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الفهرس

��� إ�داد ا���را�����1.��

ا��ر��ء2.

ا�وظ��
84 %

د��
5.67%

  ��  %3.59ا���ر

  %0.378����ن 

ام ا�"�و�ن 

رأس ا�$��� 

ا�)��رة 
2.22 %

وزارة ا�,�+� و ا����ه

ھ�+� ا�,�+� ا,وظ,. 

,1د�� د,. 

ھ�+� ا�,�+� و ا�����5ت ا�ط,���2 
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ا��ر��ء2.الفهرس

ا��دول ا�ز��. 3.

وزارة ا�,�+� و ا����ه

ھ�+� ا�,�+� و ا�����5ت ا�ط,���2 
��ا���ر

دا+رة ا�,1د�� و ا��$ط�ط ����ن 

,1د�� ام ا�"�و�ن 

ھ�+� ا�,�+� رأس ا�$��� 

,1د�� ا�)��رة 



وا���ت ا�����2 وا��ؤ���ت وا���ت ا�����2 وا��ؤ���ت   ا���ت ا���5د��ا���ت ا���5د��    
وزارة ا��58 وزارة ا��58 ••
وزارة ا:��9ل ا����2وزارة ا:��9ل ا����2••
�ز ����5 ا����;ت ا��5و�� وا��وا5ل ��ز ����5 ا����;ت ا��5و�� وا��وا5ل   ••�
ا��+� ا�وط��� <دارة ا�طوارئ وا��وارث وا:ز��ت ا��+� ا�وط��� <دارة ا�طوارئ وا��وارث وا:ز��ت ••
ا��+� ا�وط��� ��1وا8?ت ا��+� ا�وط��� ��1وا8?ت ••
�ز أ,وظ,. �1ر��,� ا�9ذا+�� ��ز أ,وظ,. �1ر��,� ا�9ذا+�� ••�
أد�وكأد�وك– – �ر�� أ,وظ,. ا�وط��� �1,�رول �ر�� أ,وظ,. ا�وط��� �1,�رول ••
�8در�8در••
�ر�� ,راري �ر�� ,راري ••

ا��1ط�ت ا��$��8 ا��1ط�ت ا���8�$         
ھ�+� ا�,�+� أ,وظ,. ھ�+� ا�,�+� أ,وظ,. ••
,1د�� د,. ,1د�� د,. ••
ھ�+� ا�,�+� وا�����5ت ا�ط,���2 ھ�+� ا�,�+� وا�����5ت ا�ط,���2 ••

��,����ر��,����ر
دا+رة ا�,1د�� وا��$ط�ط ,���2ن دا+رة ا�,1د�� وا��$ط�ط ,���2ن ••
,1د�� أم ا�"�و�ن,1د�� أم ا�"�و�ن••
ھ�+� ����5 ا�,�+� وا������ ,رأس ھ�+� ����5 ا�,�+� وا������ ,رأس ••

وا��ؤ���ت ا������12 وا��ؤ���ت ا������12 ا�����2ت ا�����2ت 
����2 ا<��رات ا�2ر,�� ا���5دة����2 ا<��رات ا�2ر,�� ا���5دة••
����2 زا�د ����2 زا�د ••
•• ������2 ا���ر�� ����2 ا���ر
أ,وظ,.أ,وظ,.––����2 ��و�ورك ����2 ��و�ورك ••

ا�وط��� وا�دو���ا�وط��� وا�دو���ا��را�ز ا�,��C5 وا���ظ��ت ا��را�ز ا�,��C5 وا���ظ��ت 
    ))ICBAICBA((  ا��ر�ز ا�دو�. �1زرا�� ا����51ا��ر�ز ا�دو�. �1زرا�� ا����51••
ا��ر�ز ا�دو�. �5,1وث ا�زرا��� E. ا����طق ا��ر�ز ا�دو�. �5,1وث ا�زرا��� E. ا����طق ••

ا��ر��ء
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�ر�� ,راري �ر�� ,راري ••
ط�ران ا<��راتط�ران ا<��رات••

ھ�+� ����5 ا�,�+� وا������ ,رأس ھ�+� ����5 ا�,�+� وا������ ,رأس ••
    ا�$���ا�$���

