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الخالصـة التنفيذيــة
سب جنتيف لمدد

تقع ججسيل لم ري

لملنى ل مسخسيج لمحر دل ىتتدأمف جد  11لشيدر

جتيسل أرخ ي ت سغ جدد ل لميد دل يه ىلمل  111ي  1ىت يط ده جيدده شقسيجيدل تجتدم سدب
جدددد ل شلجدميددل قددمرهد  7511يد  .1ىيدددىم ججسيددل لم ددري لمجندددخ تد ه ل،دددتىلبل لمددذم
يجتدش درتفدع مرلدل لم رلر ىلمرطى ل ل جقد

نمر تميم ل هطى لىجطدر.

سب لمرغ ج ج مىميل لمجدد ل لملغرل يدل مججسيدل لم دري ىلميدرىف لمجندخيدل لمقددديل
لمددددبم يودددو ش ،أنوددد تضد جيدددهر جوجددل مس يددد لمفطريددلو ىلمتددل يتيددف حضددود أهجيددل
شقسيجيددل ى دمجيددل .ىدددحيد جنوددد مس فدددي سددب تسددى لمجيدددهر ىم ج دد ً جنوددد مسلوددىم لدقسيجيددل
ىلممىميل لمرلجيل شمب لم فدي سب لم يد لمفطريل ىجىلطنودو يدمقل ججسيدل لم دري

سدب

لتفدقيددل لمج د يددل سددب لم يددد لمط يحيددل ىجىلطنوددد ددل مى جلسددأل لمتحدددى مددمى لمخسدديج
لمحر يل ى قد ً مسجردى ( )9مدنل  . 1111ىيحم هذل لمتقرير لمىطنل لىى لمذم يدتحرض
لملوىم لم ثيثل لمتل ت ذمود لمججسيدل متنفيدذ أ يدد ل،تفدقيدل ىلم درلجج لمجن ثقدل نودد .ىيتدأمف
هذل لمتقرير ج ثةثل يى ربيديلو ىيجي شيلدش لمجخرلدل لمربيديل مستقرير يدمتدملو
 .0حالةةةةة الحيةةةةاف الف ريةةةةة واتجا اتهةةةةا والتهديةةةةدات التةةةةل تتعةةةةر

لهةةةةا فةةةةل مم كةةةةة

البحرين
تتحدددرض جحيددد

نديدددر لم يدددد لمفطريدددل دددل ججسيدددل لم دددري

ضددغىطدل ندتددبل د

ددم

جختسدددف جددددتىيدته شمدددب

ىلج د ربيددديلو جنوددد سددب د د ي لمجثددد لمش ددف لمحجرلنددل

ىأنتددطل لمددرم ىلمتلريددف ىلدددتنشلف لمجيددده لملى يددل ىلمتسددىث لم يبددل ىلىنددىلع لمغري ددل
لمغدشيل ىلمتخيي ىتغير لمجندخ.

1
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ىقم تتفدىل دمل ىلتلدهدل لم يد لمفطريل ل ججسيل لم ري

سب جختسف جدتىيدتود

لمثةث لمربيديل مسجىلب ىلىنىلع ىلمليندل لمىرلثيل .حسب جدتىى لمجىلب و م تتوم
لم يبل لمي رلىيل تمهىرلً جس ىيد ً نيرلً مةجتملم لملغرل ل مودو خديل ل لمجندطق
لملنى يل ج

لم ري و ش ،أ

يبل جدتنقحدل لمقيب تومل ترللحد ً نتيلل مسش ف

لمحجرلنل ىلدتنشلف لمجيده لملى يلو ى دمجث
لمتوميملل لمجؤثر

إ

لمش ف لمحجرلنل يحت ر ج

أتم

سب لم يبدل لمدد سيل ىلم ريل .قم تد ب ل تقسص جدد ل

لمجدط دل لمطينيلو ىلمتىلطا لميخريلو ىلمجدتنقحدل لمجس يلو ىجودم لم تدبش
لم ريل ى جودم لمط دمب ل لم ري و يجد أثرل جسيدل لمرم ىلمتلريف دس د ً ل يبل
لمتحدب لمجرلدنيل ددضد ل شمب دج تغير لمجندخ.
ى دمند ل مستنىع جدتىى لىنىلعو قم ت لمتحرف سب جد  ،يق

 1111نى د ً ج

لميدبندل لم يد لمجنتجيل شمب لمجلجى دل لمتينيفيل لمربيديل .ش ،أ تشليم لمضغىطدل
سب لم يبدل أمى شمب ترللع ج تج
أجد

ل مم لىنىلع ىنطدق لنتتدرهد.

سب جدتىى لمليندل لمىرلثيل قم ريمل دة،ل جختسفل ج

لىرلنب لم ريل

ىلمطيىر لمجودلر ل ججسيل لم ري و ش ،أنه ىنتيلل محم تىل ر جحسىجدل يد يل
لمتنىع لملينل إ تقيي تنىع لم يد لمفطريل سب جدتىى لمليندل

دلل شمب جشيم ج

لممرلددل.
 .2اإلجراءات الو نية لتنفيذ االتفاقية
تدددحل ججسيددل لم ددري شمددب تنفيددذ لمتشلجدتوددد تلددده لتفدقيددل لمج د يددل سددب لم يددد لمفطريددل
ىجىلطنوددد لمط يحيددل ددل مى جلسددأل لمتحدددى مددمى لمخسدديج لمحر يددلو ىذمددى حددم ج دددىر
ربيددديل تتىل ددق جددع أ يددد ىأهددملف هددذه ل،تفدقيددل .يسخددص لملددمى (خ )1-أجثسددل جختدددر
مسلوىم لمج ذىمل ل ججسيل لم ري متنفيذ أهملف ل،تفدقيل ل م ج دىر.

2
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جدول (خ :)0-أجثسل جختدر مسلوىم لمج ذىمدل جد ق د ججسيدل لم دري متنفيدذ أهدملف لتفدقيدل لمج د يدل
سب لم يد لمفطريل ىجىلطنود لمط يحيل ل مى جلسأل لمتحدى ممى لمخسيج لمحر يل.
الرقم

الجهود المبذولة

المحاور الرئيسية

1

نتر لمى ل لم يبل ل جلد لمج د يل
سب لم يد لمفطريل

لمجندطق لمج جيل.
 ط د ل ىنتر جط ى دل ىجطىيدل
 تنيدددددي حدميددددددل جىلوددددد ه مسدددددرأم لمحدددددد تودددددمف مر دددددع لمجددددددتىى
لم يبل.
 جتدريل لملجحيدل لىهسيل ل تحشيش لمى ل لم يبل.
 تنيي جحدرض ىطنيل متحشيش لمى ل لم يبل ممى لملجوىر.

1

جديل لمجىلط لمط يحيل

 ش ة  1ج جيدل ط يحيل ريل ى ريل يىر ردجيل.
 شقرلر جىقع ملخ د يى يجىقع ذى ل ت درلل يبيل خديل.
 لم ددمء ددل تنفيددذ ش ددة جنطقددل ريددل تتددج  1جودددم مج دددر مؤمددؤ
يجنطقل ج جيل.

1

جديل لىنىلع لمفطريل

 شيددددملر تتددددريحدل ت يددددر يدددديم شم يددددىل ىلقددددتةع أم ن دددددل
ملخ مىم لم ري ش ،تيريح خدص.
 تنفيذ رلجج جدتجر مإليثدر ل لىدر.
 ش ددددددم شطدددددةق أندددددىلع جختددددددر جددددد لمثدددددمييدل لم ريدددددل لمجودددددمم
د،نقرلض.
 شنتدددددء ميقددددل ىنددددىلع جختدددددر جدددد لمن دتدددددل لم ريددددل ددددل ج جيددددل
لمحري .

1

تنيي ل،تلدر ل لىنىلع لمفطريل

 شنفدددددذ ضددددىل ط سددددب لدددددتيرلم ىتيددددمير لى يدددددء لمفطريددددل نددددم
لمجند ذ.
 شنتددددء جرليدددش لدددر ن ددددتل ى يدددىلنل مجرلق دددل لدردددددميدل لمدددىلرم
ر لم مىم.
 تنفيدددذ جدددةل تفتيتددديل مألددددىلق ىج دددةل يدددع لىندددىلع لمفطريدددل
ملخ لم ري .
 لمجيدددددمقل سددددب لتفدقيددددل ل،تلدددددر لمددددمىمل ددددل لىنددددىلع لمفطريددددل
لمجومم د،نقرلض (دديتأل).

1

لمتحدى يجد ي لممى لىطرلف ل
جلد لى دث ىت دم لمجحسىجدل

 لمتحددددى دددل تنيدددي حدميددددل ى دددرلجج جتدددتريل متحشيدددش شملر حدمدددل
م جديل لم يد لمفطريل.
 ت دددددم لمخ ددددرلل ددددل جلددددد لديثدددددر دىدددددر جددددع مى خسيليددددل
أخرى.
 تقدددمي جقتدددرد شمدددب مى جلسدددأل لمتحددددى لمخسيلدددل تحشيدددش جديدددل
يىل قر لم ر ىش ة جنطقل ج جيل د ر مس مىم.
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الرقم

1

المحاور الرئيسية

لىنيجل ىلمتتريحدل ىلمجتدريع لمحسجيل

الجهود المبذولة
 أقددددرل ججسيددددل لم ددددري ددددمملً جدددد لمتتددددريحدل ىلىنيجددددل لمتددددل
تومف شمب جديل لم يد لمفطريل ىجىلطنود لمط يحيل.
 تنفيدددذ دددم جتددددريع سجيدددل تودددمف شمدددب تط يدددق أ يدددد ل،تفدقيدددلو
ىلمتل ج أ رشهدو
 -1مرلدددددل جددددد يل ىلدددددحل لمنطدددددق مستحددددرف سددددب لدددد لجد ددددل
قددددر لم ددددر ىتىشيحدددده لملغرل ددددل ددددل لمجيددددده لدقسيجيددددل مججسيددددل
لم ري .
 -1تىييددددددف تقنيددددددل ل،دتتددددددحدر دددددد حددددددم ىنيدددددد لمجحسىجدددددددل
لملغرل يدددل د دددملم خدددرلبط تىضدددح ل،نتتددددر لملغرل دددل مسجىلبددد
لم ريل ل ججسيل لم ري .

 .3االسةةةةةتنتاجات والتوصةةةةةيات لتعتيةةةةةت ةجةةةةةراءات المحافةةةةةةة

ةةةةة الحيةةةةةاف الف ريةةةةةة

وت وير تنفيذ االتفاقية فل دول مج س التعاون
ش ج أه لمتىييدل لمتدل خدرج ودد هدذل لمتقريدر متحشيدش تفحيد ل،تفدقيدل سدب لمجددتىى
لمىطنل ىلدقسيجل لمتدملو


تيثيف لم رلجج لمتمري يل ىشيدم ىرش لمحج لدقسيجيل ىلممىميل مسنوىض دمقمرلل
لمىطنيل ىلدقسيجيل.



تحشيش لمترتي دل لمجؤدددتيل مةتفدقيل ج خة شقرلر هيي تنييجل جتيدج .



ل تجدم لمخطل لمخجديل متفحي ىتحشيش ل،تفدقيل  ،ت درهد لىمل لمفد سل متنفيذ أ يد
ل،تفدقيل.



تفحي لدترلتيليل لمتحدج جع لىنىلع لمغري ل لمغدشيل ممى جلسأل لمتحدى .



تفحي لمترليل جع لمقطدع لمخدص د ملم رلجج ىجتدريع تومف م جديل لم يد
لمفطريل ىجىلطنود ل خطط لمتريدل لمي رى.



تتيي ملنل

سجيل ت ل جيسل ديرتدريل ل،تفدقيل متقمي لمجتىر لمحسجيل مسلنل

لمملبجل مةتفدقيل.


م

لقترلد ش ملم تقرير خسيلل ىل م ل لمج د
4

لمىطنيل ىلدقسيجيل.
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شنتدء جندطق ج جيل جتتريل ي مى جلسأل لمتحدى لمخسيلل.



