشارآة المصرية الكا •
  فى مصر رسميا

عدم خروج عينات من مستخلصات الموارد الوراثية اال فى الحدود الدنيا التى تسمح فقط بالدراسات  •
 لكل مستخلص على حده" عقود نقلر المواد"المبدئيه مع عمل 

ثيه طبيعيه بالتأآيد على اعتبارها بنوك وراوضع المحميات الطبيعية والحدائق النباتيه فى إطار خاص   -د 
 .مغلقه تماما للدراسات التى تقوم بها جهات أجنبيه باالشتراك مع مؤسسات مصرية

وضع النباتات الطبيه والعطريه والعناصر الوراثيه فى البيئات المتطرفه فى البيئه المفتوحه أو المستزرعه   -ه 
 .فى إطار خاص ألهميتها للباحثين والمستثمرين االجانب

 من اتفاقية التنوع البيولوجى بأسلوب عادل 16الفريقية للعمل على تفعيل المادة التنسيق مع المجموعة ا  -و 
 من اتفاقية التربس 27وعلى تعديل الماده ) علما بأن ذلك سوف يصطدم بمصالح جميع الدول المتقدمه(

أنها حقوق ملكيه استئثاريه للموارد البيولوجيه وعملياتها من خالل براءات اختراع حيث بحيث يحظر منح 
الذى ال يتيح الحصول على براءات اختراع أو من خالل " االآتشاف"الى " االختراع"تخرج من دائرة 

التسجيل لدى االتحاد الدولى لتسجيل االصناف النباتية الذى يمنح المسجل حقوق استئثارية ويهدر حقوق 
ويترتب . ول المتقدمةالمزارعين وحقوق الباحثين والمربين وعدم الرضوخ ألى ضغوط سياسيه من الد

الملكيه العامة أيا آانت شخصية وجنسية على ذلك أن جميع المواد والعمليات البيولوجية تصبح فى 
ومن الناحية الفنية فإن ذلك يشتمل على جميع المنتجات المهندسة وراثيا والتى يدور حول ". المكتشف:

 .لبيولوجى وعلى توزيع الثروة بين الشعوببعضها جدل حاد حول آثارها السلبية المحتملة على التنوع ا
  
 على أن ال يجوز منح 200 بشأن حماية الملكية الفكرية فى مصر وقد نصت مادته رقم 2002 لسنة 82 صدر القانون -2

حقوق ملكيه فكريه عن أصناف نباتية اال أن أثبت لباحث الطلب حصوله على المادة الوراثية االبوية بطريقة متفقه مع شرعية 
  .القانون المصرى وبموافقة بلد االصل بعلم وشروط تلك الموافقه
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  ؟  هل بلدآم مشارك في أنشطة بناء القدرة المتصلة بالوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع  116

    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم  )أ
  X  ال) ب

شارآتكم آبلد مانح أو بلد متلقى ، والفاعلين الرئيسين الضالعين في الموضوع، والجمهور المستهدف، م(المرجو إعطاء مزيد من المعلومات عن أنشطة بناء القدرة 
والمرجو أن تحددوا أيضا هل ).والفترة الزمنية واألهداف والغايات ألنشطة بناء القدرة، والمجاالت الرئيسية لبناء القدرة التي يغطيها األمر، وطبيعة األنشطة المبذول

طة قد راعت خطة العمل بشأن بناء القدرة على التوصل إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع التي أقرها المؤتمر السابع لألطراف وهي خطة عمل متاحة في هذه األنش
   واو7/19المرفق بالمقرر 

  

  
   54  المربع

  : ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
   تحقيق غايات األلفية للتنمية االسهام في )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

تعانى مراآز البحوث والجامعات العامله فى مجال بحوث وتربية وتهجين الكائنات الحية االقتصادية من معوقات فى تعانى مراآز البحوث والجامعات العامله فى مجال بحوث وتربية وتهجين الكائنات الحية االقتصادية من معوقات فى   ))أأ  
جهات أجنبيه جهات أجنبيه على التعاون مع على التعاون مع مصر ومن القيود التى تضعها مصر اآلن مصر ومن القيود التى تضعها مصر اآلن الوصول الى الموارد الجينية من خارج الوصول الى الموارد الجينية من خارج 

  ..فى المناطق المتطرفه والبعيده عن العمرانفى المناطق المتطرفه والبعيده عن العمرانبحثيه تشمل استخدام موارد وراثيه خاصه بحثيه تشمل استخدام موارد وراثيه خاصه فى موضوعات فى موضوعات 
  ..""النظام الدولىالنظام الدولى""ولن تظهر نتائجها قبل انتهاء مفاوضات ولن تظهر نتائجها قبل انتهاء مفاوضات غير واضحة حتى اآلن غير واضحة حتى اآلن   ))بب  
  ..""النظام الدولىالنظام الدولى""التقدم بطئ جدا فى مفاوضات التقدم بطئ جدا فى مفاوضات   ))جج  
  أعالهأعاله) ) جج((انظر انظر     ))دد  
  أعالهأعاله) ) جج((نظر نظر  ا ا..تطبيق اإلرشاد الزراعيتطبيق اإلرشاد الزراعي  ))هه  
 ومحدودية االمكانات المالية والكوادر  ومحدودية االمكانات المالية والكوادر --التى تواجه جميع الدول فى شأن اثبات مصدر الموارد الجينية التى تواجه جميع الدول فى شأن اثبات مصدر الموارد الجينية المعوقات الفنيه المعوقات الفنيه   ))وو  

 أولوية مكافحة الفقر  أولوية مكافحة الفقر ––البشرية وضغوط منظمات حماية الملكية والشرآاء التجاريين الرئيسيين من الدول المتقدمه البشرية وضغوط منظمات حماية الملكية والشرآاء التجاريين الرئيسيين من الدول المتقدمه 
  والحد من البطالةوالحد من البطالة

  
   ونقلها ونقلهاالحصول على التكنولوجياالحصول على التكنولوجيا  ––  1616المادة المادة 

ادة     ◊  117 وجي لألطراف                   ):1(16في الم وع البيول تدام للتن بة للمحافظة واالستخدام المس ة المناس ل التقني ى ونق وفير أو تيسير الوصول إل دابير لت دك ت هل اتخذ بل
   األخرى، أو االستفادة من الموارد الجينية وعدم التسبب في ضرر واضح للبيئة؟

    ال )أ
  X  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د
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افظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألطراف األخرى، أو االستفادة مزيد من المعلومات حول هل تدابير توفير أو تيسير الوصول إلى ونقل التقنية المناسبة للمح
  . بما ال يسبب ضررًا محسوسًا للبيئةمن الموارد الجينية

  .  نقل التكنولوجياوما يتطلبه ذلك منمفاوضات وضع نظام دولي لتقاسم المنافع ) 1(يتم ذلك في إطار
  .نقل التكنولوجيا وما يتطلبه ذلك مناجنة للسالمة األحيائية تطبيق بروتوآول قرط) 2                 (

  مراجعة السياسات والمماراسات القائمة لتحديد أآثرها فاعلية  -
  حماية الملكية الفكريةتنظم اإلقتصادية ، مساعدة تجارية ، ضرائب وغيرها من الحوافز(لتدابير تحديد وتنفيذ ا -

  )ألشكال الحياه
  
  

هل اتخذ بلدك تدابير حتى يتم منح األطراف التي تقدم الموارد الجينية الوصول إلى، ونقل التي تستفيد من هذه الموارد، وفًقا للشروط المتفق    ):3(16في المادة  ◊  118
  عليها بين الطرفين؟

    ال )أ
  X  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
    نعم، بعض التدابير مطبقة )ج

    شاملة مطبقةنعم، توجد تشريعات  )د
    نعم، يتم تطبيق سياسة تشريعية أو تشريع فرعي شامل )هـ
    نعم، يتم تطبيق سياسة شاملة وترتيبات إدارية )و
    ال ينطبق )ز

يتخذ آل طرف تدابير تشريعية إدارية أو سياسية للحصول على التكنولوجيا التى تقيد من نقل المواد الجينية مثل براءة يتخذ آل طرف تدابير تشريعية إدارية أو سياسية للحصول على التكنولوجيا التى تقيد من نقل المواد الجينية مثل براءة 
  ..لملكية الفكرية لملكية الفكرية  حقوق ا حقوق ا––اإلختراع اإلختراع 

  
ة والقطاع        ):4(16في المادة  ◊   119 ة ذات الصلة لصالح المؤسسات الحكومي هل اتخذ بلدك تدابير حتى ييسر القطاع الخاص الوصول للتطوير المشترك ونقل التقني

   الخاص في الدول النامية؟
    ال )أ
  X  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (بير مطبقةنعم، بعض التدا )ج
    )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، توجد تشريعات شاملة مطبقة )د
    ال ينطبق )هـ

 مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة 

  
   55  المربع

  :يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما 
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  يق غايات األلفية للتنمية االسهام في تحق )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

  

  برنامج عمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها 
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  )7/29المقرر ( ؟هل قدم بلدآم مساندة مالية وتقنية للتدريب على المساعدة على تنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها   120

    ال )أ
  X  يجرى وضع بعض البرامج، ولكن ال )ب
    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (البرامج يجرى تنفيذهانعم، بعض  )ج
    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (توجد برامج شاملة يجرى تنفيذهانعم،  )د

  .لعمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون فيها التعليقات عن تقديم المساندة المالية والتقنية والتدريب للمساعدة على تنفيذ برنامج امزيد من 
 تقوم مدينة مبارك لألبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بتنفيذ مشروعات تطبيقية لتطوير االداء ، توفير خدمات التدريب -

ولديها عدة معاهد منها . واالستشارات ونقل التكنولوجيا والتعاون مع المؤسسات القومية والدولية فى مجال تنمية التكنولوجيا
معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية حيث يقوم باجراء البحوث فى مجال التنوع البيولوجى ، تطوير وانتاج 

  .منتجات حيوية ، وأبحاث الجينوم ، والمعلوماتية البيولوجية والحفاظ على االصول الوراثية
  

  
  )7/29المقرر ( ؟وائق غير الضرورية لتمويل المبادرات المتعددة البلدان لنقل التكنولوجيا وللتعاون العلمي والتقني هل يتخذ بلدآم تدابير إلزالة الع   121

    ال )أ
  X  بعض التدابير قيد البحثال، ولكن  )ب
    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (توجد بعض التدابير قائمة نعم،  )ج
    ) التفاصيل أدناهإعطاءالمرجو  (توجد تفاصيل شاملة نعم،  )د

  .التعليقات عن التدابير إلزالة العوائق غير الضرورية لتمويل المبادرات المتعددة البلدان لنقل التكنولوجيا وللتعاون العلمي والتقني  مزيد من 
  .مل نقل التكنولوجيا وإعداد برنامج عمل وطني عتم تشكيل فريق عمل لدراسة برنامج  -
  

  
بأية تقييمات تكنولوجية تعالج احتياجات التكنولوجيا والفرص والعوائق في القطاعات ذات الصلة بالموضوع وآذلك تعالج االحتياجات الخاصة ببناء هل قام بلدآم    122

  )7/29المقرر ( ؟القدرة  
    ال )أ
  X  بعض التقييمات جاريةال، ولكن  )ب
    )دناه التفاصيل أالمرجو إعطاء (إجريت تقييمات أساسية  نعم،  )ج

    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (إجريت تقييمات شاملة نعم،  )د
التعليقات عن تقييمات التكنولوجيا التي تعالج االحتياجات التكنولوجية والفرص والعوائق في القطاعات المتصلة بالموضوع وآذلك التي تعالج االحتياجات مزيد من 

  .المتصلة ببناء القدرة   

عة سياسة البحث العلمي والتكنولوجي في مصر ، وعرضت قي شكل إستراتيجية البحث العلمي في تم إعداد مراج -
   .2005المؤتمر الوطني في مايو 

  .ن التنوع البيولوجي والبحث العلمي في مصر إلى المؤتمر وجاري دراستها عأرسلت ورقة عمل  -
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  )7/29المقرر ( ؟نافع والمخاطر المحتملة والمرتبطة بتكاليف إدخال التكنولوجيات الجديدة  هل قام بلدآم بأية تقييمات وتحليل للمخاطر المتصلة بالم   123

  X  ال )أ
    بعض التقييمات جاريةال، ولكن  )ب
    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (إجريت بعض التقييمات نعم،  )ج
    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (إجريت تقييمات شاملة نعم،  )د

  .التعليقات عن التقييمات وتحليل المخاطر المتصلة بالمنافع والمخاطر المحتملة والتكاليف المرتبطة بإدخال التكنولوجيات الجديدة    من مزيد 
  
  

  
يم                        124 ك تقي ا في ذل ا، بم اون فيه ا والتع ل التكنولوجي درة ؟    هل قام بلدآم بتبين وتنفيذ أية تدابير لوضع أو تعزيز أنظمة إعالمية مالئمة لنق اء الق رر  (احتياجات بن المق

7/29(  
  X  ال )أ
    يجرى وضع بعض البرامج ال، ولكن  )ب
    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (توجد بعض البرامج قائمة ويجرى تنفيذها نعم،  )ج
    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (توجد برامج شاملة يجرى تنفيذها  نعم،  )د

  .تدابير لوضع أو تعزيز أنظمة إعالمية مالئمة لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها    التعليقات عن المزيد من 

  
  

  
ية           2-3هل اتخذ بلدآم أية تدابير محددة تحت الهدف         125 ة وتشريعية وسياس ية وإداري ة مؤسس ذ أطر وطني ة لوضع وتنفي ة إعدادي  من برنامج العمل بصفة ذلك مرحل

  )7/29المقرر (ل على الموارد والتواؤم مع التكنولوجيات المتصلة باالتفاقية ؟ لتسهيل التعاون وآذلك لتسهيل الحصو
  X  ال )أ
    بعض التدابير قيد البحث ال، ولكن  )ب
    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (بعض التدابير قد اتخذت فعًال  نعم،  )ج
    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (اتخذت تدابير آثيرة  نعم،  )د

التعليقات عن التدابير المتخذة آمرحلة إعدادية لوضع وتنفيذ األطر الوطنية والمؤسسية واإلدارية والتشريعية والسياسية لتسهيل التعاون وآذلك لتسهيل د من مزي
  .الحصول على الموارد الجينية والتواؤم مع التكنولوجيات المتصلة باالتفاقية    
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   56  المربع
  :صيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفا

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي التقدم في تنفيذ االستراتيجيات )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

  

  
  تبادل المعلوماتتبادل المعلومات  ––  1717ة ة المادالماد

  ؟عدة على تنفيذ االتفاقية وتعزيز التعاون التقني والمحلي بقصد المساهل اتخذ بلدك تدابير لتيسير تبادل المعلومات من المصادر المتاحة علًنا: )1(17في المادة ◊   126

    ال )أ
    ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  X  نعم، بعض التدابير مطبقة )ج
    نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة )د

 

  موجه للدول المتقدمة )128(التالي السؤال 

، مثل األبحاث )2 (17ي االعتبار االحتياجات الخاصة للدول النامية وتتضمن فئات من المعلومات الواردة في المادة هل تضع هذه التدابير ف ):1(17في المادة  ◊   127
  الفنية والعلمية واالقتصادية االجتماعية وبرامج التدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة وإعادة المعلومات وغيرها؟

    ال) أ

، مثل األبحاث الفنية والعلمية واالقتصادية )2 (17ات الواردة في المادة نعم، ولكنها ال تتضمن فئات المعلوم )ب
    االجتماعية وبرامج التدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة وإعادة المعلومات وغيرها

، مثل األبحاث الفنية والعلمية واالقتصادية )2 (17نعم، وهي تتضمن فئات المعلومات الواردة في المادة  )ج
     وبرامج التدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة وإعادة المعلومات وغيرهااالجتماعية

  
   57  المربع

  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 خطة االستراتيجية لالتفاقيةاالسهام في تنفيذ غايات ال )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و
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   والعلمي والعلميالتعاون الفنيالتعاون الفني  ––  1818المادة المادة 
  هل اتخذ بلدك تدابير لتشجيع التعاون الدولي الفني والعلمي في مجال المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟ ):1(18في المادة  ◊   128

    ال )أ
  X  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

  .مزيد من المعلومات حول إجراءات تشجيع التعاون الدولي الفني والعلمي
عميات (تم إعداد دراسة ألآاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن التنوع البيولوجي والبحث العلمي شملت التقييم  -

ت العلمية والقانونية  القدرا–لويات الوطنية في سبيل تحقيق أهداف اإلتفاقية الثالثية وللسياسات واأل) تشاورية
 اإلحتياجات واألولويات والفجوات ، خيارات تطبيق تدابير –والتنفيذية ، المنافع والتكاليف والمخاطر واإلدارية 

علومات ، إنشاء بيئات تمكينية وبناء آلية تبادل الم -وآليات مؤسسية وإدارية وسياسية تشمل أفضل المماراسات 
  .القدرات

  
  

  ، بما في ذلك التقنيات األهلية والتقليدية، وفًقا ألهداف االتفاقية؟التكنولوجيات هل شجع بلدك وطور طرًقا للتعاون لتطوير واستخدام  ):4(18في المادة   ◊   129
    ال )أ
    يجرى وضعهاال، مازالت الطرق ) ج )ب
  X  جودةمونعم، الطرق  )ج
    نعم، الطرق مطبقة )د

  
  هل شجع بلدك إقامة برامج بحثية مشترآة ومشروعات مشترآة لتطوير التقنيات المناسبة ألهداف االتفاقية؟ ):5(18في المادة  ◊   130

    ال )أ
  X  )من فضلك اذآر بعض األمثلة أدناه (نعم )ب

  .لتقنيات المناسبة ألهداف االتفاقيةأمثلة إلقامة برامج بحثية مشترآة ومشروعات مشترآة لتطوير ا
فعلى سبيل المثال تم نشر . يوجد العديد من البرامج البحثية التي يتم إجراؤها مع المراآز البحثية في مصر والخارج  -

بحث عن التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ، تقنيات خاصة بإستزراع أشجار المانجروف ، أشجار السيال ، 
  .يدية لدى  السكان المحليين وبرامج الرصد لمكونات التنوع البيولوجي المعارف التقل

  

  
وع                             131 وم بعمل محسوس بشأن التن هل أنشئ بلدآم صالت بالمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغير ذلك من المؤسسات التي تملك قواعد بيانات هامة أو تق

  )5/14المقرر (؟البيولوجي من خالل آلية تبادل المعلومات 
    ال )أ
 ال، ولكن هناك تنسيق جار مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص وغير ذلك من المؤسسات )ب
    )من فضلك اذآر بعض األمثلة أدناه(

  X  نعم، إنشئت صالت مع المؤسسات غير الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص وغير ذلك من المؤسسات)  ج
  

  الدول المتقدمة موجه إلى) 133(لسؤال التالي ا
  )5/14المقرر  (هل طور بلدك آلية التبادل لمساعدة الدول النامية والدول ذات االقتصادات التحولية للوصول إلى المعلومات في مجال التعاون العلمي والفني؟   132

    ال) أ
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    نعم، باستخدام فرص التمويل) ب

    انعم، من خالل الوصول إلى ونقل التكنولوجي) ج

    نعم، باستخدام مرافق التعاون البحثي) د

    نعم، باستخدام إعادة المعلومات) هـ

    نعم، باستخدام فرص التدريب) و

    باستخدام تشجيع االتصاالت مع المؤسسات أو المنظمات المعنية والقطاع الخاص) ز

    )حددهامن فضلك  (نعم، باستخدام وسائل أخرى) ح

  .طوير آلية التبادل لمساعدة الدول النامية والدول ذات االقتصادات التحولية للوصول إلى المعلومات في مجال التعاون العلمي والفنيمزيد من التعليقات حول ت

  
  

  )5/14المقرر (؟هل استعمل بلدآم آلية تبادل المعلومات إلتاحة المعلومات بطريقة أفيد للباحثين وصانعي القرار    133
    ال )أ
  X  مبادرات في هذا الشأن قيد البحثالال، ولكن  )ب
    ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(نعم،  )ج

  .التعليقات عن تنمية المبادرات المتعلقة بالموضوعمزيد من 
 (CHM)من خالل غرفة آلية تبادل المعلومات ) االنترنت(تم نشر بيانات التنوع البيولوجى على شبكة المعلومات  -

وذلك بهدف اتاحة البيانات لصانعى القرار والباحثين فى    www.eeaa.gov.eg/nbd/nbu/Start.html: على العنوان التالى
  :هذا المجال وتشمل هذه البيانات

  االستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى •
 التقارير الوطنية •
 الدوليةالقوانين واالتفاقيات  •
 المشاريع الخاصة بالتنوع البيولوجى •
 قاعدة بيانات التنوع البيولوجى •
 االصدارت الخاصة بالتنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية •
 – السالمة االحيائية –التصنيف (قائمة بأسماء وعناونين الخبراء والمتخصصين فى مجال التنوع البيولوجى  •

 ...)البيئة البحرية 
  

من خالل آلية تبادل معلومات ) االنترنت(ات السالمة االحيائية تمهيدا لوضعها على شبكة المعلومات تم اعداد بيان -
  :وذلك بهدف اتاحة البيانات لصانعى القرار والباحثين فى هذا المجال وتشمل هذه البيانات  (BCH)السالمة االحيائية 

 القوانين واالحكام التنظيمية •
 القرارات واالعالن •
 صال الوطنيةمراجع االت •
 برامج بناء القدرات فى مجال السالمة االحيائية •
  تسجيل المعلومات الخاصة بالسالمة االحيائية •
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التنوع         134 ات المتصلة ب ين االتفاقي ين التضافرات ب ات وتحس ادل المعلوم ة تب ذ غرف هيل تنفي ز وتس دمات واألدوات لتعزي م الخ ديم وتقاس دآم بوضع وتق ام بل ل ق ه
  )5/14قرر الم(؟البيولوجي 

    ال )أ
  X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(نعم ،  )ب

  .التعليقات عن الخدمات واألدوات لتعزيز وتسهيل تنفيذ آلية تبادل المعلومات وتحسين التضافرات بين االتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي مزيد من 
  

  
   58  المربع

  :ما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة و
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  مجال التنوع البيولوجي التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

  
  

  
  وتوزيع فوائدهاوتوزيع فوائدها   التعامل مع التقنية البيولوجية التعامل مع التقنية البيولوجية––  1919المادة المادة 

يولوجية بواسطة األطراف المتعاقدة التي تقدم الموارد الجينية لمثل هل اتخذ بلدك تدابير لضمان المشارآة الفعالة في أنشطة أبحاث التقنية الب ):1(19في المادة  ◊   135
  هذا البحث؟

    ال )أ
  X  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
    نعم، بعض التدابير مطبقة )ج
    نعم، توجد تشريعات شاملة مطبقة )د
    نعم، يتم تطبيق سياسة تشريعية وتشريع فرعي شامل )هـ
    م تطبيق سياسة شاملة وتدابير إداريةنعم، يت )و
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د                   ):2(19في المادة  ◊   136 ائج والفوائ م، للنت ى أساس عادل ومالئ ة بواسطة األطراف، عل ة لتشجيع ودعم الوصول ذي األولوي دابير العملي ة الت دك آاف هل اتخذ بل

   األطراف؟الناتجة عن التقنيات البيولوجية بناًء على الموارد الجينية المقدمة بواسطة هذه
    ال )أ
  X  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
    نعم، بعض التدابير مطبقة )ج
    نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة )د

  
   59  المربع

  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد
  لوقع الناشئة عن الخطوات المتخذةالنتائج وا  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  دف من ضغوط ومصاعب في التنفيذما صو  )و

  

  
   الموارد المالية الموارد المالية––  2020المادة المادة 

  
   60  المربع

من فضلك وضح الكمية والموارد المالية لكل من البنود التالية، داخلًيا وخارجًيا، والتي تم االستفادة بها لتنفيذ االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، على أساس 
  .يةسنوي، منذ أن أصبح بلدك طرًفا في االتفاق

تخصيصات الميزانية بواسطة الحكومات الوطنية ) أ
والمحلية باإلضافة إلى الوزارات المختلفة على مستوى 

  القطاعات
   سنويًاوزارة البيئةموازنة  من% 20يتم تخصيص 

   موازنة وزارة البيئة سنويًامن% 20يتم تخصيص   موارد الميزانية اإلضافية) ب

  معظمها عينية في شكل توفير اإلمكانيات لديهم   رعينالمساعدة الثنائية من المتب) ج
  

  مشروع صون األراضي الرطبة  المساعدة اإلقليمية من المتبرعين) د
  

  ال يوجد  المساعدة متعددة األطراف من المتبرعين) هـ
  

  ال يوجد  الموارد الخاصة من المتبرعين) و
  

 الموارد التي تم توليدها من خالل األدوات المالية،) ز
  مثل فرض رسوم الستخدام التنوع البيولوجي

الغرامات ( الصيد والزيارت للمحميات -ويًا ن س دوالر مليون6
  )والمخالفات



133  

  

