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انًهخص انتُفٍزي
تكمن أهمٌه التنوع الحٌوي فً دولة قطر إنها فً الماضً كانت مصدر
رزق للسكان  ،فكان السكان ٌقتاتون صٌفا ا من البحر وكان استخراج

شتاء فكان السكان ٌقتاتون
اللؤلؤ مصدر من مصادر الدخل صٌفا ا  ،أما
ا
على الرعً والثروة الحٌوانٌة .
أما فً الوقت الحالً فان التنوع الحٌوي ٌمثل أهمٌه أٌضا ال سٌما فً
مجال الزراعة والثروة السمكٌة والحٌوانٌة .
وكما هو معلوم إن دولة قطر تقع ضمن البٌئة الصحراوٌة  ،والبٌئة
الصحراوٌة كما هو معلوم بٌئة هشة قلٌلة التنوع الحٌوي واألحٌاء
الفطرٌة سواء النباتٌة أو الحٌوانٌة قلٌلة وهنا تكمن أهمٌة المحافظة
علٌها حتى ال تتعرض لالنقراض .
وتمثل أهم التهدٌدات التً تصادف التنوع الحٌوي هو الزحف العمرانً
والنشاطات التنموٌة العمرانٌة والصناعٌة التً بدأت مع النمو السكانً
إلى المدن وكذلك إقامة المصانع ومحطات التحلٌة على ساحل البالد األمر
الذي أدى إلى تلوث المٌاه اإلقلٌمٌة الساحلٌة  ،وكذلك الرعً الجائر
ووصول المراعً إلى حمولتها القصوى ال سٌما مع ازدٌاد الثروة
الحٌوانٌة نتٌجة لزٌادة الدخل األمر الذي أدى إلى تدهور األراضً
الرعوٌة فً البالد .
فٌما ٌتعلق بتنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة والبرامج المعدة لها كما تم ذكره
فً اإلستراتٌجٌة الوطنٌة فإن اإلستراتٌجٌة حددت إحدى عشر هدفا ا
رئٌسٌا ا وحددت لكل هدف من األهداف برامج وخطط عمل لها  ،ولكن تم
تحقٌق ثالثة أهداف فقط واألهداف التً تم تحقٌقها هً الهدف رقم ()1
والخاص بالمحمٌات والحٌاة الفطرٌة حٌث تم إنشاء المحمٌات وإعداد
خطط إدارٌة لها فتم إعالن ستة مناطق كمحمٌات طبٌعٌة بالدولة وتم
حماٌتها بالقوانٌن وتمثل المحمٌات حوالً  %22من المساحة اإلجمالٌة
للدولة .
وكذلك تم تربٌة الحٌوانات المهددة باالنقراض فً األسر ال سٌما المها
العربً والغزال العربً (الرٌم ) وقد نجحت الجهود وتزاٌدت أعداد المها
العربً فً األسر .

وكذلك تم إعادة إطالق غزال الرٌم فً محمٌة الرٌم  ،فً البداٌة كانت
هناك عقبات تواجه إعادة توطٌنه نتٌجة للصٌد الجائر من قبل بعض
المواطنٌن نتٌجة عدم التوعٌة  ،ولكن تدرٌجٌا ا خفت حاالت الصٌد بعد
إعداد برامج توعٌه مكثفة كما تم وضع محمٌة الرٌم ضمن محمٌات
اإلنسان والمحٌط الحٌوي من قبل الٌونسكو ،وهناك دراسات جارٌة
إلعداد الخطط اإلدارٌة إلدارة هذه المحمٌة على أسس علمٌة .
وكذلك الحال بالنسبة للهدف رقم الرابع والخاص بإدارة وتحسٌن
المراعً فإن الدولة تبذل جهوداا جبارة للمحافظة على تحسٌن إدارة
المراعً.
ومن األهداف التً تم تحقٌقها الهدف االستراتٌجً السادس والخاص
باإلجراءات الالزمة إلصدار التشرٌعات البٌئٌة الالزمة للمحافظة على
التنوع الحٌوي.
أما بخصوص األهداف التً لم ٌتم إنجازها فً الوزارة فإن الجهود تبذل
على قدم وساق النجازها طبقا ا لإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع الحٌوي
ووضع البرامج والخطط واألهداف الالزمة إلنجازها .
بخصوص تعمٌم التنوع البٌولوجً انه فً سنه  2222تم إنشاء المجلس
األعلى للبٌئة والمحمٌات الطبٌعٌة بالمرسوم األمٌري رقم ( )11لسنة
 2222وتم تشكٌل اللجنة العلٌا التوجٌهٌة اإلستراتٌجٌة للتنوع الحٌوي
وكان الهدف من هذه اللجنة مراقبة ومتابعة األعمال المتعلقة بالتنوع
الحٌوي فً البالد والمؤسسات األخرى التً تتابع موضوع التنوع
الحٌوي .
فً سنه  2227تم إلغاء المجلس األعلى للبٌئة والمحمٌات الطبٌعٌة وتم
استبداله بوزارة البٌئة والعمل جار إلحٌاء اللجنة السابقة لتؤدي عملها
على الوجه األكمل وسوف تضمن وزارات حكومٌة ومؤسسات أهلٌة فً
هذه اللجنة مثل وزارة الطاقة والصناعة وزارة البلدٌة والتخطٌط
العمرانً والمجلس البلدي المركزي وجامعه قطر باإلضافة إلى ممثلٌن
من وزارة البٌئة .

أما بخصوص تقٌٌم التقدم المحرز نحو تحقٌق هدف  2212حٌث أحرزت
الدولة تقدما ا فً الغاٌات الخاصة نحو بلوغ أهداف التنوع الحٌوي لعام
 2212وخاصة فٌما ٌتعلق بحماٌة عناصر التنوع الحٌوي والتشجٌع
المستمر للمحافظة على التنوع الحٌوي للنظم البٌئٌة والمواطن الطبٌعٌة
حٌث تم إعالن خمس مناطق لتكون محمٌات طبٌعٌة بالدولة وهً تغطى
ما بنسبة  %22تقرٌبا ا والمساحة اإلجمالٌة للبالد والعمل جار إلعالن
مزٌد من المناطق لتكون محمٌات طبٌعٌة .
وكذلك تعمل الدولة على التشجٌع االستخدام المستدام للموارد الطبٌعٌة
حٌث سنت التشرٌعات والقوانٌن الخاصة بتنظٌم موسم صٌد الطٌور
والحٌوانات الفطرٌة المهددة باالنقراض كما تم إنشاء مجمعات لتربٌة
الثروة الحٌوانٌة وسوف ٌتم توفٌر الخدمات الالزمة لها من خدمات
بٌطرٌة وكهرباء وماء ورعاٌة وأعالف وكذلك تنظٌم مواقع العزب
الجوالة وتنظٌم تراخٌص مراكب صٌد األسماك وتنظٌم مواسم وطرٌقة
صٌد األسماك .
أما بخصوص فٌما ٌتعلق بمعالجة التهدٌدات الواقعة على التنوع الحٌوي
فإن الدولة تعمل على تخفٌض ضٌاع وتدهور المواطن الطبٌعٌة وذلك
بطلب أعداد دراسة تقنٌة األثر البٌئً ألي مشروع ٌقام وسبل تخفٌض
تأثٌره على البٌئة وكذلك تحدٌد مواسم ومواقع المخٌمات البرٌة والبحرٌة
المؤقتة والتشدٌد على فتح مواقع استغالل الموارد الطبٌعٌة الجدٌدة ،
والحد من المكبات العشوائٌة للصرف الصحً وكذلك إنشاء مواقع
لزراعة األعالف بالقرب من المصبات الصناعٌة التً تم تحدٌدها
لمصبات المٌاه المعالجة وكذلك تم وضع مخططات حدود وهمٌة للقرى
لعدم تجاوز الزحف العمرانً وتم تحدٌد المناطق الحساسة من ودٌان
ومسطحات وروض .
وكذلك تعمل الدولة على حماٌة المعارف واالبتكارات والممارسات
الشعبٌة والتقلٌدٌة وذلك من خالل إنشاء الجمعٌات األهلٌة الخاصة
للحفاظ على التراث وإعطاء فرص عمل للمجتمعات األصلٌة وخاصة كبار
السن فٌهم .

وٌمثل الصٌد بمختلف أنواعه وفقدان الموائل الطبٌعٌة واالنتشار الواسع
لحظائر الحٌوانات فً المراعً التهدٌد الرئٌسً للبٌئة البرٌة األمر الذي
أدى إلى تقلٌص مساحة الغطاء النباتً بسبب انجراف التربة وتزاٌد
تضخم النفاٌات ( مواد البناء ...الخ ) وكذلك ٌؤثر تلوث البٌئة عموما
بملوثات مصانع النفط والغاز وتأثٌر مٌاه الصرف الصحً ومٌاه معالجة
المصانع األمر الذي ٌؤثر على البٌئة الساحلٌة الهشة .
وكذلك ٌمثل قلة الوعً البٌئً معضلة كبٌرة وٌعد من األسباب األساسٌة
التً تهدد مستقبل التنوع اإلحٌائً فً الدولة .
مما سبق ٌتمثل لنا أن الدولة تعمل جاهدة للوصول إلى التقدم المحرز
نحو أهداف عام  2212وتنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة التً أعدتها لهذا
الخصوص بٌد أن األمر ٌتطلب الكثٌر من العمل والجهد إلنجاح هذا العمل
المطلوب .
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- 1يقذيخ :
اٌزٕٛع اٌؾ ٛ٘ ٞٛ١ف ٟأثَ ٜرؼو٠فبرٗ ِغّٛع األٔٛاع إٌجبر١خ ٚاٌؾٛ١أ١خ اٌزٟ
فٍمٙب هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٙٚٚ ٝؼٙب ف ٟفلِخ اإلَٔبْ٠ٚ .ؤر ٟفملاْ ٘نا اٌزٕٛع
ِٓ أمواٗ ٘نٖ األٔٛاع ٚافزفبئٙب ِٓ ػٍٚ ٝعٗ اٌجَ١طخ ثال ػٛكح،أ ٞاٌٝ
األثل .كٚه ٘بَ ٙٚوٚه َُٙ٠ ٞف ٟرّٕ١خ اٌّغزّؼبد اٌجْو٠خ ث١ئ١ب ً ٚالزٖبك٠ب ً
ٚصمبف١ب ً ِٚؼٕ٠ٛب ً ٚؽ١ش أٗ َّ٠ؼ ثبٍزغالي اٌّٛاهك اإلؽ١بئ١خ ثٖٛهح َِزلاِخ
ٚاٌؾفبظ ػٍ ٝصوٚارٕب اٌطج١ؼ١خ ِضً اٌضوٚح اٌَّى١خ ،ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ ٘نٖ
األّ٘١خ فبْ إٌظُ اٌج١ئ١خ ظٍذ رزؼوٗ اٌ ٝرل٘ٛه ثٖٛهح َِزّوح أكد اٌٝ
رٕبلٔ ٚرلٔ ٟأّىبي اٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١ع ٟثّؼلالد فط١وح وٕز١غخ ِجبّوح ٌزيا٠ل
ػلك اٌَىبْ ٚكٚهاْ ػغٍخ اٌزّٕ١خ ثْىً ٍو٠غ ِٚب ٕ٠غُ ػٕٙب ِٓ ى٠بكح فٟ
اٍزٙالن اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ.
ٚالّه ف ٟأْ رل٘ٛه ِؼلالد اٌزٕٛع اإلؽ١بئ ٟػبٌّ١ب ً ٠ؼل ا ِٓ ْ٢أفطو
اٌّْبوً اٌج١ئ١خ اٌز ٟرٛاعٗ اٌجْو٠خِٚ،ب ٌٍج١ئخ اٌمطو٠خ ِٓ فٖ١ٕٛخ ؽ١ش
أْ إٌظُ اٌج١ئ١خ فٙ١ب رؼزجو ؽَبٍخ ْ٘ٚخ ٚاٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ اٌّزغلكح لٍٍ١خ
ِغ ٘نا وٍٗ فبٔٙب رٛاعٗ رؾل٠بد ٚػٛاًِ وض١وح ِٕٙب اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجْو٠خ ِضً
اٌوػ ٟاٌغبئو ٚاٍزٕياف اٌّقي ْٚاٌَّىٚ ٟرآوً اٌزوثخ ٚاٌزٖؾو ٚرٍّؼ
اٌّ١بٖ اٌؼنثخ ٛٚٔٚثٙب ٚ ،ونٌه ٍبّ٘ذ اٌؼبكاد ٚاٌزمبٌ١ل ثْىً ٍٍج ٟؽ١ش أْ
ألً٘ لطو اهرجبٚ ٛص١ك ف ٟاٌج١ئخ ٚؽجٌٍ ُٙجؾو ٚإٌي٘بد اٌجؾو٠خ ِغ ػلَ
ِواػبرٌٍ ُٙج١ئخ ٚونٌه ؽجٌٍ ُٙجو ٠زّضً ف ٟؽجٌٍ ُٙزقٚ ُ١١اٌٖ١ل ٚلطغ
األّغبه عّ١غ ٘نٖ اٌّظب٘و أصود ٍٍج١ب ػٍ ٝإٌظُ اٌج١ئخ .
ٚؽ١ش اْ ٌٍج١ئخ اٌمطو٠خ ِٓ فٖ١ٕٛخ ؽ١ش أْ إٌظُ اٌج١ئ١خ فٙ١ب رؼزجو
ؽَبٍخ ْ٘ٚخٚ ،اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ اٌّزغلكح لٍٍ١خ ِغ ٘نا وٍٗ فبٔٙب رٛاعٗ
رؾل٠بد ٚػٛاًِ وض١وح ِٕٙب اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجْو٠خ ِضً اٌوػ ٟاٌغبئو ٚاٍزٕياف
اٌّقي ْٚاٌَّىٚ ٟرآوً اٌزوثخ ٚاٌزٖؾو ٚرٍّؼ اٌّ١بٖ اٌؼنثخ ٛٚٔٚثٙب ،ونٌه
ٍبّ٘ذ اٌؼبكاد ٚاٌزمبٌ١ل ثْىً ٍٍج ٟؽ١ش أْ ألً٘ لطو اهرجبٚ ٛص١ك فٟ
اٌج١ئخ ٚؽجٌٍ ُٙجؾو ٚإٌي٘بد اٌجؾو٠خ ِغ ػلَ ِواػبرٌٍ ُٙج١ئخ ٚونٌه ؽجُٙ
ٌٍجو ٠زّضً ف ٟؽجٌٍ ُٙزقٚ ُ١١اٌٖ١ل ٚلطغ األّغبه ،عّ١غ ٘نٖ اٌّظب٘و أصود
ٍٍج١ب ُ ػٍ ٝإٌظُ اٌج١ئ١خ

- 2انُظبو اٚ٢كٕنٕع ٙنهٛبثغخ :
 1-2انزُٕع ا٠حٛبئ ٙاٞسظ: ٙ
رجٍغ َِبؽخ كٌٚخ لطو  114437وٍُ ِوثغ ،ػٍ ٝاِزلاك  180وٍُ ٛٛالً
 85ٚوٍُ ػوٙبًّ ٟ٘ٚ ،جٗ عي٠وح رؾ ٜ١ثٙب ِ١بٖ اٌقٍ١ظ اٌؼوث ِٓ ٟصالس
ًٖ عٕٛثب ً ثبٌج ّو ثبٌٍّّىخ اٌؼوثّ١خ اٌَؼٛكّ٠خ .أها ٟٙلطو
عٙبد ٚرز ّ
َِطّؾخ اعّبالً ِٚؼلّي اهرفبع ثؼ٘ األِبوٓ ػٓ ٍطؼ اٌجؾو ٠زواٚػ ِب

ث 6 ٓ١أِزبه  103ٚأِزبهٚ .أوضو اٌزالي اٌٖقوّ٠خ ٚاٌىضجبْ اٌوٍِّ١خ
ِٛعٛكح ف ٟاٌغٕٛة ،ف ٟؽ ٓ١أّْ األها ٟٙاٌٍّؾّ١خ ٚاٌَجقبد رىضو
ٚرٕزْو ػٍٛٛ ٝي اٌْٛاٛئ.
رؼ ّل لطو ثالكاً ؽبهح ،ماد ِٕبؿ ّجٗ اٍزٛائٕ ٟؾواٛ٠ ،ٞٚاىِ ٞؼلّي ِب
٠زَبل ٜفٙ١ب ِٓ أِطبه  ُِ 81ف ٟؽ ٓ١أْ ِؼلّي اٌؾواهح اٌمٖº31 ٜٛ
كهعخ ِئّ٠ٛخ أِب اٌؾواهح اٌلٔ١ب ف º22 ٟٙكهعخ ِئّ٠ٛخ.
 2-2انًٕائم انجٛئٛخ :
اْ اٌّٛائً اٌج١ئّ١خ األٍبٍّ١خ اٌّٛعٛكح ف ٟكٌٚخ لطو رزؤٌّف ِٓ ٔجبد
اٌموَٚ ،اٌَجقبد (األها ٟٙاٌٍّؾّ١خ) ٚاٌىضجبْ اٌوٍِّ١خ ٚأها ٟٙؽ ّّبكٖ
اٌٖؾواّ٠ٚخ (ٕقٛه ٚؽٖٚ )ٝإٌظُ اٌج١ئّ١خ اٌٖقوّ٠خ ،ثبإلٙبفخ اٌٝ
ٍت اٌوِبي
ِغبه ٞاٌَٛ١ي ٚاألِطبه ٚاألٚك٠خ ٚإٌّقفٚبد ؽ١ش رو ّ
إٌبػّخ.
 3-2انغؽبء انُجبر:ٙ
رزٖف إٌجبربد ف ٟلطو – وّب ف ٟإٌّبٛك اٌغبفخ -ثب إٌّقفٚخ ٚ ،رؼزجو
اٌو ِٓ ، ٗٚاُ٘ اٌج١ئبد ؽ١ش رّزبى ثبٌىضبفخ إٌجبر١خ اٌز ٟرزىِٓ ْٛ
ثؼ٘ األّغبه  ٚاٌْغ١واد اٌٖغ١وح اٌّزغّؼخ ٠ ٚفًٖ ثٕٙ١ب األػْبة
اٌَو٠ؼخ اٌيٚاي ثؼل أمٚبء األِطبه  ٚرٕزْو ِؼظُ اٌو ٗٚف ٟاٌغيء
اٌّْبٌ ٚ ٟاألٌٍ ٍٜٚلٌٚخ.ؽ١ش رُ رؾ ً٠ٛاٌؼل٠ل ِٓ اٌو ٗٚاٌِ ٝياهع ،
ؽ١ش رزٛفو فٙ١ب اٌظوٚف اٌّالئّخ ٌٍيهاػخ.ثبإلٙبفخ اٌٚ ٝعٛك أّغبه
اٌموَ(إٌّغوٚف) ف ٟإٌّبٛك اٌَبؽٍ١خ ِضً ِٕطمخ هأً ٌفبْ  ٚاٌنف١وح
ٚاٌقٛه ٚاٌٛووح اٌز ٟرؼزجو ِٓ اٌٖفبد اٌّّ١يح ٌٍغطبء إٌجبر ٟاٌَبؽٍٟ
ف ٟلطو.
رُ رمَٕٚٚ ُ١ف أُ٘ اٌّغزّؼبد إٌجبر١خ اٌّٛعٛكح ف ٟلطو ثزغّ١ؼٙب فٟ
ِغّٛػبد ٔجبربد ٍِؾ١خ ٔ ٚجبربد غ١و ٍِؾ١خ.
 ٚرِ ُٚغّٛػخ إٌجبربد غ١و اٌٍّؾ١خ إٌجبربد اٌزبٌ١خ :اٌَله  ٚاٌنٞ
غبٌجب ِب ٠زٛاعل ف ٟاٌو ، ٗٚاٌَّو  ٚاٌنٕ٠ ٞزْو ػٍ ٝاألها ٟٙاٌمطو٠خ

ثْىً ػبَ ِب ػلا أها ٟٙاٌَجقبد  ٚاٌىضجبْ اٌوٍِ١خ ٔ ،جبد األٕقجو ٚ
٘ٔ ٛغ ً١ػطوِ ٞؼّو ٠زٛاعل ف ٟاألها ٟٙإٌّقفٚخ ٔ ،جبد اٌضّبَ ٚ
غبٌجب ِب ٠زٛاعل ف ٟعٕٛة اٌجالك  ،اٌغضبعبس  ،اٌٙوَ اٌمطو ٚ ٞاٌوِش ،
اٌض ،َّٛ١اٌؼوفظ.
أِب ِغّٛػخ إٌجبربد اٌٍّؾ١خ فزًّْ ػٍ : ٝاٌموَ  ،اٌمالَ ،األّٕبْ
،اٌقو٠ي ،اٌَ٠ٛل ،اٌمطف ،اٌؼووِ ،اٌٖقبَ أطاللب ً ِٓ اٌمبئّخ اٌؾّواء
ٌإلرؾبك اٌلٌٍّ ٌٟٚؾبفظخ ػٍ ٝاٌطج١ؼخ ٚثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح ٌٍج١ئخ
ٚاٌّؼٍِٛبد اٌقبٕخ ثّٕظِٛخ اٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئ ٟف ٟكٌٚخ لطو ،فبّْ ِب
٠مبهة ِٓ ٛٔ 26ػب ً ِٙلك ثقطو االٔمواٗ ثَّز٠ٛبد ِزفبٚرخ.