تى يم لمتتريحدل لمقدنىنيل لمجتحسقل ددتلدر دميدبندل لم يل ىلمدةجل لى يدبيل
ىلمىيى مسجىلرم لملينيل ىلمتقدد لمحدم ىلمجنيف مسجند ع لمندتبل

5
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المقدمـــة
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أقددر لمجلسددأل لى سددب مجلسددأل لمتحدددى مددمى لمخسدديج لمحر يددل ددل جدددقط تدددريل 11-11
ميدج ر  1111لتفدقيل لمج د يل سب لم يد لمفطريل ىجىلطنودد لمط يحيدل دل مى جلسدأل
لمتحدى ممى لمخسيج لمحر يلو ىقم يدمقل ججسيل لم ري

سب ل،تفدقيل تددريل  11يىنيدى

 1111و جدد ً
ددهجل جنوددد ددل م د لوددىم مى لمخسدديج لمحر ددل لمرلجيددل مس فدددي سددب لم يددد
لمفطريل.
ى ًقددد ى يددد لمجدددم ( )1جد ل،تفدقيددل لمجتحسقددل دمج د يددل سددب لم يدد لمفطريددل ىجىلطنوددد
لمط يحيل ل جلسأل لمتحدى ممى لمخسيج لمحر يل دإ

سدب لمدمى لىطدرلف جىل دد لمسلندل

لمملبجل مةتفدقيل  -ىلمتل تتيى ج ججثسي ج لجيع مى جلسأل لمتحدى  -تقدرير ىطنيدل
مىريل تدتحرض خةمود لملودىم لمج ذىمدل جد ق سودد دل دد ي تنفيدذ أ يدد ل،تفدقيدل .ىجد
هدذل لمجنطسددقو قددم تد ش ددملم يلمتقريدر لمددىطنل لىى مججسيددل لم ددري يو ىلمددذم يدددتحرض
دمل ىلتلدهدل لم يد لمفطريدل ىلمتوميدملل لمتدل تتحدرض مودد دل ججسيدل لم دري ىلمتقدم
لمج رش دل تنفيدذ ل،تفدقيدل ىلم درلجج لمجن ثقدل نودد .أ دم هدذل لمتقريدر دل ضدىء لمخطدىط
ل،دترتدميل لميدمر

ل،تفدقيل ىلمجحنىنل يخطىط لدترتدميل د ملم لمتقدرير لمىطنيدل

تنفيذ ل،تفدقيل يو ىيتأمف لمتقرير ج ثةثل يى ربيديلو ىذمى ى قد ً مستدملو


الفصل األول :ر

ام لحالة واتجا ات الحياف الف رية والتهديدات التل تتعر

لها
يدتحرض هذل لمفي لم دمل لمرلهنل مس يد لمفطريل ل ججسيل لم ري ىل،تلده ل لمتغير
ل لم دملو يجد يدسط لمضىء أي ً
ضد سب حض ل،نحيدددل لم يبيدل ىل،لتجد يدل مستغيدر دل
دمل لم يد لمفطريل.
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الفصل الثانل :اإلجراءات الو نية لتنفيذ االتفاقية

يتدير هدذل لمفيد شمدب لملودىم لمج ذىمدل جد ق د ججسيدل لم دري

دل دد ي تنفيدذ ل،تفدقيددل

ى سددب ىلدده لمخيددىص نتددر لمددى ل لم يبددل ىلمتددمريب ددل جلددد لمج د يددل سددب لم يددد
لمفطريل ى جديل لمجىلط لمط يحيل ىلىنىلع لمفطريل ىتنيي ل،تلددر دل لىندىلع لمفطريدل
ىلمتحدى

يجد ي لممى لىطرلف ل جلدد لى ددث ىت ددم لمجحسىجددلو يجدد يددتحرض

لمفي أيضد ً لىنيجل ىلمتتريحدل ىلمجتدريع لمحسجيل لمتل ت تنفيذهد .



الفصل الثالث :االستنتاجات والتوصيات لتعتيت ةجراءات المحافةة

الحياف

الف رية وت وير تنفيذ االتفاقية فل دول مج س التعاون
يدددتحرض هددذل لمفيد ن ددذ جددىلش

د أهد ل،دددتنتدلدل ىلمتىيدديدل لمجقتر ددل متحشيددش

شلرلءلل لمج د يل سب لم يد لمفطريل ل مى جلسأل لمتحدى ىتطىير تنفيذ ل،تفدقيل.

8
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الفصـــل األول

ر

ام لحالة واتجا ات الحياف الف رية والتهديدات التل تتعر
لها
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سب جنتيف لمدد

تقع ججسيل لم ري

لملنى ل مسخسيج لمحر ل ل لمجنطقدل لمججتدم دي

لمججسيل لمحر يل لمددحىميل ىمىمدل قطدر ىهدل

ددر

د أرخ يد يتدأمف جد أيثدر جد 11

لشير ت سغ جدد ل لميد دل يود ىلمل  111ي  1ىت يط ه جيده شقسيجيدل تجتدم سدب جددد ل
شلجدميل قمرهد  7511ي ( .1لمجيدمرو لدملر لمحدجدل مسجددد ل لوددش لمجددد ل ىلمتددلي
لمحقدرم) .يىضح (لمتي  )1-1لملشر لمجؤمفل مججسيل لم دري ىلمجيدده لدقسيجيدل لمج يطدل
ودو ددضد ل شمب لمتحدب لمجرلدنيل ىجودم ج در لمسؤمؤ لمربيديل.
ىنيددرً ل متجريددش لم ددري

ددل لمجنطقددل ت د ه ل،دددتىلبيل ضددج لمتددريط لمي د رلىم مت د ه

لملشيددر لمحر يددل ددإ جندخوددد يجتدددش لفدددف جقددرى
لم دددرلر خدددة

درتفدددع دددم ددل جتىدددط مرلدددل

يددد لميددديف سدددغ خدددة لمفتدددر (11.1 ) 1111-1999



ل تددمل مرلدددل لم ددرلر خددة
 11.1و ى دمجقد ددد

دددل جقد ددد

ي د لمتددتدء يددث سددغ أمنددب جحددم خددة نفددأل لمفتددر

دددإ لىجطددددر دددل لم دددري تددد ي ل ىجتقطحدددل يدددث تدددرلىد جحدددم

لىجطددر لمدددنىم خدة لمفتددر  1111-1111جدد ددي  1.19شمدب  111.9جسيجتددر (تددبى
لمشرل لو .)1111
أجد دمند ل شمب لم يد لمفطريل ل ججسيل لم ري

إنود تتنىع ت حد ً مسجدتىيدل لمثةث

لمربيديلو لمجىلب و ىلىنىلع ىلمليندل لمىرلثيلو ىيدسط هذل لمفي لمضىء سب لم دمل
لمرلهنل مسجدتىيدل لمثةث ل تنىع لم يد لمفطريل ى لمتوميملل لمربيديل لمتل تىللوود.
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الشكل ( :)0-0لملشر لمجؤمفل مججسيل لم ري ىلمجيده لدقسيجيل لمج يطل ود (.)BCSR, 2006
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 .0.0التنوع

ـ مستـوى النةـم اإليكولوجيـة والموائـل

 .0.0.0النةـم القاح ـة وشبه القاح ة ()Arid and Semi-arid Habitats
تدددىم ججسيددل لم ددري لم يبددل لميدد رلىيل يدددث تغطددل جحيدد جدددد ل لملددشر .ىتحت دددر
لمي رلء جىطند ً مسحميم ج أنىلع لم ترلل ىلمشىل ف ىلمطيىر ىلمثمييدل لم ريل يجد أنود
جيمر جو مسن دتدل لمط يل لمي رلىيل لمتل تدتخم

ل لمطب لمتح ل( لمتي .)1-1

ى سددب لمددرغ جد أهجيتوددد ددإ لمش ددف لمحجرلنددل ىأنتددطل لمتخيددي أمل شمددب ترللددع دمددل
لمجندطق لمي رلىيل دل حدض لمجنددطق ىخديدل تسدى لمقري دل جد لمجنددطق لمجأهىمدل دل
تجد لم ري .

الشةةكل ( :)2-0لمجندددطق لمي د رلىيل لمتددل تغطددل جدددد دل تددددحل ددل ججسيددل لم ددري (لمجيددمرو
المجلس األعلى للبيئة).
12
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 .2.0..نةـم الميـاه الداخ يـة ()Inland Waters Habitats


مستنقعات القصب ()Reed Swamps

تحت ر جدتنقحدل لمقيب ج لم يبددل لمنددمر دل لم دري و ىيقتيدر تىللدمهد سدب حدض
لمجنددددطق لمجنخفضدددل جثددد

يدددر لمسدددىشم ىىلمم لم يدددر ىرأأل أ دددى لرلدددىر .تحت دددر

لمجدتنقحدل ج لىرلضل لمرط دل ىتددتقطب أنىل ً دد نددمر جد لمطيدىر ىأ دملم ي يدر جد
أدجدى لمجيدده لمجىيس دل ()Brakish Waterو ىيحت در لمش دف لمحجرلندل ىلددتنشلف لمجيدده
لملى يل ىلمتسىث لم يبل ج أ رش لمحىلج لمجؤثر ل دمل ىلتلده جدتنقحدل لمقيب.
ىتلددمر لدتدددر شمددب أ

يبددل لمحيددى لمط يحيددل لمجنددمثر يدنددل ج د لمنجدددذج لمودجددل موددذه

لم يبدددلو ىقددم يدنددل تن ددع ج د خشلندددل لمجيددده لملى يددل جتدديسل يددى ط يحيددل تنتتددر سددب
لميد دل ى ل لم ر.
 .3.0.0النةـم الساح ية والبحريـة ()Coastal and Marine Habitats
 .0.3.0.0البيئـات المدجتريـة (الساح يـة) ()Intertidal Habitats


المس حات ال ينية ()Mudflats

تتىللم لمجددط دل لمطينيدل سدب لمددد

لمتدرقل مسججسيدلو يدث تجتددش إنتدليتودد لمحدميدل

ىلمتنددىع لمجسفددل ددل يىلندتوددد لمقد يددلو يجددد أ موددذه لم يبددل أهجيددل دبقددل ىدددرلب لمطيددىر
لمجوددددلر  .ىيحت دددر لمش دددف لمحجرلندددل ىلمتسدددىث لم يبدددل لمجترل دددق جدددع لميدددرف لميددد ل
ىلميند ل ج أ رش لمحىلج لمجؤثر ل دمل لمجدط دل لمطينيل لمتدل لنيجتدل جددد تود
يىر جس ىيل خة لمحقم لمجدضل.



الشوا ئ الصخرية ()Rocky Shores

لمتىلطبء لميخريل ج لمجىلب لمجملشريل غير لمتدبحل ل لمنيف لمتدجدمل جد ججسيدل
لم ري

يث تتىللدم سدب هيبدل رقدع يدغير ىأ ضد لىجثسدل سدب لمتدىلطا لميدخريل
13
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تتىللم ل لشر ىلرو يدث تجتددش لمتدىلطا لميدخريل تنى ودد لمجسفدل دل لم يىلنددلو
يجد تغطيود لمط دمب لم ريل جث لمط دمب لم جرلء ىلمط دمب لم نيلو يجد تى ر يبدل جندل
متحتيش مم ج لمطيىر لمجودمم دد،نقرلض ىلمنددمر

جثد يدقر لمغدرىب Falco concolor

ى قدب لمدجى .Pandion haliaetus
ىيحت ر لمش ف لمحجرلندل جد أ درش لمتوميدملل لمتدل تىللده لمتدىلطا لميدخريل دل خسديج
تى سل ل ي جد شلمل لمتىلطا لميخريل سب لشر ىلر سب دمتود لمط يحيل.

الشةةكل ( :)3-0تدددطا يددخرم إ ددمى لددشر ددىلر ىي ددمى ددش قدددب لمدددجى (لمجيددمرو لمجلسددأل
لى سب مس يبل).
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الشوا ئ الرم ية ()Sandy Beaches

تحت ر لمتىلطا لمرجسيل ج لم يبدل لمتدبحل ل أرخ ي لم ري و يث تتىللم ل لمنيدف
لملنى ل ج لشير لم ري  .ىتأىم حض لمتدىلطا لمرجسيدل حدض لىندىلع لمنددمر جثد
لمدرطد لمت ح  .Ocypode saratanىتحت در أنتدطل لمدرم جد أ درش لمحىلجد لمجدؤثر
ل يبل لمتىلطا لمرجسيل لمط يحيلو ىلمتل أمل شمب تقسص جددد ل هدذه لمجىلبد
لم ددري ى دمجقد د و أمل جسيدددل لمددرم لم ددرم شمددب تتدديي

دل ججسيدل

ددمم ج د لمتددىلطا لمرجسيددل

ل،يطند يل لمتل أي ل دميد ً جىبةً مسحميم ج لميدبندل لم يل.


