كاهون احتادي رمق (ً )42س ية 9111م
يف شبن حٌلًة اًحُئة وحمنَهتا
حنن زاًس جن سَعان بل هنَان،

رئُس دوةل الإماراث اًـصتَة املخحست،

تـس الاظالع ؿىل ادلس خور،
وؿىل اًلاهون الاحتادي رمق (ً )9س ية  9194ثشبن ادذطاضاث اًوزاراث وضالحِاث اًوزراء واًلواهني املـسةل
هل،
وؿىل اًلاهون الاحتادي رمق (ً )3س ية  9191يف شبن ادلفاع املسين واًلواهني املـسةل هل،
وؿىل اًلاهون الاحتادي رمق (ً )5س ية  9191يف شبن احلجص اًزراؾي واًلواهني املـسةل هل،
وؿىل اًلاهون الاحتادي رمق (ً )8س ية  9181يف شبن ثيؼمي ؿالكاث اًـمي واًلواهني املـسةل هل،
وؿىل اًلاهون الاحتادي رمق (ً )49س ية  9189يف شبن اإوشاء اًَِئة اًـامة لإدارت موارد املَاٍ يف دوةل الإماراث
اًـصتَة املخحست،
وؿىل اًلاهون الاحتادي رمق (ً )42س ية  9189ثشبن اًلاهون اًخجاري اًححصي واًلواهني املـسةل هل،
وؿىل املصسوم تلاهون رمق (ً )1س ية  9183يف شبن ثيؼمي ضَس اًعَور واحلَواانث،
وؿىل كاهون املـامالث املسهَة اًطادر ابًلاهون الاحتادي رمق (ً )5س ية  9185واًلواهني املـسةل هل،
وؿىل كاهون اًـلوابث اًطادر ابًلاهون الاحتادي رمق (ً )3س ية ،9189
وؿىل كاهون الإحصاءاث اجلزائَة اًطادر ابًلاهون الاحتادي رمق (ً )35س ية ،9114
وؿىل اًلاهون الاحتادي رمق (ً )31س ية  9114يف شبن اإهخاح واس خرياد وثساول المسست واملطَحاث اًزراؾَة،

وؿىل اًلاهون الاحتادي رمق (ً )29س ية  9114يف شبن مدَساث الفاث اًزراؾَة،
وؿىل اًلاهون الاحتادي رمق (ً )9س ية  9113ابإوشاء اًَِئة الاحتادًة ٌَحُئة،
وؿىل اًلاهون الاحتادي رمق (ً )91س ية  9113يف شبن ثـَني املياظق اًححصًة دلوةل الإماراث اًـصتَة املخحست،
تياء ؿىل ما ؾصضَ وزٍص اًطحة ،وموافلة جمَس اًوزراء واجملَس اًوظين الاحتادي ،وثطسًق اجملَس الؿىل
و ً
ًالحتاد،
بضسران اًلاهون اليت:
مادت ()9
ثـارًف
يف ثعحَق بحاكم ُشا اًلاهون ًلطس ابًلكٌلث واًـحاراث اًخاًَة املـاين املحٌُة كصٍن لك مهنا ،ما مل ِ
ًلذظ اًس َاق
مـىن بدص-:
ادلوةل :دوةل الإماراث اًـصتَة املخحست.
اًَِئة :اًَِئة الاحتادًة ٌَحُئة.
جمَس الإدارت :جمَس اإدارت اًَِئة.
رئُس جمَس الإدارت :رئُس جمَس اإدارت اًَِئة.
اًسَعاث اخملخطة :اًسَعة احملََة اخملخطة يف لك اإمارت من اإماراث ادلوةل.
اجلِاث املـيَة :مجَؽ اجلِاث املـيَة ثشؤون اًحُئة واًخمنَة داذي ادلوةل.
اًحُئة :احملَط احلَوي اذلي ثخجىل فَِ مؼاُص احلَات تبشاكًِا اخملخَفة وًخىون ُشا احملَط من ؾيرصٍن:
ؾيرص ظحَـيً :ضم اًاكئياث احلَة من اإوسان وحِوان وهحاث ،وكريُا من اًاكئياث احلَة وموارد ظحَـَة من
ُواء وماء وحصتة ومواد ؾضوًة وكري ؾضوًة ،ونشكل الهؼمة اًعحَـَة.
وؾيرص كري ظحَـيٌ :شمي لك ما بدذهل الإوسان اإىل اًحُئة اًعحَـَة من مًشبث اثتخة وكري اثتخة وظصق
وحسور ومعاراث ووسائي هلي وما اس خحسزَ من ضياؿاث ومدخىصاث وثلٌَاث.

اًحُئة اًححصًة :املَاٍ اًححصًة وما هبا من ثصواث ظحَـَة وهحااتث وبسٌلك واكئياث حبصًة بدصى ،وما فوكِا من
ُواء وما ُو ملام فهيا من مًشبث بو مرشوؿاث اثتخة بو مذحصنة وثحَف حسودُا حسود امليعلة الاكذطادًة
اخلاًطة ٌدلوةل.
اًحُئة املائَة :اًحُئة اًححصًة واملَاٍ ادلاذََة مبا فهيا املَاٍ اجلوفِة ومِاٍ اًَياتَؽ واًوداين وما هبا من ثصواث ظحَـَة
وهحااتث وبسٌلك واكئياث حِة بدصى وما فوكِا من ُواء وما ُو ملام فهيا من مًشبث بو مشارًؽ اثتخة بو
مذحصنة.
الهؼمة اًحَئِة :اًيؼام اًشامي اذلي ًضم مجَؽ مىوانث اًـيارص اًعحَـَة ٌَحُئة اًيت ثخاكمي وثخفاؿي فامي تُهنا.
املوارد اًعحَـَة :مجَؽ املوارد اًيت ل دذي ً إالوسان يف وحودُا.
احملمَة اًعحَـَة :الرض بو املَاٍ اًيت حمتزي تعحَـة تَئِة ذاضة (ظَور ،حِواانث ،بسٌلك ،هحااتث ،بو ػواُص
ظحَـَة) ذاث كمية زلافِة بو حٌلًَة بو تَئِة وًطسر تخحسًسُا كصار من جمَس اًوزراء تياء ؿىل اكرتاخ من اًَِئة
بو كصار من اًسَعاث اخملخطة.
ثسُور اًحُئة :اًخبزري ؿىل اًحُئة مبا ًلَي من كميهتا بو ٌشوٍ من ظحَـهتا اًحَئِة بو ٌس خزنف مواردُا بو ًرض
ابًاكئياث احلَة بو ابلاثر.
ثَوج اًحُئة :اًخَوج اًيامج ثشلك ظحَـي بو كري ظحَـي انجت ؾن كِام الإوسان ثشلك مدارش بو كري مدارش،
إارادي بو كري إارادي ،ابإدذال بي من املواد واًـوامي املَوزة يف ؾيارص اًحُئة اًعحَـَة ،واذلي ًًشب من حصائَ
بي دعص ؿىل حصة الإوسان بو احلَات اًيحاثَة بو احلَواهَة بو بذى ٌَموارد واًيؼم اًحَئِة.
املواد واًـوامي املَوزة :بًة مواد ضَحة بو سائةل بو كازًة بو بددٌة بو بخبصت بو رواحئ بو ضوضاء بو اإشـاؿاث بو
حصارت بو وجه الإضاءت بو اُزتازاث ثًذج ثشلك ظحَـي بو تفـي الإوسان وثؤدي تعصًلة مدارشت بو كري مدارشت
اإىل ثَوج اًحُئة وثسُورُا بو ا إلرضار ابلإوسان بو ابًاكئياث احلَة.
ثَوج اًِواء :لك ثلَري يف دطائص ومواضفاث اًِواء اخلاريج وُواء بماهن اًـمي وُواء الماهن اًـامة امللَلة
وش حَ امللَلة ًرتثة ؿَََ دعص ؿىل حصة الإوسان واًحُئة ،سواء اكن ُشا اًخَوج انجتا ؾن ؾوامي ظحَـَة بو
وشاط اإوساين.
اًخَوج املايئ :اإدذال بًة مواد بو ظاكة يف اًحُئة املائَة تعصًلة إارادًة بو كري إارادًة مدارشت بو كري مدارشت ًًذج
ؾيَ رضر ابملوارد احلَة بو كري احلَة بو هيسد حصة الإوسان بو ًـوق الوشعة املائَة مبا يف ذكل ضَس السٌلك
والوشعة اًس َاحِة بو ًفسس ضالحِهتا ًالس خـٌلل بو ًيلص من اٍمتخؽ هبا بو ًلري من دواضِا.
املواد املَوزة ٌَحُئة املائَة :بًة مواد ًرتثة ؿىل ثرصًفِا يف اًحُئة املائَة تعصًلة مدارشت بو كري مدارشت إارادًة بو
كري إارادًة ثلَري يف دطائطِا ؿىل حنو ًرض ابلإوسان وابًاكئياث احلَة الدصى بو ابملوارد اًعحَـَة بو ابًحُئة
املائَة بو ًرض ابملياظق اًس َاحِة بو ًخساذي مؽ الاس خزساماث الدصى املرشوؿة ٌَحُئة املائَة.

