لعربيـ ـة
جا

دول

جملس

اتفاقية املح
اف ظ

طنها الطبيعية
وا

يف دو

ع

الهيئة

ة وإإمنائها
ري

ربية

ل

جملسس التعاون لدول ا

خللي

ج ال

ال
وطن

س التعـ ـاون لدول ا

خللي

ة

على احلياة الفطري

ة وم

ية حلماية احلياة ا

لف ط

احملتــويات

ـ ـ نص االتفاقيـة
ـ ـ امللحـق األول

......................................................................................................................................................................

5

..........................................................................................................................................................................

15

ـ ـ امللحـق الثاني

.......................................................................................................................................................................

23

ـ ـ امللحـق الثالث

......................................................................................................................................................................

27

....................................................................................................................................................................

33

ـ ـ جهات االتصـال

املقدمـــة:

إن الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية إميانا ً منها باملصير املش��ترك ووحدة الهدف التي

جتمع بني ش��عوبها وس��عيا ً وراء حتقيق التعاون والتكامل والتواصل بني مواطنيها فيما من ش��أنه تعزيز اجلهود

املبذولة في كافة اجملاالت وصوال ً إلى حتقيق اآلمال نحو مستقبل زاهر،

واعترافا ً منها بأن احلياة الفطرية بكافة أنواعها تش��كل أساس��ا ً لإلزدهار الريفي البشري احلافظ والتنمية

اإلقتصادية طويلة املدى ،إلى جانب أهميتها التراثية الكبرى لألمة العربية بوصفها القيمة على هذه املوارد التي

استخلفها اهلل سبحانه وتعالى عليها لتحافظ على بقائها من أجل األجيال القادمة،

وإدراكا ً منه��ا بأن الكثير من أنواع األحياء الفطرية بكافة أنواعها ومواطنها الطبيعية تواجه تهديدا ً خطيرا ً

ينذر بتدميرها من خالل اإلس��تغالل غير الصحيح والنش��اطات البش��رية اخملتلفة التي تسبب تدهور للمواطن

الطبيعية لألحياء الفطرية.

وتقديرا ً لضرورة أن تؤخذ احملافظة على احلياة الفطرية بكافة أنواعها في اإلعتبار في إس��تراتيجيات وأهداف

التخطيط الوطني،

وعمالً باملبدأ الس��ابع من السياس��ات واملبادئ العامة حلماية البيئة والعمل البيئي املشترك في دول مجلس

التعاون،

فقد اتفقت على ما يلي :

املـــادة ()1

أحكـام عامــة
 )1التعاريـف

يكون للعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها:
مجلــس التعــاون:

ه��و مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وال��ذي يضم في عضويته كل من :دولة

اإلمارات العربية املتحدة ،ودولة البحرين ،واململكة العربية الس��عودية ،وس��لطنة
عمان ،ودولة قطر ،ودولة الكويت

.

اجمللـــس األعــلى:

هو اجمللس األعلى جمللس التعاون.

الــــــــــوزراء:

هم الوزراء املسؤولون عن شؤون البيئة في دول اجمللس.

األمانــة العامـــة:

هي األمانة العامة جمللس التعاون.

األميــن العــــام:

هو األمني العام جمللس التعاون.

اإلتفاقيــــــــة:

هي إتفاقي��ة احملافظة على احلياة الفطرية ومواطنه��ا الطبيعية في دول مجلس

اللجنــة الدائمــة:

هي اللجنة اخملتصة مبتابعة تنفيذ اإلتفاقية.

جلنـة التنسيق البيئي:

هي جلنة التنسيق البيئي في دول اجمللس.

التعاون لدول اخلليج العربية.
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أمانــــة الســـر:

هي أمانة سر اإلتفاقية.

احليـــاة الفطريــة:

ه��ي جميع أنواع الكائنات احلية من نباتات وحيوانات وبكتيريا وفطريات في مواطنها األصلية

احملافظــــــــة:

مجموعة القواعد والنظم واإلجراءات التي تكفل حماية احلياة الفطرية وس�لاالتها

أو خارجها.

ومنتوجاتها واستخدامها على نحو قابل لإلستمرار وإعادة تأهيلها وتأهيل مواطنها

الطبيعية التي تدهورت بسبب اإلنسان أو بسبب العوامل الطبيعية
اإلجتــــــــــار:

يشمل عمليات اإلستيراد والتصدير والبيع والعرض واملقايضة والتبادل.

املوطــن الطبيعـي:

هو كافة املواطن وما حتتويه من جتمعات.

النظـــام البيئــي:

هو كافة املواطن وما حتتويه من جتمعات وأمم األنواع احلية من نبات وحيوان والكائنات

التنــوع األحيــائي:

هو جميع أمناط احلياة على األرض ،ويش��مل كافة األنواع الفطرية بش��تى أمناطها

املنتجــــــــات:

أية أجزاء طبيعية أو مصنعة مأخوذة من كائن فطري.

األخرى التي تتفاعل فيما بينها ومع محيطها كنظام متكامل.
الوراثية وكافة النظم البيئية.