عذٔل ٚج ٍٛثؼط انُجبربد انجشٚخ :
انشقى

االسى

1
2
3
4
5

اٌٍَُ
اٌَّو
اٌْفٍؼ
اٌَله
اٌٙوَ

االسى انؼهًً
Acacia ehrenbergiana
Acacia tortilis
Capparis spinosa
Ziziphus nummularia
Zygophyllum qatarense

انشقى

االسى

6
7
8
9
10

اٌؼٍٛظ
اٌقو٠ي
ّٖؼخ
اٌ ُ
اٌؼوفظ
اٌّوؿ

االسى انؼهًً
Lycium shawii
Halopeplis perfoliata
Stipa capensis
Rhanterium epapposum
Leptadenia pyrotechnica

ّع ا٠حٛبئ ٙانحٕٛاَ: ٙ
 4-2انزُٕ
ريفو اٌج١ئخ اٌمطو٠خ ثبٌؼل٠ل ِٓ اٌؾٛ١أبد اٌز ٟوبٔذ رغٛي ٚك٠بْ
ٍٛٙٚي ثؼ٘ إٌّبٛك ٌٚمل ٌٛؽع ف ٟأٚ٢خ األف١وح ثؤْ أػلاك ٘نٖ
اٌؾٛ١أبد ثلأد ف ٟاٌزٕبلٔ ٚاٌجؼ٘ األفو أفن ٛو٠مخ ف ٟاالٔمواٗ
ٔز١غخ اٌزٍٛغ اٌؼّوأ ٟاٌن ٞرْٙلٖ اٌلٌٚخ ِٚب ٠زطٍجٗ ِٓ أػّبي رؼّ١و
ٚأْبء ٚ ،اٌٖ١ل اٌغبئو ٌٙنٖ اٌؾٛ١أبد ػالٚح ػٍ ٝغ١بة اٌٛػٌ ٟلٜ
اٌىض١و ِٓ إٌبً ثّل ٜأّ٘١خ ٚكٚه ٘نٖ اٌىبئٕبد ف ٟرٛاىْ اٌطج١ؼخ .
فبٌؾٛ١أبد رَبػل ػٍ ٝى٠بهح فٖٛثخ اٌزوثخ اِب ثّقٍفبرٙب اٌؼ٠ٛٚخ ،
اِب ثقٍقٍخ اٌطجمخ اٌَطؾ١خ ٌٍزوثخ ٚ ،ى٠بكح للهرٙب ػٍ ٝاِزٖبٓ اٌّبء

ٚر٠ٛٙزٙب  .وّب رؼًّ اٌؾٛ١أبد اٌّفزوٍخ ػٍِ ٝوالجخ أػلاك اٌؾٛ١أبد
اٌٚبهح ٚاٌؾفبظ ػٍ ٝإٌظبَ اٌج١ئ . ٟأِب اٌطٛ١ه  ،فزؼًّ ػٍٔ ٝمً ؽجٛة
اٌٍمبػ ث ٓ١إٌجبربد ٚ ،اٌمٚبء ػٍ ٝاٌمٛاهٗ ٚاٌؾْواد اٌٚبهح ،
ثبرقبم٘ب غناء ٌٙب .
ٚونٌه اٌيٚاؽف  ،ف ٟٙرَبػل ػٍ ٝرَبػل ػٍ ٝرقٍقً اٌزوثخ ِٓ فالي
ؽفو٘ب ٌغؾٛه٘ب ٚ ،افزال ٛاٌغيء اٌؼٍِٕٙ ٞٛب ثبٌٕفب٠بد إٌجبر١خ
ٚاٌؾٛ١أ١خ ٠ٚوفغ فٖٛثزٙب ٠ٚ ،ؾَٓ ر٠ٛٙزٙب  ،وّب أٔٙب رزغن ٜػٍٝ
وض١و ِٓ اٌؾْواد اٌٚبهح ٚرؾفع اٌزٛاىْ ف ٟإٌظبَ اٌج١ئ.ٟ
ٔيٍ ْزِ انحٍٕاَبث ًْ :

انش
قى

االسى

1
2

اٌّٙب
األهٔت
اٌجوٞ
اٌغوثٛع
اٌمٕفن
اٌٚت

3
4
5

االسى انؼهًً

االسى انؼهًً

انش
قى

االسى

Oryx leucoryx
Lepus capensis

6
7

اٌٛهي
اٌضؼٍت اٌوٍِٟ

Varanus griseus
Vulpes ruppellis

Jaculus jaculus
Paraechinus aethiopicus
Uromastix microlepis

8
9
10

اٌنئت اٌؼوثٟ
اٌٚجغ اٌّقطٜ
اٌضؼٍت االؽّو
اٌؼوثٟ

Canis lupus arabas
Hyaena hyaena
Vulpes vulpes Arabica

ّع ا٠حٛبئ ٙانجحش٘ ٔانغبحهٙ
 5-1انزُٕ
رؼ ّل كٌٚخ لطو غّٕ١خ ثج١ئزٙب اٌجؾوّ٠خ ربه٠قّ١ب ً  ٟ٘ٚهِي صمبف ٟغٕ ٟوّٖله
ِ١بٖ ٚغناء ٛج١ؼٌّٛ ٟا ٟٕٛلطو.
رؾ ٜ١اٌّ١بٖ ثمطو ِٓ اٌغٙبد اٌضالصخ ػٍ ٝاِزلاك  700وٍُ ؽ١ش رّزل
ِٕطمخ اٌزجبكي االلزٖبك ٞثَّبؽخ رجٍغ  354000وٍُ ِوثغ ؽٛي ّٛاٛئ
ّجٗ اٌغي٠وح اٌمطوّ٠خ١ِٚ .بٖ اٌْٛاٛئ ٙؾٍخ علاً ام ال رزغبٚى ِ 30زوا
ّّبٌّٚ ٟول ٟلطو  ٟ٘ٚثؼّك ِ 20زواً ػٍٛٛ ٝي اٌْٛاٛئ اٌغوثّ١خ.
ٍجبد لبع اٌجؾو ِى ّٔٛخ ِٓ هِبي ِزواوّخ ثٕؾٚ %45 ٛثقٍِٓ ٜ١
اّْ رو ّ
ٍجبد
اٌوًِ ٚاٌط ٓ١ثَٕجخ  ِٓٚ %45اٌّوعبْ اٌن ّٕٛ٠ ٞػٍ ٝاٌزو ّ

ٍجبد غ١و اٌّزّبٍىخ اّْ
اٌٍٖجخ ،أ ِّب اٌؾْبئِ اٌجؾوّ٠خ ف ٟٙرىَ ٛاٌزو ّ
 ِٓ ٞؽ١ش االٍزٙالن فمل ثٍغ
ٕ١ل اٌَّه ِٛهك أٍبٌٍ ٟاللزٖبك اٌمطو ّ
االٍزٙالن اٌلافٍ ِٓ ٟاألٍّبن اٌّؾٍ١خ اٌطبىعخ ٚ ٓٛ14573.7رّضً
َٔجخ (%82.4اٍزٕبكا اٌِ ٝب ٚهك ف ٟاإلؽٖبء اٌَّى.)ٟ
 6-1انزٓذٚذاد انشئٛغٛخ انزٚ ٙزؼشض نٓب
انزُٕع انحٕ٘ٛ
1-6-1حبنخ انًغًٕػخ انُجبرّٛخ ٔانحٕٛاَّٛخ
انفؽشٚخ
ّ
أؽٖ ٟؽٛاٌٛٔ 1900 ٟػب ً ِٓ اٌّغّٛػبد إٌجبرّ١خ ٚاٌؾٛ١أّ١خ ف ٟكٌٚخ
ٚ ٞرْ١و اإلؽٖبءاد
ٛٔ 900ٚ ٞع ثؾو ّ
لطوِٕٙ ،ب ؽٛاٌٛٔ 1000 ٟع ثو ّ
اٌ ٝأْ  ِٓ %78اٌّغّٛػبد اٌجوّ٠خ ٘ ِٓ ٟاألٔٛاع إٌبكهح.

انجشٚخ
 2-6-2ػذد إَٞاع
ّ
8

أٔٛاع ِٓ اٌضل١٠بد

ٛٔ 371ػب ً ِٓ إٌجبربد
ٛٔ 242ػب ً ِٓ اٌطٛ١ه
ٛٔ 142ػب ً ِٓ اٌفطو٠بد
ٔٛع ٚاؽل ِٓ اٌجوِبئ١بد
ٛٔ 228ػب ً ِٓ اٌالفمبه٠بد
ٛٔ 29ػب ً ِٓ اٌيٚاؽف
(اٍزٕبكاً اٌ ٝاؽٖبءاد "أثّ ٛبِخ" ٚآفو)2002 ْٚ

 ٞف ٟكٌٚخ لطو لٛاِٗ ٛٔ 371ػب ً ِٓ
اّْ اٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئ ٟإٌجبر ٟاٌجو ّ
إٌجبربد اٌّي٘وح إٌّزّ١خ اٌ 236 ٝعَٕبًًً ف 61 ٟفٍٖ١خ (لبئّخ اٌزٕ ّٛع
اإلؽ١بئ ٟف ٟكٌٚخ لطو .)2003
3-6-1يغًٕػخ انغؽبء انُجبر ٙانجشّ٘
ٕ ؾبهٕ ٞقوّ٠خ ماد روثخ ِزّبٍىخ ٙٚؾٍخ
ٕ ؾبهٕ ٞقوّ٠خ ٚوضجبْ هٍِّ١خ ِقزٍطخ
ِٕ بٛك ِزغّ١وح اٌّؼبٌُ
ِٕ قفٚبد ػّ١مخ ِٓ اٌطّٚ ٟاٌزوثخ اٌطّ١ٕ١خ
ِٕ قفٚبد هٍِّ١خ ّ١ٕ١ٛٚخ ِقزٍطخ
ِٕ قفٚبد ِقزٍطخ ِٓ اٌوِبي ٚاٌزوثخ
ِٕ قفٚبد ِٓ ِغبه ٞاٌٖوف اٌٖؾٚ ٟاٌَّزٕمؼبد
َِ طؾبد ٍِؾّ١خ (اٌَجقبد)
 وضجبْ ٚأوّبد هٍِّ١خ ِزؾووخ
(اٍزٕبكا اٌِ ٝؼٍِٛبد "أث ٛاٌفزؼ" ٚآفو" ،2001 ْٚأثّ ٛبِخ" ٚآفو)2002 ْٚ

أطاللب ً ِٓ اٌمبئّخ اٌؾّواء ٌإلرؾبك اٌلٌٍّ ٌٟٚؾبفظخ ػٍ ٝاٌطج١ؼخ
ٚثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح ٌٍج١ئخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌقبٕخ ثّٕظِٛخ اٌزٕ ّٛع
اإلؽ١بئ ٟف ٟكٌٚخ لطو ،فبّْ ِب ٠مبهة ِٓ ٛٔ 26ػب ً ِٙلك ثقطو االٔمواٗ
ثَّز٠ٛبد ِزفبٚرخ.
انًٓذدح ثبَ٢قشاض ف ٙدٔنخ قؽش
انجشٚخ
4-6-1إَٞاع
ّ
ّ

أ-اٌّٙلكح ثبالٔمواٗ
اٌّٙب اٌؼوثٟ

Oryx leucoryx

غياي اٌوُ٠

Gazelle subgutturosa

اٌّ ّؼوٙخ ٌالٔمواٗ
إٌَو األوجو إٌّمّAquila clanga ٜ

ٕمو اٌْب٘ٓ١

Falco naumanni

اٌّوػخ

Crex crex

اٌيلياق ،اثVanellus gregarius ٜ١ٛ ٛ
غواة ٍمطوح

Phalacrocorax nigrogularis

ة -لٍٍ١خ اٌزؼوٗ ٌالٔمواٗ
إٌْمت

Gallinago media

اٌج ٜاألؽّو

Aythya nyroca

ٕمو اٌَّزٕمؼبد

Circus macrourus

ٛبئو اٌلّهٍخ

Emberiza cineracea

اٌؾجبهٜ

Chlamydotis undulate

ط-ث١بٔبد ٔبلٖخ
أث ٛاٌَ١و (ٛبئو ِبئGlareola nordmanni )ٟ

 7-1انتٓذٌذاث انتً تٕارّ انتُٕع انحٍٕي
انخـؽـــش

َـٕػّٛـخ انخؽــش

اٌٖ١ل ثّقزٍف أٔٛاػٗ

اّْ أٔٛاع وض١وح ِٓ إٌجبربد ٚاٌؾٛ١أبد اٌجوّ٠خ
لل أموٙذ أِٙ ٚلّكح ثبالٔمواٗ ِضً اٌغيالْ
ٚاٌّٙب اٌؼوثٚ ٟاٌؾجبه ٜوٕز١غخ الٍزقلاَ
اٌزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ ف ٟاٌٖ١ل.
اّْ عّغ ث ٘١اٌَالؽف اٌجؾوّ٠خ ٚاٌطٛ١ه ػٓ
اٌْٛاٝٛء ٚاٌغيه ف ٟكٌٚخ لطو لل ؽ ّل ِٓ
اِىبٔ١خ رىبصو ٘نٖ األٔٛاع.

فملاْ اٌّٛائً اٌطج١ؼ١خ إٌظُ اٌج١ئّ١خ اٌجوّ٠خ ف ٟكٌٚخ لطو رزؼ َّوٗ ٌٍىض١و

ِٓ األفطبه ثَجت إٌمٔ األٍبٍ ٟفٟ
اٌّؼٍِٛبد ِٓٚ ،اٌّالؽع اْ أها" ٟٙاٌموَ"
اٌوٛجخ ف ٟاٌقٛه ٚاٌنف١وح رزؼ َّوٗ ٌّْىالد
ِزؼلّكح ثَجت اٌيؽف اٌؼّوأٚ ٟاِلاكاد ِ١بٖ
اٌٖوف اٌٖؾِٚ ٟىجّبد إٌفب٠بد ٚونٌه
اٍزقلاَ اٌَٛاؽً اٌَبؽٍ١خ ٌجٕبء اٌّلْ اٌغل٠لح.
اّْ االٔزْبه اٌٛاٍغ ٌؾظبئو اٌؾٛ١أبد (اٌ ِؼ َي ْة)
ف ٟاٌّواػ ٟلل أكّ ٜاٌ ٝرل٘ٛه وج١و ف ٟاٌج١ئخ
اٌجوّ٠خ ٚاٌ ٝرمٍَِ ٔ١بؽخ اٌغطبء إٌجبر ٟثَجت
أغواف اٌزوثخ ٚريا٠ل ٙقُ ٌّب ٠وِِٓ ٝ
إٌفب٠بد إٌّيٌّ١خ ِٛٚاك اٌجٕبء ِٛٚاك وض١وح
أفو ٜف ٟإٌّبٛك اٌّغبٚهح ٌؾظبئو اٌؾٛ١أبد،
ٚوبٔذ رؼ ّل ٍٕخ  2002ثؾلٚك  1764ؽظ١وح
( ِػ ْيثَخ)
اٌزٍٛس

اٌٛػ ٟاٌج١ئٟ

ِىٔٛبد اٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئ ٟرزؤصو ٍٍجب ً
ثٍّٛصبد
اّْ
ِّ
ِّ
ِٖبٔغ إٌفٚ ٜاٌغبى ،وّب رزؤصو ثّ١بٖ اٌٖوف
اٌٖؾٚ ٟإٌفب٠بد اٌّقزٍفخ األفو ٜاّْ فطو ٘نٖ
اٌٍّٛصبد ٠ىّٓ ف ٟاٌؾبق األم ٜثّىٔٛبد اٌزٕ ّٛع
اإلؽ١بئٚ ٟثبٌمٚبء ػٍٙ١ب ٚاٌؾ ّل ِٓ رىبصو٘ب.
اّْ االفزمبه اٌ ٝاٌٍٛبئً اٌىفٍ١خ ثزؼّ ُ١اٌٛػٟ
اٌج١ئٚ ٟاظٙبه أّّ٘١خ اٌؾٛ١أبد ٚإٌجبربد
اٌفطوّ٠خ ُ٠ؼ ّل ِٓ األفطبه األٍبٍّ١خ اٌز ٟرٙلِّك
َِزمجً اٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئ.ٟ