   61  المربع
  .من فضلك وضح بالتفصيل أي برامج تمويل رئيسية، مثل صندوق ائتمان التنوع البيولوجي أو برامج محددة تم إعدادها في بلدك

  . لنباتات الطبية من مرفق البيئة العالمي مشروع األراضي الرطبة ومشروع ا -

  
  هل قدم بلدك دعًما مالًيا وحوافز لألنشطة الوطنية التي قصد منها تحقيق أهداف االتفاقية؟ ):1(20في المادة   ◊   137

    ال )أ

    )من فضلك اذآر قائمة بمثل تلك الحوافز أدناه (نعم، حوافز فقط )ب

    نعم، دعًما مالًيا فقط )ج
  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(، دعًما مالًيا وحوافز نعم )د

  .مزيد من التعليقات حول الدعم المالي والحوافز المقدمة

  صتدوق حماية البيئة  -
 صندوق السياحة والبيئة  -
  

  
  للدول المتقدمةموجه ) 139(السؤوال اآلتي 

ذ       هل قدم بلدك موارد مالية جديدة وإضافية لت ):2(20في المادة  ◊   138 ا والخاصة بتنفي اق عليه م االتف ي ت مكين أطراف الدول النامية من الوفاء بالتكاليف المتزايدة الت
  تدابير تفي بالتزامات االتفاقية، طبًقا لما تم االتفاق عليه بين بلدك واآللية المالية المؤقتة؟

    ال )أ

    )نوية التي قدمها بلدكمن فضلك وضح مقدار الموارد المالية الجديدة واإلضافية الس(نعم  )ب

  .مزيد من التعليقات حول الموارد المالية الجديدة واإلضافية المقدمة

  
  
  

  للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة التحول االقتصاديموجه ) 140(السؤال التالي 

دابير تفي بالتزامات          هل تلقى بلدك موارد مالية جديدة وإضافية لتمكينه من الوفاء بالتك ):2(20في المادة  ◊   139 ذ ت ا لتنفي اق عليه م االتف ي ت ة الت اليف المتزايدة الكامل
    االتفاقية؟
    ال )أ
  X  نعم )ب
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  هل ناقش بلدك طرق ووسائل دعم تنفيذ أهداف االتفاقية في حواره مع مؤسسات التمويل؟ ◊   140

    ال )أ
    ال، ولكن يجرى وضع اإلجراءات )ب
  X  )اصيل أدناهمن فضلك اذآر التف (نعم) ج

  .رصد المساندة المالية للتنوع البيولوجي بما في ذلك الدعم المقدم من القطاع الخاصمزيد من  التعليقات حول طرق ووسائل 
م تحويلها من قبل الدولة تبعد التصديق على إتفاقية التنوع البيولوجي قامت مصر بإعداد الكثير من المشروعات التى  -

استراتيجية إعداد وظيفة للتنوع البيولوجي وخطة . شملت معظم المشروعات . ظمات الدولية الصديقة والمن والدول
  .ل النباتات الطبية ثالعمل ، إدارة التنوع البيولوجي ، معالجة موضوعات محددة م

  
  )5/11المقرر (لمتعلقة بالتنوع البيولوجي؟لتبرعات التشجيع ااإلعفاءات الضريبية في األنظمة الضريبية الوطنية أية تدابير قبل هل درس بلدك  ◊    141

  X  ال )أ

    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(ال، ولكن اإلعفاءات قيد التطوير  )ب

    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق إعفاءات  )ج

  .مزيد من التعليقات حول اإلعفاءات الضريبية للتبرعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
  
  

ام الخاص                   ◊   142 ع االهتم وجي، م وع البيول ة المساعدة الرسمية للتطوير المخصصة للتن ك فعالي ا في ذل ة، بم ة والسياسات النقدي ات الوطني هل راجع بلدك الميزاني
  )6/16المقرر (بالحوافز اإليجابية وأداؤها باإلضافة إلى الحفاظ على الحوافر وطرق ووسائل إزالتها أو تخفيفها؟

    ال )أ
  X  ال، ولكن تجري المراجعة حالًيا) ب
    )من فضلك اذآر نتائج المراجعة (نعم )ج

  .مزيد من التعليقات حول مراجعة الميزانية الوطنية والسياسات النقدية، بما في ذلك فعالية المساعدة الرسمية للتطوير
 مليون جنية 15 حوالى  سنويهميزانيةيتم توفير االعتمادات المالية من الحكومة المصرية لصون التنوع البيولوجى ب -

 مليون 50مصرى ويتم تقديم مساعدات مالية رسمية من خالل مشروعات الشراآة االجنبية بما يصل الى حوالى 
    جنيه سنويا

  
  
  

ة                     143 ى خطط التطوير        هل يتخذ بلدك إجراءات ملموسة لمراجعة ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي في تطوير وتنفيذ مبادرات التطوير الدولي ية، باإلضافة إل الرئيس
  )7/21المقرر  (المستدام الوطنية وسياسات وخطط القطاعات ذات الصلة؟

    ال )أ
    ال، ولكن تجري المراجعة حالًيا ) ب
  X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في بعض المبادرات والخطط  ) ج
    )اذآر التفاصيل أدناهمن فضلك (نعم، في المبادرات والخطط الرئيسية  )د

  .مزيد من التعليقات حول مراجعة ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي في المبادرات والخطط والسياسات
 2004فى ضوء اإلجتماع السابع للدول األطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى والذى عقد فى آوااللمبور فى فبراير  -

وتم .  وآذلك برامج العمل المختلفة 2010ات واألهداف التى توضح هدف تم إعداد تقرير من االطار المؤقت للغاي
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تبار التنوع البيولوجي من المبادرات والخطط والسياسات عإرسال التقرير إلى جميع الجهات الحكومية بغرض إ
 األراضي قامت وزارة الدولة  لشئون البيئة بعدة مبادرات وإعداد استراتيجيات وطنية مثل إستراتيجية. الوطنية 

يق  التنس تمآما. الرطبة ، والسياحة البيئية وتم عقد ورش عمل نوقشت فيها تلك االستراتيجيات وتمت الموافقة عليها 
وشارآت وزارة الدولة لشئون . طاع العام والقطاع الخاص بغرض شرح هذا اإلطار إلدراجها في خطة الدولة ، الق

لك المبادرات والسياسات وآان أهمعا عرض التنوع البيولوجي البيئة  في عدة مؤتمرات وطنية حيث عرضت ت
لذلك تم عمل . جميع المستويات  ويتطلب اإلطار المؤقت للغايات واألهداف المزيد من الجهود على. والبحث العلمي 

  .عدة فرق عمل تشرح هذا اإلطارفي مجاالت محددة منها المياة الداخلية والبيئة البحرية والساحلية 

  
  )7/21المقرر  (؟قوم بلدآم بتعزيز إدماج التنوع البيولوجي في برامج التنمية القطاعية والمساعدة على تلك التنمية هل ي    144

    ال )أ
  x  يجرى وضع البرامج الخاصة بهذا الموضوعال، ولكن  ) ب
   )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (في بعض برامج التنمية والمساعدة القطاعية نعم،  ) ج
    )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (في البرامج الرئيسية للتنمية والمساعدة علىالتنمية نعم،  )د

  عن إدماج التنوع البيولوجي في برامج التنمية والمساعدة على التنمية مزيد من التعليقات 
  
  
  

  
  الدول المتقدمة موجه إلى) 146(السؤال التالي 

من   .أو الدول التي تمر بمرحلة التحول االقتصادي  /الجدول أدناه المجاالت التي قدم فيها بلدك دعًما مالًيا للدول النامية وفي " ×"من فضلك وضح بوضع عالمة    145
  .فضلك وضح ذلك في المساحة الموجودة أدناه إذا لزم األمر

  الدعم المقدم  المجاالت

    )6/8القسم  (MEAإجراء تقييمات وطنية أو إقليمية داخل إطار عمل   )أ (

    )5/16القرار (المحافظة على الموقع الطبيعي  )ب (

    )6/10القرار (تحسين القدرة الوطنية لوضع وصيانة اآلليات لحماية المعرفة التقليدية   )ج (

    )5/26القرار (المحافظة خارج الموقع الطبيعي   )د (

    )6/9القرار (تنفيذ االستراتيجية العالمية للمحافظة على النباتات   )ه (

    )6/24القرار (تنفيذ توجيهات بون   )و (

    )5/5القرار (تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي   )ز (

    )6/17القرار (إعداد التقرير األول حول حال الموارد الجينية الحيوانية في العالم   )ح (

    )6/27القرار (دعم عمل آليات التنسيق اإلقليمي الحالي وتطوير شبكات األعمال اإلقليمية وشبه اإلقليمية   )ط (

إيجاد شراآات ووسائل أخرى لتوفير المساندة الالزمة لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة   )ي (
    )7/2المقرر (وشبه الرطبة 
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    )7/9المقرر (المساندة المالية لعمليات آلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف   )ك (

    )7/19المقرر  (7/19ن بناء القدرة آما جاءت في المرفق بالمقرر المساندة لتنفيذ خطة العمل بشأ  )ل (

     )7/27المقرر (المساندة لتنفيذ برنامج بشأن التنوع البيولوجي للجبال   )م (

    )7/28المقرر (المساندة لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية   )ن (

    )7/30المقرر (المساندة لوضع المؤشرات الوطنية   )س (

    )لمرجو تحديدوهاا(شؤون أخرى   )ع (

  .عن المساندة المالية المقدمة للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقاليمزيد من المعلومات 

  

  
  والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي موجه إلىالدول النامية )147(التالي السؤال 

المي  في الجدول أدناه المجاالت التي قدم " ×"من فضلك وضح بوضع عالمة  ◊   146 دول   /و) GEF(فيها بلدك طلًبا للحصول على تمويل من مرفق البيئة الع أو من ال
  .من فضلك وضح ذلك في المساحة الموجودة أدناه إذا لزم األمر .قد يوجد أآثر من مصدر للدعم المالي لنفس المجال .أو من مصادر أخرى/المتقدمة و

  تم تقديم طلب للحصول على تمويل من
  المجاالتالمجاالت

GEF  مصادر أخرى  اتفاقية ثنائية  

     X  إعداد استراتيجيات التنوع البيولوجي أو خطط العمل الوطنية  )أ (

     X  )6/27القرار (التقييم الذاتي للقدرة الوطنية لتنفيذ االتفاقية  )ب (

 X      )5/9القرار ) (GTI(اإلجراءات ذات األولوية لتنفيذ مبادرة التصنيف العالمية   )ج (

 X X X  )5/16 (طبيعيالموقع الالمحافظة على   )د (

        )6/23القرار (تطوير االستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية للتعامل مع األنواع الغريبة   )ه (

 خارج الموقع الطبيعي وإنشاء وصيانة مرافق المحافظة الموقع الطبيعيالمحافظة خارج   )و (
        )5/26القرار (

القرار ) (لوعي الجماهيريالتثقيف وا (13المشروعات التي تشجع تدابير تنفيذ المادة   )ز (
6/19(  X X X 

        )6/25 و5/19 و3/9القرارات (إعداد التقارير المالية   )ح (

 X   X  )4/4القرار (مشروعات المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي المائي الداخلي   )ط (

        )5/5القرار (أنشطة المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي   )ي (

     X  )6/26القرار (تنفيذ بروتوآول آارتجينا حول السالمة البيولوجية   )ك (
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        تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف  )ل (

        تنفيذ مبادئ وإرشادات أديس أبابا لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي  )م (

        )المرجو تحديدها(غير ذلك من األمور   )ن (

  .طلب الدعم المالي حول مزيد من المعلومات
ل العشرة أعوام الماضية تم إعداد مشروعات بغرض تمويلها من قبل الدولة والدول الصديقة والمنظمات المانحة خال -

 – نبق –رأس محمد (شروعات التمويل من اإلتحاد األوربي  مثل مشروع تطوير محميات خليج العقبة مشملت . 
، ) محميات البحر األحمر(المتحدة األمريكية مشروع تنمية محمية سانت آاثرين ، الواليات )  طابا–أبو جالوم 

ج م، برنا) الطبية النباتات –األراضي الرطبة (، مرفق البية العالمي ) ي الريان ، سيوة ، علبةدمحميات وا(إيطاليا 
  . إعداد إستراتيجية التنوع البيولوجي وخطة العمل ، تنفيذ اإلستراتيجية (األمم المتحدة للتنمية والبيئة 

إال . هذا وقد تم تنفيذ بعض المشروعات األخرى ) . أبحاث المانجروف  (ITTOة العالمية لالبحاث اإلستوائية المنظم -
) برنامج األمم المتحدة للبيئة(أن بعض المشروعات صادفت آمية من العقبات مثل تنفيذ برتوآول السالمة اإلحيائية 

                  .  
  

  
   62  المربع

  :فاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد ت
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  ت وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي التقدم في تنفيذ االستراتيجيا)  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

 االساسية داخل المحميات الطبيعية ، بناء القدرات البشرية والمؤسسية، االمداد للبنيةنجحت المشروعات فى تطوير   )أ 
  تالى نجحت برامج التنفيذباالجهزة والمعدات وبال

 اسهام ملحوظ  )ب 
 تقدم ملحوظ   )ج 
 تقدم جيد  )د 
  دوالر يوميا3نجحت المشروعات فى رفع المستوى المعيشى للسكان المحليين بحيث وصلت دخولهم الى   )ه 
  )االجراءات طويلة ، والموافقة تستغرق وقتا أطول (الفترة الزمنية للحصول على التمويل تستغرق عدة سنوات   )و 
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  جاالت المواضيعيةجاالت المواضيعية الم الم--دالدال
وجي البحري    (المرجو استعمال السلم المبين أدناه لبيان مستوى التحديات التي يواجها بلدآم في تنفيذ البرامج المواضيعية من العمل في ظل االتفاقية        147 وع البيول التن

  )والساحلي، والزراعي، والغابات، والمياه الداخلية، واألراضي الجافة وشبه الرطبة والجبال
  تحدي منخفضتحدي منخفض= = 11  تحدي آبيرتحدي آبير= = 33

  تم التغلب بنجاح على التحدىتم التغلب بنجاح على التحدى= = 00  تحدي متوسطتحدي متوسط= = 22

  ال ينطبقال ينطبق= = ل ي ل ي 

  التحدياتالتحديات  برنامج العملبرنامج العمل

نظام المياه نظام المياه   بحرى وساحلي بحرى وساحلي   غاباتغابات  زراعيزراعي
  الداخليةالداخلية

األراضي الجافة األراضي الجافة 
  وشبه الرطبةوشبه الرطبة

  الجبالالجبال

النقص في اإلرادة والمساندة النقص في اإلرادة والمساندة ) ) أأ
  السياسيةالسياسية

  22  11  22  11 ل ي   22

آة محدودة من جانب آة محدودة من جانب مشارمشار) ) بب
  الجمهور وأصحاب المصلحةالجمهور وأصحاب المصلحة

  22  11  22  22 ل ي   33

نقص تنسيق وإدماج قضايا نقص تنسيق وإدماج قضايا ) ) جج
التنوع البيولوجي في القطاعات التنوع البيولوجي في القطاعات 

  األخرى األخرى 

  22  11  33  11 ل ي   22

النقص في التدابير التحوطية النقص في التدابير التحوطية ) ) دد
  والتقدمية والتقدمية 

  11  22  22  22 ل ي   33

عدم القدرة الكافية على العمل عدم القدرة الكافية على العمل ) ) هـهـ
  بسبب الضعف المؤسسيبسبب الضعف المؤسسي

  22  22  22  22 ل ي   11

النقص في نقل التكنولوجيا النقص في نقل التكنولوجيا ) ) وو((
  والخبرةوالخبرة

  00  00  22  22 ل ي   22

  22  11  22  22 ل ي   22  ضياع المعرفة التقليديةضياع المعرفة التقليدية) ) زز((

النقص في البحث العلمي النقص في البحث العلمي ) ) حح((
الوافي بسبب عدم القدرة على الوافي بسبب عدم القدرة على 

  مساندة جميع األهدافمساندة جميع األهداف

  22  22  22  22 ل ي   22

النقص في المعارف النقص في المعارف ) ) طط((
والمعلومات التي يمكن الوصول والمعلومات التي يمكن الوصول 

  إليها إليها 

  11  11  11  11 ل ي   33

النقص في الثقافة العامة النقص في الثقافة العامة ) ) يي((
  وتوعية على جميع المستويات وتوعية على جميع المستويات 

  22  22  33  11 ل ي   33

عدم االستعمال الكامل لما عدم االستعمال الكامل لما ) ) كك((
  يوجد من معارف علمية وتقليدية يوجد من معارف علمية وتقليدية 

  22  22  22  11 ل ي   22

ضياع التنوع البيولوجي وما ضياع التنوع البيولوجي وما ) ) لل((
يقابله من سلع وخدمات أمر غير يقابله من سلع وخدمات أمر غير 
مفهوم فهمًا جيدًا وال توجد الوثائق مفهوم فهمًا جيدًا وال توجد الوثائق 

  أنهأنهالوافية بشالوافية بش

  11  11  22  11 ل ي   22

النقص في الموارد المالية النقص في الموارد المالية ) ) مم((
  والبشرية والتقنية والبشرية والتقنية 

  22  33  22  11 ل ي   33

النقص في تدابير الحفز النقص في تدابير الحفز ) ) نن((
  االقتصادياالقتصادي

  33  33  33  22 ل ي   33

  22  33  33  11 ل ي   33  النقص في تقاسم المنافعالنقص في تقاسم المنافع) ) سس((

النقص في تضافر الجهود على النقص في تضافر الجهود على ) ) عع((
  المستويين الوطني والدوليالمستويين الوطني والدولي

  11  22  22  11 ل ي   22

نقص في التعاون األفقي بين نقص في التعاون األفقي بين الال) ) فف((
  أصحاب المصلحةأصحاب المصلحة

  11  33  22  11 ل ي   22

  22  22  22  11 ل ي   33  النقص في الشراآات الفعليةالنقص في الشراآات الفعلية) ) صص((

النقص في إلتزام المجتمع النقص في إلتزام المجتمع ) ) قق((
  العلمي العلمي 

  22  22  22  11 ل ي   22

  33  33  33  11 ل ي   33النقص في السياسات والقوانين النقص في السياسات والقوانين ) ) رر((
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  المالئمة المالئمة 

  33  33  33  11 ل ي   33  الفقرالفقر) ) شش((

  ..  22  33  11 ل ي   33  الضغط السكانيالضغط السكاني) ) تت((

االستهالك واالنتاج بإنماط االستهالك واالنتاج بإنماط ) ) ثث((
  غير مستدام غير مستدام 

  11  11  33  22 ل ي   22

النقص في القدرات لدى النقص في القدرات لدى ) ) خخ((
  المجتمعات المحليةالمجتمعات المحلية

  11  33  33  33 ل ي   33

النقص في المعرفة والتطبيق النقص في المعرفة والتطبيق ) ) ذذ((
في النهوج المتعلقة بالنظم في النهوج المتعلقة بالنظم 

  اإليكولوجي على صعيد اإلدارة اإليكولوجي على صعيد اإلدارة 

  22  33  33  22 ل ي   33

يذ يذ ضعف القدرة على تنفضعف القدرة على تنف) ) ضض((
  القانونالقانون

  22  33  33  22 ل ي   33

الكوارث الطبيعية والتغير الكوارث الطبيعية والتغير ) ) أأأأ((
  البيئيالبيئي

  11  11  11  11 ل ي   11

المرجو المرجو ((غير ذلك غير ذلك ) ) ب بب ب((
  ))تحديدهاتحديدها

           

  
  األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخليةاألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية

  )7/4المقرر (قام بلدآم بإدماج أهداف وأنشطة برنامج العمل في المجاالت اآلتية وهل قام بتنفيذها ؟     148
ستراتيجيات والسياسات والخطط ستراتيجيات والسياسات والخطط االاال

  واألنشطةواألنشطة
نعم، جزئيًا تم إدراجها ولكن لم نعم، جزئيًا تم إدراجها ولكن لم   الال

  يتم تنفيذهايتم تنفيذها
نعم، تم إدراجها وتنفيذها نعم، تم إدراجها وتنفيذها 

  بالكاملبالكامل
  ال ينطبقال ينطبق

استراتيجياتكم وخطط عملكم استراتيجياتكم وخطط عملكم ) ) أأ
  الخاصة بالتنوع البيولوجيالخاصة بالتنوع البيولوجي

  XX      

السياسات واالستراتيجيات السياسات واالستراتيجيات ) ) بب
  الخاصة باألراضي الرطبةالخاصة باألراضي الرطبة

    XX    

رة متكاملة رة متكاملة يجرى وضع إدايجرى وضع إدا) ) جج
لموارد المياه وخطط الستعمال المياه لموارد المياه وخطط الستعمال المياه 

 من  من 2525بكفاءة بما يتمشى والفقرة بكفاءة بما يتمشى والفقرة 
خطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية خطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية 

  المستدامة المستدامة 

      XX    

تنسيق معزز ومزيد من التعاون تنسيق معزز ومزيد من التعاون ) ) دد
بين الفاعلين الوطنيين المسؤولين بين الفاعلين الوطنيين المسؤولين 
عن األنظمة اإليكولوجية للمياه عن األنظمة اإليكولوجية للمياه 

  الداخلية للتنوع البيولوجي الداخلية للتنوع البيولوجي 

    XX    

  يد من التعليقات عن إدماج أهداف وأنشطة برنامج العمل يد من التعليقات عن إدماج أهداف وأنشطة برنامج العمل مزمز

نعم تم إدراجها ، نعم تم إدراجها ، ) ) أأ    
ولكن لم يتم تنفيذها ولكن لم يتم تنفيذها 

  بالكامل بالكامل 
يجرى حاليا عمل يجرى حاليا عمل ) ) جج

دراسات لوضع إدارة دراسات لوضع إدارة 
متكاملة لموارد المياه متكاملة لموارد المياه 

وخطط الستعمال المياه وخطط الستعمال المياه 
بكفاءة بما يتمشى بكفاءة بما يتمشى 

 من خطة  من خطة 2525والفقرة والفقرة 
تنفيذ القمة العالمية تنفيذ القمة العالمية 
  للتنمية المستدامةللتنمية المستدامة

تم إدراج السياسات تم إدراج السياسات ) ) بب
واالستراتيجيات واالستراتيجيات 

الخاصة باألراضي الخاصة باألراضي 
الرطبة ويتم اآلن الرطبة ويتم اآلن 

تنفيذها على ثالث تنفيذها على ثالث 
محمية الزرانيق محمية الزرانيق ((مواقع مواقع 

) ) والبرلس والعميدوالبرلس والعميد
آمثال تجريبى لمناطق آمثال تجريبى لمناطق 

األراضى الرطبة فى األراضى الرطبة فى 
  ..مصرمصر

  

  
  )7/4المقرر (فيما يتعلق باألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية ؟ هل قام بلدآم بتين أولويات لكل نشاط وارد في برنامج العمل ، شامًال الجداول الزمنية    149

    ال )أ
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  X   األهداف الموجهة نحو نتائج فعلية تم وضعها ولكن لم يتم بذل األنشطة ذات األولوية ) ب
     األنشطة ذات األولوية تم وضعها ولكن لم يتم وضع األهداف الموجهة نحو النتائج الفعلية) ج

    وجد أهداف شاملة موجهة نحو النتائج الفعلية وتم وضع األنشطة ذات األولوية نعم، ت )د
  ) إذا آان قد تم وضعها(عن إقرار أهداف موجهة نحو نتائج فعلية ووضع أولويات لألنشطة ، شاملة وضع قائمة باألهداف مزيد من التعليقات 

  .ولوجية للمياه الداخلية تم عقد ورشة عمل وطنية عرض فيها برنامج عمل األنظمة اإليك -
 .طة ذات األولوية مل لتحديد األهداف الوطنية واألنشتم إنشاء فريق ع -
  .جاري إعداد خطة عمل وطنية لحماية نهر النيل وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لألراضي الرطبة  -
  

  

 –رامسار  ( وآذلك تنفيذ خطة العمل المشترك رامسارتفاقية هل يقوم بلدك بدعم التكامل بين هذا البرنامج واألنشطة األخرى ذات الصلة وفقا ال             150
  )7/4المقرر (التنوع البيولوجي على المستوى القومي؟

    )ليس البلد طرفًا في رامسار(الينطبق ) أ

    ال) ب

    .ال،  ولكن تم تحديد التدابير االممكنة للتعاون وآذا التنفيذ المشترك)  ج

  X  )من فضلك وضح أدناه. (كر للتنفيذ المشترنعم، تم اتخاذ بعض التدابي) د

   .)من فضلك وضح. (نعم، تم اتخاذ تدابير شاملة للتنفيذ المشترك) هـ

– وآذلك تنفيذ خطة العمل المشترك رامسار رامسارمزيد من التعليقات حول التكامل  بين هذا  البرنامج  واألنشطة  األخرى ذات الصلة وفقا التفاقية 
  .وجي على المستوى القوميالتنوع البيول

 .تم إعداد اإلستراتيجية الوطنية لألراضي الرطبة والموافقة عليها من قبل الدولة  -
البدء في تنفيذ اإلستراتيجية هذا العام وفقًا لخطة العمل بين إتفاقيتي رامسار والتنوع البيولوجي على المستوى القومي  -

 . 
 