,1د�� ا�)��رة ,1د�� ا�)��رة ••
,1د�� د,� ا�)��رة ,1د�� د,� ا�)��رة ••

ا��ر�ز ا�دو�. �5,1وث ا�زرا��� E. ا����طق ا��ر�ز ا�دو�. �5,1وث ا�زرا��� E. ا����طق ••
 �Eا��� �Eا���))ICARDAICARDA((

    - - ��2��EWSEWS ا<��رات ���51ة ا�)طر�� ����2 ا<��رات ���51ة ا�)طر�� ••
WWFWWF

))FAOFAO((��ظ�� ا:Fذ�� وا�زرا�� ��ظ�� ا:Fذ�� وا�زرا�� ••
))CMSCMS((ا�)���� ا:�واع ا����رة ا�)���� ا:�واع ا����رة ••
))AGEDIAGEDI((�,�درة أ,وظ,H �1,����ت ا�,�+�� �,�درة أ,وظ,H �1,����ت ا�,�+�� ••
))IFAWIFAW((ا��8دوق ا�دو�H �1رEق ,���5وان ا��8دوق ا�دو�H �1رEق ,���5وان ••



�5د�د ا�وIJ ا���5.  -
�� ا
دو
	 ���1وع ا�,�و�و�. 

وا
�����ت ، 
وا���را�����ت وا
��ر���ت 

 	���

��وع  ا
وط��	 ذات ا��

 Hا��ر�15 ا:و� Hا��ر�15 ا:و�

�20132013و��و �و��و ––���و ���و 

ا:ھداف ا$���ر  -


وا��ؤ�رات ا�وط��� ���وع 

,����2ون �I  ا
��و
و��

ا��ر��ء

 ����Cا��ر�15 ا� ����Cا��ر�15 ا�

�20132013,��,ر �,��,ر ––�و��و�و��و

��ودة ا�داد و �را��2 
ا���را����	 و!ط	 ا
��ل

��+� إ�داد ا���ودة ا��

���را����	 و!ط	 ا
��ل 

––ا��ر�15 ا��C��C أ��و,ر ا��ر�15 ا��C��C أ��و,ر 

20132013د���,ر د���,ر 

ا
واردة ��15ل ا��12و��ت 
�ن ��ل ا
�ر#�ء 

ا�داد ��ودة ا��"ر�ر 

)  )  ا���+��ا���+��((ا��ر�15 ا�را,�2 ا��ر�15 ا�را,�2 
    ��20142014رس ��رس   20132013د���,ر د���,ر 

و و االستراتيجية االستراتيجية منهجية إعداد منهجية إعداد 
التقرير الخامس التقرير الخامس 
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 	���

��وع  ا
وط��	 ذات ا��
وا
�����ت ا
��و
و��، 

ا
��و�رة �)ذا ا
�'ن، و�&د�د 
,����2ون �I .ا
(�وات

ا��ر��ء �H1 ا����وى 
  . ا�وط�.

�� رIE ا��)�ءات ا�وط���   -
و  إ,داد ا+��را����	���ل 

�ن   ا
�/ر�ر ا
وط�� ا
!��س
Hل ور�� ا��2ل ا:و�?$

وIJ $�رط� طر�ق  -
0,داد  ا+��را����	 !�ل 

�5د�د ا�وIJ ا���5.  -ا
��م 
,����2ون �I   2013 ���1وع

ا��ر��ء �H1 ا����وى 
  .  ا�دو�.

-

ا��ر��ء

ا�داد ��ودة $طط ا��2ل  -


�&/�ق ا�ھداف ا
وط��	  

 H1� ا��ر��ء I� �2ون���,

  . ا����وى ا�وط�.

رIE ا��)�ءات ا�وط���   --

إ,داد �� ���ل 

ا���را����	 وا
�ؤ�رات 

�ن  ا
وط��	 و !طط ا
��ل

����Cل ور�� ا��2ل ا�?$


���را����	 و!ط	 ا
��ل 
���ًء ,�9 �!ر��ت ور�	 

	;
�;
.ا
��ل ا

��ودة  �رض  -
�س ��9 �ا���را����	 ,

ا
�����ت وا���را�����ت 

رIE ا���را�����    -
�س ا
وزراء ا
�و�ر ��



�,���د   .