 )2الهــدف :

ته��دف هذه اإلتفاقية إلى احملافظة عل��ى النظم البيئية وعلى احلياة الفطرية في حالة س��ليمة متنامية

وبخاصة األنواع املهددة باإلنقراض وال سيما عندما يتجاوز إنتشار هذه األنواع على احلدود الدولية لدولتني جارتني

أو أكثر أو حيثما تهاجر هذه األنواع عبر تلك الدول مبا في ذلك املياه اإلقليمية واجملال اجلوي اخلاضع لسيادتها.

 )3تتعهد الدول األطراف في هذه اإلتفاقية بتطوير وتطبيق السياس�ات واألنشطة بهدف احملافظة على
احلياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وإعادة تأهيلها وضمان اإلستغالل املستدام لها وذلك من خالل :

أ) سن وتطبيق وتطوير التشريعات والقوانني واألنظمة املالئمة.

ب) حماية وإدارة مس��احات كافية من املواطن املناس��بة للحياة الفطرية كمناطق محمية سواء كانت
طبيعية أو غير طبيعية وذلك وفقا ً للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية.

ج) العم��ل على وقاية احلياة الفطري��ة وبيئاتها من كافة التهديدات ،كالتل��وث والتدهور البيئي واتخاذ
التدابير الكفيلة مبكافحتها والسيطرة عليها فور حدوثها لتقليل تأثيراتها.

د) اش��تراط القيام بدراس��ات لتقييم األثر البيئي لكافة املش��اريع التنموية قبل البدء في تنفيذ هذه
املشاريع وإيجاد آلية ملتابعة تنفيذ املقاييس واالشتراطات البيئية املعتمدة في كل دولة.

هـ) اإلهتم��ام بالتعليم البيئي للتوعية بأهمية احملافظة على احلياة الفطرية ومواطنها الطبيعية واألبعاد
اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية لها وباألخص على مستوى التعليم اإلبتدائي واإلعدادي والثانوي.

اتفاقيـة احملافظـة
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و) العمل على نش��ر الوعي بأهمية احملافظة على احلياة الفطرية ومواطنها الطبيعية باستخدام وسائل
اإلعالم اخملتلفة.

ز) التع��اون في مج��ال البحوث وتبادل اخلبرات وتدري��ب الكوادر املتخصصة وإيجاد احللول للمش��كالت
املشتركة املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية.

املـــادة ()2

حماية املواطـن الطبيعيـة

على كل طرف في هذه االتفاقية اتخاذ ما يأتي:

 )1إصدار األنظمة التش��ريعية الالزمة لضمان احملافظة ـ وحيثما يلزم األمر ـ إعادة التأهيل واإلدارة الس��ليمة
ملساحات كافية من املواطن الطبيعية املالئمة للحياة الفطرية وبخاصة لتلك األنواع أو حتت األنواع املنعزلة
جغرافيا ً أو السالالت املستوطنة بأراضي أي دولة طرف في هذه اإلتفاقية.

 )2إعط��اء األولوية للتحقق من أن املواط��ن الطبيعية التي تتم حمايتها تدار بطريقة تكفل حتقيق الهدف من
حمايتها ويتضمن ذلك ما يأتي:

أ) حظر أو تقييد األنشطة البشرية التي تؤدي إلى أي من:
1ـ تشويه طبيعة هذه املواطن،
2ـ تلويثها أو تسميمها،

3ـ تدهور أو التهديد بتدهور التنوع األحيائي لهذه املواطن أو إنتاجيتها البيئية.
ب) اتخاذ التدابير الالزمة إلعادة التنوع األحيائي واإلنتاجية للمواطن التي تعرضت للتدهور.
 )3التنسيق وبذل اجلهود مع األطراف األخرى حلماية املواطن الطبيعية بالشكل املالئم وخاصة حيثما :
أ) تكون هذه احلماية في منطقة حدودية مشتركة.
ب) تكون هذه املواطن هامة لألنواع املهاجرة الواردة في امللحقني الثاني والثالث من هذه اإلتفاقية.
املـــادة ()3

حماية األنـواع الفطـرية

 )1عل��ى كل ط��رف من األطراف في هذه اإلتفاقية أن يقوم بإصدار التش��ريعات الالزمة حلماية األنواع الفطرية
املدرجة في املالحق الثالثة املرفقة بهذه اإلتفاقية وذلك على النحو اآلتي :
أ) اجملموعة النباتية املدرجة في امللحق األول:

1ـ حماية تلك األنواع حيثما توجد في املواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسبا ً إلعادة نشرها.

2ـ حظر أو تنظيم اقتالع أو قطع أجزاء منها أو جمع بذورها إال لألغراض العلمية أو البحثية املصرح
لها.

.
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ب) اجملموعة احليوانية املدرجة في امللحق الثاني:

1ـ حماية تلك األنواع حيثما توجد في املواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسبا ً إلعادة توطينها.

2ـ حظر كافة أش��كال الصيد أو القتل املتعمد أو تدمير البيض أو جتميعه أو التس��بب في إقالقها
وخاصة خالل مواسم التكاثر وتربية صغارها.