ش حاكث اًصضس اًحُيئ :وحساث اًـمي اًيت ثلوم جصضس مىوانث ومَواثث اًحُئة وثوفري اًحَاانث ٌَجِاث املـيَة
تطفة دورًة.
ثلِمي اًخبزري اًحُيئ :دراسة وحتََي اجلسوى اًحَئِة ًلوشعة اًيت كس ًؤثص اإكامهتا بو ممارس هتا ؿىل سالمة اًحُئة.
حٌلًة اًحُئة :احملافؼة ؿىل مىوانهتا ودواضِا وثوازهنا اًعحَـي ومٌؽ اًخَوج بو الإكالل مٌَ بو ماكحفخَ ،واحلفاظ
ؿىل املوارد اًعحَـَة وحصش َس اس هتالوِا وحٌلًة اًاكئياث احلَة اًيت ثـُ فهيا ،ذاضة املِسدت ابلهلصاض،
واًـمي ؿىل حمنَة لك ثكل املىوانث والارثلاء هبا.
حمنَة اًحُئة :اًس َاساث وا إلحصاءاث اًيت ثَ ي احذَاخاث اًخمنَة املس خسامة يف ادلوةل احامتؾَا وزلافِا واكذطاداي
وحتلق الُساف واملحادئ اًيت من بخَِا وضؽ ُشا اًلاهون وبمهِا حتسني ؾيارص اًحُئة اًعحَـَة واحملافؼة ؿىل
اًخيوع اًحَوًويج واًرتاج اًخارخيي والثصي واًعحَـي احلايل واملس خلدًل ابدلوةل.
اًخمنَة املس خسامة :رتط الاؾخحاراث اًحَئِة ثس َاسة اًخرعَط واًخمنَة مبا حيلق احذَاخاث وثعَـاث احلارض دون
اإذالل ابًلسرت ؿىل حتلِق احذَاخاث وثعَـاث املس خلدي.
اًاكرزة اًحَئِة :احلادج اًيامج ؾن ؾوامي ظحَـَة بو فـي الإوسان ،واذلي ًرتثة ؿَََ رضر شسًس ابًحُئة
وحتخاح مواهجخَ اإىل اإماكانث ثفوق اًلسراث احملََة.
املواد اخلعصت :املواد اًطَحة بو اًسائةل بو اًلازًة ذاث اخلواص اًضارت تطحة الإوسان بو اًيت ثؤثص ثبزريا ضارا
ؿىل اًحُئة ،مثي املواد اًسامة بو اًلاتةل ًالهفجار بو ًالش خـال بو ذاث الإشـاؿاث املؤًية.
املواد اًضارت :مجَؽ املواد اًيت ثؤدي تعصًلة مدارشت بو كري مدارشت اإىل ا إلرضار تطحة الإوسان بو اًحُئة ،سواء
اكهت ُشٍ املواد هميَائَة بو تَوًوحِة بو مشـة.
اًيفاايث :مجَؽ بهواع اخملَفاث بو اًفضالث اخلعصت وكري اخلعصت مبا فهيا اًيفاايث اًيووًة واًيت جيصى اًخزَص مهنا
بو املعَوة اًخزَص مهنا تياء ؿىل بحاكم اًلاهون وجشمي.
اًيفاايث اًطَحة :مثي اًيفاايث املزنًَة واًطياؾَة واًزراؾَة واًعحَة وخمَفاث اًدشُِس واًحياء واًِسم.
اًيفاايث اًسائةل :ويه اًطادرت ؾن املساهن واملًشبث اًخجارًة واًطياؾَة وكريُا.
اًيفاايث اًلازًة وادلذان والخبصت واًلحار :ويه اًطادرت ؾن امليازل واخملاجز واحملارق واملطاهؽ واًىساراث وملاًؽ
الجحار وحمعاث اًعاكة وبؾٌلل اًيفط ووسائي اًيلي واملواضالث اخملخَفة.
اًيفاايث اخلعصت :خمَفاث الوشعة واًـمََاث اخملخَفة بو رمادُا احملخفؼة خبواص املواد اخلعصت.
اًيفاايث اًعحَة :بًة هفاايث ثدشلك لكَا بو حزئَا من وس َج ثرشي بو حِواين بو دم بو سوائي اجلسم الدصى
بو الإفصازاث بو اًـلاكري بو امليخجاث اًطَسلهَة الدصى بو اًضٌلداث بو احللن بو الإجص بو الدواث اًعحَة
احلادت بو بًة هفاايث بدصى مـسًة بو هميَائَة بو مشـة انجتة ؾن وشاظاث ظحَة بو متصًظ بو مـاجلة بو رؿاًة
حصَة بو ظة بس يان بو حصة تَعصًة بو ممارساث ضَسلهَة بو ثطيَـَة بو كريُا بو حفوضاث بو بحباج بو