انفصم انضبَٙ
انحبنخ انؼبيخ ن١عزشارٛغٛخ ٔخؽػ
انؼًم
أِؤب هللا رؼبٌ ٝثٚوٚهح اٌّؾبفظخ ػٍٍ ٝالِخ اٌج١ئخ ف٘ ٟنا اٌىٌّ ْٛب
ف ِٓ ٗ١ف١و ٌإلَٔبْ ٍٚبئو اٌّقٍٛلبدٌ ،نا ٠غت أْ ٔجني و ًّ ِب فٟ
ٍٚؼٕب ٌٍّؾبفظخ ػٍ ٝاٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئ ِٓ ٌ١ٌ ،ٟأعً اإلَٔبْ ٚؽلٖ ثً
ٌؼلَ اإلفالي ثبٌزٛاىْ اٌن ٞأهاكٖ هللا.
اّْ اٌغب٠خ ِٓ اإلٍزوار١غّ١خ اٌّ١ٕٛٛخ ٌٍزٕ ّٛع اإلؽ١بئٚ ٟفطّخ اٌؼًّ رىّٓ فٟ
ٕ١بٔخ اٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئٚ ٟاٍزقلاَ ِٛاهكٖ اٌطج١ؼّ١خ ثْىً َِزلاَ ِغ
اٌؾوٓ ػٍ ٝاٌزمبٍُ اٌؼبكي ٚإٌّٖف ٌٍّٕبفغ إٌبّئخ ػٓ ٘نا اٌزٕ ّٛع فٟ
كٌٚخ لطوٚ .رؼًّ اإلٍزوار١غّ١خ اٌّ١ٕٛٛخ إل٠غبك اٌّي٠ل ِٓ فوٓ اٌؼًّ.
ٚفٍٕ ٟخ ٚ َ1996ثبٌزؾل٠ل فٕ َ1996/8/21 ٟبكلذ كٌٚخ لطو هٍّ١ب
ػٍ ٝارفبل١خ اٌزٕٛع ٚرُ ا٠لاع ٚص١مخ اٌزٖل٠ك ٌل ٜاألُِ اٌّزؾلح.
ٚلل أٌٚذ كٌٚخ لطو ا٘زّبِب وج١وا ٌمٚب٠ب اٌج١ئخ ٚمٌه ثغؼٍٙب أؽل أُ٘
هوبئي هإ٠زٙب اٌَّزمجٍ١خ ٚ2030مٌه ثَؼٙ١ب اٌ ٝؽّب٠خ ث١ئزٙب اٌطج١ؼ١خ
اٌز١ِ ٟي٘ب هللا ثٙب ٚاٌّؾبفظخ ػٍٙ١بٌٚ .نا فبْ لطو ٍزٕفن ػٍّ١خ اٌزّٕ١خ
ثىً اٌؾوٓ ػٍ ٝاٌج١ئخ ِٕ ِٓٚطٍك اٌْؼٛه ثبٌَّئ١ٌٚخ رغب٘ٙب فزٛاىْ
ثللخ ثِ ٓ١زطٍجبد اٌزّٕ١خ االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚثّ ٓ١و ٛٚاٌؾفبظ
ػٍ ٝاٌج١ئخ ٍٚزيكاك هو١يح اٌج١ئخ أّ٘١خ ػٕلِب رٚطو لطو ٌٍزؼبًِ ِغ
اٌمٚب٠ب اٌج١ئخ اٌّؾٍ١خ ِضً آصبه ٔٛٚة اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚاٌ١ٙلهٚووث١ٔٛخ،
ٚآصبه اٌزٍٛس ػٍ ٝرل٘ٛه إٌّظِٛخ اٌج١ئ١خ ،ػالٚح ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ
اٌمٚب٠ب اٌج١ئ١خ اٌؼبٌّ١خ ِضً آصبه االهرفبع اٌؾواه ٞػٍَِ ٝز٠ٛبد اٌّ١بٖ
ف ٟلطوٚ ،ثبٌزبٌ ٟػٍ ٝاٌزطٛه اٌؼّوأ ٟاٌَبؽٍ٠ٚ ٟزطٍت رم ُ١١ؽلح

اٌّقبٛو ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌزغ١واد اٌّزٛلؼخ رؼجئخ اٌطبلبد ٚرٚبفو اٌغٛٙك
ٌّؼبٌغخ اٌّْبوً اٌز ٟلل رٕغُ ػٕٙب.
1-2انغبٚبد انًغزٓذفخ نشكٛضح انجٛئخ
اٌّٛاىٔخ ث ٓ١رٍج١خ االؽز١بعبد ا١ٔ٢خ ِٚزطٍجبد اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌج١ئخ
اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ٚؽّب٠زٙب ثّب ف ٟمٌه اٌٛٙاء ٚاألهٗ ٚاٌّ١بٖ
ٚاٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١ع٠ٚ ،ٟزُ مٌه ػٓ ٛو٠ك:






ّؼت ٚاع ث١ئ١ب ً ٠ضّٓ اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌّٛهٚس اٌج١ئ٠ ٟف ٟلطو ٚفٟ
اٌلٚي اٌّغبٚهح.
ٔظبَ رْو٠ؼِ ٟوْ ّٚبًِ ٙ٠لف اٌ ٝؽّب٠خ عّ١غ ِىٔٛبد اٌج١ئخ
َ٠ٚزغ١ت ٌٍَّزغلاد.
ثٕبء ِئٍَبد ث١ئ١خ فؼبٌخ ِٚزطٛهح رم ٞٛاإلؽَبً اٌؼبَ ثؤّ٘١خ
ٍالِخ اٌج١ئخ ٚرَزقلَ أؽلس اٌزمٕ١بد ٌٍؾفبظ ػٍٙ١ب.
٘ٚنٖ اٌّئٍَبد رم َٛثزٕظ ُ١ثواِظ رٛػ١خ ث١ئ١خ ٙٚٚغ فطٜ
ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ ٚاعواء اٌجؾٛس اٌّزؼٍمخ ثنٌه.
كػُ اٌغٛٙك اٌل١ٌٚخ ٌٍزقف ِٓ ٘١ا٢صبه اٌٚبهح ٌٍزغ١و إٌّبفٟ

ّت انتُفٍز :
 0-0آنٍ

ٌمل لبِذ ٚىاهح اٌج١ئخ ِّّ ٙخ رّٕ١خ ٚرِّٚ ً٠ٛوالجخ ٍٍٍَخ ِٓ اٌّْبه٠غ
َل أ٘لاف اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئٚ ٟاٍزقلاِٗ اٌَّزلاَ.
ٍّٕ٠ٛب ً رغ ِّ
وّب رُ رْى ً١اٌٍغٕخ اٌؼٍ١ب اٌزٕٛع اٌؾ ٞٛ١ثؾ١ش ٠ؼًّ وبفخ األٛواف اٌّؼٕٓ١١
ثبرفبلّ١خ اٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئ ٟوّغّٛػخ ػًّ َِٕغّخ ،ثؼ١لاً ػٓ اٌزٕبفٌ ػٕل
اػلاكُ٘ ٚرٕف١نُ٘ ٌقط ٜػًّ اإلٍزوار١غّ١خٚ .لل رُ رؾل٠ل كٚه َِٚئ١ٌٚبد
و ًّ اٌّؼٕ ٓ١١ثبألِو ٚاٌزؤو١ل ػٍ ٝاٌزٛافك ػٍِٕٙ ٝغّ١خ ٚرفبٕ٘ ً١نٖ اٌقطٜ
ٌٍزَٕ١ك فّ١ب ثٚ ُٕٙ١رغّٕت اٌقالف.
ٚلل ؽلّكد اإلٍزوار١غّ١خ اٌّ١ٕٛٛخ ٌٍزٕ ّٛع اإلؽ١بئِ ٟغّٛػخ ِٓ اؽل ٜػْوح
ِٛعٙخ ٌإلٍزوار١غّ١خٚ .رزجغ ٘نٖ األ٘لاف فطْٔٚ ٜبٛبد ِْٚبه٠غ
٘لف
ِّ
ثواِظ ماد األّ٠ٌٛٚخ ٌزٕف١ن٘ب ػٍ ٝاٌّل ٜاٌمو٠ت.
ثؾ١ش رٕفَّن اٌّْبه٠غ ثبّواف ٚىاهح اٌج١ئخ ِّضٍخ ف ٟاٌٍغٕخ اٌؼٍ١ب اٌزٕٛع
اٌجٌٛٛ١عٚ .ٟاٌغل٠و مووٖ أّْ ٔغبػ اإلٍزوار١غّ١خ اٌّ١ٕٛٛخ ٌٍزٕ ّٛع اإلؽ١بئٟ
ٍَبد اٌّؼّٕ١خ ثبألِو
٠ؼزّل ػٍ ٝاػلاك ِقزٍف اٌٛىاهاد ٚإٌّظّّبد ٚاٌّئ ّ
ٍٖخ ٌٍّْبه٠غ ٍّٕ٠ٛب ً رملَّ ٌٛىاهح اٌج١ئخ.
فطِ ٜف ّ
وّب اْ ٚىاهح اٌج١ئخ ٌُ رغفً اٌغبٔت األُ٘ ػٕل ٙٚغ اٌقطٚ ٜاٌجواِظ ٛ٘ٚ
رّ٘ ً٠ٛنٖ اٌّْبه٠غ ثؾ١ش ٙٚؼذ ا١ٌ٢خ إٌّبٍجخ ٌٙب ٚمٌه ثوٕل٘ب ّٓٙ
ِ١يأ١زٙب إٌَ٠ٛخ ثغٍت اٌزّ ً٠ٛإٌّبٍت ِٓ األٛواف اٌّؼٕ١خ ِٓ ِئٍَبد
ّٚووبد ٚفبٕخ اٌْووبد اٌؼبٍِخ فِ ٟغبي اٌطبلخ ٚلل رُ ػمل االرفبل١بد
اٌضٕبئ١خ ثٙنا اٌقٖ ( ٓٛاٌزؼٚ٠ٛبد اٌج١ئ١خ ) .
اْ اإلٍزوار١غّ١خ ٚص١مخ ٠غت أْ ٠ؼبك إٌظو فٙ١ب ٚرزُ ِواعؼزٙب كٚهّ٠ب ًٚ .ثّب
أْ كٌٚخ لطو رْٙل رطٛهاً ٍو٠ؼبًٌ ،نا ٠غت أْ رزُ ِواعؼخ اإلٍزوار١غّ١خ وً
فٌّ ٍٕٛاد وّب ٠غت أْ رملَّ رمبه٠و ثبٌّْبه٠غ إٌّغيح ٍّٕ٠ٛب ً.

 3-2اْٞذاف ا٠عزشارٛغّٛخ نهزُٕع
انحٕ٘ٛ
ؽلكد اإلٍزوار١غ١خ اؽل ٜػْو ٘لفب ً اٍزوار١غ١ب ً ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ
اٌزٕٛع اٌؾ ٞٛ١ثبٌلٌٚخ ٘ٚنٖ األ٘لاف ٘-: ٟ
انٓذف ا٠عزشارٛغ ٙأٞل
 ًّْ٠ر١ٍٛغ إٌظبَ اٌٌٍّ ٟٕٛٛؾّّ١بد اٌطج١ؼّ١خ اٌجوّ٠خ ٚاٌجؾوّ٠خ
ٌٍّؾبفظخ اٌْبٍِخ ػٍ ٝاٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئ ٟثّقزٍف ٔظّٗ اٌج١ئّ١خ ِٓٚ
إٌْبٛبد األٍبٍّ١خ اٌّمزوؽخ رط٠ٛو فطّخ ِٕظِٛخ اٌّؾّّ١بد اٌطج١ؼّ١خ
ٚرؼي٠ي اٌّْبهوخ األٍّ٘١خ إلكاهح اٌّؾّّ١بد ٚاػلاك ثواِظ اٌزٛػّ١خ.
انٓذف ا٠عزشارٛغ ٙانضبَٙ

٠ئ ّول ػٍ ٝرط٠ٛو اٌَ١بؽخ اٌج١ئّ١خ ثْىً َِزلاَ ف ٟإٌّبٛك اٌطج١ؼّ١خ ماد
إٌّبظو اٌغٍّ١خ  ِٓٚإٌْبٛبد اٌّمزوؽخ افز١به إٌّبٛك إٌّبٍجخ
ٚرؾَ ٓ١ثٕ١زٙب اٌزؾزّ١خ ٚرله٠ت اٌّوّلٚ ٓ٠اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌمطبع اٌَ١بؽٟ
ٚى٠بكح كفً اٌَىبْ اٌّؾٍ.ٓ١ّ١
انٓذف ا٠عزشارٛغ ٙانضبنش

ٍ٠زيَ ؽّب٠خ اٌّٛاهك اٌجؾوّ٠خ ٚاٌَبؽٍّ١خ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٙ١ب ٌزّٕ١خ اٌٖ١ل
اٌجؾوٚ ٞاٌَ١بؽخ ف ٟكٌٚخ لطوٌ ،نٌه ٠غت رطج١ك اٌمٛأٚ ٓ١اٌمواهاد
اٌّزؼٍّمخ ثؤٔظّخ اٌٖ١ل اٌجؾوٚ ٞاٌؾ ّل ِٓ اٌزٍ ّٛس ٚهػ ٟاٌغطبء إٌجبرٟ
ٚرط٠ٛو فط ٜاكاهح إٌّبٛك اٌَبؽٍّ١خ.

انٓذف ا٠عزشارٛغ ٙانشاثغ

٠و ّوي ػٍ ٝاكاهح ٚرؾَ ٓ١اٌّواػٌٛ ٟلف اٌيؽف اٌٖؾوا ِٓ ٞٚفالي
رؾل٠ل اٌطبلخ اٌوػّ٠ٛخ ٙٚٚغ علٚي ىٌِٕ ٟزٕظ ُ١اٌوػٚ ٟاإلفبكح ِٓ ٔظبَ
اٌؾّ ٝاٌزمٍ١ل.ٞ
انٓذف ا٠عزشارٛغ ٙانخبيظ

اٌزٖؾو ٚاٌزط٠ٛو ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ ف ٟإٌّبٛك اٌو٠فّ١خ
ٙ٠ز ُّ ثّىبفؾخ
ّ
ٚاٌّؾبفظخ ػٍ ٝاألٔٛاع اٌّؾٍّ١خ ِٓ إٌجبربد ٚاٌؾٛ١أبد ثٛاٍطخ ؽّب٠خ
األٕٕبف اٌّؾٍّ١خ ٚرؾَ ٓ١أٍبٌ١ت اٌوٚ ٞؽّب٠خ األها ِٓ ٟٙاٌوػٟ
ٍغ اٌؼّوأ.ٟ
اٌغبئو ٚاٌزّ ٛ
انٓذف ا٠عزشارٛغ ٙانغبدط

٠ئ ّول ػٍ ٝارقبم اإلعواءاد اٌالىِخ ٌزٕف١ن اٌزْو٠ؼبد اٌج١ئّ١خ ٌٍّؾبفظخ
ػٍ ٝاٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئٚ ٟاٍزقلاِٗ اٌَّزلاَ ثٛاٍطخ اػزّبك آٌّ١خ لبّٔ١ٔٛخ
ٌزٕف١ن اإلٍزوار١غّ١خ ٚرطج١ك رْو٠ؼبد اٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٌجبربد ٚاٌؾٛ١أبد
اٌفطوّ٠خ ٚرؾل٠ش اٌزْو٠ؼبد اٌز ٟرٕظُّ اٍزقلاَ اٌزمّٕ١بد إٌظ١فخ.
انٓذف ا٠عزشارٛغ ٙانغبثغ

٠لػُ اٌجؾش اٌؼٍّٚ ٟأْبء ِواوي رٛص١ك ٌزي٠ٚل إٔؾبة اٌمواه ثّؼٍِٛبد
كل١مخ ػٓ اٌٙٛغ اٌؾبٌٌٍ ٟزٕ ّٛع اإلؽ١بئ.ٟ
 ِٓٚإٌْبٛبد اٌّمزوؽخ ِٛإٍخ رٕف١ن اٌَّٛؽبد اٌّ١لأّ١خ ٚرملُ٠
إٌّؼ ٌٍجؾٛس ٚرؼّْٔٚ ُ١و اٌّؼٍِٛبد ػٓ ؽبٌخ األٔٛاع.

انٓذف ا٠عزشارٛغ ٙانضبيٍ

َ٠ؼ ٝاٌ ٝرط٠ٛو اٌّف َٛٙاٌضمبفٚ ٟاٌم١بَ ثؾّالد رٛػ١خ إلظٙبه أّّ٘١خ
اٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئٌٍّٖ ٟؾخ ٍىبْ لطو ِٓٚ .أُ٘ إٌْبٛبد اٌّزؼٍمخ
ثبٌزٛػ١خ اٌج١ئّ١خ اٛالق ؽٍّخ اػالِّ١خ ّبٍِخ رظٙو كٚه اٌّغٌٍ األػٍٝ
ٕخ ٠ؾٚو٘ب
ٌٍج١ئخ ف ٟرطج١ك اإلٍزوار١غّ١خ اٌّ١ٕٛٛخ ٚرٕظ ُ١كٚهاد فب ّ
إٔؾبة اٌمواه ٚاٌَّئ ٓ١١ٌٚاٌؾى.ٓ١١ِٛ
أ ِّب إٌْبٛبد اٌّزؼٍّمخ ثبٌزؼٍ ُ١اٌج١ئ ٟف ٟٙرؼّْٔٚ ُ١و اٌىزت اٌّزِّّٕ ٚخ
ِٛٙٛػبد اٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئٚ ٟهفغ َِز ٜٛاٌجواِظ ٚإٌّب٘ظ اٌزؼٍّ١ّ١خ
ٚرٕٙ١ّٚب ِٛٙٛػبد اٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئٚ ٟى٠بكح ػلك إٌْبٛبد اٌالٕفّ١خ.
انٓذف ا٠عزشارٛغ ٙانزبعغ

ٕٚؾخ اإلَٔبْ ِٓ أفطبه إٌجبربد
٠ئ ّول ػٍ ٝؽّب٠خ اٌج١ئخ اٌطج١ؼّ١خ
ّ
ٚاٌؾٛ١أبد اٌلفٍ١خ ٚاٌىبئٕبد اٌّؼلٌّخ ٚهاص١ب ً ٚمٌه ثبٌؾ ّل ِٓ اكفبي
األٔٛاع اٌغو٠جخ ٍٛٚت ّٙبكاد إٌّْؤ  ٍٓٚرْو٠ؼبد عل٠لح فبٕخ
ثبٌىبئٕبد اٌّؼلٌّخ ٚهاصّ١ب ً ٚمٌه ٛجمب ً ٌجوٚرٛوٛي لوٛبعٕخ ٌٍَالِخ اإلؽ١بئ١خ
ٚاٌز ٟأّٚذ اٌلٌٚخ ٌٙب .
انٓذف ا٠عزشارٛغ ٙانؼبشش

ٙ٠زُ ثزْٕ ٜ١اٌّوالجخ ٚرم ُ١١األصو اٌج١ئ ٟػٕل اٌزقطٌ ٜ١ىبفخ اٌّْبه٠غ
اإلْٔبئ١خ ٚمٌه ٌٍّؾبفظخ ػٍ ٝاٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئٚ ٟاٍزقلاِٗ اٌَّزلاَ
ثٙٛغ اٌمٛأٚ ٓ١إٌظُ ٚرؾل٠ل اٌقط ٜاألٍبٍّ١خ ٌزم ُ١١األصو اٌج١ئٚ ٟاٌزؤول
أْ أػّبي اٌّوالجخ رًّْ وبفخ اٌٖٕبػبد.