مستنقع القرم ()Mangrove Swamp

يقتيددر تىللددم جدددتنقع لمقددر

سددب خسدديج تددى سل يددث يتددي لمنجددى لميثيددف ىتددلدر لمقددر

لىدىم  Avicennia marinaيبل  ،جثي مود ل لم دري جد
ىتنى وددد لم يىمددىلل (لمتددي  .)1-1ددةى

يدث لجتدملمهد لملغرل دل

سددب ذمددىو قددم تد لدددتشرلع لمقددر ددل حددض

لمجندددطق لمجختدددر ددل لم ددري  .يتيددف جدددتنقع لمقددر

ددددديل يبيددل دبقددل يددث يحت ددر

ج طل لدترل ل مسطيىر لمجودلر ىجىط تيدثر م حض لمطيىر لمجقيجلو يجد أنه يى ر يبدل
ضدنل جوجل مألدجدى ىلمر يد .
ىج أ درش لمحىلجد لمتدل تدؤثر سدب دمدل جددتنقع لمقدر خسديج تدى سل هدل أنتدطل لمدرم و
ىتيددريف جيددده لميددرف لمي د ل لمجحدملددل ثندب ًيدددو ىشمقدددء لمنفديدددل لم سميددل يددىر غيددر
قدنىنيلو ددضد ل شمب لرتفدع ند ل لمجسى ل حم نضىب لمحيى لمط يحيل.
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الشةةكل ( :)4-0جدددتنقع لمقددر لىددىم جد لم يبدددل لمجملشريددل لمودجددل ددل ججسيددل لم ددري (لمجيددمرو
لمجلسأل لى سب مس يبل).



المستنقعات الم حية ()Salt Marshes

لمجدتنقحدل لمجس يل ج لم يبدل لمجملشريل لمنددمر دل لم دري ىتتىللدم دل خسديج تدى سل
ىرأأل يددد ىلددشر ددىلر .تتج ددىر لىهجيددل لم يبيددل مسجدددتنقحدل لمجس يددل ددى شنتدليتوددد
لمحدميل نتيلل مسنجى لميثيف مسن دتدل لمجس يلو ددضد ل متحمم أندىلع لم يىلنددل لمقد يدل لمتدل
تحدديش يوددد .ىقددم تقسيددل جدددد ل لمجدددتنقحدل لمجس يددل ددل لمنيددف لمتددجدمل جد لم ددري
خة لمدنىلل لمقسيسل لمجدضيل نتيلل ىنتطل لمرم و يجدد أخد لميدرف لميد ل ددمتىلش
لم يبل ل حض لمجىلقع.
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 .2 .3.0.0البيئـات المغمــورف (البحريـة) ()Submerged Habitats


الشعاب المرجانية ()Coral Reefs

تنتتددر حددض لمتددحدب لمجرلدنيددل لميددخريل (لمفتددىل) ددل لمجندددطق لمجغجددىر لمتددجدميل
ىلمتددرقيل ج د لمجيددده لدقسيجيددل مججسيددل لم ددري  .ىتجتددم حددض لمتددحدب لمجرلدنيددل ددى
أرخ ي لم دري محدم ييسدىجترلل ىتتدي

دل جلجى ودد جدد يتدد ه لىرخ يد ت دل ددطح

لمجدءو ىج أ رش تسى لمفتىل هل تل لمحي ى تل لملدر ىخىر تل ى ىمثدجل.
ىتحت ر أنتدطل لمدرم ىلمتلريدف ددضدد ل شمدب لمتغيدر لمجنددخل جد أ درش لمتوميدملل لمتدل
تىلله لمتحدب لمجرلدنيل دل لمىقدل لمدرله يجدد هدى جىضدح دل (لمتدي  )1-1ى(لمتدي
.)1-1

الشكل ( :)5-0لمتوميملل لمتل تىلله لمتحدب لمجرلدنيل لمندتلل

لرتفدع جدتىيدل لمحيدر لمجترل قل

جع أنتطل لمرم ىلمتلريف (لمجيمرو لدملر لمحدجل م جديل لمثرى لم ريل).
17
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الشةةكل ( :)6-0يدددهر ل يضدددض لمجرلددد لمتددل أمل شمددب نفددىق جحي د لى يدددء لمجرلدنيددل ددل ددد
 1991ى( 1991لمجيمرو لدملر لمحدجل م جديل لمثرى لم ريل).



مهاد الحشائش البحرية ()Seagrass Beds

تغطدل لم تدددبش لم ريدل جدددد دل ىلددحل ددل تدجد ىتددرق ىغدرب لم ددري و ىتتيددف
ً
ىجدةذل ج ًندد
جودم لم تدبش لم ريل أهجيل يبيل ىلقتيدميل دبقلو شذ تحم هدذه لم يبدل جودد ًمل
منجددى ىتيدددثر ج دددر لمسؤمددؤ ىلىنددىلع لمحميددم ج د لىيددملف ىلملى جحىيدددل ىلمرخىيدددل
ىلمقتريدل .يجد أنود تى ر يبدل تغذيدل جوجدل مد حض لىندىلع لمجودمم دددنقرلض جثد
لم ددر  Dugon dugonىلمدددس فد لمخضددرلء  .Chelonia mydasددةى

قدر

سددب ذمددىو

ت تض د هددذه لم يبددل ددم ًمل ج د لىنددىلع لمتلدريددل لمودجددل جث د دددجى لميددد ل Siganus
canaliculatusو ىلمرى يد .Penaeus semisulcatus
18
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ىتحت ر أنتطل لمرم ىلمتلريف ددضد ل شمب يديم لمرى يدد

طريقدل لملدرف لمقدد ل جد

أ رش لمتوميملل لمتل تىلله جودم لم تدبش لم ريل.


مهاد محار ال ؤلؤ (الهيرات) ()Oyster Beds

تنتتر مم جد جوددم ج ددر لمسؤمدؤ – لمجحرى دل ج سيًدد ددمويرلل – دل جىلقدع جتفرقدل جد
لمجيددده لدقسيجيددل ى سددب ىلدده لمخيددىص دمجيددده لمتددجدميل ىتتدديي

يبددل ذلل أهجيددل يبيددل

ىثقد يل يث يدنل ج ىر ر ل غىص لمسؤمؤ لمتل ر ل ود لم ري جندذ لمقدم  .ىتحت در
أنتددطل لمددرم ىلمتلريددف جد أهد لمحىلجد لمجددؤثر ددل دمددل لمويددرلل خديددل ددل حددض
لمجىلقع لمقري ل ج لمدد

.

 .3 .3.0.0الجــتر ()Islands
نيرً ل مط يحل لم ري لملشريلو إ لملشر تحت در جد لمدني لم يبيدل لمتددبحل .جد لمند يدل
لمط ىغرل يلو يتىللم دل لم دري لدشر رجسيدل جنخفضدل -جقدرندل جددتىى ددطح لم در-
ىلشر يخريل جرتفحل ند يًد (لمتي  .)1-1ىتتي لملدشر لمجؤمفدل مججسيدل لم دري نيد
يبيدل تجتددشج يودد ددمم جد لم يبدددل لمجملشريددل ىلم يبددل لمجغجددىر ددضدد ل شمددب لم يبدددل
لمقد سل ى يبدل لمجيده لمملخسيل.
ىيحت در لمش ددف لمحجرلنددل ىلدددتنشلف لمجيددده لملى يددل ىلمتسددىث لم يبددل جد أ ددرش لمحىلجد و
لمتل أمل شمب تمهىر دمل حض لملشر لمط يحيل.
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الشةةكل ( :)7-0ش ددمى لملددشر لميددخريل لمجؤمفددل ىرخ ي د لددشر ددىلر (لمجيددمرو لمجلسددأل لى سددب
مس يبل).

.2.0

ـ مستـوى األنـواع

ت لمتحرف سب جد  ،يق

 1111نى د ً ج لميدبندل لم يد لمجنتجيل شمب لمجلجى دل

لمتينيفيل لمربيديل يجد هى جىضح ل (لملمى  .)1-1ش ،أ تشليم لمضغىطدل سب
لم يبدل أمى شمب ترللع ج تج

ل مم لىنىلع ىنطدق لنتتدرهد يجد هى جىضح ل

لمتدملو
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جـدول ( :)2-0مم لىنىلع لمجحر ل ل ججسيل لم ري جىش ل سب لمجلجى دل لمتينيفيل لمربيديل.
الرقم

المجمــو ة التصنيفيــة

ـدد األنـواع

0

لمط دمب

11

2

لمن دتدل لمى دبيل لم ريل

111

3

لمجرلد

31

4

لمميمل لم سقيل

11

5

لمقىلقع ىلىيملف لم ريل

111

6

لمقتريدل

11

7

تىييدل لملسم

11

8

لم ترلل

30

9

لمحني ىتيدل

1

01

لىدجدى

119

00

لم رجدبيدل

1

02

لمشىل ف

11

03

لمطيىر

111

04

لمثمييدل

11

المجموع

1301

 .0.2.0ال حالـب
تتىللدددم لمط دمدددب لمخضدددرلء لمجشرقدددل دددل يبددددل لمجيدددده لمملخسيدددلو يجدددد تيثدددر لمط دمدددب
لمخضرلء لمجشرقل ىلمط دمب لمخضرلء ىلم نيل ىلم جرلء ل لم يبددل لمددد سيل ىلم ريدل.
ىيحم لمش ف لمحجرلنل ىلمتسىث لم يبل ج أ رش لمتوميملل لمتل تىلله لمط دمب.
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 .2.2.0النباتـات
تنجى لمن دتدل لمى دبيل ل لميد رلء ىلمجدشلرع ددضدد ل شمدب لم يبددل لمددد سيل ىلم ريدل
لمجغجىر  .ىجد شلمل لمن دتدل لمط يل لمجنتتر ل جنددطق جختسفدل دل لم دري ىلمتدل ي سدغ
مم أنىل ود ىلمل  11نىع (لمجيمرو رى دىر لجي

دأل) تدتخم

سب نطدق ىلددع

ل لمطب لمتح ل لمجتىلرث .ىج أ رش لمتوميملل لمتدل تىللده لمن دتددل لمشرل يدل لمش دف
لمحجرلنلو ىلدتنشلف لمجيده لملى يلو ىتجسح لمتر لو ىلمتسىث لم يبل.
 .3.2.0الالفقاريات
تتىللم دل لم دري لمحميدم جد أندىلع لمة قدريددل لمجنتجيدل شمدب دم جلجى ددل تيدنيفيل
جختسفدددل يدملى جحىيددددل ىلمميدددمل ىلمرخىيددددل ىلمقتدددريدل ىتدددىييدل لملسدددم ىلم تدددرلل
ىلمحني ىتيدل .ىتحت ر أنتطل لمرم و ىلمتلريفو ىلمتسىث لم يبل ىلمييم لملدن ل ددضدد ل
شمب تغير لمجندخ ج أ رش لمتوميملل لمتل تىلله لمة قدريدل لم ريل ل ي يجث لمتىددع
لمحجرلنل ىلدتنشلف لمجيده لملى يل تومي ًمل مة قدريدل لىرضيل.
.4.2.0األسماك
تتىللم أنىلع جتحمم ج لىدجدى لم ريل ل جختسف لم يبددل لمجملشريدل ىلمجغجدىر

دل

ي أ لمتنىع ل أنىلع أدجدى لمجيده لمملخسيل ج مىم (لملمى .)1-1
ىيحت ددر لمش ددف لمحجرلنددل ىلميدديم لملدددبر ىلميدديم لملدددن ل ىلمتسددىث لم يبددل جدد أ ددرش
لمتوميددملل لمتددل تىللدده لىدددجدى .حسددب ددد ي لمجثددد و ريددم خددة لمدددنىلل لمجدضدديل
لنخفدض جضطرم ل ل لدنشل لمدنىم مألدجدى لمش نفيل يجد هى جىضح ل (لمتدي
.)1-1
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السنــــــــــــــــة
الشكل ( :)8-0لدنشل لمدنىم ( 1111ط جترم) مألدجدىو ىلمقتريدلو ىلمرخىيدل ىقندمي
لم ر لمجيطدم خة لمفتر ( 1119-1111لمجيمرو لدملر لمحدجل م جديل لمثرى لم ريل).

