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  الملخص التنفيذي

أتى هذا بتغيرات مجتمعية وقد كذلك تطور صناعي متصاعد، ، و تطور وازدهار سريعةتنمية و تشهد دولة قطر قفزة 
إن استمرار النمو االقتصادي والسكاني السريع . بزيادة معدل النمو االقتصادي والسكاني ةمصحوب واقتصادية بمعدل سريع جداً 

) احيائيتنوع وما بها من (سيضع مناطق البيئة الطبيعية والتنوع االحيائي تحت ضغط شديد وسيضع مرونة النظم البيئية 
ستدام وتحقيق واالزدهار الم التنميةومنعتها تحت االختبار، ولكن مراقبة هذه الضغوطات وٕادارتها بشكل سليم سيمكن الدولة من 

بحيث . م، ودمج فوائد قيمة االقتصاد المجتمعي مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي2030الرؤية الوطنية للدولة 
  .ال يحدث تعارض بين معدالت النمو االقتصادي المتسارعة وصون التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي

يادة حكمية وذكية يمكنها وضع قطر كدولة رائدة في المنطقة على نطاق ، وقباقتصاد مستقر وآمن تتميز دولة قطر
واألخذ بمزايا الفوائد ذات العوائد اإليجابية على نمط الحياة تأتي مع سياسات مبنية  حاث العلمية والحفاظ على الطبيعة،األب

أهداف التراث  االعتباربعين  تراتيجيةاالسلقد أخذت هذه . والموارد الطبيعية والمياه على أسس علمية الستخدام األراضي
عليه، وُمكملة لما تم بنائه من نجاح وجهود خالل العقود والمحافظة  مستداماللالستخدام الطبيعي والثقافي لتأسيس آلية  

  .الماضية
 حدىهو إعادة النظر في األهداف اإل )م2004(إن الغرض الرئيسي من تحديث االستراتيجية االولي للتنوع البيولوجي

م على العديد من 2025-2015تشمل االستراتيجية الحالية . الستراتيجية مع وضع مسارات ذات تركيز ودقة أكثرلتلك اعشر 
عناصر االستراتيجية الوطنية السابقة للتنوع البيولوجي ولكنها تقدم خطة استراتيجية متكاملة نتيجة تعاون واستشارات مكثفة، 

يهدف التحديث الحالي إلبراز األهداف ذات األولية وتأسيس أكثر تحديدًا وواقعية وأنشطة . تدعمها إجراءات وأبحاث عديدة
هداف الموضوعة، مع التأكد من الحفاظ على ي النتائج المستهدفة بناء علي األوبرامج وفعاليات محددة بفترات زمنية للوصول ال

لوضع األهداف المحدثة مع الحالي كما يهدف التحديث . وليألاالعناصر العامة الموضوعة للرؤية واألهداف في االستراتيجية 
وأهداف أيشي، والتناغم بينهما مع رؤية قطر الوطنية  م2011-2020 (CBD)الخطة االستراتيجية التفاقية التنوع البيولوجي

  .م2016- 2011م، واستراتيجية التنمية الوطنية 2030

تطبيق التي تم إنجازها من خالل مراجعة التقارير الوطنية، ومن خالل لقد تم األخذ بعين االعتبار النجاح وتحديات ال
ومحدثة  يهدف هذا التحديث الي وضع استراتيجية وطنية فاعلة وشاملة. المصلحة االستشارة مع وزارة البيئة ودعوة أصحاب 

م بطريقة أكثر فعالية 2004م علي ما تم في استراتيجية عا بناءم 2025-2015للتنوع البيولوجي وخطوات العمل في الفترة 
واألخذ بالحسبان القدرة الحالية والمتوقعة للمؤسسات الوطنية في تطبيقها، ومبادرات واقعية مبينة على قضايا تحديد األولويات، 

  ).م2025-2015(ووضع الهيكل الزمني للسنوات العشر 

  
 



 
 
4 | Qatar National Biodiversity Strategy 2015-2025  
 

  م2025- 2015 االستراتيجيةأهداف قطر 

 .)19هدف أيشي (التنوع البيولوجي في قطر، وضع هذا التنوع واتجاهه تحسين المعرفة العلمية عن   .1
 .)1هدف أيشي (رفع مستوى التوعية المجتمعية والمشاركة في الحفاظ على التنوع البيولوجي  .2
 .)12و 5،6،10،11أهداف أيشي ( الحفاظ على األنظمة البيئية للمناطق الساحلية واستدامة الموارد البحرية  .3
 .)15و 5،10،11،12أهداف أيشي (محمية المناطق لاألنظمة البيئية لألراضي البرية من خالل إدارة فعالة لحماية  .4
 2أهداف أيشي ( لضمان التنمية المستدامة الحفاظ على التنوع البيولوجي في إجراءات التخطيط الوطني) دمج(شمل  .5

 .)4و 
 .)19و 1،2أهداف أيشي (بناء القدرات المحلية للحفاظ على التنوع البيولوجي  .6
و بروتوكول ناغويا تحسين المعرفة حول قضايا السالمة الوقائية والتطبيق الفعال لبرتوكول كارتاجينا للسالمة الوقائية  .7

 .)9و  13أهداف أيشي (  حماية الموارد الجينية في قطر وضمان التقاسم العادلل

 

  

  األراضي الرطبة في محمية الذخيرة
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 المقدمة -1

  أسس التوجيه .1- 1

حاديث النبوية تأمر وتحض علي عدم إهمال اإلنسان بمسئولياته في القرآن الكريم والعديد من األ هنالك آيات واضحة
 يشمليجب أن ال يقتصر أفق أخالقنا على احتواء الجنس البشري فقط، بل يجب أن و في الحفاظ على الِنعم وموارد األرض، 

حماية الطبيعة وألن  .يديناأوضعها كأمانات في و كل ما خلقه المولى عز وجل وما أنعم به علينا من موارد ثمينة سخرها اهللا لنا 
، الوطنية ةوالتنميقد لعبت هذه الجذور دورها في وضع التشريعات والسياسات جذور راسخة في الدين اإلسالمي، فومواردها هي 

  .وخطوات عملها )م2025- 2015(المحدثة الحالية التنوع البيولوجي  تراتيجيةاسوكانت حجر األساس لروح 

  في الحفاظ على الطبيعة المطلوبةاألسس 

ويمكن القول بأن حل المشاكل البيئية ال يكون كافيًا  ،أخالقي لكل شخصديني و الحفاظ على البيئة الطبيعية واجب  .1
من خالل المعرفة والتقنية فقط، بل يجب أن يكون معززًا باإليمان الراسخ والقناعة والشعور اإليجابي على المستوى 

التضحية بفوائد على المدى القصير في الحياة، وجعل على الفردي والمجتمعي، ويمكنه من تحفيز األشخاص 
 .علي المدي البعيد اص يقدمون التضحيات للصالح العاماألشخ

ضبط ولوائح وقرارات مقرونا ومتبوعا بتطبيق حازم ومنالشخصي مدعومًا بتشريعات السلوك يجب أن يكون تعليم تغير  .2
في  والمساواةألن قوة القانون والسلطات أساسية في جلب العدالة  منية المختصة،من قبل السلطات القضائية واأل

 .والحفاظ على مواردهاالبيئة تحديد الحصص والتوزيع للموارد الطبيعية، وتطبيق المعايير لحماية 
كذلك يجب أن تشمل  ،لتطوير تماشيًا مع المحددات الطبيعية والقيم البيئية وحساسيتهاللتنمية وايجب أن يتم التخطيط  .3

البيئي، والتصميم لتقليل الضرر على البيئة واستنزاف  )ثرألا( عملية التخطيط والتنمية والتطوير جوانب تحليل التأثير
  . الموارد الطبيعية

 ،التطوير االقتصادي البيئي المستدام دمج القيم االجتماعية واالقتصادية المقبولة للمجتمعات المحليةتطلب التنمية و  .4
أمر غير مقبول على الصعيد  التنمية المستدامةعلى المستوى البعيد، و ويمكن القول بأن الحفاظ على البيئة 

يجب احترام حقوق المجتمع في استخراج الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها المجتمع، كما  ،االقتصادي القابل للتطبيق
    .وتحديد حصصها وفقًا للجهود المستثمرة بها بطريقة مفيدة لالستخدام والحفاظ على استدامة هذه الموارد

مع ضرورة . رفة العلمية والتقنية عن البيئة الطبيعية ومواردها للتنمية المحلية المستدامةاالستمرار في تحسين المع .5
 ،اإللمام بالمعرفة الدقيقة ألنها جزًء ال يتجزأ من تعزيز اتخاذ القرارات الصحيحة للحفاظ على البيئة وتنوعها البيولوجي

ة إلى المساعدة في تبني خطط وقائية قبل وبعد مما يساعد علي تجنب القيام بأعمال تكون نتائجها سلبية، إضاف
  .حدوث الضرر
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تنمية ال تؤدي إلى ضر أو أذى على البيئة الطبيعية في بلد آخر، مما يعني عدم التنمية يجب التأكد من أن مشاريع  .6
 .المحلية والخاصة إذا كانت نتائجها تلحق ضررًا بالدول المجاورة الوطنيةتطوير المشاريع و 

وال يحق لإلنسان . عمال عسكريةأتعريض البيئة والموارد الطبيعية ألي ضرر غير قابل للتصحيح نتيجة تجنب  .7
لحفظ الحياة استغالل أو ضرر الموارد الطبيعية بطريقة تؤدي إلى تلف الموارد الغذائية، والموارد األخرى المهمة 

 .لمواجهات والفعاليات العسكرية، أو تعريضها للدمار والتلوث، ومنها على سبيل المثال اوالبقاء
مع القيم اإلسالمية ذات الصلة بالحفاظ على الطبيعة، والتجاوب مع  (CBD)تتناغم أسس اتفاقية التنوع البيولوجي 

تنمية متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية، ودمج الممارسات المجتمعية واالقتصادية المقبولة من قبل المجتمعات المحلية، و 
  .وتحسين المعرفة العلمية والتقنية تطويرو 

 االستراتيجيةالغرض والهدف من  .2- 1

يجب على الدولة الحفاظ " التالي علىم 2004 من دستور دولة قطر الدائم المصدق عليه في 33ينص البند رقم 
 ،الباب الثاني من الدستور(". ادمةالق لألجيالعلى البيئة وتوازنها الطبيعي لالستخدام الشامل والمستدام لموارده الطبيعة 

من الدستور بذات الباب والتي تنص علي اهمية الحفاظ علي الموارد  29هذا اضافة الي المادة ). المقومات االساسية للمجتمع
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة تقوم علي حفظها وحسن استغاللها وفقا ألحكام " والثروات الطبيعية للدولة ونص المادة 

بذات الباب تشير الي ان الدولة ترعي التراث الثقافي للدولة وتحافظ عليه وبما أن هناك جزء كبير ) 24(كما ان المادة " القانون
متعلق بالتراث الثقافي الخاص بالبيئة والموارد الوراثية والتنوع االحيائي بذلك تدعم المادة انشطة الصون البيئي ونص المادة 

لة العلوم واآلداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد علي نشرها، وتشجع البحث ترعي الدو " كالتالي 
  ".العلمي

 - م وهي ترتكز على أربعة عناصر رئيسية، التنمية االقتصادية2008م عام 2030تم وضع رؤية قطر الوطنية 
الرؤية الوطنية بخصوص التنمية البيئية الي إدارة البيئية بطريقة تهدف . البيئية التنمية -البشريةالتنمية  –التنمية االجتماعية 