ج) اجملموعة احليوانية املدرجة في امللحق الثالث:

التحقق من أي إستغالل لألنواع املذكورة يتم بشكل مرشد يكفل عدم تهديد بقاء أو وجود أي من هذه

األنواع في الطبيعة وذلك من خالل إتخاذ التدابير املناسبة مثل:

1ـ حظر الصيد أو حتديد مواس��م يس��مح فيها بالصيد ،وإيجاد نظم تكفل ترش��يد مس��تويات
استغاللها.

2ـ حظر و/أو تنظيم إستغالل تلك اجملموعات بهدف إتاحة الفرصة لهذه اجملموعات إلستعادة أعدادها
بشكل مرضي.

 )2على كل طرف في هذه اإلتفاقية إتخاذ كافة اإلجراءات التشريعية واإلدارية الضرورية من أجل :
أ) تسجيل كافة األنواع الواردة في املالحق األول والثاني والثالث التي يسمح باقتنائها بشكل مشروع.
ب) تنظيم كيفية تربية هذه األنواع وتعزيز تكاثرها حتت األسر.
ج) حظر أو تنظيم إعادة إطالق هذه األنواع إلى الطبيعة.
د) حظر أو تنظيم كافة أشكال اإلجتار محليا ً أو إقليميا ً أو دوليا ً في األنواع الواردة في املالحق األول والثاني
والثالث أو في منتجاتها أو أجزائها.

 )3حظر إقتناء أنواع احليوانات الواردة في امللحق الثالث أو قتلها بأية وس��يلة من الوس��ائل التي قد تؤدي إلى
إنقراضها أو عن طريق إس��تخدام أي من األدوات املسموح بها إال بترخيص يحدد الشروط التي يجوز مبوجبها

تنظيم إقتنائها أو إستخدام تلك األداة وتصدر هذه التراخيص واألذونات من اجلهات اخملتصة في الدول األطراف
في االتفاقية.

 )4تلتزم الدول األطراف إضافة إلى التدابير املنصوص عليها في هذه اإلتفاقية بتنسيق جهودها حلماية اجملموعات
املهاجرة من األنواع الواردة في امللحقني الثاني والثالث.

املـــادة ()4

تـدابير مشــددة

 )1يجوز لكل دولة طرف في هذه اإلتفاقية إتخاذ تدابير مشددة على املستوى الوطني لتنظيم اإلجتار في أي نوع
فطري أو منتجاته أو أجزائه مما هو وارد في املالحق األول والثاني والثالث إذا كان ذلك النوع مقيما ً في أراضي

تلك الدولة أو في مياهها اإلقليمية أو مهاجرا ً عبرها بشكل طبيعي أو لتنظيم إستخدام أي نوع من األنواع
الواردة في امللحق الثالث على أراض تلك الدولة.

 )2على كل دولة طرف في هذه اإلتفاقية إبالغ اللجنة الدائمة عن أي تدابير محلية مش��ددة من هذا النوع يتم
اتخاذها وكذلك عن أي نوع يتلقى حماية تامة على أراضيها من غير األنواع املدرجة في امللحقني األول والثاني.
اتفاقيـة احملافظـة
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املـــادة ()5

أحكـام تكميليـة

لتنفيذ أحكام هذه اإلتفاقية يلتزم كل طرف مبا يأتي :

 )1التع��اون فيما بني الدول األطراف وخاصة حينما ي��ؤدي ذلك إلى تعزيز فعالية التدابير املتخذة مبوجب أحكام
هذه اإلتفاقية.

 )2تش��جيع وتنس��يق األبحاث وتبادل املعلومات واخلبرات والتي من شأنها خدمة أهداف هذه اإلتفاقية وخاصة
فيما يتصل ببرامج إكثار األنواع حتت األسر وإعادة توطينها في مواطنها الطبيعية.

 )3تنس��يق اجلهود وتكاملها وتبادل املعلومات فيما يختص بإنتقال األنواع املعاد توطينها عبر احلدود إلى أراضي
دولة أخرى.

 )4العمل على االس��تفادة من التقنية احلديثة في تبادل املعلومات والربط الش��بكي بني املؤسسات املعنية في
الدول األطراف لتسهيل تبادل املعلومات حول اإلتفاقية وتطبيقها.

املـــادة ()6

اللجنـة الدائمــة

 )1تنش��أ مبقتضى هذه االتفاقية جلنة تس��مى اللجنة الدائمة التفاقية احملافظة على احلياة الفطرية ومواطنها
الطبيعية في دول مجلس التعاون.

 )2تتكون اللجنة الدائمة من ممثلني من جميع دول اجمللس ،على أن ال يقل مس��توى التمثيل فيها عن مس��توى
مدير.

 )3تك��ون مهام اللجنة الدائمة وضع املبادئ واألهداف احملددة في ه��ذه االتفاقية موضع التنفيذ .ولهذه الغاية،
تقوم اللجنة باملسئوليات والصالحيات التالية:
أ) متابعة تنفيذ االتفاقية.
ب)

تسهيل إجراء البحوث والدراس��ات املكثفة عن املواطن الطبيعية لألنواع ومناطق انتشارها وحتركاتها
االعتيادية في تلك املواقع.