ثسرٌس بو بذش ؾَياث بو ختزٍهنا.
اإدارت اًيفاايث :مجؽ اًيفاايث وختزٍهنا وهلَِا وإاؿادت ثسوٍصُا واًخزَص مهنا مبا يف ذكل اًـياًة اًالحلة مبواكؽ
اًخزَص مهنا.
ثساول اًيفاايث :مجَؽ اًـمََاث اًيت ثحسب من وكت ثودل اًيفاًة اإىل حني اًخزَص المن مهنا ،وجشمي مجؽ
اًيفاايث وختزٍهنا وهلَِا ومـاجلهتا وثسوٍصُا بو اًخزَص مهنا.
اًخزَص من اًيفاايث :اًـمََاث اًيت ل ثؤدي اإىل اس خزالص املواد بو اإؿادت اس خزساهما ،مثي اًعمص يف الرض
بو احللن اًـمَق بو املـاجلة اًحَوًوحِة بو اًفزيايئَة /اًىميَائَة بو اًخرزٍن ادلامئ بو اًخسمري بو بًة ظصًلة ثلصُا
اًسَعاث اخملخطة.
اإؿادت ثسوٍص اًيفاايث :اًـمََاث اًيت جتصى ؿىل اًيفاايث هبسف اس خزالص املواد بو اإؿادت اس خزساهما ،مثي
الاس خزسام هوكود بو اس خزالص املـادن واملواد اًـضوًة بو مـاجلة اًرتتة بو اإؿادت حىصٍص اًزًوث.
اًوسائي اًححصًة :لك وس َةل ثـمي بو حىون مـست ٌَـمي يف اًحُئة اًححصًة وذكل دون اؾخحار ًلوهتا بو محوٍهتا بو
اًلصض من مالحهتا وٌشمي ذكل اًسفن واًلوارة اًيت جسري ؿىل اًزلكاث واملصهحاث اًيت جسري ؿىل وسادت
ُوائَة فوق سعح املاء بو اًيت ثـمي حتت سعح املاء واًلعؽ اًـامئة وامليطاث اًححصًة املثخذة بو اًـامئة
واًعائصاث املائَة.
وسائي هلي اًزًت :لك ما ٌس خـمي يف حتمَي اًزًت بو هلهل بو خضَ بو ثفصًلَ مبا يف ذكل دعوط الانتُة.
املًشبت :املًشبث اًطياؾَة واًس َاحِة ومًشبث اإهخاح وثوًَس اًىِصابء واملًشبث اًـامةل يف جمال اًىشف ؾن
اًزًت واس خرصاخَ وهلهل واس خزسامَ ومجَؽ مرشوؿاث اًحًِة الساس َة وبًة مًشبت بدصى.
اًزًت :مجَؽ بشاكل اًيفط اخلام ومٌخجاثَ ،وٌشمي ذكل بي هوع من بهواع اًَِسروهصتوانث اًسائةل وزًوث
اًدشحمي وزًوث اًوكود واًزًوث املىصرت وزًت الفصان واًلار وكريُا من املواد املس خرصخة من اًيفط بو
مش خلاثَ بو هفاايثَ.
املزجي اًزًيت :لك مزجي مايئ حيخوي ؿىل هكَة من اًزًت حزًس ؿىل ( )95حزءا يف املََون.
مِاٍ الاحزان كري اًيؼَفة( :مِاٍ اًطاتورت كري اًيؼَفة) :املَاٍ املَلات من ضِصجي اًسفِية اإذا اكهت حمخوايهتا من
اًزًت حزًس ؿىل ( )95حزءا يف املََون.
اًخرصًف :لك جرسة بو اوساكة بو اهحـاج بو ثفصًف لي هوع من املواد املَوزة بو اًخزَص مهنا يف اًحُئة املائَة
بو اًرتتة بو اًِواء.
الإقصاق:
ب .لك اإًلاء مذـمس يف اًحُئة اًححصًة ٌَمواد املَوزة بو اًفضالث من اًسفن بو اًعائصاث بو الرضفة بو كريُا.
ة .لك اإقصاق مذـمس يف اًحُئة اًححصًة ٌَسفن بو اًرتهَحاث اًطياؾَة بو كريُا.

مصهحاث اًيلي :اًعائصاث بو اًس َاراث بو اًلعاراث بو اجلصاراث بو ادلراخاث الًَة بو كري ذكل من اللث
املـست ٌَسري ؿىل اًعصق.
اًضوضاء :مجَؽ الضواث بو الاُزتازاث بو اذلتشابث اًطوثَة املزجعة بو اًضارت ابًطحة اًـامة.
املاكن اًـام :املاكن املـس لس خلدال اًـامة بو فئة مـَية من اًياس لي قصض من القصاض.
املاكن اًـام امللَق :املاكن اًـام اذلي هل شلك اًحياء املخاكمي اذلي ل ًسذهل اًِواء اإل من ذالل مٌافش مـست
ذلكل ،وًـخرب يف حنك املاكن اًـام امللَق وسائي اًيلي اًـام.
املاكن اًـام ش حَ امللَق :املاكن اًـام اذلي هل شلك اًحياء كري املخاكمي واملخطي مدارشت ابًِواء اخلاريج حبَر
ل ميىن اإكالكَ لكَا.
مادت ()4
الُساف والسس اًـامة
هيسف ُشا اًلاهون اإيل حتلِق القصاض الثَة:
 .9حٌلًة اًحُئة واحلفاظ ؿىل هوؾَهتا وثوازهنا اًعحَـي.
 .4ماكحفة اًخَوج تبشاكهل اخملخَفة وجتية بًة برضار بو باثر سَحَة فورًة بو تـَست املسى هدِجة خلعط وجصامج
اًخمنَة الاكذطادًة بو اًزراؾَة بو اًطياؾَة بو اًـمصاهَة بو كريُا من جصامج اًخمنَة اًيت هتسف اإىل حتسني
مس خوى احلَات واًخًس َق فامي تني اًَِئة وتني اًسَعاث اخملخطة واجلِاث املـيَة يف حٌلًة اًحُئة واحلفاظ ؿىل
هوؾَهتا وثوازهنا اًعحَـي وحصس َخ اًوؾي اًحُيئ ومدادئ ماكحفة اًخَوج.
 .3حمنَة املوارد اًعحَـَة واحلفاظ ؿىل اًخيوع احلَوي يف اإكَمي ادلوةل واس خلالهل الاس خلالل المثي ملطَحة
الحِال احلارضت واًلادمة.
 .2حٌلًة اجملمتؽ وحصة الإوسان واًاكئياث احلَة الدصى من مجَؽ الوشعة والفـال املرضت تَئِا بو اًيت ثـَق
الاس خزسام املرشوع ٌَوسط اًحُيئ.
 .5حٌلًة اًحُئة يف ادلوةل من اًخبزري اًضار ًلوشعة اًيت ثمت ذارح اإكَمي ادلوةل.
 .2ثيفِش الاًزتاماث اًيت ثيؼمِا الثفاكِاث ادلوًَة بو ا إلكَميَة املخـَلة حبٌلًة اًحُئة وماكحفة اًخَوج واحملافؼة ؿىل
املوارد اًعحَـَة اًيت ثطادق ؿَهيا بو ثيضم اإٍهيا ادلوةل.