تتناغم بين النمو االقتصادي والتطوير المجتمعي مع حماية البيئة، حيث ستنفذ قطر عملية التنمية االقتصادية بكل حرص علي 
القتصادية واالجتماعية وبين متطلبات توازن بدقة بين متطلبات التنمية اإنها سالبيئة ومن منطلق الشعور بالمسئولية تجاهها ف

سعي دولة قطر الي الحفاظ وحماية بيئتها الفريدة ومواردها الطبيعية الغنية : "وتنص الرؤية على. صون وادارة وتنمية البيئة
صون  ألن ةالبيئوسيتم تماشيًا مع ذلك التنمية ضمن حدود المسئولية المتعلقة بصون ". التي أنعم بها اهللا عز وجل على البالد

صلة بهذه األساسات األربع، ألن تدهور النظم البيئية وما تحتويه من تنوع احيائي لن يمكننا من التنمية  التنوع البيولوجي له
لقد أخذ في الحسبان عند وضع االستراتيجية الحالية البناء علي االستراتيجية و . االقتصادية والمجتمعية الفاعلة والمستدامة

صحاب المصلحة والمهتمين كذلك الحصول على وجهة نظر القطاعات المختلفة أوالشراكة مع جميع ) م2004(سابقة ال
لمحتويات االستراتيجية الحالية، والتركيز على دمج استراتيجية الحفاظ على التنوع البيولوجي مع السياسات العامة للدولة، 

  .وشراكات مع جميع القطاعات من أجل التطبيق اإليجابي
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الوطنية للتنوع البيولوجي الُمحدثة وخطوات عملها مبنية على قواعد وأسس رؤية قطر الوطنية  ةستراتيجيإن اال
. للتنميةقطر الوطنية  استراتيجيةوالدستور الدائم، وتهدف إلى التناغم والعمل مع األولويات الرئيسية واألهداف الموضوعة في 

 الستراتيجيةالوطنية للتنوع البيولوجي في األجندة الوطنية، وخطوات المراجعة المنتظمة  لالستراتيجيةالدمج الشامل  بما يضمن
در جوي. للتنميةالوطنية  واالستراتيجيةالحفاظ على التنوع البيولوجي  استراتيجيةبين  لوطنية، والتأكد من الربط الدائماالتنمية 

عمل ذات على مجموعة من األهداف وخطوات  تحتوي استراتيجيةكمن بأن تكون ال ي االستراتيجيةالذكر هنا بأن غرض هذه 
هدف هذا اإلصدار الثاني المنقح لذا فإن . وفصلها عن المحتويات الوطنية منفردة،قط بقطاع واحد، أو مؤسسة حكومية فعالقة 

ية تتماشى مع األولويات الوطنية للتنوع البيولوجي هو وضع طموحات وأهداف مالئمة، ومحددة بأهداف فترة زمن لالستراتيجية
مع االخذ  ،التي تتوافق مع خطوات العمل الدولية للتنوع البيولوجي كما هو منصوص عليه في أهداف ايشي العشرونالوطنية 

  .جه من مخاطرافي االعتبار خصوصية الوضع الراهن للتنوع البيولوجي بدولة قطر وما يو 
 

حددت أهم  استراتيجيا اً حدى عشر هدفالوطنية للتنوع البيولوجي على إ لالستراتيجيةاحتوى اإلصدار األول ولقد 
وتم دعم هذه األهداف بخطوات عمل شملت سلسلة من الفعاليات المقترحة على المدى . قضايا التنوع البيولوجي في قطر

. قبة والمؤسسات المسئولةوتم متابعة كل هدف من خالل مؤشرات المرا. القصير والبعيد يمكن تطبيقها في األهداف العملية
مراجعة األهداف والفعاليات  تعلى هذه األفكار األصلية والقضايا التي تم تحديدها، ولكن تم محدثةال االستراتيجيةتحافظ 

من خالل تقارير قطر الوطنية الخمس، وسلسلة من  لالستراتيجيةالمقترحة بناًء على مراجعة شاملة للتطبيق األصلي 
منتظمة  ةواستراتيجي، األمر الذي أتاح مزيد من األهداف، االستراتيجيةاعين مختلفين لتحديد الفجوات في االجتماعات مع قط
  .للعوامل المساهمة والمعيقة لنجاح التطبيق بناًء على معرفة عميقة المذكورةمع خطوات العمل 
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 الوضع الحالي للتنوع البيولوجي -2

مربع، وشريط  كيلو متر  11,437كلم ومساحة تبلغ  85كلم وعرض  180تتكون دولة قطر من شبه جزيرة بطول 
يقتصر اتصال قطر البري على القسم الجنوبي مع . كيلو متر، ويحيط بها الخليج العربي من ثالث جهات 900 بطول ساحلي

متر عن  103- 6ى األراضي المسطحة، وارتفاع يتراوح بين غالبية تضاريس دولة قطر تميل إل. المملكة العربية السعودية
وأرضي مسطحات ملحية وطينية على طول الشريط  يتواجد في القسم الجنوبي بعض من التالل الصخرية .سطح البحر

  .الساحلي

 81يبلغ معدل هطول األمطار السنوية . الحارة االستوائيةن المناطق الصحراوية شبه ملقد تم تصنيف دولة قطر ض
ال يوجد في قطر أنهار أو بحيرات، وتنحصر موارد . درجة مئوية كحد أدنى 22، ودرجة مئوية 31ملم، ومعدل حرارة أقصى

، وذلك نظرًا بطيئة تعتبر استعادة األنظمة البيئية لحالتها الطبيعية نتيجة ضررها. المياه العذبة على األمطار والمياه الجوفية
هذا باإلضافة للضغوط نتيجة االنشطة   للرياح القوية، وقلة األمطار ودرجات الحرارة المرتفعة وافتقار التربة للمكونات الغذائية

تمكنت  ورغم ذلك فقدكثرها هشاشة، أاألكثر قساوة على األرض و  بأن بيئتها تعدُتعرف منطقة شبه الجزيرة العربية . البشرية
مل الموائل األساسية الموجدة في قطر تتشو  .بالرغم من كل المعوقات والصعوبات السابقة طرية من التأقلم على البقاءحياتها الف

، أنظمة بيئية صخرية، وديان )صخرية وحصوية(، تالل رملية )اتالسبخ(، مسطحات ملحية )المنجروف( أشجار القرم: على
  .الرمال الناعمةومناطق منخفضة تجمع ) ومجاري مياه موسمية(

مترًا وتبادل بطيء للمياه ونسبة  35غلقة مع معدل عمق يصل إلى مالخليج العربي من البحار الضحلة وشبه اليعد 
ت الدراسات مؤخرًا أشار وقد . ي مياه نسبة ملوحتها عاليةتبخر عالية، وذو بيئة قاسية تأقلمت بها الحياة البحرية على العيش ف

أعداد  فقديئية لم تمنع األحياء البحرية، وبشكل خاص الشعاب المرجانية من استعادة حالتها نتيجة إلى أن هذه الظروف الب
بقطر والخليج هي بمثابة مختبر طبيعي ممتاز لدراسة تأثير  الكوارث الطبيعية، مما يعني بأن المياه المحيطة نتيجةكبيرة منها 

، تتعرض زيادة  تركيز الملوحة وارتفاع الحرارةإضافة إلى . المرجانية درجات الحرارة القاسية والتغير المناخي على الشعاب
أنواع البكتريا والكائنات البحرية الفريدة من نوعها التي تأقلمت تمثل . المنطقة لتسرب النفط ومستويات عالية من الهيدروكربون

ات المتقدمة التي قد تكون اإلجابة للعديد من التحديمع هذه الظروف قيمًا جينية وبيولوجية تعد موارد لمستقبل التقنيات البديلة 
  .ي الوقت الحاليالعالم ف يواجهاالبيئية التي 
فإن أعداد الكائنات الجديدة التي يتم اكتشافها والدراسات االستكشافية والمسحية على الرغم من قلة األبحاث العلمية و 

كائن بحري تم تسجيلها في  955كائنًا معروفًا، منها  1955جيل وتم لغاية اليوم تس. قطر والمنطقة ال زال يشهد زيادة يف
هي وزارة  االجهة الرئيسية المسئولة عن مراقبة الحفاظ على البيئة وٕاداراتهو .قطر، وبعض منها لم يسبق تسجيله العلمي من قبل

  ).المعروفة سابقًا بالمجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية(البيئة 
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بالتنمية تحديات بيئية مماثلة للتي تم تحديدها عالميًا وٕاقليميًا، وعلى وجه التحديد التحديات ذات الصلة تشارك دولة قطر 
  :خمس نقاط ضغط للتحديات البيئية، وهي م2016- 2011 للتنمية قطر الوطنية استراتيجيةقد حددت ، و الصناعية

 

 .تراكم التحديات البيئية للمدينةمما أدي الي في مدينة الدوحة االرضية  منسوب المياه ارتفاع زيادة •

 .وخصوبتها على تراجع جودة التربةمما كان له االثر زيادة نسبة الملوحة في المياه الجوفية  •
 .يساهم تلوث الهواء في زيادة المشاكل الصحية •
 .يضع التغير المناخي وارتفاع مستوى مياه البحر مخاطره على دولة قطر •
 .االنقراض خطرلبيولوجي وبعض من الكائنات تحت وضع التنوع ا •

 

الوطنية للتنوع البيولوجي وخطوات العمل بعين االعتبار األنظمة البيئية ومبادرة إدارة التنوع  االستراتيجيةلقد أخذت 
 .للعقد القادم على التحدي الخامس لتعريف األولويات الرئيسيةبعناية ركزت  ولكنهاالبيولوجي، وتضمينها في القضايا الخمس، 

من المساحة % 23إلى % 11م بزيادة عدد مناطقها المحمية حيث زادت مساحتها من 2005 قد قامت دولة قطر منذ عامو 
إلى مساحة الدولة الكلية، نجد بأن  وبالنظر. 2005والتي تمكنت من تحقيق أعلى األهداف الموضوعة في عام الكلية للدولة 

غالبية هذه المناطق هي مناطق برية تهدف إلى حماية الموائل البرية للمناطق إضافة إلى أن . لمهذه النسبة هي األعلى في العا
حاليًا تطبيق إدارة  جديو لكن ال و . والتصحر الصيد الجائر، و وفقدان الموارد الوراثيةالصحراوية الحساسة من الرعي الجائر، 

غياب خطط تطوير التعليم والتواصل لرفع  مع. فعالة، أو مراقبة في هذه المناطق لتقييم الفعالية أو األداء لهذه المناطق المحمية
  . هذه الكائنات والموائل التي تحتضنها هذه المناطق أهمية وقيمةمستوى التوعية حول 
قد شملت الموائل والكائنات ووضع اإلدارة فة حاليًا عن الوضع الحالي لهذه القليل من المعلومات المتوفر ورغم وجود 

اليوم تفتقر  حتىالسياحة البيئية، وتطوير عدد من مرافق السياحة البيئية في هذه المحميات، ولكنها ال زالت م 2005 استراتيجية
قلة  إضافة لذلك. اماكن تواجدهأالمحميات و  اح بهذهالمجتمعات المحلية والسي كذلك قلة معرفةو لمرافق ملحوظة للزوار، 

المعلومات والمعرفة عن خدمات األنظمة البيئية والفوائد التي يوفرها التنوع البيولوجي على الرغم من زيادة عدد األبحاث عن 
الكائنات وتسجيلها في قطر، لكن هنالك فجوة في توصيل هذه النتائج والمعلومات لألهالي والمقيمين، ويتم عادة ربط حماية 

من أهم األهداف والتحديات للعقد القادم هي . النفايات التي شغلت حيزًا كبيرًا في سياسة وزارة البيئةالبيئة بقضية التخلص من 
في  النشطة والفاعلةتغيير اإلدراك ومكانة االهتمام نحو التنوع البيولوجي، وذلك عن طريق مشاركة جميع الشرائح المجتمعية 

