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 ٓزًشر ٖٓ ث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١

 هىخض تٌفُزٌ

 

ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر  10/2ثػضٔذس ث٧ؽشثف ك٢ ث٫صلجه٤ز ك٢ ثُٔوشس 

أهشس دؤٕ ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز صٔغَ إؽجسث ٓشٗج ُٞػغ ٓغ أٛذثف ث٣ش٢ ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢، ٝ 2011-2020

 5ٝؽِخ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ك٢ ثُلوشر . ث٧ٛذثف ثُٞؽ٤٘ز ٝث٩ه٤ٔ٤ِز ُٝضؼض٣ض ثُضؾجٗظ ك٢ ص٘ل٤ز أفٌجّ ث٫صلجه٤ز

ث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١ ػوذ ثؽضٔجع ُلش٣ن خذشثء ك٤٤ٖ٘ ٓخظض ُضٞك٤ش ثُضٞؽ٤ٚ دشؤٕ سطذ  إ٠ُ 10/7ٖٓ ثُٔوشس 

ٝصضؼٖٔ ٛزٙ ثُٔزًشر إؽجس ثُٔؤششثس . 2020-2011عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر ص٘ل٤ز ثُخطز ث٩

دج٫سصٌجص ػ٠ِ ٗضجةؼ ٛزث  2020-2011ثُٔوضشفز ُضو٤٤ْ ثُضوذّ ثُٔقشص ك٢ ص٘ل٤ز ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِلضشر 

 (.UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6)ث٫ؽضٔجع 

                                                      
UNEP/CBD/SBSTTA/15/1*. 
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٤ًق صضـ٤ش فجُز )عتِز خجطز دجُغ٤جعجس ثُؾجٓؼزٝهذ ٗظْ إؽجس ثُٔؤششثس ثُٔوضشؿ فٍٞ أسدؼز أ

ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟ ُٝٔجرث ٗلوذ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟ ٝٓج٢ٛ ثٗؼٌجعجس كوذثٕ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟ ٝٓج ثُز١ ٗلؼِٚ 

ٓؤششث ٖٓ ثُٔؤششثس ثُشة٤غ٤ز ٣ؾش١ دؼذ رُي ص٘ظ٤ْ  12، ٝٓؾٔٞػز ٖٓ (ف٤جٍ كوذثٕ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟

ث٣ُٞٝ٧ز ثُؼج٤ُٔز  -أُق: ٝهذ ط٘لش ثُٔؤششثس ثُضشـ٤ِ٤ز ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ. ٢ إؽجسٛجثُٔؤششثس ثُضشـ٤ِ٤ز ك

ٓؤششثس ُِ٘ظش ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ دٕٝ  -ٝؽ٤ْ. ػ٠ِ ثُظؼ٤ذ ثُؼج٢ُٔ ُ٪ػذثدث٣ُٞٝ٧ز  -دجء. ُِض٘ل٤ز ٝؽجٛض٣ضٜج

 2010و٤ن ٛذف ٝصشصٌض ثُٔؤششثس ثُضشـ٤ِ٤ز ػ٠ِ ثُٔؤششثس ثُٔضلن ػ٤ِٜج ُضو٤٤ْ ثُضوذّ طٞح صق. ثُؼج٢ُٔ

، ٝهذ ٝػغ ثُؼذ٣ذ (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ )ثُٔضؼِن دئؽشثء خلغ ًذ٤ش ك٢ ٓؼذٍ كوذثٕ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ 

 .أٝ ثُؼ٤ِٔجس ث٧خشٟ/ث٫صلجه٤جس ٜٝٓ٘ج ٝأطذـ ٣غضخذّ ٖٓ ؽجٗخ 

ٝعٔز أعجط ؽ٤ذ دظٞسر ٓؼوُٞز ُشطذ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُؼج٢ُٔ إ٫ّ إٔ ث٧ٓش ع٤قضجػ 

٠ُ ثعضغٔجسثس ًذ٤شر ُض٤ٌٖٔ ثُذِذثٕ ثُٔقذٝدر ثُوذسثس ٖٓ إهجٓز ٗظْ ٝٓؤششثس سطذ ًجك٤ز ُِض٘ٞع إ

ػغ ٝصطذ٤ن ثُٔؤششثس ثعض٘جدث إ٠ُ ثُذ٤جٗجس ٝ ػ٠ِ ثُوذسرٝع٤ضؼ٤ٖ ص٤ٌٖٔ ثُذِذثٕ ثُٔقذٝدر . ثُذ٤ُٞٞؽ٢

ٝع٤ؼ٢٘ رُي ثُقجؽز . ٢ثُٞؽ٤٘ز، ٖٓ ث٫ػط٬ع دؤٗشطز ثُشطذ ثُض٢ صؼضذش رثس أ٣ُٞٝز ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُٞؽ٘

٣ٌٖٝٔ إٔ صؼطِغ ثُٔ٘ظٔجس ثُٔشجسًز ك٢ ثُششثًز ثُٔؼ٤٘ز دٔؤششثس . إ٠ُ صٞك٤ش ٓٞثسد ٓج٤ُز ٝدػْ صو٢٘

ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ دذٝس سة٤غ٢ ك٢ ٓغجػذر ثُذِذثٕ ػ٠ِ ٝػغ دشثٓؼ ٝٓؤششثس سطذ ٬ٓةٔز سٛ٘ج دضٞثكش 

 .ثُٔٞثسد ثُٔج٤ُز

دج٩د٬ؽ ػٖ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضؼِوز دجُضوذّ ثُٔقشص  ٢10/2 ثُٔوشس ٝهذ ثُضضٓش ث٧ؽشثف ك٢ ث٫صلجه٤ز، ك

/ طٞح ث٧ٛذثف ثُض٢ ثػضٔذس ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُٞؽ٢٘ ك٢ صوش٣شٛج ثُٞؽ٢٘ ثُخجٓظ ثُٔوشس صوذ٣ٔٚ ك٢ ٓجسط

ٝصٞكش أٛذثف ث٣ش٢ ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝإؽجس ثُٔؤششثس ثُٔوضشؿ إؽجسث ٓشٗج صوّٞ ث٧ؽشثف . 2014آرثس 

٣ٌٖٝٔ إٔ صغضخذّ ثُذِذثٕ دجُ٘غذز ُٔؼظْ ثُٔؤششثس ثُشة٤غ٤ز . ٣ُٞٝ٨ُجس ٝثُظشٝف ثُٞؽ٤٘ز دٔٞثءٓضٚ ٝكوج

ٝف٤غٔج صذِؾ . أدٝثس ه٤جط ٜٝٓ٘ؾ٤جس ٓخضِلز ُٔؤششثصٜج دقغخ ث٧ٛذثف ثُٞؽ٤٘ز ٝثُذ٤جٗجس ٝثُطشم ثُٔضجفز

ثُشة٤غ٤ز، ٣ٌٖٔ ث٧ؽشثف ٓؼِٞٓجس ػٖ ث٫صؾجٛجس ث٤ٌُٔز رثس ثُظِز دجُٔٞػٞػجس ثُشة٤غ٤ز ٝثُٔؤششثس 

ٓغَ ػذد ثُٔؤششثس ثُض٢ صظٜش صقغ٘ج )صؾ٤ٔغ ٛزٙ ثُٔؼِٞٓجس ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُؼج٢ُٔ ك٢ شٌَ صـ٤٤ش ٗٞػ٢ 

ٝف٤غٔج ٣غضخذّ ػذد ًذ٤ش ٖٓ ثُذِذثٕ د٤جٗجس ٝؽشم ٓضٔجعِز، هذ ٣ظذـ دجُٞعغ إؽشثء صق٤َِ ٢ًٔ ،( ك٢ ث٫صؾجٙ

 .٬ُصؾجٛجس

 التىصُبث الوقتشحت

ثُؼ٤ِٔز ٝثُضو٤٘ز ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ك٢ إٔ صظذس صٞط٤ز ػ٠ِ أعجط ز ُِٔشٞسر هذ صشؿخ ث٤ُٜتز ثُلشػ٤

 :ثُخطٞؽ ثُضج٤ُز

 :إٕ ث٤ُٜتز ثُلشػ٤ز ُِٔشٞسر ثُؼ٤ِٔز ٝثُضو٤٘ز ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز

دضوش٣ش كش٣ن ثُخذشثء ثُل٤٤ٖ٘ ثُٔخظض ثُٔؼ٢٘ دجُٔؤششثس ثُخجطز دجُخطز  صشفخ .1

 إ٠ُ ٝصطِخ( UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6) 2020-2011ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر 

 ث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز إٔ ٣ؼْٔ ٛزث ثُضوش٣ش ػ٠ِ ٗطجم ٝثعغ ػ٠ِ ثُٔ٘ظٔجس ثُشش٣ٌز ُطِخ صؼ٤ِوجصٜج ٝٓذخ٬صٜج؛

ثُٔوذٓز ٖٓ شذٌز سطذ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ثُضجدؼز ُِلش٣ن ثُٔؼ٢٘  دجُٔغجٛٔز صشفخ أ٣ؼج .2

ثصقجد ثُظٕٞ ثُؼج٢ُٔ ٝثُٔشًض ثُؼج٢ُٔ ُشطذ  -ثُطذ٤ؼزدشطذ ث٧سع دجُضؼجٕٝ ٓغ ث٫صقجد ثُذ٢ُٝ ُظٕٞ 

ًلج٣ز ٗظْ سطذ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُذػْ أٛذثف ثصلجه٤ز دٔذٟ ْٓ ثُٔضقذر ُِذ٤تز ثُٔؼ٢٘ ثُظٕٞ ثُضجدغ ُذشٗجٓؼ ث٧

 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8) 2020ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُؼجّ 



UNEP/CBD/SBSTTA/15/2 

Page 3 

 

/... 

د٬ؽ ػٖ ث٧ٛذثف ثُؼج٤ُٔز ُِض٘ٞع دجعضؼشثع ثُٔؤششثس ثُٞؽ٤٘ز ٝثُشطذ ٝث٩ صشفخ ًزُي .3

ثٌُِٔٔز ثُٔضقذر ص٤ٌِلج دٚ ٝأؽشثٙ ثُٔشًض  ك٠ ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ثُز١ أطذسس إدثسر ثُذ٤تز ٝث٧ؿز٣ز ٝثُشؤٕٝ ثُش٣ل٤ز 

 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/9)ثُؼج٢ُٔ ُشطذ ثُظٕٞ ثُضجدغ ُذشٗجٓؼ ث٧ْٓ ثُٔضقذر ُِذ٤تز 

ن ثُخذشثء ثُل٤٤ٖ٘ ثُٔخظض دشؤٕ إؽجس ثُٔؤششثس دجُ٘ضجةؼ ثُض٢ صٞطَ إ٤ُٜج كش٣صؤخز ػِٔج  .4

 :دٔج ك٢ رُي 2020-2011دجُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر  زثُخجط

ٓؼِٞٓجس ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ فٍٞ ث٧عتِز ثُضج٤ُز ثُٔضؼِوز دجُغ٤جعجس ٣٘ذـ٢ ص٘ظ٤ْ ث٫صظجٍ دشؤٕ  (أ )

ُٝٔجرث ٗلوذ ثُض٘ٞع ( ض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢فجُز ثُ)٤ًق صضـ٤ش فجُز ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟ : ثُؾجٓؼز

، ٝٓج ٢ٛ (ثُؼـٞؽ ثُض٢ ٣ضؼشع ُٜج ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝث٧عذجح ثٌُجٓ٘ز ٝسثءٛج)ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟ 

ث٫عضؾجدجس ُِضظذ١ ُلوذثٕ )، ٝٓجرث ٗلؼَ ف٤جُٚ؟ (ثُٔ٘جكغ ٖٓ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢)ث٫ٗؼٌجعجس؟ 
 ؛(ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُٔغض٣ٞجس

ٓؤششث سة٤غ٤ج ُضوذ٣ْ ثُٔؼِٞٓجس رثس ثُظِز دوؼج٣ج ثُغ٤جعجس سك٤ؼز  12 ٣ٌٖٔ ثعضخذثّ (ح )

 ثُٔغضٟٞ ٝصـط٤ز ثُطٔٞفجس ثُٞثسدر ك٢ أٛذثف ث٣ش٢ ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؛