اًحاة الول :اًخمنَة واًحُئة
اًفطي الول
اًخبزري اًحُيئ ٌَمًشبث
مادت ()3
ثضؽ اًَِئة ابًدشاور واًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة واجلِاث املـيَة املـاًري واملواضفاث والسس واًضواتط
اًالزمة ًخلِمي اًخبزري اًحُيئ ٌَمشارًؽ واملًشبث املعَوة اًرتدِص هبا ،وثخوىل ؿىل الدص:
 .9حتسًس فئاث املرشوؿاث اًيت حىون تعحَـهتا كاتةل لن حتسج برضارا تَئِة.
 .4حتسًس املياظق واملواكؽ ذاث المهَة بو احلساس َة اًحَئِة اخلاضة (املواكؽ اًخارخيَة والثصًة ،الرايض اًصظحة،
اجلزر املصخاهَة ،احملمَاث اًعحَـَة ،احلسائق اًـامة وكريُا).
 .3حتسًس املوارد اًعحَـَة واملشالك اًحَئِة ذاث المهَة اخلاضة.
مادت ()2
مؽ ؿسم الإذالل تبحاكم املادت اًساتلة ثخوىل اًَِئة ابًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة واجلِاث املـيَة الدصى ثلِمي
اًخبزري اًحُيئ ٌَمرشوع واملًشبت املعَوة اًرتدِص هبا ،ول جيوز ٌَمرشوع بو املًشبت مدارشت اًًشاط كدي
احلطول ؿىل اًرتدِص املشار اإًََ يف املادت اًساتلة مذضميا ثلِمي اًخبزري اًحُيئ.
مادت ()5

ًَزتم ظاًة اًرتدِص تبن ٍصفق تعَحَ تَاان مذاكمال ؾن املرشوع بو اًًشاط اذلي ًـزتم مدارشثَ ًخضمن مجَؽ
اًحَاانث امليطوص ؿَهيا يف اًالحئة اًخيفِشًة ووفق اًامنذح اًواردت فهيا.
مادت ()2
ثخوىل اًَِئة ابًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة اًحت يف اًعَحاث امللسمة ذالل فرتت ل جتاوز شِصا واحسا من
اترخي ثلسمي ظَة اًرتدِص ،وخيعص ملسم اًعَة ابًيدِجة ،نٌل خيعص تبس حاة رفظ ظَحَ يف حاةل اًصفظ.
وجيوز مس املست امليطوص ؿَهيا يف اًفلصت اًساتلة شِصا واحسا اإذا اكذضت اًرضورت ذكل.
مادت ()9
ًَزتم بحصاة املرشوؿاث بو املًشبث اًيت حطَت ؿىل املوافلة ابًرتدِص ابإحصاء حتََي دوري ٌَيفاايث ورضس
مواضفاث اًخرصًف واملَواثث اًياجتة ؾن ُشٍ املرشوؿاث مبا يف ذكل املواد اًلاتةل ٌَخحَي وحفغ جسالث
ٌَصضس وإارسال ثلارٍص هبشٍ اًيخاجئ اإىل لك من اًَِئة واًسَعة اخملخطة.
مادت ()8
حتسد اًالحئة اًخيفِشًة املست اًالزمة ًالحذفاظ جلك هوع من بهواع اًسجالث املشار اإٍهيا يف املادت ( )9من ُشا
اًلاهون.
اًفطي اًثاين

اًحُئة واًخمنَة املس خسامة
مادت ()1
ؿىل مجَؽ اجلِاث املـيَة ،ذاضة امليوط هبا اًخرعَط واًخمنَة الاكذطادًة واًـمصاهَة ،مصاؿات اؾخحاراث حٌلًة
اًحُئة وماكحفة اًخَوج والاس خلالل اًصش َس ٌَموارد اًعحَـَة ؾيس وضؽ دعط اًخمنَة الاكذطادًة والاحامتؾَة
وؾيس اإوشاء املرشوؿاث وثيفِشُا.
مادت ()91
ثخوىل اًَِئة ابًخًس َق واًدشاور مؽ اًسَعاث اخملخطة واجلِاث املـيَة اإؿساد وإاضسار ومصاحـة وثعوٍص وحتسًر
ملاًُس ،ومـاًري اذلاًة اًحَئِة.
وٍصاؾى يف حتسًس ثكل امللاًُس واملـاًري حتلِق اًخوازن تني الإماكهَاث اًخلٌَة املخاحة وتني اًخلكفة الاكذطادًة
اًالزمة ذلكل ومبا ل خيي مبخعَحاث حٌلًة اًحُئة وماكحفة اًخَوج.
مادت ()99
جيوز يف احلالث اًعارئة اًلِصًة ؿسم اًخلَِس ابمللاًُس واملـاًري اًيت ثطسر ابًخعحَق لحاكم ُشا اًلاهون اإذا اكن
اًِسف ُو حٌلًة الرواخ بو ضٌلن ثبمني سالمة املًشبت بو مٌعلة اًـمي ،وجية يف ُشٍ احلاةل اإدعار اًَِئة
واًسَعاث اخملخطة.
مادت ()94
حيؼص ضَس بو كذي بو اإمساك اًعَور واحلَواانث اًربًة واًححصًة احملسد بهواؾِا يف اًلوامئ بركام ()3 ،4 ،9

املصفلة هبشا اًلاهون ،وحيؼص حِازت ُشٍ اًعَور واحلَواانث بو هلَِا بو اًخجول هبا بو تَـِا بو ؾصضِا ٌَحَؽ حِة بو
مِخة اإل تـس احلطول ؿىل حصدِص من اًسَعاث اخملخطة ،نٌل حيؼص اإثالف بواكر اًعَور املشهصت بو اإؿسام تَضِا.
وحتسد اًالحئة اًخيفِشًة املياظق اًيت جيوز اًرتدِص ابًطَس فهيا ورشوط اًرتدِص ،نٌل حتسد وسائي اًصكاتة
اًالزمة ًخيفِش بحاكم ُشٍ املادت.
وٌَوزٍص اخملخص ابًخًس َق مؽ اًسَعة اخملخطة ثـسًي اًلوامئ اًثالج املصفلة هبشا اًلاهون ابحلشف بو الإضافة بو
اًيلي.
اًفطي اًثاًر
اًصضس اًحُيئ
مادت ()93
ثضؽ اًَِئة ابًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة واجلِاث املـيَة هؼاما وظيَا ٌَصضس اًحُيئ وثخوىل اًسَعاث اخملخطة
اإوشاء وجشلَي ش حاكث اًصضس اًحُيئ وا إلرشاف ؿَهيا.
مادت ()92
جية ؿىل ش حاكث اًصضس اًحُيئ اإتالغ اًَِئة واًسَعاث اخملخطة واجلِاث املـيَة تبي جتاوز ٌَحسود املسموخ هبا
ملَواثث اًحُئة ،نٌل ثَزتم تخلسمي ثلارٍص دورًة ؾن هخاجئ بؾٌلًِا وذكل وفلا ملا حتسدٍ اًالحئة اًخيفِشًة.