ج) جم��ع املعلومات وإعداد تقارير إقليمية دورية عن أوضاع وأعداد وتوزيع األنواع الفطرية وما يطرأ عليها
من تغيير ،وعن العوامل التي تؤثر عليها.

د) حتليل ونشر املعلومات املشار إليها في الفقرتني (ب) و (ج) أعاله.
هـ) حتديد متطلبات احملافظة على احلياة الفطرية لألنواع وحتليل مدى فعالية إجراءات احملافظة التي أقرتها
األطراف تنفيذا ً لهذه االتفاقية.

و) وضع وتبني ومراجعة إجراءات احملافظة باالس��تناد إلى أفضل األدلة العلمية املتوفرة والتي تتضمن ما
يأتي:

1ـ تخصيص بعض املناطق كمناطق محمية للمحافظة على التنوع االحيائي وإعادة تأهيله.

.
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2ـ حتديد مواعيد بداية ونهاية مواسم الصيد،

3ـ تنظيم أس��اليب الصيد بهدف تفادي تكثيف عمليات الصيد في أي منطقة أو إقليم أو على نوع
أو أنواع معينة.

4ـ تنظيم نشاطات الرعي وحتديد أماكنه وأوقاته.

5ـ اتخ��اذ إج��راءات احملافظة األخرى التي ت��رى اللجنة الدائمة ضرورة اتخاذه��ا لتحقيق أغراض هذه
االتفاقية مبا في ذلك وضع اخلطط والبرامج الكفيلة مبنع اآلثار الس��لبية الناجمة عن املشروعات

التنموية في مناطق االنتشار الطبيعي للمجموعات الفطرية النباتية واحليوانية احملددة في املالحق
املرفقة بهذه االتفاقية.

ز) املراجع��ة الدوري��ة للمالحق املرفقة بهذه االتفاقية واقتراح تعديلها بناءا ً على طلب أية دولة من الدول
األطراف .على أن تعتمد هذه املالحق وتعديالتها من قبل جلنة التنسيق البيئي.

ح) مراجع��ة التدابي��ر املتخذة من قبل الدول األطراف متش��يا ً مع الفقرة ( )2من امل��ادة الرابعة من هذه
االتفاقية.

ك) إعداد امليزانية املقترحة لالتفاقية.
ل) اقتراح مشاريع النظام الداخلي والنظام املالي واإلداري للجنة الدائمة واعتماده من الوزراء.
م) السعي لتسهيل التسوية الودية حلل أي نزاع ينشأ بني األطراف أثناء تطبيق هذه االتفاقية وفقا ً للمادة
التاسعة من االتفاقية.

 )4تعقد اللجنة الدائمة اجتماعني في الس��نة على األقل ،ولها أن تعقد اجتماعات أخرى عادية أو اس��تثائية
بطل��ب من دولة من الدول األطراف وتأييد دولة أخرى .وتدعو األمانة العامة جمللس التعاون إلى عقد االجتماع
األول للجنة في موعد أقصاه ثالثة أشهر من بدء سريان هذه االتفاقية.

 )5للجنة الدائمة تشكيل جلان أو فرق عمل فرعية متخصصة سواء بشكل دائم أو مؤقت بقدر ما يلزم لتنفيذ
مهامها على الوجه الصحيح.

 )6تطب��ق ال��دول األطراف في االتفاقية إجراءات احملافظة التي توصي به��ا اللجنة الدائمة ،وتقر من قبل الوزراء
وفقا ً ألحكام هذه االتفاقية على النحو اآلتي:

أ) تقوم اللجنة الدائمة بإخطار إجراءات احملافظة إلى جميع الدول األطراف.
ب)

تصبح إجراءات احملافظة ملزمة جلميع الدول األطراف بعد انقضاء ستون يوما ً من تاريخ اإلخطار.

 )7تتول��ى اللجن��ة الدائمة تقييم تنفيذ االتفاقية ،بعد مضي ثالثة أعوام من بدء س��ريان االتفاقية ،ومرة على
األقل كل ستة أعوام بعد ذلك.

اتفاقيـة احملافظـة
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املـــادة ()7

أمانـة السـر

تنشأ مبقتضى هذه االتفاقية أمانة سر تتولى املهام اآلتية:

 )1الترتيب والتحضير الجتماعات اللجنة الدائمة بالتنسيق مع األمانة العامة.

 )2إع��داد تقارير عن األنش��طة التي تناط بها تنفي��ذا ً ملهامها مبقتضى هذه االتفاقي��ة وتقدميها إلى اللجنة
الدائمة.

 )3التنس��يق م��ع اجلهات اخملتصة باحملافظة عل��ى احلياة الفطرية في دول اجمللس ،وم��ع املنظمات واالتفاقيات
اإلقليمية والدولية املشابهة.

