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املقدمـــة:
إن الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية إمياناً منها باملصير املشــترك ووحدة الهدف التي 
ــأنه تعزيز اجلهود  ــعياً وراء حتقيق التعاون والتكامل والتواصل بني مواطنيها فيما من ش جتمع بني شــعوبها وس

املبذولة في كافة اجملاالت وصوالً إلى حتقيق اآلمال نحو مستقبل زاهر، 
ــاً لإلزدهار الريفي البشري احلافظ والتنمية  واعترافاً منها بأن احلياة الفطرية بكافة أنواعها تشــكل أساس
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،
ــا بأن الكثير من أنواع األحياء الفطرية بكافة أنواعها ومواطنها الطبيعية تواجه تهديداً خطيراً  وإدراكاً منه
ــتغالل غير الصحيح والنشــاطات البشــرية اخملتلفة التي تسبب تدهور للمواطن  ينذر بتدميرها من خالل اإلس

الطبيعية لألحياء الفطرية.
ــتراتيجيات وأهداف  وتقديراً لضرورة أن تؤخذ احملافظة على احلياة الفطرية بكافة أنواعها في اإلعتبار في إس

التخطيط الوطني،
ــات واملبادئ العامة حلماية البيئة والعمل البيئي املشترك في دول مجلس  وعمالً باملبدأ الســابع من السياس

التعاون،
فقد اتفقت على ما يلي :

املـــادة )1(
أحكـام عامــة

1(  التعاريـف 

يكون للعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها:

ــذي يضم في عضويته كل من: دولة  ــو مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وال ه
اإلمارات العربية املتحدة، ودولة البحرين، واململكة العربية الســعودية، وســلطنة 

عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت

مجلــس التعــاون:

هو اجمللس األعلى جمللس التعاون. اجمللـــس األعــلى:

هم الوزراء املسؤولون عن شؤون البيئة في دول اجمللس. الــــــــــوزراء:

هي األمانة العامة جمللس التعاون. األمانــة العامـــة:

هو األمني العام جمللس التعاون.  األميــن العــــام:

ــا الطبيعية في دول مجلس  ــة احملافظة على احلياة الفطرية ومواطنه هي إتفاقي
التعاون لدول اخلليج العربية.

اإلتفاقيــــــــة:

هي اللجنة اخملتصة مبتابعة تنفيذ اإلتفاقية. اللجنــة الدائمــة:

هي جلنة التنسيق البيئي في دول اجمللس. جلنـة التنسيق البيئي:
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هي أمانة سر اإلتفاقية. أمانــــة الســـر:

ــي جميع أنواع الكائنات احلية من نباتات وحيوانات وبكتيريا وفطريات في مواطنها األصلية  ه
أو خارجها.

احليـــاة الفطريــة:

مجموعة القواعد والنظم واإلجراءات التي تكفل حماية احلياة الفطرية وســالالتها 
ومنتوجاتها واستخدامها على نحو قابل لإلستمرار وإعادة تأهيلها وتأهيل مواطنها 

الطبيعية التي تدهورت بسبب اإلنسان أو بسبب العوامل الطبيعية

احملافظــــــــة:

يشمل عمليات اإلستيراد والتصدير والبيع والعرض واملقايضة والتبادل. اإلجتــــــــــار:

هو كافة املواطن وما حتتويه من جتمعات. املوطــن الطبيعـي:

هو كافة املواطن وما حتتويه من جتمعات وأمم األنواع احلية من نبات وحيوان والكائنات 
األخرى التي تتفاعل فيما بينها ومع محيطها كنظام متكامل.

النظـــام البيئــي:

هو جميع أمناط احلياة على األرض، ويشــمل كافة األنواع الفطرية بشــتى أمناطها 
الوراثية وكافة النظم البيئية.

التنــوع األحيــائي:

أية أجزاء طبيعية أو مصنعة مأخوذة من كائن فطري. املنتجــــــــات: 

2(  الهــدف :

ــليمة متنامية  ــى النظم البيئية وعلى احلياة الفطرية في حالة س ــدف هذه اإلتفاقية إلى احملافظة عل ته
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.