اًفطي اًصاتؽ

دعط اًعوارئ ملواهجة اًىوارج اًحَئِة
مادت ()95
ثضؽ اًَِئة ابًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة وابًخـاون واًدشاور مؽ اجلِاث املـيَة ابدلوةل دععا ملواهجة
اًعوارئ واًىوارج اًحَئِة وًطسر ابؾامتد ثكل اخلعط ومزياهَاهتا كصار من جمَس اًوزراء.
مادت ()92
ؿىل مجَؽ اجلِاث والفصاد ابدلوةل املسارؿة يف ثلسمي مجَؽ املساؿساث والإماكانث املعَوتة ملواهجة اًىوارج
اًحَئِة.
اًحاة اًثاين
حٌلًة اًحُئة املائَة
اًفطي الول
هعاق اذلاًة اًحَئِة
مادت ()99
هتسف حٌلًة اًحُئة املائَة من اًخَوج اإىل حتلِق القصاض الثَة:
 .9حٌلًة سواحي وشواظئ ادلوةل ومواىهئا من خماظص اًخَوج جبمَؽ ضورٍ وبشاكهل.
 .4حٌلًة اًحُئة اًححصًة ومواردُا اًعحَـَة احلَة وكري احلَة وذكل مبيؽ اًخَوج باي اكن مطسرٍ ودفضَ واًس َعصت
ؿَََ.
 .3حٌلًة مِاٍ اًرشة واملَاٍ اجلوفِة واًـمي ؿىل حمنَة مطادر موارد املَاٍ.

مادت ()98
حيؼص ؿىل اجلِاث املرصخ ًِا ابس خىشاف بو اس خرصاح بو اس خلالل حلول اًيفط واًلاز اًربًة بو اًححصًة
ثرصًف بًة مادت مَوزة انجتة ؾن معََاث احلفص بو الاس خىشاف بو ادذحار الابر بو الإهخاح يف اًحُئة املائَة بو
امليعلة اًربًة اجملاورت ملحارشت الوشعة املشار اإٍهيا يف ُشٍ املادت ،ما مل ًمت اس خزسام اًوسائي المٌة اًيت ل
ًرتثة ؿَهيا ا إلرضار ابًحُئة اًربًة واملائَة ومـاجلة ما ًمت ثرصًفَ من هفاايث ومواد مَوزة ظحلا لحسج اًيؼم
اًفٌَة املخاحة ،ومبا ًخفق مؽ اًرشوط امليطوص ؿَهيا يف الثفاكِاث واًربوثوهولث ا إلكَميَة وادلوًَة املطادق
ؿَهيا.
مادت ()91
ثخوىل اًَِئة ابًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة وابًخـاون واًخًس َق مؽ اجلِاث املرصخ ًِا ابس خىشاف بو
اس خرصاح بو اس خلالل حلول اًيفط واًلاز اإؿساد مواضفاث اإرشادًة ثرشوط اًسالمة اًحَئِة وإادارت اًيفاايث
اًياجتة ؾن معََاث اإهخاح اًيفط واًلاز وهلٌَِل واس خلالهلٌل.
مادت ()41
ثلوم اًَِئة ابًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة وابًخـاون واًخًس َق مؽ اجلِاث امليطوص ؿَهيا يف املادثني ()98
و( )91من ُشا اًلاهون ابإحصاء رضس دوري ٌَخبزرياث اًحَئِة اًياجتة ؾن معََاث اس خىشاف واس خرصاح
واس خلالل اًيفط واًلاز اًيت ثمت يف حلول الإهخاح وممصاث اًيلي اًربًة واًححصًة.

اًفطي اًثاين
حٌلًة اًحُئة اًححصًة
اًلسم الول
اًخَوج من اًوسائي اًححصًة
مادت ()49
حيؼص ؿىل مجَؽ اًوسائي اًححصًة باي اكهت خًسُهتا سواء اكهت مسجةل يف ادلوةل بو كري مسجةل فهيا ثرصًف بو
اإًلاء اًزًت بو املزجي اًزًيت يف اًحُئة اًححصًة.
مادت ()44
ًَزتم رابن اًوس َةل اًححصًة بو املسؤول ؾهنا ابختاذ الإحصاءاث اًاكفِة ٌَحٌلًة من باثر اًخَوج يف حاةل وكوع
حادج لإحسى اًوسائي اًيت حتمي اًزًت ًرتثة ؿَََ بو خيىش مٌَ ثَوج اًحُئة اًححصًة ٌدلوةل ،نٌل ًَزتم تدٌفِش
بوامص مفديش اجلِاث الإدارًة بو مبموري اًضحط اًلضايئ يف ُشٍ احلاةل.

مادت ()43
يف حاةل وكوع حادج ثطادم ٌَياكالث اًزًت بو اًوسائي اًححصًة بو املًشبث بو انكالث املواد اخلعصت ،سواء
اكن ذكل تفـي مذـمس من املسؤول ؾن اًوس َةل اًححصًة بو اكن هدِجة خلعئَ بو اإٌُلهل ُو بو بحس اتتـٍََ ،ىون
اًصابن ُو اًشرص املسؤول ؾن معََاث وكف اًدرسة وٍىون املاكل واًياكي مسؤوًني ابًخضامن ؾن دفؽ
مجَؽ حاكًَف الرضار واًخـوًضاث واملاكحفة املرتثحة ؿىل الاوساكة يف اًحُئة اًححصًة واًسواحي واًشواظئ.
مادت ()42
.9ؿىل ماكل اًوس َةل اًححصًة بو رابهنا بو بي خشص مسؤول ؾهنا وؿىل املسؤوًني ؾن وسائي هلي اًزًت
اًواكـة داذي املوائن بو اًحُئة اًححصًة ٌدلوةل ونشكل املسؤوًني يف اجلِاث اًـامةل يف اس خرصاح اًزًت بن
ًحادروا فورا وظحلا ً إالحصاءاث امليطوص ؿَهيا يف اًالحئة اًخيفِشًة اإىل اإتالغ َُئاث املوائن وحصس احلسود
واًسواحي وكريُا من اًسَعاث اخملخطة ؾن لك حادج جرسة ٌَزًت فور حسوزَ مؽ تَان ػصوف احلادج
وهوع املادت املدرستة والإحصاءاث اًيت اختشث لإًلاف اًدرسة بو احلس مٌَ.
.4ويف مجَؽ الحوال ،جية ؿىل َُئاث املوائن وحصس احلسود واًسواحي اإتالغ اًَِئة واجلِاث املـيَة جبمَؽ
املـَوماث ؾن احلادج املشار اإًََ فور حسوزَ.
مادت ()45
ؿىل لك ماكل بو رابن وس َةل حبصًة  -وظيَة بو بحٌحَة  -ثيلي اًزًت وثسذي اًحُئة اًححصًة ٌدلوةل بن حيخفغ
يف ثكل اًوس َةل ثسجي ٌَزًت ثسون فَِ مجَؽ اًـمََاث املخـَلة ابًزًت وحتسد اًالحئة اًخيفِشًة تَاانث ُشا
اًسجي.

مادت ()42
جية ؿىل لك وس َةل حبصًة ثيلي اًزًت وثسذي اًحُئة اًححصًة ٌدلوةل بن حىون جمِزت ابملـساث اًالزمة ًلِاهما
تـمََاث املاكحفة بزياء حسوج ثَوج مطسرٍ اًوس َةل اًححصًة هفسِا ،وذكل ظحلا ملا حتسدٍ اًالحئة اًخيفِشًة.