  )7/4المقرر : (ت الوطنية حول ما يلي هل اتخذ بلدآم خطوات لتحسين البيانا    151
  ال،ولكن الوضع جار  ال  نعم  القضايا

السلع والخدمات المقدمة من األنظمة ) أ
  اإليكولوجية للمياه الداخلية ؟

X      

االستعماالت والمتغيرات ) ب
االجتماعية االقتصادية المتصلة بتلك 

  السلع والخدمات ؟

    X  

 المياه الجوانب الهيدرولوجية لتوفير) ج
باعتبارها متصلة بالحفاظ على وظيفة 

  األنظمة اإليكولوجية 

X      

      X  األنواع والمستويات التصنيفية؟) د
بشأن التهديدات التي تخضع لها ) هـ

  أنظمة المياه الداخلية ؟
X      

  .أعاله" نعم "ن قد أجابتم فيها بـ مزيد من التعليقات عن وضع مجموعات البيانات ، والسيما قائمة البيانات في الحاالت التي تكونو
  تقرير من ندوة المياة الداخليةتقرير من ندوة المياة الداخلية

  
  )7/4المقرر (هل قام بلدآم بتعزيز تطبيق اإلرشادات المتعلقة بالتقييم السريع للتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية؟  152

 X  ال، ولكن تمت مراجعة اإلرشادات) أ

   إلرشادات ووجدت غير مالئمة ال ، ولكن تمت مراجعة ا)ب



141  

    .نعم ، تمت مراجعة اإلرشادات وتطبيقها معلق )  ج

    نعم، تم تطبيق اإلرشادات ) د

  .مزيد من التعليقات عن تطبيق اإلرشادات بشأن التقييم السريع للتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية

 

  
   63  المربع

  :ل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصي
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  طط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخ)  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

  
  

 

  التنوع البيولوجي للبحار والسواحلالتنوع البيولوجي للبحار والسواحل
  عمومياتعموميات

 . نطبق على بلدكمن فضلك انقر في الخانة أمام آل ما ي(  هل تشتمل استراتيجيات بلدك وخطط عملها على اآلتي؟  153

 X  تطوير مناطق محمية جديدة بحرية وساحلية)  أ

 X  .تحسين إدارة المناطق المحمية البحرية والساحلية الموجودة بالفعل)  ب

إنشاء آفاءة داخل البلد للتخطيط وإدارة المناطق البحرية والساحلية المحمية بما في ذلك من خالل برامج تثقيف ومبادرات بحثية )  ج
 X  ).في حالة االيجاب المرجو إيراد تفاصيل عن أنواع المبادرات في المربع أدناه(دفة ها

وذلك من أجل تقليل ) ويشمل ذلك إدارة مناطق تجمع مياه األمطار( إنشاء إدارة  محسنة ومتكاملة للمناطق البحرية والساحلية )  د
 X  . الرواسب واألحمال المغذية في البيئة البحرية

 X  ة المناطق الهامة للتكاثر مثل مناطق التناسل والحضانةحماي) هـ

 X  .تحسين الصرف الصحي والطرق األخرى لمعالجة مياه الصرف)  و

 X  .الحد من الصيد المفرط وممارسات الصيد المدمرة) ز

  )ع حاليًافي حالة اإليجاب المرجو أن تبينوا في المربع أدناه حالة ذلك الوض(وضع سياسة شاملة للمحيطات ) ح
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في حالة اإليجاب المرجو إيراد التفاصيل في المربع (إدماج المعرفة المحلية والتقليدية في إدارة الموارد البحرية والساحلية ) ط
   )أدناه عن أنواع الترتيبات اإلدارية 

   )المرجو التحديد أدناه(غير ذلك ) ي(

   ال ينطبق) ك

  .  سجيل أية إجراءات أخرى ذات أولوية مرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي للبحار والسواحل واالستخدام المستدام لهمن فضلك أورد تفاصيل عما سبق وقم بت

  ))وهى غنية بالشعاب المرجانية والمانجروفوهى غنية بالشعاب المرجانية والمانجروف) ) جميع الجزر جاري اإلعداد إلعالنهاجميع الجزر جاري اإلعداد إلعالنها((جزر شمال البحر األحمر جزر شمال البحر األحمر   ))أأ  
 التوعية البيئية  التوعية البيئية ––كوادر البشرية المتخصصة في تنفيذ قوانين البيئة كوادر البشرية المتخصصة في تنفيذ قوانين البيئة  تدريب ال تدريب ال––توفير البنية األساسية في البحر األحمر توفير البنية األساسية في البحر األحمر   ))بب  

  ..على جزيرة الجفتون على جزيرة الجفتون 
   التنسيق مع المحافظات البحرية المنظمات الحكومية   التنسيق مع المحافظات البحرية المنظمات الحكومية  ––تنفيذ المشروعات الممولة من الدول والمنظمات المانحة تنفيذ المشروعات الممولة من الدول والمنظمات المانحة   ))جج  
 في وديان جنوب سيناء لمنع وصول مياة  في وديان جنوب سيناء لمنع وصول مياة  إنشاء السدود إنشاء السدود--إنشاء مراآز مكافحة التلوث البترولي بشرم الشيخ والغردقة  إنشاء مراآز مكافحة التلوث البترولي بشرم الشيخ والغردقة    ))دد  

  . . السيول إلى مياة خليج القبة السيول إلى مياة خليج القبة 
 إعداد وتنفيذ خطط  إعداد وتنفيذ خطط –– األسماك والسالحف البحرية  األسماك والسالحف البحرية ععجظر الصيد وغلق بعض المناطق الساحلية لحماية بعض أنواجظر الصيد وغلق بعض المناطق الساحلية لحماية بعض أنوا  ))هه  

  ..إدارية بالمحميات البحرية ألنشطة الصيد واألنشطة السياحية األخرىإدارية بالمحميات البحرية ألنشطة الصيد واألنشطة السياحية األخرى
السقاالت بمحطات لشفط السقاالت بمحطات لشفط بب تجهيز المواني  تجهيز المواني ––ثير البيئي لجميع االنشطة البحرية ثير البيئي لجميع االنشطة البحرية ضرورة إعداد دراسات تقييم التأضرورة إعداد دراسات تقييم التأ  ))وو  

  ..مخلفات الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها مخلفات الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها 
تم عمل دراسات بيئية على األنواع اإلقتصادية البحرية المعرضة للخطر شملت خيار البحر ، أسماك الزينة ، تم عمل دراسات بيئية على األنواع اإلقتصادية البحرية المعرضة للخطر شملت خيار البحر ، أسماك الزينة ، ) ) 11((  ))زز  

) ) 33. (. (ن محافظتي البحر األحمر وجنوب سيناء وهيئة الثروة السمكية بمنع الصيد ن محافظتي البحر األحمر وجنوب سيناء وهيئة الثروة السمكية بمنع الصيد إصدار قرارات مإصدار قرارات م) ) 22((أسماك القرش أسماك القرش 
  ..ريطانية ريطانية ببستزراع البحري بالتعاون مع بيرسجا ومبادرة دارون الستزراع البحري بالتعاون مع بيرسجا ومبادرة دارون الاإلاإلالبدء في أنشطة البدء في أنشطة 

 إدارة منطقة تجمع الدرافين  إدارة منطقة تجمع الدرافين ––المشارآة في السياسات الخاصة بحماية البحر األحمر وخليج عدن والبحر المتوسط المشارآة في السياسات الخاصة بحماية البحر األحمر وخليج عدن والبحر المتوسط   )ح 
عية أهلية إلدارة منطقة عية أهلية إلدارة منطقة مم بغرض الحفاظ على البيئة والسياحة المستدامة وإنشاء ج بغرض الحفاظ على البيئة والسياحة المستدامة وإنشاء جSSppiinnnneerr  DDoollpphhiinnssارة ارة الدوالدو

 ..صمداي بمشارآة محميات ومحافظة البحر األحمر صمداي بمشارآة محميات ومحافظة البحر األحمر 
 

  
 تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية

 ؟.قيق اإلدارة المتكاملة لألنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية هل قام بلدآم بإنشاء أو تعزيز ترتيبات مؤسسية وإدارية وتشريعية لتح 154

   ال ) أ

    الخطوات في المراحل األولى من وضعهاههذ) ب

   هذه الخطوات في المراحل المتقدمة من وضعها ) ج

  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(الترتيبات موجودة فعًال ) د
  

X 

   ال ينطبق) هـ

   عن الوضع القائم حاليا في تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحليةمزيد من التعليقات
 

يوجد لجنة وطنية خاصة باإلدارة المتكاملة لألتظمة البيئية البحرية والساحلية وتضم في عضويتها األجهزة يوجد لجنة وطنية خاصة باإلدارة المتكاملة لألتظمة البيئية البحرية والساحلية وتضم في عضويتها األجهزة   ))أأ  
  ..التنفيذية ذات الصلة ، المنتفعين ، القطاع الخاص والجمعيات االهلية التنفيذية ذات الصلة ، المنتفعين ، القطاع الخاص والجمعيات االهلية 

لوطنية في آثير من الموضوعات ذات الصلة وخاصة األنشطة الساحلية التى تؤثر على البيئة لوطنية في آثير من الموضوعات ذات الصلة وخاصة األنشطة الساحلية التى تؤثر على البيئة تنظر اللجنة اتنظر اللجنة ا  ))بب  
   . . إجراء دراسة تقييم األثر البيئي إجراء دراسة تقييم األثر البيئيالبحرية ، آما يحظر أي نشاط بدونالبحرية ، آما يحظر أي نشاط بدون

  ..تم وضع خطة وطنية لمكافحة التلوث وإعتمدت من رئيس مجلس الوزراء تم وضع خطة وطنية لمكافحة التلوث وإعتمدت من رئيس مجلس الوزراء   ))جج  
  .. من شرم الشيخ والغردقة وخليج السويس واالسكنرية من شرم الشيخ والغردقة وخليج السويس واالسكنريةتم إنشاء عدة مراآز لمكافحة التلوث البحري في آًالتم إنشاء عدة مراآز لمكافحة التلوث البحري في آًال  ))دد  
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 وأيضًا  وأيضًا 20042004نجحت الجهود الوطنية في مواجهة بعض الكوارث مثل التلوث البترولي في خليج السويس في عام نجحت الجهود الوطنية في مواجهة بعض الكوارث مثل التلوث البترولي في خليج السويس في عام   ))هه  
  ..20052005في قناة السويس أوائل عام في قناة السويس أوائل عام 

افحة إقليمي في افحة إقليمي في  حيث يوجد مرآز مك حيث يوجد مرآز مكPPEERRSSGGAAيتم تنفيذ الخطة اإلقليمية التى تم إعتمادها من قبل منظمة يتم تنفيذ الخطة اإلقليمية التى تم إعتمادها من قبل منظمة   ))وو  
  ..الغردقة الغردقة 

 
هل قام بلدآم بتنفيذ إدارة قائمة على أساس األنظمة اإليكولوجية لموارد المناطق البحرية والساحلية ، مثال من خالل التكامل في اإلدارة الساحلية  155

  حيطية؟وإدارة أحواض المياه أو من خالل اإلدارة المتكاملة المتعددة االختصاصات العلمية ، الساحلية والم
  

   ال) أ

 X  .الموضوع في مراحل األولى من وضعه) ب

   الموضوع في مراحل متقدمة من وضعه) ج

   ).المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(الترتيبات موجودة فعًال ) د

   ال ينطبق) هـ

  . البحرية والساحلية مزيد من التعليقات عن الوضع القائم حاليا في تطبيق النظم اإليكولوجية على صعيد إدارة الموارد

 محميات بحرية  محميات بحرية تمهيدا العالنتمهيدا العالندراسة مشروع تطوير وتنمية المناطق الساحلية فوآا مطروح بالساحل الشمالى دراسة مشروع تطوير وتنمية المناطق الساحلية فوآا مطروح بالساحل الشمالى   --
  ..جديدةجديدة

  ..استخدامات األراضى على ساحل البحر األحمر وإعالن الساحل الجنوبى للبحر األحمر منطقة سياحة بيئية استخدامات األراضى على ساحل البحر األحمر وإعالن الساحل الجنوبى للبحر األحمر منطقة سياحة بيئية   --
) )  ابو جالوم ابو جالوم–– نبق  نبق ––رأس محمد رأس محمد ((لعقبة من خالل اعالن ثالث مناطق محمية لعقبة من خالل اعالن ثالث مناطق محمية تحقيق اإلدارة المتكاملة لساحل خليج اتحقيق اإلدارة المتكاملة لساحل خليج ا  --

  ..واعتبار المناطق المتاخمة مناطق ادارة بيئية تخضع الشتراطات وقواعد متكاملة لمناطق التنمية السياحيةواعتبار المناطق المتاخمة مناطق ادارة بيئية تخضع الشتراطات وقواعد متكاملة لمناطق التنمية السياحية
  ..يات البحرية في آل من البحر األحمر والبحر المتوسط يات البحرية في آل من البحر األحمر والبحر المتوسط ممجاري تفعيل الشبكة الوطنية للمحجاري تفعيل الشبكة الوطنية للمح  --
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  د الحية البحرية والساحليةالموار

  هل قام بلدآم بتبين عناصر أنظمتكم اإليكولوجية البحرية والساحلية، ذات األهمية القصوى إلداء تلك  156
  

   ال) أ

   توجد فعًال خطط لتقييم شامل لألنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية) ب

   يجرى في الوقت الحاضر تقييم شامل) ج

 X  ).المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(ساسية لألنظمة اإليكولوجية ويجرى وضع خطط إدارتها  تم تبين مكونات أ) د

المرجو إعطاء التفاصيل (توجد فعًال خطط إدارة للمكونات الرئيسية لألنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية ) هـ
   ).أدناه

   ال ينطبق) و

  .وآذلك عن المخاطر التي تهددها .بيق النظم اإليكولوجية على صعيد الموارد البحرية والساحلية مزيد من التعليقات عن الوضع القائم حاليا في تط

  ::تم حصر الدراسة الخاصة بمكونات االنظمة االيكولوجية تشمل تم حصر الدراسة الخاصة بمكونات االنظمة االيكولوجية تشمل 
  ..النظام البيئي للشعاب المرجانية النظام البيئي للشعاب المرجانية   --
  ..النظام البيئي ألشجار الماتجروف النظام البيئي ألشجار الماتجروف   --
  ..النظام البيئي للجزر النظام البيئي للجزر   --
  ).).الدرافيل وعروس البحر والحوتياتالدرافيل وعروس البحر والحوتيات((االنقراض االنقراض االنواع المهددة بخطر االنواع المهددة بخطر   --
  ..الطيور المهاجرة والمقيمةالطيور المهاجرة والمقيمة  --
    --: : تم التعرف على المخاطر التى تهدد هذه النظم ، وبالتالي تم إعداد وتنفيذ مايلي تم التعرف على المخاطر التى تهدد هذه النظم ، وبالتالي تم إعداد وتنفيذ مايلي   --

oo   اإلستزراع اإلستزراع الصون والصون وخطة إلدارة أشجار المانجروف شاملة عمليات خطة إلدارة أشجار المانجروف شاملة عمليات..  
oo  ج العقبة ج العقبة خطة إلدارة الشعاب المرجانية في البحر األحمر وخليخطة إلدارة الشعاب المرجانية في البحر األحمر وخلي..  
oo  يتم تنفيذ خطة إدارة لحماية بعض الجزر الهامة مثل جزيرة وادي الجمال وجزيرة الجفتونيتم تنفيذ خطة إدارة لحماية بعض الجزر الهامة مثل جزيرة وادي الجمال وجزيرة الجفتون..  
oo   يوجد برنامج رصد للسالحف البحرية والثدييات والطيور البحرية يوجد برنامج رصد للسالحف البحرية والثدييات والطيور البحرية . .  

  

  .ا يتم تطبيقه على آل مx؟ من فضلك اختر .هل يقوم بلدك باألنشطة التالية لتطبيق خطط االتفاقية الخاص بالشعب المرجانية 157

غير مطبق وغير ذو  األنشطة
  غير مطبق  جاري تطبيقه غير مطبق وذو أولوية  أولوية

  X    .  للشعب المرجانية ومتابعتهايالتقييم اإليكولوجي البيئ) أ
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التقييم االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات والمشارآين ) ب
  X    .ومراقبتهم

ارة متكاملة للسواحل اإلدارة ، خاصة من خالل تطبيق إد) ج
ووجود المناطق المحمية البحرية والساحلية في بيئة الشعب 

  .المرجانية
  

  X  

تحديد وتطبيق إجراءات بديلة وإضافية لضمان معيشة ) د
األفراد اللذين يعتمدون بشكل مباشر على خدمات الشعب 

  . المرجانية
  

   X  

مالت مشارآة المشارآين وبرامج مشارآة المجتمع وح) هـ
  .التعليم العام

  
  X  

توفير التدريب وفرص العمل لخبراء علم التصنيف وخبراء ) و
  X    .البيئة البحريين

تطوير أنظمة اإلنذار المبكر للكشف عن تغير لون ) ز
   X   . المرجان

تطوير قدرات االستجابة السريعة لتسجيل تغير لون الشعب  ) ح
   X   .المرجانية وموتها

  X    .ح بيئات الشعب المرجانية المتآآلةوإصال) ط

  )من فضلك وضح أدناه. ( أنشطة أخرى) ي
 

    

  .من فضلك قم بتوضيح األنشطة الحالية
 

  ..يوجد نظام رصد ومتابعة لحالة الشعاب المرجانية بصورة منتظمة يوجد نظام رصد ومتابعة لحالة الشعاب المرجانية بصورة منتظمة   --
  ..ية بصورة مستدامة ية بصورة مستدامة تم عمل دراسة تقييم لمناطق الغوص بالبحر األحمر بغرض إدارة مناطق الشعاب المرجانتم عمل دراسة تقييم لمناطق الغوص بالبحر األحمر بغرض إدارة مناطق الشعاب المرجان  --
تم عمل دراسة إجتماعية وإقتصادية للمجتمعات المحلية تضم آافة األنشطة البحرية وخاصة مناطق الشعاب تم عمل دراسة إجتماعية وإقتصادية للمجتمعات المحلية تضم آافة األنشطة البحرية وخاصة مناطق الشعاب   --

  ..المرجانية والمانجروف وبعض الجزر المرجانية والمانجروف وبعض الجزر 
  ..يتم إعداد تقرير سنوي عن البيئة البحرية والساحلية يتم إعداد تقرير سنوي عن البيئة البحرية والساحلية   --
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  ).). أبوجالوم أبوجالوم-- نبق  نبق ––رأس محمد رأس محمد ((ميات ميات  طبيعية تضم العديد من المح طبيعية تضم العديد من المحاتاتتم إعالن ساحل خليج العقبة محميتم إعالن ساحل خليج العقبة محمي  --
  ).).جمعية أبو سالمةجمعية أبو سالمة((تم إنشاء عدة جمعيات أهلية بعضها متخصص في البيئة البحرية تم إنشاء عدة جمعيات أهلية بعضها متخصص في البيئة البحرية   --
يدعى بصورة مستمرة جميع المشارآين والمنتفعين من آافة األنشطة الساحلية والبحرية لإلتفاق على إدارة المناطق يدعى بصورة مستمرة جميع المشارآين والمنتفعين من آافة األنشطة الساحلية والبحرية لإلتفاق على إدارة المناطق   --

  ..بصورة مستديمة بصورة مستديمة 
م الشيخ يوفر آافة اإلمكانيات على المستوى المحلي واإلقليمي ، عقدت عدة دورات م الشيخ يوفر آافة اإلمكانيات على المستوى المحلي واإلقليمي ، عقدت عدة دورات يوجد مرآز تدريب في مدينة شريوجد مرآز تدريب في مدينة شر  --

  ..ضمت خبراء التصنيف والبيئة البحرية ضمت خبراء التصنيف والبيئة البحرية 
تنبيض تنبيض ((تم إعداد دراسة خالل األعوام الماضية أثبتت أن الشعاب المرجانية ال تغير ألوانها وأن هذه الظاهرة تم إعداد دراسة خالل األعوام الماضية أثبتت أن الشعاب المرجانية ال تغير ألوانها وأن هذه الظاهرة   --

  ..مر المصري مر المصري تكاد ال تحدث في البحر األحتكاد ال تحدث في البحر األح) ) الشعاب المرجانيةالشعاب المرجانية
  . .  التكنولوجيا الحديثة  التكنولوجيا الحديثة باستخدامباستخداميوجد عدة برامج إلصالح بيئة الشعاب المرجانية يوجد عدة برامج إلصالح بيئة الشعاب المرجانية   --

  

 
  

  المناطق المحمية البحرية والساحلية
ة                      158  xأي من البيانات اآلتية يمكن ان تكون خير وصف للوضع القائم حاليا للمناطق المحمية البحرية والساحلية في بلدآم ؟ المرجو أن تضع عالم

  .تبين إجابتكل

 X  )المرجو بيان عددها أدناه(هل تم إعالن المناطق المحمية البحرية الساحلية وإدخالها في الجريدة الرسمية   ) ب

  مع إشراك أصحاب المصلحة في تلك اإلدارة .تم وضع خطط إلدارة هذه المناطق المحمية البحرية والساحلية  ) ت
  

X 

 X  بيق ورصد اإلدارة الفعالة قائمة وهي تنطوي على تط) ج

   يجرى وضع نظام وطني أو شبكة وطنية من المناطق المحمية البحرية والساحلية ) د

 X  تم إيجاد نظام وطني أو شبكة وطنية من المناطق المحمية البحرية والساحلية ) هـ

مستدام، مما قد يسمح باألنشطة ان النظام الوطني للمناطق المحمية البحرية والساحلية يشمل مناطق تدار ألغراض االستعمال ال) و
 X  االستخراجية

 X  ان النظام الوطني للمناطق المحمية البحرية والساحلية يشمل مناطق محظور فيها االستعماالت االستخراجية ) ز

اق ان النظام الوطني للمناطق المحمية البحرية والساحلية تحيط به ممارسات من اإلدارة المستدامة على البيئة األوسع نط  ) ح
 X  البحرية والساحلية 

   )المرجو وصف الموضوع أدناه(غير ذلك ) ط

   ال ينطبق) ي

  .مزيد من التعليقات عن الوضع القائم حاليًا في المناطق المحمية البحرية والساحلية
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ذ القرارات ذ القرارات عقب صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعالن المحميات الطبيعية  يتم النشر بالجريدة الرسمية حتى تأخعقب صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعالن المحميات الطبيعية  يتم النشر بالجريدة الرسمية حتى تأخ) ) اا
  ) .) .IIUUCCNN((يعد ذلك يتم تطوير وإدارة المحمية وفقًا للمعاير الدولية يعد ذلك يتم تطوير وإدارة المحمية وفقًا للمعاير الدولية . . الصبغة القانونيةالصبغة القانونية

  ((CCoorree  ZZoonneess))يسمح النشاط لبعض المحميات ببعض عمليات االستخراج بعيدا عن المناطق ذات الحساسية العالية يسمح النشاط لبعض المحميات ببعض عمليات االستخراج بعيدا عن المناطق ذات الحساسية العالية ) ) بب
  ..ت الصيد وغيرها من األنشطة األخرىت الصيد وغيرها من األنشطة األخرىتتمثل عمليات اإلستخراج في الكشف عن وإستخدام البترول ، عملياتتمثل عمليات اإلستخراج في الكشف عن وإستخدام البترول ، عمليا. . 
يسمح النظام الوطنى بممارسة أنشطة للتنمية المستدامة فى المناطق المحيطة بالمحميات وفقا الشتراطات بيئية محددة يسمح النظام الوطنى بممارسة أنشطة للتنمية المستدامة فى المناطق المحيطة بالمحميات وفقا الشتراطات بيئية محددة   ))حح

  ..باعتبار تلك المناطق تخضع لالدارة البيئية مثل السياحة البيئيةباعتبار تلك المناطق تخضع لالدارة البيئية مثل السياحة البيئية
  

  تربية األحياء البحرية 
ق التق    159 دآم بتطبي وجي البحري والساحلي؟                هل يقوم بل وع البيول ى التن ة عل اء البحري ة األحي ع الضار لتربي ى تخفيض الوق ة إل ة الرامي ات اآلتي ني

  .المرجو وضع عالمة على آل ما يتصل بهذا الموضوع
  

   تطبيق تقييمات الوقع البيئي الخاصة بتنمية تربية األحياء البحرية) أ

   يار المواقع في إطار اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية وضع وتطبيق طرائق اختيار فعالة الخت) ب