 .5.2.0البرمائيـات
تحت ر لم رجدبيدل ج أق لمجلجى دل لمتينيفيل تنى ً د سدب جددتىى لىندىلع (لملدمى -1
)1و يث م يدل دىى نىع ىل م قط ىهدى لمضدفمع  .Rana ridibundaى حدم لندمثدر
لمحيددى لمط يحيددل يقتيددر تىللددم هددذل لمنددىع جد لمضددفدمع ددل لمىقددل لمددرله

سددب قنددىلل

لميرف لمشرل ل ى ل لم يبدل لميند يل لمتدل تديمل دل ج جيدل ىجتندشه لمحدري مت دديل
يبل لمحيى لمط يحيل لمجنمثر .
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 .6.2.0التواحـف
يتىللم مم ج أنىلع لمد دمل ىلمثحد ي

دل لمجنددطق لميد رلىيل ىلمشرل يدل ىيدذمى دل

لمجندطق لمجأهىملو ىيحت ر لمتىددع لمحجرلندل ىأنتدطل لمتخيدي ىلمتندشه جد أ درش لمتوميدملل
لمتل تىلله لمشىل ف لمي رلىيل (لمتي .)9-1
يجد ىتتىللم لمدة ف لم ريل ل لمجيدده لدقسيجيدل لم رينيدلو يدث ريدم جدد  ،يقد
 111دس فد

د

ريل أثنددء لمجددح لملدىم لمدذم ألدرم دل دد .)BCSR, 2006)( 1111

ىتحت ر لمدس فد لمخضرلء  Chelonia mydasأيثر أنىلع لمدة ف لم ريدل تديى ً د دل
لم ري و يجد تتىللم أيضدد ً يد جد ددس فد جنقددر لميدقر Eretmochelys imbricata
ىلمدس فد ي ير لمرأأل  .Caretta carettaىتلمر لدتدر شمب أنه ضج
لمددددة ف لمند قدددل قدددم ريدددمل دددل دددد  1111ددددس فد شيتىنيدددل

رندجج ريدم

Lepidochelys

 olivaceaند قل ىى جر ل لم ري لملمى ()1-1و ىتتحرض لمدة ف لم ريدل شمدب
ضغىطدل تميم نتيلل لمييم لملددن ل لمجترل دق جدع يديم لمرى يدد
لمقد لو ىتتير لمتقدميرلل شمدب تددلي

ىلددطل تد دى لملدر

دىلمل  111دمدل نفدىق مسددة ف لم ريدل خدة

لمفتر ج  1111شمب  1111و ىلمتل شيل شمب م أد دب ج تجسدل جد أ رشهدد أنتدطل
لمييم ( م لمقدمرو .)1111
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الشةكل ( :)9-0يتحدرض لمضددب متوميدملل جتىليددسل فحد أنتددطل لمتخيدي (لمجيددمرو لمجلسدأل لى سددب
مس يبل).

 .7.2.0ال يـور
سدب لمدرغ جد يدغر لمجددد ل لملغرل يددل مس دري ش ،أنوددد تضد تندىع جسفددل دل أنددىلع
لمطيىر يث ي سغ جلجىع مم أنىلع لمطيدىر لمفطريدل لمتدل ريدمل دل لم دري

دىلمل

 111نىع جنود ىلمل  11نى ً د جقي يتيدثر ل لم ري .
ىتتير رلء جحيد خ درلء لمطيدىر لمج سيدي شمدب تشليدم لمضدغىطدل لمىلقحدل سدب لمطيدىر
نتيلددل مددتقسص لمجىلب د لمط يحيددل لمندددتج د لمش ددف لمحجرلنددل لمجتىلي د ن ددى لمجىلب د
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لمدددد سيل ىلمشرل يددل ىجىلبد لمجيددده لمملخسيددلو ددضددد ل شمددب لمتسددىث لم يبددل ىلميدديم غيددر
لمقدنىنل (لمتي .)11 -1
ىجد لملددمير دمددذير أندده تد ريددم حددض لىنددىلع لمغري ددل لمغدشيددل ىلمتددل تحت ددر جد أيثددر
لمتوميملل خطىر

سب لم يد لمفطريل ل لم دري و يدث يس دق حضدود أضدرلرً ل ىخيجدل

سب لمطيىر لمج سيل .ى ج أجثسل هذه لىنىلع لمغري دل لمغدشيدل لمغدرلب لمدمىرم Corvus
 splendensى لمجينددل  Acridotheres tristisىلمتددل ج د تددأنود ش تددرلأل دديض ى ددرلخ
لمطيىر لىخرى.

الشكل ( :)01 -0يتحرض طدبر لم س ل يض لمخمي  Pycnonotus leucogenysشمب توميملل
د ب لمييم غير لمقدنىنل (لمجيمرو لمجلسأل لى سب مس يبل).
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 .8.2.0الثدييـات
تحدديش أنددىلع جدد لمثددمييدل لم ريددل ددل لم يبدددل لمدددينيل ىلمشرل يددل ىلميدد رلىيل .ىجدد
لمج تج د أ أنددىلع لمثددمييدل لم ريددل ددل لمجنطقددل لمىدددطب ج د لشيددر لم ددري تتحددرض
مضغىطدل ندتبل

لمتىدع لمحجرلنل ىأنتطل لمتخيي ىلمتنشه ىشمقدء لمنفديدل لمحضىيل.

ج لدنب خرو تض لمجيدده لدقسيجيدل مججسيدل لم دري أ دمل ًمل ي يدر جد قطيدع قدر لم در
 Dugon dugonلمجنتتر دل لمجيدده لمضد سل لمجتدخجدل مسددد

لملندى ل مسخسديج لمحر دل.

ىج د لدنددب خددرو تتددير لمجدددى دل لمدددد قل شم دب تىللددم يد ج د لمددمىمفي جدددتمق لىنددف
 Tursiops truncatesىلمددددمىمفي أ ددددمب لميوددددر  Sousa chinensisددددل لمجيددددده
لم رينيدددل .ىتلدددمر لدتددددر شمدددب أ لمثدددمييدل لم ريدددل تتحدددرض أ يد ًندددد ديدددد دل غيدددر
جدتوم ل ج ق

 .3.0التنـوع

ج ريدل لمقىلرب يجد قم تحسق أ يد ًند ل ت دى لمييم.

مستـوى الجينـات الوراثيـة

 ،تتىل ر جحسىجدل ىل يل

لمتنىع لملينل ل لم يد لمفطريل دل ججسيدل لم دري و ىميد

تتير لمجدى دل لمدد قل شمب ريم حض لمدة،ل ج لىرلنب لم ريل ىلمطيىر لمجوددلر
ل لمججسيل.
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الفصـــل الثانــل

اإلجراءات الو نية لتنفيذ االتفاقية
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يدى ججسيددل لم ددري طر دد ً دل لتفدقيددل جديددل لم يددد لمفطريدل ىجىلطنودددو قددم قدجددل حددم
لوىم دحيد ً مةمتشل أ يد هدذه ل،تفدقيدل ىت قيقدد ً ىهدمل ود .ىيددتحرض هدذل لمفيد أ درش
لملوىم لمتل ت ذمود ججسيل لم ري مت قيق هذه لمغديل ىمس فددي سدب تندىع لم يدد لمفطريدل.
ذل لمفي ديتطرق شمب دتل ج دىر ربيديل يت درمهد يدمتدملو
 .0.2نشر الو ل البيئل والتدريب فل مجال المحافةة
يحم ل،هتجد

الحياف الف رية
سب لم يد لمفطريل ىجىلطنود

دمتحسي لم يبل ىلمتى يل أهجيل لمج د يل

لمط يحيل ج أه أهملف ل،تفدقيلو ىج هذل لمجنطسق ىشيجدند أهجيل هذل لمج ىر قدجل
ججسيل لم ري


حم أنتطل مر ع جدتىى لمى ل لم يبل ل لم ري و ىج أ رشهد لمتدملو

ت شيملر قدنى لمطف لم رينل ىلمذم يتضج لمجدم ( )9لمتل تم ى شمب ش ملم
لم رلجج لمتى ىيل ىلمتر ىيل لم يبيل ىشيملر لمقرلرلل لمتل تقى ج خةمود لىلوش
لمجحنيل نتر لمى ل ىتنجيل لم أل لم يبل ممى لمطف لم رينل.



يض لمجلسأل لى سب مس يبل شملر لمحةقدل لمحدجل ىلد ة لم يبل لمتل يدده ل نتر
لمى ل لم يبل ج خة تنيي ىرش لمحج ىلمنمىلل ىط د دل جنتىرلل تدتومف
طس ل لمجملرأل ىلملجوىر لمحد  .ىج ضج هذه لىنتطل لمتدملو


تني

يىر مىريل حدميدل جىلول مسرأم لمحد (يىرش لمحج

لمحدجل) تومف شمب ر ع جدتىى لمى ل لمحد
لمفطريلو حسب د ي لمجثد ت خة

دمقضديد لمجتحسقل

د 1111

ىلمنمىلل
جديل لم يد

تنيي  11حدميل ج

ينود

ىرش ج ىنمىلل تومف شمب ر ع لمى ل لم يبل مسحدجل .


ت ط د ل ىنتر
لمحسجيل) ج

مم ج

لمجط ى دل (يدمجطىيدل ىلمجسيقدل ىلمجقد،ل

ينود جد يتطرق شمب لمجندطق لمج جيل ل لم ري (تي .)1-1

29

صل hg

الشكل ()0-2و نجىذج ى م لمجط ى دل لمتل ت ط د تود ج ق

لمجلسأل لى سب مس يبل ىتىشيحود

ج أل ر ع لمى ل لم يبل ممى لمحدجل) لمجيمرو لمجلسأل لى سب مس يبل).



تني شيدرلل جيملنيل جنتيجل شمب لمجندطق لمج جيل (ج جيل ىجنتشه لمحري -

ج جيل مى ل رلم) تدتومف تحريف لمطةب سب تنىع لم يد لمفطريل يودو حسب
د ي لمجثد ت

قم جستقب م رل

لم يبل ل جنتشه ىج جيل لمحري

ل جديى 1111

تدرى يه أيثر ج  11طدمب ىطدم لو يجد ت تنيي شيدر شمب جتنشه ىج جيل مى ل
رلم ميدمح جلجى ل ج طدم دل ىطةب جريش ر ديل لمطس ل لمجىهى ي لمتد ع
مىشلر لمتر يل ىلمتحسي  ( .تي .)1-1
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شكل ( :)2-2تنيي شيدر شمب جتنشه ىج جيل مى دل درلم ميددمح جلجى دل جد طدم ددل ىطدةب
جريش ر ديل لمطس ل لمجىهى ي لمتد ع مىشلر لمتر يل ىلمتحسي (لمجيمرو لمجلسأل لى سب مس يبل).



تيسل ل لمحميم ج لمجملرأل أنميل يبيلو هم ود تنيي أنتطل مىريل مسنوىض دمى ل
لم يبل ممى لمطس ل ىلمحدجسي



قدجل ىشلر لمتر يل ىلمتحسي
ى ل لىطفد

ل لمقطدع لمتحسيجل.
إ ملم قد م يدندل رقجيل تفد سيل تومف شمب تحشيش

أنىلع لمن دتدل لمج سيل ل لم ري

تىشيع ندل جلدنيل جنود سب لمطس ل.
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الشةةةةةكل ( :)3-2قد دددددم يدندددددددل ن ددددددل لم ددددددري لم ريدددددل لمجىلودددددل مألطفددددددد لمتدددددل قدجددددددل
إ دددددددددملمهد ىشلر لمتر يدددددددددل ىلمتحسدددددددددي دددددددددل دددددددددد ( 1111لمجيدددددددددمرو ىشلر لمتر يدددددددددل
ىلمتحسي ).


تخيص حض لمي ف لمج سيل يف دل أد ى يل مسقضديد لم يبيل تتندى خةمود
لمحميم ج لمقضديد لمجتحسقل دم يد لمفطريل ىلمتوميملل لمتل تىللوودو يجد تدتحرض
لمي ف أي ً
ضد لممىر لمذم تسح ه لمجندطق لمج جيل ل تحشيش لم في لمجدتمل محندير
لم يد لمفطريل.