ا������ت Eر�ق ا���وع  

�����	 ا
�/ر�ر  ا�,�و�و�.
 ا
!��س 

ا�داد ��ودة ا��"ر�ر 
���وع 
ا
وط�� ا
!��س 

ا
��و
و�� 

��ودة ا
�/ر�ر ,�9  �رض
ا
�ر#�ء ا
وط��ن

�ن ��ل �ر�ق ا����د ا��"ر�ر 
ا
��وع ا
��و
و�� 

���1م ا��"ر�ر 



ا��و��ت ا�ر+���� ���Qرا�����  

Iت وا�������ا�"ط� �E�� .E .إد��ج �)�ھ�م ا���وع ا�,�و�و�

�"و�� ا�"��دة ا��2ر��E و,��ء ا�"درات �ن أ�ل 8ون وإدارة 
ا���وع ا�,�و�و�.

���5ن ���5 ا���وع ا�,�و�و�. �ن طر�ق ����5 ا��وا+ل 
 وا:�واع وا���وع ا�وراC. و�Sھ�ل ا:�ظ�� ا�,�+�� ا���دھورة

$)ض ا�9Jوط �H1 ا�,�+�ت ا�,ر�� وا�,5ر��

 .��1����5ن ا���2ون وا�����ق �H1 ا����وى ا��15. وا<
وا�E .���2. ا��واI�J ذات ا��18 ,����وع ا�,�و�و�.



دمج مفاهيم التنوع البيولوجي دمج مفاهيم التنوع البيولوجي 

,را�T �و�و�� ���دف ��8ع ا�"رار •

د�T �)�ھ�م ا���وع ا�,�و�و�. E. ����1ت ا��$ط�ط و وIJ ا���را����ت و •
)ا�V....ا��را���� ا����8د ا�$Jر ، ا��را���� ا��ن ا�,�و�و�. (ا������ت  )ا�V....ا��را���� ا����8د ا�$Jر ، ا��را���� ا��ن ا�,�و�و�. (ا������ت 

�"��م و �را�,� ���5 ا���وع ا�,�و�و�. ور,ط� ,I�8 ا�"رارات ا�وط��� •



��رس E,را�ر ����ر د���,ر�و�E,رأ��و,ر�,��,رأ�Fطس�و��و�و��و���وا:��ط�

Hد ور�� ا��2ل ا:و�"�

ا�����ل ا�,����ت وا��12و��ت 
ا��ط1و,� 

 ����Cد ور�� ا��2ل ا�"�

ا�����ل �را��2 ا:ھداف 
وا��ؤ�رات ا�وط��� 

 و$ط� ا���را����� ��ودة ���,�
ا��2ل

ا��دول ا�ز��.

ا��2ل

��� ا��C��C ا��2ل ور�� �"د���� 
ا���را����� ��ودة

 ��ودة و�طو�ر �را��2
 �$ر��ت �H1 ,��ء ا���را�����

 ا���ودة وإ�داد ا��C��C، ا�ور��
��+�ا��

 ��1س �H1 ا���+�� ا���ودة �رض
 وا���را�����ت ا������ت

 ��1ر��ء ا���+�� ا���ودة إر��ل
  ا��ر+��ت <,داء

 ا�وط�. ا��"ر�ر ��ودة ا�داد
  ا�,�و�و�. ���1وع ا�$��س

 ا��ر��ء �H1 ا��"ر�ر ��ودة �رض
ا�وط��ن

 ا���وع Eر�ق �,ل �ن ا��"ر�ر ا����د
  �����1 و  ا�,�و�و�.



• .E �ا�راك ا���ت ا��E �(1�$. ا�داد ا���را���� �W دور ا���,. E. د��
.��ل ���E ا�"ط���ت ا��$�1)� و ��)�ذھ�

Jرورة ا�����ق ,�ن �12و��ت ��ط1,�ت ا���وع ا�,�و�و�. �ن ا��)����ت •

اهم الدروس المستفادةاهم الدروس المستفادة

Jرورة ا�����ق ,�ن �12و��ت ��ط1,�ت ا���وع ا�,�و�و�. �ن ا��)����ت •
ا�دو��� و ا���ط1,�ت ا�وط��� 
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الشكرخالصمع الشكرخالصمع

لحسن استماعكم