انٓذف ا٠عزشارٛغ ٙانحبد٘ ػشش

٠ز ّّٓ ٚكهاٍخ ِٚمبهٔخ ٚرَٕ١ك اإلعواءاد ث ٓ١االرفبل١بد اٌج١ئّ١خ
اٌّزؼلّكح األٛواف اٌّٖلّق ػٍٙ١ب ف ٟكٌٚخ لطو  ٟ٘ٚف ٟاٌؼل٠ل ِٓ
اٌؾبالد ماد أ٘لاف ٚاؽلح ٚرؼزّل اٌَ١بٍبد ٚاإلعواءاد ٔفَٙبٌ ،نٌه ِٓ
ِٛؽلح ٌٍزٕف١ن.
اٌّ ُّ ٙكِظ ٘نٖ اٌّْبه٠غ ف ٟفط ٜماد ِٕٙغّ١خ
ّ

 4-2أْذاف رى رحقٛقٓب
1-4-2انٓذف
انؽجٛؼٛخ

ا٢عزشارٛغٙ

أٞل

:

انًحًٛبد

اْ أٍبٌ١ت اكاهح اٌّؾّ١بد اٌطج١ؼ١خ لل رطٛهد ٚافزٍفذ وض١و ػٓ
اٌَبثك ؽ١ش ٌُ رؼل اإلكاهح اٌزمٍ١ل٠خ اٌز ٟرٙزُ فم ٜف ٟاوضبه اٌىبئٕبد فمٜ
 ّٓٙأٍٛاه ِغٍمخ ثً إٔجؾذ رؤفن كٚهاً ّّ١ٌٛب ً ِٓ ؽ١ش اٌّؾبفظخ
ػٍ ٝاٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزٕٛع اٌؾٚ ٞٛ١اٍزقلاِٙب ثْىً ّٓٚ٠
اٍزلاِزٙب ٘ٚ ،نا اٌلٚه ال ّ٠ىٓ رؾم١مٗ ك ْٚاّوان عّ١غ ّوائؼ
اٌّغزّغ ٚػٕل اٌجلء ف ٟرٕف١ن اإلٍزوار١غ١خ اٌ١ٕٛٛخ ٌزٕٛع اٌؾ ٞٛ١فٟ
ػبَ  ِٓ ، َ2004فالي اٌٍغٕخ اٌ١ٕٛٛخ ٌزٕٛع اٌؾ.ٞٛ١رُ اٌزوو١ي ػٍٝ
اٌٙلف األٚي  ٛ٘ٚر١ٍٛغ إٌظبَ اٌٌٍّ ٟٕٛٛؾّّ١بد اٌطج١ؼّ١خ اٌجوّ٠خ
ٚاٌجؾوّ٠خ ٌٍّؾبفظخ اٌْبٍِخ ػٍ ٝاٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئ ٟثّقزٍف ٔظّٙب اٌج١ئّ١خ.
وّب رُ رٕف١ن اٍزوار١غ١خ ؽّب٠خ اٌج١ئخ اٌجو٠خ ٚ 2002ثلهاٍخ اٌٙٛغ اٌؼبَ
ف ٟاٌلٌٚخ ٔٚظو ٌطفوح اٌزّٕ٠ٛخ اٌٙبئٍخ رُ ارقبم اٌمواه ف ٟاٌجلء فٟ
اٌزٍٛغ فٔ ٟظبَ اٌّؾّ١خ ٚاْ ٌُ ٠ىٓ اٌمواه اٌّضبٌٚ ٟال وؤٔٗ ٘ ٛاٌمواه
ً نٝر-: ٙ
األف ًٚف ٟؽٔ ٕٗ١قذ رى أخز انقشاس ٔفقب
 .1ؽّب٠خ اٌؾ١بح اٌفطوّ٠خ اٌجوّ٠خ ،اٌَبؽٍّ١خ ٚاٌجؾوّ٠خ ف ٟلطو.
 .2اػبكح رؤِ٘ ً١غّٛػبد اٌؾ١بح اٌفطوّ٠خ اٌز ٟرل٘ٛهد ٚونٌه اػبكح
رؤِ٘ٛ ً١ائٍٙب اٌطج١ؼّ١خ.
 .3ى٠بكح َِبؽخ اٌّؾّّ١بد ف ٟلطو اٌِ ٝب َٔجزٗ ِ ِٓ %17غًّ
َِبؽبد األها ٟٙاٌمطوّ٠خ ثؾٍٛي ٍٕخ َ2010
 2-4-2انًؼبٛٚش انًزجؼخ ف ٙاخزٛبس انًُبؼق
انًحًّٛخ

 أْ رى ْٛرغط١زٙب ٌٍٕظُ اٌج١ئّ١خ ّبٍِخ وبفخ اٌّٛالغ اٌَبؽٍّ١خ ٚاٌجؾوّ٠خ اٌّّّ١يح
 أْ رؾبفع ػٍِٕ ٝبٛك اؽ١بئ١خ أٍبٍّ١خ (األها ٟٙاٌوٛجخ ،اٌغيه ٛٚجمبد
اٌؾْبئِ اٌجؾوّ٠خٔ ،جبد اٌموَ ٚاٌْؼت اٌّوعبّٔ١خ)
 أْ رئِٓ ؽّب٠خ األٔٛاع اٌفطوّ٠خ األٍبٍّ١خ اٌمبئّخ ؽبٌ١بًًً
 أْ رؾزوَ أٍبٌ١ت اٌّؾبفظخ اٌّؾٍّ١خ ٚاٌزمٍ١لّ٠خ
 أْ رٛفو اٌلػُ اٌالىَ ٌٍزّٕ١خ اٌو٠فّ١خ ٌزؤِ ٓ١اٌّي٠ل ِٓ اٌفٛائل االلزٖبك٠خ
ٌٍَىبْ اٌّؾٍٓ١ّ١
 أْ رز١ؼ اٌّغبي ٌٍزؼٍٚ ُ١اٌزوث١خ اٌج١ئّ١خ ٚاٌزٛػ١خ اٌؼبِخ
 أْ رٕٖف ف ٟافز١به اٌّؾّّ١بد ِواػبح ٌٍزٛى٠غ اٌغغواف ٟف ٟوبفخ أٔؾبء لطو
ونتج عنه إعالن المحمٌات التالٌة :
اٌولُ

َِبؽخ اٌّؾّ١خ ثـبٌـ وُ2

اٍُ اٌّؾّ١خ ِٛٚلؼٙب

ربه٠ـ اٌمواه ثبْٔبئٙب

.1

اٌو ( ُ٠ف ٟاٌّْبي اٌغوث ِٓ ٟكٌٚخ لطو)

لواه هلُ (ٌَٕ )7خ 2005

.2

اٌنف١وح (ف ٟاٌّْبي اٌْول ِٓ ٟكٌٚخ لطو)

لواه هلُ (ٌَٕ )6خ 2006

ثبإلٙبفخ اٌ ٝإٌّطمخ
اٌجؾو٠خ اٌّغبٚهح

.3

اٌ( ً١ٍٛإٌّطمخ اٌْول١خ ِٓ كٌٚخ لطو)

لواه هلُ (ٌَٕ )8خ 2008

36وُ2

.4

فٛه اٌؼل٠ل ( ف ٟاٌغٕٛة اٌْول ِٓ ٟكٌٚخ لطو)

لواه هلُ (ٌَٕ )1خ 2007

1129وُ2

.5

اٌؼو٠ك (ف ٟاٌغٕٛة اٌغوث ِٓ ٟكٌٚخ لطو)

لواه هلُ (ٌَٕ )1خ 2006

54.76وُ2

.6

اٌَّؾج١خ (ف ٟىا٠ٚخ اٌغٕٛة اٌغوث ِٓ ٟكٌٚخ لطو)

َ1997

8وُ2

.7

اٌْؾبٔ١خ (ف ٍٜٚ ٟكٌٚخ لطو)

أْٔئذ ٍٕخ َ1979

1وُ2

1189وُ2

100وُ2

اعّبٌ ٟإٌّبٛك اٌّؾّ١خ ف ٟكٌٚخ لطو رْىً 2517(:وُٚ)2اٌز ٟرْىً ( ِٓ )%22اٌَّبؽخ اٌىٍ١خ ٌٍلٌٚخ.

ِّب عؼً َٔجخ إٌّبٛك اٌّؾّ١خ رًٖ اٌ ِٓ %23 ٝاٌ١بثَخ ِ ٛ٘ٚب
٠فٛق إٌَجخ اٌؼبٌّ١خ ٌزٖٕ١ف أٌَٛ١ى ٟ٘ٚ ٛأْ رىَٔ ْٛجخ اٌّؾّ١بد
َِ ِٓ %10بؽخ اٌلٌٚخ .

3-4-2رغشثخ إكضبس انًٓب انؼشث ٙف ٙدٔنخ قؽش :

رؼزجو رغوثخ أػبكح اوضبه اٌّٙب اٌؼوث ِٓ ٟاؽل لٖٔ إٌغبػ ػٍٝ
اٌَّز ٜٛاٌج١ئ ٟؽ١ش ثلئذ ثغٛٙك فوك٠خ ف ٟأٚائً اٌقَّٕ١بد وغٛٙك
فوك٠خ اٌ ٝأْ رُ أْٔبء ِؾّ١خ اٌْؾبٔ١خ ٍٕخ  ِٓٚ 1979صُ ثلأد ػٍّ١خ
اكاهح ٚهػب٠خ ِْوٚع اػبكح اوضبه اٌّٙب ثْىً ػٍّ ِٓ ُ١ٍٍٚ ٟؽ١ش
اٌوػب٠خ اٌج١طو٠خ اٌٍَّ١خ ٚرٕف١ن ثواِظ اٌزؾٖٕ١بد اٌلٚه٠خ ٚرٛى٠ؼٙب
ػٍ ٝاٌّؾّ١بد ٚأّون اٌّٛا ٓ١ٕٛف ٟاٌوػب٠خ ثٙٛؼٙب ف ٟثؼ٘ اٌّياهع
اٌقبٕخ رؾذ أّواف اكاهح اٌّؾّ١بد
٘ٚنٖ اؽٖبئ١خ رج ٓ١أػلاك اٌّٙب اٌؼوثِٕ ٟن ٍٕخ  2004إٌٍ ٝخ . َ2010

 5-2انًٕاسد انجحشٚخ ٔانغبحهٛخ

 اٌٙلف اٌؾّب٠خ ٚاٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌّٛاهك اٌجؾو٠خ ٚاٌَبؽٍ١خ ٌلٚه٘ب ف ٟكػُثمبء اٌضوٚح اٌَّى١خ ف ٟلطو .
رٕفنا ؽبٌ١ب ً اكاهح اٌضوٚح اٌَّى١خ ِْبه٠غ كػُ ٚرّٕ١خ اٌّقي ْٚاٌَّى٘ٚ ٟنٖ
ثؼ٘ األِضٍخ :
 اٌّوؽٍخ األ ٌٝٚفالي ػبِ 2002-2001 ٟؽ١ش ر ُّ اٛالق ٕغبه أٍّبناٌْؼُ فِٕ ٟطمز ٟاٌَبفٍ١خ ٚاٌنف١وح.
 اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ اثزلاء ِٓ ػبَ ٚ 2009ؽزّ ٝاٌؼبَ ِْ 2013وٚع اٛالقٕغبه أٍّبن اٌٙبِٛه ،ؽ١ش ر ُّ فالي اٌؼبَ  2009اٛالق  50أٌف إجبػ١خ
ِٓ ٕغبه أٍّبن اٌٙبِٛه فِٕ ٟطمخ اٌقٛه.
6-2

انًشاػ ٙانصحشأٚخ ٔانزصحش

 اٌٙلف اكاهح ٚرؾَِ ٓ١واػ ٟلطو اٌٖؾوا٠ٚخ ؽ١ش أْ ِّبهٍبداٌوػ ٟاٌؾبٌ١خ ٍججذ رل٘ٛهاً ف ٟاإلٔزبط اْ إٌٛٛي اٌٙٚ ٝغ
ِزطٛه ِٚزيْ ٌؼٕبٕو أ ٞث١ئخ ٠ؼزّل ف ٟاٌّمبَ األٚي ػٍِ ٝلح
اٌزفبػً اإل٠غبثٌٙ ٟنٖ اٌؼٕبٕو ِغ ثؼٙٚب اٌجؼ٘ ِٚلح رى١فٙب
ٚرؾٍّٙب ٌٍؼٛاًِ اٌَبٌجخ الٍزقلاَ اإلَٔبْ اٌغبئو ٚاٌغ١و ِوّل
ٌٙنٖ اٌؼٕبٕو ٚفٖٕٛب ً كافً إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌْٙخ ف ٟإٌّبٛك
اٌغبفخ ٚاٌْجخ اٌغبفخ ٠ 0جلأ اٌزٛاىْ اٌج١ئ ٟثبالٙطواة ػٕل
اٍزغالي ػٕٖو أ ٚأوضو ِٓ ػٕبٕو إٌظبَ اٌج١ئ ٟثّؼلي ٠فٛق
للهارٗ اٌىبِٕخ اٌزؼ١ٚ٠ٛخ أ ٚؽ ٓ١اٍزقلاَ أٍبٌ١ت اكاه٠خ فبٛئخ ال
رزالءَ ِغ ٛج١ؼخ ٚللهاد ٘نا إٌظبَ اٌج١ئٚ ٟاٌّؼط١بد اٌَبئلح
ٌٍَّزغلاد اٌج١ئ١خ اٌّقزٍفخ ٘ ِٓٚنٖ اٌؼٛاًِ اٌز ٟأكد اٌ ٝرل٘ٛه
ث١ئخ اٌّواػ: ٟ

(

 ) Ecological Range Retrogressionثلٌٚخ لطو ٔٛهك ا٢ر:ٟ
 .1اٌوػ ٟاٌغبئو 0

 .2اٌزٍٛغ اٌيهاػ ٟاٌغ١و ِوّل ٚافواىاد اٌزّٕ١خ اٌْبٍِخ 0
ْٔ .3بٛبد اٌزؼل0 ٓ٠
 .4اٌزٍٛغ اٌؼّوأ0 ٟ
 .5اٌغٚ ًٙاٌؼجش 0
ٚثبٍزّواه ٘نٖ اٌؼٛاًِ اٌَبثمخ ف ٟغ١بة اكاهح اٌّٛاهك اٌوػ٠ٛخ
ٚاٌّؤٚخ اإلكاه٠خ اٌىبف١خ ٚلٛأ ٓ١ؽّب٠خ ٘نٖ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ
ٍززٚبػف رؤص١واد ٘نٖ اٌؼٛاًِ فزئك ٞف ٟإٌٙب٠خ اٌ ٝفملاْ األهٗ
للهرٙب ػٍ ٝاإلٔزبط ٚرٖؾو٘ب 0
ٚثؼل كهاٍخ ٘نٖ اٌؼٛاًِ ٔزظ ػٕٙب ػلح ِْبه٠غ وبْ ٌٙب كٚه فبػً فٟ
رقف١ف اٌٚغ ٛٛػٍ ٝاٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ِٕٙب-:
يششٔع رُظٛى انؼضة (حظبئش انحٕٛاَبد)ٙ٠ٚلف ٌٍّؾبفظخ ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ االٔؾالي ٚمٌه ِٓ فالي اىاٌخ اٌؼية
غ١و اٌّوفٖخ أ ٚاٌّٙغٛهح اػلاك ٔظبَ عل٠ل ٌزوف ٔ١اٌؼية ٚفمب
ٌٍّزطٍجبد اٌج١ئ١خ ٚرُ رٕف١ن اٌّْوٚع اٌنٙ٠ ٞلف اٌ ٝؽٖو اٌضوٚح
اٌؾٛ١أ١خ فِٕ ٟبٛك ِؼٕ١خ (اٌّغّؼبد) ٚىػذ ثْىً ِله ًٚػٍ ٝاٌلٌٚخ
ثؾ١ش رقلَ عّ١غ إٌّبٛك ِغ اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌّواػ ٚ ٟرقف١ف اٌوػٟ
ػٍٙ١ب .
 7-2انجحٕس انؼهًٛخ
رُ االػزّبك كهاٍخ اٌزٕ ّٛع اإلؽ١بئ )2004( ٟاٌز ٟلبِذ عبِؼخ لطو ٌؼًّ ؽٖو
ٌٍىبئٕبد اٌفطو٠خ ٚاٌزٕٛع اإلؽ١بئٚ ٟاٌّْبهوخ ف ٟاػلاك اإلٍزوار١غ١خ اٌ١ٕٛٛخ
ٌٍزٕٛع اٌؾٚ ٞٛ١ونٌه اٌقطخ اٌجؾض١خ ٌٍؾ١بح اٌفطو٠خ ٔزظ ػٕٙب اٌؼل٠ل ِٓ األثؾبس
ٚاٌلهاٍبد ِٕٙب:
 أ ٌٍٛاٌـــَٛاؽً اٌمطو٠خ رُ اػلاكٖ ػٍِ ٝوؽٍز ٓ١ثؾ١ش ٠ى ْٛاؽلاٌّواعغ اٌز٠ ٟؼزّل ػٍٙ١ب ف ٟرم ُ١١اٌّْبه٠غ اٌزّٕ٠ٛخ .
 كهاٍخ اٌَالؽف اٌجؾو٠خ اٍزّود ػلح ٍٕٛاد ؽ١ش للِٗ ِؼٍِٛبد ٘بِخػٓ أُ٘ ِٕبٛك اٌؼْ ِ١ف ٟاٌلٌٚخ ٚاٌطوق إٌّبٍجخ ٌؾّب٠زٙب .
 رّذ ػلح كهاٍبد ٌزم ُ١١ؽبٌخ اٌْؼت اٌّوعبٔ١خ ٍٛاء اٌطج١ؼ١خ أٚاٌٖٕبػ١خ ِٕٙب كهاٍخ ِْزووخ ث ٓ١كٌٚخ لطو ٚأِبهح أث ٛظج ٟثلػُ
ِٓ ّووخ كٌٚفٌٍ ٓ١طبلخ فٍٕ ٟخ . َ2008

 ثؤبِظ هٕل ؽبٌخ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ ٌلٌٚخ لطو ٙ٠لف اٌ ٝاٌزؼوف ػٍٝؽبٌخ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ ؽٛي كٌٚخ لطو ٚلل لبِذ ثٙب اكاهح اٌضوٚح اٌَّى١خ
ً ثزُفٛز انؼذٚذ يٍ
ػٍّب ً أْ اإلكاهح قبيذ أٚعب
انذساعبد يُٓب :

- 1كهاٍخ اٌقٖبئٔ اإلؽ١بئ١خ  ٚؽووخ ِغزّغ  ٚاكاهح ِٖبئل
ٍوٛبْ اٌجؾو(اٌمجمت) األىهق ف١ِ ٟبٖ كٌٚخ لطو،
 -2كهاٍخ ثٌٛٛ١ع١خ ألُ٘ أٔٛاع األٍّبن االلزٖبك٠خ ف ٟاٌّ١بٖ
اإللٍ١ّ١خ ٌلٌٚخ لطو ٌزؾل٠ل ِٛاٍُ اٌزىبصو ٚرٕظِٛ ُ١اٍُ اٌٖ١ل
ٚاٌؾظو ٚرؾل٠ل أٛٛاي األٍّبن اٌَّّٛػ ثٖ١ل٘ب ٚمٌه ٚفمب ً ٌٕزبئظ
٘نٖ اٌلهاٍخٚ 4عبه ٞاٌؼًّ ف ٟرٕف١ن ٘نٖ اٌلهاٍخ.
ِْ- 3وٚع اٌَّؼ اٌْبًِ ٌألٍّبن اٌمبػ١خ ثلٌٚخ لطو ثبٌزؼبِ ْٚغ
كٚي ِغٌٍ اٌزؼبٚ ْٚمٌه ٌزم ُ١١ؽغُ اٌّقي ْٚاٌَّى ٟاٌّزبػ
ٌٍٖ١ل ٚعٙل اٌٖ١ل اٌَّّٛػ ثٗ ك ْٚاٍزٕياف ٌٍّقي ْٚاٌَّىٟ
ٚؽغُ ٚأٍطٛي اٌٖ١ل اٌَّّٛػ ٌٗ ثبٌٖ١ل ف ٟاٌّ١بٖ اإللٍ١ّ١خ ٚ
رمل٠و اٌطبلخ اإلٔزبع١خ ٌٍّٖب٠ل اٌَّى١خ ٚاٌزٛى٠غ اٌغغوافٌٙ ٟب.

انفصم انخبنج

إديبد أٔ تؼًٍى اػتببساث انتُٕع انحٍٕي
فً انقطبػبث
أٔ فًٍب بٍٍ انقطبػبث
هناك تعاون بٌن القطاعات الحكومٌة المختلفة فً الدولة مع وزارة البٌئة فً مجال األنشطة
المتعلقة بالتنوع الحٌوي وأهم هذه المؤسسات و القطاعات الحكومٌة -:

- 1وزارة البلدٌة والتخطٌط العمرانً
- 2جامعة قطر  /مركز البحوث والدراسات البٌئٌة وقسم العلوم البٌئٌة
- 3قطر للبترول والشركات التابعة لها مثل قطر غاز  ،راس غاز  ،دولفٌن ،
مدٌنة راس لفان الصناعٌة  ،شركة شل قطر لتحوٌل الغاز إلى سوائل ..الخ
- 4مؤسسة قطر للعلوم وتنمٌة المجتمع
- 5شركة كهرباء والمٌاه القطرٌة
كذلك هناك المنظمات الغٌر حكومٌة ومجتمعات النفع العام مثل مركز أصدقاء
البٌئة ومركز قطر للعمل التطوعً .