 )4تنسيق تبادل املعلومات والبيانات بني الدول األطراف في االتفاقية وإبالغها للجهات ذات العالقة.
 )5أية مهام أخرى توكل إليها.
املـــادة ()8

تعـديـل اإلتفاقيـة

ل��كل ط��رف في هذه االتفاقية اقتراح تعديل أي من مواد هذه االتفاقية وتقدمي طلب بذلك إلى جهة اإليداع

الت��ي تتولى رفعه إلى الوزراء إلقراره .ويس��ري على التعديل ذات األح��كام املتعقلة بالنفاذ واملنصوص عليها في

الفقرة ( )2من املادة العاشرة من اإلتفاقية.

املـــادة ()9

تسويـة املنازعـات

تتولى اللجنة الدائمة بذل أقصى املساعي لتسهيل التسوية الودية حلل أي نزاع قد ينشأ أثناء تطبيق هذه

االتفاقية ،وإذا تعذر إجراء هذه التسوية أو تعذر حل النزاع عن طريق املفاوضات املباشرة بني األطراف املعنية ،تقوم
اللجنة برفع األمر إلى الوزراء.
املـــادة ()10

بـدء النفــاذ

 )1تقر هذه االتفاقية من قبل اجمللس األعلى وتصادق عليها الدول األعضاء وفقا ً إلجراءاتها الدستورية.

 )2تدخل االتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي تسعون يوما ً من مصادقة أربع دول من دول مجلس التعاون.

.
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املـــادة ()11

التحفظــات

 )1يج��وز ألي دولة عند قيامها بإي��داع وثيقة مصادقتها على اإلتفاقية إبداء حتفظا ً أو أكثر حيال األنواع املبينة

في املالحق األول والثاني والثالث أو فيما يتصل بالتدابير وطرق القتل أو املسك أو اإلستغالل حيال نوع واحد

أو أكثر من األنواع الواردة في هذه اإلتفاقية.

 )2يج��وز ألي دولة طرف في االتفاقية س��حب أي حتفظ لها في أي وق��ت عن طريق إخطار األمني العام كتابيا ً،
ويصبح ذلك التحفظ الغيا ً بعد مضي ثالثون يوما ً من تاريخ اإلخطار.

املـــادة ()12

اإلنسحـاب

يحق ألي دولة طرف في االتفاقية االنس��حاب منها في أي وقت بخطاب رس��مي يوجه إلى األمني العام ،

ويصبح ذلك االنس��حاب نافذ املفعول بعد مضي  180يوما ً من تاريخ تس��ليم اإلخطار لألمني العام ،دون أن يؤثر
ذلك على سريان نفاذ االتفاقية.

املـــادة ()13

اإليــداع

 )1تتولى األمانة العامة أمانة اإليداع لهذه االتفاقية ،والتي تقوم بإرس��ال نسخ رسمية من وثائق التصديق إلى
كافة الدول األعضاء في مجلس التعاون.

 )2تتولى األمانة العامة إبالغ الوزراء وكذلك الدول األطراف في االتفاقية مبا يأتي:
أ) تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ.
ب)

أي حتفظ على االتفاقية مبوجب الفقرة ( )1من املادة احلادية عشرة من االتفاقية.

ج) سحب أي حتفظ يتم مبوجب الفقرة ( )2من املادة احلادية عشرة.
د) أي انسحاب من عضوية االتفاقية مبوجب املادة الثانية عشرة من االتفاقية وتاريخ سريان االنسحاب.

اتفاقيـة احملافظـة
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العالقة املؤسسية بني اتفاقية احملافظة على احلياة الفطرية
في دول اجمللس ومجلس التعاون



اجمللـس األعلـى


اجمللـس الـوزاري

الوزراء املسؤولون عن شؤون البيئة في دول اجمللس

جلنـة التنسيـق البيئي

اللجنـة الدائمـة لالتفاقيــة

أمـانـة سـر االتفاقيــة

.
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Acanthaceae
Crossandra wissmani

الكروسانـدرا الوايزمائي

Ecbolium gymnostackyum
Monechma debile
Ruellia grandiflora

)رويلية كبيرة األزهار (معربة

Agavaceae
Dracaena serrulata

التنينية املنشارية

Dracaena serrulata

دم األخوين املنشارية

Dracaena serrulata

شجرة التنني املنشارية

Sansevieria forskaliana

السنسفيرية الفورشكالية

Sansevieria abyssinice

السنسفيرية احلبشية

Sansevieria ehrenbergii

السنسفيرية االهرنبرجيانية

Sansevieria ehrenbergii

)ذلب (اليمن

Amaryllidaceae
Crinum album

سرف أبيض

Crinum album

اقربيون أبيض

Crinum album

ترنفية أبيض

Crinum yemense

سرف ميني

Crinum yemense

أقربيون ميني

Crinum yemense

ترنفية ميني

Pancratium maximum

سرف كبير

Pancratium maximum

بريد كبير

Scadoxus multiflorus
Pancratium tenuifolium

بسطاووكس متعدد األزهار
سرف رقيق الورق

Asclepiadaceae
Caralluma spp

أنواع جنس الضجعة

Ceropegia spp

أنواع جنس دراعة الكلية

Ceropegia tehamana
Duvalia sulcata
Duvalia velutina

امللحـق األول
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دراعة الكلية التهامية