3(  تتعهد الدول األطراف في هذه اإلتفاقية بتطوير وتطبيق السياسـات واألنشطة بهدف احملافظة على 

احلياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وإعادة تأهيلها وضمان اإلستغالل املستدام لها وذلك من خالل :

سن وتطبيق وتطوير التشريعات والقوانني واألنظمة املالئمة. أ(

ــبة للحياة الفطرية كمناطق محمية سواء كانت  حماية وإدارة مســاحات كافية من املواطن املناس
طبيعية أو غير طبيعية وذلك وفقاً للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية.

ب(

ــوث والتدهور البيئي واتخاذ  ــة وبيئاتها من كافة التهديدات، كالتل ــل على وقاية احلياة الفطري العم
التدابير الكفيلة مبكافحتها والسيطرة عليها فور حدوثها لتقليل تأثيراتها.

ج(

ــاريع التنموية قبل البدء في تنفيذ هذه  ــات لتقييم األثر البيئي لكافة املش ــتراط القيام بدراس اش
املشاريع وإيجاد آلية ملتابعة تنفيذ املقاييس واالشتراطات البيئية املعتمدة في كل دولة.

د(

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

هـ(
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العمل على نشــر الوعي بأهمية احملافظة على احلياة الفطرية ومواطنها الطبيعية باستخدام وسائل 
اإلعالم اخملتلفة.

و(

ــب الكوادر املتخصصة وإيجاد احللول للمشــكالت  ــال البحوث وتبادل اخلبرات وتدري ــاون في مج التع
املشتركة املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية.

ز(

    

املـــادة )2(
حماية املواطـن الطبيعيـة

على كل طرف في هذه االتفاقية اتخاذ ما يأتي:
1(  إصدار األنظمة التشــريعية الالزمة لضمان احملافظةـ  وحيثما يلزم األمرـ  إعادة التأهيل واإلدارة  الســليمة 
ملساحات كافية من املواطن الطبيعية املالئمة للحياة الفطرية وبخاصة لتلك األنواع أو حتت األنواع املنعزلة 

جغرافياً أو السالالت املستوطنة بأراضي أي دولة طرف في هذه اإلتفاقية. 
ــن الطبيعية التي تتم حمايتها تدار بطريقة تكفل حتقيق الهدف من  ــاء األولوية للتحقق من أن املواط 2(  إعط

حمايتها ويتضمن ذلك ما يأتي:

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.

أ(

اتخاذ التدابير الالزمة إلعادة التنوع األحيائي واإلنتاجية للمواطن التي تعرضت للتدهور. ب(

3(  التنسيق وبذل اجلهود مع األطراف األخرى حلماية املواطن الطبيعية بالشكل املالئم وخاصة حيثما :

تكون هذه احلماية في منطقة حدودية مشتركة. أ(

تكون هذه املواطن هامة لألنواع املهاجرة الواردة في امللحقني الثاني والثالث من هذه اإلتفاقية. ب(

املـــادة )3(
حماية األنـواع الفطـرية

ــرف من األطراف في هذه اإلتفاقية أن يقوم بإصدار التشــريعات الالزمة حلماية األنواع الفطرية  ــى كل ط 1(  عل
املدرجة في املالحق الثالثة املرفقة بهذه اإلتفاقية وذلك على النحو اآلتي :

اجملموعة النباتية املدرجة في امللحق األول:
 1ـ حماية تلك األنواع حيثما توجد في املواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسباً إلعادة نشرها.

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

أ(
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اجملموعة احليوانية املدرجة في امللحق الثاني:
 1ـ حماية تلك األنواع حيثما توجد في املواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسباً إلعادة توطينها.

 2ـ حظر كافة أشــكال الصيد أو القتل املتعمد أو تدمير البيض أو جتميعه أو التســبب في إقالقها 
وخاصة خالل مواسم التكاثر وتربية صغارها.

ب(

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:

ج(

ــيد مســتويات   1ـ حظر الصيد أو حتديد مواســم يســمح فيها بالصيد، وإيجاد نظم تكفل ترش
استغاللها. 