٣ضؼ٤ٖ إٔ ٣ضٞثكش ٌَُ ٓؤشش سة٤غ٢ ٣ـط٢ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔٞثػ٤غ ثُلشػ٤ز أدٝثس ه٤جط أٝ  (ػ )

 ٓؤششثس صشـ٤ِ٤ز؛

ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ( ك٢ ثُٞهش ثُقجػش 22)ثس ثُضشـ٤ِ٤ز ٣ؾش١ دجُلؼَ ثعضخذثّ ػذد ٖٓ ثُٔؤشش (د )

صضؤُق ٖٓ ٓؤششثس ٣٘ذـ٢ ( ك٢ ثُٞهش ثُقجػش 51)ثُؼج٢ُٔ، ًٔج إٔ ٛ٘جى ٓؾٔٞػز أخشٟ 

ٝػؼٜج ػ٠ِ أعجط ٖٓ ث٣ُٞٝ٧ز ٬ُعضخذثّ ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُؼج٢ُٔ، ٣ٝؾش١ دجُلؼَ ٝػغ ػذد 

ج٧ٛذثف ث٩عضشثص٤ؾ٤ز أُق ٝصضؼِن ث٫فض٤جؽجس ثُشة٤غ٤ز ُٔٞثطِز ٝػغ ثُٔؤششثس د. ٜٓ٘ج

 ؛(ثُض٘ل٤ز)ٝٛجء ( ثُٔ٘جكغ)ٝدثٍ ( ثُضؼ٤ْٔ)

صٞكش أٛذثف ث٣ش٢ ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝإؽجس ثُٔؤششثس ثُٔوضشؿ إؽجسث ٓشٗج صؼطِغ ث٧ؽشثف  (ٙ )

٣ٌٖٝٔ ٨ُؽشثف ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُٔؤششثس ثُشة٤غ٤ز . دٔٞثءٓضٚ ٝكوج ٣ُٞٝ٨ُجس ٝثُظشٝف ثُٞؽ٤٘ز

٤جس ٓخضِلز ُٔؤششثصٜج دقغخ ث٧ٛذثف ثُٞؽ٤٘ز ٝثُذ٤جٗجس ٝثُطشم ثعضخذثّ أدٝثس ه٤جط ٜٝٓ٘ؾ

 ثُٔضجفز؛

ٝػؼش هجةٔز دٔؤششثس ٬ُعضخذثّ دجُذسؽز ث٠ُٝ٧ ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ دٕٝ ثُؼج٢ُٔ ُضشٌَ صٞؽ٤ٜج  (ٝ )

٨ُؽشثف أع٘جء ه٤جٜٓج دٞػغ دشثٓؼ ُشطذ ثعضشثص٤ؾ٤جصٜج ثُٞؽ٤٘ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝكوج ُِٔوشس 

 ؛10/2

ِذثٕ ثُٔقذٝدر ثُوذسر ػ٠ِ ٝػغ ٝصطذ٤ن ٓؤششثس صغض٘ذ إ٠ُ ثُذ٤جٗجس ثُٞؽ٤٘ز عٞف صقضجػ ثُذ (ص )

ٝسطذٛج إ٠ُ ٓٞثسد ٓج٤ُز ٝدػْ صو٢٘ ُضظ٤ْٔ ٝص٘ل٤ز أٗشطز ثُشطذ ث٬ُصٓز ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ 

٣ٌٖٝٔ ٧ػؼجء ثُششثًز ثُٔؼ٤٘ز دٔؤششثس ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ إٔ صؼطِغ دذٝس ك٢ . ثُٞؽ٢٘

 ٓوضؼ٠ ثُقجٍ؛صٞك٤ش ثُٔغجػذثس ثُضو٤٘ز فغخ 

عٞف ٣ٞكش صو٤٤ْ ٓ٘ضظق ثُٔذر ُِخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز كؼ٬ ػٖ ثُخذشثس ك٢ ثعضخذثّ ثُٔؤششثس  (ؿ )

ك٢ ثُضوجس٣ش ثُٞؽ٤٘ز ثُخجٓغز، ٝك٢ ثُؼذد ثُشثدغ ٖٓ ثُضٞهؼجس ثُؼج٤ُٔز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ كشطج 

٤ز إؽجس ٫عضؼشثع ثُضوذّ ثُٔقشص ك٢ ٝػغ ٝثعضخذثّ ثُٔؤششثس، ُٝضو٤٤ْ ٓذٟ ًلج٣ز ٝكؼجُ

ثُٔؤششثس ك٢ سطذ ثُضوذّ ثُٔقشص ػ٠ِ ثُٔغض٤٣ٖٞ ثُٞؽ٢٘ ٝثُؼج٢ُٔ طٞح صقو٤ن ثُخطز 

 .2020-2011ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر 
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دجُضؼجٕٝ ٓغ أػؼجء ثُششثًز ثُٔؼ٤٘ز دٔؤششثس ثُض٘ٞع  ث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١ إٔ ٣ؼغ، إ٠ُ صطِخ .5

ز ك٢ ٓؾجٍ ثُٔؤششثس، صٞؽ٤ٜج ك٤٘ج دشؤٕ ثُٔؤششثس ثُض٢ ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝثًُٞج٫س ثُشة٤غ٤ز ث٧خشٟ ثُؼجِٓ

 .صغضخذّ ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُؼج٢ُٔ، ٝثُض٢ ُْ ٣ٞػغ ُٜج أ١ صٞؽ٤ٚ فض٠ ث٥ٕ

 :دؤٕ  ٓؤصٔش ث٧ؽشثفصٞط٢  .6

ث٫صقجد ث٧ٝسٝد٢ ُٔج هذٓٚ ٖٓ دػْ ٓج٢ُ ُلش٣ن ثُخذشثء ثُل٤٤ٖ٘ ثُٔخظض ثُٔؼ٢٘  ٣شٌش (أ )

ٝفٌٞٓز ً٘ذث ًٝٝجُز  2020-٤2011ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر جُخطز ث٩عضشثصد ك٤ٔج ٣ضؼِندجُٔؤششثس 

ثُخجطز  ثُذ٤ُٝز  ثُذ٤تز ث٧ٝسٝد٤ز ٝثُ٘ش٣ٝؼ ٝع٣ٞغشث ٝثٌُِٔٔز ثُٔضقذر ُٔج هذٓضٚ ٖٓ دػْ ُقِوز ثُؼَٔ

ك٢ ٛج١ ٣ٌٝٞٓخ، ثٌُِٔٔز ثُٔضقذر ُذػْ كش٣ن  2011فض٣شثٕ / ٤ٗٞ٣ٚ 23-20دجُخذشثء ثُض٢ ػوذس ك٢ ثُلضشر 

-2011ثُل٤٤ٖ٘ ثُٔخظض ثُٔؼ٢٘ دجُٔؤششثس ثُخجطز دجُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر  ثُخذشثء

 ؛2020

ثٌُٕٔٞ ٖٓ ٗٔٞرػ ٓلج٢ٔ٤ٛ ٝهؼج٣ج ع٤جعجص٤ز ٝٓؤششثس )إؽجس ثُٔؤششثس  إٔ ػ٠ِ ٣ٞثكن (ح )

و٤٤ْ ثُضوذّ صٞكش أعجعج ًجك٤ج ُض ٓٞثػ٤غ كشػ٤ز ُِٔؤششثس ٝٓؤششثس صشـ٤ِ٤ز ٓشصذز دقغخ ث٣ُٞٝ٧زٝسة٤غ٤ز 

 ػ٠ِ ٓخضِق ثُٔغض٣ٞجس؛ 2020-2011ثُٔقشص طٞح صقو٤ن ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر 

ؼضذش صٞؽ٤ٜج ٣صطذ٤ن إؽجس ثُٔؤششثس دظٞسر ٓشٗز ٧ؿشثع ٓقذدر، ٝإٔ ػشٝسر  ٣ؤًذ (ػ )

ػغ ٝص٘ل٤ز ٨ُؽشثف ٝثُقٌٞٓجس ث٧خشٟ ُذٟ ٝػغ أٝ ص٘و٤ـ ٗظْ ثُشطذ ٝثُضو٤٤ْ ُذ٣ٜج ُذػْ ػ٤ِٔجس ٝ

ث٫عضشثص٤ؾ٤جس ٝخطؾ ثُؼَٔ ثُٞؽ٤٘ز ثُٔؼ٤٘ز دجُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ كؼ٬ ػٖ ص٘ل٤ز ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع 

 ؛2020-2011ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر 

إؽجس ثُٔؤششثس ثُخجطز دجُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ه٤ذ ث٫عضؼشثع دـشع  ٣ظَ إٔ ٣وشس (د )

ثُض٢ صؼؼٜج ث٫صلجه٤جس ٝثُؼ٤ِٔجس ث٧خشٟ ٝثُٔضؼِوز  ثُض٤ٌٖٔ ك٢ ثُٔغضوذَ ٖٓ إدسثػ ثُٔؤششثس رثس ثُظِز

 دشطذ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؛

ٗظشث ٧ٕ صو٤٤ْ ٓ٘ضظق ثُٔذر ُض٘ل٤ز ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز كؼ٬ ػٖ ثُخذشثس ثُٔغضٔشر دشؤٕ  (ٙ )

٢ ثعضخذثّ ثُٔؤششثس ثُٞثسدر ك٢ ثُضوجس٣ش ثُٞؽ٤٘ز ثُخجٓغز ٝثُؼذد ثُشثدغ ُِضٞهؼجس ثُؼج٤ُٔز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ

عٞف صٞكش كشطج ٫عضؼشثع ثُضوذّ ك٢ ٝػغ ٝثعضخذثّ ثُٔؤششثس ًٝلج٣ز ٝكؼج٤ُز إؽجس ثُٔؤششثس ُشطذ 

-2011ثُضوذّ ػ٠ِ ثُٔغض٤٣ٖٞ ثُٞؽ٢٘ ٝثُؼج٢ُٔ طٞح صقو٤ن ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر 

ز ثُلشػ٤ز ُِٔشٞسر ثُؼ٤ِٔز ٝثُضو٤٘ز ث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١ إٔ ٣وذّ صوجس٣ش ٓ٘ضظٔز إ٠ُ ثؽضٔجع ث٤ُٜت إ٠ُ ٣طِخ ، 2020

 ؛2020ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز هذَ ًَ ثؽضٔجع ٖٓ ثؽضٔجػجس ٓؤصٔش ث٧ؽشثف فض٠ ػجّ 

ثُٔؼِٞٓجس ثُٔغضخِظز ٖٓ ثُضوش٣ش ثُٞؽ٢٘ ثُخجٓظ عٞف صشٌَ ٓذخ٬س  إٔ  ٝإر ٬٣فع  (ٝ )

٘ل٤ز ث٧ٛذثف ث٩ٗٔجة٤ز سة٤غ٤ز ك٢ ثُؼذد ثُشثدغ ٖٓ ثُضٞهؼجس ثُؼج٤ُٔز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢، ٝصغْٜ ك٢ صو٤٤ْ ص

ؽٜٞد ًذ٤شر طٞح إػذثد صوجس٣ش صؼضٔذ  دزٍث٧ؽشثف ٝثُقٌٞٓجس ث٧خشٟ إ٠ُ  ٣ذػٞ ، ٨ُ2015ُل٤ز ك٢ ػجّ 

 ؛ػ٠ِ ثُٔؤششثس فغخ ٓوضؼ٠ ثُقجٍ

ُْٝ صغضخذّ دؼذ ثُٔؤششثس ثُٔؼذر دظٞسر )ٔٞثسد ثُ ثُٔقذٝدرث٧ؽشثف، ٝخجطز صِي  ٣شؾغ (ص )

صؼغ أ٫ٝ ػذد ه٤َِ ٖٓ ثُٔؤششثس ثُذغ٤طز دشؤٕ ثُوؼج٣ج رثس ٠ إٔ ػِ( ٜٓ٘ؾ٤ز ك٢ صوجس٣شٛج ثُشع٤ٔز