Huemia spp

أنواع جنس أم وجع الكبد

Huemia spp

أنواع جنس نبات الشيخ

Rhytidocaulon macrolobum
Rhytidocaulon sheilae

Burserrceae
Commiphora erythraea

قفل

Commiphora erythraea

بشام

Commiphora erythraea

بلسان

Commiphora sp

أحد أنواع القفل

Commiphora sp

أحد أنواع البشام

Commiphora sp

أحد أنواع البلسان

Compositae
Kleina pendula

شجرة الضب الشعاعية

Anvillea radiata

Convolvulaceae
Merremia tridentata

املرميية ثالثية األسنان

Ebenaceae
Diospyros mespilliformis

آبنوس

Ericaceae
Erica arborea

خلنج

Erica arborea

الينبرن

Erica arborea

الينبرة املنتنة

Euphorbiaceae
Euphorbia ammak

عمق

Euphorbia parciramulosa
Euphorbia fractiflexa

Hypericaceae
Hypericum revolutum

الهابيركتوم الرفوليوني

Gentianaceae
Sabaea sp

أحد أنواع جنس صبية
اتفاقيـة احملافظـة
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Sivertia sp

أحد أنواع جنس سفيرتيا

Globulariaceae
Globularia arabica

غنوم عربي

Globularia arabica

سريحة عربي

Iridaceae
Gladiolus daeenii

دلبوث داليني

Oenostachys abyssinica
Iris albicans

سوسن أبيض

Iris postii

سوسن بوستي

Iris postii

رفيف

Globulariaceae
Globularia arabica

غنوم عربي

Globularia arabica

سريحة عربي

Labiatae
Plectranthus sp

أحد أنواع بلكتوانتوم

Stachys sp

أحد أنواع الثليجية

Sachys sp

أحد أنواع القار

Ajuga arbica

األجوقا العربي

Lehuminosa
Acacia laeta
Cicer cuneatum
Acacia seyal

)سنط (سوريا
احلمص الكيوناتي
سيال

Liliaceae
Albuca abyssinica

ألوة صبية

Aloe sabaea

صبر صبية

Aloe sabaea

مقر صبية

Aloe sabaea

مقير صبية

Aloe sabaea
Aloe rubroviilacea
Tulipa biflora

امللحـق األول
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زنبق ثنائي األزهار

Tulipa biflora

التوليب ثنائي األزهار

Tulipa biflora

خزامى ثنائي األزهار

Moraceae
Dorstenia foetida

الدوروستينا النتنة

Myricaceae
Myrica salicifolia

امليركا صفصافية الورق

Orchidaeceae
Eulophia petersii
Eulophia speciosa
Holothrix arachnoidea

ايولوفيا بيتر
ايولوفيا نوعية
هولوتركس أرخويندي

Passifloraceae
Adenia venenata

)عذن (اليمن

Adenia venenata

)عذين (اليمن

Panunculaceae
Delphinium sheilae

العائق الشيلي

Delphinium sheilae

الدلفينيون الشيلي

Rosaceae
Cratageus sinaica

الزعرور السينائي

Rutaceae
Teclea nobilis

)ذرمي (اليمن

Teclea nobilis

)ذرم (اليمن

Teclea nobilis

)ذرم (اليمن

Santalacea
Oxyris abyssinica

)أثق حبشي (اليمن

Oxyris abyssinica

غلقى حبشية

Sapotaceae
Mimusops laurifolia

لبخ قاري الورق

Mimusops bruguieri
Sterculiaceae
Glossostemon bruguieri

مغاث بروغوري
اتفاقيـة احملافظـة
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Thymeliaceae
الغار شريطي األوراق

Daphne linearifolia

الغار مستدق الطرف

Daphne mucronata

Umbelliferae
أحد أنواع الكلخ

Ferula sp

أحد أنواع احللتيت

Ferula sp

أحد أنواع القنة

Ferula sp

Velloziaceae
الزيروفايتا العربي

Xerophyta arabica

امللحـق األول
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أ) الثدييـات

A) Mammals
Canis Iupus

Arabian Wolf

الذئب العربي

Canis aureus

Asiatic Jackal

ابن آوى اآلسيوي

Vulpes rueppelli

Sand Fox

Vulpes cana

Blanford’s Fox

ثعلب الصخر

Vulpus zerda

Fennec

ثعلب الفنك

Mellivora capensis

Honey Badger

Vormela peregusna

Marbled Polecat

Herpestes edwardsi

Indian Grey Mongoose

Genetta felina

European Genet

Ichneumia albicauda

White-tailed Mongoose

Hyaena hyana

Striped Hyaena

Felis silvestris

Wild Cat

القط البري

Felis margarita

Sand Cat

القط الرمال

Felis caracal

Caracal Lynx

Panthera pardus

Arabian Leopard

Acinonyx jubatus

Asiatic Cheetah

Oryx leucoryx

Arabian Oryx

Gazella gazella

Mountain gazelle (Idmi)