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

2(  على كل طرف في هذه اإلتفاقية إتخاذ كافة اإلجراءات التشريعية واإلدارية الضرورية من أجل :

تسجيل كافة األنواع الواردة في املالحق األول والثاني والثالث التي يسمح باقتنائها بشكل مشروع.أ(

تنظيم كيفية تربية هذه األنواع وتعزيز تكاثرها حتت األسر.ب(

حظر أو تنظيم إعادة إطالق هذه األنواع إلى الطبيعة.ج(

حظر أو تنظيم كافة أشكال اإلجتار محلياً أو إقليمياً أو دولياً في  األنواع الواردة في املالحق األول والثاني د(
والثالث أو في منتجاتها أو أجزائها.

ــائل التي قد تؤدي إلى  ــيلة من الوس 3(  حظر إقتناء أنواع احليوانات الواردة في امللحق الثالث أو قتلها بأية وس
إنقراضها أو عن طريق إســتخدام 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.
4(  تلتزم 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

1(  يجوز 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 مقيماً في أراضي 
تلك الدولة أو في مياهها اإلقليمية أو مهاجراً عبرها بشكل طبيعي أو لتنظيم إستخدام أي نوع من األنواع 

الواردة في امللحق الثالث على أراض تلك الدولة.
2(  على كل دولة طرف في هذه اإلتفاقية إبالغ اللجنة الدائمة عن أي تدابير محلية مشــددة من هذا النوع يتم 
اتخاذها وكذلك عن أي نوع يتلقى حماية تامة على أراضيها من غير األنواع املدرجة في امللحقني األول والثاني.
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املـــادة )5(  

أحكـام تكميليـة

لتنفيذ أحكام هذه اإلتفاقية يلتزم كل طرف مبا يأتي :
ــؤدي ذلك إلى تعزيز فعالية التدابير املتخذة مبوجب أحكام  ــاون فيما بني الدول األطراف وخاصة حينما ي 1(  التع

هذه اإلتفاقية.
2(  تشــجيع وتنســيق األبحاث وتبادل املعلومات واخلبرات والتي من شأنها خدمة أهداف هذه اإلتفاقية وخاصة 

فيما يتصل ببرامج إكثار األنواع حتت األسر وإعادة توطينها في مواطنها الطبيعية.
3(  تنســيق اجلهود وتكاملها وتبادل املعلومات فيما يختص بإنتقال األنواع املعاد توطينها عبر احلدود إلى أراضي 

دولة أخرى.
ــتفادة من التقنية احلديثة في تبادل املعلومات والربط الشــبكي بني املؤسسات املعنية في  4(  العمل على االس

الدول األطراف لتسهيل تبادل املعلومات حول اإلتفاقية وتطبيقها.

املـــادة )6(

اللجنـة الدائمــة

1(  تنشــأ مبقتضى هذه االتفاقية جلنة تســمى اللجنة الدائمة التفاقية احملافظة على احلياة الفطرية ومواطنها 
الطبيعية في دول مجلس التعاون.

2(  تتكون اللجنة الدائمة من ممثلني من جميع دول اجمللس، على أن ال يقل مســتوى التمثيل فيها عن مســتوى 
مدير.

ــذه االتفاقية موضع التنفيذ. ولهذه الغاية،  ــون مهام اللجنة الدائمة وضع املبادئ واألهداف احملددة في ه 3(  تك
تقوم اللجنة باملسئوليات والصالحيات التالية:

متابعة تنفيذ االتفاقية. أ(

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

ب(

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

ج(

حتليل ونشر املعلومات املشار إليها في الفقرتني )ب( و )ج( أعاله. د(

حتديد متطلبات احملافظة على احلياة الفطرية لألنواع وحتليل مدى فعالية إجراءات احملافظة التي أقرتها 
األطراف تنفيذاً لهذه االتفاقية.

هـ(

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.

و(
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 2ـ حتديد مواعيد بداية ونهاية مواسم الصيد،

ــاليب الصيد بهدف تفادي تكثيف عمليات الصيد في أي منطقة أو إقليم أو على نوع   3ـ تنظيم أس

أو أنواع معينة.
 4ـ تنظيم نشاطات الرعي وحتديد أماكنه وأوقاته.