   وضع طرائق فعالة للتحكم في النفايات ) ج

   إيجاد خطط مناسبة إلدارة الموارد الجينية على مستوى مناطق الفقس  ) د

ة في سبيل تفادي وضع طرائق خاضعة للرقابة تنطبق على مناطق الفقس وعلى التوالد الجيني تكون سليم) هـ
   عمليات تجميع البذور من الطبيعية  

اذا لم يمكن تفادي عمليات تجميع البذور من الطبيعية ، وضع عمليات سليمة من الناحية البيئية لعمليات تجميع ) و
   صغار المحار وبيضها، بما في ذلك اختيار أدوات صيد األسماك لتفادي االلتفات الجانبي 

   اع األصلية واألنواع الفرعية األصلية في تربية األحياء المائية  استعمال األنو) ز

 polypoids(تنفيذ تدابير فعالية لحماية األطالق العربي ألنواع في التربية البحرية وإطالق أنواع وبولبات )  ح
   عرض في تربية األحياء البحرية) 

المناطق المناسبة إلطالقها في سبيل صون التنوع استعمال طرائق سوية لتربية الحيوانات البحرية وإيجاد ) ط
   الجيني 

   اإلقالل من استعمال المضادات الحيوية وذلك بتطبيق طرائق أفضل في تقنيات التربية ) ي

   استعمال طرائق انتقائية في الصيد التجاري لألسماك لتفادي االلتقات العارض لألسماك أو االقالل منه) ك

 التقليدية في حاالت التي ينطبق فيها ذلك ، آمصدر إليجاد تقنيات مستدامة لتربية األحياء النظر في المعرفة) ل
   المائية 
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   ال ينطبق) م

  . .مزيد من التعليقات عن التقنيات التي ترمي إلى اإلقالل من الوقع الضار الناشئ عن تربية األحياء المائية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

جد لدينا مزارع بحرية على المستوى التجاري وإنما محاوالت تجارب واستزراع لألسماك اإلقتصادية وأسماك الزينة جد لدينا مزارع بحرية على المستوى التجاري وإنما محاوالت تجارب واستزراع لألسماك اإلقتصادية وأسماك الزينة ال يوال يو
  ..وخيار البحر وخيار البحر 

  

  
  األنواع الغريبة واألنماط الجينية 

ة                     160 ق        هل أوجد بلدآم آليات لمراقبة ممرات دخول األنواع الغريبة في البيئة البحرية والساحلية ؟ المرجو وضع عالم ي تنطب ئلة الت ى آل األس عل
  .على بلدآم وان تضعوا مالحظاتكم على أنواع التدابير المتخذة في المكان المخصص أدناه لذلك 

  

 X  ال) أ

   ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(آليات لمراقبة إمكانيات الغزو الناشئ عن مياه أثقال السفن قد تم إيجادها فعًال ) ب

المرجو إعطاء التفاصيل (راقبة الغزوات المحتمل حدوثها من جراء تلوثات أجسام السفن تم إيجاد آليات لم) ج
   )  أدناه

المرجو إعطاء التفاصيل (تم إيجاد اآلليات لمراقبة الغزوات التي يمكن ان تحدث من جراء تربية األحياء المائية ) د
   )   أدناه

لناشئة عن اإلطالق العارض مثل اإلطالقات من أحواض تربية تم إيجاد اآلليات لمراقبة الغزوات المحتملة ا) هـ
   )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(األحياء المائية ، 

   ال ينطبق ) و

ذولة الستئصال تلك مزيد من التعليقات عن الوضع القائم حاليًا في األنشطة المتعلقة بمنع دخول األنواع الغريبة في البيئة البحرية والساحلية وآذلك عن أية نشاطات مب
  . .األنواع الغازية  

 

 

  
   64  المربع

  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 ةاالسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقي )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و
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 التنوع البيولوجي الزراعي
 الناجح لها مما يؤدي إلى االستخدام المستدام لمكونات قوبرامج واستراتيجيات قومية تؤآد تطوير السياسات واإلجراءات والتطبيهل قام بلدك بتطوير خطط  ◊ 161

  .التنوع البيولوجي الزراعي

   .ال) أ

   .ال ، ولكن الخطط والبرامج واالستراتيجيات تحت التطوير) ب

 X ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (جياتنعم ، تم وضع بعض الخطط والبرامج واالستراتي) ج

   )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم ، تم وضع خطط وبرامج واستراتيجيات شاملة) د

  .مزيد من التعليقات حول الخطط والبرامج واالستراتيجيات

 الزراعية  الزراعية يتم وضع وتنفيذ مشروعات وبرامج وخطط وإستراتيجيات البحوث الزراعية من خالل مرآز البحوثيتم وضع وتنفيذ مشروعات وبرامج وخطط وإستراتيجيات البحوث الزراعية من خالل مرآز البحوث  --
 محطة للبحوث اإلقليمية والفرعية في  محطة للبحوث اإلقليمية والفرعية في 4747 معهدًا بحثيًا وتسعة معامل مرآزية ، ويتبع المرآز  معهدًا بحثيًا وتسعة معامل مرآزية ، ويتبع المرآز 1616والذي يضم والذي يضم 

والتى تصمم تطبيقاتها والتى تصمم تطبيقاتها   وينشر المرآز نتائج البحوثوينشر المرآز نتائج البحوث. . مجاالت المحاصيل الحقلية والبستانية واإلنتاج الحيواني مجاالت المحاصيل الحقلية والبستانية واإلنتاج الحيواني 
 مع آليات الزراعة والجامعات ومراآز البحوث والقطاع الخاص  مع آليات الزراعة والجامعات ومراآز البحوث والقطاع الخاص ويقوم المرآز أيضًا بالتنسيقويقوم المرآز أيضًا بالتنسيق. . بواسطة الزراعيين بواسطة الزراعيين 

والمرآز عضو في المجموعة اإلستشارية للبحوث والمرآز عضو في المجموعة اإلستشارية للبحوث . . المزارعين والمجالس النوعية والهيئات غير الحكومية المزارعين والمجالس النوعية والهيئات غير الحكومية 
الزراعية الدولية ، آما يوجد فروع إقليمية عديدة في مصر مثل فرع المعهد الدولي لبحوث األرز وفرع المرآز الزراعية الدولية ، آما يوجد فروع إقليمية عديدة في مصر مثل فرع المعهد الدولي لبحوث األرز وفرع المرآز 

للبطاطس والمرآز الدولي لبحوث الزراعة في المناطق الجافة والمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء للبطاطس والمرآز الدولي لبحوث الزراعة في المناطق الجافة والمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء الدولي الدولي 
  ).).السمكيةالسمكية((والمرآز الدولي إلدارة الموارد المائية الحية والمرآز الدولي إلدارة الموارد المائية الحية 

  ..ى بها أراضي زراعية ى بها أراضي زراعية تتيتم تطبيق سياسات الزراعة العضوية داخل المحميات الطبيعية اليتم تطبيق سياسات الزراعة العضوية داخل المحميات الطبيعية ال  --
  ..ك القومى للجينات ك القومى للجينات ننانشاء البانشاء الب  --
  .. الشيخ زويد  الشيخ زويد –– مرآز بحوث الصحراء  مرآز بحوث الصحراء ––شاء بنك الجينات للنباتات الصحراوية شاء بنك الجينات للنباتات الصحراوية انان  --
  ) .) .البرنامج القومى للقمحالبرنامج القومى للقمح((يوجد بعض البرامج القومية المتخصصة فى محاصيل معينة يوجد بعض البرامج القومية المتخصصة فى محاصيل معينة   --
  .. بنك جينات لنخيل البلح للحفاظ عليه واستخدامه المستدام بنك جينات لنخيل البلح للحفاظ عليه واستخدامه المستدام––المعمل المرآزى لالبحاث وتطوير نخيل البلح المعمل المرآزى لالبحاث وتطوير نخيل البلح   --
  

  

وجي الزراعي واالستخدام         بلدك بتحديد الطرق والوسائل لمناقشةهل قام ◊  162 وع البيول ة التن ي لحماي تخدام الجين  اآلثار المحتملة للتقنيات القائمة على حظر االس
   الطبيعية وخارجها بما في ذلك األمن الغذائي؟ةالمستدام له داخل البيئ

 
  .ال) أ

 

   .ال ولكن التدابير المحتملة قيد الدراسة) ب

 X  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم ، تم تحديد بعض التدابير) ج

   )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم ، تم تحديد تدابير شاملة ) د

بيولوجي الزراعي واالستخدام  الطرق والوسائل  لمناقشة اآلثار المحتملة للتقنيات القائمة على حظر االستخدام الجيني في الحماية التنوع المزيد من المعلومات حول
  . الطبيعة وخارجهاةالمستدام له داخل البيئ

 وزارة الزراعة بعمل التدابير المختلفة لمتابعة آثار التكنولوجيا الحيوية والتقنيات  وزارة الزراعة بعمل التدابير المختلفة لمتابعة آثار التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ––تختص لجنة االمان الحيوى تختص لجنة االمان الحيوى   --
   فى مجال البحوث والتجارب الحقلية المعزوله عن البيئة فى مجال البحوث والتجارب الحقلية المعزوله عن البيئةالحديثة على التنوع البيولوجىالحديثة على التنوع البيولوجى

   لتداول منتجات التكنولوجيا الحيويه فى البيئة المفتوحة لتداول منتجات التكنولوجيا الحيويه فى البيئة المفتوحةلسالمة االحيائيةلسالمة االحيائيةللعداد مسودة تشريع عداد مسودة تشريع اا  --
 لجنة االخالقيات الحيوية والتى تختص بمناقشة االثار المختلفة للتقنيات  لجنة االخالقيات الحيوية والتى تختص بمناقشة االثار المختلفة للتقنيات ––والثقافة والثقافة والعلوم والعلوم اللجنة الوطنية للتربية اللجنة الوطنية للتربية   --

  الحديثة على التنوع البيولوجى الزراعى فى مصرالحديثة على التنوع البيولوجى الزراعى فى مصر
 

 
   برنامج عمل حول التنوع البيولوجي الزراعي برنامج عمل حول التنوع البيولوجي الزراعي––  55//55  مرفق القرارمرفق القرار
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    التقييم- من البرنامج 1عنصر رقم 

مثل ما يتعلق بالموارد الجينية النباتية والحيوانية .هل قام بلدك بتطوير طرق وتقنيات لتقييم ومراقبة وضع واتجاهات التنوع البيولوجي الزراعي 163
  ذية؟والملقحات وإدارة اآلفات وتدوير مواد التغ

   .ال ) أ

 X  .ال ، لكن طرق وتقنيات التقويم والمراقبة تحت التطوير) ب

من فضلك اذآر التفاصيل ذات الصلة أدناه المتعلقة بالمكونات ( نعم ، معظم الطرق والتقنيات تم تطويرها ) ج
   )وبنتائج التقييم

  .زراعيمزيد من التعليقات حول تقييمات محددة لمكونات التنوع البيولوجي ال

  ..تحديد البصمة الوراثية والخرائط الوراثية للمحاصيل اإلقتصادية الهامة تحديد البصمة الوراثية والخرائط الوراثية للمحاصيل اإلقتصادية الهامة   --
  ..المحافظة على حقوق الملكبة الفكرية في مجال التكنولوجيا الجيوية المحافظة على حقوق الملكبة الفكرية في مجال التكنولوجيا الجيوية   --

  

 
ار إليه في المرفق رف هل يقوم بلدك بتقييم التفاعل بين الخبرات الزراعية والحفاظ على مكونات التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام له المش      164

  أي األنظمة اإليكولوجية والبيئات ، األنواع والمجتمعات ، الجينات ذات أهمية اجتماعية وعلمية واقتصادية؟(  من االتفاقية 1

   ال) أ

 X  .نعم ، جاري التقييم) ب

   )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه.(نعم ، تم االنتهاء من بعض التقييمات) ج

   )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه. .(االنتهاء من التقييمات الشاملةنعم ، تم ) د

األنظمة اإليكولوجية والبيئات ، األنواع والمجتمعات ، الجينات ذات أهمية اجتماعية وعلمية أي ( مزيد من التعليقات حول تقييم مكونات التنوع البيولوجي 
  )واقتصادية

 

 

 
ة وا            165 يم معرف ذ تقي دك بتنفي ام بل رات الفالحين والمجتمعات المحلي          هل ق ارات  وخب وجي الزراعي            ةبتك وع البيول ى التن اظ عل  واألصيلة في الحف

  وخدمات األنظمة اإليكولوجية الزراعية إلنتاج الغذاء واألمن الغذائي؟

   ال) أ

 X  .نعم ، جاري التقييم) ب

   )لمعلومات أدناهمن فضلك وضح مكان استرجاع ا. ( نعم ، تم االنتهاء من التقييم ) ج

  . مزيد من التعليقات حول تقييم معرفة وابتكارات وخبرات الفالحين والمجتمعات المحلية األصيلة
  

 المسئول عن براءة  المسئول عن براءة –– وزارة الزراعة  وزارة الزراعة –– مرآز البحوث الزراعية  مرآز البحوث الزراعية ––تم انشاء مكتب ادارة وتسويق التكنولوجيا تم انشاء مكتب ادارة وتسويق التكنولوجيا   --
  ..حتى االن تم تسجيل االصناف الجديدة من الباحثين فقطحتى االن تم تسجيل االصناف الجديدة من الباحثين فقط. . االختراع وتسجيل االصناف والسالالت البلدية فى مصراالختراع وتسجيل االصناف والسالالت البلدية فى مصر

  

 
ام                            166 ذ في ع ز التنفي هل يقوم بلدك بمراقبة التدهور الكلى  أو الوضع الراهن أو إعادة وإصالح  التنوع البيولوجي الزراعي منذ دخول االتفاقية حي

  ؟ 1993
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  ال) أ 

X الوضع الراهن(نعم ، ال توجد تغيرات ) ب(  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (د تدهور شاملنعم ، وج) ج 

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم ، تمت مالحظة إصالح وإعادة انعاش شامل) د 

  .مزيد من التعليقات عن المالحظات

توجد بعض االبحاث الفردية لقياس التدهور الكلى أو الوضع الراهن للتنوع البيولوجى لمناطق معينة أو مجموعة توجد بعض االبحاث الفردية لقياس التدهور الكلى أو الوضع الراهن للتنوع البيولوجى لمناطق معينة أو مجموعة   --
  ..ولكن ال توجد إدارة لهذا الغرضولكن ال توجد إدارة لهذا الغرض. . نباتية خاصةنباتية خاصة

  

 
 

   اإلدارة التواؤمية– من البرنامج 2عنصر رقم 

ة وتحافظ          167 د من اإلنتاجي لبية وتزي اره الس هل قام بلدك بتحديد خبرات وتقنيات وسياسات إدارية تزيد من اآلثار اإليجابية للتنوع الزراعي البيولوجي وتقلل من أث
  ؟على أسباب المعيشة

  ال) أ 

X ال ، لكن يتم اآلن تحديد السياسات والتقنيات والممارسات المحتملة) ب.  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. ( نعم ، تم تحديد بعض السياسات والتقنيات والممارسات) ج 

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم ، تم تحديد سياسات وتقنيات وخبرات شاملة) د 

  .تعليقات حول ممارسات وتقنيات وسياسات اإلدارةمزيد من ال

 وزارة الزراعة بتدريب شباب  وزارة الزراعة بتدريب شباب –– مرآز البحوث الزراعية  مرآز البحوث الزراعية --  TTMMCCOOيقوم مكتب ادارة وتسويق التكنولوجيا يقوم مكتب ادارة وتسويق التكنولوجيا   --
  ..الباحثين وتنمية قدراتهم فى مجاالت مختلفة منها تقنية أو سياسية أو إدارية فى مجال التنوع البيولوجىالباحثين وتنمية قدراتهم فى مجاالت مختلفة منها تقنية أو سياسية أو إدارية فى مجال التنوع البيولوجى

  

 

 بناء القدرةبناء القدرة  –– للبرنامج  للبرنامج 33عنصر عنصر 

وجي زراعي                  168 وع بيول ى تن اظ عل اتهم والمشارآين اآلخرين للحف ة واألصيلة ومؤسس درات الفالحين والمجتمعات المحلي ادة ق دك بزي هل قام بل
  لية؟ مستدام وتطوير استراتيجيات وطرق للحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي واالستخدام المستدام له وإدارته في البيئة الطبيعية الداخ

  ال) أ 

X نعم، من فضلك وضح المنطقة أو المكون والمجموعات المستهدفة ذات القدرة المتزايدة) ب.   

  .مزيد من التعليقات حول القدرات المتزايدة للفالحين والمجتمعات المحلية األصيلة ومؤسساتهم والمشارآين اآلخرين
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الفالحين والمزارعين فى االماآن المختلفة وارشادهم الى الفالحين والمزارعين فى االماآن المختلفة وارشادهم الى  المعاهد المتخصصة برفع آفاءة  المعاهد المتخصصة برفع آفاءة ––تقوم وزارة الزراعة تقوم وزارة الزراعة   --
  ..طرق الحفاظ على التنوع البيولوجىطرق الحفاظ على التنوع البيولوجى

 يقوم مرآز بحوث الصحراء بتدريب البدو فى الساحل الشمالى الغربى على  يقوم مرآز بحوث الصحراء بتدريب البدو فى الساحل الشمالى الغربى على  واالصليه واالصليهبالنسبة للمجتمعات المحليةبالنسبة للمجتمعات المحلية  --
  ..اثيةاثيةتدامة من الموارد الورتدامة من الموارد الورسسالحفاظ على التنوع البيولوجى وآيفية االستفادة المالحفاظ على التنوع البيولوجى وآيفية االستفادة الم

يقوم قطاع حماية الطبيعة بتدريب المجتمعات المحلية والجمعيات األهلية على أعمال صون التنوع البيولوجي يقوم قطاع حماية الطبيعة بتدريب المجتمعات المحلية والجمعيات األهلية على أعمال صون التنوع البيولوجي   --
  ..الزراعي الزراعي 

 
هل قام بلدك بوضع آليات جاهزة للمشارآة من قبل عدد آبير من مجموعات المشارآين لتطوير شراآات حقيقية تساهم في تطبيق برنامج العمل  169

  . لوجي الزراعيحول التنوع البيو

  ال) أ 

  .ال ، لكن تم تحديد اآلليات المحتملة) ب 

X ال ، لكن اآلليات تحت التطوير) ج.  

  .نعم ، اآلليات يتم تطبيقها) د 

  
 .جي الزراعي؟هل قام بلدك بتحسين سياسة بيئية تشتمل على ترتيبات المشارآة في الفائدة والتدابير الحافزة لدعم اإلدارة المحلية للتنوع البيولو 170

  

  ال) أ 

X ال ، لكن تم تحديد بعض التدابير والترتيبات) ب  

  .ال ، لكن التدابير والترتيبات تحت التطوير) ج 

  )من فضلك حدد أدناه. ( نعم ، التدابير والترتيبات قيد التنفيذ اآلن) د 

  .ةمزيد من التعليقات حول التدابير التي تم اتخاذها لتحسين الساسة البيئي

أحد المشروعات والخاصة بدعم القدرات الوطنية لتحليل بدائل السياسات فى مجال الموارد أحد المشروعات والخاصة بدعم القدرات الوطنية لتحليل بدائل السياسات فى مجال الموارد ببيتم حاليا االستعانة يتم حاليا االستعانة   --
الوراثية الممول من خالل المعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية وذلك لوضع بدائل وسياسات من قبل المجتمعات الوراثية الممول من خالل المعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية وذلك لوضع بدائل وسياسات من قبل المجتمعات 

ولوجى لتطوير السياسات فى مجال الموارد الوراثية بهدف الحفاظ ولوجى لتطوير السياسات فى مجال الموارد الوراثية بهدف الحفاظ المحلية واصحاب المصلحة والمهتمين بالتنوع البيالمحلية واصحاب المصلحة والمهتمين بالتنوع البي
  ..على التنوع البيولوجىعلى التنوع البيولوجى

 

   الدمج– من البرنامج 4العنصر رقم 
رامج القطاعات        تهل يقوم بلدك بدمج وتوحيد استراتيجيا      171 ه في خطط وب  وخطط للحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي واالستخدام المستدام ل

  ت؟وما بين القطاعا

  ال) أ 

X ال ، لكن جاري المراجعة) ب.  

  .ال ، تم تحديد اإلطارات واآلليات الالزمة) ج 

  )من فضلك حدد أدناه. ( نعم ، تم دمج وإضافة خطط أو استراتيجيات قومية  لخطط وبرامج القطاعات) د 

 
من فضلك . ( على مستوى القطاعات نعم ، تم دمج وإضافة خطط أو استراتيجيات قومية  للخطط والبرامج الكبرى  ) هـ

  ) حدد أدناه

  .مزيد من التعليقات حول ضم وتوحيد خطط أو استراتيجيات قومية  لخطط وبرامج القطاعات وخطط وبرامج ما بين القطاعات
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تراتيجيا                         172 وجي في االس وع الزراعي البيول دمج التن ية ل ة وسياس ات تخطيطي اتية والي ة وخطط العمل     هل يقوم بلدك بدعم أطر مؤسس ت الزراعي
  وضمها إلى استراتيجيات وخطط عمل أثر شمولية للتنوع البيولوجي؟

  ال) أ 

X ذات الصلةتنعم،  من خالل دعم المؤسسات في القيام بالتقييما) ب .  

X نعم، من خالل تطوير إرشادات السياسات والتخطيط) ج.  

X نعم، من خالل مواد التدريب) د.  

X الل بناء القدرة  والمستويات السياسية والتقنية والمحليةنعم، من خ) هـ .  

X نعم، من خالل دعم التعاون في تطبيق خطط العمل المتفق عليها ودعم التعاون بين التقييمات الجارية والعمليات ) و
  .الحكومية البينية

 . طيطتعليقات إضافية حول الدعم المقدم للهيكل المؤسسي ووضع السياسات واليات التخ

    --: : تشمل سياسات وآليات في مجال التنوع البيولوجي الزراعي منهاتشمل سياسات وآليات في مجال التنوع البيولوجي الزراعي منها) ) 20201717  ––  20022002((الخطة الوطنية للعمل البيئي الخطة الوطنية للعمل البيئي   --
  ..لألفات الزراعية لألفات الزراعية  لمكافحة  لمكافحة اإلدارة المتكاملةاإلدارة المتكاملة  --
  ..الزراعة العضوية الزراعة العضوية   --
  ..تحسين وصيانة التربة الزراعية تحسين وصيانة التربة الزراعية   --
  ..تحسين األصول الوراثية للمحاصيل الزراعية تحسين األصول الوراثية للمحاصيل الزراعية   --
  ..ت األراضي ت األراضي خطة استخداماخطة استخداما  --
  ..حماية االراضي الزراعية حماية االراضي الزراعية   --
  ..اصة باستدامة وتنمية التنوع البيولوجي الزراعي اصة باستدامة وتنمية التنوع البيولوجي الزراعي خختنفيذ السياسات التنفيذ السياسات ال  --

  

 
ي أراضي   173 ظ داخل الموضع وخارج الموضع الطبيعي ف بيل الحف ي س دآم بتشجيع األنشطة ف وم بل دآم، هل يق ي بل أ ف ز المنش ة مراآ ي حال ف

  لتلك الموارد  ؟) wild(ألغذية والزراعة، بما في ذلك األقارب اآلبدة المزراع، للموارد الجينية المتنوعة ل
  

  ال) أ 

X المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، ) ب(  

  .مزيد من التعليقات عن حفظ الموارد الجينية المتنوعة لألغذية والزراعة في مرآز منشأها

 المدى للموارد الوراثية الجينية سواء آانت فى  المدى للموارد الوراثية الجينية سواء آانت فى يقوم بنك الجينات القومى فى مصر بالحفظ طويل المدى وقصيريقوم بنك الجينات القومى فى مصر بالحفظ طويل المدى وقصير  --
  ..وذلك بهدف الحفظ واالستخدام المستدام للموارد الوراثية المحليةوذلك بهدف الحفظ واالستخدام المستدام للموارد الوراثية المحلية) ) أو داخل الموقع الطبيعىأو داخل الموقع الطبيعى((خارج الموقع الطبيعى خارج الموقع الطبيعى 

  ..يقوم القطاع الخاص بعمليات الصون خارج الوضع الطبيعي يقوم القطاع الخاص بعمليات الصون خارج الوضع الطبيعي   --
  

    6565    المربعالمربع
  آم لتنفيذ خطة العمل في سبيل المبادرة الدولية للحفظ واالستعمال المستدام للملقحاتالمرجو إعطاء بيانات عن التدابير التي اتخذتها بلد
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  . . جاري إعداد خطة العمل جاري إعداد خطة العمل   --
  

  
    6666    المربعالمربع

  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد
  ات المتخذةالنتائج والوقع الناشئة عن الخطو  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  التنفيذما صودف من ضغوط ومصاعب في   )و

  
  

  

  
  التنوع البيولوجي للغاباتالتنوع البيولوجي للغابات

  عمومياتعموميات
  

رامجكم                         174 هل قام بلدآم بإدماج أجزاء برنامج العمل ذات الصلة بالموضوع في ما لديكم من استراتيجيات وخطط عمل تتعلق بالتنوع البيولوجي وفي ب
  الوطنية الخاصة بالغابات؟

X ال) أ.  