  .الحفاظ على التنوع البيولوجي
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  )والتي تخضع لبرامج الحماية

أكبر مقارنة بالوضع كانت مساحة األراضي العشبية سابقًا في قطر 
وذلك نظرًا % 1إلى قرابة % 10الغطاء النباتي من 

 بمياه مرتفعةساهم أسلوب الرعي الذي يفتقد إلدارة مالئمة والري 
الرعي للجمال  جديد لمنع قرار وزاري كما تم وضع

شائعة مشكلة  التي تعتبرمشكلة الرعي الجائر 
أقصى عدد من الوحدات الحيوانية ( الحمولة الرعوية 

رعي خالل أطول فترة من الزمن على مساحة معينة من المراعي دون اإلضرار بالموارد الرعوية أي دون إلحاق 

 تستهلكالزراعة في قطر ، فإن (GDP)فقط من إجمالي الناتج القومي 
التي تأكل النباتات من جذورها على عكس نمط رعي 
لعب التغير في نمط الرعي التقليدي دوره في وضع مزيد من الضغط واستنزاف موارد المياه الجوفية لمزارع 

طق الغطاء االتنوع البيولوجي لمن تناقصمجتمعة إلى 
التعرية وانجراف التربة وزيادة عوامل  خصوبة

إطعامها من موارد غذائية أخرى داخل مناطق 
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والتي تخضع لبرامج الحماية دولة قطرللحياة البرية في  أحد الرموز الوطنية(المها العربي              

كانت مساحة األراضي العشبية سابقًا في قطر  حر مشكلة مستمرة في قطر، حيث
الغطاء النباتي من نسبة كثافة  وقلت. ، ولكن استبدلت اليوم بشجيرات شوكية ُمعمرة

ساهم أسلوب الرعي الذي يفتقد إلدارة مالئمة والري  كما".  حماة"ة مفهوم الحماية التقليدية المعروف باسم 
كما تم وضع. الملوحة واستنزاف وضرر المناطق الرملية في زيادة مشكلة التصحر

مشكلة الرعي الجائر ، لمواجهة )م2013لعام  146القرار الوزاري رقم (والماشية في كافة أنحاء البالد 
الحمولة الرعوية لتقدير  في دول شبه الجزيرة العربية، وأتت نتيجة غياب األبحاث 

رعي خالل أطول فترة من الزمن على مساحة معينة من المراعي دون اإلضرار بالموارد الرعوية أي دون إلحاق 
  .)الضرر بالتربة أو النبات أو تدهور حالتها

فقط من إجمالي الناتج القومي % 1على الرغم من أن قطاع الزراعة يشكل 
التي تأكل النباتات من جذورها على عكس نمط رعي  في قطر اإلبل والماعز الثروة الحيوانيةتشمل . من المياه العذبة

لعب التغير في نمط الرعي التقليدي دوره في وضع مزيد من الضغط واستنزاف موارد المياه الجوفية لمزارع 
مجتمعة إلى  االسبابأدت هذه  كما .، مثل البرسيممحاصيل االعالف الخضراء

خصوبة وانخفاض، ونقص في تعداد ومساحة العديد من االنواع المحلية
إطعامها من موارد غذائية أخرى داخل مناطق  بحاجة إلىوباتت الغزالن العربية والمها التي تعتمد على هذه الموائل 

             
  

حر مشكلة مستمرة في قطر، حيثال زال التص
، ولكن استبدلت اليوم بشجيرات شوكية ُمعمرةالحالي
ة مفهوم الحماية التقليدية المعروف باسم لخسار 

الملوحة واستنزاف وضرر المناطق الرملية في زيادة مشكلة التصحر
والماشية في كافة أنحاء البالد 

في دول شبه الجزيرة العربية، وأتت نتيجة غياب األبحاث  ومنتشرة
رعي خالل أطول فترة من الزمن على مساحة معينة من المراعي دون اإلضرار بالموارد الرعوية أي دون إلحاق يمكنها ال

الضرر بالتربة أو النبات أو تدهور حالتها
على الرغم من أن قطاع الزراعة يشكل و   

من المياه العذبة% 74
لعب التغير في نمط الرعي التقليدي دوره في وضع مزيد من الضغط واستنزاف موارد المياه الجوفية لمزارع لقد ، و االغنام

محاصيل االعالف الخضراء
ونقص في تعداد ومساحة العديد من االنواع المحليةالنباتي في قطر، 

وباتت الغزالن العربية والمها التي تعتمد على هذه الموائل . التربة
  .محمية لها
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تتمحور غالبية مشاريع  التنمية في قطر على امتداد الشريط الساحلي، وتشمل الحفر العميق في بعض المناطق، و 

ديدة كذلك انشاء محطات كهرباء جو والردم في البعض االخر لزيادة المساحة العمرانية إلنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، 
كذلك ، و ، ومحطات معالجة الصرف الصحي والمياه العادمة)وما تخلفه من مواد كيماوية وأمالح(ومحطات لتحلية المياه 

 ضغوط عليلهذه المشاريع تأثير سلبي على البيئة البحرية والساحلية بما تسببه من وبطبيعة الحال فإن . صناعة مشتقات النفط
  .ع إحيائيمن تنو  تحتويهالنظم البيئية وما 

غنية بموائل غنية بأعشاب البحر التي تحتضن ثاني أكبر تعداد في العالم  البحرية يجدر الذكر هنا بأن مياه قطرو 
، وشعاب مرجانية تمكنت من التأقلم مع ظروف البيئة القاسية لتوفر مواطن تكاثر وترعرع للعديد )البحر بقر(لحيوان األطوم 

تشمل كما . ة المهددة باالنقراضيتجارية، ومواطن غذاء رئيسية للسالحف البحر القيمة الذات من األسماك والكائنات البحرية 
التنوع ستكون بؤرة اهتمام فيما يخص الموائل الرئيسية للحياة البحرية الشعاب المرجانية، أعشاب البحر وأشجار القرم التي 

  .مقايس للتأكد من استدامة الثروة السمكية المحلية ويصاحب ذلك تقديم. البيولوجي للحياة البحرية في العقد القادم
 

 م2025حتى عام  االستراتيجيةاألهداف  -3

 

  .عن الوضع الحالي والمستقبلي للتنوع البيولوجي في دولة قطررفع مستوى المعرفة  :االستراتيجي األول الهدف

 

علي الشبكة العنكبوتية لتوثيق جميع الجوانب  انشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية للتنوع االحيائي :1-1هدف قطر الوطني 
تعمل بكامل وظائفها، وتكون منصة وأداة . الخاصة بتلك الموارد كالتوصيف والتقييم والحفظ وكذلك المعارف التراثية وغيرها

  .لرفع مستوى التوعية والمساعدة في اتخاذ القرارات
 

قضايا حول العلمية والمؤتمرات في المجالت  م2025عام  بحث علمي على األقل بحلول 25نشر  :2-1 هدف قطر الوطني
  .التنوع البيولوجي في دولة قطر

 

م يجب تحديد تعداد واتجاهات التغير العددي للكائنات البحرية والبرية المهددة 2025بحلول عام  :3-1هدف قطر الوطني 
  .في دولة قطر االنقراضبخطر 

  

ووضعها  م2025التنوع البيولوجي في قطر بحلول عام  لصون وحمايةالموائل الرئيسية التعرف على  :4-1هدف قطر الوطني 
 .في خرائط مناسبة

سلوب يمكن أتاحته بنمط و إ لسنوي لحالة التنوع البيولوجي، و م، تقييم ونشر التقرير ا2025بحلول عام  :5-1هدف قطر الوطني 
  .سهولة استخدامه من قبل واضعي السياساتمن 
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 )تضم أنواع من الطيور

، الوضع الراهنتحديدها هي االفتقار للمعلومات عن 
ووضع واضعي السياسات واصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات 

يتطلب نجاح أي برنامج أو مشروع للحفاظ على الطبيعة أن يكون مبنيًا على 
، مواقعها، توجهاتها، المخاطر، متطلبات الموائل والوظائف البيئية 
نوعًا من الكائنات التي تم إدراجها على القائمة الحمراء التابعة لالتحاد العالمية لحماية 

 واالتجاه العدديمناسب لتعداد هذه الكائنات 
التي من الممكن أن  علي المستوي المحليقليمي لتحديد التوجهات لهذه األعداد 

عدم القدرة علي حل الموائل الطبيعية يؤدي إلى 
المناسبة للتعرف على  العلميةالمعلومات  

أبحاث أكاديمية حاليًا ولكنها ال زالت غير كافية، 
إضافة إلى . لمشاركة هذه المعلومات قاعدة معلومات وبيانات

. كما هو متطلب من قبل كل مشروع  للقيام بالتقييم التأثير البيئي
ة البيئ ةار وز  بدأتلقد و  .يشير هذا لضرورة الدمج والقيام بجرد وٕادارة عالية الجودة لهذه البيانات ومقارنة قابلية استخدامها

جميع األبحاث الحالية عن التنوع البيولوجي 
ستتمكن هذه القاعدة عند عملها ، و نات، الموائل ومخاطرها الرئيسية

تم أيضًا تحديد أهمية قاعدة البيانات  كما
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تضم أنواع من الطيور(نماذج من الطوابع القطرية 

تحديدها هي االفتقار للمعلومات عن  منمن الفجوات الرئيسية التي تمكنت التقارير الوطنية المؤخرة 
واضعي السياسات واصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات المواقع والخصائص للتنوع البيولوجي في قطر لمساعدة 

يتطلب نجاح أي برنامج أو مشروع للحفاظ على الطبيعة أن يكون مبنيًا على حيث . السياسات الفاعلة المتعلقة بالتنوع االحيائي
، مواقعها، توجهاتها، المخاطر، متطلبات الموائل والوظائف البيئية للكائنات االتجاه العددي لهاأسس عملية متينة لمعرفة 

نوعًا من الكائنات التي تم إدراجها على القائمة الحمراء التابعة لالتحاد العالمية لحماية  33في قطر يوجد حاليًا 
مناسب لتعداد هذه الكائنات  تقدير، ولكن يمكن أن يكون هذا التقدير متهاون به لعدم وجود 

قليمي لتحديد التوجهات لهذه األعداد ، األمر الذي يشير إلى ضرورة القيام بتقييم إ
  . تكون معزولة عن التعداد العالمي

الموائل الطبيعية يؤدي إلى  مواقعاالفتقار إلى المعلومات البيئية األساسية في غالبية 
 توفر والجهود بدون للمواردمن الصعب وضع أولويات ف. مشاكل الوضع الراهن

أبحاث أكاديمية حاليًا ولكنها ال زالت غير كافية،  ورغم وجود .المناطق الرئيسية، والكائنات التي تتطلب مزيدًا من التركيز
قاعدة معلومات وبياناتإضافة إلى تبعثر المعلومات في عدد من المؤسسات وعدم وجود 

كما هو متطلب من قبل كل مشروع  للقيام بالتقييم التأثير البيئي علميةأن غالبية هذه المعلومات ال تتوفر في أوراق بحث 
يشير هذا لضرورة الدمج والقيام بجرد وٕادارة عالية الجودة لهذه البيانات ومقارنة قابلية استخدامها

جميع األبحاث الحالية عن التنوع البيولوجي  لضمالدخول في مراحل التخطيط المبدئية لقاعدة بيانات شاملة للتنوع البيولوجي 
نات، الموائل ومخاطرها الرئيسيةفي دولة قطر التي تشمل التعداد، الوضع وأماكن الكائ

كما. القراراتبشكل كامل من العمل كأداة لرفع مستوى التوعية والمساعدة في اتخاذ 

  