ث٣ُٞٝ٧ز ثُٔقذدر ك٢ ثعضشثص٤ؾ٤جصٜج ٝخطؾ ػِٜٔج ثُٞؽ٤٘ز ثُٔؼ٤٘ز دجُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝصٔش٤ج ٓغ أٛذثف ث٣ش٢ 

ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُذ٤جٕ ٓ٘جكغ ثعضخذثّ ثُٔؤششثس ٝصٞك٤ش ثُذػْ ُٞػغ ٝثعضخذثّ ٓؤششثس إػجك٤ز ُِوؼج٣ج 

 ؛صذس٣ؾ٤ز٧خشٟ دطش٣وز ث
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ث٧ؽشثف ٝثُقٌٞٓجس ث٧خشٟ ػ٠ِ ث٩عٜجّ ك٢ صقذ٣ظ ثُذ٤جٗجس ثُٞؽ٤٘ز رثس ثُظِز  ٣شؾغ  (ؿ )

ٝثُضقون ٜٓ٘ج  ٝثُٔقجكظز ػ٤ِٜج ك٢ ٓؾٔٞػجس ُِذ٤جٗجس ث٩ه٤ٔ٤ِز ٝثُؼج٤ُٔز دٞطلٜج إعٜجٓج ك٢ صشش٤ذ ٝص٘غ٤ن 

 خضِلز؛إٗضجػ ثُٔؤششثس ث٬ُصٓز ُِشطذ ٝث٩د٬ؽ ػ٠ِ ثُٔغض٣ٞجس ثُٔ

ثُٔ٘ظٔجس ثُٔؼ٤٘ز دٔج ك٢ رُي ٤ٛتجس ثُض٣َٞٔ إ٠ُ إٔ صشؾغ ٝصذػْ ػ٤ِٔجس ثُشطذ  ٣ذػٞ (ؽ )

دشؤٕ " دٝثةش ثُٔٔجسعز"ٝث٩د٬ؽ ؽ٣ِٞز ث٧ؽَ ُِؼ٤ِٔجس رثس ث٣ُٞٝ٧ز دٔج ك٢ رُي ٖٓ خ٬ٍ ٝػغ أٝ صؼض٣ض 

 ٣ٞجس ُِؾٜٔٞس ثُؼجّ؛سطذ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٖٝٓ خ٬ٍ ػٔجٕ إصجفز ثُذ٤جٗجس ثُٔضٞثكشر ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُٔغض

ث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١ إٔ ٣ؾٔغ، دجُضؼجٕٝ ٓغ ثُٔشًض ثُؼج٢ُٔ ُشطذ  ثُظٕٞ ك٢  إ٠ُ ٣طِخ  (١ )

دشٗجٓؼ ث٧ْٓ ثُٔضقذر ُِذ٤تز، ٝث٧ػؼجء ث٥خش٣ٖ ك٢ ثُششثًز ثُٔؼ٤٘ز دٔؤششثس ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢، ٓٞثدث 

ٔؤششثس ٝٗظْ ثُشطذ ٝث٩د٬ؽ، إسشجد٣ز ك٤٘ز ُذ٘جء ثُوذسثس ٝصٞك٤ش ثُذػْ ٨ُؽشثف ُٔٞثطِز ٝػغ ثُ

ٝإصجفضٜج ك٢ شٌَ ٓؾٔٞػز أدٝثس، دج٫سصٌجص ػ٠ِ ثُٔٞثد ثُٔضٞثكشر دجُلؼَ ػ٠ِ طلقجس ثُششثًز ثُٔؼ٤٘ز 

 .دٔؤششثس ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ػ٠ِ شذٌز ث٣ُٞخ

 هقذهت- أوال 

 2020-2011ثػضٔذ ث٫ؽضٔجع ثُؼجشش ُٔؤصٔش ث٧ؽشثف ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر  .1

ٝهذ ثصلن ػ٠ِ إٔ صغضخذّ ثُخطز . دٔج ك٢ رُي أٛذثف ث٣ش٢ ثُؼشش٣ٖ ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢( 10/2ثُٔوشس )

 ٣ٝ10/2ضؼٖٔ ثُٔوشس . ث٩ه٤ٔ٤ِز / ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ًئؽجس ٓشٕ ُٞػغ ث٧ٛذثف ثُٞؽ٤٘ز

إه٤ٔ٤ِز ُِشطذ /  ػٖ إػذثد دشثٓؼ ٝؽ٤٘زث٩ه٤ٔ٤ِز كؼ٬/ ث٧ٛذثف ثُٞؽ٤٘ز دشؤٕؽذ٫ٝ ص٤٘ٓج ُِٞػغ ٝث٩د٬ؽ 

ٝك٢ ٗلظ ثُٞهش، صٞكش ػ٤ِٔجس ثُشطذ . ث٧هج٤ُْ ٖٓ صو٤٤ْ ثُضوذّ ثُٔقشص طٞح صقو٤ن أٛذثكٜج/ ُض٤ٌٖٔ ثُذِذثٕ

ٝث٩د٬ؽ ثُٔشصٌضر ػ٠ِ ثُٔؤششثس ثُض٢ عذوش ثُٔٞثكوز ػ٤ِٜج ٝثُٔؼِٞٓجس ثُٔوذٓز ك٢ ثُضوجس٣ش ثُٞؽ٤٘ز 

ٖ ثُضٞهؼجس ثُؼج٤ُٔز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٓذخ٬س ٫عضؼشثع ٓ٘ضظق ثُٔذر ُض٘ل٤ز ثُخجٓغز ٝثُؼذد ثُشثدغ ٓ

 (.10/4ثُٔوشس )ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز دج٫هضشثٕ ٓغ صو٤٤ْ ث٧ٛذثف ث٩ٗٔجة٤ز ٨ُُل٤ز 

إ٠ُ ث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١ ػوذ ثؽضٔجع ُلش٣ن ثُخذشثء ( 5ثُلوشر ) 10/7ٝؽِخ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ك٢ ثُٔوشس  .2

. 2020-2011ثُٔؼ٢٘ دجُٔؤششثس ثُخجطز دجُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر ثُل٤٤ٖ٘ ثُٔخظض 

ٝصضؼٖٔ ٛزٙ ثُٔزًشر إؽجس ثُٔؤششثس ثُٔوضشؿ ُضو٤٤ْ ثُضوذّ ثُٔقشص ك٢ ص٘ل٤ز ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع 

ٓغ ثُٔوشس  دج٫سصٌجص ػ٠ِ ٗضجةؼ كش٣ن ثُخذشثء ثُل٤٤ٖ٘ ثُٔخظض صٔش٤ج 2020-2011ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر 

10/7. 

اإلطبس الوحتول والوؤششاث الخبصت بتقُُن التقذم فٍ تٌفُز الخطت - ثبًُب 
 اإلستشاتُدُت للتٌىع البُىلىخٍ وأهذاف اَشٍ للتٌىع البُىلىخٍ

 إطبس الوؤششاث- ألف

ِٔؤششثس ُضو٤٤ْ ثُضوذّ طٞح صقو٤ن ثُخطز ٣ُشصٌض ثُ٘ٔٞرػ ثُٔلج٢ٔ٤ٛ ُ٪د٬ؽ ػٖ ث٧ٗٞثع ثُٔخضِلز  .3

غ٤جعجس ؽجٓؼز صشصذؾ دؤٛذثف دأعتِز صضؼِن  زػ٠ِ أسدؼ 2020-٩2011عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر ث

أٗظش ) ثُٔضؼِوز دجُذٝثكغ ٝثُؼـٞؽ ٝثُقجُز ٝث٦ُعجسثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ٝصؼضٔذ دظٞسر ٓشٗز ػ٠ِ ث٫عضؾجدز 

 :ٝٛزٙ ث٧عتِز ٢ٛ(. ثُٔشكن ث٧ٍٝ

 ؛(ثُقجُز)ُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟ ث٤ٌُل٤ز ثُض٢ صضـ٤ش دٜج فجُز ث (أ )

 ؛(ثُٔ٘جكغ)ٓج ٢ٛ ثٗؼٌجعجس كوذثٕ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟  (ح )
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 ؛(ثُؼـٞؽ ٝث٧عذجح ثٌُجٓ٘ز ٝسثءٛج)ُٔجرث ٗلوذ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟  (ػ )

 .(ث٫عضؾجدز ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُٔغض٣ٞجس)ٓجرث ٗلؼَ ف٤جٍ كوذثٕ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢  (د )

عِغِز ٖٓ ثُٔؤششثس ثُشة٤غ٤ز ُض٘ظ٤ْ ثُٔؼِٞٓجس  ٝهذ ٝػغ ٌَُ عؤثٍ ٖٓ ث٧عتِز ثُٔضؼِوز دجُغ٤جعجس .4

 12ٝهذ ٝػغ ٓج ٓؾٔٞػٚ . ؤٛذثف ثُخطز ث٩عضشثصؾ٤زدث٬ُصٓز ُضٞك٤ش ث٩ؽجدجس ُظجٗؼ٢ ثُغ٤جعجس ٝسدطٜج 

ٓغ ( ٓغَ ث٫صظجٍ دظجٗؼ٢ ثُوشثس)ك٢ إؽجسٛج ٓؤششثس صشـ٤ِ٤ز  شٓؤششث سة٤غ٤ج دشؤٕ ٛزٙ ث٧عتِز ٗظٔ

ٌَُ ٜٓ٘ج أدثر ه٤جط ٓخضِلز  إٔ صٞكشط٢ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔٞثػ٤غ ثُلشػ٤ز ٣ضؼ٤ٖ ٬ٓفظز إٔ ًَ ٓؤشش سة٤غ٢ ٣ـ

ػشش ثُشة٤غ٤ز ٓؤشش صشـ٢ِ٤ ٝثفذ ػ٠ِ ث٧هَ أٝ ك٢  ٠عٌَُ٘ٝ ٓؤشش ٖٓ ثُٔؤششثس ث٩ .أٝ ٓؤششثس صشـ٤ِ٤ز

ٝثُطشم ٝثُٔؤششثس ثُضشـ٤ِ٤ز ٢ٛ أدٝثس ثُو٤جط . ٓؼظْ ثُقج٫س ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔؤششثس ثُضشـ٤ِ٤ز ثُٔشصذطز دٜج

ٝهذ صٌٕٞ ( أٗظش ثُٔشكن ثُغج٢ٗ)ٝث٧ؽش ثُضق٤ِ٤ِز ثُض٢ ٣ؾش١ ٖٓ خ٬ُٜج إؽشثء ثُو٤جط ثُلؼ٢ِ ُِضوذّ ثُٔقشص 

ثُٔغض٣ٞجس ثُؼج٤ُٔز )دؼغ ثُٔؤششثس ثُضشـ٤ِ٤ز رثس طِز دؾ٤ٔغ ثُٔغض٣ٞجس، ٝرثس هذسر ػ٠ِ ثُضطذ٤ن ك٤ٜج 

دقغخ  صوضظشٔغض٣ٞجس ٓؼ٤٘ز أٝ دث٥خش ك٤ٜج ك٢ ف٤ٖ ٣ضؼِن ثُذؼغ ( ٝث٩ه٤ٔ٤ِز ٝثُٞؽ٤٘ز ٝدٕٝ ثُٞؽ٤٘ز

 :ٝص٘وغْ ثُٔؤششثس ثُضشـ٤ِ٤ز ثُٔوضشفز إ٠ُ ع٬ط كتجس. ثُذ٤جٗجس ػ٠ِ ٛزٙ ثُٔغض٣ٞجس

ثُٔؤششثس رثس ث٣ُٞٝ٧ز ثُؾجٛضر ٬ُعضخذثّ ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُؼج٢ُٔ ٝفغخ ٓوضؼ٠ ثُقجٍ - أُق

 ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ دٕٝ ثُؼج٢ُٔ؛

 ؛عضٞػغ ػ٠ِ ثُٔغض٣ٞجس ثُؼج٤ُٔز ٝدٕٝ ثُؼج٤ُٔز ثُٔؤششثس رثس ث٣ُٞٝ٧ز ثُض٢- دجء

 .ثُٔؤششثس ث٩ػجك٤ز ُِ٘ظش ك٤ٜج ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ دٕٝ ثُؼج٢ُٔ- ؽ٤ْ