ت ث لدذل ل رندجج أد ى ل يتطرق مسقضديد لم يبيل لمج سيل ىلمحدمجيل ىتخيص يود
سقدل خديل



لم يد لمفطريل.

تتدرى لملجحيدل لىهسيل يىر د سل ل تحشيش ى ل لمرأم لمحد قضديد لمج د يل
سب لم يد لمفطريلو حسب د ي
لمييدمي

لمجثد

أطسقل لملجحيدل لىهسيل

أهجيل لم فدي سب لمدة ف لم ريل.
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تني يلمسلنل لمحسيد لمجنيجل مجحرض لم ري

لممىمل مس ملبقي ى يىر مىريل

يجحرض لم ملبق لمدنىميو ىي يب هذل لمجحرض إق د تميم ج ق

لملجوىر

ىلمجؤدددل لم يىجيل ىلمخديلو يجد يدتقطب لمديدد ج خدرج لم ري  .ىيريش
لمجحرض سب نتر لمى ل ى أهجيل لمتنىع لمن دتل ىيتضج

رض نجدذج مسن دتدل

لمج سيل لمفطريل ىن دتدل لم ملبق.


يت تنفيذ رندجج تى ىم دنىم متتليع لمجخيجي

سب م لدضرلر دمغطدء لمن دتل

لمي رلىم خة جىد لمتخيي لمدنىم ل ي لمر يعو ىيتضج هذل لم رندجج
تىشيع لمجنتىرلل ىىضع لمة تدل لدرتدميل ددضد ل شمب تنيي لمجدد قدل ،ختيدر
أ ض جخي يبل.


يت يق

لمقمرلل لمىطنيل لمجتحسقل ت ميم لمجندطق لمج جيل لمجقتر ل ج

خة

لد تحدث مسمرلدل ل يىل لمخ ر لمحدمجيل .ى ل هذل لميممو قم ت ل د 1111
ى لمجندطق لمج جيل لمجحسنل ىلمجقتر ل ل لم ري (Al-

ش ملم أطرى ل ميتىرل
.)Zayani, 2003
.2.2حماية الموا ن ال بيعية
لمتشلج دد ً ج د ججسيددل لم ددري

أ يددد ل،تفدقيددل قددم قدجددل ججسيددل لم ددري

جديددل لمجددىلط

لمط يحيل مس يد لمفطريل ىذمى حم أىله ج أ رشهد لمتدملو


ت شيملر مم ج لىنيجل ىلمتتريحدل مضجد لمج د يل سب لمجىلط لمط يحيلو
حسب د ي لمجثد قرلر ( )11مدنل 1991

تأ ل ت در لشر ىلر ىلم ر لدقسيجل

لمج يط ود جنطقل ج جيل .


ي دمر لمجلسأل لمتتريحل ج خة ملنل يلمجرل ق ىلم يبلي يىر مىريل دقترلد
تتريحدل يبيل تدده

ل تحشيش

جديل لم يد لمفطريل (جث
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د ة لمجندطق لمج جيل) يجد يم

لمجلسأل أي ً
ضد لمتيميق سب ل،تفدقيدل لدقسيجيل

ىلممىميل لمجتحسقل دمتنىع لم يىمىلل تي


أ سنل لم ري
ج جيدل

تب لآل

د ىلم يد لمفطريل تي خدص.

 1ج جيدل ط يحيل يىر ردجيلو ج

ينود خجأل

ريل (خسيج تى سلو ىلشر ىلرو ىلشير جتتد و ىهير ىمثدجلو ىمى ل

رلم) ىج جيل ريل ىل م (ج جيل ىجنتشه لمحري ) ( تي .) 1-1


دلسل لشر ىلر ىخسيج تى سل يجىلقع رلجددر ضج لتفدقيل رلجددر مألرلضل
لمرط ل.



ل د  1119ت شقرلر جىقع ملخ

مىم تريل لمنفط لمىطنيل ( د يى) يجىقع ذى

ل ت درلل يبيل خديل نيرً ل ىهجيته يجىط ،دترل ل ىتغذيل لمطيىر لمجودلر .


تدلي جترىع طريق لمسؤمؤ ضج قدبجل جىلقع لمترلث لمحدمجيل لمجن ثقل

لتفدقيل

جديل لمترلث لمحدمجل لمثقد ل ىلمط يحل .ىيض لمجىقع (لمويرلل لمتجدميل) ثةث جودم
ج در مؤمؤ ىتحدب جرلدنيل تجتم سب جدد ل تي شمب  1111ي .1


ت ل د 1111

تتيي ملنل ىطنيل يسفل إ ملم خطل شملر يبيل جتيدجسل مس يبل

لمدد سيل ىلم ريل ملجيع لمجيده لدقسيجيل ل ججسيل لم ري .


ت ت ميم لمتخى لملغرل يل مج جيل لشر ىلر ىت تتميم لمضىل ط سب أنتطل لمييم
سب ذمىو ذمل جدد ل مسنوىض دمىضع

ل لم ر لدقسيجل لمج يط ود .ةى

لم يبل ل ج جيل خسيج تى سلو يجد تخضع ج جيل مى ل رلم شمب رلدل سب جملر
لمدد ل ىرقد ل يبيل مىريل.


تخضع لجيع لمجتدريع ذلل لآلثدر لمحيديل لمج تجسل سب ندير لم يد لمفطريل شمب
مرلدل تقىي أثر يبل ومف لم م ج أضرلرهد لم يبيلو( تي  ) 1-1يىضح مم
لمجتدريع لمخدضحل ممرلدل تقىي لىثر لم يبل خة لى ىل . 1111-1991
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شكل ()4-2و مم لمجتدريع لمخدضحل ممرلدل تقىي لىثر لم يبل خة لى ىل 1111-1991
(لمجيمرو لمجلسأل لى سب مس يبل).


ت ت نل ج مأ لمتحىيض لم يبل مسجتدريع لمتنجىيل لمتل تس ق أضرلرً ل ج دتر دم يد
لمفطريل ج خة تحشيش لمترليل جع لمقطدع لمخدص يث دده حض لمجدتثجري
لمجدى دل لدييىمىليلو ىتتييم لمتحدب

ل تى ير لمجىلرم لمجدميل لمةشجل مم
ل،يطند يلو ىلدتشرلع ن دل لمقر .


ش ملم جدىم جترىع يتضج
ىلم ريل د،دترتدم خرلبط

ميل جقتر ل  ،تددب قيجل جدميل مسجىلب لمدد سيل
ددديل يبيل أ مل د،دتندم

سب جحديير يبيل

ىلقتيدميل.


تىييف تقنيل د دم لدتخمل جيده غدي لمرجد ىلمتل جومل شمب تىقف لجيع جحدج
غد لمرجد

تيريف لمجيده لمحدمجل شمب لم يبل لم ريل.
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تنفيذ جسل تدجسل دشلمل أمىلل لمييم لم رم لمجولىر ل لمجيده لدقسيجيل لمج يطل
لشر ىلر.



تنفيذ رلجج تحنل دمجرلق ل لممىريل ملىم لمجيده لمحدمجل لمجير ل ج لمجيدنع ىيذمى
لمجيده لمج يطل جيد دل لمجيدنعو ىذمى مضجد

م تأثيرهد دس د ً

سب لم يد

لمفطريل لم ريل حسب د ي لمجثد و ت ل د  1111جدح  19جىقع ىشلرلء 111
ت سيةً جختسفدً.


تنفيذ رلجج جدتجر مجرلق ل أنتطل لمم د

ىلمتلريف لم رم مضجد

لمتشلجود

د،تترلطدل لم يبيلو حسب د ي لمجثد ت ل د  1111جرلق ل  11جترىع م د
ىتلريف يىر مىريل تتخسسود قيدددل مترلييش لمجىلم لميس ل لمحدمقل دمجدء يث ت
ت سي  111ينل ج جدء لم ر.

شكل ()5-2و جرلق ل أنتطل لمم د ىلمتلريف لم رم يىر مىريل تتخسسود قيدددل مترلييش
لمجىلم لميس ل لمحدمقل دمجدء (لمجيمرو لمجلسأل لى سب مس يبل).
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أطسقل مم ج لمج دمرلل ىنفذل رلجج ىأنتطل مسنوىض دمىضع لم يبل ل ج جيل
خسيج تى سلو ىلمتل ج أ رشهد و
 -1جىليسل تنفيذ جترىع تىدحل ج طل تى سل مجحدلسل جيده لميرف لمي ل
ىش دم لدتخمل لمجيده لمجحدملل ىغرلض شرل يل.
 -1شلرلء مرلدل تقىي لىثر لم يبل مسرىلدب لمحضىيل لمجترليجل

ى

جيب

ج طل تى سل.
 -1تنفيذ جترىع تىدحل قند لمجحدجير ومف تحشيش ت دم لمجيده ي خسيج تى سل
لمجيده لمجفتى ل ل لمخسيج لمحر ل.
 -1تنفيذ رندجج ريم يسل ملىم لمجيده ل لمخسيج تقدأل خةمه

مم ج

لمجؤترلل لمفيشيىييجيدبيل ىذمى ممرلدل جمى تأثيرهد سب لم يد لمفطريل .حسب
د ي لمجثد ت ل د  1111لجع  11ينه ج جيده خسيج تى سل ى  11ينل
ج لمطجل لم رم ىألرم مود  1111ت سيةً جختسفدً.
 -1ش ملم جخطط جتيدج م جديل لمخسيج – ى سب ىله لمخيىص جدتنقع لمقر
رأأل دنم -ىلدتثجدره يىر جدتملجل ىغرلض تحسيجيل ىديد يل ىتر يويل.
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منتزه ومحمية دوحة عراد

منتزه ومحمية العرين

هير بولثامة

خليج توبلي

جزيرة مشتان

جزر حوار

الشةةكل ( :)6-2يددىر جختدددر مسج جيدددل لمدددل لمجحسنددل ددل ججسيددل لم ددري (لمجيددمرو يددىر هيددر
ىمثدجل تيىير هدنل مر ج لدملر لمحدجل م جديل لمثرى لم ريلو ى دقل لميىر ج لمجلسأل لى سب
مس يبل).
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 .3.2حماية األنواع الف رية
أىمددل ججسيددل لم ددري لىنددىلع لمفطريددل ى جديتوددد أهجيددل دمغد ًدل و قددم قدجددل تتددريع ددم
قىلني ىتنفيذ م رلجج ت قيقد ً ىهمف ل،تفدقيلو ى يجد يسل درم ىهجودو


شيملر تتريحدل قدنىنيل ت ير ييم أم يىل أى لقتةع أم ن دل ملخ

مىم ججسيل

لم ري ش ،ترخيص ج لملول لمجختيل جث لمقرلر رق ( )1مدنل 1111
ييم أ قدر لم ر ىلمدة ف ىلمم ،ي


ير

أنىل ود.

تنفيذ رلجج جدتجر مإليثدر ل لىدر محمم ج لىنىلع لمفطريل لمجومم أى لمندمر ل
ت ه لملشير لمحر يلو ىلمتل تنتجل شمب جلجى دل تينيفيل جختدر ج

ينود لمن دتدلو

ىلمشىل ف لم ريل ىشىل ف لمجيده لمملخسيلو ىلم رجدبيدلو ىلمطيىر لم ريل ىلم ريلو
ىلمثمييدل لم ريل.


يدده لمجريش لمىطنل مةدتشرلع لم رم ل تحشيش لمجخشى لمدجيل ل ججسيل
لم ري

ىذمى ج

خة

شطةق

ترلل لآل،ف ج

لىدجدى لمجدتشر ل (جث

لمودجىرو ىلمد يطلو ىلمتح ىلميد ل) ل لم يبل لم ريل ( .تي  .) 1-1حسب د ي
لمجثد أنتج لمجريش لمىطنل مةدتشرلع لم رم ل د 1119

 111111دجيل

طىمود يترلىد ي ( 11 -11جس ) ج لدجدى لمودجىر يجد ت شطةق  111111دجيل
هدجىر ل لم ر.