 
 
 
 
 
  
  

  

من الفجوات الرئيسية التي تمكنت التقارير الوطنية المؤخرة و 
المواقع والخصائص للتنوع البيولوجي في قطر لمساعدة و 

السياسات الفاعلة المتعلقة بالتنوع االحيائي
أسس عملية متينة لمعرفة 

يوجد حاليًا  .واألهمية
، ولكن يمكن أن يكون هذا التقدير متهاون به لعدم وجود (IUCN)الطبيعة 

، األمر الذي يشير إلى ضرورة القيام بتقييم إلها
تكون معزولة عن التعداد العالمي

االفتقار إلى المعلومات البيئية األساسية في غالبية وألن 
مشاكل الوضع الراهن

المناطق الرئيسية، والكائنات التي تتطلب مزيدًا من التركيز
إضافة إلى تبعثر المعلومات في عدد من المؤسسات وعدم وجود 

أن غالبية هذه المعلومات ال تتوفر في أوراق بحث 
يشير هذا لضرورة الدمج والقيام بجرد وٕادارة عالية الجودة لهذه البيانات ومقارنة قابلية استخدامهاو 

الدخول في مراحل التخطيط المبدئية لقاعدة بيانات شاملة للتنوع البيولوجي 
في دولة قطر التي تشمل التعداد، الوضع وأماكن الكائ

بشكل كامل من العمل كأداة لرفع مستوى التوعية والمساعدة في اتخاذ 
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خطة  استراتيجيةوالمتطلبات العامة لمزيد من المعلومات عن الوضع الحالي والمستقبلي للتنوع البيولوجي في قطر في أولويات 
   .لدولة قطر م2016-2011الوطنية  التنمية

  :1أولويات خطوات العمل لتحقيق الهدف 

 .انشاء قاعدة بيانات للتنوع البيولوجي .1
والمعلومات المتعلقة بالتنوع  البياناتالتي لديها  ذات الصلة البدء في تحاليل الفجوات بالتعاون مع الجهات األخرى .2

الوطنية وغير الحكومية، جامعة مراكز العلوم واألبحاث، هيئة اإلحصاء، وزارة البيئة، الجمعيات والهيئات ( االحيائي
 ).قطر، الهيئات الصناعية، وغيرها

، والتأكد من تحديث الخرائط (GIS)نظام المعلومات الجغرافية رائط وضع البيانات والمناطق الحساسة في خ .3
  .بصورة دورية والمعلومات

 .المعلومات على المدى البعيدالنسياب وتدريب األشخاص على الطرق العلمية للمراقبة والمقارنة تأهيل  .4
البيانات المبعثرة من األبحاث غير المنشورة، وتقارير تقييم التأثير على البيئة، واألبحاث جمع وتنسيق وتبويب وتحليل  .5

 .المصلحة وللعموموتوفيرها للمختصين وأصحاب األكاديمية والمشاريع المؤسسية 
تأسيس مجموعة عمل ضمن المؤسسات والقطاعات المعنية لتنسيق البيانات وآلية مشاركتها، وٕاعداد االتفاقيات  .6

  .واللوائح المنظمة لتوفير وتبادل البيانات والمعلومات بين المؤسسات المعنية
قاعدة بيانات التنوع على نات لوضعها مراقبة لجمع المعلومات عن المناطق الرئيسية والكائمتابعة و تأسيس برامج  .7

 .البيولوجي
 .ةلموائل في المناطق المحمية المعنيتأسيس وتحديد المهام لتطوير مؤشرات المراقبة واألداء للكائنات وا .8
 .توفير التحفيز والتمويل لنشر األبحاث في المجالت والسجالت العالمية المرموقة .9

 .نواع المحليةالالت واألمبكر لمتابعة أعداد السوضع نظام إنذار   .10
 
 

 مشاركة المجتمع في الحفاظ على التنوع البيولوجي ورفع مستوى االهتمام والتوعية :االستراتيجي الثاني الهدف
 

الصحراوية والبحرية مع فعاليات ميدانية يتم  ةالبيئ ومعلوماتوبيانات وضع برامج بيئية تفاعلية،  :1-2هدف قطر الوطني 
  .م2025والثانوية بحلول عام واالعدادية  االبتدائيةفي مناهج التعليم في جميع المدارس الحكومية للمرحلة دراجها إ

 

بحملة واحدة على األقل سنويًا تغطي كافة أنحاء الدولة عن القيام  م2015 عامأن يتم مع بداية  :2-2 هدف قطر الوطني
بالتعاون مع الجمعيات غير الحكومية، والمؤسسات ) الرطبة، الصحراء، وغيرهاألراضي البيئة البحرية، ا(التنوع البيولوجي 

  .الحكومية والقطاع الخاص
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واحد على األقل للتطوع المجتمعي، والتثقيف العلمي  جبرنامتأسيس  م2025أن يتم بحلول عام  :3-2هدف قطر الوطني 
  .)المحميات الطبيعية( أحد المناطق المحميةللمجتمع في 

 

 ىعلي المستو االحتفال على األقل بمناسبتين ذات صلة بالتنوع البيولوجي  م2016يتم مع بداية عام  :4-2هدف قطر الوطني 
، وتنسيق فعاليات مثل يوم البيئة العالمي، يوم المحيطات العالمي، يوم السالحف العالمي، يوم مكافحة التصحر المحلي

ي، بهدف التنوع البيولوجي، اليوم العالمي للتنوع البيولوج) ري، السباحة وركوب الدرجاتالج(العالمي، فعالية الرياضات الثالثية 
  .وغيرها من الفعاليات المماثلة

 

دقائق على األقل شهريًا من عشر تسليط الضوء على التنوع البيولوجي لمدة  م2025يتم بحلول عام  :5-2هدف قطر الوطني 
، الصحف والمجالت المحلية باللغة العربية واإلنجليزية، محطات التلفزيون االجتماعيوسائل التواصل (قبل وسائل اإلعالم 

  ).المحلية
 

استضافة مؤتمر دولي واحد على األقل في قطر عن التنوع  م2025و  2015بين عام ما أن يتم  :6-2هدف قطر الوطني 
  . البيولوجي

 

 :2أولويات خطوات العمل لتحقيق الهدف 
 

ن ية والتعليم، جامعة قطر وممثلين ععمل للتعليم البيئي تشمل أعضاء من وزارة البيئة، وزارة التربمجموعات تكوين  •
 .والثانوية واالعدادية التعليم البيئي للمرحلة االبتدائيةلمناهج المدارس الحكومية والخاصة لوضع المواضيع الرئيسية 

متعددة تتولى جهات االحتفاالت، وتهيئة لجان من ٕاقامة و تطوير أجندة سنوية لفعاليات رفع مستوى التوعية البيئية  •
  .وتخصيص الميزانية المتطلبةمسئولية تنسيق هذه الفعاليات وتحديد 

 .ترويج هذه الفعاليات واالجتماعاتدعوة وسائل اإلعالم لنشر و  •

العمل للحصول على الخبرات العالمية في تطوير برامج التثقيف العلمي للمجتمع مثل برنامج إيرث واتش، حمالت  •
 ).الكائنات الحية ومحيطها، وغيرها

وتدريب المدرسين  المناهجتحديث ، و ة للمؤسسات األكاديمية والمكتباتالبيئي تواإلصداراتوفير النشرات والمطبوعات  •
 .البيولوجيعلى قضايا التنوع 

 .عن التنوع البيولوجيوتوعية الطالب ترتيب فعاليات ميدانية لتعريف  •
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  .الحفاظ على األنظمة البيئية للمناطق الساحلية واستدامة الموارد البحرية :االستراتيجي الثالث الهدف
 

الصيد التجاري بدولة قطر بحلول عام  ألنشطةساليب وطرق الصيد المستدام أالتأكيد علي استخدام  :1-3هدف قطر الوطني 
 .م2025

  

واحد على األقل، أو مجلس عمل دراسة جدوى لمجلس وكالة بحري م 2025أن يتم بحلول عام  :2-3هدف قطر الوطني 
   .وكالة الزراعات المائية لتراخيص مزارع األسماك المحلية

  

 .لحماية السالحف البحرية لعم وخطةخطوات وضع وتطبيق  م2025أن يتم بحلول عام  :3-3هدف قطر الوطني
 

حماية البيئة البحرية، واألخذ بمبادرة النظام  لعم وخطةخطوات تطوير  م2025أن يتم بحلول عام  :4-3هدف قطر الوطني 
  .(EBSAs)البيئي وتحديد المناطق اإليكولوجية والبيولوجية الهامة 

 

المناطق المحمية الساحلية لتمثل جديدة اختيار ثالثة مناطق رئيسية  م2025أن يتم بحلول عام  :5-3هدف قطر الوطني
موائل التعشيش للسالحف البحرية، والطيور المهاجرة، وموائل الشعاب المرجانية بحيث تشمل والبحرية وٕاعالن الحفاظ عليها، 

  .ةيأو موائل األعشاب البحر /و
 

 .الحوت وحمايتهاقرش لتواجد  التعرف على المناطق الرئيسية م2025أن يتم بحلول عام  :6-3هدف قطر الوطني 
 

  .عمل المسوحات الموسمية عن الثديات البحريةم 2025أن يتم بحلول عام  :7-3هدف قطر الوطني
 

اليوم  حتي، وال زال الصيد التجاري نشطًا والسواحل البحرية لقد ارتبطت حضارة قطر وتراثها منذ زمن بعيد مع البحر
دة في المخاطر لموائله زيايواجه الخليج العربي من شأنها تقييم الخسائر الكبيرة، ولذا فإن وجد دراسات كافية وٕادارة ت الولكن 

مع أهداف لقياس اإلدارة والتحكم بالفعاليات التي لها  قرارات جريئة ووضع برامج محددةيتطلب تحقيق هذا الهدف الرئيسية، و 
التقليل من الدعم لقطاع صيد األسماك، و نها على سبيل المثال منع الصيد في مواسم محددة، معلى البيئة البحرية، و  تأثير

ووضع ، تحفيز الصيادين للتوجه نحو السياحة البحريةو تحديد كميات الصيد، و وضع قوانين جديدة لمعدات وأدوات الصيد، و 
  . يةتعليق أو الحد من سفن الصيد التجار و برامج التعليم وتدريب الصيادين، 

القيام باإلضافة للسابق تجارية، ولكن يتطلب القيمة اللقد تم تقييم مخزون الثروة السمكية للعديد من األسماك ذات 
إدارة جديدة للثروة السمكية للتعرف على موائل وضع األسماك للبيض، والمناطق الرئيسية لمنع الصيد بها، والتأثير  بدراسات

األهداف،  هذهمن الضروري أيضًا المبادرة بحمالت توعية للمستهلك لتحقيق إدارة مقترحة، و  برامجاالقتصاد المجتمعي ألية 
يتطلب هذا الهدف تحديد موارد استيراد شجيعهم لشراء األسماك المستدامة، كما وٕاعالم المجتمع عن مشكلة الصيد الجائر وت

سوق القطري، وضرورة مشاركة مجلس البيئة البحرية، عالمات تؤكد بأنها صديقة للبيئة قبل تقديمها لل معأسماك مستدامة 
  .ومجلس الزراعات المائية في توثيق هذه األسماك والمصادقة عليها
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والموجودة في قطر لدراسات دقيقة، وهنالك 
منها على سبيل المثال ما تحتويه بيئة قطر البحرية من السالحف البحرية، 

 مساعدة الدولة في تحقيق خطط صون تلك الكائنات
أهدافها في الحفاظ على البيئة البحرية، وذلك من خالل جذب االهتمام الوطني والدولي ورفع مستوى التوعية عن التنوع 