  تعملةال، المرجو أن تصفوا أدناه العملية المس) ب 

  نعم، المرجو أن تصفوا المصاعب والعوائق التي صودفت في هذه العملية ) ج 

  نعم، المرجو أن تصفوا الدروس المستفادة )  د 

  نعم، المرجو ان تصفوا أهداف التدابير ذات األولوية في برنامج عملكم) هـ 

  ..اتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي في بلدآم وفي برامج الغاباتمزيد من التعليقات عن إدماج أجزاء برنامج العمل ذات الصلة في استر

ال يوجد حااليا فى مصر غابات طبيعية عدا منطقة جبل عليه حيث يوجد بها مساحات محدودة من أشجار السنط الكثيفة ال يوجد حااليا فى مصر غابات طبيعية عدا منطقة جبل عليه حيث يوجد بها مساحات محدودة من أشجار السنط الكثيفة   --
ل الشمالى الغربى الى ل الشمالى الغربى الى وهذا يرجع الى قلة معدالت سقوط االمطار فى مصر والذى يبلغ اقصى معدل لها بالساحوهذا يرجع الى قلة معدالت سقوط االمطار فى مصر والذى يبلغ اقصى معدل لها بالساح

  525525هذا باالضافة الى غابات المانجروف المنتشرة على سواحل البحر االحمر بمساحة آلية قدرها هذا باالضافة الى غابات المانجروف المنتشرة على سواحل البحر االحمر بمساحة آلية قدرها . . عام عام //مممم150150
  )) موقع موقع2828((هكتار هكتار 

والتى يمكن من والتى يمكن من ) ) 20052005(( مليار متر مكعب  مليار متر مكعب 2.42.4وقد بدات مصر فى استغالل مياه الصرف الصحى المعالجة والتى تبلغ وقد بدات مصر فى استغالل مياه الصرف الصحى المعالجة والتى تبلغ   --
  . .  بهدف الحد من استخدام الموارد النباتيه الطبيعيه بهدف الحد من استخدام الموارد النباتيه الطبيعيهفدان من الغابات الصناعيةفدان من الغابات الصناعيةف ف ألأل  400400خاللها زراعة خاللها زراعة 

  1111حوالى حوالى (( محافظة  محافظة 1616 غابة فى  غابة فى 2222 الى  الى 20052005 وصلت مساحة الغابات بحلول عام  وصلت مساحة الغابات بحلول عام 19951995وقد بدا المشروع عام وقد بدا المشروع عام   --
لصحة والتنمية المحلية لصحة والتنمية المحلية وتقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع وزارات الزراعة واإلسكان والرى واوتقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع وزارات الزراعة واإلسكان والرى وا) ) الف فدانالف فدان

بتنفيذ برنامج الغابات الصناعية ، هذا وقد لوحظ أن التنوع البيولوجى فى تلك الغابات اصبح فى تزايد مستمر وخاصة بتنفيذ برنامج الغابات الصناعية ، هذا وقد لوحظ أن التنوع البيولوجى فى تلك الغابات اصبح فى تزايد مستمر وخاصة 
  .. وسوف يتم دراسة التنوع البيولوجى فى تلك الغابات الصناعية فى الفترة القادمة وسوف يتم دراسة التنوع البيولوجى فى تلك الغابات الصناعية فى الفترة القادمة..الطيور المقيمة والمهاجرةالطيور المقيمة والمهاجرة

  

 
   67  المربع
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المرجو . وأية تدابير أخرى تستعملها بلدآم لتنفيذ وتقييم برنامج العمل) السياسة العامة، التخطيط، اإلدارة ، التقييم، القياس ( األدوات المطبقة حديثًا المرجو ان تبينوا ما هي
  ان تبينوا ما هي األدوات والقياسات التي من شأنها ان تساعد على التنفيذ

راء الشرقية بالمنطقة الحدودية مع السودان وغابات المانجروف على راء الشرقية بالمنطقة الحدودية مع السودان وغابات المانجروف على   تم وضع أسلوب الدارة مناطق الغابات بالصح  تم وضع أسلوب الدارة مناطق الغابات بالصح  --
  . . ساحل البحر االحمر من خالل بدائل لمنع تقطيع االشجار وتحويلها الى فحم وتقليل الضغوط عليها آمناطق للرعىساحل البحر االحمر من خالل بدائل لمنع تقطيع االشجار وتحويلها الى فحم وتقليل الضغوط عليها آمناطق للرعى

) ) أشجار المسكيتأشجار المسكيت((دان دان   السيطرة على االنواع الغريبة الغازية التى تؤثر على مناطق الغابات بالمنطقة الحدودية مع السو  السيطرة على االنواع الغريبة الغازية التى تؤثر على مناطق الغابات بالمنطقة الحدودية مع السو  --
PPrroossooppss  sspppp..    

  
  
  

   68  المربع
  المرجو ان تبينوا إلى أي مدى وتبينوا أيضا الكيفية التي قام بها بلدآم بإشراك المجتمعات األصلية والمحلية وقام بإحترام حقوقهم ومصالحهم في تنفيذ برنامج العمل

ستخدامات األشجار آوقود آما تم االستعانة بهم ستخدامات األشجار آوقود آما تم االستعانة بهم تم اشراك السكان المحليين فى عمليات اتخاذ القرار بتوفير بدائل التم اشراك السكان المحليين فى عمليات اتخاذ القرار بتوفير بدائل ال  --
  ..آحراس للبيئة لحماية الموارد الطبيعية والمتمثلة فى األشجار الموجودة بالصحراء الشرقية والغربية وسيناء آحراس للبيئة لحماية الموارد الطبيعية والمتمثلة فى األشجار الموجودة بالصحراء الشرقية والغربية وسيناء 

 ايجاد مصادر بديلة للدخل من خالل حفر مجموعة من االبار وتوطين السكان المحليين وتوفير مصادر دائمة للدخل من  ايجاد مصادر بديلة للدخل من خالل حفر مجموعة من االبار وتوطين السكان المحليين وتوفير مصادر دائمة للدخل من   --
  ..النشاط الزراعى والنباتات الطبيةالنشاط الزراعى والنباتات الطبيةخالل خالل 
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   69  المربع
  المرجو ان تبينوا ما هي الجهود التي بذلها بلدآم نحو بناء القدرة في مجال الموارد البشرية والرأسمالية في سبيل تنفيذ برنامج العمل

  ––طق المحمية طق المحمية يتم تدريب باحثى البيئة بمناطق المحميات الطبيعية فى دورات تدريبية فى الخارج خاصة بادارة المنايتم تدريب باحثى البيئة بمناطق المحميات الطبيعية فى دورات تدريبية فى الخارج خاصة بادارة المنا  --
  ..مناطق الغابات واآثارها واعادة تأهيلهامناطق الغابات واآثارها واعادة تأهيلها

  ..حكومية التى تساعد فى تقديم عمليات الصون لمناطق الغابات والموارد الطبيعيةحكومية التى تساعد فى تقديم عمليات الصون لمناطق الغابات والموارد الطبيعيةالالتشجيع انشاء الجمعيات غير تشجيع انشاء الجمعيات غير   --
  

  
   70  المربع

 الشمال والجنوب والتعاون بين الجنوب والشمال والتعاون والشمال مثًال التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون بين(المرجو ان تبينوا الكيفية التي قام بها بلدآم بالتعاون 
  .أو االحتياجات التي تم تبينها/والمرجو أن تبينوا أيضا ماهي المصاعب و. مع غيره من الحكومات والمنظمات اإلقليمية أو الدولية في تنفيذ برنامج العمل ) والشمال 

والدول العربية بغرض تنفيذ برنامج والدول العربية بغرض تنفيذ برنامج ) ) نيبادنيباد((والمبادرات والمبادرات ) ) IICCAARRDDAA((مية مية يتم حاليًا التنسيق مع بعض المنظمات اإلقلييتم حاليًا التنسيق مع بعض المنظمات اإلقلي  --
  العمل العمل 

  
  
 

  برنامج العمل الموسع حول التنوع البيولوجي للغابات

  . الحفظ واالستعمال وتقاسم المنافع– للبرنامج 1عنصر رقم 

  هل يقوم بلدك بتطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية إلدارة آافة أنواع الغابات؟ 175

  )المرجو بيان األسباب أدناه.( ال)أ 

X المرجو بيان األسباب أدناه.(ال ، لكن يتم اآلن تحديد التدابير الالزمة،) ب(  

  )من فضلك حدد أدناه التدابير التي تم اتخاذها( نعم، ) ج 

بير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على إدارة الغابات، بما في ذلك فعالية التدا.(مزيد من التعليقات حول تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية إلدارة الغابات
  )والمصاعب، واألدوات ، واألهداف

نظرا ألن مصر ال يوجد بها مناطق  آثيفة للغابات ولكن هناك مناطق محدودة فى الصحراء الشرقية بالقرب من نظرا ألن مصر ال يوجد بها مناطق  آثيفة للغابات ولكن هناك مناطق محدودة فى الصحراء الشرقية بالقرب من   --
وف على ساحل البحر االحمر حيث تم وف على ساحل البحر االحمر حيث تم الحدود المصرية السودانية وآذلك المناطق الهامة لتجمعات أشجار المانجرالحدود المصرية السودانية وآذلك المناطق الهامة لتجمعات أشجار المانجر

وضع أسلوب الدارتها من خالل توفير بدائل لمنع تقطيع االشجار وتحويلها الى فحم وآذلك السيطرة على االنواع وضع أسلوب الدارتها من خالل توفير بدائل لمنع تقطيع االشجار وتحويلها الى فحم وآذلك السيطرة على االنواع 
  ..الغريبة الغازية التى تؤثر على هذه المناطقالغريبة الغازية التى تؤثر على هذه المناطق

  

 
  

 يولوجي للغابات؟هل يقوم بلدك بالحد من التهديدات وآذا  العمليات التي تمثل تهديدا للتنوع الب   176
 التفاصيل X الخيار

 والتدابير المتخذة 2المرجو أن تبينوا أدناه التهديدات الرئيسية التي تم تبينها بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية  X نعم) أ
 النجاز األعمال ذات األولوية

  تقطيع االشجار وتحويلها الى فحم تقطيع االشجار وتحويلها الى فحم   --
  الرعى الجائرالرعى الجائر  --
  االنواع الغريبة الغازية االنواع الغريبة الغازية   --

 )من فضلك أذآر أدناه األسباب(   ال)ب
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بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة (للحد من التهديدات وآذا  العمليات التي تمثل تهديدا للتنوع البيولوجي للغاباتمزيد من التعليقات حول التدابير التي اتخذت 
 )واالحتياجات واألدوات واألهداف ، والدروس المستفادة، والوقع على التنوع البيولوجي للغابات والمصاعب، 

  
  
  
  

 ؟.هل يقوم بلدك باتخاذ التدابير لحماية وإصالح واسترداد التنوع البيولوجي للغابة   177
 التفاصيل X الخيار

 وان تصفوا التدابير المتخذة 3المرجو أن تبينوا التدابير ذات األولوية فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الغاية  X نعم) أ
 ) تلك األولوياتلتحقيق

من خالل مشروع اعادة تأهيل غابات المانجروف على ساحل البحر االحمر وخليج العقبة بالتعاون مع منظمة الغابات من خالل مشروع اعادة تأهيل غابات المانجروف على ساحل البحر االحمر وخليج العقبة بالتعاون مع منظمة الغابات   --
  .. يجرى وضع خطة العادة تأهيل مناطق غابات المانجروف المتدهورة يجرى وضع خطة العادة تأهيل مناطق غابات المانجروف المتدهورةIITTTTOOاالستوائية االستوائية 

  
 )من فضلك أذآر أدناه األسباب(  ال) ب

  
 

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع  (.ول التدابير التي اتخذت لحماية وإصالح واسترداد التنوع البيولوجي للغابةمزيد من التعليقات ح
 )على التنوع البيولوجي للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف 

  
  
  
  

 ؟. البيولوجي للغابةهل يقوم بلدك بدعم االستخدام المستدام للتنوع   178
 التفاصيل X الخيار

 وان تصفوا التدابير المتخذة 4المرجو أن تبينوا التدابير ذات األولوية فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الغاية  X نعم) أ
 )لتحقيق تلك األولويات

  
 
 )من فضلك أذآر أدناه األسباب(  ال) ب
  
 

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على التنوع  (.. المستدام للتنوع البيولوجي للغابةمزيد من التعليقات حول تنمية  االستخدام
 )البيولوجي للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف 

  
  
  
  

  منها؟ةهل تدعم بلدك الحصول على الموارد الجينية للغابة واالستفادة المشترآ   179
 التفاصيل  ارالخي

  مع وصف التدابير المتخذة 5المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية   نعم) أ
  
 
 )من فضلك أذآر أدناه األسباب( X ال) ب

حدود المصرية حدود المصرية ال يوجد بمصر مناطق  آثيفة للغابات ولكن هناك مناطق محدودة فى الصحراء الشرقية بالقرب من الال يوجد بمصر مناطق  آثيفة للغابات ولكن هناك مناطق محدودة فى الصحراء الشرقية بالقرب من ال  --
  ..السودانية وآذلك المناطق الهامة لتجمعات أشجار المانجروف على ساحل البحر االحمرالسودانية وآذلك المناطق الهامة لتجمعات أشجار المانجروف على ساحل البحر االحمر

  
بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على  (لغابة واالستفادة المشترآة منهالمزيد من التعليقات حول دعم الحصول على الموارد الجينية 

 )ولوجي للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف التنوع البي
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  .. البيئة المؤسسية واالجتماعية االقتصادية الفاعلة البيئة المؤسسية واالجتماعية االقتصادية الفاعلة-- من البرنامج  من البرنامج 22عنصر رقم عنصر رقم 

ك ال                         180 ا في ذل ا، بم تدام له ات واالستخدام المس وجي للغاب وع البيول ى التن اظ عل ة للحف ية الفاعل ة المؤسس دعم البيئ دك ب وم بل د    هل يق ى الفوائ حصول عل
 المشترآة؟
 التفاصيل X الخيار

  مع وصف التدابير المتخذة 1المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية   نعم) أ
  
 
 )من فضلك أذآر أدناه األسباب(  ال) ب
  
 

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على  (لغابة واالستفادة المشترآة منهالمزيد من التعليقات حول دعم الحصول على الموارد الجينية 
 )التنوع البيولوجي للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف 

  
  
  
 

 ؟. التي تؤدي إلى فقد التنوع البيولوجي للغابةتالقرارا واالقتصادية التي تؤدي إلى اتخاذ ةهل يقوم بلدك بمناقشة اإلخفاقات والعيوب االجتماعي   181
 التفاصيل  الخيار

  مع وصف التدابير المتخذة 2المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية   نعم) أ
  
 
 )من فضلك أذآر أدناه األسباب( X ال) ب
  
 

بما في ذلك آفاءة  ( التي تؤدي إلى فقد التنوع البيولوجي للغابةت اإلخفاقات والعيوب االجتماعية واالقتصادية التي تؤدي إلى اتخاذ القرارامزيد من التعليقات حول دراسة
 )التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على التنوع البيولوجي للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف 

  
  
  
 

 ؟.ل اتخذ بلدآم أية تدابير لزيادة تثقيف الجمهور وإشراآه وتوعيته فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي للغاباته   182
 التفاصيل X الخيار

  مع وصف التدابير المتخذة 3المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية   نعم) أ
  
 
 ) أدناه األسبابمن فضلك أذآر(  ال) ب
  
 

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس  (مزيد من التعليقات عن التدابير لزيادة تثقيف الجمهور وإشراآه وتوعيته فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات
 )المستفادة، والوقع على التنوع البيولوجي للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف 

  
  
  
 

  .. المعرفة والتقييم والمراقبة– ج من البرنام3العنصر رقم 
 ؟.هل قام بلدك بتطوير تصنيف عام للغابات على مستويات عدة لتحسين تقويم وضع واتجاهات التنوع البيولوجي للغابة   183

 التفاصيل X الخيار
  مع وصف التدابير المتخذة 2هدف من أهداف الغاية المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل   نعم) أ

  
 
 )من فضلك أذآر أدناه األسباب(  ال) ب
  
 

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على التنوع البيولوجي للغابات  (مزيد من التعليقات عن تصنيف عام للغابات على مستويات عدة 
 )اجات واألدوات واألهداف والمصاعب، واالحتي

  
  
  
 



159  

 هل يقوم بلدك بتنمية المعرفة حول تقييم حالة واتجاهات التنوع البيولوجي للغابة وآذا تطوير الوسائل له؟   184
 التفاصيل X الخيار

 لمتخذة  مع وصف التدابير ا2المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية   نعم) أ
  
 
 )من فضلك أذآر أدناه األسباب(  ال) ب
  
 

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، ( حول تقييم حالة واتجاهات التنوع البيولوجي للغابة وآذا تطوير الوسائل له مزيد من التعليقات حول تنمية المعرفة 
 )اعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف والدروس المستفادة، والوقع على التنوع البيولوجي للغابات والمص

  
  
  
 

 هل يقوم بلدك بتنمية فهم دور التنوع البيولوجي للغابة ووظائف األنظمة اإليكولوجية؟   185
 التفاصيل X الخيار

  مع وصف التدابير المتخذة 3المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية   نعم) أ
  
 
 )من فضلك أذآر أدناه األسباب(  ال) ب
  
 

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على  (.مزيد من التعليقات حول تنمية فهم دور التنوع البيولوجي للغابة ووظيفة األنظمة اإليكولوجية
 )واألهداف التنوع البيولوجي للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات 

  
  
  
 

 هل يقوم بلدك بتطوير البنية التحتية إلدارة البيانات والمعلومات من أجل الحصول على تقييم دقيق ومراقبة التنوع البيولوجي الشامل للغابة؟   186
 التفاصيل X الخيار

  مع وصف التدابير المتخذة 4المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية   نعم) أ
  
 
 )من فضلك أذآر أدناه األسباب(  ال) ب
  
 

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على التنوع البيولوجي  (..مزيد من التعليقات حول تحسين البنية التحتية إلدارة البيانات والمعلومات
 )واألدوات واألهداف للغابات والمصاعب، واالحتياجات 

  
  
  
 

   71  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010تقدم نحو هدف عام االسهام في ال )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و
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  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة
  )7/2و 5/23المقرران (علمي والتقني والمادي لألنشطة المحددة في  هذا البرنامج على المستويين اإلقليمي والقومي؟ هــل يقوم بلدك بالدعم ال  187

 ال) أ 

X من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم ) ب(  

  .قليمي والقوميمزيد من التعليقات حول الدعم العلمي والتقني والمادي لألنشطة المحددة في هذا البرنامج على المستويين اإل

  :: تم تمعلى المستوى القومي فقطعلى المستوى القومي فقط
  .. وتفعيلها وتفعيلها19981998إعداد استراتيجية وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي عام إعداد استراتيجية وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي عام   --11
  ..قطرية للتنوع البيولوجي في مصرقطرية للتنوع البيولوجي في مصرالالوضع الدراسة وضع الدراسة   --22
  ).). عدد عدد1414((مكتبة للمطبوعات عن التنوع البيولوجي مكتبة للمطبوعات عن التنوع البيولوجي   --33
  ..جافة وشبه الرطبة جافة وشبه الرطبة إنشاء وتطوير وإدارة المحميات الطبيعية في األراضي الإنشاء وتطوير وإدارة المحميات الطبيعية في األراضي ال  --44
  --: : يتم تنفيذ العديد من االنشطة الواردة في برنامج العمل مثل يتم تنفيذ العديد من االنشطة الواردة في برنامج العمل مثل  -5

  ..المسوحات العلمية لجميع األنواع النباتيةوالحيوانية في المحميات الطبيعية المسوحات العلمية لجميع األنواع النباتيةوالحيوانية في المحميات الطبيعية   --
التعرف على األنواع المهددة باإلنقراض وإتخاذ آافة التدابير لحمايتها مثل إنشاء السياجات وإدارة التعرف على األنواع المهددة باإلنقراض وإتخاذ آافة التدابير لحمايتها مثل إنشاء السياجات وإدارة   --

  ..فة علمية فة علمية الرعي بطريالرعي بطري
  ..تنفيذ برامج إعادة التأهيل ألشجار السيال وتنيفذ برامج الوعي البيئيتنفيذ برامج إعادة التأهيل ألشجار السيال وتنيفذ برامج الوعي البيئي  --
إدارة الموارد المالية من خالل إصالح األبار الرومانية فى محمية العميد و حفر أبار فى محميات إدارة الموارد المالية من خالل إصالح األبار الرومانية فى محمية العميد و حفر أبار فى محميات   --

  ..سانت آاترين و علبة و وادى الجمال سانت آاترين و علبة و وادى الجمال 
 

ضي الجافة وشبه الرطبة إلى خطط العمل واالستراتيجية القومية للتنوع البيولوجي أخرى  تحت برنامج عمل األرا هل قام بلدك بدمج إجراءات 188
  )7/2 و 6/4و 5/23المقررات ( ؟ UNCCD أو لبرنامج العمل الدولي التابع لـ CBDلـ 

 ال) أ 

X من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم ) ب(  

لجافة وشبه الرطبة التي أدرجت في خطط العمل واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطني تحت برنامج تعليقات أخري عن األنشطة الداخلة في برنامج عمل األراضي ا
  .UNCCDاألراضي الجافة وشبه الرطبة أو برنامج العمل أو برنامج العمل الوطني التابع لـ 

  ..الوادى وسيناءالوادى وسيناء ، وجنوب  ، وجنوب دراسات تمت على األراضي الجافة وشبه الرطبة في الساحل الشمالي للبحر المتوسطدراسات تمت على األراضي الجافة وشبه الرطبة في الساحل الشمالي للبحر المتوسط  --
  ..ورامدين بمحمية العميدورامدين بمحمية العميدبرنامج سامدين برنامج سامدين   --
تمت دراسة محمية العميد آنموذج لألراضي الجافة وشبه تمت دراسة محمية العميد آنموذج لألراضي الجافة وشبه --مشروع صون األراضي الرطبة لدول البحر المتوسطمشروع صون األراضي الرطبة لدول البحر المتوسط  --

  ..الرطبة وتم عمل خطة إدارة لهذه المحمية يمكن تعميمها على الساحل الشماليالرطبة وتم عمل خطة إدارة لهذه المحمية يمكن تعميمها على الساحل الشمالي
د من األنشطة في برامج عمل التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبة د من األنشطة في برامج عمل التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبة الخطة الوطنية للعمل البيئي تتناول العديالخطة الوطنية للعمل البيئي تتناول العدي  --

هذا هذا . . مثال ذلك الربط وتعزيز التنسيق بين أنشطة إتفاقية التنوع البيولوجي ،، التصحر ، التغيرات المناخية مثال ذلك الربط وتعزيز التنسيق بين أنشطة إتفاقية التنوع البيولوجي ،، التصحر ، التغيرات المناخية . . الجافةالجافة
 الجافة وشيه الرطبة ،  الجافة وشيه الرطبة ، باإلضافة إلى أن اإلستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي تعطي أولوية للمناطقباإلضافة إلى أن اإلستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي تعطي أولوية للمناطق

  .. النباتات الطبية ، األراضي الرطبة  النباتات الطبية ، األراضي الرطبة ىىوعليه يتم تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعوعليه يتم تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروع
تم تكوين فريق عمل لدراسة برامج العمل وتنميته لتناسب مع الوضع الوطني ، وأيضًا تم عقد ورشة عمل إقليمية تم تكوين فريق عمل لدراسة برامج العمل وتنميته لتناسب مع الوضع الوطني ، وأيضًا تم عقد ورشة عمل إقليمية   --

  ..لحيوي لحيوي ممولة من اليونسكو لتقديم األنشطة في محميات المحيط اممولة من اليونسكو لتقديم األنشطة في محميات المحيط ا
  ) .) .سيناءسيناء(( واختارت مصر أحد مناطق التقييم  واختارت مصر أحد مناطق التقييم MMEEAAتم المشارآة في تقييم األلفية للنظم البيئية تم المشارآة في تقييم األلفية للنظم البيئية   --
تم األخذ في اإلعتبار مبادرة التصنيف العالمي لتكون أحد األنشطة في محميات األراضي الجافة ، وأيضًا تم األخذ في اإلعتبار مبادرة التصنيف العالمي لتكون أحد األنشطة في محميات األراضي الجافة ، وأيضًا   --

لمستدام للتنوع لمستدام للتنوع ااولوجي ، واالستخدام ولوجي ، واالستخدام ستراتيجية العالمية لحفظ العينات حيث يتم رصد مكونات التنوع البيستراتيجية العالمية لحفظ العينات حيث يتم رصد مكونات التنوع البياإلاإل
  ..البيولوجي في االراضي الجافة وشبه الجافة البيولوجي في االراضي الجافة وشبه الجافة 