ت تنفيذ جترىع مشرل ل ن دل لمقر لىدىم  A. marinaل حض لمجندطق لمدد سيل
لمجختدر (جث خسيج تى سل ىج جيل مى ل رلم ىرأأل يد ) .ةى

سب ذمىو ت

لمترىع ل شنتدء جتت ،دتن دل ن دل لمقر لىدىم خدرج لمىضع لمط يحل ىيؤج
أ تدتخم لمتتةل لمجدتشر ل ل رندجج ش دم تأهي لمجندطق لمدد سيل لمجتضرر .


تنفيذ رن دجج د دم شطةق أنىلع جختدر ج لمثمييدل لم ريل لمجومم د،نقرلض (جث
غشل

لمري

Gazaella subgutturosa marica

ىلمجود لمحر ل

Oryx

 )leucoryxسب حض لملشر لمجحشىمل جث ج جيل لشر ىلر ىأ لمنحدد  .ىتنح
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هذه لم يىلندل

جديل يدجسلو يجد يت تشىيمهد دى ةف يىر جدتجر مضجد

م

شضرلرهد دمغطدء لمن دتل سب تسى لملشر.


شنتدء ميقل ن دتيل ىنىلع جختدر ج لمن دتدل لم ريل ل ج جيل لمحري و ىشطةق
جةل متتليع شرل ل أنىلع لمن دتدل لمج سيل ل لم ملبق لمجمرديل.



شلرلء جدى دل ىجقد ةل مىريل جع لمييدمي يلشء ج جترىع يومف شمب ريم
لمدة ف لم ريل لمند قل ىتقمير أ ملمهد ل لم ري .



ش ملم قدبجل أنىلع لمن دتدل لم ريل لمتل تنجى ل ججسيل لم ري

د،دتندم

سب

لمجدى دل لدييىمىليل لمتل يلريود خ رلء لمن دل لمج سيي ىلمتل ت نتر جخرلدتود
ل أيثر ج  1يتب جتخييل ددضد ل م حض لممرلددل لمحسجيل لمجنتىر .


ت لد ة
يت

لمجىلقع ىلمجىلد لمتل ي ير يود لمييم لم رمو حسب د ي لمجثد

رض ير جىدجل سب ييم لمرى يد ىلمق دقب خة جىد لمتيدثر ىذمى

متتليع ل،دتغة لمجدتمل مجخشى لمرى يد ىلمق دقب.


شنتدء جت ف ط يحل ل جقر لدجحل لم ري يض
ىخديل أنىلع لم يبل لم ريل.
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الشةةكل ( :)7-2لمجفقددأل لمتددد ع مجريددش ل،دددتشرلع لم ددرم (لمجيددمرو لدملر لمحدجددل م جديددل لمثددرى
لم ريل).

 .4.2تنةيم االتجار فل األنواع الف رية
أ يد لتفدقيل جديل لم يد لمفطريل ىجىلطنودو ىلمتل ت ير ىتني

تستش ججسيل لم ري

ل،تلدر ج سيد ً ىشقسيجيد ً مقدبجل ج لىنىلع لمفطريل أى ل جنتلدتود أى ألشلبود .يث قدجل
ججسيل لم ري


دمتدملو

شيملر تتريحدل ت ير لمييم ىل،تلدر ل حض لىنىلع لمندمر أى لمجومم أى
لىنىلع ذلل لىهجيل لمثقد يل لمفدبقل ىلمتل تنتجل شمب جلجى دل تينيفيل جختدر و
ىلمتل ج

ينودو لمشىل ف لىرضيل ىلم ريلو ىلمطيىر لىرضيل ىلم ريلو

ىلمثمييدل لم ريلو سب د ي لمجثد أيمر لمقرلر رق ( )1مدنل 1111
لمييم ىلمجتدلر ل لجيع أنىع طدبر لم درى ىلم س
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يتىللم جنمى ى ج تبى لمشرل ل يىر ملبجل ل لجيع جند ذ لمججسيل مت قيق م
أهملف ج

ينود لمت قق ج دةجل لمتيدريح ىلمتودملل لمتلدريل لمجرل قل ملجيع

لدرددميدل لمحد ر مس مىم جد يتىل ق ىجتطس دل لتفدقيل لمج د يل سب لم يد لمفطريل
ىجىلطنود لمط يحيل ل مى جلسأل لمتحدى ممى لمخسيج لمحر يل ىلتفدقيل دديتأل ل
هذل لمجلد .


شنتدء جرليش مس لر لمن دتل ىلم يىلنل ىجرلق ل لدرددميدل لمن دتيل ىلم يىلنيل لمىلرم
م

ر لم مىم مست قق ج

جسود ىى بل تضر دم يد لمفطريل لمج سيلو يىضح

(لمتي  )1-1مم لدرددميدل لمشرل يل لمتل ت ش دمتود م سم لمجنتأ د ب حض
لمجخدمفدل لمتل يد ل لدتيرلمهد ى مم لدرددميدل لمتل ت لمت في سيود ضج

ميل

لم لر لمشرل ل.
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إرساليات أعدمت

إرساليات معاد تصديرها

الشكل ( :)8-2مم لدرددميدل لمشرل يل لمتل ت لمت في سيود ضج ميل لم لر لمشرل ل خة
لمفتر ج  1111شمب ( 1119لمجيمرو تبى لمشرل ل ىشلر تبى لم سميدل ىلمتخطيط
لمحجرلنل).
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يتطسب ل،تلدر دميدبندل لم يل لم يى



سب ترخيص جد ق ج

ق

لملودل

لمجحنيل.
يت تنفيذ جةل تفتيتيل جفدلبل مألدىلق ىج ةل يع لميدبندل لم يل مت قق ج



لمتشلجود ضىل ط ل،تلدر دميدبندل لم يل.


يدمقل ججسيل لم ري

سب ل،تفدقيل لممىميل مةتلدر ل لىنىلع لمفطريل لمجومم

د،نقرلض (دديتأل) ش ،أنه تلمر لدتدر شمب أ ججسيل لم ري ىمدنىلل م ت ذ
لوى ًمل طى يل متنفيذ لمحميم ج أ يد هذه ل،تفدقيل ومف لم م ج

ثدر لمتلدر

لممىميل سب لم يد لمفطريلو ىج أه هذه لملوىم لمتدملو
ى تنيي ل،تلدر دىنىلع لمفطريل لمجومم

 -1ل يىنيى  1111ت تنيي ىرتل ج

د،نقرلض دمتحدى جع لمينمىق لممىمل مسر ق دم يىل  . IFAWىتومف لمىرتل شمب
ر ع جدتىى لمجحر ل ممى لمجتدريي
لمجومم

ى

ييفيل تنيي ل،تلدر دميدبندل لمفطريل
أيثر لىنىلع لمفطريل تحرضد ً مستلدر

د،نقرلضو ىتحريف لمجتدريي

لمجتجىمل د،تفدقيل ىترد ىه جحىقدل تنفيذ دديتأل ل لمجنطقل (لمتي .)9-1
-1

قم م للتجد دل تنديقيل ومف تى يم لملوىم لمىطنيل ذلل لمحةقل تنفيذ لتفدقيل
دديتأل ىىضع لمخطط متنفيذ لمتشلجدل ىجود ل،تفدقيل.
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شكل ( :)9-2ىرتل لمحج

ى

تنيي ل،تلدر دىنىلع لمفطريل لمجومم د،نقرلض لمتل نيجل ل

يىنيى ( 1111لمجيمرو لمجلسأل لى سب مس يبل).

 .5.2التعاون فيما بين الدول األ راف فل مجال األبحاث وتبادل المع ومات
تندق ججسيل لم ري لوىمهد جع لممى لمتدقيقل دل جلسدأل لمتحددى مدمى لمخسديج لمحر يدل
ددل ل،تفدقيددل وددمف جديددل لم يددد لمفطريددل ىجىلطنودددو ى ،ددديجد لىنددىلع لمتددل يتلدددىش
لنتتدرهد لم مىم لممىميل ي مى لىطرلف ىلمجلد لملىم لمخدضع مدديدمتود .جد أ درش
لملوىم لمجتتريل ي ججسيل لم ري ىلممى لىطرلف ل ل،تفدقيل جد يسلو


تتحدى لمججسيل جع لمحميم ج مى لىطرلف ل تنيي ىرش ج ى حدميدل ى رلجج
جتتريل تدده

ل تحشيش ندء لمقمرلل لدقسيجيل ل جلد يى

ى جديل لم يد

لمفطريل.


أ رجل ججسيل لم ري لتفدقيدل ثندبيل ومف تتليع ىتنديق لمتحدى
لمجيدمي لم يبيل جد ل ذمى لم يد لمفطريلو ىج أ رشهد جذير لمتحدى
لم ري ىدسطنل جد

يجد ينود ل
ي ججسيل

ل جلد لم يبلو ىجذير لمتفده ي هيبل لم يبل – أ ىي ل
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ىلمويبل لمحدجل م جديل لم يد لمثرى لم ريل ىلم يد لمفطريل ىلم يبل ججسيل لم ري .
ل تحشيش لمقمرلل لمىطنيل ذلل لميسل (جث

ى مى أمنب تىو قم دده هذل لمتحدى

لمجدى دل لدييىمىليل لمجيملنيلو ىلدملر لمجتيدجسل مس يبل لمدد سيلو ىلمريم لم يبلو
ىخطط لمطىلرئ لمىطنيل) ل تسى لممى .


ل شطدر لمتحدى لمخسيلل ت ت دم لمخ رلل لمىطنيل (جث تسى لمحدجسل ل جلد
لديثدر ل لىدر مألدجدى لمش نفيلو ىلديثدر ل لىدر مسثمييدل لم ريلو ىل،دتتحدر
حم ىني لمجحسىجدل لملغرل يل) جع لممى



تتدرى ججسيل لم ري

لمخسيليل لىخرى.

ل ل،لتجد دل لممىريل مسلنل لمملبجل ل لتفدقيل لمج د يل سب

لم يد لمفطريل ىجىلطنود لمط يحيل ى رق لمحج لمجن ثقل نود.


تقمجل ججسيل لم ري خة لنحقدم ل،لتجدع لمرل ع تر مسىشرلء ىلمجدبىمي
تبى لم يبل ل لممى لىطرلف جقترد ى تحشيش جديل يىل

قر لم ر ىش ة

لمجنطقل لمدد سيل لمججتم ج مىمل لدجدرلل لمحر يل لمجت م جرىرً ل مىمل قطر ىججسيل
لم ري ىلمججسيل لمحر يل لمدحىميل يجنطقل ج جيل شقسيجيل جتتريل د ر مس مىم ل
جنطقل لمخسيج لمحر لو ىهى ىديدده هذل لمجقترد ل ت قيق أ يد لتفدقيل جديل
لم يد لمفطريل ىجىلطنود لمط يحيل يجد ديدده ل لدتيفدء لمتشلجدل لممى لىطرلف
لتلده ل،تفدقيدل لدقسيجيل ىلممىميل ذلل لميسل قضديد لمتنىع لم يىمىلل.


تتحدى

ججسيل لم ري

جع جلسأل لمتحدى

ممى

لمخسيج لمحر يل ىلمجريش لممىمل

ممرلددل لمجندطق لملد ل (شديدمل) ل تنفيذ جترىع

ي ير أنىلع لم ترلل

ىلمحنديب ىلم س لمحني ىتل ل جشلرع لمنخي ي.


يجد ذير دد قدًو ت شمخد لمجود لمحر ل  O. leucoryxشمب لشر ىلر يجددهجل ج
ججسيل لم ري

مم

لملوىم لدقسيجيل لمج ذىمل د دم تأهي

د،نقرلض ل ت ه لملشير لمحر يل (لمتي .)11-1
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الشكل ( :)01-2أ م أ رلم قطيع لمجود لمحر ل لمذم ت شمخدمه شمب لشر ىلر يلشء ج

رندجج ش دم

تأهي هذل لمنىع لمجومم د،نقرلض (لمجيمرو لمجلسأل لى سب مس يبل).


تدريل لمججسيل ل ل،لتجد دل لممىريل ممى جلسأل لمتحدى ممى لمخسيج لمحر يل
لمتل نيجل سب هدجش لنحقدم جؤتجر لىطرلف لمحدتر ىلم دمم تر ،تفدقيل لمتنىع
لم يىمىلل ومف تنديق جىلقفود ىلمىيى شمب رؤيل خسيليل جى م .