 ٝخؼؼش ٖٓ ثُٔؤششثس صِي ثُض٢ ُذ٣ٜج د٤جٗجس ٜٝٓ٘ؾ٤ز، ( أُق)ٝصٔغَ ثُٔؾٔٞػز ث٠ُٝ٧  .5

ثٌُغ٤شر ك٢ عذ  ٝك٢ ف٤ٖ إٔ دؼغ ٛزٙ ثُٔؤششثس هذ ٣غضل٤ذ ٖٓ ثُذ٤جٗجس. أٝ ٗششس/٫عضؼشثع ٗظ٤ش ٝ

عـشثس ثُٔؼِٞٓجس، كئٕ دجُٞعغ ثعضخذثٜٓج ث٥ٕ ُضو٤٤ْ ثُضوذّ طٞح صقو٤ن ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ 

ك٢ ثُٞهش ثُٔ٘جعخ ُضو٤٤ْ ثُضوذّ  ٝػؼٜجٖٓ ثُٔؤششثس صِي ثُض٢ ٣ٌٖٔ ( دجء)ٝصٔغَ ثُٔؾٔٞػز ثُغج٤ٗز . ثُؼج٢ُٔ

ُؼج٢ُٔ، ٝثُٔطِٞدز دظٞسر ػجؽِز  ُغذ ثُغـشثس ك٢ إؽجس طٞح صقو٤ن ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ث

ٝك٢ ف٤ٖ إٔ ثٌُغ٤ش ٖٓ ٛزٙ ثُٔؤششثس ٣ضطِخ ثُٔض٣ذ ٖٓ ثُضط٣ٞش فض٠ ٣ٌٖٔ صطذ٤وٜج ػ٠ِ . ثُٔؤششثس

ٝك٢ ٗظْ ث٣ٌُٞٞؽ٤ز ٓضؼذدر، كئٕ ثُؼذ٣ذ ٜٓ٘ج ٣غضخذّ ث٥ٕ ُضو٤٤ْ ثُضوذّ ك٢ ص٘ل٤ز ثُخطز  ،ثُٔغضٟٞ ثُؼج٢ُٔ

ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُٔؤششثس ك٢  إكؼجع٣ٌٖٝٔ . ج ٣ضؼِن دذؼغ ٌٓٞٗجس ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ك٤ٔ

. ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ث٤٤ُٝ٧ٖ أٝ إػجدر فغجدٜج ٬ُعضخذثّ ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ دٕٝ ثُؼج٢ُٔ أ٣ؼج دقغخ ثُذ٤جٗجس ثُٔضجفز

ؼج٢ُٔ ٖٓ ثُٔؤششثس ٓؤششثس إػجك٤ز ٣ٌٖٔ إٔ صل٤ذ ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ دٕٝ ثُ( ؽ٤ْ)ٝصٔغَ ثُٔؾٔٞػز ثُغجُغز 

دقغخ ث٫فض٤جؽجس ٝثُظشٝف ثُخجطز ثُغجةذر إ٫ّ أٜٗج هذ صٌٕٞ طؼذز ث٫عضخذثّ ك٢ صو٤٤ْ ثُضوذّ ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ 

 .ُِٔوجسٗز دوجد٤ِضٜجثُؼج٢ُٔ دجُ٘ظش إ٠ُ ٓقذٝد٣ز ثُذ٤جٗجس ثُٔضجفز ٝثُوؼج٣ج ثُخجطز 

صشـ٢ِ٤ ٓوضشؿ ٝثفذ ٓؤشش ( ثُضٞػ٤ز دو٤ْ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢) 1ُٝؾ٤ٔغ ث٧ٛذثف، دجعضغ٘جء ثُٜذف  .6

. ؿ٤ش ٓقذد دؼذ( ثُٞطٍٞ ٝثهضغجّ ثُٔ٘جكغ) 16ػ٠ِ ث٧هَ ٣شصذؾ دٜج ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُؼج٢ُٔ، ٝإٕ ًجٕ ثُٜذف 

ٝػ٬ٝر ػ٠ِ رُي، ٣ؾش١ فج٤ُج (. أٗظش ثُٔشكن ثُغج٢ٗ)٣ٝضؼِن ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُٔؤششثس دجُؼذ٣ذ ٖٓ ث٧ٛذثف 

لجه٤جس ٝثُؼ٤ِٔجس ث٧خشٟ دٔج ك٢ رُي ثصلجه٤ز ث٧ْٓ ثعضخذثّ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُٔؤششثس ثُٔقذدر ٖٓ ؽجٗخ ث٫ص

ثُٔضقذر ٌُٔجكقز ثُضظقش، ٝث٫صلجه٤ز ثُٔؼ٤٘ز دجُضؾجسر ثُذ٤ُٝز ك٢ ث٧ٗٞثع ثُٜٔذدر دج٫ٗوشثع ٖٓ ٓؾٔٞػجس 

ث٧ٗٞثع ثُٜٔجؽشر ٖٓ ثُق٤ٞثٗجس ثُذش٣ز ٝثصلجه٤ز سثٓغجس دشؤٕ ث٧سثػ٢  ٝإصلجه٤زثُق٤ٞثٕ ٝثُ٘ذجس ثُذش٣ز، 

 .ث٧ٛذثف ث٩ٗٔجة٤ز ٨ُُل٤زثُشؽذز ٝ
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٣ٝشصٌض ث٩ؽجس ثُٔوضشؿ ُضو٤٤ْ ثُضوذّ طٞح ص٘ل٤ز ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر  .7

. 8/15ٝ -7/3ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ػ٠ِ ثُٔؤششثس ثُٔضلن ػ٤ِٜج ك٢ ثُٔوشس٣ٖ  ٢ٝأٛذثف ث٣ش 2011-2020

٤ز، كئٕ ث٩ؽجس ثُٔوضشؿ ُضو٤٤ْ ص٘ل٤زٙ ٓشٕ أ٣ؼج ٝػ٬ٝر ػ٠ِ رُي، ٝٗظشث ُِطجدغ ثُٔشٕ ُِخطز ث٩عضشثص٤ؾ

ٖٝٓ عْ ٤٣غش ثعضخذثٓٚ ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ دٕٝ ثُؼج٢ُٔ، ٝدٞثعطز ٓخضِق أطقجح ثُٔظِقز كؼ٬ ػٖ ٓخضِق 

ٓغَ إد٬ؽ ثُوؼج٣ج ثُشة٤غ٤ز، ٝصو٤٤ْ ثُضوذّ ك٢ ص٘ل٤ز إعضشثص٤ؾ٤ز ٝخطؾ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ثُٞؽ٤٘ز، )ث٧ؿشثع 

 .(٤ن أٛذثف ث٣ش٢ ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ٝصو٤٤ْ ثُضوذّ ك٢ صقو

صضطِخ ثُٔؤششثس، ٝخجطز صِي ثُٔضؼِوز دج٫صؾجٛجس ك٢ صقذ٣ذ ث٧دثء، صقذ٣ذ خطٞؽ ث٧عجط ث٤ُٝ٧ز ٝ .8

 .ُضٞك٤ش ٗوطز ٓشؽؼ٤ز ٣ضْ ػ٠ِ أعجعٜج صوذ٣ش ثٌُٔجعخ أٝ ثُخغجةش

 21/،8و 7/41هىاصلت وضغ الوؤششاث الوتفق ػلُهب فٍ الوقشسَي - ببء

ط٣َٞ ث٧ؽَ ثعضٔشثس٣ز ك٢ ثعضخذثّ ثُٔؤششثس ٝثُٔقجكظز ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ثُذ٤جٗجس ثُ ٣ضطِخ ثُشطذ .9

ثُششثًز  ػٖ ؽش٣ن 8/15ٝ 7/30ػ٤ِٜج ٖٓ خ٬ٍ ثُٔوشس٣ٖ  ثُٔٞثكنٝهذ ٝػؼش ثُٔؤششثس . ث٧عجع٤ز

ثُٔؼ٤٘ز دٔؤششثس ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢، ٝهذ ؽذوش فغخ ٓوضؼ٠ ثُقجٍ، ك٢ ثُؼذد٣ٖ ثُغج٢ٗ ٝثُغجُظ ٖٓ 

س ثُؼج٤ُٔز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢، ٣ٝ٘ذـ٢ ٓٞثطِز ثعضخذثٜٓج ك٢ ث٧ػذثد ثُضج٤ُز ٣ٝضؼ٤ٖ ك٢ ػذد ه٤َِ ٖٓ ثُضٞهؼج

ثُقج٫س إؽشثء صـ٤٤شثس ك٢ ط٤جؿز ثُٔؤششثس ٢ٌُ صضٔش٠ ٓغ ط٤جؿز ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ 

ٝػغ دؼغ ثُٔؤششثس  رُي، ٣ٌٖٔ ػ٠ِٝػ٬ٝر . ٝأٛذثف ث٣ش٢ ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ 2020-2011ُِلضشر 

ٗطجهج أٝ ثكؼجػٜج إ٠ُ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔؤششثس  ُض٤غ٤ش ث٩د٬ؽ  ث٧ٝعغثُقج٤ُز ًٔؤششثس كشػ٤ز صقش ثُؼ٘ج٣ٖٝ 

 .٣٫ٝؼ٢٘ رُي صـ٤٤شثس ك٢ ثُطش٣وز ثُض٢ صقغخ دٜج ثُٔؤششثس ٝصطذن. ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُؼج٢ُٔ

 الوؤششاث اإلضبفُت التٍ خشي أو َوكي وضؼهب- خُن

د ٓقذٝد ٖٓ ثُٔؤششثس ػ٠ِ إٔ دج٩ٌٓجٕ ٝػؼٜج ُٔؼجُؾز ث٧ٛذثف ثُض٢ ٫صٌل٢ ؽشٟ صقذ٣ذ ػذ .10

ثُخجطز دج٧ٛذثف ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ٝصٞؽذ ث٥ٕ عـشثس سة٤غ٤ز ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُٔؤششثس . دشؤٜٗج ثُٔؤششثس ثُوجةٔز

٤غ ٝعٞف ٣ض٤ـ ٝػغ ٛزٙ ثُٔؤششثس ث٩ػجك٤ز سطذ ؽٔ(. ثُض٘ل٤ز)ٝٛجء ( ثُٔ٘جكغ)ٝدثٍ ( ثُضؼ٤ْٔ)أُق 

ٝصؾذس ث٬ُٔفظز دؤٕ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُٔؤششثس رثس ثُظِز دجُؼذ٣ذ ٖٓ أٛذثف ث٣ش٢ . ٌٓٞٗجس ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز

ٖٝٓ ثُْٜٔ ث٩دسثى دؤٕ ثٌُغ٤ش ٖٓ ث٧ٛذثف ٣ـط٢ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔلج٤ْٛ ثُض٢ صقضجػ إ٠ُ صو٤٤ْ . ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢

ٖٓ ثُٔؤششثس ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ٗلظ ثُذ٤جٗجس ث٧عجع٤ز ٝك٢ ٗلظ ثُٞهش كئٕ ثُؼذ٣ذ . ه٤جط ٓضؼذدر أدٝثس ٖٓ خ٬ٍ 

 .ؽٜٞد ُؾٔغ د٤جٗجس إػجك٤ز دزٍٖٝٓ عْ ٣٫ؼضٔذ ػ٠ِ 

٢ ُِلضشر ٝٛ٘جى ػذد ٖٓ ػ٤ِٔجس ثُٔؤششثس ث٧خشٟ رثس ثُظِز دجُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ .11

س إ٠ُ ثُذ٤جٗجس ك٢ ثُٞهش ثُقجػش ٓغَ ثُؼَٔ دشؤٕ ثُٜٔ٘ؾ٤جس ٝث٫فض٤جؽج ، ٣ؾش١ إػذثد2011-2020ٙ

ُضقو٤ن ث٫عضخذثّ ثُلؼجٍ ُِٔؾٔٞػز ثُلشػ٤ز ٖٓ ٓؤششثس ثُضؤع٤ش ُِخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ٝث٩ؽجس ُلضشر ثُؼشش 

ُضؼض٣ض ص٘ل٤ز ثصلجه٤ز ث٧ْٓ ثُٔضقذر ٌُٔجكقز ثُضظقش أٝ ثُٔ٘جهشجس ثُؾجس٣ز دشؤٕ ( 2018-2008)ع٘ٞثس 

+خلغ ث٫ٗذؼجعجس ٖٓ إصثُز ثُـجدجس ٝصذٛٞس ثُـجدجس 
1

ٝع٤ٌٕٞ صٞك٤ش ثُضٞؽ٤ٚ دشؤٕ ثعضخذثّ ثُٔؤششثس ٖٓ . 