مادت ()49
حيؼص ؿىل اًوسائي اًححصًة اًيت ثيلي املواد اخلعصت اإًلاء بو ثرصًف بًة مواد ضارت بو هفاايث يف اًحُئة اًححصًة
تعصًلة مدارشت بو كري مدارشت.
نٌل حيؼص ؿىل اًوسائي اًححصًة اًيت حتمي موادا ضارت مٌلوةل يف ؾحواث بو حاوايث حشن بو ضِارجي هلاةل بو
ؾصابث ضِصجيَة جصًة بو حسًسًة اًخزَص مهنا ابإًلاهئا يف اًحُئة اًححصًة ٌدلوةل.
مادت ()48
جية بن حزود اًوسائي اًححصًة اًيت حتمي موادا دعصت ثسجي ٌسمى (جسي اًشحن) ًسون فهيا اًصابن بو
املسؤول ؾن اًوس َةل اًححصًة مجَؽ اًـمََاث املخـَلة ابًشحن وحتسد اًالحئة اًخيفِشًة اًلواؿس امليؼمة ًِشا
اًسجي.
مادت ()41
ابن لك وس َةل حبصًة ثسذي موائن ادلوةل بن ًلوم ابلإتالغ ؾن املواد اخلعصت احملموةل ؿىل اًوس َةل اًححصًة من
حِر بهواؾِا وهكَاهتا وبماهن ثواخسُا ؿىل اًوس َةل اًححصًة ومطادر حشهنا وهجاث ثفصًلِا.

مادت ()31
ًَزتم رابن اًوس َةل اًححصًة بو املسؤول ؾهنا ابختاذ الإحصاءاث اًالزمة ٌَحٌلًة من باثر اًخَوج ،وذكل يف حاةل
وكوع حادج لإحسى اًوسائي اًححصًة اًيت حتمي موادا ضارت بو دعصت خيىش مٌَ ثَوج اًحُئة اًححصًة ،نٌل ًَزتم
تدٌفِش بوامص مفديش اجلِاث الإدارًة بو مبموري اًضحط اًلضايئ يف ُشٍ احلاةل.
مادت ()39
حيؼص ؿىل اًوسائي اًححصًة اًيت حتمي املواد اًضارت اإقصاق اًيفاايث اخلعصت واملواد املَوزة يف اًحُئة اًححصًة.
وثطسر اجلِاث املـيَة ابًخًس َق مؽ اًَِئة خساول ابًيفاايث اخلعصت واملواد املَوزة املشار اإٍهيا يف اًفلصت اًساتلة.
مادت ()34
حيؼص ؿىل اًوسائي اًححصًة واملًشبث اًححصًة اًيت حتسدُا اًالحئة اًخيفِشًة ثرصًف مِاٍ اًرصف اًطحي يف
اًحُئة اًححصًة ،وجية اًخزَص مهنا ظحلًا ٌَمـاًري والإحصاءاث اًيت حتسدُا اًالحئة اًخيفِشًة.
نٌل حيؼص ؿىل اًوسائي اًححصًة اإًلاء اًيفاايث يف اًحُئة اًححصًة.
مادت ()33
جية ؿىل لك وس َةل حبصًة ثيلي اًزًت وثسذي اًحُئة اًححصًة بن حىون حبوزهتا شِادت مٌؽ اًخَوج ادلوًَة
( )I.O.P.P CERTIFICATEسارًة املفـول مصفق هبا تَان ًوحض ماكن بدص ثفصًف حملخوايث ضِارجي
(اًرسثٌُة) وهكَاهتا واترخي ثفصًلِا.

مادت ()32
حيؼص ؿىل مجَؽ اًوسائي اًححصًة واملًشبث اًححصًة اًيت ثلوم تبؾٌلل اس خىشاف واس خلالل املوارد اًعحَـَة
واملـسهَة يف اًحُئة اًححصًة ونشكل اًوسائي اًححصًة اًيت جس خزسم موائن ادلوةل اإًلاء اًلٌلمة بو اًيفاايث يف اًحُئة
اًححصًة ،وجية ؿَهيا جسَمي اًلٌلمة ابًىِفِة ويف الماهن اًيت حتسدُا اًسَعاث اخملخطة ،وثخوىل َُئاث املوائن
اخملخطة ابًخـاون مؽ حصس احلسود واًسواحي اإؿساد وثيفِش دعط ثساول اًلٌلمة بو اًيفاايث واًخبنس من بن مجَؽ
ثكل اًوسائي اًيت جس خزسم موائن ادلوةل ثعحق الإحصاءاث امليطوص ؿَهيا يف ُشا اًلاهون ولحئخَ اًخيفِشًة.
اًلسم اًثاين
اًخَوج من املطادر اًربًة
مادت ()35
حيؼص ؿىل مجَؽ املًشبث مبا يف ذكل احملال اًـامة واملًشبث اًخجارًة واًطياؾَة واًزراؾَة واًس َاحِة واخلسمِة
وكريُا ،ثرصًف بو اإًلاء بًة مواد بو هفاايث بو سوائي كري مـاجلة من شبهنا اإحساج ثَوج يف اًحُئة املائَة
تعصًلة مدارشت بو كري مدارشت.
مادت ()32
ٌشرتط ٌَرتدِص ابإكامة بًة مًشبث بو حمال ؿىل اًرشًط اًساحًل بو كصًحا مٌَ ًًذج ؾيَ ثرصًف مواد مَوزة
ابخملاًفة لحاكم ُشا اًلاهون واًلصاراث امليفشت هل بن ًلوم ظاًة اًرتدِص ابإحصاء دراساث اًخبزري اًحُيئ وًَزتم
تخوفري وحساث ملـاجلة اًيفاايث ،نٌل ًَزتم تبن ًحسب تدشلََِا فور تسء جشلَي ثكل املًشبث.

مادت ()39
حتسد اًالحئة اًخيفِشًة املواضفاث واملـاًري اًيت ثَزتم هبا املًشبث اًطياؾَة اًيت ًرصخ ًِا تخرصًف املواد املَوزة
اًلاتةل ٌَخحَي وذكل تـس مـاجلهتا.
نٌل حتسد اًالحئة اًخيفِشًة املواد املَوزة كري اًلاتةل ٌَخحَي واًيت حيؼص ؿىل املًشبث اًطياؾَة ثرصًفِا يف اًحُئة
اًححصًة.
مادت ()38
ٍىون ًلك من اًَِئة واًسَعة اخملخطة احلق يف بذش ؾَياث من اًيفاايث اًسائةل املـاجلة حسة اًعصق اًيت
حتسدُا اًالحئة اًخيفِشًة وذكل ٌَخبنس من معاتلة هخاجئ اًخحاًَي مؽ املواضفاث املـمتست.
اًفطي اًثاًر
حٌلًة مِاٍ اًرشة واملَاٍ اجلوفِة
مادت ()31
ثلوم اجلِاث املـيَة ابًدشاور واًخًس َق مؽ اًَِئة واًسَعاث اخملخطة يف مجَؽ المور املخـَلة ابملَاٍ اجلوفِة ومِاٍ
اًرشة مبا يف ذكل احملافؼة ؿىل مطادر موارد املَاٍ وحمنَهتا.
مادت ()21
ثخوىل اًسَعاث اخملخطة ابًخًس َق مؽ اًَِئة حتسًس كواؿس سالمة دزاانث وثوضَالث مِاٍ اًرشة وضالحِهتا

ًالس خـٌلل الديم ظحلًا ٌَمـاًري اًيت حتسدُا اًالحئة اًخيفِشًة ،واًيت جية ؿىل بحصاة املحاين واملًشبث الاًزتام
هبا.