تتحدى ججسيل لم ري جع دقل مى جلسأل لمتحدى لمخسيلل ل ش ملم مرلدل تدجسل
تحنل دمقيجل ل،قتيدميل ىل،لتجد يل مس يبدل لمدد سيل ىلم ريل سب لجتملم لمخط
لمدد سل لملنى ل مسخسيج لمحر لو ىش ملم ممي لدترتدمم مس م ج لىضرلر لم يبيل
ىنتطل لمرم ىلمتلريف سب لم يبل لم ريل.



تدتضيف ججسيل لم ري لمجقر لمملب م رندجج لىج لمجت م مس يبل – لمجيتب لدقسيجل
مغرب ديد (يىنيب – رىل )()UNEP – ROWAو يث تتحدى لم ري ى دقل لممى
لىطرلف ل تنفيذ أنتطل ى رلجج جتتريل جع لميىنيب م جديل لم يد لمفطريل.
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تدتضيف ججسيل لم ري جقر لدجحل لمخسيج لمحر ل ىلمتل تنفذ مم ج لمجتدريع
ىلممرلددل لمحسجيل متحشيش جديل لم يد لمفطريل ل لمخسيج لمحر ل.



يدتق

جدتتفب لمحري

مسيقىر -ىهى ج

لمجرليش لدقسيجيل لمجوجل ل لمجنطقل

مسحنديل دميقىر -لمحميم ج جىلطنل جلسأل لمتحدى لمخسيلل (لميقدر ) لمرلغ ي

ل

جحدملل يقىره .


يجد تتحدى ججسيل لم ري جع لمجنيجدل لدقسيجيل ىلممىميل ل جلد لمج د يل سب
لم يد لمفطريل جث لمجنيجل لدقسيجيل م جديل لم يبل لم ريل (رى جل)و ىلدجحل لممى
لمحر يل.

 .6.2األنةمة والتشريعات و المشاريع الع مية
يدتحرض هذل لمج ىر أه لمقدىلني ىلمتتدريحدل لمىطنيدلو ىجد ثد ددرم ىهد لمجتددريع
لمحسجيل مسج د يل سب لم يد لمفطريل ل ججسيل لم ري و
 .0.6.2األنةمة والتشريعات الو نية
شيجدند ً ج ججسيل لم ري

أهجيدل لمج د يدل سدب لم يدد لمفطريدل ىجىلطنوددو قدم أيدمرل

ددم قددىلني ىتتددريحدل ىطنيددل تدددده ددل ت قيددق أهددملف لتفدقيددل لمج د يددل سددب لم يددد
لمفطريدددل ىجىلطنودددد دددل مى جلسدددأل لمتحددددى و ىيىضدددح (لملدددمى  )1-1أهددد لمقدددىلني
ىلمتتريحدل لمىطنيل لمخديل

جديل لم يد لمفطريل.
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الجدول ( :)0-2قدبجل ج لمتتريحدل لمقدنىنيل لمىطنيل لمتل تدده ل لمج د يل سب لم يد لمفطريل.
الرقم

التشريــع القانونـــل

1

جردى قدنى رق ( )11مدنل  1111تأ تنيي ييم ىلدتغة ى جديل لمثرى لم ريل

1

قددرلر ربدديأل لمويبددل لمحدجددل م جديددل لمثددرى لم ريددل ى لم يبددل ى لم يددد لمفطريددل رقدد ( )1دددنل
 1111تأ ير ييم أ قدر لم ر ىلمدة ف لم ريل ىلمم ،ي أنىل ود

1

قدددرلر رقددد ( )1مددددنل  1111تدددأ تحدددمي حدددض أ يدددد لمقدددرلر رقددد ( )11مددددنل  1111تدددأ
تنيي لمييم ل لشر ىلر ىلم ر لدقسيجل لمج يط ود
يددددر لدددددتخمل تدددد دى لملددددر

1

قددددرلر ىشيددددر لىتددددغد ىلمشرل ددددل رقدددد ( )1مدددددنل  1991تددددأ
لمقد يل ل ييم لىدجدى

1

قدددرلر ربددديأل لمويبدددل لمحدجدددل م جديدددل لمثدددرى لم ريدددل ىلم يبدددل ىلم يدددد لمفطريدددل رقددد ( )1مددددنل
 1111تأ ير لدتخمل تِ دى لم ريد (لمجتحمم لىميدف) ذم لمط قتي أى أيثر

1

قددرلر ىشيددر لمحددم رقددد ( )1مدددنل  1111تددأ تخىيددد حددض جددىيفل لمويبددل لمحدجدددل م جديددل
لمثرى لم ريل ىلم يبل ىلم يد لمفطريل يفل جأجىرم لمض ط لمقضدبل

1

قدددرلر ربددديأل لمويبدددل لمحدجدددل م جديدددل لمثدددرى لم ريدددل ىلم يبدددل ىلم يدددد لمفطريدددل رقددد ()1
 1111تأ تنيي جسيل تتييم لمتحدب لميند يل ل جيده لمييم مججسيل لم ري

1

قدددرلر ربددديأل لمويبدددل لمحدجدددل م جديدددل لمثدددرى لم ريدددل ىلم يبدددل ىلم يدددد لمفطريدددل رقددد ( )11مددددنل
 1119تأ ت ميم لمجندطق لمجخييل مييم لمرى يد

9

قددددرلر ربدددديأل لمويبددددل لمحدجددددل م جديددددل لمثددددرى لم ريددددل ىلم يبددددل ىلم يددددد لمفطريددددل (قددددرلر جتلددددمم
دنىم) تأ ير ييم أى تملى أى يع لمرى يد

11

قددددرلر ىشيددددر لىتددددغد ىلمشرل ددددل رقدددد ( )1مدددددنل  1991تددددأ
لىدجدى ىلمقتريدل

يددددر يدددديم ى يددددع يددددغدر

11

قدددددرلر ىشيدددددر لمتلددددددر ىلمشرل دددددل رقددددد ( )11مددددددنل  1991تدددددأ تنيدددددي تيدددددمير لىددددددجدى
ىلمرى يد

11

قددددرلر ىشيددددر تددددبى لم سددددميدل ىلمشرل ددددل رقدددد ( )11مدددددنل  1111تددددأ
لىرلضل لمجغجىر دمجيده لم ريل مى ترخيص

يددددر رم (م ددددد )

11

جردى رق ( )11مدنل  1111د تجدم لمجخطط لموييسل ل،دترلتيلل مججسيل لم ري
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الرقم
11
11

التشريــع القانونـــل
قددددرلر ىشيددددر لدددددديد ىلم سددددميدل ىلم يبددددل رقدددد ( )11مدددددنل  1999تددددأ لمجقدددددييأل لم يبيددددل
(لموىلء ىلمجدء) ىتحميةته
قرلر رق ( )1مدنل  1111تأ ل ت در جنطقل مى ل رلم ج جيل

ريل ط يحيل.

11

قرلر رق ( )1مدنل  1111ل ت در جنطقل هير ىمثدجل ج جيل

11

قرلر ( )1مدنل  1111ل ت در خسيج خسيج تى سل جنطقل ج جيل ط يحيل.

11

قرلر رق ( )1مدنل  1111ل ت در لشير جتتد جنطقل ج جيل ط يحيل.

19

قددددرلر ىشيددددر تددددبى لم سددددميدل ىلمشرل ددددل رقدددد ( )1مدددددنل  1111تددددأ تتدددديي ملنددددل لم لددددر
لمشرل ل ىلختيديدتودو ىتحميةته

11

قددرلر ىشيددر تددبى لم سددميدل ىلمشرل ددل رقدد ( )1مدددنل  1111إيددملر لمةب ددل لمتنفيذيددل منيددد
لم لر لم يطرم ل مى جلسأل لمتحدى ممى لمخسيج لمحر يل

11

قددددرلر ىشيددددر لمحددددم رقدددد ( )11مدددددنل  1111تددددأ تخىيدددد حددددض جددددىيفل ى ددددم لم لددددر
لمشرل دددل دددإملر لمثدددرى لمن دتيدددل دددل ىشلر تدددبى لم سدددميدل ىلمشرل دددل يدددفل جدددأجىرم لمضددد ط
لمقضدبل

11

قدددرلر ربددديأل لمويبدددل لمحدجدددل م جديدددل لمثدددرى لم ريدددل ىلم يبدددل ىلم يدددد لمفطريدددل رقددد ()1
 1111تأ جنع لمييم ىلمجتدلر ل لجيع أنىلع طدبر لم درم ىلم س لم رينل

مددددنل

11

قدددددرلر ىشيدددددر لددددددديد ىلم سدددددميدل ىلم يبدددددل رقددددد ( )1مددددددنل  1991تدددددأ لمتقدددددىي لم يبدددددل
مسجترى دل

11

قدددرلر ربددديأل لمويبدددل م جديدددل لمثدددرى لم ريدددل ىلم يبدددل ىلم يدددد لمفطريدددل (قدددرلر جتلدددمم ددددنىم)
تأ ير ييم أى تمى أى يع درطد لم ر (لمق قب).

11

قدددددنى رقددددد ( )11مدددددنل  1111قددددددنى لمطفددددد لم رينددددلو جددددددم ( )9تددددأ ش دددددملم لم دددددرلجج
لمتى ىيل ىلمتر ىيل لم يبيل لمجحنيل نتر لمى ل ىتنجيل لم أل لم يبل.

11

قرلر رق ( )1مدنل  1111تأ ت ميم لم ر لدقسيجل مج جيل لشر ىلر.

11

قدددددنى رقدددد ( )9مدددددنل  1111تددددأ لمجيدددددمقل سددددب لتفدقيددددل لمج د يددددل سددددب لم يددددد لمفطريددددل
ىجىلطنود لمط يحيل ل مى جلسأل لمتحدى ممى لمخسيج لمحر يل.

11

قدددددنى رقدددد ( )1مدددددنل  1991تددددأ ل،نضددددجد شمددددب لتفدقيددددل لىرلضددددل لمرط ددددل ذلل لىهجيددددل
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التشريــع القانونـــل

الرقم
لممىميل رلجددر.
19

قدنى رق ( )9مدنل  1991تأ ل،نضجد غسب لتفدقيل لىج لمجت م مجيد ل لمتي ر.

11

قدنى رق ( )11مدنل  1991تأ لمتيميق سب لتفدقيل لمتنىع لم يىمىلل.

11

قددددنى رقدددد ( )11مدددددنل  1911تدددأ ل،نضددددجد شمددددب لتفدقيددددل لميىيدددل لدقسيجيددددل مستحدددددى
جديل لم يبل لم ريل ج لمتسىث ىلم رىتىيى لمجس ق ود.

11

قددددنى رقددد ( )11مددددنل  1111تدددأ ل،نضدددجد شمدددب لتفدقيدددل ل،تلددددر دددد،نىلع لمفطريدددل لمجودددمم
د،نقرلض (دديتأل).

ددددل

.2.6.2المشاريع الع مية
قدجل ججسيل لم ري

حم جتدريع سجيل تومف م جديل لم يد لمفطريل ىجىلطنودد لمط يحيدل

جنود لمتدملو


تض لدجحل لم ري قد خدص حسى لم يد يمرأل لمحميم ج لمتخييدل لمفر يل
لمجتحسقل دم يد لمفطريل ىلمتنىع لم يىمىلل تي



د.

تتخذ لدجحل لمخسيج لمحر ل ج ججسيل لم ري جقرً ل مود يث تض يسيل لممرلددل
لمحسيد يود ي رندجج سى لمي رلء ىلىرلضل لمقد سلي ىيذمى ي رندجج لمتقنيل لم يىيل
لمتل تومف ج لجسل أجىر أخرى شمب لم فدي سب لم يد لمفطريل.



تنفيذ رندجج جدتجر دطةق شي حيدل لىدجدى لمجدتشر ل ج

لىنىلع لمتلدريل

لمودجل شمب لم يبل لم ريل ومف شنحدش لمجخشى لمدجيل.


يت ريم جدتحجر تيدثر طدبر غرلب لم ر لمدىقطرم
 nigrogularisيىر مىريل ج ق



ألرم ل د 1111

Phalacrocorax

خ رلء لمطيىر لمج سيي .