٤٣ٝغش  ثُضقذ٣ذ ثُٔطشد ُٔؾٔٞػز ٖٓ ثُٔؤششثس ثُشة٤غ٤ز  ػ٬ٔ ٣ضٔجش٠ ٓغ ثُؼ٤ِٔجس ث٧خشٟ دٔؾشد ثًضٔجُٜج 

ػ٠ِ ثُشؿذز ك٢ ثؿض٘جّ ثُلشص ُِضؼجٕٝ ٓغ ث٫صلجهجس ثُذ٤ت٤ز ث٧خشٟ ثُٔضؼذد  د٤ًَُٔج أٗٚ . ػٔٞٓج ثُٔغضخذٓز

                                                      
٣ضؤُق ٖٓ خلغ ث٫ٗذؼجعجس  1+خلغ ث٫ٗذؼجعجس كئٕ ثُظجدس ػٖ ثصلجه٤ز ث٧ْٓ ثُٔضقذر ث٩ؽجس٣ز ثُٔؼ٤٘ز دضـ٤ش ثُٔ٘جك،  CP.16/1 دج٩شجسر إ٠ُ ثُٔوشس 1 

ثُذِذثٕ  إصثُز ثُـجدجس ٝصذٛٞس ثُـجدجس، ٝطٕٞ ٓخضٝٗجس ثٌُشدٕٞ ك٢ ثُـجدجس ٝث٩دثسر ثُٔغضذثٓز ُِـجدجس ٝصؼض٣ض ٓخضٝٗجس ثٌُشدٕٞ ك٢ ثُـجدجس ك٢ ٖٓ

 .ثُ٘ج٤ٓز
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ثُٔ٘ظٔجس ٝثًُٞج٫س ثُذ٤ُٝز رثس ثُظِز ك٢ ثُؼَٔ طٞح صقو٤ن ثُضؾجٗظ ٝصشص٤خ أ٣ُٞٝجس دشثٓؼ ث٧ؽشثف ٝ

 .ثُشطذ ثُٔضؼِوز دجُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢

ُٝزث ٣٘ذـ٢ إدوجء إؽجس ثُٔؤششثس ثُٔوضشؿ ه٤ذ ث٫عضؼشثع دـشع ثُض٤ٌٖٔ ك٢ ثُٔغضوذَ ٖٓ إدسثػ  .12

 .ثُٔؤششثس رثس ثُظِز ثُض٢ صؼؼٜج ث٫صلجه٤جس ٝثُؼ٤ِٔجس ث٧خشٟ دشؤٕ سطذ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢

ق٤َِ ٫ٝصٞؽذ فذٝد ُؼذد ثُٔؤششثس ثُض٢ هذ ؽذن ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ دٕٝ ثُؼج٢ُٔ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُٔذ٤ٖ ك٢ ص .13

ٝػ٠ِ رُي كئٕ (. UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/9)ثُٔؤششثس ثُٔغضخذٓز ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُٞؽ٢٘ 

أفذ ثُٔؤششثس ٖٓ ثُوجةٔز ثُض٢ أػذٛج كش٣ن ثُخذشثء ثُل٤٤ٖ٘ ثُٔخظض ثُٔؼ٢٘ دجُٔؤششثس ُِخطز  ؿ٤جح

ٓؼ٤ٖ ٖٓ ٓؤشش  ٣٫ـ٢٘ أٗٚ هذ ٣ٌٕٞ أهَ ٬ٓءٓز ُـشع 2020-2011ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر 

ثُٔؼشٝػز ُِ٘ظش ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ دٕٝ ثُؼج٢ُٔ عٞف ٝدٜزث ث٧عِٞح كئٕ هجةٔز ثُٔؤششثس .ك٢ ثُوجةٔز  ٓذسػ

ٝٓغ رُي، كئٕ ثُوجةٔز صٞكش صٞؽ٤ٜج ٝأٓغِز ٓل٤ذر ٨ُؽشثف ثُض٢ . صؼضذش هجةٔز إشجس٣ز ٝإٔ صغضخذّ دٔشٝٗز

 .صغؼ٠ إ٠ُ سطذ ًَ ػ٘ظش أٝ ٓٞػٞع سة٤غ٢ ك٢ ث٩ؽجس ثُشجَٓ

خُبساث إلقبهت آلُبث لذػن األطشاف فٍ خهىدهب لىضغ هؤششاث -  ثبلثب
 وطٌُت وهبَشتبظ بهب هي ًظن للشصذ واإلبالؽ بشأى التٌىع البُىلىخٍ

دج٫هضشثٕ ٓغ ثُضضثٓجس  2020-٣2011ٔغَ ثػضٔجد ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر  .14

أٝ إه٤ٔ٤ِز ٝث٩د٬ؽ ػٖ ثُضوذّ ٝث٩ٗؾجصثس ك٢ ػج٢ٓ /ؽ٤٘ز ٝدٞػغ أٛذثف ٝ( 10/2إػٔج٫ ُِٔوشس )ث٧ؽشثف 

ٓؾٔٞػجس ثُذ٤جٗجس ٜٝٓ٘ؾ٤جس )، كشطز ًذ٤شر ُضٞك٤ش صٞؽ٤ٚ ٓضؾجٗظ، ٝإٗشجء ٗظْ ٓضٔجعِز 2014ٝ 2012

٣ٝ٘ذـ٢ إٔ صشؾغ ثُٔ٘ظٔجس ثُٔؼ٤٘ز دٔج ك٢ رُي ٤ٛتجس ثُض٣َٞٔ، . ؽجةلز ٖٓ ثُذِذثٕػذش ( ثُٔؤششثس ٝث٩د٬ؽ

شطذ ٝث٩د٬ؽ ػ٠ِ ثُٔذٟ ثُط٣َٞ ُِٔؼِٞٓجس رثس ث٣ُٞٝ٧ز دٔج ك٢ رُي ٖٓ خ٬ٍ ثُضش٣ٝؼ ٩ٗشجء ٝإٔ صذػْ ثُ

دشؤٕ سطذ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٖٝٓ خ٬ٍ ػٔجٕ إصجفز ثُذ٤جٗجس ثُٔضٞثكشر ػ٠ِ " دٝثةش ثُٔٔجسعز"أٝ صذػ٤ْ 

ك٢ ثُوذسر ػ٠ِ إٗضجػ  ٝع٤ٌٕٞ رُي دجُؾ ث٤ٔٛ٧ز ُضقو٤ن ص٣جدر صذس٣ؾ٤ز. ؽ٤ٔغ ثُٔغض٣ٞجس ُِؾٜٔٞس ثُؼجّ

ٝإد٬ؽ ثُٔؼِٞٓجس دٔج ك٢ رُي ثُٔؤششثس، ٣ٝ٘ذـ٢ صؼذتز ثُٞعجةَ ثُشث٤ٓز إ٠ُ صوجعْ ثُخذشثس ٓغ ثُذِذثٕ ثُض٢ 

 .صؼج٢ٗ ٖٓ ٗوض ثُوذسثس، ٝك٤ٔج د٤ٜ٘ج

ٝصضطِخ ػ٤ِٔز ثُٔٞثءٓز ثُٞؽ٤٘ز ٝث٩د٬ؽ ػٖ ثُضوذّ طٞح صقو٤ن أٛذثف ث٣ش٢ ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢  .15

ٖٝٓ ثُٔقضَٔ إٔ ٣٫ٌٕٞ ُذٟ ؽ٤ٔغ . ذشثس ٝثُٔؼِٞٓجس، ٝك٢ دؼغ ث٧ف٤جٕ ؽشم ػَٔ ؽذ٣ذرؽجةلز ٖٓ ثُخ

ؿ٤ش أٗٚ ع٤ٌٖٔ، ٖٓ خ٬ٍ صوجعْ ثُخذشثس . ثُذِذثٕ ٛزٙ ثُخذشثس ٝثُٔؼِٞٓجس ٝؽشم ثُؼَٔ ك٢ ثُٔذٟ ثُوظ٤ش

ثُضـط٤ز ثُٔطشدر ك٢  ك٤ٔج د٤ٖ ثُذِذثٕ، ٝإششثى ٓٔغ٤ِٖ ػٖ ث٧ٝعجؽ ثُؼ٤ِٔز ٝث٩ٗٔجة٤ز فغخ ث٫هضؼجء، صقو٤ن

. 2020-2011ثُطجةلز ثُؼش٣ؼز ٖٓ ثُوؼج٣ج ثُٔضؼٔ٘ز ك٢ ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر 

ثُخجطز دجُٔؤششثس ثُٔضؼِوز دؤٛذثف ث٣ش٢ ثُٔخضِلز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ " دٝثةش ثُٔٔجسعز"٣ٌٖٝٔ إٔ صٞكش 

ِذثٕ ٝث٧هج٤ُْ ٝػ٠ِ ثُظؼ٤ذ ثُؼج٢ُٔ ثُٔشٞسر ثُؼ٤ِٔز ثُٔشضشًز د٤ٖ ثُوطجػجس، ثُؼجِٓز دثخَ ثُذ جٝثُوؼج٣

٣ٌٖٝٔ ٧ٗشطز د٘جء . ثُؼشٝس٣ز ٝثُضشؾ٤غ، دٔج ك٢ رُي ٖٓ خ٬ٍ ٗشش ثُذسٝط ٝثُضؼِْ ٝثُقٍِٞ ُِٔش٬ٌس

 :ثُوذسثس ٓغ٬ إٔ

ص٢ٔ٘ ثُوذسثس ػ٠ِ ؽٔغ ثُذ٤جٗجس ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُٔغض٣ٞجس ٝصٞك٤شٛج ُِؾٜٔٞس ثُؼجّ دجعضخذثّ  (أ )

 فغخ ٓوضؼ٠ ثُقجٍ؛ ٓٞثسد ث٩ٗضشٗش

إششثى أطقجح ثُٔظِقز ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُٔغض٣ٞجس دٔج ك٢ رُي ثُقٌٞٓجس ٝثُٔ٘ظٔجس ؿ٤ش  (ح )

 ثُق٤ٌٓٞز ٝث٤ُٜتجس ث٧ًجد٤ٔ٣ز ٝدٝثةش ث٧ػٔجٍ؛
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 ؛صقذ٣ظ ث٫عضشثص٤ؾ٤جس ٝخطؾ ثُؼَٔ ثُٞؽ٤٘ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢/ سدطٜج دؼ٤ِٔز ص٘و٤ـ (ػ )

ش ٝثُضذس٣خ ثُضو٢٘ ٝصذجدٍ ثُخذشثس ٝص٣جسثس إدسثػ ؽجةلز ٖٓ ثُٜ٘ؼ ٓغَ ثُضؼِْ ٖٓ ٗظ٤ش ٥خ (د )

 ثُخذشثء ٝثُذػْ ث٫ٌُضش٢ٗٝ؛

ػشٝع ثُخذٓجس ٖٓ ثُٔ٘ظٔجس ثُذ٤ُٝز ٓغَ ث٫صقجد ثُذ٢ُٝ ُظٕٞ ثُطذ٤ؼز ٝثُٔشًض ثُؼج٢ُٔ  (ٙ )

ثُضجدغ ُذشٗجٓؼ ث٧ْٓ ثُٔضقذر ُِذ٤تز، ٝدشٗجٓؼ ث٧ْٓ ثُٔضقذر ث٩ٗٔجة٢ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ أػؼجء  ُشطذ ثُظٕٞ

 .ٔؼ٤٘ز دٔؤششثس ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ثُششثًز ثُ

تؼضَض الصالث بُي ػولُبث الىضغ واإلبالؽ بشأى الوؤششاث ػلً -  سابؼب
 الوستىَُي الىطٌٍ والؼبلوٍ

ث٧ؽشثف ( 10/2ثُٔوشس ) 2020-2011صقظ ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضشر  .16