خاصة  البدء بأبحاثمن خالل  الفريدةلقد أبدى القطاع األكاديمي والصناعي اهتمامًا واضحًا لحماية هذه الكائنات 
قرش الحوت، دلفين للطاقة، ، برنامج شركة ميرسك ل

 وهنالك فرصة لتشجيع وترويج هذه المبادرات، وجمع البيانات التي تم الحصول عليها
وما بها من تنوع  خطوات العمل للحفاظ على الموائل

بشكل مناسب، والخروج منها باستنتاجات وتوصيات 
ومجموعات من البيانات لمشاريع خرائط تحدد المناطق الساحلية الحساسة التي ُتعرف المناطق البحرية المهمة، 

إقليمية تمت مؤخرًا تشير إلى مسارات الهجرة ومناطق التغذية لسالحف منقار الصقر باستخدام تقنية التتبع عبر األقمار 

، واستخدامها من قبل قطاع للمعنين وجميع المهتمين وعامة المجتمع
لتطبيق أفضل الممارسات لمشاركة المجتمع، والمساهمة الفعالة في التخطيط الشامل على نطاق القطاع الحكومي 
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  قرش الحوت                                                   

والموجودة في قطر لدراسات دقيقة، وهنالك  بخطر االنقراضتفتقر العديد من الكائنات البحرية العالمية المهددة 
منها على سبيل المثال ما تحتويه بيئة قطر البحرية من السالحف البحرية، . ضرورة التفاقية وطنية وتبني خطط الحفاظ عليها

خطط صون تلك الكائنات يمكن من خالل تنفيذقرش الحوت الدالفين و و ، 
أهدافها في الحفاظ على البيئة البحرية، وذلك من خالل جذب االهتمام الوطني والدولي ورفع مستوى التوعية عن التنوع 

  . البيولوجي البحري في الدولة
لقد أبدى القطاع األكاديمي والصناعي اهتمامًا واضحًا لحماية هذه الكائنات 

، برنامج شركة ميرسك لالبحريةبرنامج قطر للبترول للسالحف ( الحماية
وهنالك فرصة لتشجيع وترويج هذه المبادرات، وجمع البيانات التي تم الحصول عليها، )للشعاب المرجانية وغيرها

خطوات العمل للحفاظ على الموائلو لتطوير مخططات  وضم هذه المبادرات مع األولويات الوطنية وتسخيرها
والخروج منها باستنتاجات وتوصيات  اوتحليلهبيانات حالية متوفرة لكن لم يتم نشرها  ورغم وجود

خرائط تحدد المناطق الساحلية الحساسة التي ُتعرف المناطق البحرية المهمة، 
إقليمية تمت مؤخرًا تشير إلى مسارات الهجرة ومناطق التغذية لسالحف منقار الصقر باستخدام تقنية التتبع عبر األقمار 

للمعنين وجميع المهتمين وعامة المجتمعمن الضروري نشر هذه األبحاث وجعلها 
لتطبيق أفضل الممارسات لمشاركة المجتمع، والمساهمة الفعالة في التخطيط الشامل على نطاق القطاع الحكومي 

  

                                                   
  

تفتقر العديد من الكائنات البحرية العالمية المهددة 
ضرورة التفاقية وطنية وتبني خطط الحفاظ عليها

، )بقر البحر(األطوم و 
أهدافها في الحفاظ على البيئة البحرية، وذلك من خالل جذب االهتمام الوطني والدولي ورفع مستوى التوعية عن التنوع 

البيولوجي البحري في الدولة
لقد أبدى القطاع األكاديمي والصناعي اهتمامًا واضحًا لحماية هذه الكائنات 

الحمايةو  الصون بهم وبرامج
للشعاب المرجانية وغيرها CSوأعمال 

وضم هذه المبادرات مع األولويات الوطنية وتسخيرها
ورغم وجود. احيائي فريد

خرائط تحدد المناطق الساحلية الحساسة التي ُتعرف المناطق البحرية المهمة، تشمل هي و 
إقليمية تمت مؤخرًا تشير إلى مسارات الهجرة ومناطق التغذية لسالحف منقار الصقر باستخدام تقنية التتبع عبر األقمار 

  .الصناعية
من الضروري نشر هذه األبحاث وجعلها و 
لتطبيق أفضل الممارسات لمشاركة المجتمع، والمساهمة الفعالة في التخطيط الشامل على نطاق القطاع الحكومي الصناعة 
 .والصناعي
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 :3أولويات خطوات العمل لتحقيق الهدف 
 

 .الفعاليات التي تتم في البحرنشطة و ألالسمكية والصيد لمراقبة فعالة لتأسيس برنامج مراقبة الثروة  �
 .ق السمكاسو أ عليتأسيس برنامج فعال مع طاقم عمل مؤهل للمراقبة والتفتيش  �
 .المحلية والتشجيع على شراء أسماك مستدامة الوضع الراهن لألسماكتطوير حملة توعية للمستهلك عن  �
بيانات التنوع مع وضع تلك البيانات علي قاعدة جمع األبحاث من المشاريع الوطنية واإلقليمية عن السالحف البحرية  �

 .االحيائي
 بالمعداتدراسة تجريبية عن أدوات ومعدات الصيد لفحص تأثيرها ومستويات الصيد عن طريق الخطأ  البدء بإجراء �

 .واألدوات المختلفة
 .األسماك، أو مناطق وضع البيض لمنع الصيد الموسمي ونموتحديد المناطق الرئيسية لتكاثر  �
 .البحرية والثدياتحماية البيئة البحرية، ويشمل ذلك السالحف البحرية  تطوير برنامج تدريب للصيادين عن �
تأسيس برامج سياحة بيئية للمناطق البحرية، وبرامج التطوع المجتمعي لمراقبة تعشيش السالحف، ومشاريع المسوحات  �

 .للثديات البحرية
بعض المناطق الي منطقة محمية حسب وجود  لية ودراسة أهميتها لدراسة تحويلبحاث عن الموائل الساحجمع األ �

 .منطقة فريدة أو حسب ما تظهره الدراسات المسحية والعلمية
مراقبة وأبحاث بشراكة مع القطاع الصناعي ومنصات النفط في عرض البحر التي تلعب دورها كمناطق  البدء ببرنامج �

 .بحرية محمية
 .لمزارع الروبيان واألسماك الحالية والجديدة (ASC)السعي للحصول على توثيق من مجلس الزراعات البحرية  �
  .جدوى مع مجلس الوكالة البحرية لتوثيق قطاع صيد األسماك المحليدراسة  البدء بإعداد �

 

  الحفاظ على التنوع البيولوجي البري من خالل إدارة فعالة للمناطق المحمية :الهدف االستراتيجي الرابع
 

استكشاف وجمع وتوصيف وتقييم وتوثيق الموارد الوراثية المحلية البرية للوقوف علي الوضع الراهن : 1-4هدف قطر الوطني 
  . م2025بنهاية عام 

  

، مع 2025تطوير خطط إدارة وبرامج مراقبة لجميع المناطق المحمية في دولة قطر بحلول عام  :2-4هدف قطر الوطني 
  .المصالح والخبرات المحلية والعالميةمشاركة من قبل المجتمعات المحلية، وأصحاب 

 

، وتوظيف طاقم م2025مراكز للزوار بحلول عام لتكون توفير ثالث مناطق محمية على األقل  :3-4هدف قطر الوطني 
  .عمل من المجتمع المحلي وتوفير فعاليات السياحة البيئية
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والتركيز على فعاليات زيارات  م2025بحلول عام  %40زيادة عدد الزوار للمناطق المحمية بنسبة  :4- 4هدف قطر الوطني 
  .طالب المدارس والشباب

 

تقييم مدي ساس علمي للمناطق المحمية كل ثالث سنوات لأبتقييم وضع التنوع االحيائي علي القيام  :5-4هدف قطر الوطني 
  .ةالمنفذة على الحياة الفطري نشطة الصونأنجاح خطط و 

 

، رمسار، المحميات WHC(منطقتين محميتين على األقل تحت االتفاقيات الدولية تخصيص  :6-4هدف قطر الوطني 
ومساهمتها  الصورة اإليجابية الدولية لدولة قطر مما يساهم في ابرازلزيادة شهرتها ووضعها العالمي، ) المحيطية من يونسكو

  .في مجال صون التنوع االحيائي
 

بأن المناطق البرية المحمية تساعد بشكل فعال في التحدي لمشكلة  م2025التأكد بحلول عام  :7-4هدف قطر الوطني 
  .لنباتات في تلك المناطقبالحفاظ على التنوع المحلي الغني اوتعرية التربة من خالل التصحر 

  

ن للتوعية واالرشاد وتنمية وصو ال يوجد حاليًا في جميع المناطق المحمية البرية أو البحرية خطط إدارة محترفة وألنه 
حماية التنوع البيولوجي مجال األولويات المهمة لقطر خالل العقد التالي في  إن أحد، فيائي بتلك المناطقورعاية التنوع االح

، وبشكل هام تطبيق هذه الخطط )المحميات الطبيعية الرسمية(بالدولة يكمن في تطوير خطط إدارة رسمية للمناطق المحمية 
  . اإلدارية

  

من % 23لهذه المناطق المحمية التي تشكل  واإلدارةومن المؤشرات الرئيسية الضرورية هي قياس مدى الفعالية 
  :، وتشملمساحة البالد

 .التمثيل المناسب لنسبة األنظمة البيئية في قطر في نظام المناطق المحمية •
 .وضع ميزانية وتحديد عدد طاقم العمل المؤهل إلدارة كل منطقة •
  .تغير العددي لألنواع الحيوانية بالمناطق المحميةاتجاه ال •
  .عدد البرامج التوعوية المنفذة بكل محمية •
  .مدي التغير في نسبة وكثافة الغطاء النباتي بالمحميات المختلفة •
 .عدد االنواع  أو السالالت المعرضة لخطر االنقراض بالمحمية •
 .عدد الزوار لكل منطقة محمية •
 .للزوار في كل منطقة محميةعدد المرافق المتوفرة  •
 .ع مستوى التوعية للزوار عن أهمية الحفاظ على المنطقة والطبيعةرف •
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  :4أولويات خطوات العمل لتحقيق الهدف 

 .بصورة علمية سليمة على إدارة المنطقة المحميةالبيئة  تدريب حراس •
 .بناء القدرات الوطنية إلدارة المناطق المحمية •
وطنية وأصحاب ال الجهاتلجنة إدارة لكل منطقة محمية، تتكون من أعضاء من المجتمع المحلي، األكاديمي،  تشكيل •

 .أو الذين يعملون ضمن المنطقة المحمية ومحيطها، المصالح المتواجدين
 وضع خطط إدارة مبدئية لجميع المناطق المحمية مع استشارة المجتمعات المحلية، الخبراء العاملين وأصحاب •

 .واالستشارة من سكرتاريات االتفاقيات الدولية والهيئات األكاديمية عند الحاجةوالحصول على النصيحة . المصلحة
 .كل منطقة، ووضع أهداف معينة ومؤشرات لقياس األداءإلدارة الخطة المحددة توضيح أهداف  •
 .تطوير خطة تمويل وموارد مستدامة لكل منطقة محمية •
المعايير التي تم تحقيقها لتصنيفها العالمي، ويشمل ذلك يولوجي لكل منطقة محمية لتقييم جمع بيانات التنوع الب •