مادت ()29
ثلوم اًسَعاث اخملخطة ابًخًس َق مؽ اًَِئة ابإحصاء حفص دوري س يوي ؿىل دزاانث وثوضَالث مِاٍ اًرشة
ٌَخحلق من سالمهتا وضالحِهتا ،وختعص املاكل مبا جية اثحاؿَ من اإحصاءاث ًضٌلن وضول املَاٍ سَمية ٌَلاظيني.
ويف حاةل ؿسم ثيفِش املاكل ًخكل اًخـَاميث جيوز ًخكل اجلِاث اإحصاء الإضالحاث اًالزمة ؿىل هفلة املاكل.
وجسجي هدِجة اًفحص ادلوري يف جسالث ذاضة حتخفغ هبا ثكل اجلِاث.
اًحاة اًثاًر
حٌلًة اًرتتة
مادت ()24
ؿىل اًسَعاث اخملخطة بن ثبذش تـني الاؾخحار اًـوامي واملـاًري اًحَئِة اًيت حتسدُا اًَِئة ابًخًس َق مؽ
اًسَعاث اخملخطة واجلِاث املـيَة وذكل ؾيس اإؿساد وثيفِش دعط اس خزساماث الرايض اًيت ًخحسد يف ػَِا
املياظق اخملططة ٌَحياء واملياظق اًزراؾَة واًطياؾَة واملياظق احملمَة وكريُا.
مادت ()23
حيؼص اًلِام تبي وشاط ٌسامه تعصًلة مدارشت بو كري مدارشت يف ا إلرضار ابًرتتة بو اًخبزري ؿىل دواضِا اًعحَـَة
بو ثَوٍهثا ؿىل حنو ًؤثص يف كسرهتا الإهخاحِة وذكل وفلا ملا حتسدٍ اًالحئة اًخيفِشًة.

مادت ()22
ثلوم اًسَعاث اخملخطة ابًخـاون واًخًس َق مؽ اًَِئة واجلِاث املـيَة ابًـمي ؿىل حمنَة وثعوٍص موارد اًحُئة
اًطحصاوًة والاُامتم ابًخيوع اًحَوًويج وزايدت اًصكـة اخلرضاء ابس خزسام الساًَة واًخلٌَاث احلسًثة والإفادت
من اًخىٌوًوحِا املخلسمة اًيت حتمي املياظق اًزراؾَة وحمنَهتا .وحيؼص مدارشت بي وشاط من شبهَ بن ًرض جوكَة
بو هوؾَة اًلعاء اًيحايت يف بًة مٌعلة مما ًؤدي اإىل اًخطحص بو جشوٍ اًحُئة اًعحَـَة ،وحيؼص كعؽ بو اكذالع بو
إارضار بًة جشصت بو جشريت بو بؾشاة اإل تخرصحي من اًسَعة اخملخطة ابًخًس َق مؽ اًَِئة.
مادت ()25
ثخوىل وزارت اًزراؿة واًرثوت اًسمىِة ابًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة واًَِئة واجلِاث املـيَة الدصى يف ادلوةل
وضؽ اٌَواحئ امليؼمة ٌَمسائي الثَة:
.9بهواع مدَساث الفاث والمسست واملطَحاث اًزراؾَة اًيت جيوز اإهخاهجا بو ثطيَـِا بو اس خريادُا بو ثساوًِا بو
اس خزساهما ابدلوةل.
.4رشوط ومواضفاث اإهخاح بو ثطيَؽ بو اس خرياد بو ثساول بو اس خزسام ُشٍ املواد.
.3اإحصاءاث جسجَي ُشٍ املواد بو جتسًس جسجََِا.
.2رشوط ومواضفاث بذش اًـَياث من ُشٍ املواد وظصق حتَََِا وثلِمي هخاجئ اًخحََي.
.5هَفِة رضس وثلِمي ومـاجلة اًخَوج اًياجت ؾن اًخساول بو الاس خزسام كري المن بو كري اًطحَح ًِشٍ املواد.
مادت ()22

ثخوىل اًَِئة ابًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة واجلِاث املـيَة ابدلوةل وضؽ اًضواتط واحلسود املسموخ هبا من
تلااي املحَساث ؿىل الكشًة امليخجة حمََا بو املس خوردت.
مادت ()29
ثلوم اًَِئة ابًخًس َق مؽ وزارت اًزراؿة واًرثوت اًسمىِة واًسَعاث اخملخطة واجلِاث املـيَة الدصى توضؽ
اًضواتط واًرشوط اًواحة اًخلِس هبا ٌَخزَص من خمَفاث املحَساث بو املصهحاث اًىميَائَة ادلاذةل يف ثطيَـِا
بو اًيت اىهتت ضالحِة اس خزساهما.

اًحاة اًصاتؽ
حٌلًة اًِواء من اًخَوج
مادت ()28
ثَزتم املًشبث يف ممارس هتا لوشعهتا تـسم اهحـاج بو جرسة مَواثث اًِواء مبا جياوز احلسود اًلطوى املسموخ هبا
واًيت حتسدُا اًالحئة اًخيفِشًة.
مادت ()21
ل جيوز اس خزسام بلث بو حمصاكث بو مصهحاث ًًذج ؾهنا خمَفاث احرتاق جتاوز احلسود امليطوص ؿَهيا يف اًالحئة
اًخيفِشًة.

مادت ()51
حيؼص اإًلاء بو مـاجلة بو حصق اًلٌلمة واًيفاايث اًطَحة إال يف الماهن اخملططة ذلكل تـَسا ؾن املياظق اًسىٌَة
واًطياؾَة واًزراؾَة واًحَئِة املائَة وحتسد اًالحئة اًخيفِشًة املواضفاث واًضواتط واحلس الدىن ًحـس الماهن
اخملططة ًِشٍ القصاض ؾن ثكل املياظق.

مادت ()59
حيؼص رش بو اس خزسام مدَساث الفاث بو بًة مصهحاث هاميوًة بدصى لقصاض اًزراؿة بو مذعَحاث اًطحة
اًـامة بو كري ذكل من القصاض اإل مبصاؿات اًرشوط واًضواتط اًضٌلانث اًيت حتسدُا اًالحئة اًخيفِشًة مبا ٍىفي
ؿسم ثـصض الإوسان بو احلَوان بو اًيحاث بو جماري املَاٍ بو بي من مىوانث اًحُئة تطورت مدارشت بو كري
مدارشت يف احلال بو املس خلدي ًلاثر اًضارت ًِشٍ املحَساث بو املصهحاث اًىاميوًة.
مادت ()54
ثَزتم مجَؽ اجلِاث والفصاد ؾيس اًلِام تبؾٌلل اًخيلِة بو احلفص بو اًحياء بو اًِسم بو هلي ما ًًذج ؾهنا من هفاايث
بو بحصتة ابختاذ الاحذَاظاث اًالزمة بزياء ُشٍ الؾٌلل ابلإضافة اإىل الاحذَاظاث اًالزمة ٌَخرزٍن بو اًيلي المن
ًِا مليؽ ثعاٍصُا وذكل ؿىل اًيحو اذلي ثحٌَُ اًالحئة اًخيفِشًة.
مادت ()53