جدح لىم ىلدع متقمير مم لمثمييدل لم ريل ( قر لم ر

ىلمم ،ي ) ىلمشىل ف لم ريل (لمدة ف ىلمثحد ي
مججسيل لم ري ( .لمتي .) 11-1
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نفذ جريش لم ري

مسمرلددل ىلم ىث لمحميم ج

لممرلددل ىلمجدى دل لمحسجيل

يدمجدح لم يبل مسويرلل (جرلقم لمج در) ىجدح لم يبدل لم ريلو يجد ىيف تقنيل
ل،دتتحدر

حم ىني لمجحسىجدل لملغرل يل مت ميم لمتىشيع ىل،جتملم لملغرل ل

مس يبدل لمدد سيل ىلم ريل ل لمجيده لدقسيجيل مسججسيلو ىقم نتج

هذه لمجدى دل

ترتيح مم ج لمجىلقع مس جديل (لمتي .)11-1


يت تنفيذ رندجج ريم يسل متقىي لىم جيده لم ر ل لمجيده لدقسيجيل مججسيل
لم ري و ىيتج هذل لم رندجج م جىلقع ملخ ىخدرج مىم لمج جيدل لمجحسنلو
ىيتضج قيدأل قدبجل دمجؤترلل لمفيشيىييجدبيل ىلمليىمىليل جث لم رلر ىلمجسى ل
ىندب لىيدلي لمذلبب ل لمجدء ىلمجغذيدل ىلمويمرىير ىندل ىلمحندير لمنشر و
يجد يت ريم جدتحجرلل لمطيىر لمدد سيل لمتل تتيدثر.



ألريل ل لمحد  1111مرلدل تدجسل مريم دمل لم يبل لم ريل لمج يطل لشر
ىلرو ىق م تجسل لممرلدل لىم لمجيده ىلمرىلدب لمقد يلو ددضد ل شمب أنىلع ىأ ملم
لمن دتدل ىلم يىلندل لمقد يل.



أيمر ل لمحد 1119

لىطسأل لم رم مججسيل لم ري و ىتضج هذل لىطسأل

خرلبط تىضح لمجىلقع لم ريل ذلل لىهجيل لمخديلو يجد أتدر شمب حض لىنتطل
لم تريل لمتل تومم لدتملجل لم يبدل لم ريل.


ت ل د 1111

ل،نتودء ج أطرى ل ميتىرله ت مم ل،جتملم لملغرل ل مسجندطق

لمج جيل لمجقتر ل ندء سب جحديير يبيل ىلقتيدميل (.)Al-Zayani, 2003


ت خة

ش ملم لمجخطط لموييسل لمحجرلنل مججسيل لم ري

تنفيذ تخطيط يبل

شدترلتيلل دده ل ت ميم لمجندطق لىرضيل لمجرت ل مس جديل.


تلرم لدجحل لمخسيج لمحر ل

ىث سجيل تدتنم سب لمديندريىهدل لمجدتق سيل متىقع

لآلثدر لمج تجسل ،رتفدع دطح لم ر لمجترل ق جع يدهر تغير لمجندخ سب لمجندطق
لمج جيل (ىخديل لشر ىلر ىخسيج تى سل).
51
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مت لي لمطيىر ج

تنفيذ رندجج جدتجر جنذ لمحد 1111

ق

خ رلء لمطيىر

لمحدمجيي ىلمج سيي (لم رى ىدىر رنم يد دندقو جثةً)و ىيحت ر هذل لم رندجج أتج


رلجج مت لي لمطيىر ل مى جلسأل لمتحدى لمخسيلل ىأطىمود جم .
ً
ىثد سجيل جتخييل ،دتيتدف لدجيدنيدل لمط يل
يلرم خ رلء لمن دتدل لمج سيي
ىنىلع لمن دتدل ل لم ري ى سب ىله لمخيىص لمن دتدل لم ريل.



تدده حض لملجحيدل لىهسيل ل تنفيذ جدى دل ى رلجج جتخييل مت ميم ىريم
لىنىلع لمج سيل (جث لمن دتدل ىلمرخىيدل ىلمشىل ف ىلمطيىر ىلمثمييدل لم ريل).



ألرم د  1111مرلدل جد يل متحرف سب أنىلع لىدجدى لمغضرى يل ل لمجيده
لدقسيجيل مججسيل لم ري ىيذمى لىنىلع لمجتملىمل ل لىدىلق لمج سيلو ىقم نفذل هذه
لممرلدل دمتحدى جع لجحيل لمقرش لم ريطدنيل.

52
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الشكل ( :)00-2ل،نتتدر لملغرل ل م قر لم ر ل لمجيده لم رينيل ى ًقد منتدبج لمجدح لملىم لمذم
نفذ ل لمحد .)Hodgson, 2006( 1111
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الشكل ( :)02-2ش مى خرلبط لم ددديل لم يبيل لمتل ت ش ملمهد ندء

سب لمجحديير لم يبيل

ددضد ل شمب لمجحديير ل،قتيدميل لمجتحسقل دمقطدع لمدجيل متقيي مرلل لم ددديل لم يبيل مسجندطق
لم ريل ل لمجيده لدقسيجيل مججسيل لم ري (.)BCSR, 2006
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الفصـــل الثالث

االستنتاجات والتوصيات لتعتيت ةجراء المحافةة
تنفيذ االتفاقية فل دول المج س واستعرا

الحياف الف رية وت وير

المعوقات التل واجهت تنفيذ

االتفاقية
يدتحرض ل هذل لمج ىر ل،دتنتدلدل ىلمتىييدل لمحدجدل متحشيدش تنفيدذ لتفدقيدل لمج د يدل
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سب لم يد لمفطريل ىجىلطنود لمط يحيل سب لمجدتىى لمىطنل ىلدقسيجل ىهل يدمتدملو
 .0.3التوصيات المقترحة لتعتيت تنفيذ اتفاقية المحافةة

الحيةاف الف ريةة وموا نهةا

ال بيعية


تفحي لمترتيب لمجؤدددتل مديرتدريل ل،تفدقيل ودعمها ببعض الكفاءات اإلدارية و
الفنيةو متتجي ج لمقيد دمجود لمجىيسل شميود.



تحشيش لمتحدى لدقسيجل ىلممىمل ج خة مشاركة الدول األطراف في جميع المحافل
اإلقليمية والدولية المتعلقة بالتنوع اإلحيائي بوجه عام وحماية الحياة الفطرية بشكل
خاص.



تفحي لمتتريحدل لمىطنيل مضجد

جديل لم يد لمفطريل ىجىلطنودو خديل لىنىلع

لمفطريل ي لم مىم لمجتتريل مسمى لىطرلف جث


قر لم ر.

تيثيف ل،لتجد دل لمخسيليل يىر مىريلو مت دم لمجحسىجدل ىلمخ رلل ل لجيع
لمجلد،ل ى دىخص ل جلد شملر لمج جيدل لم ريل ىلم ريل.



لمدحل ن ى ر ع جدتىى ى ل يندع لمقرلر لمديددل ل لممى

لىطرلف تلده

لىهجيل لم دمغل مس يد لمفطريل ىلمت ميدل لمتل تىلله نديره ل مى جلسأل لمتحدى
لمخسيلل ى ل جندطق لمحدم لمجختسفل.


ل تجدم شدترلتيليل ىخطل مةتفدقيلو

يث تيى أمل حدمل متنفيذ أ يد لتفدقيل جديل

لم يد لمفطريل ىجىلطنود لمط يحيلو جع لىخذ د ،ت در ر طود ىلنم لمحدمجيل مستنىع
لم يىمىلل ىخديل لمخطل لددترلتيليل مستنىع لم يىمىلل .1111-1111


مجج ل ت درلل جديل لم يد لمفطريل ىجىلطنود ل ديدددل ى رلجج لمقطد دل ذلل
لميسل ىذمى

طريق ت ميث لددترلتيليل ىخطل لمحج لمىطنيل مستنىع لم يىمىلل

مسمى لىطرلف.


تتيي لمسلنل لمحسجيل ىتيسيفود تقمي لمجتىر لمحسجيل مسلنل لمملبجل مةتفدقيل.
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شنتدء أيدميجيل لم يد لمفطريل – ىلمتنىع لد يدبل ل مى جلسأل لمتحدى لمخسيلل
ومف ر ع لمجدتىى لمحسجل ىلمفنل مسيىلمر لمىطنيل.



تفحي شدترلتيليل لمتحدج جع لىنىلع لمغري ل لمغدشيل ممى جلسأل لمتحدى

ممى

لمخسيج لمحر يل سب ضىء لمديدددل ىلىنيجل لمقدبجل ىل،متشلجدل لمىطنيل ىلممىميلو
ىتضجينود ضج لمخطل لمتنفيذيل ،تفدقيل لمج د يل سب لم يد لمفطريل ىجىلطنود.


تفحي جترىع تى يم لىلشلل لميقىر مسمى لىطرلف ى ق ميل جى م ىجرنل ى جد
يتىل ق جع لىنيجل لمحدمجيل (لتفدقيل دديتأل) ىلمىطنيل
لمتنق



م

يث يتيح مجةى لميقىر

أري يل.
لقترلد ش ملم تقرير ىل م ممى جلسأل لمتحدى متقميجه ل لمج د

ىل،تفدقيدل

لممىميل سب أ يتأمف ريق ييدغل لمتقرير أ ضدء ج لجيع مى لمجلسأل.


تفحي

لمترليل جع لمقطدع لمخدصو ىذمى ج خة شمرلج تنفيذ رلجج ىجتدريع

جديل لم يد لمفطريل ل خطط لمتريدل لمي رى.


لم ث سب لمتنديق ي نقدط لتيد لتفدقيل لمج د يل سب لم يد لمفطريل ىجىلطنود
لمط يحي ل ل مى جلسأل لمتحدى ممى لمخسيج لمحر يل ىل،تفدقيدل ذلل لميسل ( جث
لتفدقيل لمتنىع لم يىمىللو رلجددرو لمتي ر ىدديتأل) ىلم رىتىيى،ل لمجن ثقل جنودو
ىذمى ومف تنديق لملوىم ىلمجىلقف لمخسيليل تلدهودو ىل ت در لتفدقيل لمج د يل سب
لم يد لمفطريل ىجىلطنود لمط يحيل لمجيسل لمحدجل لمتل تندق ج خةمود مى جلسأل
لمتحدى لمخسيلل جىلقفود تلده ل،تفدقيدل لىخرى.



شنتدء جندطق ج جيل شقسيجيل جتتريل د ر مس مىم ي مى جلسأل لمتحدى لمخسيلل
م جديل يىل



قر لم ر ل لمجنطقل.

تى يم لمتتريحدل لمقدنىنيل لمجتحسقل ددتلدر دميدبندل لم يل ىلمدةجل لد يدبيل
ىلمىيى مسجىلرم لملينيل ىلمتقدد لمحدم ىلمجنيف لمندتبل

57

لدتخملجود.

صل hg



تيثيف لم رلجج لمتمري يل ىشيدم ىرش لمحج لدقسيجيل مسنوىض دمقمرلل لمىطنيل
ىلدقسيجيل.
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المــراجــــع
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:المراجع العربية
 ىلقع لمتنىع.)1111( لمويبل لمحدجل م جديل لمثرى لم ريل ىلم يبل ىلم يد لمفطريل
لم يىمىلل ل ججسيل لم ري ىتىلودل لمجدتق و لمتقرير لمىطنل لمرل ع مةتفدقيل لمجتحسقل
. دمتنىع لم يىمىللو ججسيل لم ري



 لمجىلرم لمدجييل ل.)1111( لمويبل لمحدجل م جديل لمثرى لم ريل ىلم يبل ىلم يد لمفطريل
. )و ججسيل لم ري91(  – لمتقرير لمفنل لد يدبل رق1119 ججسيل لم ري محد



 تبى لمشرل لو ىشلر. لمنتر لمدنىيل مإل يدبيدل لمشرل يل.)1111( تبى لمشرل ل
. تبى لم سميدل ىلمشرل لو ججسيل لم ري



 لدجحل. ن دتدل لم ري لمط يل.)1111( م ىلميدمحو ىشيل دحيم
دألو لجي
. لم ري و ججسيل لم ري



.  نفىق لمدة ف لم ريل ل جيده ججسيل لم ري.)1111( ملمقدمرو ش رلهي ملمر ي
. جريش لم ري مسمرلددل ىلم ىثو ججسيل لم ري



 جريش لم ري مسمرلددل. طيىر لم ري ىلمخسيج لمحر ل.)1991( ج جمو دحيم م
. ىلم ىثو ججسيل لم ري
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