 .المحميات المحيطية، والمواقع التراثية العالمية
 .تطوير مرافق وبنية تحتية إذا كان ضروريًا إلدارة مناسبة للمنطقة المحمية •
 .يم الناجحةيووضع الدالئل لبرامج إعادة التق تطوير أولوية برامج األبحاث والمراقبة للكائنات الرئيسية، •
 .اإلدارة وتمويل المناطق المحمية ورفع مستوى التوعية لتعزيز فاعليةتوظيف السياحة البيئية الوطنية والعالمية كأداة  •
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لضمان  الوطنيةخطط الالسياسات و الحفاظ على التنوع البيولوجي في 

 

وطنية للتنوع البيولوجي وتوصيلها  الستراتيجية

 

على  بالحفاظ واألخذالوطنية التنمية  استراتيجيات
  .لضمان التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة

| Qatar National Biodiversity Strategy 2015-2025  

�
  ا���#ط� ا������ -(و�� �

الحفاظ على التنوع البيولوجي في  دراجدمج وإ  :االستراتيجي الخامس

الستراتيجيةالتحديث والتبني الرسمي  م2014أن يتم بنهاية عام  :1-
  .لجميع الوزارات والمؤسسات وتعريف خطوات عملها الرئيسية بشكل واضح

استراتيجياتمراجعة تامة لجميع م 2015بداية عام أن يتم مع : 2-
لضمان التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة التنوع البيولوجي الُمحدثة استراتيجيةالتنوع البيولوجي والتناغم مع 

 

 

االستراتيجي الخامس الهدف

  التنمية المستدامة

-5هدف قطر الوطني 

لجميع الوزارات والمؤسسات وتعريف خطوات عملها الرئيسية بشكل واضح

-5هدف قطر الوطني 

التنوع البيولوجي والتناغم مع 
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للتنوع الحفاظ على الطبيعة واالستدامة  ودمج خططابراز واستخدام  م2025يتم بحلول عام أن : 3-5هدف قطر الوطني 
من ) ب( 6والخطط الوطنية للدولة المتطلبة وفقًا للبند  القطاعات الحكومية ذات الصلة في استراتيجيات وخططالبيولوجي 

  .(CBD)اتفاقية الحفاظ على التنوع البيولوجي 
    

صون تكوين لجنة من القطاعات المختلفة لمراجعة التقدم الوطني نحو  م2016م اأن يتم بحلول ع :4-5هدف قطر الوطني 
  .التنوع البيولوجي المحلي وحفظ

 

مشاركة الالوطنية للتنوع البيولوجي كأولوية وطنية مع  االستراتيجيةإقرار  م2016أن يتم بحلول عام  :5-5هدف قطر الوطني 
يتم اختيارها للتنسيق مع وزارة البيئة حول التنوع  وزارة، ووجود عضوين على األقل من كل عند التطبيق المسئولياتفي 

  .البيولوجي وقضايا حماية البيئة
 

عمل أربعة اجتماعات على األقل في السنة بين وزارة البيئة وهيئات  م2016أن يتم مع بداية عام  :6-5هدف قطر الوطني 
  .2030وأهميتها لرؤية قطر  أولويات التنوع البيولوجيورفع التخطيط لمراجعة المشاريع في المناطق الحساسة، 

 

ام يؤخذ بعين بأن الحفاظ على التنوع البيولوجي واالستخدام المستد م2025التأكد بحلول عام  :7-5هدف قطر الوطني 
 .(EIA)عن طريق وضع القوانين النهائية، والنظم واإلرشادات لتصاريح تقييم التأثير البيئي  التنميةاالعتبار في جميع مشاريع 

 

 � اي 
	�� � ����ر  م������2025ت ��� �رة 
	��ل ��م  خفض جميع أشكال التلوث إلى :8-5ھ(ف �
� ا��ط���

  .إ�"�!� ��
  

 قاعدة أهداف االتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي صادقت عليها ودمج ، تعميم 2025بحلول عام : 9-5ھ(ف �
� ا��ط�
 .قطر في عمليات وضع السياسات والتخطيط الوطني

 

  :5أولويات خطوات العمل لتحقيق الهدف 

الوطنية للتنوع البيولوجي في تطوير وتخطيط القرارات، والدعوة لالجتماعات  ةستراتيجيلالمشاركة فريق وزارة البيئة  �
 . الوطنية التنمية ةالستراتيجيالرئيسية 

 .التخطيط التنموي واإلحصاءالتواصل الجيد والمنتظم مع هيئات التخطيط الذي يشمل وزارة  �
الوطنية للتنوع البيولوجي لسعادة وزير البيئة وأعضاء اإلدارة  لالستراتيجيةالعناصر والمحتويات الرئيسية  يصالرفع وإ  �

 .العليا في وزارة البيئة
األخرى  والجهات، ومجلس التخطيط العمراني التخطيط التنموي واإلحصاءمن قبل وزارة  االستراتيجيةمن قبول التأكد  �

 .ذات الصلة
 .الوطنية التنمية الستراتيجيةالتأكد من تمثيل وزارة البيئة في أية مراجعات مستقبلية  �
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لتتناغم مع المستجدات  تقوية وتنقيح التشريعات البيئية الحالية وتقديم تشريعات جديدة عند التعرف على الفجوات �
 .واالتفاقيات المحلية واالقليمية والدولية الجديدة والمستحدثة

 .ليات تطبيقهاآوتعزيز ، االستراتيجيةتأسيس آلية قانونية لتطبيق  �
وعقد جلسات وورش عمل للشرح والتوضيح لمتخذي الوطنية للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةتجهيز ملخص واضح عن  �

 .القرارات وجميع الجهات المعنية
 

  تعزيز القدرات الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي :االستراتيجي السادس الهدف
 

 

متخصصين ومؤهلين للعمل في مجال التنوع البيولوجي  بحلول عام  تعزيز الكادر البشري بموظفين :1-6هدف قطر الوطني 
  .م2025

 

  .رشهادة الماجستيحاصلين علي موظفي اإلدارة في وزارة البيئة زيادة في  م2025أن يتم بحلول عام  :2-6هدف قطر الوطني
 

  .تدريب الموظفين في وزارة البيئةعلى األقل في برامج % 25زيادة بنسبة  2025مأن يتم بحلول عام  :3-6هدف قطر الوطني
  

، تعزيز القدرة على تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف وتيسرها من خالل م2025بحلول عام  :4- 6هدف قطر الوطني
  .مقارنة وتحديد وترويج أوجه التآزر بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف الموقعة والمصادق عليها من قبل دولة قطر

  

�*د ا!,�ظ1�0 ا!,4ھ��1 ا!1�2 ���!�ا ا���0/�ت ا!.�-�� ا!,�+*دة ا(ط�اف  ازد��د، م2025
	��ل ��م : 5-6 ھ(ف �
� ا��ط�

  .وذ!9 !�	��1 إ�*اد ا!��8ر�� وا!�7��6 وا!�2�06

التنوع  استراتيجيةالحد الرئيسي في تطبيق العديد من أوجه  عامل م2004لقد حددت التقارير الوطنية منذ عام 
هنالك ضرورة لبناء القدرات الوطنية وتشجيع المزيد من الشباب  ، ما يجعلالمختصين والمؤهلينهو غياب الخبراء و البيولوجي 

ك هناعلما أن . والجيل الناشئ للتخصص في مجال العلوم وتولي مهام مشاريع األبحاث التي تلبي متطلبات البيانات الوطنية
تتم هذه ، و من دراسات الماجستير في العلوم %12علوم البيولوجية والصحة البيئية تتضمن زيادة حالية للتخصص في ال

الدراسات من قبل الطالب القطريين خارج الدولة، بينما تتضمن التخصصات في األحياء، الصحة، الكيمياء والجيولوجيا نسبة 
الطلبة على التخصص واختيار مسارهم المهني في ويجب لضمان إقبال المزيد من . من دراسات الدكتوراه خارج الدولة% 24

، وتوفير فرص اكتساب الخبرة العملية وبرامج عنهاواإلعالن  فتح مزيد من فرص العمل ،إدارة البيئة والحفاظ على الطبيعة
وقطاعات لخيارات بديلة عن التوجه للعمل في قطاع النفط والغاز  فرص جذابة لجلب قوى عاملة مؤهلةالتدريب وتوفير 

  .التطوير
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الوحيدة الجهة الحكومية هنالك أيضًا ضرورة لزيادة ملحوظة في عدد طاقم العمل ضمن وزارة البيئة التي تعد 
. الرئيسية المسئولة عن األبحاث، التنفيذ والتطبيق لجميع أوجه حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي في كافة أنحاء البالد

ن الفعاليات والدراسات المعينة لجهات خارجية بطريقة يمكن لوزارة البيئة االستفادة منها في بناء القدرات 
من التنمية الية معدالت عتشهد قطًر نموًا سريعًا في قطاع الصناعة يصاحبه 

يتم ضمن مفهوم االستدامة كما هو النمو واالزدهار 
غياب القوى العالمة والموارد المتطلبة لحماية 

وتناغم مع البيئة الطبيعة سيكون أمر من  الموارد الطبيعية وٕادارة تأثير فعاليات اإلنسان، ورؤية الدولة الوطنية في النمو بتوازن
والتأكد من خالل تعاون اللجان الداخلية  االستراتيجية

  .الوطنية التنمية الستراتيجياتومجموعات العمل أن تؤخذ بعين االعتبار سياسات التخطيط المدني وأية مراجعات مستقبلية 
 

 هاالمنصف للعوائد الناتجة من استخدام
 

  صورة من مركز التقنية الحيوية بالدوحة

من الكائنات الغازية والكائنات إلى حماية األنظمة البيئية الطبيعية واإلنسان 
والهدف من ذلك هو التأكد من عدالة تقسيم المنافع الناشئة عن استخدام 

ى المستوردة ق للمواد الغذائية والمنتجات األخر 
ُتشكل الكائنات المعدلة جينيًا والكائنات الغازية خطرًا قد ال يتم مالحظته على الفور، مثل المخاطر 

حول هذه القضايا ذات  على التنوع البيولوجي البحري والبري نتيجة التطوير المكثف والصناعات، مما يشير عدم توفر معلومات
رفع مستوى الوعي لمفهوم ل هناك حاجة باإلضافة إلى ذلك،

  .تقاسم سبل الوصول والمنافع وٕانتاج ونشر المعلومات حول بروتوكول ناغويا وفوائده للدولة
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هنالك أيضًا ضرورة لزيادة ملحوظة في عدد طاقم العمل ضمن وزارة البيئة التي تعد 
الرئيسية المسئولة عن األبحاث، التنفيذ والتطبيق لجميع أوجه حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي في كافة أنحاء البالد

ن الفعاليات والدراسات المعينة لجهات خارجية بطريقة يمكن لوزارة البيئة االستفادة منها في بناء القدرات 
تشهد قطًر نموًا سريعًا في قطاع الصناعة يصاحبه . حفاظ على هذه الخبرة ضمن الدولة

النمو واالزدهار مؤهل للتأكد من أن  الذي يتطلب بدوره تعين وتدريب طاقم عمل
غياب القوى العالمة والموارد المتطلبة لحماية . م2016- 2011 الوطنيةالتنمية  واستراتيجية م2030موضح في رؤية قطر 

الموارد الطبيعية وٕادارة تأثير فعاليات اإلنسان، ورؤية الدولة الوطنية في النمو بتوازن
االستراتيجيةلقد تم توكيل وزارة البيئة بمهام إدارة وتوجيه وتطبيق هذه 

ومجموعات العمل أن تؤخذ بعين االعتبار سياسات التخطيط المدني وأية مراجعات مستقبلية 

المنصف للعوائد الناتجة من استخدامحماية الموارد الجينية في قطر وضمان التقاسم  :الهدف االستراتيجي السابع