     ..يتم الترآيز أيضًا على جميع البيانات وبصورة مستمرة ورفع الكفاءات يتم الترآيز أيضًا على جميع البيانات وبصورة مستمرة ورفع الكفاءات  -
 

 
ات       الوطنية والعلميات    UNCCDالجماعي لبرنامج العمل بين عملية      /هل قام بلدك باتخاذ التدابير لضمان التنفيذ التعاوني        189 األخرى بموجب اتفاقي

  )7/2 و 6/4 و 5/23المقررات (البيئة؟ 
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  ال) أ 

X من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم، تم عمل بعض االرتباطات ) ب (  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم تم عمل ارتباطات شاملة ) ج 

 الوطنية والعلميات األخرى بموجب اتفاقيات UNCCDعي لبرنامج العمل بين عملية الجما/التنفيذ التعاونيمزيد من التعليقات حول التدابير التي تضمن 
  .البيئة

يتم حاليًا تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز األنشطة في إتفاقيات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية والتصحر ، يتم حاليًا تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز األنشطة في إتفاقيات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية والتصحر ،   --
  .   .    التربة  التربة والترآيز على األنشطة المشترآة مثل الموارد المائية ، إدارة الرعي وتحسنوالترآيز على األنشطة المشترآة مثل الموارد المائية ، إدارة الرعي وتحسن

 

 
  التقييم: الجزء ألف من البرنامج 

رات          190 هل قام بلدك بتقييم وتحليل المعلومات حول وضع التنوع البيولوجي لألراضي الجافة والضغوط عليها، لنشر المعرفة الحالية وتحسين الخب
  وملئ الفجوة المعرفية لتحديد األنشطة الكافية؟

  .ال) أ 

  .ال، لكن جاري التقييم) ب 

X المرجو إعطاء التفاصيل أدناه. (نعم، تم القيام ببعض التقييمات) ج(  

  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه. (نعم، تم اتخاذ تقييمات شاملة) د 

  ..مزيد من التعليقات عن المعلومات ذات الصلة بتقييم الوضع واالتجاهات وآذلك نشر المعارف الموجودة وأفضل الممارسات

 النباتية والحيوانية في محميات األراضي الجافة وشبه الرطبة ، وتم إعداد قائمة باألنواع  النباتية والحيوانية في محميات األراضي الجافة وشبه الرطبة ، وتم إعداد قائمة باألنواع  لجميع االنواع لجميع االنواعتم عمل قائمةتم عمل قائمة  --
، آما تم تنفيذ بعض برامج ، آما تم تنفيذ بعض برامج ) ) IIUUCCNN((المهددة باإلنقراض تمهيدًا لعرضها في قائمة اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة المهددة باإلنقراض تمهيدًا لعرضها في قائمة اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة 

   . .AAccccaacciiaaإعادة التأهيل ألشجار السيال إعادة التأهيل ألشجار السيال 
وإعادة تأهيل بعضها وتلي ذلك وضع إستراتيجية وإعادة تأهيل بعضها وتلي ذلك وضع إستراتيجية )  )  السعة الرعويةالسعة الرعوية(( الالزمة لتقييم المراعي  الالزمة لتقييم المراعي جارى عمل الدراساتجارى عمل الدراسات  --

 لألنواع المختلفة للتنوع  لألنواع المختلفة للتنوع SSttaattuussلبيئة المراعي في محمية العميد آنموذج للساحل الشمالي ثم تعميم الوضع لبيئة المراعي في محمية العميد آنموذج للساحل الشمالي ثم تعميم الوضع 
  ).).الطيور المهاجرةالطيور المهاجرة((البيولوجي خاصة األنواع ذات األهمية العلمية البيولوجي خاصة األنواع ذات األهمية العلمية 

  ::اءات الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق شبه الجافة مثلاءات الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق شبه الجافة مثلتم اتخاذ إجرتم اتخاذ إجر  --
  ..منع الرعي الجائرمنع الرعي الجائر  --11
  ..التخلص من المحاجرالتخلص من المحاجر  --22
  ..منع صيد الطيور والثدييات الكبيرةمنع صيد الطيور والثدييات الكبيرة  --33

 

  
  التدابير المستهدفة : الجزء باء من البرنامج 

وجي لألراض             191 افع               هل اتخذ بلدآم تدابير لتعزيز الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيول ادل والمنصف للمن ة وللتقاسم الع به الرطب ة وش ي الجاف
ة                               ك الضياع االجتماعي ق ذل ة وعوائ به الرطب ة وش وجي في األراضي الجاف وع البيول الناشئة عن استعمال الموارد الجينية ولمكافحة ضياع التن

  )9 إلى 7، األنشطة من 5/23الجزء باء من المرفق األول بالمقرر (واالقتصادية؟ 

   ال)أ 

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، اتخذت بعض التدابير ) ب 

X من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، اتخذت عدة تدابير ) ج(  

صف للمنافع بلدآم تدابير لتعزيز الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة وللتقاسم العادل والمنمزيد من التعليقات عن 
  الناشئة عن استعمال الموارد الجينية ولمكافحة ضياع التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة وعوائق ذلك الضياع االجتماعية واالقتصادية
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وإنشاء جمعيات أهلية جديدة يتم تمويلها وإنشاء جمعيات أهلية جديدة يتم تمويلها ) ) البدو والصيادينالبدو والصيادين((االهتمام بالجمعيات األهلية والمجتمعات المحلية االهتمام بالجمعيات األهلية والمجتمعات المحلية   --
  ). ). بيع أفران لمنع استخدام الحطب في الوقودبيع أفران لمنع استخدام الحطب في الوقود((عات للحفاظ على التنوع البيولوجي عات للحفاظ على التنوع البيولوجي بمشروبمشرو

  ..محو أمية المرأة البدوية وإستخراج شهادات ميالد ورقم قومي لهم محو أمية المرأة البدوية وإستخراج شهادات ميالد ورقم قومي لهم   --
  . . تدريب المرأة على الصناعات اليدوية لألجيال الجديدة تدريب المرأة على الصناعات اليدوية لألجيال الجديدة   --
خيصة حفاظا على التنوع البيولوجي خيصة حفاظا على التنوع البيولوجي تزويد بعض الجمعيات بتمويل يؤهلها لشراء أعالف وبيعها للبدو بأسعار رتزويد بعض الجمعيات بتمويل يؤهلها لشراء أعالف وبيعها للبدو بأسعار ر  --

  ).).برنامج إدارة المراعيبرنامج إدارة المراعي((

  

  
  هل اتخذ بلدآم لتعزيز القدرات الوطنية بما في ذلك القدرات المحلية لتشجيع تنفيذ برنامج العمل ؟ 192

  ال) أ 

X من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم، اتخذت بعض التدابير  ) ب (  

  )ضلك اذآر التفاصيل أدناهمن ف(نعم اتخذت تدابير شاملة  ) ج 

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، تم الوفاء بجميع االحتياجات إلى القدرة التي تم تبينها ) د 

  لتعزيز القدرات الوطنية بما في ذلك القدرات المحلية لتشجيع تنفيذ برنامج العملمزيد من التعليقات عن التدابير المتخذة 

 بتعزيز القدرات الوطنية والتى تشمل العاملين في المحميات الطبيعية ، السكان المحليين  بتعزيز القدرات الوطنية والتى تشمل العاملين في المحميات الطبيعية ، السكان المحليين  يتم تنفيذ برامج خاصة يتم تنفيذ برامج خاصة  --
  . . والجمعيات األهلية والقطاع الخاص الذي بدأ مساهمتة الفعلية حديثًاوالجمعيات األهلية والقطاع الخاص الذي بدأ مساهمتة الفعلية حديثًا

  

  
   72  المربع

  : التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  لفية للتنمية االسهام في تحقيق غايات األ )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و
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  التنوع البيولوجي للجبالالتنوع البيولوجي للجبال

   التدابير المباشرة المتعلقة بالحفظ واالستعمال المستدام وتقاسم المنافع- من البرنامج 1العنصر 

  بيولوجي للجبال ؟هل اتخذ بلدآم أي تدابير لمنع وتخفيف الوقع السلبي للتهديدات الرئيسية على التنوع ال 193

  ال) أ 

  ال، ولكن التدابير المتعلقة بهذا الموضوع في قيد البحث  ) ب 

X من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم اتخذت بعض التدابير  ) ج(  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، اتخذت آثير من التدابير ) د 

  فيف الوقع السلبي للتهديدات الرئيسية على التنوع البيولوجي للجباللمنع وتخمزيد من التعليقات عن التدابير المتخذة 

    --22. .  محمية سانت آاترين محمية سانت آاترين--11: :  تم إعالن مناطق التنوع البيولوجي للجبال في مصر محميات طبيعية وهي آما يلي تم إعالن مناطق التنوع البيولوجي للجبال في مصر محميات طبيعية وهي آما يلي  --
  ).).حماطة ووادي الجمال وجبل علبةحماطة ووادي الجمال وجبل علبة((محميات البحر األحمر محميات البحر األحمر 

  ..البحث العلمي والتنمية المستدامةالبحث العلمي والتنمية المستدامة) ) أشجار السيال والمانجروفأشجار السيال والمانجروف((سترجاع سترجاع  يتم تنفيذ برامج الحماية ، اإلصحاح واإل يتم تنفيذ برامج الحماية ، اإلصحاح واإل  --
  :: المناطق الجبلية فى مصر المناطق الجبلية فى مصر--

  .. جبل العوينات  جبل العوينات –– سلسلة جبال البحر األحمر وجبل علبة  سلسلة جبال البحر األحمر وجبل علبة –– جبال طور سيناء  جبال طور سيناء 
  : :  التهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجى  التهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجى --

 األنواع  األنواع –– التغير المناخى  التغير المناخى --) )  الحروب الحروب-- األمتداد العمرانى  األمتداد العمرانى ––   األتجار فى األنواع األتجار فى األنواع–– التحطيب  التحطيب ––الصيد الصيد ( ( األنشطة البشرية األنشطة البشرية 
    .....  .....-- الكوارث الطبيعية  الكوارث الطبيعية ––الغازية الغازية 

  --:: الوقع السلبى لألنشطة البشرية الوقع السلبى لألنشطة البشرية--
آانت جبال مصر بمنطقة جنوب سيناء آهلة بالسكان المحليين بالقدر المؤثر إيجابيا على التنوع البيولوجى نتيجة وجود آانت جبال مصر بمنطقة جنوب سيناء آهلة بالسكان المحليين بالقدر المؤثر إيجابيا على التنوع البيولوجى نتيجة وجود  *  * 

 سنة الماضية زادت  األنشطة  سنة الماضية زادت  األنشطة 3030بالحفاظ على النبات والحيوان ضد التعدى غير المبرر لكن خالل بالحفاظ على النبات والحيوان ضد التعدى غير المبرر لكن خالل أنظمة عرفية ملزمة أنظمة عرفية ملزمة 
البشرية فى سفوح هذه الجبال خاصة األنشطة العمرانية والسياحية بسفوح جبال طور سيناء وجبال البحر األحمر مما ترتب البشرية فى سفوح هذه الجبال خاصة األنشطة العمرانية والسياحية بسفوح جبال طور سيناء وجبال البحر األحمر مما ترتب 

  --::عليه اآلثار اآلتيةعليه اآلثار اآلتية
  .. األمنى األمنىوالوجودوالوجودمادى من األنشطة األستثمارية مادى من األنشطة األستثمارية سكون فى التقاليد العرفية أمام المكسب السكون فى التقاليد العرفية أمام المكسب ال  ..11
  ..استنزاف آبار المياه المخزنة من سيول هذه الجبال لصالح األنشطة األستثماريةاستنزاف آبار المياه المخزنة من سيول هذه الجبال لصالح األنشطة األستثمارية  ..22
 من الغطاء النباتى نتيجة حرآة السيارات وأنشطة سياحة السفارى غير الواعية وأنشطة استثمارات  من الغطاء النباتى نتيجة حرآة السيارات وأنشطة سياحة السفارى غير الواعية وأنشطة استثمارات ةةتدمير أجزاء آبيرتدمير أجزاء آبير  ..33

ير مناطق من الشعاب المرجانية خاصة بسواحل البحر األحمر نتيجة اإلنشاءات ير مناطق من الشعاب المرجانية خاصة بسواحل البحر األحمر نتيجة اإلنشاءات التحجير والبحوث وغيرها وأيضا تدمالتحجير والبحوث وغيرها وأيضا تدم
  ..ورياضات الغوص وصيد األسماكورياضات الغوص وصيد األسماك

أنشطة الصيد فى عموم مصر آانت تمثل أآبر األنشطة المهددة للحوميات الكبيرة مثل الغزالن واأليائل ويمثل الصيد أنشطة الصيد فى عموم مصر آانت تمثل أآبر األنشطة المهددة للحوميات الكبيرة مثل الغزالن واأليائل ويمثل الصيد   ..44
يسى لذويهم وفى نفس الوقت يمثل أحد األنشطة الترفيهية يسى لذويهم وفى نفس الوقت يمثل أحد األنشطة الترفيهية لبعض الفئات الفقيرة فى المجتمعات المحلية مصدر غذاء رئلبعض الفئات الفقيرة فى المجتمعات المحلية مصدر غذاء رئ

  ..لألثرياء خاصة األمراء العربلألثرياء خاصة األمراء العرب
اإلتجار فى األنواع النباتية والحيوانية أحد األنشطة الحديثة والمهددة بالقضاء على آثير من األنواع المتوطنة وإدخال اإلتجار فى األنواع النباتية والحيوانية أحد األنشطة الحديثة والمهددة بالقضاء على آثير من األنواع المتوطنة وإدخال   ..55

  . . أجناس غريبة وبالتالى ظهور األنواع الغازيةأجناس غريبة وبالتالى ظهور األنواع الغازية
هددات للغطاء النباتى خاصة لسياحة السفارى حيث يستخدم السكان المحليين من البدو أغصان هددات للغطاء النباتى خاصة لسياحة السفارى حيث يستخدم السكان المحليين من البدو أغصان التحطيب هو أآبر المالتحطيب هو أآبر الم  ..66

 لديهم بضرورة  لديهم بضرورة التقليديةالتقليديةاألشجار الجافة ألغراض التدفئة والطهى حرصا على األشجار لما تمثله الشجرة أحد المعارف األشجار الجافة ألغراض التدفئة والطهى حرصا على األشجار لما تمثله الشجرة أحد المعارف 
التدفئة والطهى بواسطة سياحة السفارى التدفئة والطهى بواسطة سياحة السفارى الحفاظ عليه؛  بينما يتم قطع األشجار وخلع الشجيرات من جذورها ألغراض الحفاظ عليه؛  بينما يتم قطع األشجار وخلع الشجيرات من جذورها ألغراض 

  ..غير الواعيةغير الواعية
" " الحلفالحلف" " الرعى وهو أحد األنشطة الرئيسية لبدو المناطق المختلفة ونتيجة سكون أو أندثار أو تغيب التقاليد األصيلة الرعى وهو أحد األنشطة الرئيسية لبدو المناطق المختلفة ونتيجة سكون أو أندثار أو تغيب التقاليد األصيلة   ..77

 أمطار مدة  أمطار مدة الذى آان لهما أثر آبير فى الحفاظ على الغطاء النباتى وأيضًا نتيجة التغير المناخى وعدم وجودالذى آان لهما أثر آبير فى الحفاظ على الغطاء النباتى وأيضًا نتيجة التغير المناخى وعدم وجود" " الدخلالدخل""وو
  .. سنوات السابقة أثر ذلك بشدة على الغطاء النباتى الطبيعى سنوات السابقة أثر ذلك بشدة على الغطاء النباتى الطبيعى1010

  ..تأثير أمراض األغنام المحلية الواردة من وادى النيل على الحيوانات العشبية البرية وأنتقال هذه األمراض أثناء الرعىتأثير أمراض األغنام المحلية الواردة من وادى النيل على الحيوانات العشبية البرية وأنتقال هذه األمراض أثناء الرعى  ..88
واإلبادة بالكيماويات مما يسبب تدمير واإلبادة بالكيماويات مما يسبب تدمير قيام الجهات األمنية بمكافحة الزراعات غير القانونية واستخدامها اساليب الحرق قيام الجهات األمنية بمكافحة الزراعات غير القانونية واستخدامها اساليب الحرق   ..99

  ..آبير لمساحات من الغطاء النباتى وقتل األنواع الحيوانية المختلفة خاصة الزواحف والحشراتآبير لمساحات من الغطاء النباتى وقتل األنواع الحيوانية المختلفة خاصة الزواحف والحشرات
  .. سنوات الماضية سنوات الماضية1010التغير المناخى وعدم وجود أمطار مدة ال التغير المناخى وعدم وجود أمطار مدة ال   ..1010



164 

  --:: تدابير حماية األنواع تدابير حماية األنواع--
خصية من آثير من علماء تخصصات األنواع المختلفة ودعم من خصية من آثير من علماء تخصصات األنواع المختلفة ودعم من  خالل القرن الماضى آان األهتمام باألنواع بمبادرات ش خالل القرن الماضى آان األهتمام باألنواع بمبادرات ش--11

الشخصيات األجتماعية البارزة مثل تأسيس أول مرآز أآثار للحيوانات البرية بوادى الرشراش بمدينة الصف لحماية الشخصيات األجتماعية البارزة مثل تأسيس أول مرآز أآثار للحيوانات البرية بوادى الرشراش بمدينة الصف لحماية 
أنشأه األمير أنشأه األمير اللحوميات الكبيرة مثل الكبش األروى والتيتل النوبى والتى موئلها األصلى جبال علبة وجنوب سيناء  والذى اللحوميات الكبيرة مثل الكبش األروى والتيتل النوبى والتى موئلها األصلى جبال علبة وجنوب سيناء  والذى 

  ..يوسف آماليوسف آمال
 تعددت التدابير الحكومية للحفاظ على الحياة البرية بصفة عامة وآانت إدارة الحفاظ على الحياة البرية بوزارة الزراعة هى  تعددت التدابير الحكومية للحفاظ على الحياة البرية بصفة عامة وآانت إدارة الحفاظ على الحياة البرية بوزارة الزراعة هى --22

  ..المنوط بها اتخاذ هذه اإلجراءاتالمنوط بها اتخاذ هذه اإلجراءات
  ..لوجىلوجى التوقيع على اتفاقيات الحفاظ على الحياة البرية المختلفة خاصة اتفاقية التنوع البيو التوقيع على اتفاقيات الحفاظ على الحياة البرية المختلفة خاصة اتفاقية التنوع البيو--33
 والمنوط به الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى فى مصر فقد تم اتخاذ  والمنوط به الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى فى مصر فقد تم اتخاذ 19821982 حاليا ومنذ إنشاء جهاز شئون البيئة عام  حاليا ومنذ إنشاء جهاز شئون البيئة عام --44

  --::العديد من التدابير بصفة عامه للحفاظ على البيئة وعلى التنوع البيولوجى بمصر وبالجبال ومن هذه التدابير العديد من التدابير بصفة عامه للحفاظ على البيئة وعلى التنوع البيولوجى بمصر وبالجبال ومن هذه التدابير 
 قرار رئيس مجلس الوزراء  قرار رئيس مجلس الوزراء ––  19941994 لسنة  لسنة 44 قانون البيئة رقم  قانون البيئة رقم --19831983 لسنة  لسنة 102102إعالن قانون المحميات الطبيعية رقم إعالن قانون المحميات الطبيعية رقم   --11

  ..19919944 لسنة  لسنة 264264رقم رقم 
 الطيور  الطيور ––األراضى الرطبة األراضى الرطبة : : التوقيع على االتفاقيات الدولية المختلفة الخاصة بالحفاظ على األنواع والموائل مثل التوقيع على االتفاقيات الدولية المختلفة الخاصة بالحفاظ على األنواع والموائل مثل   --22

  .............. الحوتيات وغيرها الحوتيات وغيرها––المهاجرة المهاجرة 
ع عموما وتنظيمه لباقى األنواع فى آثير من المناطق خاصة بالمناطق الجبلية ع عموما وتنظيمه لباقى األنواع فى آثير من المناطق خاصة بالمناطق الجبلية قرارات حظر الصيد لبعض األنواقرارات حظر الصيد لبعض األنوا  --33

  ..والصحراويةوالصحراوية
تنظيم أعمال المحاجر ومسئولية المحافظات تجاه ذلك وإشراف إدارة المحميات على التحجير داخل نطاق المحميات تنظيم أعمال المحاجر ومسئولية المحافظات تجاه ذلك وإشراف إدارة المحميات على التحجير داخل نطاق المحميات   --44

  ..الطبيعيةالطبيعية
  ..ة على األنشطة المختلفةة على األنشطة المختلفةإنشاء مكاتب للحفاظ على البيئة بالمحافظات وضروة الموافقة البيئيإنشاء مكاتب للحفاظ على البيئة بالمحافظات وضروة الموافقة البيئي  --55
  .. شهور القادمة شهور القادمة66األنتهاء من مسودة استراتيجية الصيد وصدورها خالل األنتهاء من مسودة استراتيجية الصيد وصدورها خالل   --66
  ..جارى العمل على وضع خطط مكافحة األنواع الغازية خاصة النباتيةجارى العمل على وضع خطط مكافحة األنواع الغازية خاصة النباتية  --77
تم تحديد خريطة استخدامات أراضى الدولة بوضع األراضى تحت مسئولية الوزارات المختلفة طبقا ألهمية األرض لهم تم تحديد خريطة استخدامات أراضى الدولة بوضع األراضى تحت مسئولية الوزارات المختلفة طبقا ألهمية األرض لهم   --88

تم تحديد آل المناطق الهامة للتنوع البيولوجى فى الدولة آمناطق محميات حالية ومستقبلية شاملة المناطق الجبلية تم تحديد آل المناطق الهامة للتنوع البيولوجى فى الدولة آمناطق محميات حالية ومستقبلية شاملة المناطق الجبلية وقد وقد 
  ..بجنوب سيناء والبحر األحمر والعوينات بالجنوب الغربىبجنوب سيناء والبحر األحمر والعوينات بالجنوب الغربى

ة تقييم األثر ة تقييم األثر إدراج البعد البيئى فى مشروعات التنمية للدولة واستثمارات القطاع الخاص وإلزام المستثمرين بتقديم دراسإدراج البعد البيئى فى مشروعات التنمية للدولة واستثمارات القطاع الخاص وإلزام المستثمرين بتقديم دراس  --99
البيئى آأحد وثائق المشروع شاملة اإلجراءات التى يجب أن تتخذ لمجابهة اآلثار السلبية الناتجة من هذا النشاط على البيئة البيئى آأحد وثائق المشروع شاملة اإلجراءات التى يجب أن تتخذ لمجابهة اآلثار السلبية الناتجة من هذا النشاط على البيئة 

  . . ويتم تقييمها من جهاز شئون البيئة قبل البدء فى النشاط وموافقة ومراقبة جهاز شئون البيئة لهذا النشاطويتم تقييمها من جهاز شئون البيئة قبل البدء فى النشاط وموافقة ومراقبة جهاز شئون البيئة لهذا النشاط
خططات إدارة المناطق المحمية لتحديد المناطق الهامة بيولوجيا والمحافظة عليها شاملة خططات إدارة المناطق المحمية لتحديد المناطق الهامة بيولوجيا والمحافظة عليها شاملة تم عمل وتنفيذ عدد آبير من متم عمل وتنفيذ عدد آبير من م  --1010

  . . المناطق الجبلية آأحد الموائل الهامةالمناطق الجبلية آأحد الموائل الهامة
 هذه اإلدارة فى منفعة  هذه اإلدارة فى منفعة تتاإلدارة البيئية للمناطق الهامة والخارجة عن مناطق الحماية خاصة بمناطق الجبال وقد اثمراإلدارة البيئية للمناطق الهامة والخارجة عن مناطق الحماية خاصة بمناطق الجبال وقد اثمر  --1111

 الحفاظ على المنطقة وإدارة مواقع جديدة بييئيا إلستمرارية وزيادة هذه المنفعة ومثال  الحفاظ على المنطقة وإدارة مواقع جديدة بييئيا إلستمرارية وزيادة هذه المنفعة ومثال وضرورة استمراروضرورة استمرار, , المعنيين جميعاالمعنيين جميعا
  ".".صمداى بالبحر األحمرصمداى بالبحر األحمر: : منطقة الغوص منطقة الغوص ""ناجح لذلك هو ناجح لذلك هو 

جارى اإلعداد لعقد مؤتمر مناقشة استراتيجية السياحة البيئية وتقنين سياحة السفارى بالوديان والجبال والواحات وبحور جارى اإلعداد لعقد مؤتمر مناقشة استراتيجية السياحة البيئية وتقنين سياحة السفارى بالوديان والجبال والواحات وبحور   --1212
  ..اء البيضاء والحطيات وغيرهااء البيضاء والحطيات وغيرهاالرمال والصحرالرمال والصحر