ــا لتحقيق أغراض هذه  ــرى اللجنة الدائمة ضرورة اتخاذه ــراءات احملافظة األخرى التي ت ــاذ إج  5ـ اتخ
االتفاقية مبا في ذلك وضع اخلطط والبرامج الكفيلة مبنع اآلثار الســلبية الناجمة عن املشروعات 
التنموية في مناطق االنتشار الطبيعي للمجموعات الفطرية النباتية واحليوانية احملددة في املالحق 

املرفقة بهذه االتفاقية.

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

ز(

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

ح(

إعداد امليزانية املقترحة لالتفاقية. ك(

اقتراح مشاريع النظام الداخلي والنظام املالي واإلداري للجنة الدائمة واعتماده من الوزراء. ل(

السعي لتسهيل التسوية الودية حلل أي نزاع ينشأ بني األطراف أثناء تطبيق هذه االتفاقية وفقاً للمادة 
التاسعة من االتفاقية.

م(

ــتثائية  4(  تعقد اللجنة الدائمة اجتماعني في الســنة على األقل، ولها أن تعقد اجتماعات أخرى عادية أو اس
ــب من دولة من الدول األطراف وتأييد دولة أخرى. وتدعو األمانة العامة جمللس التعاون إلى عقد االجتماع  بطل

األول للجنة في موعد أقصاه ثالثة أشهر من بدء سريان هذه االتفاقية.
5(  للجنة الدائمة تشكيل جلان أو فرق عمل فرعية متخصصة سواء بشكل دائم أو مؤقت بقدر ما يلزم لتنفيذ 

مهامها على الوجه الصحيح.
ــا اللجنة الدائمة، وتقر من قبل الوزراء   ــدول األطراف في االتفاقية إجراءات احملافظة التي توصي به ــق ال 6(  تطب

وفقاً ألحكام هذه االتفاقية على النحو اآلتي:

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

تصبح إجراءات احملافظة ملزمة جلميع الدول األطراف بعد انقضاء ستون يوماً من تاريخ اإلخطار. ب(

ــريان االتفاقية، ومرة على  ــة الدائمة تقييم تنفيذ االتفاقية، بعد مضي ثالثة أعوام من بدء س ــى اللجن 7(  تتول
األقل كل ستة أعوام بعد ذلك.
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املـــادة )7(
أمانـة السـر

تنشأ مبقتضى هذه االتفاقية أمانة سر تتولى املهام اآلتية:
1(  الترتيب والتحضير الجتماعات اللجنة الدائمة بالتنسيق مع األمانة العامة.

ــة وتقدميها إلى اللجنة  ــذاً ملهامها مبقتضى هذه االتفاقي ــداد تقارير عن األنشــطة التي تناط بها تنفي 2(  إع
الدائمة. 

ــع املنظمات واالتفاقيات  ــى احلياة الفطرية في دول اجمللس، وم ــع اجلهات اخملتصة  باحملافظة عل 3(  التنســيق م
اإلقليمية والدولية املشابهة.

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

املـــادة )8(

تعـديـل اإلتفاقيـة

ــرف في هذه االتفاقية اقتراح تعديل أي من مواد هذه االتفاقية  وتقدمي طلب بذلك إلى جهة اإليداع  ــكل ط ل
ــكام املتعقلة بالنفاذ واملنصوص عليها في  ــي تتولى رفعه إلى الوزراء إلقراره. ويســري على التعديل ذات األح الت

الفقرة )2( من 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

1(  تقر هذه االتفاقية من قبل اجمللس األعلى وتصادق عليها الدول األعضاء وفقاً إلجراءاتها الدستورية.
2(  تدخل االتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي تسعون يوماً من مصادقة أربع دول من دول مجلس التعاون.           



اتفاقيـة احملافظـة
على احلياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية         

.
االتفاقيــة          12

.
االتفاقيــة         

املـــادة )11( 

التحفظــات

ــداع وثيقة مصادقتها على اإلتفاقية إبداء حتفظاً أو أكثر حيال األنواع املبينة  ــوز ألي دولة عند قيامها بإي 1(  يج
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.
ــت عن طريق إخطار األمني العام كتابياً،  ــوز ألي دولة طرف في االتفاقية ســحب أي حتفظ لها في أي وق 2(  يج

ويصبح ذلك التحفظ الغياً بعد مضي ثالثون يوماً من تاريخ اإلخطار.