Gazella saudiya

Saudi Gazelle (Afri)

Gazella subgutturosa

Sand Gazelle (Reem)

Ovis ammon

Wild Sheep

الضأن البري

Capra ibex

Nubian ibex

الوعل النوبي

Capra aegagrus

Wild goat

Hemitragus jayakari

Arabian Tahr

Dugong dugon

Dugong

 الظربان،غيرير العسل
النمس املبقع
النمس الرمادي الهندي
الرباح األوروبي
النمس أبيض الذيل
الضبع اخملطط

الوشق
النمر العربي
الفهد اآلسيوي
املها العربي
)غزال اجلبال (ادمى
)الغزال السعودي (عفرى
)غزال الرمال (الرمي

املاعز البري
الطهر العربي
)األطوم (عروس البحر
ب) الطيـور

B) Birds
Pernis apivorus

Honey Buzzard

Elanus caerulus

Black-Shouldered Kite

امللحـق الثاني

25

ثعلب الرمال

 املهددة باالنقـراض- اجملموعـة احليوانيـة

صقر النحل
احلدأة سوداء الكتف

احلدأة السوداء

Black Kite

Milvus migrans

عقاب السمك

Palla’s Fish Eagle

Haliaetus leucoryphus

احلباري العربية

Arabian Bustard

Ardeotis arabs

ج) الزواحف والبرمائيات

سلحفاة املياه العذبة
ضفدع املستنقعات

اتفاقيـة احملافظـة
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C) Reptiles & Amphibians
Caspian Terrapin

Mauremy caspica

Marsh Frog

Rana ridibunda
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أ ) الثدييـات

A) Mammals
Vulpes vulpes

Red fox

الثعلب األحمر

Hystrix indica

Indian porcupine

النيص الهندي

Procavia capansis

Rock hyrax

الوبر الصخري

Lepus capensis

Hare

األرنب البري
ب) الطيـور

B) Birds

الكروان الصحراوي

Burhinus oedicnemus

Stone carlew

Alectoris melanocephala

Red legged partridge

Alectoris philbyi

Philby’s Rock partridge

Alectoris chukar

Chukar partridge

Ammoperdix heyi

Sand partridge

Ammoperdix griseogularis

See-see partridge

Coturnix coturnix

Quail

Pterocles senegalus

Spotted sandgrouse

القطا املرقطة

Pterocles coronatus

Crowned sandgrouse

القطا املتوجة

Pterocles lichtensteinii

Lichtensteins sandgrouse

القطا اخملططة

Pterocles alchata

Pin tailed sandgrouse

القطا العراقي

Pterocles exustus

Chestnut bellied sandgrouse

Falco concolor

Sooty falcon

صقر الغروب

Falcocherrug

Saker falcon

صقر الغزال

Falco biarmicus

Lanner falcon

Falcoperegrinus

Peregrine falcon

Falcopelegrinoides

Barbary

Gypaetus barbatus

Lammergeyer (Bearded Vulture)

Neophron perenopterus

Egyptian

Gyps fulvus

Griffon vulture

النسر األسمر

Gyps rueppellii

Ruppells vulture

النسر األبقع

Torgos tracheliotus

Lappet - faced Vulture

Aegypius monachus

Black Vulture

امللحـق الثالث
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احلجل أحمر الساق
حجل فيلبي
احلجل الرمادي الرأس
حجل الرمال
احلجل
)السمان (السلوى

القطا كستنائية البطن

)الصقر األحمر (احلر
صقر الشاهني
)الشاهني املغربي (الوكري
النسر امللتحي
)النسر املصري (الرخمة املصرية

)النسر األشعث (النسر األذون
النسر األسود

العقاب قصير األصابع

Circaetus gallicus

Short-toed Eagle

Terathopius ecaudatus

Bateleur

Circus aeruginosus

Marsh Harrier

Circus cyaneus

Hen Harrier

Circus macrourus

Pallid Harrier

Circus pygargus

Montagu’s Harrier

احلوام الرمادي مرقط الساق

Melierax metabates

Chanting goshawk

الباز املغرد

Micronisus gabar

Gabar goshawk

Accipiter badius

Shikra

Accipiter gentiles

Goshawk

Accipiter nisus

Sparrowhawk

Accipiter brevipes

Levant Sparrowhawk

Buteo buteo

Buzzard

Buteo rufinus

Long-legged Buzzard

Aquila clanga

Spotted Eagle

العقاب املرقط

Aquila rapax

Steppe Eagle

عقاب السهوب

Aquila heliaca

Imperial Eagle

Aquila chrysaetos

Golden Eagle

Aquila verraeuxii

Verreaux’s Eagle

Hieraaetus pennatus

Booted Eagle

العقاب ذو السروال

Hieraaetus fasciatus

Bonelli’s Eagle

عقاب أبيض القفا

Hieraaetus albica

White tailed Eagle

عقاب أبيض الذيل

Pandion haliaetus

Osprey

العقاب النساري

Falco tinnuncullus

Kestral

عوسق

Numida meleagris

Helmeted (Tufted) Guineafowl

Chalmydotis undulta

Houbara Bustard

Otis tarda

Great Bustard

Otus brucei

Striated Scobs Owl

Otus scops

Scobs Owl

Otus senegalensis

Spotted Scobs Owl

)صقر (بتلور
صقر املستنقعات
)احلوام الرمادي (مرزة الدجاج
احلواب الشاحب

باز جابار
)باز صغير (باز شيكرة
الباز الكبير
الصقر الباشق
باشق العصافير الشرقي
الصقر احلوام
الصقر طويل الساق