ٞؽ٤٘ز ثُٔضؼِوز دجُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢، دٔج ك٢ ٝخطؾ ػِٜٔج ثُ جٝثُقٌٞٓجس ث٧خشٟ ػ٠ِ صقذ٣ظ ثعضشثص٤ؾ٤جصٜ

رُي ٝػغ أٛذثف ٝؽ٤٘ز، ٝسطذ ٝثعضؼشثع ثُض٘ل٤ز دجعضخذثّ ٓؾٔٞػز ثُٔؤششثس ثُض٢ ٝػؼش ُِخطز 

٣ٝضطِخ ثػضٔجد أٛذثف ث٣ش٢ ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ أٝ ث٧ٛذثف ثُٞؽ٤٘ز . ث٩عضشثص٤ؾ٤ز دٞطلٜج إؽجسث ٓشٗج

ح صقو٤وٜج صـ٤٤شث صذس٣ؾ٤ج ك٢ ؽش٣وز ص٘ل٤ز ث٫صلجه٤ز ٖٓ ف٤ظ إٔ صقذد ثُٔوجدِز، ٝث٩د٬ؽ ػٖ ثُضوذّ ثُٔقشص طٞ

ٝف٤غٔج ٣٫ٌٕٞ ثعضخذثّ ثُٔؤششثس ؽضءث أعجع٤ج ٖٓ . ث٧ٛذثف ثُوجدِز ُِو٤جط ٧ٍٝ ٓشر، ٝث٩د٬ؽ ػٖ ثُضوذّ

٣ُٞٝز ٖٓ ثُٔل٤ذ صٞػ٤ـ ه٤ٔضٜج دجُ٘غذز ُِوؼج٣ج رثس ث٧ط٘غ ثُوشثس ٝث٩د٬ؽ ػٖ ثُضوذّ ثُٔقشص، هذ ٣ٌٕٞ 

سد ٝثُض٢ ٫صغضخذّ ثُٔؤششثس ثُٔ٘ضؾز دظٞسر ث٣ٌٖٝٔ ُِذِذثٕ ٝخجطز صِي ثُٔقذٝدر ثُٔٞ. ثُٞؽ٤٘ز ثُٔضوذٓز

ٜٓ٘ؾ٤ز ك٢ صوجس٣شٛج ثُشع٤ٔز، إٔ صؼغ أ٫ٝ ػذد ه٤َِ ٓذغؾ ٖٓ ثُٔؤششثس ثُخجطز دجُوؼج٣ج رثس ث٣ُٞٝ٧ز 

ٝصٔش٤ج ٓغ أٛذثف ث٣ش٢ ُِض٘ٞع ،ؽ٢ ثُٔقذدر ك٢ ث٫عضشثص٤ؾ٤جس ٝخطؾ ثُؼَٔ ثُٞؽ٤٘ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞ

٣ٌٖٝٔ ُِذِذثٕ ثُض٢ ٫صغضخذّ دؼذ ثُٔؤششثس ثُٔ٘ضؾز دظٞسر ٜٓ٘ؾ٤ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ إٔ ص٘ظش . ثُذ٤ُٞٞؽ٢

ُضش٣ٝؼ ٝص٘غ٤ن ثُضؼجٕٝ ٝإٗضجػ ثُٔؼِٞٓجس ثُٞؽ٤٘ز ( كشد أٝ ُؾ٘ز أٝ ًٝجُز أٝ آ٤ُز)٤ٓغش  صؼ٤٤ٖأ٣ؼج ك٢ 

 .صجفضٜج ُِؾٜٔٞس ثُؼجّثُٔضؼِوز دجُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝإ
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 ث٧ٍٝثُٔشكن 

ًوىرج هفبهُوٍ إلبالؽ هختلف أًىاع الوؤششاث لتقُُن التقذم صىة تحقُق الخطت اإلستشاتُدُت للتٌىع 

للخبشاء بشأى هؤششاث التٌىع البُىلىخٍ  الذولُت استٌبدا إلً حلقت الؼول) 3131-3122البُىلىخٍ للفتشة 

/ َىلُه 8إلً  6ًح، الوولكت الوتحذة هي التٍ ػقذث فٍ سَذ 3121، ووضغ هؤششاث هب بؼذ 3121لؼبم 

 (3119توىص 

 

 

 

 الضغىط وأسبببهب الشئُسُت

ٓؤششثس صضؼِن دظلز ػجٓز 

 دجُٜذك٤ٖ ث٫عضشثص٤ؾ٤٤ٖ أُق ٝدجء

 

 الحبلت
ٓؤششثس صضؼِن دظٞسر ػجٓز 

 دجُٜذف ث٫عضشثص٤ؾ٢ ؽ٤ْ

 اإلستدببت
 

ٓؤششثس صضؼِن دؾ٤ٔغ ث٧ٛذثف 

 ث٩عضشثص٤ؾ٤ز

 الوٌبفغ
ٓؤششثس صضؼِن دظٞسر ػجٓز 

 دجُٜذف ث٫عضشثص٤ؾ٢ دثٍ

ٓجرث ٗلؼَ ف٤جٍ كوذثٕ ثُض٘ٞع 

 ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟

 ٓج٢ٛ ثٗؼٌجعجس كوذثٕ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟ ٤ًق صضـ٤ش فجُز ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟

 ُٔجرث ٗلوذ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟



UNEP/CBD/SBSTTA/15/2 

Page 11 

 

/... 

 

 ثُٔشكن ثُغج٢ٗ

 لتقُُن التقذم صىة تٌفُز الخطت اإلستشاتُدُت للتٌىع( األسئلت الوتؼلقت ببلسُبسبث، والوؤششاث الشئُسُت والوؤششاث التشغُلُت)إطبس الوؤششاث الوقتشذ 

 وتحقُق أهذاف اَشٍ للتٌىع البُىلىخٍ 3131-3122البُىلىخٍ للفتشة 

أسئلت 

السُبسبث
2

 

الوؤششاث 

 الشئُسُت

الوؤششاث التشغُلُت
3

 

ت لالستخذام ػبلوُب ببء األولىَت للىضغ ػلً الوستىي الؼبلوٍ خُن للٌظش ػلً َألف األولىَت والدبهض)

 (الوستىي دوى الؼبلوٍ

 أهذاف اَشً
خشي راث أهذاف اَشٍ األ

 الصلت

 ثُقجُز

٤ًق صضـ٤ش 

فجُز ثُض٘ٞع 

 ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟

ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓذٟ 

ٝظشٝف ٝػؼق 

ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز 

 ٝثُذ٤ّٞ ٝثُٔٞثةَ

 14 5 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ) (أُق)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓذٟ ثُذ٤ّٞ ٝثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ٝثُٔٞثةَ ثُٔخضجسر 

 19 ,15 ,14 5 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ صلض٤ش ثُٔٞثةَ ثُطذ٤ؼ٤ز 

 15 ,14 ,10 5 (دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٗغذز ثُٔٞثةَ ثُٔضذٛٞسر أٝ ثُٔؼشػز ُِخطش 

 11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 5 (ؽ٤ْ)ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز  ٝػؼقث٫صؾجٛجس ك٢ ظشٝف 

 11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 5 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٗغذز ثُٔٞثةَ ثُطذ٤ؼ٤ز ثُض٢ ؽشٟ صق٣ِٜٞج 

 5 (أُق)ثصؾجٛجس ٓخجؽش ث٫ٗوشثع ٨ُٗٞثع ثُٔؼضٔذر ػ٠ِ ثُٔٞثةَ ك٢ ًَ ٗٞع سة٤غ٢ ٖٓ ثُٔٞثةَ 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14 

ثصؾجٛجس ك٢ ثُٞكشر 

ٝٓخجؽش  ٝث٩ٗضشجس

 ث٧ٗٞثع إٗوشثع

٧ْٓ ثُٔضقذر ٌُٔجكقز ٓؤشش ثصلجه٤ز ث( )8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )أُق)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٝكشر ث٧ٗٞثع ثُٔخضجسر 

 (ثُضظقش
12 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15 

٨ُٛذثف ث٩ٗٔجة٤ز  7.7ثُٔؤشش ( )8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )أُق)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓخجؽش ثٗوشثع ث٧ٗٞثع 

 (صغضخذٓٚ أ٣ؼج ث٫صلجه٤ز ثُٔؼ٤٘ز دج٧ٗٞثع ثُٜٔجؽشر ٖٓ ثُق٤ٞثٗجس ثُذش٣ز( )٨ُُل٤ز
12 

5, 6, 7, 9, 10, 11,  13, 

14, 15 

صغضخذٓٚ أ٣ؼج ثصلجه٤ز ث٧ْٓ ثُٔضقذر ( )8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ صٞص٣غ أٗٞثع ٓخضجسر 

 (ٌُٔجكقز ثُضظقش
12 5, 9, 11, 14, 15  

ثصؾجٛجس ك٢ ثُض٘ٞع 

 ٨ُٗٞثع ثُؾ٠٘٤

( دجء)ٝثُٔغضؤٗغز ٝأهجسدٜج ثُذش٣ز  ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُض٘ٞع ثُؾ٢٘٤ ُِ٘ذجصجس ثُٔضسٝػز ٝثُق٤ٞثٗجس ثُٔغضضسػز

 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ )
13 7, 14 

  ,16 ,14 ,12 ,11 ,7 13 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُض٘ٞع ثُؾ٢٘٤ ٧ٗٞثع ٓخضجسر 

ثُؼـٞؽ 

ٝث٧عذجح 

 ثٌُجٓ٘ز ٝسثءٛج

ُٔجرث ٗلوذ 

ثُض٘ٞع 

ث٫صؾجٛجس ك٢ 

ثُؼـٞؽ ثُ٘جشتز 

ػٖ ثُضسثػز 

ٝثُـجدجس ٝٓظج٣ذ 

عٔجى ٝصشد٤ز ث٧

 14 ,10 ,7 ,6 4 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )أُق)أٝ ثُٔلج٤ْٛ رثس ثُظِز /ث٫صؾجٛجس ك٢ ث٥عجس ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ٝ

( أُق)ث٫صؾجٛجس ك٢ أػذثد ث٧ٗٞثع ثُٔغضخذٓز دٔج ك٢ رُي ث٧ٗٞثع ثُٔضذثُٝز ك٢ ثُضؾجسر ٝٓخجؽش ثٗوشثػٜج 

 (ؼج ثصلجه٤ز ثُضؾجسر ثُذ٤ُٝز دج٧ٗٞثع ثُٜٔذدر دج٫ٗوشثع ٖٓ ٓؾٔٞػجس ثُق٤ٞثٕ ٝثُ٘ذجس ثُذش٣زٝصغضخذٓٚ أ٣)
4 5, 6, 7, 12, 14, 15 

 12 6 (أُق) ثُغج١ٞٗث٫صؾجٛجس ك٢ ٓخجؽش ث٫ٗوشثع ٨ُٗٞثع ثُٔجة٤ز ثُٔغضٜذكز ٝثُٔظ٤ذ 

 12 ,4 6 (أُق)١ٞ ث٫صؾجٛجس ك٢ أػذثد ث٧ٗٞثع ثُٔجة٤ز ثُٔغضٜذكز ٝثُٔظ٤ذ ثُغجٗ

                                                      
 .دَ ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ث٧عتِز ثُشة٤غ٤ز ثُض٢ صٞؽٚٓضشذد أٗٚ ضذجسإػدؤٗٚ دقغخ ثُغ٤جم ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؤشش ثُقجُز ٛٞ ٓؤشش ثُؼـؾ أٝ ث٫عضؾجدز ٝؿ٤ش رُي ُٝزث ٣٘ذـ٢ ػذّ  صؾذس ث٬ُٔفظز  2
 .ٝٝكن ٖٓ خ٬ُٜج ك٢ ثُغجدن ػ٤ِٜج هذ صخضِق ثُظ٤جؿز ثُذه٤وز ُِٔؤشش دظٞسر ؽل٤لز ٌُٖٝ ثُـشع ٣ظَ ٛٞ ٗلغٚ إ٠ُ ٓوشسثس ٝػ٤ِٔجس ٓشؽؼ٤ز  صزًش إشجسر  ػ٘ذٓج  3
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ث٧ف٤جء ثُٔجة٤ز ؿ٤ش  ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟

 ثُٔغضذثٓز

 4.7ثُٔؤشش ( )أُق)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٗغذز ثُٔخضٝٗجس ثُٔغضخذٓز ك٤ٔج ٣ضؾجٝص ثُقذٝد ثُذ٤ُٞٞؽ٤ز ث٥ٓ٘ز 

 (٨ُٛذثف ث٩ٗٔجة٤ز ٨ُُل٤ز
6 4, 7, 10, 12 

 12 7 (دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ أػذثد ث٧ٗٞثع ثُٔؼضٔذر ػ٠ِ ثُـجدجس ٝثُضسثػز ك٢ ٗظْ ث٩ٗضجػ 

 4,14 7 ٓغجفز ثُـجدجس ٝثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ُِضسثػز ٝصشد٤ز ث٧ف٤جء ثُٔجة٤ز ثُخجػؼز ُ٪دثسر ثُٔغضذثٓز ث٫صؾجٛجس ك٢

 4 7 (دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ ث٩ٗضجػ دقغخ ثُٔذخ٬س 

 14 ,7 ,6 4 (ؽ٤ْ)ثُقذٝد ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ثُٔو٤ٔز ٖٓ ف٤ظ ث٩ٗضجػ ٝث٫عض٬ٜى ثُٔغضذث٤ٖٓ 

 15 5 (ؽ٤ْ)ثُشة٤غ٤ز ث٫صؾجٛجس ك٢ ث٩ٗضجؽ٤ز 

 15 5 (أ٣ؼج ثصلجه٤ز ث٧ْٓ ثُٔضقذر ٌُٔجكقز ثُضظقشصغضخذٓٚ ( )ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٗغذز ث٧سثػ٢ ثُٔضؤعشر دجُضظقش 

 11 ,7 ,5 6 (ؽ٤ْ)أٝ ًغجكضٜج /ٓٔجسعجس ثُظ٤ذ ثُٔذٓشر ٝٝص٤شصٜج ٝ ٓ٘جؽنث٫صؾجٛجس ك٢ 

 12 ,4 6 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُٔظ٤ذ دقغخ ؽٜذ ثُٞفذر 

 12 ,4 6 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ هذسثس ؽٜذ ثُظ٤ذ 

 14 ,11 ,9 ,8 ,6 ,4 7 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٗغذز ثُٔ٘ضؾجس ثُٔغضٔذر ٖٓ ٓظجدس ٓغضذثٓز 

ث٫صؾجٛجس ك٢ 

ثُؼـٞؽ ثُ٘جشتز 

ػٖ صق٣َٞ ثُٔٞثةَ 

ٝثُضِٞط ٝث٧ٗٞثع 

ثُـجص٣ز ٝصـ٤ش 

 ثُٔ٘جك ٝث٩كشثؽ ك٢

ث٫عضـ٬ٍ ٝثُذٝثكغ 

 ثٌُجٓ٘ز ٝسثءٛج

 5 (أُق)ث٫صؾجٛجس ثُؼذد٣ز ٨ُٗٞثع ثُٔؼضٔذر ػ٠ِ ثُٔٞثةَ ك٢ ًَ ٗٞع ٖٓ أٗٞثع ثُٔٞثةَ ثٌُذشٟ 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 15 

 10 ,5 8 (أُق)ث٫صؾجٛجس ك٢ فذٝط ثُٔ٘جؽن ثُض٢ صؼج٢ٗ ٖٓ ٗوض ث٧ًٝغؾ٤ٖ ٝثصدٛجس ثُطقجُخ 

 10 ,5 8 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )أُق)٢ ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ ك٢ ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ثُٔجة٤ز ث٫صؾجٛجس ك

 12 9 (أُق)ث٫صؾجٛجس ك٢ صؤع٤ش ث٧ٗٞثع ثُـش٣ذز ثُـجص٣ز ػ٠ِ ٓخجؽش ث٫ٗوشثع 

 12 ,10 10 (أُق)ثصؾجٛجس ٓخجؽش ث٫ٗوشثع ك٢ ثُشؼجح ثُٔشؽج٤ٗز ٝأعٔجى ثُشؼجح 

 12 8 (دجء)جس ٓخجؽش ث٫ٗوشثع آعجس ثُضِٞط ػ٠ِ ثصؾجٛ

 10 8 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓؼذٍ صشعخ ثُضِٞط 

 10 8 (دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓؼذٍ ثٗضوجٍ ثُشٝثعخ 

 10 9 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ أػذثد ث٧ٗٞثع ثُـش٣ذز ثُـجص٣ز 

  ,10 ,2 9 (دجء)ٗٞثع ؿش٣ذز ؿجص٣ز ٓخضجسر ث٫صؾجٛجس ك٢ ث٥عجس ث٫هضظجد٣ز ٧

 12 10 *دجء) ث٫صؾجٛجس ك٢ صؤع٤شثس صـ٤ش ثُٔ٘جك ػ٠ِ خطش ث٫ٗوشثع

 5 10 (دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ أفٞثٍ ثُشؼجح ثُٔشؽج٤ٗز 

 5 10 (دجء)ٜشز ث٣ٌُُٞٞؽ٤ز ث٫٘ظْ ثُ ك٠ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓذٟ ٝٓؼذٍ ثُضق٫ٞس ك٢ ثُقذٝد 

 14 ,12 ,2 4 (10/22ثُٔوشس ( )ؽ٤ْ)ُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِٔذٕ ث٫صؾجٛجس ك٢ ث

  8 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ثٗذؼجط ثُِٔٞعجس رثس ثُظِز دجُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ك٢ ثُذ٤تز 

  8 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓغض٣ٞجس ثُضِٞط ك٢ ثُق٤جر ثُذش٣ز 

 4 8 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ آعجس ث٤ُ٘ضشٝؽ٤ٖ ٗض٤ؾز ٧ٗشطز ث٫عض٬ٜى 

  8 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓغض٣ٞجس ث٧ٝصٕٝ ك٢ ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ثُطذ٤ؼ٤ز 

 10 8 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ث٤ُٔجٙ ثُؼجدٓز ثُض٢ صطِن دؼذ ثُٔؼجُؾز 
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 10 8 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓغض٣ٞجس ث٧شؼز كٞم ثُذ٘لغؾ٤ز 

 12 9 (ؽ٤ْ)ثُـش٣ذز ثُـجص٣ز ث٫صؾجٛجس ك٢ إطجدز ثُق٤جر ثُذش٣ز دج٧ٓشثع ثُ٘جشتز ػٖ ث٧ٗٞثع 

 5 10 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُضؤع٤شثس ثُٔ٘جخ٤ز ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ثُٔؾٔٞػجس 

 12 10 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُضؤع٤شثس ثُٔ٘جخ٤ز ػ٠ِ ثصؾجٛجس ث٧ػذثد 

 ثُٔ٘جكغ

ٓج٢ٛ 

ثٗؼٌجعجس كوذثٕ 

ثُض٘ٞع 

 ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟

ث٫صؾجٛجس ك٢ 

ٝظشٝف  إٗضشجس

ٝثعضذثٓز خذٓجس 

٣ٌُٞٞؽ٤ز ثُ٘ظْ ث٫

ُشكجٛز ثُذشش 

 ثُؼجدُز 

 15  14 (أُق)دؼغ خذٓجس ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز  ٖٓ ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُٔ٘جكغ ثُض٢ ٣غضٔذٛج ثُذشش

٨ُٛذثف  9.7ٝ 8.7ثُٔؤشش ( )أُق)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٗغذز ثُغٌجٕ ثُز٣ٖ ٣غضخذٕٓٞ خذٓجس ث٤ُٔجٙ ثُٔقغ٘ز 

 (ث٩ٗٔجة٤ز ٨ُُل٤ز
14 8 

 4 14 (٨ُٛذثف ث٩ٗٔجة٤ز ٨ُُل٤ز 5.7ثُٔؤشش ( )أُق)ٓؾٔٞع ٓٞثسد ث٤ُٔجٙ ثُؼزدز ثُٔغضخذٓز ث٫صؾجٛجس ك٢ ٗغذز 

 14 ,5 15 (أُق)ثصؾجٛجس ث٧ػذثد ٝثصؾجٛجس ٓخجؽش ث٫ٗوشثع ك٤ٔج ٣ضؼِن دج٧ٗٞثع ثُض٢ صٞكش خذٓجس ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز 

 7 ,5 15 (أُق)ٌُِشدٕٞ  ثُقجُز ٝث٫صؾجٛجس ك٢ ٓذٟ ٝأفٞثٍ ثُٔٞثةَ ثُض٢ صٞكش ٓخجصٕ

  14 (دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ صغ٤ِْ خذٓجس ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ثُٔضؼذدر 

ث٫صؾجٛجس ك٢ طقز ٝسكجٛز ثُٔؾضٔؼجس ثُض٢ صؼضٔذ دظٞسر ٓذجششر ػ٠ِ ثُغِغ ٝثُخذٓجس ثُض٢ صٞكشٛج ثُ٘ظْ 

 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )دجء)ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ثُٔق٤ِز 
14  

  14 (دجء)خغجةش ثُذشش٣ز ٝث٫هضظجد٣ز ثُ٘جشتز ػٖ ثٌُٞثسط رثس ثُظِز دج٤ُٔجٙ أٝ ثُٔٞثسد ثُطذ٤ؼ٤ز ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُ

 7 14 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )دجء)ص٣ٌٞ٘جس ث٧ؿز٣ز : ثُضـز٣ٝز ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٓغجٛٔز ث٫صؾجٛجس ك٢

 15 ,2 14 (دجء)س ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُو٤ْ ث٫هضظجد٣ز ٝؿ٤ش ث٫هضظجد٣ز رثس ثُظِز دخذٓج

  14 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُوذسثس ثُذ٤ُٞٞؽ٤ز 

  14 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ث٩طجدز دج٧ٓشثع ثُق٤ٞث٤ٗز ثُ٘جشتز 

  14 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُغشٝر ثُخجُظز 

 7 14 (8/15ٝ 7/30ُٔوشسثٕ ث( )ؽ٤ْ)ثعض٬ٜى ث٧ؿز٣ز : ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓغجٛٔز ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ثُضـز٣ٝز

  14 (٨ُٛذثف ث٩ٗٔجة٤ز ٨ُُل٤ز 8.1ثُٔؤشش ( )ؽ٤ْ)د٤ٖ ث٧ؽلجٍ دٕٝ ثُخجٓغز  ثُٞصٕث٫صؾجٛجس ك٢ ثٗضشجس ٗوض 

  14 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُ٘ضثػجس دشؤٕ ثُٔٞثسد ثُطذ٤ؼ٤ز 

  14 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ فجُز دؼغ خذٓجس ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز 

 جسث٫عضؾجد

ٓجرث ٗلؼَ 

ف٤جٍ كوذثٕ 

ثُض٘ٞع 

 ثُذ٤ُٞٞؽ٢؟
 

ث٫صؾجٛجس ك٢ 

ثُضٞػ٤ز ٝثُٔٞثهق 

ٝثُٔشجسًز ثُؼجٓز 

ك٢ دػْ ثُض٘ٞع 

ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝخذٓجس 

 ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز

 19 ,17 ,14 ,4 ,2 1 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُضٞػ٤ز ٝثُٔٞثهق إصثء ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ 

 4 1 (ؽ٤ْ)ثُشث٤ٓز إ٠ُ ثُضش٣ٝؼ ُِٔغؤ٤ُٝز ثُٔؤعغز ث٫ؽضٔجػ٤ز  ث٫صؾجٛجس ك٢ دشثٓؼ ثُضٞثطَ ٝث٩ؽشثءثس

 17,19 ,14 ,4 ,2 1 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ إششثى ثُؾٜٔٞس ثُؼجّ ك٢ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ 

ث٫صؾجٛجس ك٢ 

إدسثػ ثُض٘ٞع 

ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝخذٓجس 

ث٫صؾجٛجس ك٢ ػذد ثُذِذثٕ ثُض٢ صذسػ ثُٔٞثسد ثُطذ٤ؼ٤ز ٝثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝه٤ْ خذٓجس ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ك٢ 