املـــادة )12(

اإلنسحـاب

يحق ألي دولة طرف في االتفاقية االنســحاب منها في أي وقت  بخطاب رســمي يوجه إلى األمني العام ، 
ويصبح ذلك االنســحاب نافذ املفعول بعد مضي 180 يوماً من تاريخ تســليم اإلخطار لألمني العام، دون أن يؤثر 

ذلك على سريان نفاذ االتفاقية.

املـــادة )13( 

اإليــداع

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

2(  تتولى األمانة العامة إبالغ الوزراء وكذلك الدول األطراف في االتفاقية مبا يأتي:

تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ. أ(

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

سحب أي حتفظ يتم مبوجب الفقرة )2( من املادة احلادية عشرة.ج(

أي انسحاب من عضوية االتفاقية مبوجب املادة الثانية عشرة من االتفاقية وتاريخ سريان االنسحاب.د(
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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 بسطاووكس متعدد األزهار

Pancratium tenuifolium سرف رقيق الورق

Asclepiadaceae

Caralluma spp أنواع جنس الضجعة

Ceropegia spp أنواع جنس دراعة الكلية

Ceropegia tehamana دراعة الكلية التهامية

Duvalia sulcata

Duvalia velutina

امللحـق األول
اجملموعـة النباتيـة         
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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
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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 سنط )سوريا(

Cicer cuneatum احلمص الكيوناتي

Acacia seyal سيال

Liliaceae

Albuca abyssinica ألوة صبية

Aloe sabaea صبر صبية

Aloe sabaea مقر صبية

Aloe sabaea مقير صبية

Aloe sabaea

Aloe rubroviilacea

Tulipa biflora زنبق ثنائي األزهار
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Tulipa biflora التوليب ثنائي األزهار

Tulipa biflora خزامى ثنائي األزهار

Moraceae

Dorstenia foetida الدوروستينا النتنة

Myricaceae

Myrica salicifolia امليركا صفصافية الورق

Orchidaeceae

Eulophia petersii ايولوفيا بيتر

Eulophia speciosa ايولوفيا نوعية

Holothrix arachnoidea 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
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Thymeliaceae

Daphne linearifolia الغار شريطي األوراق

Daphne mucronata الغار مستدق الطرف

Umbelliferae

Ferula sp أحد أنواع الكلخ

Ferula sp أحد أنواع احللتيت

Ferula sp أحد أنواع القنة

Velloziaceae

Xerophyta arabica الزيروفايتا العربي







امللحـق الثاني
اجملموعـة احليوانيـة - املهددة باالنقـراض         



امللحـق الثاني
25اجملموعـة احليوانيـة - املهددة باالنقـراض         

A) Mammalsأ(  الثدييـات

Arabian Wolf Canis Iupusالذئب العربي

Asiatic JackalCanis aureusابن آوى اآلسيوي

Sand FoxVulpes rueppelliثعلب الرمال

Blanford’s FoxVulpes canaثعلب الصخر

FennecVulpus zerdaثعلب الفنك

Honey BadgerMellivora capensisغيرير العسل، الظربان

Marbled PolecatVormela peregusnaالنمس املبقع

Indian Grey MongooseHerpestes edwardsiالنمس الرمادي الهندي

European GenetGenetta felinaالرباح األوروبي

White-tailed MongooseIchneumia albicaudaالنمس أبيض الذيل

Striped HyaenaHyaena hyanaالضبع اخملطط

Wild CatFelis silvestrisالقط البري

Sand CatFelis margaritaالقط الرمال

Caracal LynxFelis caracalالوشق

Arabian Leopard Panthera pardusالنمر العربي

Asiatic CheetahAcinonyx jubatusالفهد اآلسيوي

Arabian OryxOryx leucoryxاملها العربي

Mountain gazelle (Idmi)Gazella gazellaغزال اجلبال )ادمى(

Saudi Gazelle (Afri)Gazella saudiyaالغزال السعودي )عفرى(

Sand Gazelle (Reem)               Gazella subgutturosaغزال الرمال )الرمي(

Wild SheepOvis ammonالضأن البري

Nubian ibexCapra ibexالوعل النوبي

Wild goatCapra aegagrusاملاعز البري

Arabian TahrHemitragus jayakariالطهر العربي

DugongDugong dugonاألطوم )عروس البحر(

B) Birdsب( الطيـور

Honey BuzzardPernis apivorusصقر النحل

Black-Shouldered KiteElanus caerulusاحلدأة سوداء الكتف
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Black KiteMilvus migransاحلدأة السوداء