  ::إعالن مناطق التنوع البيولوجي للجبال في مصر محميات طبيعية وهي آما يليإعالن مناطق التنوع البيولوجي للجبال في مصر محميات طبيعية وهي آما يلي  --1313
  .. تشمل جزء آبير من الكتلة الجبلية بجنوب سيناء تشمل جزء آبير من الكتلة الجبلية بجنوب سيناء22 آم آم42504250محمية سانت آاترين مساحة محمية سانت آاترين مساحة   --  أأ
 مناطق المحميات  مناطق المحميات  حيث يعتبر جبل علبة أحد حيث يعتبر جبل علبة أحد22 ألف آم ألف آم3636محميات جزر البحر األحمر وجبل علبة بمساحة حوالى محميات جزر البحر األحمر وجبل علبة بمساحة حوالى   --  بب

  ..العابرة للحدود مع جمهورية السودانالعابرة للحدود مع جمهورية السودان
   . .22آمآم74507450محمية حماطة ووادى الجمال بمساحة حوالى محمية حماطة ووادى الجمال بمساحة حوالى   --  جج
  ..مخطط إعالن منطقة جبل العوينات محمية طبيعيةمخطط إعالن منطقة جبل العوينات محمية طبيعية  --  دد
جارى التنسيق يين مصر وليبيا والسودان لبحث إعالن منطقة جبل العوينات محمية عابرة للحدود بغرض الحفاظ جارى التنسيق يين مصر وليبيا والسودان لبحث إعالن منطقة جبل العوينات محمية عابرة للحدود بغرض الحفاظ   --  هه

  ..ولوجى بالمنطقةولوجى بالمنطقةعلى التنوع البيعلى التنوع البي
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  هل اتخذ بلدآم أي تدابير لحماية واسترداد وإعادة انعاش التنوع البيولوجي للجبال ؟ 194

  ال) أ 

  ال، ولكن بعض تدابير قيد البحث  ) ب 

X من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم اتخذت بعض التدابير   ) ج(  

  )ل أدناهمن فضلك اذآر التفاصي(نعم ، اتخذت تدابير آثيرة  ) د 

  لحماية واستيراد وإعادة انعاش التنوع البيولوجي للجبالمزيد من التعليقات عن التدابير المتخذة 

  ::يتم تنفيذ برامج تهدف إلى ما يلييتم تنفيذ برامج تهدف إلى ما يلي
  ).).193193في البند في البند ((حماية وإآثار التنوع البيولوجي في المحميات الجبلية المذآورة أعاله حماية وإآثار التنوع البيولوجي في المحميات الجبلية المذآورة أعاله   --11
  ..البريةالبريةدعم البدو الذين يمثلون عصب حماية الحياة دعم البدو الذين يمثلون عصب حماية الحياة   --22
  ..بناء قدرات حراس البيئةبناء قدرات حراس البيئة  --33
  . . رفع مستوى الوعي البيئيرفع مستوى الوعي البيئي  --44
  ..إدارة الرعي إدارة الرعي   --55
  ..الحفاظ على المياة الحفاظ على المياة   --66

  --::الحمايةالحماية
إعالن محميات طبيعية وتوفير البنية األساسية والكوادر البشرية وتدريبهم وتنفيذ إجراءات المسوح والمراقبة إعالن محميات طبيعية وتوفير البنية األساسية والكوادر البشرية وتدريبهم وتنفيذ إجراءات المسوح والمراقبة   --  أأ

  ..والحمايةوالحماية
  ..المعنيين إلتخاذ القرار الخاص باألستثمارات فى المنطقةالمعنيين إلتخاذ القرار الخاص باألستثمارات فى المنطقة اإلدارة البيئية لبعض المناطق الهامة بإشراك  اإلدارة البيئية لبعض المناطق الهامة بإشراك   --  بب
 ومنع االستثمارات غير  ومنع االستثمارات غير 20022002 لسنة  لسنة 154154 صدور خريطة استخدام أراضى الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم  صدور خريطة استخدام أراضى الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم --جج

  ..المتوائمة بيئيا فى مناطق الحماية الحالية أو المستقبليةالمتوائمة بيئيا فى مناطق الحماية الحالية أو المستقبلية
وف الطبيعية للتنوع والتى تحددت نتيجة خطط إدارة المناطق وف الطبيعية للتنوع والتى تحددت نتيجة خطط إدارة المناطق  غلق الموائل الهامة أمام آافة األنشطة لتحسين الظر غلق الموائل الهامة أمام آافة األنشطة لتحسين الظر--دد

  ..المختلفة داخل المحميات الطبيعيةالمختلفة داخل المحميات الطبيعية
 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات األمنية المختلفة لمنع األنشطة السلبية على البيئة ومواجهة أنشطة الصيد  التنسيق مع السلطات المحلية والجهات األمنية المختلفة لمنع األنشطة السلبية على البيئة ومواجهة أنشطة الصيد --هه

  . . وقطع النباتات والتحجير والتنجيم غير المخططوقطع النباتات والتحجير والتنجيم غير المخطط
  --::األصحاحاألصحاح

بدو صحيا وبيطريا وتوفير فرص عمل وإحياء التراث البدوى فى صورة األشغال البدوية اليدوية بدو صحيا وبيطريا وتوفير فرص عمل وإحياء التراث البدوى فى صورة األشغال البدوية اليدوية دعم الدعم ال  --  أأ
المجالس العرفية وإحياء نظم الحلف والدخل والبدو فى المناطق الحدودية يمثلون عصب حماية الحياة المجالس العرفية وإحياء نظم الحلف والدخل والبدو فى المناطق الحدودية يمثلون عصب حماية الحياة وو

  ..البريةالبرية
  ..بناء قدرات حراس البيئة من المحليين والبدوبناء قدرات حراس البيئة من المحليين والبدو  --  بب
  .. المرشدين السياحيين المرشدين السياحيين–– السلطات  السلطات –– القيادات المحلية  القيادات المحلية ––طنين طنين رفع مستوى الوعي البيئي للموارفع مستوى الوعي البيئي للموا  --  جج
  ..مراقبة وإدارة مواقع األنشطة األستثمارية وضرورة التصريح البيئىمراقبة وإدارة مواقع األنشطة األستثمارية وضرورة التصريح البيئى  --  حح
  .. تحديد مناطق سياحة السفارى ومدقات المسير وآود الترجل الذاتى وضرورة التصريح البيئى برحالت السفارى تحديد مناطق سياحة السفارى ومدقات المسير وآود الترجل الذاتى وضرورة التصريح البيئى برحالت السفارى--هه
ير نفقات الصيانة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للزائرين وتقليل ير نفقات الصيانة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للزائرين وتقليل  فرض رسوم دخول للمناطق المحمية لتوف فرض رسوم دخول للمناطق المحمية لتوف--حح

  ..أعدادهمأعدادهم
  .. وضع الالفتات اإلرشادية فى مختلف المناطق خاصة المحظورة وضع الالفتات اإلرشادية فى مختلف المناطق خاصة المحظورة--طط
  .  .   تطبيق مواد قوانين المحميات والبيئة على المخالفين مع إلزامهم على تصيح األوضاع  تطبيق مواد قوانين المحميات والبيئة على المخالفين مع إلزامهم على تصيح األوضاع --ىى
الحمير بالنقل ألنها تستهلك آم آبير من النباتات الطبيعية وآذلك الحمير بالنقل ألنها تستهلك آم آبير من النباتات الطبيعية وآذلك  التخلص من األنواع الغريبة من الحيوانات مثل  التخلص من األنواع الغريبة من الحيوانات مثل --كك

  ..الكالب باألعدام لتوحشها  وأفتراس أعداد من األنواع الزاحفةالكالب باألعدام لتوحشها  وأفتراس أعداد من األنواع الزاحفة
  --):):االسترداد االسترداد ((االسترجاع االسترجاع 

  .. إآثار بعض األنواع النباتية فى المحميات الجبلية مثل أشجار السيال إآثار بعض األنواع النباتية فى المحميات الجبلية مثل أشجار السيال--أأ
  ..لنباتية والحيوانيةلنباتية والحيوانية إجراء البحوث اإلنمائية لمختلف األنواع ا إجراء البحوث اإلنمائية لمختلف األنواع ا--بب
 إغالق بعض المناطق أمام أى أنشطة سياحية أو استثمارية أو رعوية طبقا لخطة إدارة الحماية للسماح باألنواع  إغالق بعض المناطق أمام أى أنشطة سياحية أو استثمارية أو رعوية طبقا لخطة إدارة الحماية للسماح باألنواع --جج
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  ..الحيوانية والنباتية بالتكاثر فى موائلها الطبيعيةالحيوانية والنباتية بالتكاثر فى موائلها الطبيعية

  
  حفاظ على التنوع الجيني في األنظمة اإليكولوجية الجبلية ؟هل اتخذ بلدآم أي تدابير لتعزيز االستعمال المستدام للموارد البيولوجيـة للجبال ولل 195

  ال) أ 

  ال، ولكن بعض تدابير قيد البحث  ) ب 

X من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم اتخذت بعض التدابير   ) ج(  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، اتخذت تدابير آثيرة  ) د 

  لتعزيز االستعمال المستدام للموارد البيولوجيـة للجبال وللحفاظ على التنوع الجيني في األنظمة اإليكولوجية الجبليةمتخذة مزيد من التعليقات عن التدابير ال

  ::التدابير المتخذه فيما يلىالتدابير المتخذه فيما يلىتتمثل تتمثل 
  102102منع الصيد وقطع النباتات داخل المحميات الطبيعية وخارجها طبقا لقانون المحميات الطبيعية رقم منع الصيد وقطع النباتات داخل المحميات الطبيعية وخارجها طبقا لقانون المحميات الطبيعية رقم   --11

  ..19941994 لسنة  لسنة 44نون البيئة رقم نون البيئة رقم  وقا وقا19831983لسنة لسنة 
  ..19941994 لسنة  لسنة 44ثر البيئي لكل أنواع المشاريع طبقًا للقانون رقم ثر البيئي لكل أنواع المشاريع طبقًا للقانون رقم تنفيذ دراسات تقييم األتنفيذ دراسات تقييم األ  --22
  ..إآثار النباتات الطبية من خالل مشروع صون النباتات الطبية بدعم من مرفق البيئة العالمىإآثار النباتات الطبية من خالل مشروع صون النباتات الطبية بدعم من مرفق البيئة العالمى  --33
  ..االستفادة من خبرات المجتمع المحلي ومعارفهاالستفادة من خبرات المجتمع المحلي ومعارفه  --44
  . .  على أنواع النباتات الطبية أحد أهم مهام مشروع النباتات الطبية  على أنواع النباتات الطبية أحد أهم مهام مشروع النباتات الطبية يمثل التعرف الجينييمثل التعرف الجيني  --55

  
  --::فى األنظمة الجبلية تم اتخاذ عدد من اإلجراءات فى األنظمة الجبلية تم اتخاذ عدد من اإلجراءات أيضا أيضا  لتعزيز هذا المقصد  لتعزيز هذا المقصد -

  .. االنضمام إلى االتفاقيات الدولية بشأن الحفاظ على األنواع واالتجار فيها االنضمام إلى االتفاقيات الدولية بشأن الحفاظ على األنواع واالتجار فيها--11          
  لمحميات الطبيعية طبقا لقانون المحميات الطبيعية رقم لمحميات الطبيعية طبقا لقانون المحميات الطبيعية رقم  منع الصيد وقطع النباتات داخل ا منع الصيد وقطع النباتات داخل ا--22          

  ..19941994 لسنة  لسنة 44 وخارجها طبقا لقانون البيئة رقم  وخارجها طبقا لقانون البيئة رقم 19831983 لسنة  لسنة 102102                
  ..19941994 لسنة  لسنة 44 تنفيذ دراسات تقييم األثر البيئي لكل أنواع األستثمارات طبقًا للقانون رقم  تنفيذ دراسات تقييم األثر البيئي لكل أنواع األستثمارات طبقًا للقانون رقم --33          
  ..ون النباتات الطبية بدعم من مرفق البيئة العالمىون النباتات الطبية بدعم من مرفق البيئة العالمى إآثار النباتات الطبية من خالل مشروع ص إآثار النباتات الطبية من خالل مشروع ص--44          
  .. االستفادة من خبرات المجتمع المحلي ومعارفه التقليدية االستفادة من خبرات المجتمع المحلي ومعارفه التقليدية--55          
  .. لهذه المناطق لهذه المناطقاالستيعابيهاالستيعابيه تنظيم أعمال الرعى بمختلف المناطق طبقا للطاقة  تنظيم أعمال الرعى بمختلف المناطق طبقا للطاقة --66        
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  جينية الجبلية ، بما في ذلك حفظ وصون المعارف التقليدية؟هل اتخذ بلدآم تدابير لتقاسم المنافع الناشئة عن استعمال الموارد ال 196

  ال) أ 

  ال، ولكن بعض تدابير قيد البحث  ) ب 

X من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم اتخذت بعض التدابير   ) ج(  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، اتخذت تدابير آثيرة  ) د 

  لتقاسم المنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية الجبلية ، بما في ذلك حفظ وصون المعارف التقليديةتخذة مزيد من التعليقات عن التدابير الم

    --  ::بالنظر لحفظ وصون المعارف التقليدية تم اتخاذ ما يلي بالنظر لحفظ وصون المعارف التقليدية تم اتخاذ ما يلي 
  ..إجراء البحوث العلمية من الموارد الجينية الجبلية إجراء البحوث العلمية من الموارد الجينية الجبلية   --11
  ..توثيق المعارف التقليدية توثيق المعارف التقليدية   --22
  ..ية ية عيات األهلعيات األهلممإنشاء الجإنشاء الج  --33
  ..باإلشتراك مع سيدات البدو باإلشتراك مع سيدات البدو " " فن سينافن سينا""تنمية األشغال اليدوية وإنشاء شرآة تنمية األشغال اليدوية وإنشاء شرآة   --44
  ..االستفادة من العالج باألعشاب إلآثار النياتات الطبية بحدائق البدواالستفادة من العالج باألعشاب إلآثار النياتات الطبية بحدائق البدو  --55

  --::تدابير تقاسم المنافع تدابير تقاسم المنافع 
يدوية يدوية البرامج المختلفة لدعم البدو صحيا وبيطريا وتوفير فرص عمل وأحياء التراث فى صورة اشغال بدوية البرامج المختلفة لدعم البدو صحيا وبيطريا وتوفير فرص عمل وأحياء التراث فى صورة اشغال بدوية   --11

  ..والمجلس العرفى ونظم الحلف والدخلوالمجلس العرفى ونظم الحلف والدخل
رف التقليدية رف التقليدية ااتوفير عمالة للسكان المحليين آحراس بيئة بعد تنفيذ الدورات النتدريبية المقننة وخبراء محليين فى المعتوفير عمالة للسكان المحليين آحراس بيئة بعد تنفيذ الدورات النتدريبية المقننة وخبراء محليين فى المع  --22

  ..والنظم المختلفة مثل العالج باألعشاب واألنواع البرية والسياحة الجبلية وغيرهاوالنظم المختلفة مثل العالج باألعشاب واألنواع البرية والسياحة الجبلية وغيرها
  ).).إحياء نظم الحلف والدخلإحياء نظم الحلف والدخل( ( تنسيق مع البدو فى ذلك تنسيق مع البدو فى ذلك تخطيط وإدارة مناطق الرعى والتخطيط وإدارة مناطق الرعى وال  --33
  ..أآثار النباتات البرية فى حدائق البدو واالستفادة المتبادلة من خبراتهم والبحوث العلمية فى هذا الشأنأآثار النباتات البرية فى حدائق البدو واالستفادة المتبادلة من خبراتهم والبحوث العلمية فى هذا الشأن  --44
  . . توفير الرعاية المعنوية ألحد البدو لتربية الوبر وإآثاره واالستفادة منه ماديا بعرضه أمام الزوارتوفير الرعاية المعنوية ألحد البدو لتربية الوبر وإآثاره واالستفادة منه ماديا بعرضه أمام الزوار  --55
  .. اآلبار اآلبارلمناطق المختلفة لحجز المياه وملءلمناطق المختلفة لحجز المياه وملء الصغيرة با الصغيرة باإنشاء السدودإنشاء السدود  --66
ر حرآة ر حرآة ييتمهيد المدقات الجبلية وعمل طرق جبلية تسهل حياة البدو فى األنتقال واالستفادة من الخدمات الحكومية وتيستمهيد المدقات الجبلية وعمل طرق جبلية تسهل حياة البدو فى األنتقال واالستفادة من الخدمات الحكومية وتيس  --77

  . . المراقبة األمنية لمنع الزراعات غير القانونيةالمراقبة األمنية لمنع الزراعات غير القانونية
  --::تدابير حفظ وصون المعارف التقليديةتدابير حفظ وصون المعارف التقليدية

    --:: يلى من خالل محمية سانت آاترين وصون النباتات الطبية يلى من خالل محمية سانت آاترين وصون النباتات الطبيةتم اتخاذ ماتم اتخاذ ما* * 
  ..االستفادة من العالج باألعشاب بإآثار النباتات الطبية بحدائق البدواالستفادة من العالج باألعشاب بإآثار النباتات الطبية بحدائق البدو  --
 نوع من النباتات الطبية المستهدف حمايتها وإآثارها والتى تمثل أهمية اقتصادية للسكان المحليين  نوع من النباتات الطبية المستهدف حمايتها وإآثارها والتى تمثل أهمية اقتصادية للسكان المحليين 4242تحديد تحديد   --

  ..ننلسكان المحلييلسكان المحلييللوصناعة الدواء وصناعة الدواء 
  ..آحراس بيئة فى المناطق الجبلية داخل نطاق المحميات الطبيعيةآحراس بيئة فى المناطق الجبلية داخل نطاق المحميات الطبيعيةالبدو البدو تخدام تخدام اساس* * 
إحياء التراث البدوى لحماية األنواع مثل الحلف والدخل لما يمثل ذلك من الحفاظ على األنواع النباتية وتنظيم الرعى إحياء التراث البدوى لحماية األنواع مثل الحلف والدخل لما يمثل ذلك من الحفاظ على األنواع النباتية وتنظيم الرعى * * 

  ..بالمناطق الجبليةبالمناطق الجبلية
ويقها والتى تتميز بفطريتها وما بها من نقوش ورسومات تعبر ويقها والتى تتميز بفطريتها وما بها من نقوش ورسومات تعبر وتسوتس) ) السيدات والبنات السيدات والبنات ( ( إحياء الصناعات البدوية اليدوية إحياء الصناعات البدوية اليدوية * 

عن الحياة الطبيعية بالمنطقة والذى أدى إلى رفع المستوى األقتصادى لجزء آبيرمن السكان المحليين بما يتجاوز الحد عن الحياة الطبيعية بالمنطقة والذى أدى إلى رفع المستوى األقتصادى لجزء آبيرمن السكان المحليين بما يتجاوز الحد 
  ..وبما يشجع مشارآتهم فى الحفاظ على الموروث الطبيعىوبما يشجع مشارآتهم فى الحفاظ على الموروث الطبيعى) ) يوم يوم / / $$22((المطلوب دوليا المطلوب دوليا 

  ..البدوى والجمالين البدو أحد وسائل الحماية الضمنية للسياحة بالمناطق الجبليةالبدوى والجمالين البدو أحد وسائل الحماية الضمنية للسياحة بالمناطق الجبليةاستخدام الدليل استخدام الدليل * * 
تشجيع السياحة البيئية داخل وخارج المحميات الطبيعية خاصة بمناطق الجبال وسفوحها لما تمثله من موائل لتنوع بيولوجى تشجيع السياحة البيئية داخل وخارج المحميات الطبيعية خاصة بمناطق الجبال وسفوحها لما تمثله من موائل لتنوع بيولوجى * * 

  ..عيةعيةثرى وإنشاء منتجع بيئى لصالح المجتمع المحلى وللحفاظ على الموارد الطبيثرى وإنشاء منتجع بيئى لصالح المجتمع المحلى وللحفاظ على الموارد الطبي
  

 
   من البرنامج وسائل تنفيذ الحفظ واالستعمال المستدام وتقاسم المنافع 2العنصر 
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  هل قام بلدآم بوضع إطار قانوني وسياسي ومؤسسي للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجبلي ولتنفيذ برنامج العمل هذا ؟ 197

  ال) أ 

  ال، ولكن بعض األطر يجرى وضعها) ب 

  )من  فضلك اذآر التفاصيل أدناه( ، هناك بعض األطر القائمة فعًال نعم) ج 

X من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، توجد أطر شاملة قائمة فعًال  ) د(  

  هذاوضع إطار قانوني وسياسي ومؤسسي للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجبلي ولتنفيذ برنامج العمل مزيد من التعليقات عن 

  --::األطر القانونية األطر القانونية 
  .. الذى يعمل على حفظ وصون التنوع البيولوجى داخل المحميات الذى يعمل على حفظ وصون التنوع البيولوجى داخل المحميات19831983 لسنة  لسنة 102102قانون المحميات الطبيعية رقم قانون المحميات الطبيعية رقم   --11
 الذى يفرض إجراء دراسات تقييم األثر البيئى ألى نشاط وآذا يحظر قطع أو تدمير  الذى يفرض إجراء دراسات تقييم األثر البيئى ألى نشاط وآذا يحظر قطع أو تدمير 19941994 لسنة  لسنة 44قانون البيئة رقم قانون البيئة رقم   --22

  ..أو نباتية أو االتجار فيهاأو نباتية أو االتجار فيهاأو نقل أو قتل أى آائنات حيوانية أو نقل أو قتل أى آائنات حيوانية 
واالشتراطات والضوابط الخاصة بممارسة واالشتراطات والضوابط الخاصة بممارسة  بشأن اإلجراءات  بشأن اإلجراءات 19919944 لسنة  لسنة 264264قم قم ررقرار رئيس مجلس الوزراء قرار رئيس مجلس الوزراء   --33

    ..األنشطة المختلفة داخل المحميات الطبيعية بما فيها المناطق الجبليةاألنشطة المختلفة داخل المحميات الطبيعية بما فيها المناطق الجبلية
  ..لجباللجبالجارى إعداد قانون للتنوع البيولوجى يحدد االستعمال المستدام بما فى ذلك اجارى إعداد قانون للتنوع البيولوجى يحدد االستعمال المستدام بما فى ذلك ا  --44

  --::األطر السياسية األطر السياسية 
  ..إعالن السيد رئيس الجمهورية أن الحفاظ على البيئة هو أحد دعائم التنمية إعالن السيد رئيس الجمهورية أن الحفاظ على البيئة هو أحد دعائم التنمية   --11
    ..خريطة استخدام أراضى الدولة وأعتماد المناطق البيئية الحالية والمستقبلية المتمثلة فى المحميات الطبيعيةخريطة استخدام أراضى الدولة وأعتماد المناطق البيئية الحالية والمستقبلية المتمثلة فى المحميات الطبيعية  --22

  --::األطر المؤسسية األطر المؤسسية 
اف واالسترتيجيات اف واالسترتيجيات \\بيئة هو المنوط به تنفيذ القوانين البيئية ووضع األهدبيئة هو المنوط به تنفيذ القوانين البيئية ووضع األهدجهاز شئون البيئة بوزارة الدولة لشئون الجهاز شئون البيئة بوزارة الدولة لشئون ال  --11

  ..للعمل الوطنىللعمل الوطنى
  ..خطة العمل الوطنى للحفاظ على التنوع البيولوجىخطة العمل الوطنى للحفاظ على التنوع البيولوجى  --22
  ..البدء فى إجراءات رفع مستوى التنظيم لحماية الطبيعة من إدارة مرآزية إلى هيئةالبدء فى إجراءات رفع مستوى التنظيم لحماية الطبيعة من إدارة مرآزية إلى هيئة  --33

  

  
ة و             198 ة اإلقليمي ات التعاوني دآم في االتفاق وع                 /هل شارك بل تدام للتن تعمال المس ة للحفظ واالس ة الجبلي ة اإليكولوجي ابرة للحدود بشأن األنظم أو الع

  البيولوجي الجبلي  ؟

  ال) أ 

X ال، ولكن بعض األطر التعاونية قيد النظر) ب  

  )من  فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، ) ج 

و العابرة للحدود بشأن األنظمة اإليكولوجية الجبلية للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي أ/االتفاقات التعاونية اإلقليمية ومزيد من االمعلومات عن 
  الجبلي  

 العوينات بين مصر ولبيا  العوينات بين مصر ولبيا ––علبة بين مصر والسودان علبة بين مصر والسودان (( جاري إتخاذ اإلجراءات الخاصة بإنشاء محميات جبلية عابرة الحدود  جاري إتخاذ اإلجراءات الخاصة بإنشاء محميات جبلية عابرة الحدود --
  ..وتشاد والسودان وتشاد والسودان 