العقاب االمبراطوري
العقاب الذهبي
العقاب األبيض واألسود

الدجاج احلبشي
احلباري
احلباري الكبيرة
البوم الصغيرة املقلمة
بومة أذناء
بومة أذناء األفريقية
اتفاقيـة احملافظـة
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Bubo bubo

Spotted Eagle Owl

البوم النسارية

Bubo africanus

Spotted Eagle Owl

البوم النسارية املرقطة

Athene noctua

Little Owl

Strix butleri

Hume’s Tawny Owl

Asio otus

Long-eared Owl

البوم طويل األذن

Asi flammeus

Shott-earned Owl

البوم قصير األذن

Grus grus

Crane

Anthropoides virgo

Demoiselle crane

الرهو الرمادي

Pelecanus onocrotalus

White pelican

البجع األبيض

Pelecanus rufescens

Pink backed pelican

Ardea cinerea

Grey heron

Ardea purpurea

Purple heron

Ardea goliath

Goliath heron

Ardeola rolloides

Squacco heron

Nycticorax nycticorax

Night heron

البلشون الليلي

Ixobrychus minutus

Little bittern

الواق الصغير

Botaurus stellaris

Bittern

Egretta alba

Great white egret

Egretta garzetta

Little bittern

مالك احلزين الصغير

Egretta gularis

Reef heron

مالك احلزين الصخري

Bubulcus ibis

Cattle egret

بلشون البقر

Platalea leucordia

Spoonbill

Plegadis falcinellus

Glossy ibis

Geronticus eremita

Bald ibis

Threskioruis aethiopicus

Sacred ibis

Ciconia ciconia

White stork

اللقلق األبيض

Ciconia nigra

Black stork

اللقلق األسود

Phoenicopterus rubber

Flamingo

Larus leucophthalmus

White eyed gull

النورس أبيض العني

Merops apiaster

Bee-eater

)الوروار (آكل النحل

امللحـق الثالث
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اجملموعـة احليوانيـة

البوم الصغيرة
بوم بتلر

الكركي

البجع وردي الظهر
البلشون الرمادي
البلشون األرجواني
البلشون اجلبار
البلشون األبيض الصغير

الواق
مالك احلزين األبيض الكبير

أبو ملعقة
أبو منجل الالمع
أبو منجل
أبو منجل املقدس

النحام

Coracias garrulus

Roller

Glariola pratincola

Collared pratincole

Glariola nordmanni

Black winged pratincole

الشقراق
أبو اليسر مطوق
أبو اليسر أسود اجلناح
ج) الزواحـف

C) Reptiles

الضب املصري

Uromastyx aegyptius

Egyptian spiny-tailed lizard

Pelomedusa subrufa

Side neck turtle

سلحفاة جانبية العنق

Eretmochelys imbricata

Hawksbill turtle

سلحفاة منقار الصقر

Chelonia mydas

Green turtle

سلحفاة خضراء

اتفاقيـة احملافظـة
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دولة اإلمارات العربية املتحدة

هيئة أبحاث البيئة واحلياة الفطرية وتنميتها
ص .ب 45553 .أبو ظبي

تليفـون+971 2 6817171 /
فاكـس+971 2 6810008 /
مملكة البحـرين

الهيئـة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية

ص .ب 32657 .البحرين

تليفـون+0097 3 875111 /
فاكـس+0097 3 874351 /
اململكة العربية السعودية

الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية وإمنائها

ص .ب 61681 .الرياض 11575
تليفـون+966 1 4418700 /
فاكـس+966 1 4410797 /
سلطنـة عمـان

وزارة البلديات اإلقليمية والبيئـة وموارد امليـاه
ص .ب 323 .مسقـط 113
تليفـون+968 693922 /
فاكـس+968 602283 /
دولـة قطـر

اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية
ص .ب 7634 .الدوحة  -قطــر

تليفـون+974 4358417 /
فاكـس+974 4415246 /
دولـة الكـويت

الهيئة العامـة للبيئـة

ص .ب 24395 .الصفـاة  -الكويت 13104
تليفـون+965 4821285 /
فاكـس+965 5739238 /
.

جهـات االتصـال
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مجلس التعاون لدول اخلليج العربيـة

ص .ب 7153 .الرياض 11462

تليفـون+966 1 4827777 /
فاكـس+966 1 4829089 /
أمانـة سر االتفاقيـة

ص .ب 61681 .الرياض 11575
تليفـون+966 1 4420437 /
فاكـس+966 1 4415590 /

اتفاقيـة احملافظـة
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تصميـم وإخراج:

غـادة البكـر