Palla’s Fish EagleHaliaetus leucoryphusعقاب السمك

Arabian BustardArdeotis arabsاحلباري العربية

C) Reptiles & Amphibiansج( الزواحف والبرمائيات

Caspian TerrapinMauremy caspicaسلحفاة املياه العذبة

Marsh FrogRana ridibundaضفدع املستنقعات
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A) Mammalsأ ( الثدييـات

Red foxVulpes vulpesالثعلب األحمر

Indian porcupineHystrix indicaالنيص الهندي

Rock hyraxProcavia capansisالوبر الصخري

HareLepus capensisاألرنب البري

B( Birdsب( الطيـور

Stone carlewBurhinus oedicnemusالكروان الصحراوي

Red legged partridgeAlectoris melanocephalaاحلجل أحمر الساق

Philbyís Rock partridge            Alectoris philbyi حجل فيلبي

Chukar partridgeAlectoris chukarاحلجل الرمادي الرأس

Sand partridgeAmmoperdix heyiحجل الرمال

See-see partridgeAmmoperdix griseogularisاحلجل

QuailCoturnix coturnixالسمان )السلوى(

Spotted sandgrousePterocles senegalus القطا املرقطة

Crowned sandgrousePterocles coronatusالقطا املتوجة

Lichtensteins sandgrousePterocles lichtensteiniiالقطا اخملططة

Pin tailed sandgrousePterocles alchataالقطا العراقي

Chestnut bellied sandgrousePterocles exustusالقطا كستنائية البطن

Sooty falconFalco concolorصقر الغروب

Saker falconFalcocherrugصقر الغزال

Lanner falconFalco biarmicusالصقر األحمر )احلر(

Peregrine falconFalcoperegrinusصقر الشاهني

BarbaryFalcopelegrinoidesالشاهني املغربي )الوكري(

Lammergeyer (Bearded Vulture)Gypaetus barbatusالنسر امللتحي

EgyptianNeophron perenopterusالنسر املصري )الرخمة املصرية(

Griffon vultureGyps fulvusالنسر األسمر

Ruppells vultureGyps rueppelliiالنسر األبقع

Lappet - faced VultureTorgos tracheliotusالنسر األشعث )النسر األذون(

Black VultureAegypius monachusالنسر األسود
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Short-toed EagleCircaetus gallicusالعقاب قصير األصابع

BateleurTerathopius ecaudatusصقر )بتلور(

Marsh Harrier              Circus aeruginosusصقر املستنقعات

Hen HarrierCircus cyaneusاحلوام الرمادي )مرزة الدجاج(

Pallid HarrierCircus macrourusاحلواب الشاحب

Montaguís Harrier                Circus pygargusاحلوام الرمادي مرقط الساق

Chanting goshawk Melierax metabatesالباز املغرد

Gabar goshawkMicronisus gabarباز جابار

ShikraAccipiter badiusباز صغير )باز شيكرة(

GoshawkAccipiter gentilesالباز الكبير

SparrowhawkAccipiter nisusالصقر الباشق

Levant SparrowhawkAccipiter brevipesباشق العصافير الشرقي

BuzzardButeo buteoالصقر احلوام

Long-legged BuzzardButeo rufinusالصقر طويل الساق

Spotted EagleAquila clangaالعقاب املرقط

Steppe EagleAquila rapaxعقاب السهوب

Imperial Eagle                   Aquila heliacaالعقاب االمبراطوري

Golden EagleAquila chrysaetosالعقاب الذهبي

Verreauxís EagleAquila verraeuxiiالعقاب األبيض واألسود

Booted EagleHieraaetus pennatusالعقاب ذو السروال

Bonelliís EagleHieraaetus fasciatusعقاب أبيض القفا

White tailed EagleHieraaetus albicaعقاب أبيض الذيل

OspreyPandion haliaetusالعقاب النساري

KestralFalco tinnuncullusعوسق

Helmeted (Tufted) GuineafowlNumida meleagrisالدجاج احلبشي

Houbara BustardChalmydotis undultaاحلباري

Great Bustard Otis tardaاحلباري الكبيرة

Striated Scobs Owl Otus bruceiالبوم الصغيرة املقلمة

Scobs OwlOtus scopsبومة أذناء

Spotted Scobs OwlOtus senegalensisبومة أذناء األفريقية
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Spotted Eagle OwlBubo buboالبوم النسارية