صورة من مركز التقنية الحيوية بالدوحة   

إلى حماية األنظمة البيئية الطبيعية واإلنسان  االستراتيجيةالهدف السابع في هذه 
GMOs( والهدف من ذلك هو التأكد من عدالة تقسيم المنافع الناشئة عن استخدام  .وفقدان الموارد المحلية

ق للمواد الغذائية والمنتجات األخر يثبرامج تو  سيمكن تحقيق ذلك عن طريق تأسي، و الموارد الجينية والوصول إليها
ُتشكل الكائنات المعدلة جينيًا والكائنات الغازية خطرًا قد ال يتم مالحظته على الفور، مثل المخاطر ، و والتصديق على منشئها

على التنوع البيولوجي البحري والبري نتيجة التطوير المكثف والصناعات، مما يشير عدم توفر معلومات
باإلضافة إلى ذلك،. الصلة بالسالمة الوقائية في قطر وضرورة تسليط الضوء عليها

تقاسم سبل الوصول والمنافع وٕانتاج ونشر المعلومات حول بروتوكول ناغويا وفوائده للدولة

هنالك أيضًا ضرورة لزيادة ملحوظة في عدد طاقم العمل ضمن وزارة البيئة التي تعد  
الرئيسية المسئولة عن األبحاث، التنفيذ والتطبيق لجميع أوجه حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي في كافة أنحاء البالد

ن الفعاليات والدراسات المعينة لجهات خارجية بطريقة يمكن لوزارة البيئة االستفادة منها في بناء القدرات يمكن توكيل بعض م
حفاظ على هذه الخبرة ضمن الدولةلالمحلية ل

الذي يتطلب بدوره تعين وتدريب طاقم عمل والنمو
موضح في رؤية قطر 

الموارد الطبيعية وٕادارة تأثير فعاليات اإلنسان، ورؤية الدولة الوطنية في النمو بتوازن
لقد تم توكيل وزارة البيئة بمهام إدارة وتوجيه وتطبيق هذه  .الصعب تحقيقه

ومجموعات العمل أن تؤخذ بعين االعتبار سياسات التخطيط المدني وأية مراجعات مستقبلية 

الهدف االستراتيجي السابع

 
 
 
 
 

   
  

  

  

الهدف السابع في هذه  يسعى
GMOs( المعدلة جينياً 

الموارد الجينية والوصول إليها
والتصديق على منشئها

على التنوع البيولوجي البحري والبري نتيجة التطوير المكثف والصناعات، مما يشير عدم توفر معلومات
الصلة بالسالمة الوقائية في قطر وضرورة تسليط الضوء عليها

تقاسم سبل الوصول والمنافع وٕانتاج ونشر المعلومات حول بروتوكول ناغويا وفوائده للدولة
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  : 7أولويات خطوات العمل لتحقيق الهدف 

 .المواد و المنتجات المحورة وراثياً  عنانشاء غرفة لتبادل المعلومات  .1
 :للسالمة اإلحيائية والذي يكون عملها الوطنية للجنةالوطني  اإلطارعمل  .2

 .تقييم المخاطر  - أ 
 .التحكم في الدخول غير القانوني للمواد المعدلة وراثياٌ   -ب 
 .المنتجات المحورة ورائياٌ  عليوضع العالمات   -ج 
 .القانوني و التشريعي وضع اإلطار  - د 
 .وضع اإلطار البحثي لتقييم المخاطر  -ه 
دخول الكائنات المعدلة وراثيٌا للبلد وٕاصدار التصاريح الخاصة بدخولها وٕاجراء  لمراقبةوضع اإلطار   -و 

 .المختصة عليها في المختبرات االختبارات
 .رفع تقارير دورية عن حالة السالمة اإلحيائية بالدولة  - ز 
 .طنية في مجال السالمة اإلحيائيةبناء القدرات الو   -ح 
 .التوعية و التثقيف عن الكائنات المعدلة وراثياٌ   -ط 
 .إعداد استراتيجية للسالمة اإلحيائية بما يتماشى مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  - ي 

والمنافع رفع مستوى الوعي لمفهوم تقاسم سبل الوصول ل سبل الوصول وتقاسم المنافعتنفيذ بروتوكول ناغويا حول  .3
  .وٕانتاج ونشر المعلومات حول بروتوكول ناغويا وفوائده للدولة

  .المنافع في قطر وتشجيع التعاون الوطني واإلقليميتقاسم إنشاء آلية لتحديد قضايا أولويات تقاسم سبل الوصول و  .4
  .تعزيز المعرفة والبحوث حول قيمة الموارد الجينية الموجودة في قطر .5
الجيني من خالل حماية األنواع والمحاصيل المحلية  ام للموارد الجينية ومنع اإلفقارضمان االستخدام المستد .6

  .والمتوطنة
 

 للعمل االستراتيجيةوضع  -4
 

لبة للقيام بخطوات عمل لإلنسان، الموارد التقنية والمالية المتط األمانتحديد  خطوة التالية والفورية للتطبيقتشمل ال
 ال يمكن توصيلها ، لكن حكومية بدأتها وزارة البيئة استراتيجيةالوطنية للتنوع البيولوجي هي  االستراتيجية، ورغم أن األولويات

شراكات عديدة، ومهام  يالبيولوجيتطلب الحفاظ على التنوع  ، بلحكومية منفردة جهةمن قبل دائرة واحدة فقط، أو  اوانجاحه
عمل داخلية ومجموعات عمل، ومنظومة مشاركة منتظمة للمعلومات وتعاون من قبل متطوعين والمؤسسات األكاديمية وقطاع 

  .األعمال
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وزارة البيئة بدور التنسيق والوصول إلى جميع القطاعات من خالل التعاون بين القطاعات المختلفة،  تكليفلقد تم 
وسائل التواصل و الوزارات واللجان األخرى، ومن خالل مشاركة المجتمع عن طريق وسائل اإلعالم الوطنية مع واالجتماعات 

يجب تأسيس مجموعات عمل ثابتة وكافية تشمل ، كما التي تشمل الجمعيات غير الحكوميةاالجتماعية والمجموعات المجتمعية 
العمل في أولويات خطوات العمل الواردة لتحقيق األهداف لكل أعضاء يستمرون على المدى البعيد بأسرع وقت ممكن لبداية 

يتم أيضًا تقدير وتشجيع الدور الرئيسي لقطاع الصناعة في االبتكار واألبحاث، ومشاركة القطاع هدفها، كما و  استراتيجية
تتميز قطر بمكانة جيدة لتولي مهام الريادة اإلقليمية في الحفاظ على التنوع ، و االستراتيجيةالخاص خالل تطبيق هذه 

البيولوجي، ويبدو واضحًا بما قامت بتقديمه من برامج الدعم المالي لبرامج وأبحاث دولية للتنوع البيولوجي، منها على سبيل 
  .له أسيس هيئات إدارية وتنظيميةالذي تمكن بسرعة الموافقة عليه في اتفاقات دولية وت )حماة(المثال صندوق 

الوطنية لبناء شراكات وقاعدة معرفة وبناء القدرات الوطنية  االستراتيجياتيكمن التحدي اآلن في التركيز على تطبيق 
 مالئمةيجب أن تكون برامج الحفاظ الفعالة مناسبة ومواردها ، و االستراتيجيةلوضع أولويات خطوات العمل التي تم تحديدها في 

تلعب الجهود الحكومية المركزة ، كما يجب أن تركز على المستقبل عاملةالمشاريع الصناعية واالقتصادية، وتدريب قوى  في
 ةاالستراتيجياء في التأكد من تطبيق ناجح لهذه كالتي تجمع الدعم المالي والعلمي وموافقة أصحاب المصالح على التعاون كشر 

  .الُمحدثة
المخصص لكل برنامج  التمويل الماليالوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي على مستوى  االستراتيجيةيعتمد نجاح 

 لالستراتيجيةومن المفيد األخذ بعين االعتبار مورد مبتكر جديد للدعم المالي . االستراتيجيةفي هذه  وخطوة عمل تم تعريفها
على (تقديم ضرائب جديدة ورسوم  ) ت األنظمة البيئية، بفة لخدمايوضع تعر ) أ: الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي، مثل

تخصيص قسم من الرسوم المدفوعة في قطاع تراخيص صيد األسماك ) ، و ج)سبيل المثال، لقطاع التنقيب عن النفط والغاز
  .وتصاريح الصيد البري لفعاليات الحفاظ على التنوع البيولوجي

الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي والوثائق الدورية التي سيتم مراجعتها  لالستراتيجيةيجب المراجعة الديناميكية 
ويجب األخذ بعين االعتبار التغيرات السريعة التي تشهدها الدولة التي تخضع أيضًا للمراجعة والتنقيح  ،وتنقيحها بشكل منتظم

كما يقترح أيضًا تجهيز تقارير سنوية للتقدم  .سنواتالحفاظ على التنوع البيولوجي من قبل وزارة البيئة كل خمس  الستراتيجية
 ةاالستراتيجيالمقترحة في  نشطةهداف واألالبرامج واألواإلنجاز من قبل وزارة البيئة للنظر في مدى فعالية وصحة تطبيق 

 .الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي
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  .مثال للمؤشرات في قياس التقدم نحو األهداف المحددة: 1الملحق 

 

  الهدف المؤشر المحتمل

 2- 1  .عدد المنشورات العلمية عن التنوع البيولوجي في قطر

  3- 1  .عدد الكائنات المهددة بالخطر مع معرفة توجهات تعدادها في قطر

 4- 1  .توفر خرائط الموائل الطبيعية

 1- 2  .االبتدائية واالعدادية والثانوية في الدولة التي تقدم نماذج تعليم بيئيعدد المدارس 

 3- 2  .عدد الحمالت الوطنية عن التنوع البيولوجي مع مستوى عاٍل من مشاركة أصحاب المصالح في تنسيق الحملة

 4- 2  .عدد المشاركين في برامج مشاركة األهالي العلماء في المناطق المحمية

 5- 2  .الحتفال بمناسبات عالمية للتنوع البيولوجيعدد أيام ا

 6- 2  .عدد مرات سرد وسائل اإلعالم لمواضيع التنوع البيولوجي

 1- 3  .عدد فصائل األسماك ذات مستويات مستدامة

 6- 3  .عدد المناطق البحرية المحمية التي تحظى بخطة إدارة فعالة

 1- 4  .المحمية المحددة، وعدد الجوالين والموظفين المدربين في المناطق المحميةعدد خطط اإلدارة التي تم تطويرها للمناطق 

 2- 4  .عدد مراكز الزوار في المناطق المحمية

 3- 4  .نسبة زيادة عدد الزوار للمناطق المحمية

 5- 4  .عدد المناطق المحمية التي تحظى باعتراف وتوثيق دولي

 6- 4  .تجديدها وٕاعادة تأهيلهانسبة الغطاء النباتي في المناطق التي تم 

 1- 5  .التنوع البيولوجي ةعدد الدوائر الحكومية التي على معرفة بالنقاط الرئيسية لالستراتيجي

عدد االجتماعات السنوية بين وزارة البيئة وهيئات التخطيط لمراجعة المشاريع في المناطق الحساسة، وتوصيل رسالة أولويات 
  .التنوع البيولوجي

5 -6 

 1- 6  .بة الطلبة القطريين في الجامعة الذين يتخصصون في األحياء والعلوم البيئيةنس

 2- 6  .عدد أوراق البحث لشهادات الماجستير والدكتوراه في األحياء والعلوم البيئية المنتهية  وتم دعمها في قطر

 3- 6  .نسبة زيادة الموظفين ضمن وزارة البيئة

 4- 6  .شهادة الماجستير نسبة موظفي وزارة البيئة من حملة

 5- 6  .نسبة زيادة برامج التدريب لموظفي وزارة البيئة
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.أهداف ايشي التفاقية التنوع البيولوجي