 1 -3أَشــؽخ انًؤعغــبد انحكٕيٛــخ ٔشــجخ
انحكٕيٛخ
ٔ1-1-3صاسح انجٛئخ

أنشأت بموجب القرار األمٌري رقم  16لسنة 2229م بدالا من المجلس األعلى
للبٌئة والمحمٌات الطبٌعٌة الذي تم إنشاؤه عام 2222م بموجب القانون رقم ()11
لسنة 2222م .
وتقوم الوزارة بدور المنسق التفاقٌه التنوع الحٌوي وبروتوكول قرطاجنه للسالمة
اإلحٌائٌة وقامت الدولة بإصدار التشرٌعات والقوانٌن البٌئٌة اآلتٌة التً تعمل على
المحافظة على الحٌاة الفطرٌة وصون التنوع الحٌوي فً البالد.
-

قانون رقم ( )5لسنة  2226بتنظٌم االتجار بالكائنات الفطرٌة المهددة
باالنقراض
قانون رقم ( )19بشأن حماٌة الحٌاة الفطرٌة ومواطنها الطبٌعٌة لسنة
2224
قانون رقم ( )3لسنة  2222بشأن حماٌة البٌئة
قانون رقم ( )4بتنظٌم صٌد الحٌوانات والطٌور والزواحف البرٌة لسنة
2222

 قانون رقم ( )32بشأن منع األضرار بالبٌئة النباتٌة ومكوناتها لسنة1995م
 قانون رقم ( )1لسنة  1993بشأن منع تجرٌف األراضً الزراعٌة ورمالالشواطئ
 قانون رقم ( )4لسنة  1983بشأن استغالل وحماٌة الثروات المائٌة الحٌةفً قطر .
 قرار أمٌري رقم ( )39لسنة  2229بالهٌكل التنظٌمً لوزارة البٌئةٔكزنك رى إصذاس انقشاساد اٜرٛخ -:

 قرررار رئررٌس المجلررس األعلررى للبٌئررة والمحمٌررات الطبٌعٌررة رقررم ( )7لسررنة 2225بشررأن اعتبررار المنطقررة الشررمالٌة الغربٌررة لدولررة قطررر محمٌررة طبٌعٌررة
(محمٌة الرٌم)
 قرررار رئررٌس المجلررس األعلررى للبٌئررة والمحمٌررات الطبٌعٌررة رقررم ( )8لسررنة 2225باعتبار منطقة الوسٌل محمٌة طبٌعٌة .
 قرررار رئررٌس المجلررس األعلررى للبٌئررة والمحمٌررات الطبٌعٌررة رقررم ( )1لسررنة 2226باعتبار منطقة العرٌق والمسحبٌة محمٌة طبٌعٌة .
 قرررار رئررٌس المجلررس األعلررى للبٌئررة والمحمٌررات الطبٌعٌررة رقررم ( )9لسررنة 2225بشرررررأن تحدٌرررررد موسرررررم صرررررٌد الطٌرررررور والحٌوانرررررات البرٌرررررة لعرررررام
2226/2225
 قرررار رئررٌس المجلررس األعلررى للبٌئررة والمحمٌررات الطبٌعٌررة رقررم ( )6لسررنة 2226باعتبار منطقة الذخٌرة محمٌة طبٌعٌة .
 قرار وزٌر البٌئة رقم (  )37لسنة  2212بخصوص حماٌة السالحف .وتخررتص الرروزارة بوضررع المبرراد األساسررٌة التوجٌهٌررة لحفررظ التنرروع الحٌرروي
فض رالا عررن تعٌررٌن إدارة بهررا أقسررام إلدارة المنرراطق المحمٌررة واإلدارة المختصررة
هرررً إدارة المحمٌرررات والحٌررراة الفطرٌرررة والترررً مرررن أهرررم اختصاصررراتها اختٌرررار
المنرراطق ومراقبررة وحماٌررة الحٌرراة البرٌررة والبحرٌررة فررً الدولررة ووضررع الخطررط
الخاصة بحماٌتها وتنفٌذها بالتنسٌق مرع الجهرات ذات العالقرة بالدولرة  ،وكرذلك
وضررع الضرروابط واللرروائح التنظٌمٌررة الخاصررة إلعررادة وتأهٌررل المنرراطق البرٌررة
والسرراحلٌة واالشررتراك فررً وضررع برررامج إعررادة الررروض والمنرراطق الطبٌعٌررة
بالنباتات البرٌة والمحافظة علٌها من التصحر .

ٔ 2-1-3صاسح انجهذٚخ ٔانزخؽٛػ انؼًشاَٙ

تشرررارك وزارة البلدٌرررة والتخطرررٌط العمرانرررً وزارة البٌئرررة فرررً وضرررع الخطرررط
الالزمررة بخصرروص إعطرراء التصررارٌح أو الرررخص الالزمررة السررتغالل المرروارد
الطبٌعٌررررة ( المحرررراجر – الرمررررل – الجرررربس – الطررررٌن – الرررردفان – الكسررررارات
المتحركة والثابتة)
وإعطاء الرخص الخاصة لشق الطرق وإقامة البنٌة التحتٌة للمشرارٌع المزمرع
إقامتها وذلك حسب الشروط البٌئٌرة ورخرص جمٌرع المشرارٌع المتعلقرة بمواقرع
محطات البتررول ومحطرات مولردات الكهربراء بالتعراون برٌن إدارة تخطرٌط النقرل
والبنٌة التحتٌة بوزارة البلدٌة والتخطٌط العمرانً إدارة المحمٌات وإدارة تقٌرٌم
األثر البٌئً فً وزارة البٌئة .
وتتعرراون الرروزارة أٌض را ا فررً تطبٌررق شررروط عرردم التجرٌررف العشرروائً فررً بٌئررة
النباتات من ودٌان وروض والمحافظة علٌها .

 3-1-3قؽش نهجزشٔل

 حٌررررث ترررردعم قطررررر للبترررررول وزارة البٌئررررة فررررً تموٌررررل ودعررررم الدراسرررراتوالمسررروحات الخاصرررة برررالتنوع الحٌررروي البحرررري مثرررل مشرررروع دراسرررات
السرررالحف والمحافظرررة علٌهرررا والدراسرررات واألبحررراث الخاصرررة بالسرررالحف
البحرٌة ومواسم تعشٌشها وأماكن التعشٌش والحفاظ علرى برٌض السرالحف
فً موسم التكاثر .
 وهناك مراقبه من وزارة البٌئة للمشارٌع التً ٌتم انشاؤها فً قطر للبترولوكذلك تقوم قطر للبترول بالتعراون مرع الشرركات التابعرة بهرا لتموٌرل الدراسرات
الخاصة عن المنراطق المحمٌرة وإدارتهرا إدارة علمٌرة سرلٌمة  ،وهرذا كلره جرزء
من التعوٌضات البٌئٌة المقررة لهذه الشركات تم إلزامهرا لهرم مرن قبرل الروزارة
عند منحهم التراخٌص الالزمة إلقامة المشارٌع الهٌدركربونٌة فً البالد .
ونجد أن جمٌع الشركات التابعة لقطرر للبتررول بهرا إدارة وأقسرام خاصرة للبٌئرة
والصحة والسالمة ٌقع على عاتقها تحمل مسؤولٌة المحافظة على البٌئة بشكل
عام والتنوع الحٌوي البحري أو الساحل بوجه خاص.
 4-1-3عبيؼخ قؽش

ٌوجد فً جامعة قطر مركز للدراسات البٌئٌة  ،ومن أهم أهداف هذا المركز هرو
إجراء األبحاث البٌئٌة الخاصة عن التنوع الحٌروي البحرري بوجره خراص وعرن
المحمٌات والحٌاة الفطرٌة بوجه عام .
وٌوجررد لرردى المركررز سررفٌنة أبحرراث مجهررزة بأحرردث األجهررزة العلمٌررة الخاصررة
إلجررراء المسرروحات المٌدانٌررة للمٌرراه اإلقلٌمٌررة القطرٌررة والمشرراركة فررً عمررل
الدراسات واألبحاث الخاصة بالتنوع الحٌوي والبٌئة البحرٌة .
وكذلك ترم إنشراء قسرم للعلروم والدراسرات البٌئٌرة بجامعرة قطرر ٌخرتص بتخررٌج
طلبة مؤهلٌن للعمل كباحثٌن بٌئٌٌن أو بٌولوجٌٌن لتزوٌد وزارة البٌئة برالكوادر
الوطنٌة المؤهلة للعمل فً المجال البٌئً .

ٔ 5-1-3صاسح انذفبع

 هناك شعبة للبٌئة فرً وزارة الردفاع وتقروم هرذه الشرعبة بردعم البٌئرة بإزالرةالمخلفرات والمحافظررة علرى النباتررات البرٌرة فررً أمراكن التسررٌج وعردم ترردمٌر
بٌئة النباتات أثناء المناورات العسكرٌة وإعادة تأهٌل المناطق المستغلة .
 6-1-3ششكخ انكٓشثبء ٔانًٛبِ انقؽشٚخ

حٌررث تشررترك هررذه الشررركة مررع وزارة البٌئررة فررً تحدٌررد أمرراكن منرراطق خطرروط
الضغط العالً وإنشاء البنٌة التحتٌة الخاصة بمشارٌع الكهرباء بالدولة وتحدٌرد
مواقع محطات مولدات الكهرباء بناء على دراسة تقٌم األثر البٌئً .

 7-1-3يؤعغخ قؽش نهؼهٕو ٔرًُٛخ انًغزًغ

حٌث تقوم هذه المؤسسة ممثلرة باألقسرام الخاصرة بالدراسرات وتموٌرل األبحراث
والدراسات بعمل أبحاث فً شتى مجاالت التنوع اإلحٌائً وعلى مسرتوى الرنظم
البٌئٌة والمشاركة فً اتخاذ القرارات بهذا الشأن .

 8-1-3انًكزت انُٓذع ٙانخبص

حٌث ٌقوم هذا المكتب والذي ٌتبع الدٌوان األمٌرري مباشررة العمرل علرى حماٌرة
الحٌرراة الفطرٌررة ومواطنهررا الطبٌعٌررة وٌشررارك وزارة البٌئررة الرررأي فررً اتخرراذ
القررررارات الالزمرررة إلنشررراء المنررراطق المحمٌرررة بالدولرررة وحماٌرررة المنررراطق ذات
األهمٌة بالبٌئة وكذلك رعاٌة الحٌوانات الفطرٌة المهددة باالنقراض والمحافظرة
علٌها .

 9-1-3يشكض أصذقبء انجٛئخ

وهً جهرة أهلٌرة تعمرل علرى نشرر الروعً البٌئرً فرً المجتمرع مرن خرالل إقامرة
النرردوات والمحاضرررات الخاصررة بنشررر الرروعً البٌئررً وكررذلك مررن خررالل إطررالق
حمالت نظافة والمحافظة على التنوع النبراتً مرن خرالل إطرالق برنرامج فرً كرل
ربٌررع زهرررة وكررذلك المحافظررة علررى الطٌررور المهرراجرة والمسررتوطنة ومشرراركة
القطاع الخاص فً برامج حمالت النظافة والتوعٌة والتثقٌف البٌئً .

 12-1-3يشكض قؽش نهؼًم انزؽٕػٙ

ٌعمررل علررى نشررر الرروعً البٌئررً بررٌن أفررراد المجتمررع وكررذلك العمررل علررى ترردرٌب
وتأهٌررل أفررراد ٌقومررون بخدمررة البٌئررة والرردعم اللوجسررتً فررً تنظررٌم المررؤتمرات
الدولٌة .

 -3انزؼبٌٔ انًحهٔ ٙا٠قهٔ ًٙٛانذٔنٙ

تتعرراون وزارة البٌئررة بوصررفها عضررواا فررً المجررالس واللجرران المحلٌررة ومجلررس
التعرراون لرردول الخلررٌج العربٌررة ومنظمررة األمررم المتحرردة مررع الرردول والمنظمررات
األخرررى فررً قضرراٌا التنرروع اإلحٌررائً وصررون الحٌرراة الفطرٌررة فررً الررنظم البٌئٌررة
البرٌة والبحرٌة وذلك من خالل المشاركة فً األنظمة والبرامج التالٌة .
 2-3ػهٗ انًغزٕٖ انًحه-: ٙ
 1-2-3انهغُخ انٕؼُٛخ نهزُٕع ا٠حٛبئٙ

تعمررل هررذه اللجنررة مررن أجررل تنسررٌق األنشررطة ولمتابعررة قضرراٌا التنرروع الحٌرروي
ومتابعة سٌر العمل بخصوص األنشطة والمشارٌع المزمع إقامتها وأثرهرا علرى
التنرروع الحٌرروي وكررذلك متابعررة تنفٌررذ اإلسررتراتٌجٌة الوطنٌررة للتنرروع الحٌرروي
وخطط العمل والبرامج الالزمة لتنفٌذها .
 2-2-3انهغُخ انٕؼُٛخ نهغ٣يخ ا٠حٛبئٛخ

وقد تم تشكٌل اللجنة الوطنٌة للسالمة اإلحٌائٌة بناء على قرار رئرٌس المجلرس
األعلى للبٌئة والمحمٌات الطبٌعٌة رقم ( )11لسنة  2227وتخرتص هرذه اللجنرة
برراقتراح مشررروعات القرروانٌن واللرروائح التنفٌذٌررة الخاصررة بالسررالمة اإلحٌائٌررة
بالدولة وكذلك اتخراذ اإلجرراءات الالزمرة إلصردار الترراخٌص الخاصرة باسرتٌراد
الكائنات المحورة وراثٌرا ا واتخراذ اإلجرراءات الالزمرة برإقرار التعلٌمرات الخاصرة
بتطبٌقرررات التكنولوجٌرررا الحدٌثرررة فرررً مجرررال األبحررراث الوراثٌرررة بالدولرررة وكرررذلك
التنسٌق والمتابعة مرع الجهرات المختصرة بردول المجلرس التعراون لردول الخلرٌج
العربٌة بخصوص دخول وتسوٌق وإجرراء األبحراث بالمنتجرات المحرورة وراثٌرا ا
ووضرع قرروانٌن ولرروائح تشرررٌعٌة خاصررة لتنظررٌم دخررول األغذٌررة المعدلررة وراثٌرا ا
وذلررك حفاظ را ا علررى صررحة اإلنسرران وكررذلك وضررع خطررط إسررتراتٌجٌة بخصرروص
التكنولوجٌا الحٌوٌة واستعماالتها .

 3-2-3ثشَبيظ قؽش انٕؼُ ٙنٟيٍ انغزائٙ

ٌتكرون فرٌرق عمرل برنرامج قطرر الروطنً لألمرن الغرذائً مرن أربرع عشرر وزارة
وهٌئة معنٌة بعمل تقٌٌم الوضع الراهن للغذاء ووضع خطرط اسرتراتٌجٌات لحرل

مسألة األمن الغرذائً وكرذلك وضرع األطرر التنظٌمٌرة والتشررٌعٌة الخاصرة برذلك
وهذا البرنامج ٌتبع مكتب سمو ولً العهد مباشرة .
 4-2-3نغُخ ا٢عزذايخ انٕؼُٛخ

وتتبرع مكترب الروزٌر وتخرتص برسررم السٌاسرات واالسرتراتٌجٌات قصرٌرة األجررل
ومتوسطة األجل للقطاع البٌئً بمرا ٌرتالءم مرع الرؤٌرة الوطنٌرة الشراملة 2232
للدولة حٌث تشرمل وترتكرز اسرتراتٌجٌه القطراع البٌئرً علرى أربعرة محراور هرً
التنوع الحٌوي وتغٌٌر المناخ والمٌاه والتحكم فً ملوثات الهواء .
 5-2-3ششكخ حصبد انضساػٛخ

حٌررث إن الشررركة تعمررل مررن أجررل تررأمٌن الغررذاء وتغطٌررة حاجررة المرروردٌن مررن
األغذٌة وخفض األسعار للمنتجات الزراعٌة وكرذلك إمرداد مربرً الحٌوانرات بمرا
ٌحتاجونه من األعالف بأسعار مقبولة .

 4-3ػهٗ انًغزٕٖ ا٠قهًٙٛ
 المنظمة اإلقلٌمٌة لحماٌة البٌئة البحرٌة (روبمً ) لجنررة البٌئررة التابعررة لرردول مجلررس التعرراون لرردول الخلررٌج العربٌررة وهررً نقطررةاالتصررال التفاقٌرره المحافظررة علررى الحٌرراة الفطرٌررة برردول مجلررس التعرراون لرردول
الخلٌج العربٌة .
 اللجنة التنسرٌقٌة لصرون المهرا العربرً وتخرتص هرذه اللجنرة بتنسرٌق الجهرودللمشارٌع المقبلة للمحافظة على هذا الحٌوان النرادر وكرذلك تبرادل الخبررات فرً
مجال صون المها العربً .
 مجلس وزراء شؤون البٌئة العرب التابع لجامعرة الردول العربٌرة وٌهردف هرذاالمجلررس لتنسررٌق الجهررود العربررً مررن اجررل المحافظررة علررى البٌئررة مررن التلرروث
وخطر التصحر والمحافظة الحٌاة الفطرٌة والتنوع الحٌوي .

 5-3ػهٗ انًغزٕٖ انذٔنٙ

 منظمات األمم المتحدة بما فٌها برنامج األمرم المتحردة للبٌئرة  ،UNEPمنظمرةاألمررم المتحرردة للتربٌررة والعلرروم الثقافٌررة  ، UNESCOبرنررامج األمررم المتحرردة
اإلنمرررائً  ،UNDPومنظمرررة األمرررم المتحررردة لألغذٌرررة والزراعرررة  FAOوكرررذلك
المنظمة العالمٌة لصون الطبٌعة .IUCN

 6-3ا٢رفبقٛبد انذٔنٛخ
أصبحت دولة قطر طرفا فً االتفاقٌات اإلقلٌمٌة والدولٌة المعنٌة بصون التنروع
اإلحٌائً بعد أن انضمت لالتفاقٌات اآلتٌة -:
-

االتفاقٌة اإلقلٌمٌة للمحافظة علرى الحٌراة الفطرٌرة ومواطنهرا الطبٌعٌرة لردول
المجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة عام 1999م .
االتفاقٌة الدولٌة للتنوع الحٌوي عام 1996م .
.
االتفاقٌة الدولٌة لمكافحة التصحر عام
بروتوكول قرطا جنة للسالمة اإلحٌائٌة عام 2227م .
اإلتفاقٌرره الخاصررة بتنظررٌم االتجررار بالكائنررات الفطرٌررة المهررددة برراالنقراض
ومنتجاتها (ساٌتس) عام 2222م .