Spotted Eagle OwlBubo africanusالبوم النسارية املرقطة

Little OwlAthene noctuaالبوم الصغيرة

Humeís Tawny Owl              Strix butleriبوم بتلر

Long-eared OwlAsio otusالبوم طويل األذن

Shott-earned OwlAsi flammeusالبوم قصير األذن 

CraneGrus grusالكركي

Demoiselle craneAnthropoides virgoالرهو الرمادي

White pelicanPelecanus onocrotalusالبجع األبيض

Pink backed pelicanPelecanus rufescensالبجع وردي الظهر

Grey heronArdea cinereaالبلشون الرمادي

Purple heronArdea purpureaالبلشون األرجواني

Goliath heronArdea goliathالبلشون اجلبار

Squacco heronArdeola rolloidesالبلشون األبيض الصغير

Night heronNycticorax nycticoraxالبلشون الليلي

Little bitternIxobrychus minutusالواق الصغير

BitternBotaurus stellarisالواق

Great white egretEgretta albaمالك احلزين األبيض الكبير

Little bitternEgretta garzettaمالك احلزين الصغير

Reef heronEgretta gularisمالك احلزين الصخري

Cattle egretBubulcus ibisبلشون البقر

SpoonbillPlatalea leucordiaأبو ملعقة

Glossy ibisPlegadis falcinellusأبو منجل الالمع

Bald ibisGeronticus eremitaأبو منجل

Sacred ibisThreskioruis aethiopicusأبو منجل املقدس

White storkCiconia ciconiaاللقلق األبيض

Black storkCiconia nigraاللقلق األسود

FlamingoPhoenicopterus rubberالنحام

White eyed gullLarus leucophthalmusالنورس أبيض العني

Bee-eaterMerops apiasterالوروار )آكل النحل(
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RollerCoracias garrulusالشقراق

Collared pratincoleGlariola pratincolaأبو اليسر مطوق

Black winged pratincoleGlariola nordmanniأبو اليسر أسود اجلناح

C) Reptilesج( الزواحـف

Egyptian spiny-tailed lizardUromastyx aegyptiusالضب املصري

Side neck turtlePelomedusa subrufaسلحفاة جانبية العنق

Hawksbill turtleEretmochelys imbricataسلحفاة منقار الصقر

Green turtleChelonia mydasسلحفاة خضراء
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دولة اإلمارات العربية املتحدة
هيئة أبحاث البيئة واحلياة الفطرية وتنميتها

ص. ب. 45553  أبو ظبي
تليفـون/ 6817171 2 971+
فاكـس/ 6810008 2 971+

مملكة البحـرين
الهيئـة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية

ص. ب. 32657  البحرين
تليفـون/ 875111 3 0097+
فاكـس/ 874351 3 0097+

اململكة العربية السعودية
الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية وإمنائها 

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

سلطنـة عمـان
وزارة البلديات اإلقليمية والبيئـة وموارد امليـاه

ص. ب. 323  مسقـط 113
تليفـون/ 693922 968+ 
فاكـس/ 602283 968+

دولـة قطـر
اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية

ص. ب. 7634   الدوحة - قطــر
تليفـون/ 4358417 974+
فاكـس/ 4415246 974+ 

دولـة الكـويت
الهيئة العامـة للبيئـة

ص. ب. 24395  الصفـاة - الكويت  13104
تليفـون/ 4821285 965+
فاكـس/ 5739238 965+ 
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مجلس التعاون لدول اخلليج العربيـة
ص. ب. 7153  الرياض 11462
تليفـون/ 4827777 1 966+
فاكـس/ 4829089 1 966+ 

أمانـة سر االتفاقيـة
ص. ب. 61681  الرياض 11575

تليفـون/ 4420437 1 966+
فاكـس/ 4415590 1 966+ 
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غـادة البكـر         