 

فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي في 

 

الخطوات التي يمكن بعلى علم بقيم التنوع البيولوجي، و 

 

للتنمية ستراتيجيات الوطنية والمحلية 
 .والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري وٕادماجها، حسب اإلقتضاء، في نظم الحسابات القومية ونظم اإلبالغ

 

 

، أو تزال الضارة بالتنوع البيولوجي
طبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي 
، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف 

 

 

المصلحة على جميع  وقطاع األعمال وأصحاب
أو تكون قد نفذت خططًا من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدامين 

 .اإليكولوجية المأمونة

  .التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدام

 

 إلى النصفبما في ذلك الغابات، 
 .وتفتت الموائل الطبيعية بقدر كبير

 

 

يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات 
نظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط 

وتدابير انعاش لجميع األنواع المستنفدة، وال يكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على األنواع المهددة 
م باإلنقراض والنظم اإليكولوجية الضعيفة، وأن تكون تأثيرات مصايد األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظ

 

على نحو مستدام، لضمان حفظ التنوع 
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أهداف ايشي التفاقية التنوع البيولوجي: 2الملحق   

فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي في  خلفالتصدي لألسباب الكامنة   :)

 .جميع قطاعات الحكومة والمجتمع

على علم بقيم التنوع البيولوجي، و  الناس، يكون كحد أقصى 2020بحلول عام 
 .واستخدامه على نحو مستدام

ستراتيجيات الوطنية والمحلية قيم التنوع البيولوجي في االج مد، تُ كحد أقصى 2020بحلول عام 
والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري وٕادماجها، حسب اإلقتضاء، في نظم الحسابات القومية ونظم اإلبالغ

الضارة بالتنوع البيولوجي ،اإلعاناتالحوافز، بما فيها  لغى، تُ كحد أقصى 2020بحلول عام 
طبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي وتوضع وتُ  أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية،

، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف 
  .االقتصادية الوطنية

وقطاع األعمال وأصحابالحكومات تكون ، كحد أقصى 2020 عام
أو تكون قد نفذت خططًا من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدامين خطط قد اتخذت خطوات لتنفيذ 

اإليكولوجية المأمونةحدود نطاق ال الطبيعية فيالموارد وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام 

التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدام علىالمباشرة  الضغوطخفض  : )ب

بما في ذلك الغابات،  ،الموائل الطبيعيةجميع فقدان معدل  يخفض، 2020بحلول عام 
وتفتت الموائل الطبيعية بقدر كبيرتدهور على األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر، ويخفض 

يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات ، 2020بحلول عام 
نظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق الُنهج القائمة على ال

وتدابير انعاش لجميع األنواع المستنفدة، وال يكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على األنواع المهددة 
باإلنقراض والنظم اإليكولوجية الضعيفة، وأن تكون تأثيرات مصايد األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظ

 .اإليكولوجية المأمونةفي نطاق الحدود 

على نحو مستدام، لضمان حفظ التنوع  األحياء المائية، تدار مناطق الزراعة وتربية 2020بحلول عام 

)أ(االستراتيجية الغاية 

جميع قطاعات الحكومة والمجتمع

بحلول عام   :1الهدف 
واستخدامه على نحو مستدام هحفظل اتخاذها

بحلول عام   :2الهدف 
والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري وٕادماجها، حسب اإلقتضاء، في نظم الحسابات القومية ونظم اإلبالغ

بحلول عام   :3الهدف 
أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية، تدريجيا

، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف مستدامالواستخدامه 
االقتصادية الوطنية-االجتماعية

عام حلولب  :4الهدف 
قد اتخذت خطوات لتنفيذ المستويات 

وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام 

ب( ةاالستراتيجي الغاية

بحلول عام   :5الهدف 
على األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر، ويخفض 

بحلول عام   :6الهدف 
المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق الُنهج القائمة على ال

وتدابير انعاش لجميع األنواع المستنفدة، وال يكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على األنواع المهددة 
باإلنقراض والنظم اإليكولوجية الضعيفة، وأن تكون تأثيرات مصايد األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظ

في نطاق الحدود اإليكولوجية 

بحلول عام   :7الهدف 
 .البيولوجي
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ال مستويات  إلى ،الناتج عن المغذيات الزائدة

 

وتخضع  ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية،
 .لها وانتشارهاوتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخا

 

والنظم  ُتخفض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية،
من أجل المحافظة على سالمتها 

 .واألنواع والتنوع الجيني ،اإليكولوجية

 
 

 

المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية 
وخدمات  للتنوع البيولوجي الخاصة

نظم مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط الجيد، وممثلة إيكولوجيًا للمناطق المحمية 
لطبيعية والمناظر ا المناظر الطبيعية األرضية

 

هددة باالنقراض وتحسين وٕادامة حالة حفظها، 

 

 

المزارع والحيوانات األليفة الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات 
والتنوع الجيني لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية فضال عن القيمة 

 .النظم اإليكولوجية

 

التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك 
مجتمعات ، مع مراعاة احتياجات النساء وال

 

ومساهمة التنوع البيولوجي في 
النظم اإليكولوجية من على األقل 

.مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر
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الناتج عن المغذيات الزائدةالتلوث  ، بما في ذلكالتلوث خفض، ي2020بحلول عام 
 .وبالتنوع البيولوجي لنظم اإليكولوجية

ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية،األنواع الغريبة الغازية  عّرف، ت2020بحلول عام 
وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخا يتم القضاء عليها وأ للمراقبة األنواع ذات األولوية

ُتخفض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية،، 2015بحلول عام 
من أجل المحافظة على سالمتها  ،المحيطات أو تحّمضالتي تتأثر بتغير المناخ الضعيفة األخرى 

اإليكولوجيةالنظم صون تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق  : )ج

المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية من على األقل  في المئة 17 يتم حفظ، 2020بحلول عام 
الخاصةالمناطق ذات األهمية وخصوصا والبحرية،  الساحليةالمناطق 

نظم مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط الجيد، وممثلة إيكولوجيًا للمناطق المحمية ، من خالل 
المناظر الطبيعية األرضيةفي  وٕادماجها، وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة

 

هددة باالنقراض وتحسين وٕادامة حالة حفظها، الم انقراض األنواع المعروفة ، منع2020بحلول عام 
 .وال سيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا

الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات ، 2020بحلول عام 
والتنوع الجيني لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية فضال عن القيمة 

 .الثقافية، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني وصون تنوعها الجيني

النظم اإليكولوجيةخدمات التنوع البيولوجي و  للجميع من منافعالتعزيز  : )

التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك النظم اإليكولوجية استعادة وصون ، 2020بحلول عام 
، مع مراعاة احتياجات النساء والةوالرفاهالخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل العيش 

.والمحلية والفقراء والضعفاء

ومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز إتمام ، 2020بحلول عام 
على األقل  في المئة 15الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة 

مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر

بحلول عام   :8الهدف 
لنظم اإليكولوجيةتضر بوظيفة ا

بحلول عام   :9الهدف 
للمراقبة األنواع ذات األولوية

بحلول عام   :10الهدف 
الضعيفة األخرى اإليكولوجية 

 .هاووظائ

ج( ةاالستراتيجي الغاية

بحلول عام   :11الهدف 
المناطق في المئة من  10و

، من خالل النظام اإليكولوجي
وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة

 .األوسع نطاقا ةالبحري

بحلول عام   :12الهدف 
وال سيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا

بحلول عام   :13الهدف 
والتنوع الجيني لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية فضال عن القيمة 

الثقافية، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني وصون تنوعها الجيني

)د( ةاالستراتيجي الغاية

بحلول عام  : 14الهدف 
الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل العيش 

والمحلية والفقراء والضعفاء ةاألصلي  

بحلول عام  : 15الهدف 
الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة  مخزون

مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر ،المتدهورة  
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، يسري مفعول بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل 
.والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع الوطني

 القدرا وبناءوٕادارة المعارف 

 

قد أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، 
 

 

 

احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية 
ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المألوف للموارد البيولوجية، رهنا 

ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة 

 

 

، إتمام تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 
وقيمه، ووظيفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها 

 

، كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد 
من جميع المصادر، وفقا للعملية الموحدة 

ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على تقييمات االحتياجات إلى 
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، يسري مفعول بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل 2015بحلول عام 
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع الوطني

وٕادارة المعارف التشاركي، تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط  : )ه

قد أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، كل طرف  يكون، 2015بحلول عام 
 .ومحدثة وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة وتشاركية

احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية ، 2020بحلول عام 
ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المألوف للموارد البيولوجية، رهنا 

ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية 
 .والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك على جميع المستويات ذات الصلة

، إتمام تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 2020بحلول عام 
وقيمه، ووظيفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها 

 .وتطبيقها على نطاق واسع

، كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد 2020بحلول عام 
من جميع المصادر، وفقا للعملية الموحدة  2020- 2011ل للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على تقييمات االحتياجات إلى . والمتفق عليها في استراتيجية حشد الموارد
 .الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ عنها

بحلول عام :  16الهدف 
 والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع الوطني

ه( ةاالستراتيجي الغاية

بحلول عام   :17الهدف 
وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة وتشاركيةاستراتيجية 

بحلول عام   :18الهدف 
ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المألوف للموارد البيولوجية، رهنا 

بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية 
والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك على جميع المستويات ذات الصلة

بحلول عام   :19الهدف 
وقيمه، ووظيفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها 

وتطبيقها على نطاق واسع

بحلول عام   :20 الهدف
ل للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المالية للتنفيذ الفعا

والمتفق عليها في استراتيجية حشد الموارد
الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ عنها
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قطر  واستراتيجية، وأهداف ايشي 2025-2015الوطنية للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةالروابط بين أهداف : 3الملحق 

  .م2016-2011 ة للتنميةالوطني

  "ةالبيئي التنمية ركائز 2030رؤية قطر "
  .البيئةإدارة البيئة بشكل يضمن االنسجام والتناسق بين التنمية االقتصادية واالجتماعية وصون 

  
  ايشيأهداف 

  )م2011-2020(

 استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر

  )م2011-2016(

أهداف االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي  

  )م2015-2025(

  

19  
 

تأسيس القاعدة األساسية للتنوع البيولوجي، "
 "ومركز بيانات مركزي

  تحسين المعرفة العلمية

  

1  

 

البيئي على كافة زيادة رفع المستوى "
  "الشرائح المجتمعية

  رفع مستوى التوعية والمشاركة

  "اإلدارة المستدامة للتراث الطبيعي والثقافي"  12و  5،6،10،11
الحفاظ على األنظمة البيئية للمناطق الساحلية 

  واستدامة الموارد البحرية

  

  15و 5،10،11،12

  

  حماية الموائل البرية الرئيسية من خالل إدارة فعالة  "اإلدارة المستدامة للتراث الطبيعي والثقافي"

  4و 2
وضع سياسة مبنية " "تحسين النظم والنتائج"

 "على األسس الثقافية
شمل الحفاظ على التنوع البيولوجي في المخططات 

 الوطنية لضمان التنمية المستدامة

  

  19و  1،2

  

تقوية مسئولية المؤسسات تجاه األمور "
  "النظم والنتائجتحسين " "البيئية

  تعزيز القدرات الوطنية

  

  13و  9

  

  "اإلدارة المستدامة للتراث الطبيعي والثقافي"
حماية الموارد الجينية في قطر وضمان التقاسم 

  العادل

  

  