انفصم انشابغ

انتقذو َحٕ بهٕؽ ْذف ػبو ٔ 0202تُفٍز
انخطت اإلستشاتٍزٍت
اإلطبس انؼبو نهغبٌبث ٔاألْذاف
ٔانًؤششاث نتقٍٍى انتقذو انًحشص َحٕ
بهٕؽ أْذاف انتُٕع انحٍٕي نؼبو 0202
انغبٌبث ٔاألْذاف

انًؤششاث راث انصهت

أٔ -ً٢حًبٚخ ػُبصش انزُٕع انحٕ٘ٛ
انغبٌت  -0انتشزٍغ ػهى حفظ انتُٕع انحٍٕي نهُظى
انبٍئٍت ٔانًٕاطٍ انطبٍؼٍت

الهرررردف  1-1تحقٌررررق  %12مررررن الحفررررظ قامت الدولة بإعالن خمس مناطق لتكون
محمٌرررات طبٌعٌرررة للحفررراظ علرررى التنررروع
الفعال لتكون مناطق محمٌة .
الحٌوي فً الدولة وهذه تغطرً مرا نسربة
 %22مرررن مسررراحة الررربالد والعمرررل جرررار
إلعالن مزٌد من المناطق لتكون محمٌات
طبٌعٌة .
الهرردف  2-1حماٌررة المنرراطق ذات األهمٌررة عند إنشاء المحمٌات أو إعالن المحمٌات
حرصررت الدولررة أن تكررون هررذه المحمٌررات
الخاصة للتنوع الحٌوي
شررراملة للرررنظم البٌئٌرررة المختلفرررة (إنسررران
ومحررررٌط حٌرررروي  ،تررررراث طبٌعررررً  ،ذات
أهمٌة بٌئٌة ...الخ ) للتنوع الحٌوي

انغبٌت  :0انتشزٍغ ػهى حفظ
تُٕع األَٕاع

الهدف  1-2تحسٌن وضع األنواع المهددة ٌ -تم تكراثر المهرا العربرً وغرزالن الررٌم
باألسر وٌتم االعتناء بهرا صرحٌا ا وغرذائٌا ا
باالنقراض
فً المسٌجات باألسر
 تررم إطررالق غررزالن الرررٌم فررً البررراريالقطرٌررررة فررررً محمٌررررة الرررررٌم (اإلنسرررران
والمحٌط الحٌوي )
 تم إنشاء بنك للبذور النباتٌة تررررررم تنظررررررٌم موسررررررم صررررررٌد الطٌرررررروروالحٌوانات الفطرٌة المهددة باالنقراض
انغبٌت  :3انتشزٍغ ػهى حفظ
انتُٕع انزًٍُ

الهرردف  1-3الحفرراظ علررى التنرروع الجٌنررً  -إنشاء بنك البذور النباتٌة
للمحاصررٌل والحٌوانررات واألنررواع النباتٌررة
 إنشاء إدارة التقنٌة الحٌوٌةالبرٌة
انغبٌــت  :4انتشــزٍغ ػهــى
االستخذاو انًستذاو نهًٕاسد
انطبٍؼٍت

الهررردف  1-4أن تشرررتق المنتجرررات القائمرررة قامت الوزارة بإصدار قرارات بخصروص
علررى أسرراس التنرروع الحٌرروي مررن مصررادر تنظرررٌم عملٌرررة الرعرررً وإصررردار قررروانٌن
ترررردار إدارة مسررررتدامة وان ترررردار منرررراطق لتنظررٌم موسررم صررٌد الطٌررور والحٌوانررات
اإلنتاج بما ٌتماشى وحفظ التنوع الحٌوي الفطرٌة المهددة باالنقراض

الهرررردف  2-4تخفررررٌض االسررررتهالك غٌررررر  -تررررم إنشرررراء مجمعررررات لتربٌررررة الثررررروة
الحٌوانٌرررة وسررروف ٌرررتم تررروفٌر الخررردمات

المسررتدام للمرروارد الطبٌعٌررة أو االسررتهالك الالزمة لها ( بٌطره – كهربراء – مراء –
رعاٌة أعالف )
الذي ٌؤثر على التنوع الحٌوي
 تنظٌم مواقع العزب الجوالة -تنظٌم ترخٌص مراكب الصٌد

 -تنظٌم تراخٌص مراكب صٌد األسماك

 تنظررررررٌم اسررررررتغالل المرررررروارد الطبٌعٌررررررة  -تنظٌم مواسم صٌد األسماك والربٌانالمحرررراجر (الرررردفان – الرمررررل –الجرررربس-
 تنظررررٌم طرررررق الصررررٌد وشررررباك الصررررٌدالطرررررٌن – الكسرررررارات) وإعرررررادة التأهٌرررررل
لألسماك
للمواقع المستنزفة
الهرررردف  3-4أال تشرررركل التجررررارة الدولٌررررة  -تررم إصرردار القررانون رقررم (  ) 14لسررنة
خطرررر علرررى أنرررواع النباترررات والحٌوانرررات  2224بتنظٌم االتجرار بالكائنرات الفطرٌرة
البرٌة
المهددة باالنقراض ومنتجاتها
 ترررم وضرررع مفتشرررٌن فرررً منافرررذ الدولرررةالمختلفة
 توعٌة الجمهور بأهمٌة المحافظة علرىالكائنررررات الفطرٌررررة وعرررردم جلبهررررا مررررن
الخارج إال بأوراق ومستندات رسمٌة .
 تررم إنشرراء محرراجر للحٌوانررات المهررددةباالنقراض إلعادتها للبرٌة

حبٍَب  :يؼبنزت انتٓذٌذاث انٕاقؼت ػهى انتُٕع انحٍٕي

انغبٚــخ  5رخفــٛط انعــغٕغ
انُب شئخ ػٍ ظٛبع ان ًٕاؼٍ
ٔرغٛــش اعــزخذاو اٞساظــٙ
ـش
ـزؼًبل غٛـ
ـذْٕسْب ٔا٢عـ
ٔرـ
انًغزذاو نهًٛبِ

الهدف  1-5تخفٌض معدل ضرٌاع وتردهور -تنظٌم استبدال موارد المٌاه (اآلبار)
الموائل الطبٌعٌة .
 قانون استغالل الثروات المائٌة الحٌة(اتفاقٌه التلوث من مصادر أرضٌة)
(اتفاقٌه تلوث أعالً البحار)
 طلررررب إعررررداد الدراسررررات لتقٌررررٌم األثرررررالبٌئً وسبل تخفٌض تأثٌرها على البٌئرة
.
 تحدٌد أماكن للمحاجر والمقالع تحدٌد مواسم ومواقع المخٌمات البرٌرةوالبحرٌة المؤقتة
 التشدٌد على عردم فرتح مواقرع اسرتغاللالموارد الطبٌعٌة الجدٌدة
 الحررد مررن المكبررات العشرروائٌة للصرررفالصحً
 إعرررداد الدراسرررات لتقٌرررٌم األثرررر البٌئرررًللمشرررررارٌع التنموٌرررررة ومشرررررارٌع البنرررررى
التحتٌة
 إجراء مسرح لتحدٌرد المواقرع الحساسرةالبٌئٌررررة للمحافظررررة علٌهررررا والحررررد مررررن
الزحف اإلنشائً علٌها
 إنشاء مواقع لزراعرة األعرالف برالقربمن المصربات الترً ترم تحدٌردها لمصربات

المٌررراه المعالجرررة بالتعررراون مرررع الجهرررات
المختصة بالدولة
 ترم إنرزال الشرعاب المرجانٌرة الصرناعٌةوتوزٌعها فً المواطن الطبٌعٌة البحرٌة
 تم وضع مخططات حدود وهمٌة للقرىلعدم تجاوز الزحف العمرانرً وترم تحدٌرد
المناطق الحساسة من ودٌان ومسرطحات
وروض .
الهرررردف  1-6مراقبررررة مسررررارات األنررررواع -تررررم تحدٌررررد األنررررواع الغرٌبررررة الغازٌررررة
للنباتررات وللحٌوانررات والطحالررب البحرٌررة
الغازٌة الرئٌسٌة المحتملة
وجاري دراسات علٌها .
 ٌررتم التعرراون اإلقلٌمررً بخصرروص مٌرراهالتوازن للسفن القادمة إلى الخلٌج
الهررردف  2-6وضرررع خطرررط إلدارة األنرررواع عمررل دراسررات مٌدانٌررة لألنررواع الغازٌررة
الغازٌرررررة الترررررً تهررررردد الرررررنظم البٌئٌرررررة أو سواء الحٌوانٌة أو النباتٌة
المواطن
 إجرررررراء مسررررروحات مٌدانٌرررررة لألنرررررواعالغازٌة
 إعداد خطط وبرامج للتحكم فً األنرواعالغازٌة
 االنضررررمام إلررررى بروتوكررررول قرطاجنررررةللسررالمة اإلحٌائٌررة ( األنررواع الغازٌررة مررن
البذور )

انغبٌت  7يؼبنزت انتحذٌبث انتً تٕارّ انتُٕع انحٍٕي
انُبشئت ػٍ تغٍش انًُبخ ٔانتهٕث

الهررردف  1-7حفرررظ قررردرة مكونرررات التنررروع  -تررررم تشرررركٌل اللجنررررة الوطنٌررررة لتغٌٌررررر

الحٌرروي للتكٌررف مررع تغٌررر المنرراخ وتعزٌررز المنررراخ حٌرررث تقررروم هرررذه اللجنرررة بسرررن
التشرررٌعات والقرروانٌن التررً تررتالءم مررع
هذه القدرة
اتفاقٌه تغٌر المناخ
الهررردف  2-7تخفرررٌض التلررروث وتأثٌراتررره تقرروم الرروزارة بالرقابررة المسررتمرة علررى
المصرررانع والمنشررر ت الترررً ٌصررردر فٌهرررا
على التنوع الحٌوي
غررررازات تسرررربب فررررً التلرررروث (مصررررانع
الشركات التابعة لقطر للبترول )
 مراقبررره الغرررازات المسرررببة والمرررؤثرةعلى طبقة األوزون
 إنشاء لجنة الطوار الخاصة برالتلوثالبحري
 مراقبررة مٌرراه التحلٌرره ومٌرراه المصررانع(مٌاه التبرٌد)
حبنخب  :صٌٕ انسهغ ٔانخذيبث انُبشئت ػٍ انتُٕع
انحٍٕي نًسبَذة انشفبٍْت انبششٌت
انغبٌت  : 8استبقبء قذسة انُظى انبٍئٍت ػهى إَتبد
انسهغ ٔانخذيبث ٔيسبػذة سبم انؼٍش

الهرررردف  1-8الحفرررراظ علررررى قرررردرة الررررنظم اتفاقٌرررره تنظررررٌم االتجررررار فررررً الكائنررررات
الفطرٌة المهددة باالنقراض ومنتجاتها
البٌئٌة إنتاج السلع والخدمات
الهررررررردف  2-8الحفررررررراظ علرررررررى المررررررروارد  -إنشاء اللجنة الوطنٌة لألمن الغذائً
البٌولوجٌة التً تساند سبل العٌش واألمن
 قانون استغالل الثروات المائٌةالغذائً
 قررررار تنظرررٌم صرررٌد الربٌررران والصرررٌدالبحري

انغبٌت  : 9حًبٌت انًؼبسف ٔاالبتكبساث ٔانًًبسسبث
انشؼبٍت أٔ انتقهٍذٌت

الهرردف  1-9حماٌررة المعررارف واالبتكررارات  -إنشاء الحً الثقافً
 -إنشرررراء إدارة خاصررررة تهررررتم بررررالتراث

والممارسات التقلٌدٌة

الطبٌعررررً فررررً وزارة الثقافررررة والفنررررون
والتراث واآلثار
 متحف قطر الوطنً ترمٌم سوق واقف الشعبً االهتمام بالتراث الطبٌعً -إنشاء عٌادة لعالج الصقور

الهرررردف  2-9حماٌررررة حقرررروق المجتمعررررات  -إنشاء محمٌة الررٌم لإلنسران والمحرٌط
األصرررلٌة والمحلٌرررة فٌمرررا ٌتعلرررق بمعارفهرررا الحٌوي حٌث ٌتفاعل اإلنسران مرع البٌئرة
وابتكاراتها وممارستها التقلٌدٌرة وبمرا فرً التً ٌعٌش بها
ذلك حقوقها فً تقسٌم المنافع
 إنشرررراء الجمعٌررررات األهلٌررررة الخاصررررةللحفرراظ علررى التررراث وكررذلك الجمعٌررات
الخاصة ذات النفع العام .
 إعطرررررراء فرررررررص عمررررررل للمجتمعرررررراتاألصلٌة وخاصة كبار السرن فرٌهم للعمرل
على إحٌاء التراث الشعبً
 إحٌررراء الترررراث واالنتفررراع فٌررره وإٌجرررادسررربل العمرررل لكبرررار السرررن مثرررل األكرررالت
الشعبٌة واألشغال الٌدوٌة لالنتفاع فٌها.

 2-4انزقذو انًحشص َحٕ رحقٛق غبٚبد
ٔأْذاف
( انخؽخ ا٠عزشارٛغٛخ ن٣رفبقٛخ )

انغبٚبد ٔاْٞذاف

انًؤششاد انًحزًهخ

ا٠عزشارٛغٛخ
انغبٚخ ( - )1رؤد٘ ا٢رفبقٛخ دٔسْب انقٛبد٘ فٙ
انقعبٚب انذٔنٛخ نهزُٕع انحٕ٘ٛ
ؽ١ش رؼًّ اٌلٌٚخ ػٍ ٝؽّب٠خ اٌزٕٛع
 1- 1رؾلك االرفبل١خ علٚي أػّبي
اإلؽ١بئٚ ٟالبِخ اٌّؾّ١بد اٌطج١ؼ١خ
اٌزٕٛع اٌؾ ٞٛ١اٌؼبٌّٟ
 ٍٓٚاٌزْو٠ؼبد ٚاٌمٛأ ٓ١اٌقبٕخ
 2- 1رم َٛػٍّ١بد ك١ٌٚخ أفوٜ
ثبٌَّبٔلح اٌفؼبٌخ ٌزٕف١ن االرفبل١خ ثزٕظ ُ١اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌزٕٛع اٌؾٞٛ١
ٚاٌىبئٕبد اٌفطو٠خ اٌّٙلكح ثبالٔمواٗ
ػٍٔ ٝؾ٠ ٛزٛافك ِغ اٛبهارٙب
ِ ّٓٙؾبٚه ثواِظ األُِ اٌّزؾلح
ماد اٌٍٖخ
 3- 1رْغغ االرفبل١خ ػٍ ٝرؼب ْٚعّ١غ ٌالرفبل١بد اٌل١ٌٚخ اٌّٛلؼخ ػٍٙ١ب ِٓ
اٌلٚي ثٙنا اٌقٍٖ( ٓٛب٠زٌ –اال
اٌلٚي ٌزؼي٠ي رّبٍه اٌَ١بٍخ
غن – ٗ٠اٌيهاػخ ...اٌـ )
ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاإللٍٕ٘ ّٟ١بن ارفبلٗ١
اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌؾ١بح اٌفطو٠خ ٌلٚي
ِغٌٍ اٌزؼبٌ ْٚلٚي اٌقٍ١ظ اٌؼوث١خ
رؾذ ِٕظِٛخ ِغٌٍ اٌزؼب ْٚاٌقٍ١غٟ
ٚونٌه إٌّظّخ اإللٍ١ّ١خ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ
اٌجؾو٠خ ()Ropme
 4-1رٕف١ن ثوٚرٛوٛي اٌَالِخ اإلؽ١بئ١خ رُ االّٔٚبَ ٌجوٚرٛوٛي لوٛبعٕخ
ٌٍَالِخ اإلؽ١بئ١خ ٚاٌؼًّ عبه ػٍٝ
أْبء اٌٍغٕخ اٌ١ٕٛٛخ ٌٍَالِخ اإلؽ١بئ١خ
ٚرؾل٠ل األٛو اٌقبٕخ ٌٙنا اٌجوٚرٛوٛي
 ارفبل ٗ١اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌؾ١بح 5-1اكهاط عّ١غ أْٔطخ اٌزٕٛع
اٌفطو٠خ ٌلٚي ِغٌٍ اٌزؼبْٚ
اٌؾ ٞٛ١ف ٟاٌّقططبد اٌمطبػ١خ أٚ
ٌلٚي اٌقٍ١ظ اٌؼوث١خ
اٌْبٍِخ ٌٍجواِظ ٚاٌَ١بٍبد اٌ١ٕٛٛخ
 ثوٚرٛوٛي هٚثٌّ ٟؾّب٠خ اٌزٕٛعماد اٌٍٖخ ػٍ ٝاٌَّز ٓ١٠ٛاإللٍّٟ١
اإلؽ١بئٚ ٟأْبء إٌّبٛك
ٚاٌؼبٌّٟ
اٌّؾّ١خ اٌقبٕخ ثّٕطمخ إٌّظّخ
اٌجؾو٠خ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ
 االّٔٚبَ اٌ ٝارفبل ٗ١اٌزٕٛعاٌؾٞٛ١
 االّٔٚبَ اٌ ٝارفبلِ ٗ١ىبفؾخاٌزٖؾو
 االّٔٚبَ اٌ ٝاٌٍغبْ اٌؼوث١خاٌقبٕخ ثبٌج١ئخ ٚاٌزٕٛع اٌؾٞٛ١
انغبٚخ ( – )2أٌ رزٕافش نٟؼشاف قذساد يبنٛخ
ٔثششٚخ ٔػهًٛخ ٔرقُٛخ نزُفٛز ا٢رفبقٛخ

رٛفو اٌلٌٚخ ِٛاهك ِبٌ١خ ٌٍٛىاهح ٌزٕف١ن 1-2رزّزغ عّ١غ األٛواف ثملهاد ِالئّخ
ٌزٕف١ن اعواءاد أ٠ٌٛٚخ فٟ
فطٚ ٜثواِظ اٌؼًّ اٌقبٕخ ثبٌزٕٛع
اٌؾ ٞٛ١ثؼل هثطٙب ثبٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ االٍزوار١غ١بد ٚاٌقط ٜاٌ١ٕٛٛخ ٌٍزٕٛع
اٌؾٞٛ١
اٌ١ٕٛٛخ اٌْبٍِخ ٌٍلٌٚخ
 2-2كػُ اٌلٚي األٛواف أ ٚاٌجٍلاْ
ٛ٠عل ٌل ٜاٌلٌٚخ ٕٕلٚق ٌلػُ اٌلٚي
إٌبِ١خ ال ٍّ١ب األلً ّٔٛاً ٚاٌلٚي
إٌبِ١خ ٚاٌلٚي اٌز ٟثؾبعخ اٌٝ
َِبػلاد ِبٌ١خ ِٓ فالي رٕف١ن ِْبه٠غ اٌغيه٠خ اٌٖغ١وح إٌبِ١خ ثٕٙ١ب األٛواف
األفو ٜماد االلزٖبك٠بد االٔزمبٌ١خ
ف٘ ٟنٖ اٌجٍلاْ (عيه اٌمّو ،إٌَغبي
...اٌـ )
كػُ أْبء اٌّؾّ١بد اٌطج١ؼ١خ ٌٍّؾبفظخ
ػٍ ٝاٌزٕٛع اٌؾٞٛ١
ٍ١زُ هثطٙب ثبٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ ثؼل ٠ 3-2ىٌ ْٛل ٜوً اٌلٚي للهاد ِالئّخ
اػلاك اٌقطخ اٌ١ٕٛٛخ ٌٍَالِخ اإلؽ١بئ١خ ٌزٕف١ن ثوٚرٛوٛي لوٛبعٕخ ٌٍَالِخ
اإلؽ١بئ١خ
ٚاػبكح رْى ً١اٌٍغٕخ
َ٠ 4-2بُ٘ اٌزؼب ْٚاٌزٕف١ن ٞاٌؼٍّٟ
اٌلهاٍبد اٌّ١لأ١خ ِْٚبهوخ اٌغٙبد
اٍٙبِب ً وج١واًًُ ف ٟثٕبء اٌملهاد
اٌؼٍّ١خ

انغبٚخ ( )3رشكم ا٢عزشارغٛبد ٔخؽػ انؼًم
انٕؼُٛخ ف ٙيغبل انزُٕع انحٔ ٕ٘ٛإديبط شٕاغم
انزُٕع انح ٕ٘ٛف ٙانقؽبػبد راد انصهخ إؼبسا
ً
فؼب ً٢نزُفٛز أْذاف ا٢رفبقٛخ
 1-3وً ٛوف ِٓ األٛواف ٌلٗ٠
ٌل ٜاٌلٌٚخ اٍزوار١غ١خ ١ٕٛٚخ ٌٍزٕٛع
االٍزوار١غ١بد ٚفط ٜػًّ ٚثواِظ
اٌؾٌٙٚ ٞٛ١ب أ٘لاف ٚثواِظ ٚفطٜ
١ٕٛٚخ فبػٍخ ٚرؾل٠ل أ٠ٌٛٚبد ١ٕٛٚخ
ػًّ فبٕخ ثٙب
ٚاٙؾخ