 (دجء)ٗظْ ثُٔقجعذز ثُٞؽ٤٘ز 
2 3 

 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2 3أٝ إط٬ؿ أٝ ثُضخِض صذس٣ؾ٤ج ٖٓ ثُقٞثكض دٔج ك٢ رُي  ٖٓ ػ٤ِٔجس إصثُزث٫صؾجٛجس ك٢ ثُٔٞثسد ثُٔؼذؤر 
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أسئلت 

السُبسبث
2

 

الوؤششاث 

 الشئُسُت

الوؤششاث التشغُلُت
3

 

ت لالستخذام ػبلوُب ببء األولىَت للىضغ ػلً الوستىي الؼبلوٍ خُن للٌظش ػلً َألف األولىَت والدبهض)

 (الوستىي دوى الؼبلوٍ

 أهذاف اَشً
خشي راث أهذاف اَشٍ األ

 الصلت

ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز 

ٝصوجعْ ثُٔ٘جكغ ك٢ 

ثُضخط٤ؾ ٝط٤جؿز 

ثُغ٤جعجس ٝص٘ل٤زٛج 

 ُقٞثكضٝث

ِضش٣ٝؼ ُِقٞثكض ث٣٩ؾجد٤ز ثُض٢ صشَٔ دٕٝ إٔ ُُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ ثعضخذثٜٓج ث٩ػجٗجس، ثُؼجسر دج

صوضظش ػ٤ِٜج، آ٤ُجس ٓذضٌشر صضغن ٝصضؾجٗظ ٓغ ث٫صلجه٤ز ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ث٫ُضضثٓجس ثُذ٤ُٝز ٓغ ٓشثػجر ثُظشٝف 

 (10/3ثُٔوشس ( )دجء)ثُٞؽ٤٘ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝث٫هضظجد٣ز 

20 

خذٓجس ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ك٢ ثُٔقجعذز ٝث٩د٬ؽ ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ٝثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢  إدسثػ ه٤ْ ٓذٟث٫صؾجٛجس ك٢ 

 (دجء)
4 2 

 12 6 (دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٗغذز ث٧ٗٞثع ثُٔغضٜذكز ٝثُٔظ٤ذ ثُغج١ٞٗ ثُٔغض٘لذر دؼذ ص٘ل٤ز خطؾ ث٫ٗضؼجػ 

٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ثُخجطز دجُضسثػز ٝصشد٤ز ث٧ف٤جء ثُٔجة٤ز ثُض٢ صخؼغ ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓغجفز ثُـجدجس ٝثُ٘ظْ ث

 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )دجء)ُ٪دثسر ثُٔغضذثٓز 
7 2, 4, 5, 14 

 10 9 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ إدثسر ٓٔشثس ث٧ٗٞثع ثُـش٣ذز ثُـجص٣ز 

ثُـش٣ذز ثُـجص٣ز ٝثُٞهج٣ز ٜٓ٘ج ث٫صؾجٛجس ك٢ ثعضؾجدز ثُغ٤جعجس ٝثُضشش٣ؼجس ٝخطؾ ث٩دثسر ٌُٔجكقز ث٧ٗٞثع 

 (دجء)
9 2, 3, 17  

ث٫صؾجٛجس ك٢ ػذد آ٤ُجس ثُغ٤جعجس ثُلؼجُز ثُٔ٘لزر ُِقذ ٖٓ ثُضآًَ ثُٞسثع٢ ٝفٔج٣ز ثُض٘ٞع ثُؾ٢٘٤ رثس ثُظِز 

 (دجء)دجُٔٞثسد ثُؾ٤٘٤ز ثُ٘ذجص٤ز ٝثُق٤ٞث٤ٗز 
13 16, 17 

ؽ٤٘ز رثس ثُظِز دجُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ دٔج ك٢ رُي ٝػغ ٛزٙ ث٫صؾجٛجس ك٢ ص٘ل٤ز ث٫عضشثص٤ؾ٤جس ٝخطؾ ثُؼَٔ ثُٞ

 (دجء)ثُخطؾ ٝشُٜٔٞج ٝثػضٔجدٛج ٝص٘ل٤زٛج 
17 All targets 

ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُضـ٤ش ك٢ ثعضخذثّ ث٧سثػ٢، ٝف٤جصر ث٧سثػ٢، ك٢ ثُٔ٘جؽن ثُضو٤ِذ٣ز ثُخجطز دجُٔؾضٔؼجس 

 (10/43ثُٔوشس ( )دجء)ث٧ط٤ِز ٝثُٔق٤ِز 
18 5 

 5 18 (10/43ثُٔوشس ( )دجء)ٛجس ك٢ ٓٔجسعز ثُقشف ثُضو٤ِذ٣ز ث٫صؾج

 4 ,3 2 (10/43ثُٔوشس ( )دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُٔذجدا ثُضٞؽ٤ٜ٤ز ٝصطذ٤وجس أدٝثس ثُضو٤٤ْ ث٫هضظجد١ 

 4 2 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ إدسثػ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝه٤ْ خذٓجس ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ك٢ ثُغ٤جعجس ثُوطجػ٤ز ٝث٩ٗٔجة٤ز 

 20 ,19 ,14,15 2 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ ػذد ثُذِذثٕ ثُض٢ أؽشس صو٤٤ٔج ُو٤ْ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝكوج ٬ُصلجه٤ز 

ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُغ٤جعجس ثُض٢ صؤخز خذٓجس ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ك٢ ث٫ػضذجس ك٢ صو٤٤ْ ث٥عجس 

 (ؽ٤ْ)ثُذ٤ت٤ز ٝثُضو٤٤ْ ثُذ٤ت٢ ث٫عضشثص٤ؾ٢ 
2 4 

ث٫صؾجٛجس ك٢ صقذ٣ذ ٝصو٤٤ْ ٝٝػغ ٝصؼض٣ض ثُقٞثكض ثُض٢ صٌجكب ث٩عٜجّ ث٣٫ؾجد٢ ك٢ خذٓجس ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ 

 (ؽ٤ْ)ٝثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ٝٓؼجهذز ث٥عجس ثُٔؼجًغز 
3 1, 20 

ث٫صؾجٛجس ك٢ 

ثُقظٍٞ ػ٠ِ 

 ثُؾ٤٘٤زثُٔٞثسد 

ٝثُضوجعْ ثُؼجدٍ 

  كؼٜجُٔ٘ج

  16 (دجء)ثُٔ٘جكغ ٖٓ خ٬ٍ ػ٤ِٔز ثُقظٍٞ ٝصوجعْ ثُٔ٘جكغ  صقذ٣ذ ٓؤشش ثُقظٍٞ ٝصوجعْ

 

ث٫صؾجٛجس ك٢ هذٍٞ 

ثُٔؼجسف ثُؼ٤ِٔز 

ٝثُضو٤٘ز ٝثُضو٤ِذ٣ز 

ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُذسؽز ثُض٢ ثفضشٓش دٜج ثُٔؼجسف ٝثُٔٔجسعجس ثُضو٤ِذ٣ز ٖٓ خ٬ٍ ث٩دسثػ ثٌُجَٓ، ٝثُٔشجسًز، 

 (دجء)٩عضشثص٤ؾ٤ز ٝثُؼٞثدؾ ك٢ ثُض٘ل٤ز ثُٞؽ٢٘ ُِخطز ث
18 9, 13, 17 

  18 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ( )دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُض٘ٞع ثُِـ١ٞ ٝأػذثد ثُٔضقذع٤ٖ دجُِـجس ث٧ط٤ِز 
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أسئلت 

السُبسبث
2

 

الوؤششاث 

 الشئُسُت

الوؤششاث التشغُلُت
3

 

ت لالستخذام ػبلوُب ببء األولىَت للىضغ ػلً الوستىي الؼبلوٍ خُن للٌظش ػلً َألف األولىَت والدبهض)

 (الوستىي دوى الؼبلوٍ

 أهذاف اَشً
خشي راث أهذاف اَشٍ األ

 الصلت

ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُضـط٤ز رثس ثُظِز دجُغ٤جعجس ثُشجِٓز ك٤ٔج ٣ضؼِن دؼ٤ِٔجس ثُضو٤٤ْ دٕٝ ثُؼج٢ُٔ دٔج ك٢ رُي صِي  ٝصطذ٤وجصٜج

 (دجء)ٗوَ ثُٔؼجسف دج٩ػجكز إ٠ُ ث٫صؾجٛجس ك٢ ث٩دسثػ ك٢ ثُغ٤جعجس ثُٔضؼِوز دذ٘جء ثُوذسثس ٝ
19 1, 2, 17 

  19 (ؽ٤ْ)ػذد ػ٤ِٔجس فظش ث٧ٗٞثع ثُٔقضلع دٜج ثُٔغضخذٓز ك٢ ص٘ل٤ز ث٫صلجه٤ز 

ث٫صؾجٛجس ك٢ 

صـط٤ز ثُٔ٘جؽن 

ثُٔق٤ٔز ٝثُٜ٘ؼ 

ث٧خشٟ ثُٔؼضٔذر 

ػ٠ِ ثُٔ٘جؽن 

ٝفجُضٜج ٝصٔغ٤ِ٤ز 

ٝكؼج٤ُز ٛزٙ 

 ٔ٘جؽنثُ

ثُٔوشس ( )أُق)أٝ كؼج٤ُز ث٩دثسر دٔج ك٢ رُي ث٩دثسر ث٧ًغش إٗظجكج /ث٫صؾجٛجس ك٢ أفٞثٍ ثُٔ٘جؽن ثُٔق٤ٔز ٝ

10/31) 
11 5, 6, 10, 12, 13 

  

ث٫صؾجٛجس ك٢ ثُضـط٤ز ثُضٔغ٤ِ٤ز ُِٔ٘جؽن ثُٔق٤ٔز ٝثُٜ٘ؼ ث٧خشٟ ثُٔؼضٔذر ػ٠ِ ثُٔ٘جؽن دٔج ك٢ رُي ثُٔٞثهغ 

ثُٔوشسثٕ ( )أُق)ز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝثُ٘ظْ ث٧سػ٤ز ٝثُذقش٣ز ٝثُخجطز دج٤ُٔجٙ ثُذثخ٤ِز رثس ث٤ٔٛ٧ز ثُخجط

7/30 ٝ8/15) 

11 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13,14,15 

ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓٞط٤ُٞز ثُٔ٘جؽن ثُٔق٤ٔز ٝثُٜ٘ؼ ث٧خشٟ ثُٔؼضٔذر ػ٠ِ ثُٔ٘جؽن ٝثُٔذسؽز ك٢ ثُٔ٘جظش 

 (8/15ٝ 7/30ثُٔوشسثٕ ) (دجء)ث٧سػ٤ز ٝثُذقش٣ز ثُطذ٤ؼ٤ز
11 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15 

 

 

 7 ,6 11 (أُق)ثُٔ٘جؽن ثُٔق٤ٔز ثُذقش٣ز ٝصـط٤ز ٓ٘جؽن ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝكؼج٤ُز ث٩دثسر  ٓغجفزث٫صؾجٛجس ك٢ 

 14 ,5 15 (دجء)ث٫صؾجٛجس ك٢ ٓغجفز ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ثُٔضذٛٞسر ٝثُض٢ صْ إط٬فٜج أٝ ٣ؾش١ إط٬فٜج 

 11 (ؽ٤ْ)ث٫صؾجٛجس ك٢ صغ٤ِْ خذٓجس ثُ٘ظْ ث٣٫ٌُٞٞؽ٤ز ٝثُٔ٘جكغ ثُؼجدُز ثُٔغضٔذر ٖٓ ثُٔ٘جؽن ثُٔق٤ٔز 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 20 

 14 ,5 15 (ؽ٤ْ) ث٩ط٬ؿ ه٤ذثُـجدجس ك٢ ثُـجدجس أٗٞثع ثُض٢ صؼضٔذ ػ٠ِ ث٫صؾجٛجس ثُغٌج٤ٗز 

ث٫صؾجٛجس ك٢ صؼذتز 

 ٔٞثسد ثُٔج٤ُزثُ
 19 ,17 ,16 ,15 ,14 ,3 ,2 20 10/3ثُٔؤششثس ثُٔٞثكن ػ٤ِٜج ك٢ ثُٔوشس 

 

-----  