  .. للجبال للجبالنوع من االتفاقيات أو برتوآوالت تعاون أقليمى أو عابر للحدود بشأن األنظمة اإليكولوجيةنوع من االتفاقيات أو برتوآوالت تعاون أقليمى أو عابر للحدود بشأن األنظمة اإليكولوجية لم يتم حتى اآلن عمل أى  لم يتم حتى اآلن عمل أى --
  --:: توجد عدة مناطق فى مصر يمكن أن تدخل ضمن هذا اإلطار وهى  توجد عدة مناطق فى مصر يمكن أن تدخل ضمن هذا اإلطار وهى --

  .. جبل علبة فى الجنوب الشرقى باالشتراك مع السودان جبل علبة فى الجنوب الشرقى باالشتراك مع السودان--أأ
  وليبياوليبيا جبل العوينات فى الجنوب الغربى باالشتراك مع السودان  جبل العوينات فى الجنوب الغربى باالشتراك مع السودان --بب
  .. واحة جغبوب بالشمال الغربى باالشتراك مع ليبيا واحة جغبوب بالشمال الغربى باالشتراك مع ليبيا--جج

 تم عقد اجتماع تعاون بدولة ليبيا يضم آل من مصر وليبيا والسودان تحت إشراف اليونسكو بشأن جبل العوينات تمهيدا  تم عقد اجتماع تعاون بدولة ليبيا يضم آل من مصر وليبيا والسودان تحت إشراف اليونسكو بشأن جبل العوينات تمهيدا --
  . . إلعالنه محمية عابرة للحدود إلعالنه محمية عابرة للحدود 
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  ال المستدام وتقاسم المنافع  تدابير مساندة في سبيل الحفظ واالستعم– من البرنامج 3العنصر 

  هل اتخذ بلدآم أية تدابير لتبين ورصد وتقييم التنوع البيولوجي الجبلي  ؟ 199

  ال) أ 

X ال، ولكن يجرى وضع البرامج الخاصة بهذا الموضوع) ب  

  )من  فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، توجد بعض التدابير القائمة فعًال ) ج 

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(شاملة قائمة فعًال  نعم ، توجد تدابير ) د 

  مزيد من التعليقات عن الدابير لتبين ورصد وتقييم التنوع البيولوجي الجبلي  

  ..يتم رصد وتقييم التنوع البيولوجي الجبلي في المحميات الطبيعية بصورة مستمرة يتم رصد وتقييم التنوع البيولوجي الجبلي في المحميات الطبيعية بصورة مستمرة   --
ئون البيئة هى رصد وتسجيل األنواع بالتعاون مع إدارة ئون البيئة هى رصد وتسجيل األنواع بالتعاون مع إدارة  مسئولية إدارة التنوع البيولوجى بحماية الطبيعية بجهاز ش مسئولية إدارة التنوع البيولوجى بحماية الطبيعية بجهاز ش--11

  ..المحميات الطبيعيةالمحميات الطبيعية
 تم إجراء العديد من مستويات رصد وتسجيل التنوع من خالل مراآز ابحاث الجامعات المصرية ومن خالل إدارة التنوع  تم إجراء العديد من مستويات رصد وتسجيل التنوع من خالل مراآز ابحاث الجامعات المصرية ومن خالل إدارة التنوع --22

  . . البيولوجى فى مصرالبيولوجى فى مصر
   سنوات سنوات33مدة مدة لل  20042004التنوع البيولوجى منذ أواخر التنوع البيولوجى منذ أواخر  جارى تنفيذ مشروع متكامل لرصد وتسجيل وتقييم وحماية وتسويق  جارى تنفيذ مشروع متكامل لرصد وتسجيل وتقييم وحماية وتسويق --33

  ..20072007وحتى وحتى 
  

  
  هل اتخذ بلدآم أية تدابير لتحسين البحث والتعاون العلمي والتقني وبناء القدرة في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجبـلي   ؟ 200

  ال) أ 

  ال، ولكن يجرى وضع بضع البرامج ) ب 

X من  فضلك اذآر التفاصيل أدناه(د بعض التدابير قائمة فعال نعم ، توج) ج(  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، توجد تفاصيل شاملة قائمة فعال  ) د 

  ي الجبـلي   تدابير لتحسين البحث والتعاون العلمي والتقني وبناء القدرة في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجمزيد من التعليقات عن 

  --::تدابير البحث العلمى فى حماية التنوع البيولوجى تدابير البحث العلمى فى حماية التنوع البيولوجى 
هو أساس العمل فى المحميات الطبيعية فالبد من عمل المسوح األولية ووجود دالئل ثراء التنوع بالمنطقة التخاذ إجراءات هو أساس العمل فى المحميات الطبيعية فالبد من عمل المسوح األولية ووجود دالئل ثراء التنوع بالمنطقة التخاذ إجراءات   ..11

  ..الحمايةالحماية
األولية ووضع التوصيات إلجراءات األولية ووضع التوصيات إلجراءات يتم االستعانة بالخبرات العلمية من الجامعات المصرية واألجنبية لعمل المسوح يتم االستعانة بالخبرات العلمية من الجامعات المصرية واألجنبية لعمل المسوح   ..22

  ..المراقبة البيئية ومنع اإلجراءات السلبية على التنوع فى المنطقة والتى تنفذ بواسطة مراقبى البيئة بالمنطقةالمراقبة البيئية ومنع اإلجراءات السلبية على التنوع فى المنطقة والتى تنفذ بواسطة مراقبى البيئة بالمنطقة
تم وجارى تنفيذ برامج بناء ورفع القدرات العلمية لباحثى البيئة العاملين في صون التنوع البيولوجي بالمحميات الجبلية تم وجارى تنفيذ برامج بناء ورفع القدرات العلمية لباحثى البيئة العاملين في صون التنوع البيولوجي بالمحميات الجبلية   ..33

  ..وغيرهاوغيرها
لتعاون مع مراآز البحث العلمى والجامعات المصرية واألجنبية فى إجراء البحوث العلمية بالمناطق المحمية وغير لتعاون مع مراآز البحث العلمى والجامعات المصرية واألجنبية فى إجراء البحوث العلمية بالمناطق المحمية وغير اا  ..44

  ..المحمية خاصة بمناطق الجبال بجنوب سيناء والبحر األحمرالمحمية خاصة بمناطق الجبال بجنوب سيناء والبحر األحمر
  ..ة العلياة العلياتشجيع الباحثين من العاملين بحماية التنوع على عمل الدراسات البحثية الحقلية للحصول على الدرجات العلميتشجيع الباحثين من العاملين بحماية التنوع على عمل الدراسات البحثية الحقلية للحصول على الدرجات العلمي  ..55
استخدام التقنيات الحديثة فى أعمال البحث العلمى سواء فى معامل الجامعات المختلفة أو المعامل المتوفرة فى بعض استخدام التقنيات الحديثة فى أعمال البحث العلمى سواء فى معامل الجامعات المختلفة أو المعامل المتوفرة فى بعض   ..66

  ..المحميات الجبلية مثل محمية سانت آاترين ورأس محمدالمحميات الجبلية مثل محمية سانت آاترين ورأس محمد
  .استخدام التقنيات الحديثة فى أعمال المراقبة البيئية مثل الكاميرات ذاتية اللقطاستخدام التقنيات الحديثة فى أعمال المراقبة البيئية مثل الكاميرات ذاتية اللقط  ..77
  ..مج بناء ورفع قدرات العاملين في صون التنوع البيولوجي بالمحميات الجبليةمج بناء ورفع قدرات العاملين في صون التنوع البيولوجي بالمحميات الجبليةتم تنفيذ براتم تنفيذ برا  ..88
  ..تم تفعيل القوانين البيئية وتنفيذ االلتزامات الدولية من خالل إدارات المحميات الطبيعيةتم تفعيل القوانين البيئية وتنفيذ االلتزامات الدولية من خالل إدارات المحميات الطبيعية  ..99

  ..تشجيع البحث العلمي مع المراآز البحثية والجامعات العربية واألجنبية تشجيع البحث العلمي مع المراآز البحثية والجامعات العربية واألجنبية   ..1010
  ..التخصصية التخصصية نشر البحوث العلمية في المجاالت نشر البحوث العلمية في المجاالت   ..1111
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  هل اتخذ بلدآم أية تدابير لوضع وتعزيز ونقل وتنفيذ تكنولوجيات مالئمة في سبيل حفظ األنظمة اإليكولوجية الجبلية   ؟ 201

  ال) أ 

  ال، ولكن يجرى وضع بضع البرامج ) ب 

X من  فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، توجد بعض التدابير قائمة فعال ) ج(  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( تفاصيل شاملة قائمة فعال  نعم ، توجد) د 

  تدابير لوضع وتعزيز ونقل وتنفيذ تكنولوجيات مالئمة في سبيل حفظ األنظمة اإليكولوجية الجبليةمزيد من التعليقات عن 

ية واالتصاالت ية واالتصاالت استخدام شبكة المعلومات الدولية فى التعرف على الجديد فى نظم إدارة المحميات والمناطق الجبلاستخدام شبكة المعلومات الدولية فى التعرف على الجديد فى نظم إدارة المحميات والمناطق الجبل  --11
  . . والتواصل مع المهتمين بحماية األنواعوالتواصل مع المهتمين بحماية األنواع

 وتحديد  وتحديد GGIISSرصد التنوع البيولوجى الموجود فى المناطق الجبلية باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية رصد التنوع البيولوجى الموجود فى المناطق الجبلية باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية   --22
التوزيع الجغرافى لألنواع وآثافتها بالمناطق المختلفة ثم عمل خريطة عامة ألهمية المناطق تكون أساس خط إدارة التوزيع الجغرافى لألنواع وآثافتها بالمناطق المختلفة ثم عمل خريطة عامة ألهمية المناطق تكون أساس خط إدارة 

محمية سانت آاترين فهناك خطة إدارة آاملة تم محمية سانت آاترين فهناك خطة إدارة آاملة تم : : نموذج واقعى بالمناطق الجبليةنموذج واقعى بالمناطق الجبلية( ( خطط عمل المناطق المحمية خطط عمل المناطق المحمية وو
  ).).إنجازها بعد عدة سنوات من الرصد البيئى وهى أساس خطط عمل المحميةإنجازها بعد عدة سنوات من الرصد البيئى وهى أساس خطط عمل المحمية

لبيئات لبيئات استخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد فى رصد الموائل المختلفة ومدى تأثير الغير على األنواع فى ااستخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد فى رصد الموائل المختلفة ومدى تأثير الغير على األنواع فى ا  --33
  ..المختلفةالمختلفة

لحيوانية باستخدام آاميرات ذاتية اللقط وتم تنفيذ ذلك فى مصر ألول مرة بمحمية آاترين الجبلية لحيوانية باستخدام آاميرات ذاتية اللقط وتم تنفيذ ذلك فى مصر ألول مرة بمحمية آاترين الجبلية اارصد األنواع رصد األنواع   --44
  ..آاميرا بمناطق جبلية وعرة حيث أعطت نتائج باهرةآاميرا بمناطق جبلية وعرة حيث أعطت نتائج باهرة) ) 55(( حيث تم توزيع عدد  حيث تم توزيع عدد 19981998بداية من عام بداية من عام 

 خاص يتم  خاص يتم GGPPSSاترين الجبلية من خالل استخدام اترين الجبلية من خالل استخدام انتاج خرائط توضح أماآن الرعى فى مناطق محمية سانت آانتاج خرائط توضح أماآن الرعى فى مناطق محمية سانت آ  --55
  ..تثبيته على ظهر الماعز بالمناطق المختلفةتثبيته على ظهر الماعز بالمناطق المختلفة

جاري العمل حاليا في إعداد خريطة للتنوع البيولوجي في مصر من خالل مشروع تقييم وصون التنوع الببيولوجى جاري العمل حاليا في إعداد خريطة للتنوع البيولوجي في مصر من خالل مشروع تقييم وصون التنوع الببيولوجى   --66
  ..ةة وقد تم اختيار ثالثة أماآن من بينها منطقة سانت آاترين الجبلي وقد تم اختيار ثالثة أماآن من بينها منطقة سانت آاترين الجبليBBiioommaappفي مصر  في مصر  

  –– حالة وجودها  حالة وجودها ––تصنيفية تصنيفية الالالبيانات البيانات : (: (تم انشاء قاعدة بيانات للتنوع البيولوجى فى مصر تشمل بيانات عن تم انشاء قاعدة بيانات للتنوع البيولوجى فى مصر تشمل بيانات عن   --77
  )) االهمية االقتصادية  االهمية االقتصادية –– البيئات الطبيعية لها  البيئات الطبيعية لها ––توزيعها الجغرافى توزيعها الجغرافى 
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  ا 73  المربع
  :لى ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز ع

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  في تحقيق غايات األلفية للتنمية االسهام  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

  
نجحت الجهود التي بذلت في مجال صون التنوع البيولوجي الجبلي في تحقيق عمليات الصون واالستخدام المستدام نجحت الجهود التي بذلت في مجال صون التنوع البيولوجي الجبلي في تحقيق عمليات الصون واالستخدام المستدام   ) ) أأ  

  ..عوام القادمة عوام القادمة إال ان تحقيق الهدف الثالث لإلتفاقية يتطلب المزيد من الجهد خالل األإال ان تحقيق الهدف الثالث لإلتفاقية يتطلب المزيد من الجهد خالل األ. . للتنوع البيولوجي للتنوع البيولوجي 
هناك إسهام ملحوظ في تنفيذ غايات الخطة اإلستراتيجية حيث زاد الوعي البيئي الخاص بالتنوع البيولوجي ، وايضًا هناك إسهام ملحوظ في تنفيذ غايات الخطة اإلستراتيجية حيث زاد الوعي البيئي الخاص بالتنوع البيولوجي ، وايضًا   ) ) بب  

  ..نجحت برامج تعزيز القدرات في تنفيذ برامج الصون نجحت برامج تعزيز القدرات في تنفيذ برامج الصون 
  ..التنوع البيولوجي الجبلي في حالة جيدة بمصر التنوع البيولوجي الجبلي في حالة جيدة بمصر   ) ) جج  
  . .  بمشارآة المجتمعات المحلية  بمشارآة المجتمعات المحلية يتم تنفيذ العديد من برامج اإلصحاح واإلسترجاعيتم تنفيذ العديد من برامج اإلصحاح واإلسترجاع  ) ) دد  
  . . دات التى تبذل تسهم في تحقيق غايات األلفية للتنمية دات التى تبذل تسهم في تحقيق غايات األلفية للتنمية ووههجميع المججميع المج  ) ) هه  
  محدودية الموارد المالية محدودية الموارد المالية   ) ) وو  

  

  
  عمليات االتفاقيةعمليات االتفاقية  --هاءهاء

  

  )5/20مقرر ال.(هل شارآت بلدك بشكل فعال في األنشطة اإلقليمية وشبه اإلقليمية من أجل اإلعداد الجتماعات االتفاقية ودعم تنفيذها 202

  .ال) أ 

X نعم ، من فضلك بين التفاصيل أدناه) ب  

  .مزيد من التعليقات عن األنشطة اإلقليمية وشبه اإلقليمية التي تقوم بها بلدك

في إطار جامعة الدول العربية يوجد لجنة مشترآة للبيئة والتنمية في الوطن العربي حيث يعقد إجتماعات على مستوى في إطار جامعة الدول العربية يوجد لجنة مشترآة للبيئة والتنمية في الوطن العربي حيث يعقد إجتماعات على مستوى   ) ) أأ  
 اإلجتماع اإلتفاقيات البيئية وخاصة التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتجارة  اإلجتماع اإلتفاقيات البيئية وخاصة التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتجارة ششققااننيي. . رب والخبراء رب والخبراء وزراء البيئة العوزراء البيئة الع

  ).).سايتسسايتس((العالمية لألنواع النباتية والحيوانية المهددة باإلنقراض العالمية لألنواع النباتية والحيوانية المهددة باإلنقراض 
  ..يتم وضع برامج وأنشطة فنية سنويًا يتم وضع برامج وأنشطة فنية سنويًا   --
حميات الطبيعية وتمت الموافقة على المقترح في حميات الطبيعية وتمت الموافقة على المقترح في تم مناقشة مقترح المملكة العربية السعودية بإنشاء إتحاد عربي للمتم مناقشة مقترح المملكة العربية السعودية بإنشاء إتحاد عربي للم  --

   . .20052005إجتماع اللجنة في يونية إجتماع اللجنة في يونية 
  ..ليمية للمصادر الوراثية النباتيةليمية للمصادر الوراثية النباتيةيتم إجراء دراسة خاصة بإنشاء بنوك شبه إقيتم إجراء دراسة خاصة بإنشاء بنوك شبه إق  --
 بسرعة اإلنضمام لبرتوآول السالمة اإلحيائية وذلك قبل موعد مؤتمر األطراف الثالث في  بسرعة اإلنضمام لبرتوآول السالمة اإلحيائية وذلك قبل موعد مؤتمر األطراف الثالث في العربيةالعربيةمناشدة الدول مناشدة الدول   --

   . .20062006مارس مارس 
  ..ذية والزراعة ذية والزراعة غغإعداد وإستخدام دليل تشريعات الموارد الوراثية النباتية لألإعداد وإستخدام دليل تشريعات الموارد الوراثية النباتية لأل  --
  ..تأسيس غرفة تبادل المعلومات تأسيس غرفة تبادل المعلومات   --

في جميع المجاالت في جميع المجاالت ) ) بيرسجابيرسجا(( يتم التنسيق بين الدول األعضاء في الهيئة اإلقليمية لحماية البحر األحر وخليج عدن  يتم التنسيق بين الدول األعضاء في الهيئة اإلقليمية لحماية البحر األحر وخليج عدن   ) ) بب  
ومبادرة نيباد األفريقية ، يشمل التنسيق تبادل ومبادرة نيباد األفريقية ، يشمل التنسيق تبادل ) ) MMAAPP((ل البحر المتوسط ل البحر المتوسط المتعلقة بحماية البيئة البحرية، وأيضًا خطة عمالمتعلقة بحماية البيئة البحرية، وأيضًا خطة عم

الخبرات ، عقد الدورات التدريبية ، توحيد وجهات النظر في مجاالت معنية بالتنوع البيولوجي والسالمة اإلحيائية ، الخبرات ، عقد الدورات التدريبية ، توحيد وجهات النظر في مجاالت معنية بالتنوع البيولوجي والسالمة اإلحيائية ، 
  ..إنشاء شبكات عربية تهدف إلى تبادل المعلومات وإنشاء المحميات الطبيعية إنشاء شبكات عربية تهدف إلى تبادل المعلومات وإنشاء المحميات الطبيعية 
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ة ذات الصلة؟           هل يقوم ب   203 به اإلقليمي ة وش ات اإلقليمي اون مع العملي رر  (لدك بدعم التعاون اإلقليمي وشبه اإلقليمي وتدعيم التكامل وتقوية التع المق
6/27(  

  .ال) أ 

X من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، ) ب(  

  .مزيد من التعليقات عن التعاون والعمليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية

 والدول  والدول MMAAPP ،  ، PPEERRSSGGAAعاون حضور المؤتمرات وورش العمل اإلقليمية التى تنظمها آل من عاون حضور المؤتمرات وورش العمل اإلقليمية التى تنظمها آل من يشمل التيشمل الت  --
. .  المتعلقة بالتنوع البيولوجي المتعلقة بالتنوع البيولوجياالقليميةاالقليميةالعربية من خالل جامعة الدول العربية حيت يتم التنسيق في جميع األنشطة العربية من خالل جامعة الدول العربية حيت يتم التنسيق في جميع األنشطة 

 ، تطبيق برتوآول السالمة  ، تطبيق برتوآول السالمة وتقوم مصر بتقديم خبرتها في هذا المجال وخاصة خطط إدارة المحميات الطبيعيةوتقوم مصر بتقديم خبرتها في هذا المجال وخاصة خطط إدارة المحميات الطبيعية
اإلحيائية والتشريعات الوطنية ، مكافحة التصحر ، تنظيم التجارة الدولية لألنواع المهدد باإلنقراض ، باإلضافة إلى اإلحيائية والتشريعات الوطنية ، مكافحة التصحر ، تنظيم التجارة الدولية لألنواع المهدد باإلنقراض ، باإلضافة إلى 
ذلك يتم عقد دورات تدريبية للعاملين من الدول في مجال التنوع البيولوجي ، آما  يوجد أيضُا بعض األنشطة مع ذلك يتم عقد دورات تدريبية للعاملين من الدول في مجال التنوع البيولوجي ، آما  يوجد أيضُا بعض األنشطة مع 

  .   .    لمبادرة نيباد  لمبادرة نيباد يقية وفقًايقية وفقًاررالدول األفالدول األف
  

 

  موجه إلى الدول المتقدمة النمو) 205(السؤال التالي 
  ) باء6/27المقرر (هل يقوم بلدك بمساندة عمل آليات التعاون اإلقليمي الموجودة بالفعل وتطوير الشبكات أو العمليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية؟  204

  .ال) أ 

X ال ، لكن البرامج قيد التطوير) ب.  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم مدرجة في أطر التعاون الموجودة) ج 

  .نعم، جاري تنفيذ بعض أنشطة التعاون) د 

  .مزيد من التعليقات حول دعم عمل آليات التعاون اإلقليمي وشبه اإلقليمي الموجود وتطوير الشبكات أو العمليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية

ة ، مبادرة نيباد ، خطة عمل البحر المتوسط وهيئة حماية بيئة البحر األحمر وخليج عدن ة ، مبادرة نيباد ، خطة عمل البحر المتوسط وهيئة حماية بيئة البحر األحمر وخليج عدن جامعة الدول العربيجامعة الدول العربي  --
  ..آلها تشمل آليات التعاون اإلقليمي وشبه اإلقليمي آلها تشمل آليات التعاون اإلقليمي وشبه اإلقليمي ) ) بيرسجابيرسجا((

 
اء  6/27المقرر 0؟ .هل تقوم يلدك بالعمل مع أطراف أخرى لتدعيم اآلليات والمبادرات اإلقليمية وشبه اإلقليمية الموجودة من أجل بناء القدرة   205  ب

(  

  .ال) أ 

X نعم) ب.  

 

  ) باء 6/27المقرر (هل قام بلدك بالمساهمة في تقييم اآلليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية لتنفيذ االتفاقية؟  206

  .ال) أ 

X من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم، ) ب(  

  . اإلقليميةمزيد من التعليقات حول المساهمة في تقييم اآلليات اإلقليمية وشبه

  ..تنفيذ اإلتفاقية تنفيذ اإلتفاقية للمصر عضو في مكتب اإلتفاقية وتشارك بصورة مستمرة في جميع األنشطة مصر عضو في مكتب اإلتفاقية وتشارك بصورة مستمرة في جميع األنشطة   --
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   74  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية )ب
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام  )ج
  التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي )  د
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية  )هـ
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و

تفاقية خالل السنوات القلية الماضية ، وقد شارآت مصر بفاعلية في جميع اإلجتماعات تفاقية خالل السنوات القلية الماضية ، وقد شارآت مصر بفاعلية في جميع اإلجتماعات داد مستوى الفهم لعمليات اداد مستوى الفهم لعمليات اازاز  --
إال أن القدرات المؤسسية إال أن القدرات المؤسسية . . ة الماضية ة الماضية للوالمؤتمرات الخاصة بالتنوع البيولوجي ، وقد تحقق الكثير خالل األعوام القليوالمؤتمرات الخاصة بالتنوع البيولوجي ، وقد تحقق الكثير خالل األعوام القلي

للتفهم الكامل لعمليات اإلتفاقية ، ويتطلب ذلك المزيد من الموارد للتفهم الكامل لعمليات اإلتفاقية ، ويتطلب ذلك المزيد من الموارد والبشرية مازالت في حاجة إلى مزيد من التعزيز والبشرية مازالت في حاجة إلى مزيد من التعزيز 
  ..المالية والتقنية المالية والتقنية 

  
  

  تعليقات عن هذه األسئلةتعليقات عن هذه األسئلة  --واوواو

   75  المربع
  المرجو أن تقدموا أدناه توصيات لتحسين محتوى هذا التقرير 

أهداف اإلتفاقية وأيضًا أهداف اإلتفاقية وأيضًا محتوي التقرير جيد جدًا حيث يعتبر أداه فعالة لتفهم حالة التنوع البيولوجي وآيفية تحقيق محتوي التقرير جيد جدًا حيث يعتبر أداه فعالة لتفهم حالة التنوع البيولوجي وآيفية تحقيق   --
تحتاج إلى إعادة النظر حيث أن تحتاج إلى إعادة النظر حيث أن ) )  مربع مربع7676((المربعات الواردة بنهاية آل موضوع المربعات الواردة بنهاية آل موضوع . . برامج العمل المختلفة برامج العمل المختلفة 

  . . يقترح اإلقالل من عدد األسئلة وأيضًا المربعات يقترح اإلقالل من عدد األسئلة وأيضًا المربعات . . المعلومات الخاصة بكل موضوع واردة في مكانها المعلومات الخاصة بكل موضوع واردة في مكانها 
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