اٌلٌٚخ رؼًّ ػٍ ٝرْى ً١اٌٍغٕخ اٌ١ٕٛٛخ  2-3وً ٛوف ِٓ األٛواف فٟ
ثوٚرٛوٛي لوٛبعٕخ ٌٍَالِخ اإلؽ١بئ١خ
ٌٍَالِخ اإلؽ١بئ١خ ٚرؾل٠ل ِٙبِٙب
ٌل ٗ٠اٛبه رٕظٌ ْٜٔ ّٟ١زٕف١ن
ٚافزٖبٕٙب
اٌجوٚرٛوٛي
اػبكح رٕظ ُ١اٌٍغٕخ
 3-3رٕف١ن ْٔب ٛاأل٠ٌٛٚبد فٟ
ٌل ٜاٌلٌٚخ اٍزوار١غ١خ ١ٕٛٚخ ٌٍزٕٛع
االٍزوار١غ١بد ٚفط ٜاٌؼًّ اٌ١ٕٛٛخ
اٌؾٚ ٞٛ١فطخ ػًّ فبٕخ ثٙب ٠زُ
ٌٍزٕٛع اٌؾ ٞٛ١وٍ١ٍٛخ ٌزؾم١ك اٌزٕف١ن
رٕف١ن٘ب ِٓ لجً اٌغٙبد اٌّؼٕ١خ فٟ
اٌٌ ٟٕٛٛإلرفبل ٗ١وَّبّ٘خ ٔؾ ٛعلٚي
اٌلٌٚخ  ٟ٘ٚرزّبِّ ٝغ أ٘لاف
أػّبي اٌزٕٛع اٌؾ ٞٛ١اٌؼبٌّٟ
ٚاٌزياِبد ارفبل ٗ١اٌزٕٛع اٌؾٞٛ١
٠زُ رٕف١ن ثواِظ فبٕخ ٌزضم١ف اٌغّب٘١و  1-4رٕفن عّ١غ األٛواف اٍزوار١غ١خ
١ٕٛٚخ ٌٍزٛػ١خ ٚاٌزضم١ف ٚرٛػٗ١
ثؤّ٘١خ اٌزٕٛع اٌؾٚ ٞٛ١رًّْ إلاه
اٌغّب٘١و ٚرْغ١غ اٌّْبهوخ اٌفؼبٌخ فٟ
ِطجٛػبد ٚالبِخ ِؾبٙواد رضم١ف١خ
َِبٔلح االرفبل١خ
ٌٍّلاهً ٚاٌغبِؼبد ٚونٌه ٕ٘بن
ى٠بهاد ِ١لأ١خ ٌٍّؾّ١بد ِٚواوي اوضبه
اٌؾٛ١أبد اٌفطو٠خ اٌّٙلكح ثبالٔمواٗ
ثبإلٙبفخ اٌٚ ٝهُ ػًّ رؼٕ ٟثٕفٌ
اٌّٛٙٛع  ّٓٙٚثواِظ اٌ َٛ١اٌؼبٌّٟ
ٌٍزٕٛع اٌؾٞٛ١
اٌّْبهوخ ف ٟػًّ اٌلهاٍبد اٌّ١لأ١خ
اٌّْبهوخ ف ٟاٌؾّالد اٌّؼٕ١خ فٟ
اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌطج١ؼخ .

ْ٠ 2-4غغ وً ٛوف ِٓ األٛواف فٟ
ٍٛف ٠زُ ػًّ مٌه ثؼل اػلاك اٌقطخ
ثوٚرٛوٛي لوٛبعٕٗ ٌٍَالِخ اإلؽ١بئ١خ
اٌ١ٕٛٛخ ٌجوٚرٛوٛي اٌَالِخ اإلؽ١بئ١خ
رٛػ١خ اٌغّب٘١و ثؤّ٘١خ اٌجوٚرٛوٛي
رٛػ١خ اٌّغزّؼبد األٍٕ١خ ِّب أصو ػٍ 3-4 ٝرْبهن اٌّغزّؼبد األٍٕ١خ اٌّؾٍ١خ
اٌّّبهٍبد اٌفؼٍ١خ ٚاٌن ٞأكٌٍّ ٜؾبفظخ ثفبػٍ١خ ف ٟرٕف١ن االرفبل١خ ٚف ٟػٍّ١برٙب
ػٍ ٝاٌَّز٠ٛبد اٌ١ٕٛٛخ ٚاإللٍ١ّ١خ
ػٍ ٝاٌزٕٛع اٌؾ. ٞٛ١

االٌزياَ ثبٌْو ٛٚاٌج١ئ١خ ٚاػبكح اٌزؤً٘١
ثّب ٠ىفً اٍزلاِخ اٌّٛائً اٌطج١ؼ١خ
ٌٍزٕٛع اٌؾٞٛ١

ٚاٌل١ٌٚخ
٠ 4-4ؼمل إٔؾبة األكٚاه ٚإٔؾبة
اٌٍّٖؾخ اٌوئ١َ١خ ثّب ف ُٙ١اٌمطبع
اٌقبٓ ّواوبد ٌزٕف١ن االرفبل١خ
٠ٚلِغّٛ ْٛاغً اٌزٕٛع اٌؾ ٞٛ١فٟ
اٌقط ٜاٌمطبػ١خ

 3-4انتقذو انًحشص َحٕ بهٕؽ أْذاف
ٔبشايذ انؼًم بشأٌ انًُبطق انًحًٍت
انغبٌبث

انٓذف

اْ كٌٚخ لطو ٚاّ٠بٔب ً ِٕٙب ثؤّ٘١خ ؽّب٠خ
اٌغب٠خ ( )1أْبء ٚرؼي٠ي األٔظّخ
اٌ١ٕٛٛخ ٚاإللٍ١ّ١خ ِٓ إٌّبٛك اٌّؾّ١خ اٌج١ئخ ٚاٌزٕٛع اإلؽ١بئ ٟلل لبِذ ِٕن أْبء
رى ْٛكافٍخ فّ ٟجىخ ػبٌّ١خ وبٍٙبَ ف ٟاٌّغٌٍ األػٌٍٍ ٝج١ئخ ٚاٌّؾّ١بد اٌطج١ؼ١خ
(ٍبثمب ً) ؽبٌ١ب ً ٚىاهح اٌج١ئخ ثلهاٍخ الفز١به
اٌغب٠بد اٌؼبٌّ١خ اٌّزفمخ ػٍٙ١ب
أُ٘ اٌّٛالغ اٌّالئّخ إلْٔبء إٌّبٛك
اٌّؾّ١خ .
وّب لبِذ ثزْى ً١اٌٍغٕخ اٌزٛع١ٙ١خ ٌٍزٕٛع
اٌؾٚ ٞٛ١اٌز ٟلبِذ ثلٚه٘ب ثبلزواػ لبْٔٛ
ؽّب٠خ اٌؾ١بح اٌفطو٠خ ِٛٚإٙٛب اٌطج١ؼ١خ
ٚاٌز ٟأجؼضذ ِٕٙب لواهاد فبٕخ ثبْٔبء
اٌّؾّ١بد اٌطج١ؼ١خ ٚلل ٕلهد لواهاد ِٓ
ٍّ ٛهئ ٌ١اٌّغٌٍ األػٌٍٍ ٝج١ئخ
ٚاٌّؾّ١بد اٌطج١ؼ١خ (ٍبثمب) ثقٖٓٛ
اٌّؾّ١بد اٌطج١ؼ١خ ٚرُ اإلػالْ ػٕٙب ٘ٚنٖ
اٌّؾّ١بد ٘-: ٟ
ِ- 1ؾّ١خ اٌنف١وح
ِ- 2ؾّ١خ فٛه اٌؼل٠ل

ِ- 3ؾّ١خ اٌو( ُ٠اٌّْبي اٌغوث)ٟ
ِ- 4ؾّ١خ اٌؼو٠ك ٚاٌَّؾج١خ
ِ- 5ؾّ١خ اًٌ١ٍٛ
وّب رُ االػزواف ثّؾّ١خ اٌو ِٓ ُ٠لجً
أٌَٛ١ىٌ ٛزلفً ِٓ  ّٓٙاٌّؾّ١بد اٌؼبٌّ١خ
اٌقبٕخ وّؾّ١خ اإلَٔبْ ٚاٌّؾ ٜ١اٌؾ. ٞٛ١
وّب اْ رٍه إٌّبٛك اٌّؾّ١خ رٕلهط ّٓٙ
إٌّبٛك اٌّٛعٛكح ػٍِٕ ٝظِٛخ إٌّبٛك
اٌّؾّ١خ اٌقبٕخ ثّغٌٍ اٌزؼبٌ ْٚلٚي
اٌقٍ١ظ اٌؼوث١خ  ،وّب ٍٛف رؼٍٓ ِؾّ١بد
عل٠لح ِضً ِؾّ١خ اٌ ً١ٍٛاٌغوث١خِٚ -ؾّ١خ
أَ اٌؼّل – ِٚؾّ١خ أَ لوْ _ِؾّ١خ اٌوفبع
اْ إٌّبٛك اٌّؾّ١خ اٌمبئّخ ٚاٌّمزوؽخ
اٌغب٠خ ( )2اكهاط إٌّبٛك اٌّؾّ١خ فٟ
اٌمطبػبد ِٓ إٌّبظو اٌطج١ؼ١خ األه١ٙخ رًّْ ِقزٍف اٌج١ئبد اٌّٛعٛكح ف ٟاٌلٌٚخ
ٚاٌجؾو٠خ األٍٚغ ٔطبلب ً ثؾ١ش ٠زُ ؽفع وب٢ر: ٟ
ِؾّ١خ اٌو : ُ٠اإلَٔبْ ٚاٌّؾ ٜ١اٌؾٞٛ١
عّ١غ أٔٛاع اٌج١ئبد
ِؾّ١خ اٌنف١وح  :اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌزٕٛع
اإلؽ١بئ ٟإٌجبرٌْ ٟغوح اٌموَ (ٍبؽٍ١خ)
(اٌّبٔغوٚف)
ِؾّ١خ فٛه اٌؼل٠لِ :ؾّ١خ اٌزواس اٌطج١ؼٟ
ِؾّ١خ ٍبؽٍ١خ ِٚؾّ١خ ثو٠خ
ِؾّ١خ اٌِ : ً١ٍٛؾّ١خ اٌَ١بؽخ اٌج١ئ١خ
ِؾّ١خ اٌؼو٠ك ٚاٌَّجؾ١خ  :اٌؾفبظ ػٍٝ
اٌزٕٛع اٌؾ ٞٛ١إٌجبر( ٟاٌوِش – اٌغٚب
....اٌـ )
ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاإللٍ ّٟ١رَؼ ٝكٌٚخ لطو اٌٝ
اٌغب٠خ ( )3أْبء ٚرؼي٠ي اٌْجىبد
رؼي٠ي رجبكي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌقجواد ث ٓ١كٚي
اإللٍ١ّ١خ ٚإٌّبٛك اٌّؾّ١خ اٌؼبثوح
ٌٍؾلٚك ٚاٌزؼب ْٚث ٓ١إٌّبٛك اٌّؾّ١خ اإللٍ ِٓ ُ١فالي إٌظبَ اٌّٛؽل ٌؾّب٠خ اٌؾ١بح
اٌفطو٠خ ٌلٚي ِغٌٍ اٌزؼب ْٚاٌقٍ١غ ٟؽ١ش
اٌّزغبٚهح ػجو اٌؾلٚك اٌ١ٕٛٛخ
رُ ٛوػ اٌّٛٙٛع
 اٌجوٚرٛوٛي اٌقبٓ ثبٌّؾبفظخ ػٍٝاٌزٕٛع اإلؽ١بئٚ ٟأْبء إٌّبٛك
اٌّؾّ١خ إٌّجضمخ ِٓ إٌّظّخ
اإللٍ١ّ١خ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ ٕ٘ٚبن
رؼب ْٚفِ ٟغبي أثمبه اٌجؾو
ٚاٌَالؽف ٌ١ىٕ٘ ْٛبن رؼبْٚ

اٌغب٠خ ( )4رؾَ ٓ١ف ٟرقطٚ ٜ١اكاهح
إٌّبٛك اٌّؾّ١خ

اٌغب٠خ (ِٕ )5غ ٚرقف١ف اٌٛلغ اٌٍَجٟ
ٌٍزٙل٠لاد اٌوئ١َ١خ اٌٛالؼخ ػٍٝ
إٌّبٛك اٌّؾّ١خ

اٌغب٠خ ( )6إٌٚ ٗٛٙاإلٖٔبف ٚرمَُ١
إٌّبفغ

اٌغب٠خ ( )7رؼي٠ي ٚوفبٌخ اّوان
اٌّغزّؼبد األٍٕ١خ ٚاٌّؾٍ١خ ٚإٔؾبة
اٌٍّٖؾخ اٌّؼٕٓ١١

ؽلٚكٞ
رمٚ َٛىاهح اٌج١ئخ ِٓ فالي اكاهح اٌّؾّ١بد
ٚاٌؾ١بح اٌفطو٠خ ثبػلاك ٚرٕف١ن فط ٜإلكاهح
اٌّؾّ١بد اٌطج١ؼ١خ ثبٌلٌٚخ ٚاػلاك اٌلهاٍبد
ٚاٌجؾٛس ػٍ ٝإٌّبٛك اٌّؾّ١خ ِٚزبثؼٗ
رطٛه اٌٙٛغ

اْ اٌزٙل٠لاد اٌوئ١َ١خ اٌٛالؼخ ػٍ ٝإٌّبٛك
اٌّؾّ١خ ٘ ٟاٌٖ١ل ٚاٌوػ ٟاٌغبئو ٚ
االٍزقلاَ اٌغ١و َِزلاَ (االٍزٕياف) ٌٍّٛاهك
اٌطج١ؼ١خ ٚاٌيؽف اٌؼّوأٚ ٟاٌّْبه٠غ
األٍبٍ١خ ٌٍجٕ١خ اٌزؾز١خ ف٘ ٟنا اٌٖلك رُ
إلاه لبٔ ْٛهلُ ( )ثقٖ ٓٛؽّب٠خ اٌؾ١بح
اٌفطو٠خ ِٛٚإٙٛب اٌطج١ؼ١خ ٚاٌمبٔ ْٛهلُ ( )
ثقٖ ٓٛرٕظ١ٕ ُ١ل اٌؾٛ١أبد ٚاٌطٛ١ه
اٌجو٠خ وّب رؼًّ اٌلٌٚخ ػٍ ٝرٕظ ُ١ػٍّ١خ
اٌوػٚ ٟرٕظ ُ١رواف ٔ١البِخ اٌّؾّ١بد
ٚاٌؼية ٚرُ أْبء ِووي ٌٍّوالجخ ٚرزجؼٗ ػلح
ٚؽلاد ثو٠خ ٚثؾو٠خ ٚرُ اٌزَٕ١ك ِغ اٌزقطٜ١
اٌؼّوأٌٍ ٟؾل ِٓ اٌزلِ١و اٌج١ئٟ
اْ ؽّب٠خ اٌزٕٛع اٌؾٚ ٞٛ١اٌىبئٕبد اٌفطو٠خ
ػٓ ٛو٠ك البِخ اٌّؾّ١بد اٌطج١ؼ١خ ٠ؼٛك
ثبٌٕفغ ػٍ ٝاٌغّ١غ ف ٟٙرْىً ثٕٛن ع١ٕ١خ
ٛج١ؼ١خ ٌٍزٕٛع اٌؾّٙٚ ٞٛ١بْ االٍزّواه
ٚثمبء األٔٛاع ٚؽفع اٌزواس اٌطج١ؼٚ ٟرؼٛك
ثبٌّٕفؼخ ػٍ ٝاٌَىبْ اٌّؾٍ ٓ١١ف ٟاٌموٚ ٜفٟ
ِٕطمخ اٌّؾّ١خ ِٓ فالي ا٠غبك فوٓ ػًّ ٌُٙ
رم َٛاٌلٌٚخ ثّْبهوخ اٌَىبْ اٌّؾٍ ٓ١١فٟ
إٌّبٛك اٌّؾّ١خ ٚ ،رم َٛثبْٔبء اٌّغّؼبد
اٌقبٕخ ٌٍضوٚح اٌؾٛ١أ١خ ٚرمل ُ٠اٌقلِبد

ٍٛف ٠زُ رْىِ ً١غٌٍ اكاهح ألً٘
إٌّطمخ فِٕ ٟطمخ اٌنف١وح

اٌالىِخ ٌ ُٙثبإلٙبفخ اٌ ٝاٌزؼبِ ْٚغ اٌّغٌٍ
األػٌٍٍ ٝزؼٍ ُ١ثزٕظ ُ١هؽالد ٌطالة اٌّلاهً
اٌ ٝاٌّؾّ١بد وّب رم َٛثّٕؼ روافٌّ ٔ١ؾّ١خ
اٌْؾبٔ١خ ٌٍواغج ٓ١ف ٟى٠بهرٙب وّب اْ ٕ٘بن
ِمزوػ إللبِخ ِووي ٌٍيٚاه ف ٟوً ِؾّ١خ
 ٍٛف ٠زُ رْىِ ً١غٌٍ اكاهح ألً٘إٌّطمخ فِ ٟؾّ١خ اٌنف١وح
 رواف ٔ١اٌؼية ٚاٌَّبػ ثبٌوػ ٟفٟإٌّبٛك اٌّؾّ١خ
 رٕظِّ ُ١بهٍخ اٌٖ١ل ٌٍؾفبظ ػٍٝاٌزواس
 أْبء ِووي اٌؼٍّ١بد الٍزمجبياٌْىبٚ ٞٚاٌجالغبد ػٓ اٌّقبٌفبد

ْ٠بهن ِٛظف ٛاٌٛىاهح فٚ ٟهُ اٌؼًّ
اٌغب٠خ ()8
 ثٕبء اٌملهاد ػٍ ٝرقطٚ ٜ١اكاهح ٚاٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ كافً ٚفبهط اٌجالك فِٟغبي رقطٚ ٜ١اكاهح اٌّؾّ١بد
اٌّؾّ١بد
 ؽٛٚه االعزّبػبد ٚاٌّئرّواد ٠مِٛ َٛظف ٟاكاهح اٌّؾّ١بد فٟاٌقبٕخ ثبٌّؾّ١بد ٚاٌؾ١بح اٌفطو٠خ
اٌٛىاهح ف ٟاعواء اٌَّٛؽبد
 اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌقبٕخ ثبٌؾ١بحاٌّ١لأ١خ
اٌفطو٠خ
 اٌزَٕ١ك ِغ عّ١غ اٌغٙبداٌؼبٍِخ ثبٌلٌٚخ
 أْبء ِووي ػٍّ١بد ٌٍّوالجخاٌغب٠خ (ٙٚ )9غ ٚرطج١ك ٔٚمً
رىٌٕٛٛع١ب ِٕبٍجخ ٌٍّٕبٛك اٌّؾّ١خ
 أْبء ّجىخ ارٖبالد ٌزَِ ً١ٙوالجخإٌّبٛك اٌّؾّ١خ
 رٛف١و ٍ١بهاد ِغٙيح ِٚيٚكحثبٌىبِ١واد ٌّوالجخ اٌّؾّ١بد
ٚإٌّبٛك اٌطج١ؼ١خ(اٌجو٠خ ٚاٌجؾو٠خ )
رلهط ِ١يأ١خ اٌّؾّ١بد اٌزبثؼخ ٌٍٛىاهح ّٓٙ
اٌغب٠خ ( )10وفبٌخ االٍزلاِخ اٌّبٌ١خ
اٌّ١يأ١خ اٌقبٕخ ثبٌٛىاهح اٌز٠ ٟزُ اػلاك٘ب
ٌٍّٕبٛك اٌّؾّ١خ
ٍٕ٠ٛب ً ٘ٚنٖ اٌّٛاىٔبد رلهط ؽَت اٌقطٜ
ٚاٌجواِظ إٌَ٠ٛخ اٌز٠ ٟزُ اإلػلاك ٌٙب َِزمجالً
ِ ٟ٘ٚوثٛٛخ  ّٓٙاإلٍزوار١غ١خ اٌ١ٕٛٛخ
ٌٍزّٕ١خ اٌَّزلاِخ
كػُ ٚرؼ ٘٠ٛاٌّْبه٠غ اٌج١ئ١خ
رٛفو ثواِظ اٌزٛػ١خ اٌج١ئ١خ ثبٌٛىاهح ٌٍغّٛٙه
اٌغب٠خ ( )11رؼي٠ي االرٖبي ٚاٌزضم١ف
اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ػٓ اٌّؾّ١بد اٌطج١ؼ١خ
ٚرٛػ١خ اٌغّٛٙه ثؤّ٘١خ اٌّؾّ١بد

اٌطج١ؼ١خ ٚاٌؾ١بح اٌفطو٠خ ِٛٚإٙٛب
اٌطج١ؼ١خ

ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك اٌىز١جبد ٚاٌجٍٛزواد
ٚاٌزٛػ١خ ثبإلٙبفخ اٌ ٝاٌىزت ٚاٌّؾبٙواد
اٌّزؼٍمخ ثبٌّؾّ١بد ٚاٌزٕٛع اٌؾ ٞٛ١ثبٌلٌٚخ
٠ٚزُ وّب موو ف ٟاٌغب٠خ( ) رور١ت ى٠بهح
ٌٍواغج ٓ١ف ٟى٠بهح اٌّؾّ١بد

اٌغب٠خ ( )12رم ُ١١وفبءح ٚاكاهح إٌّبٛك
اٌّؾّ١خ ٚرؾَٕٙ١ب ثٖلك اٌزؼبِ ْٚغ
إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ ٌزم ُ١١وفبءح اكاهح
إٌّبٛك اٌّؾّ١خ

رم َٛاٌٛىاهح ِّضٍخ ثبكاهح اٌّؾّ١بد ٚاٌؾ١بح
اٌغب٠خ ( )13رمٚ ُ١١هٕل اٌؾبٌخ
اٌفطو٠خ ٚاكاهح اٌؾّب٠خ ٚاٌزؤ٘ ً١اٌج١ئٟ
ٚاالرغب٘بد ف ٟإٌّبٛك اٌّؾّ١خ
 رُ كهاٍخ هٕل اٌؾبٌخ فِ ٟؾّ١خ ثّوالجخ كٚه٠خ ٌٍّؾّ١بد ٚهٕل اٌّقبٌفٓ١ٚرَغ ً١اٌّقبٌفبد ٚهفؼٙب اٌ ٝإٌ١بثخ اٌج١ئ١خ
اٌنف١وح
وّب موؤب رُ افز١به إٌّبٛك اٌّؾّ١خ ثٕبء
اٌغب٠خ ( )14وفبٌخ اٍٙبَ اٌّؼبهف
ػٍ ٝكهاٍبد ػٍّ١خ الفز١به أف ًٚاٌّٛالغ
اٌؼٍّ١خ ف ٟأْبء إٌّبٛك اٌّؾّ١خ
اٌغل٠وح ثبٌؾّب٠خ أفناً ثبالػزجبه أُ٘ اٌىبئٕبد
ٔٚظُ إٌّبٛك اٌّؾّ١خ
اٌفطو٠خ ٍٛاء اٌؾٛ١أ١خ أ ٚإٌجبر١خ
اٌّٛعٛكح ثٙب ٚأّ٘١زٙب ٌٍزواس اٌطج١ؼٟ
ٚونٌه ؽّب٠زٙب ِٓ االٍزغالي اٌغ١و َِزلاَ

سثػ أْذاف ٔصاسح انجٛئخ ثؤْذاف
إعزشارٛغٛخ انزُٕع انجٕٛنٕعٙ
ٔانجشايظ انز ٙرى اَغبصْب ثئداسح
ً نٓزِ
حًبٚخ انحٛبح انفؽشٚخ ؼجقب
اْٞذاف

أْذاف
انًغهظ

انجشايظ
ٔانًشبسٚغ
أْذاف
انًُفزح
إعزشارٛغٛخ
يٍ قجم
إداسح
انزُٕع
حًبٚخ
انجٕٛنٕعٙ
انحٛبح
انفؽشٚخ

أٔ:ً٢

انٓذف انضبيٍ

ثُبء
انقذساد
انجششٚخ.

انزشثٛخ
ٔانٕػٙ
انجٛئٙ

-1دورة فً
طرق مراقبة
النعام بالبراري

-2دورة فً
تطبٌق إجراءات
ساٌتس(مبتدئه)

ي٣حظبد

قامت اإلدارة بإعداد ورشة
عمل لمفتشً إدارة المراقبة
البرٌة وقسم أبحاث الحٌاة
الفطرٌة بالمجلس األعلى
للبٌئة والمحمٌات الطبٌعٌة
حٌث أقٌمت الدورة بقاعة
محمٌة الشحانٌة

تم إعداد دورة عن إجراءات
تنظم استٌراد وتصدٌر
الكائنات المهددة باالنقراض
وذلك بفندق مروب فً
الفتره2224/5/27-23م

-3دورة فً
تم إعداد دورة عن
تطبٌق إجراءات إجراءات تنظم استٌراد
ساٌتس(متقدمه) وتصدٌر الكائنات المهددة

باالنقراض وذلك بفندق
المارٌوت 2225/1/13-12م
(دورة إقلٌمٌة لدول الخلٌج )

*فٌلم عن تنظٌم
استٌراد وتصدٌر
الكائنات
ً:
صبَٛب
َشش
انٕػٙ
انجٛئ.ٙ

-1المشاركة فً
إنتاج أفالم
توثٌقٌة عن
الحٌاة الفطرٌة
بالدولة

الحٌة المهددة
باالنقراض.
*فٌلم عنن المحمٌنات
الطبٌعٌة.
*فنننننٌلم عنننننن الحٌننننناة
الفطرٌة بدولة قطر.
وذلك بالتعاون مع المركز
اإلعالمً والتثقٌف
البٌئً

-2كتٌب عن
تنظٌم االتجار فً
الكائنات المهددة
باالنقراض

تم إعداد كتٌب عن تنظٌم
االتجار بالكائنات الحٌة
المهددة باالنقراض وقد تم
طباعته ونشره.

-3إصدار كتاب
عن النعام

-4إصدار كتاب
عن المها العربً

تم طباعته ونشره.

تم انجازه ومازال فً طور
المراجعة من قبل لجنة
التألٌف والترجمة والنشر
بالمجلس ولم ٌتم طباعته
حتى اآلن

-5إقامة برامج تقٌم محمٌة الشحانٌة العدٌد
توعوٌة وتثقٌفٌة من الفعالٌات والنشاطات
عن حماٌة الحٌاة البٌئٌة وتستضٌف العدٌد من
المدارس الحكومٌة
الفطرٌة فً
والخاصة وذلك فً إطار
محمٌة الشحانٌة
تحقٌق أهداف المجلس فً
نشر الوعً والتثقٌف البٌئً

ً:
صبنضب
ثُبء
َظبو
إداس٘
فبػم

انٓذف
انغبدط
انزششٚؼبد
انجٛئٛخ

-1تنظٌم صٌد
الحٌوانات
والطٌور
والزواحف البرٌة

بناء على القانون
رقم ( )4لسنة
2222م

قانون رقم ()19

-2قانون بشأن
حماٌة الحٌاة
الفطرٌة
ومواطنها
الطبٌعٌة

-3تحدٌد موسم
صٌد الطٌور
والحٌوانات
البرٌة

-4شروط
وضوابط الصٌد
فً محمٌة
المنطقة الشمالٌة
الغربٌة لدولة
قطر(محمٌة
الرٌم)

-5تنظٌم االتجار
فً الكائنات
الفطرٌة المهددة
باالنقراض
ومنتجاتها

لسنة 2224م

بقرار من رئٌس
المجلس سنوٌا

قرار رقم ()62
لسنة 2225م

تم إصدار القانون
رقم ()5لسنة 2226
الخاص بتنظٌم
االتجار بالكائنات
الفطرٌة ومنتجاتها

-6تنظٌم موسم
جلب الصقور إلى
الدولة

-7شننننننننننننننننننننروط
وإجننننننننننننننننننراءات
ممارسنننة أنشنننطة
التربٌة فً األسر
أو اإلكثنننننننننننننننننننار
صننننناعٌا ألنننننوا
أو عٌنننننننننننننننننننننات
الكائنات الفطرٌنة
المهننننننننننننننننننننننننددة
بننننننننننننننننناالنقراض
ومنتجاتها

-8مشرو
تنظٌم الصٌد
البحري

اصدر رئٌس المجلس
األعلى للبٌئة والمحمٌات
الطبٌعٌة قرار رقم ( ) 7
لسنة  2227بتنظٌم جلب
الصقور

بناء على القرار رقم ()6
لسنة2227م

بناءا على توصٌة أعضاء
لجنة اإلستراتٌجٌة البحرٌة
تم التنسٌق بٌن المجلس
وإدارة الثروة السمكٌة
بوزارة البلدٌة والزراعة
وجامعة قطر حٌث شكلت
لجنة فنٌة لتحدٌد وسائل
الصٌد والمواسم المسموح
الصٌد فٌها

إَٞاع
انذخٛهخ
ٔيؼبٛٚش
انغ٣يخ

تم االنضمام إلى بروتوكول
-1انضمام
قرطاجنه وتم التصدٌق علٌه
وتطبٌق
من قبل سمو األمٌر بتارٌخ
بروتوكول
2226/5/1م
السالمة االحٌائٌه
(قرطاجنه)

انجٛئٛخ

انٓذف
انحبد٘ ػشش
ا٢رفبقٛبد
انجٛئٛخ
انًزؼذدح
اٞؼشاف

-2إعداد
اإلستراتٌجٌة
الوطنٌة
لبرتوكول
قرطاجنه
للسالمة
اإلحٌائٌة

جاري العمل اآلن على إعداد
مشرو قانون لتشكٌل لجنة
وطنٌة للسالمة اإلحٌائٌة

-1االنضمام إلى
اتفاقٌة التنو
البٌولوجً

تم االنضمام والتوقٌع على
االتفاقٌة فً عام1996م

-2إعداد
اإلستراتٌجٌة
الوطنٌة للتنو
البٌولوجً

2224م

-3انضمام إلى
اتفاقٌة مكافحة
التصحر

تم االنضمام إلى االتفاقٌة فً
عام0999م

-4اإلستراتٌجٌة ٌتم اآلن إعنداد اإلسنتراتٌجٌة
الوطنٌة لمكافحة الوطنٌنننة لمكافحنننة التصنننحر
بدولة قطر
التصحر

ً:
ساثؼب
ثُبء
قبػذح
يؼهٕيبد
ثٛئٛخ

انٓذف
انغبثغ
انجحش
انؼهًٙ

 -5االنضمام
إلى اتفاقٌة
ساٌتس

تم االنضمام إلى االتفاقٌة فً
عام 2221

-1دراسة عن
حالة السالحف
البحرٌة بشاطئ
فوٌرط الساحلً

تم طباعة هذه الدراسة
ونشرها

 -0دراسة عن
أشجار
المانجروف

تنننننم تشنننننكٌل فرٌنننننق العمنننننل
بالتعننناون بنننٌن جامعنننة قطنننر
وشركة رأس غاز

( القرم)

-3مسح
مٌدانً ألبقار
البحر

تم إعداد خطة للمشرو منن
خنننالل دعنننم شنننركة دولفنننٌن
والقنننوات المسنننلحة القطرٌنننة
للقٌام بالجوالت المٌدانٌة

 -4رصد سلوك
الغزالن التً تم

ٌتم حالٌنا رصند لعندد غنزالن
الرعً الموجودة بالبراري

إطالقها

-5رصد سلوك
النعام الذي تم
إطالقه

تنننننم إعنننننادة إطنننننالق النعنننننام
بنننننالبراري (42طنننننائر)وتنننننم
توزٌعهنننننننا علنننننننى محمٌنننننننة
الشننننننننننحانٌة والمسننننننننننحبٌة
ومحمٌنننة النننرٌم وتنننم تكنننوٌن
مجموعننننات تزاوجٌننننه التننننً
نننتج منهننا عنندد مننن الفننرو
وهً بحالة صحٌة جٌده

-6رصد مٌدانً
للسالحف
البحرٌة

تمت الدراسة على شاطئ
فوٌرط

المرحلة
األولى 2225

تننننم رصنننند موسننننم تعشننننٌ

-7رصد مٌدانً
للسالحف
البحرٌة
المرحلة
الثانٌة 2227

السننننننننننننننالحف البحرٌننننننننننننننة
لعام2227بالتعاون مع مركز
الدراسننننات البٌئٌننننة وشننننركة
رأس لفان حٌث تمت تغطٌة
مناطق عدٌده ٌكثر بها وضع
األعشنننا وهنننً :المروننننه-
فنننننننوٌرط-رأس لفنننننننان-رأس
ركن-جزٌرة أم تٌس

تنننننم االنتهننننناء منننننن
-8دراسة عن
تصنٌف المناطق المرحلة األولى
الساحلٌة /أطلس
السواحل
المرحلة األولى (
الجهة الشرقٌة)

العمل جاري لدراسة
-9دراسنننننة عنننننن
تصنٌف المنناطق الجهة الغربٌة
الساحلٌة /أطلنس
السنننننننننننننننننننننواحل
المرحلة األولى (
الجهة الغربٌة)

-12دراسة عن
مناطق الشعب
المرجانٌة بٌن
دولة قطر ودولة
اإلمارات

تم االنتهاء من جزء من
الدراسة بدعم من شركة
دولفن

خبيغب
ً :انٓذف أٞل -1إنشاء المختبر
البٌطري الحدٌث
انًحًٛبد
ثُبء
لتحلٌل العٌنات
انقذساد انؽجٛؼٛخ
انزقُٛخ

-2تطوٌر
المستشفى
البٌطري
بالشحانٌة
باألجهزة
والمعدات
الحدٌثة

ً:
عبدعب
إػبدح
رؤْٛم
انُظى
انجٛئٛخ

-3إنشاء مركز
لتربٌة وإكثار
الحبارى

تم االنتهاء من التصامٌم
الخاصة بالمركز وهً فً
طور إصدار الرخص من
وزارة البلدٌة لطرحها
مناقصه عن طرٌق الهٌئة

العامة لألشغال

ٌقننوم القسننم بإنشنناء محمٌننة
فننً منطقننة الوسننٌل حٌننث تننم
-4إعالن محمٌة
تسوٌرها منن جمٌنع الجهنات
الوسٌل الطبٌعٌة
وسٌبدأ العمل بها منن حٌنث
زراعننننننة النباتننننننات البرٌننننننة
المناسبة ومن ثنم نقنل بعنض
الحٌوانننننننات البرٌننننننة إلٌهننننننا
كالمهنننننا العربنننننً والغنننننزالن
وذلك وفقا ًللقرار رقنم ()8
الصننننننننننننادر سنننننننننننننة 2225
باعتبارها محمٌة طبٌعٌة

 -5إعالن
منطقة الشمال
الغربٌة لدولة
قطر محمٌة
طبٌعٌة (محمٌة
الرٌم)

-6إعالن محمٌة
العرٌق
والمسحبٌة
الطبٌعٌة

بناء على القرار رقم ()7
لسنة 2225م

بناء على القرار رقم
( )1لسنة 2226م

-7اعتبار مناطق
نمو شجر القرم
محمٌات طبٌعٌة

بناء على القانون رقم ()5
لسنة 2226م

-8إعالن محمٌة
الذخٌرة كمحمٌة
طبٌعٌة

بناء على القرار رقم
( )6لسنة 2226م

-9إعالن محمٌة
خور العدٌد
الطبٌعٌة

بناء على القرار رقم ( ) 1
لسنة2227م

-12إعادة توطٌن تم إطالق عدد من قطعان
غزال الرٌم بالبراري
غزال الرٌم
وبمناطق مختلفة من الدولة
بالبراري
وبعدة مراحل ابتداء من
القطرٌة
 2224-2222وٌتم اآلن
رصد سلوكها وتكاثرها

-11مشرو

تم إطالق عدد (  ) 42نعامنة

إعادة توطٌن
النعام
بالبراري
القطرٌة

بكنننننننننل محمٌنننننننننات النننننننننرٌم
والمسحٌة والشحانٌة وذلنك
فً عام 2225

تنننم بٌنننع الغنننزالن ( النننرٌم )
-12بٌع غزال
الرٌم للمواطنٌن التً ٌتم إكثارها فً محمٌة
لموسمٌن
عشننننننٌرج علنننننننى
2226-2223
مواسم مختلفة
2226-2223

-13إعادة تأهٌل العمننل جنناري الختٌننار شننركة
النظم البٌئٌة فً تقننوم بتأهٌلهننا للعمننل ضننمن
السٌاحة البٌئٌة
محمٌة الوسٌل

انٓذف
انشاثغ
انًشاػٙ
انصحشأٚخ

-1تنظٌم
عملٌة
الرعً

مشرو قرار مازال فً طور
االعتماد

ٔانزصحش

-2ترقٌم الثروة
الحٌوانٌة

تم ترقٌم الثروة الحٌوانٌة
بالتعاون مع وزارة البلدٌة

والشؤون الزراعٌة

انٓذف
انضبنش

تنننننم االنتهننننناء منننننن
-1دراسة عن
انًٕاسد تصنٌف المناطق المرحلة األولى
انجحشٚخ
الساحلٌة /أطلس
السواحل
ٔانغبحهٛخ المرحلة األولى (
الجهة الشرقٌة)

العمنل جنناري لدراسننة
-2دراسنننننة عنننننن
تصنٌف المنناطق الجهة الغربٌة
الساحلٌة /أطلنس
السنننننننننننننننننننننواحل
المرحلة األولى (
الجهة الغربٌة)

-3دراسة عن
مناطق الشعب
المرجانٌة بٌن
دولة قطر ودولة
اإلمارات

انٓذف
انضبَٙ
يٕاقغ
ٔيُشآد

-1تطوٌر مبنى
االستقبال
بمحمٌة الشحانٌة

تم االنتهاء من جزء من
الدراسة بدعم من شركة
دولفن

تم افتتاح مبنى االستقبال
بتارٌخ 2224/12/13م
بحضور وزٌر البلدٌة

انغٛبحخ
انجٛئٛخ

والزراعة حٌث كان فً
استقباله سعادة األمٌن العام
تم وضع سور لمحمٌة
الشحانٌة بشكل ٌالءم البٌئة
التراثٌة للدولة
-2تسوٌر محمٌة
الشحانٌة

تم تشجٌر كل من محمٌة
المسحبٌة ومحمٌة الشحانٌة
حٌث تم إنشاء مسطحات
خضراء وزراعة بعض
المناطق بالورود والزهور
لتعطً منظرا جمالً
للمحمٌة

-3
التشجٌر

تم وضع لوحات إرشادٌة
بمواقع مختلفة من
المحمٌات الطبٌعٌة بالدولة
مثل:

-4وضع لوحات
إرشادٌة
(محمٌة الوسٌل – محمٌة الرٌم –
للمحمٌات
محمٌة العرٌق
والمسحبٌة-محمٌة خور العدٌد )

-5إنشاء مضمار
السلوقً

قٌد اإلنشاء
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