جية ؾيس اإحصاق بي هوع من بهواع اًوكود بو كريٍ ،سواء اكن يف بؾٌلل اًححر والاس خىشاف واحلفص
واس خرصاح وإاهخاح اًيفط اخلام بو يف بقصاض اًطياؿة بو ثوًَس اًعاكة بو الإوشاءاث بو بي قصض جتاري بدص،
بن ٍىون ادلذان واًلازاث والخبصت اًياجتة يف احلسود املسموخ هبا ،وؿىل املسؤول ؾن ُشا اًًشاط اختاذ مجَؽ
الاحذَاظاث ًخلََي هكَة املَواثث يف هواجت الاحرتاق ،نٌل ًَزتم ابلحذفاظ ثسجي ًسون فَِ كِاس اًوكَاث
املَوزة يف هواجت الاحرتاق املشار اإٍهيا واختاذ مجَؽ الاحذَاظاث ًخلََي ُشٍ اًوكَاث.
وحتسد اًالحئة اًخيفِشًة الاحذَاظاث واحلسود املسموخ هبا ٌَمسادن وكريُا من وسائي اًخحنك يف ادلذان
واًلازاث والخبصت امليحـثة من معََة الاحرتاق ونشكل احلسود املسموخ هبا يف كِاس اًوكَاث املَوزة يف هواجت
الاحرتاق ،واجلِاث اخملوةل ابًخسكِق ؿىل اًلِاساث املسجةل.
مادت ()52
ثَزتم مجَؽ اجلِاث والفصاد ؾيس مدارشت الوشعة الإهخاحِة بو اخلسمِة بو كريُا وذاضة ؾيس جشلَي اللث
واملـساث وبلث اًخيخَِ ومىرباث اًطوث تـسم جتاوز احلسود املسموخ هبا ٌَضوضاء.
وثحني اًالحئة اًخيفِشًة احلسود املسموخ هبا ًشست اًطوث واًفرتت اًزمٌَة ٌَخـصض هل.
مادت ()55
ثَزتم املؤسساث واملًشبث تضٌلن اٍهتوًة اًاكفِة داذي بماهن اًـمي واختاذ الاحذَاظاث واًخساتري اًالزمة ًـسم
جرسة بو اهحـاج مَواثث اًِواء اإل يف احلسود املسموخ هبا ،واًيت حتسدُا اًالحئة اًخيفِشًة ،سواء اكن اهحـاج
ثكل املَواثث انجتا ؾن ظحَـة ممارسة املًشبث ًًشاظِا بو ؾن ذَي يف الهجزت ،وؿَهيا بن ثوفص س حي اذلاًة
اًالزمة ٌَـامَني ثيفِشا ًرشوط اًسالمة واًطحة املِيَة مبا يف ذكل ادذَار اللث واملـساث واملواد وبهواع
اًوكود املياس حة ،ؿىل بن ًؤذش يف الاؾخحار مست اًخـصض ًِشٍ املَواثث.

مادت ()52
ٌشرتط يف الماهن اًـامة امللَلة وش حَ امللَلة بن حىون مس خوفات ًوسائي اٍهتوًة اًاكفِة مبا ًدٌاسة مؽ جحم
املاكن وكسرثَ الاسدِـاتَة وهوع اًًشاط اذلي ميارس فَِ مبا ًضمن جتسد اًِواء وهلاءٍ واحذفاػَ تسرخة حصارت
مٌاس حة.
مادت ()59
ثَزتم املًشبث اًـامة واًس َاحِة ابختاذ الإحصاءاث اًىفِةل مبيؽ اًخسذني يف الماهن اًـامة امللَلة اإل يف احلسود
املسموخ هبا يف اًرتدِص املميوخ ًِشٍ الماهن وٍصاؾى يف ُشٍ احلاةل ختطَص حزي ٌَمسدٌني مبا ل ًؤثص ؿىل
اًِواء يف الماهن الدصى.
وحيؼص اًخسذني يف وسائي اًيلي اًـام بو املطاؿس.

اًحاة اخلامس
ثساول املواد واًيفاايث اخلعصت واًيفاايث اًعحَة
مادت ()58
حيؼص اًخساول بو اًخـامي ابملواد اخلعصت واًيفاايث اخلعصت واًيفاايث اًعحَة تلري حصدِص من اًسَعاث اخملخطة،
وحتسد اًالحئة اًخيفِشًة رشوط وإاحصاءاث مٌح اًرتدِص.
مادت ()51

ًمت اًخزَص من اًيفاايث اخلعصت واًيفاايث اًعحَة ظحلا ٌَرشوط واملـاًري اًيت حتسدُا اًالحئة اًخيفِشًة وحيؼص
اإكامة بًة مًشبث تلصض مـاجلة اًيفاايث اخلعصت اإل ترتدِص من اًسَعاث اخملخطة.
مادت ()21
ثمت اًصكاتة ؿىل هلي اًيفاايث اخلعصت واًخزَص مهنا ؿرب احلسود اًربًة وحسود اًحُئة اًححصًة واجملال اجلوي ٌدلوةل
ظحلا ٌَضواتط امليطوص ؿَهيا يف اًالحئة اًخيفِشًة.
مادت ()29
ؿىل اًلامئني ؿىل اإهخاح بو ثساول املواد اخلعصت ،سواء اكهت يف حاٍهتا اًلازًة بو اًسائةل بو اًطَحة بن ًخزشوا
مجَؽ الاحذَاظاث اًالزمة ًضٌلن ؿسم حسوج بًة برضار ابًحُئة ،وثحني اًالحئة اًخيفِشًة ثكل الاحذَاظاث.
وؿىل ضاحة املًشبت اًيت ًًذج ؾن وشاظِا هفاايث دعصت ظحلا لحاكم ُشا اًلاهون الاحذفاظ ثسجي ًِشٍ
اًيفاايث وهَفِة اًخزَص مهنا ونشكل اجلِاث املخـاكس مـِا ًدسمل ُشٍ اًيفاايث.
وثحني اًالحئة اًخيفِشًة تَاانث ُشا اًسجي واجلِة اخملخطة مبخاتـخَ ٌَخبنس من معاتلة اًحَاانث ٌَواكؽ.
مادت ()24
 .9حيؼص ؿىل بًة هجة ؿامة بو ذاضة بو بي خشص ظحَـي بو اؾخحاري اس خرياد بو خَة هفاايث دعصت بو دفهنا
بو اإقصاكِا بو ختزٍهنا بو اًخزَص مهنا تبي شلك يف تُئة ادلوةل.
 .4وحيؼص ؿىل ثكل اجلِاث والشزاص اس خرياد بو خَة املواد بو اًيفاايث اًيووًة بو دفهنا بو اإقصاكِا بو
ختزٍهنا بو اًخزَص مهنا تبي شلك يف تُئة ادلوةل.

 .3حيؼص تلري ثرصحي نخايب من اًَِئة اًسٌلخ مبصور اًوسائي اًححصًة بو اجلوًة بو اًربًة اًيت حتمي اًيفاايث
اخلعصت بو اًيووًة يف اًحُئة اًححصًة بو اجلوًة بو اًربًة.

اًحاة اًسادس
احملمَاث اًعحَـَة
مادت ()23
حتسد تلصار من جمَس اًوزراء بو من اًسَعاث اخملخطة املياظق احملمَة يف ادلوةل وحسود لك مٌعلة ،وجيوز تياء
ؿىل اكرتاخ اًَِئة اؾخحار مٌاظق مـَية مٌاظق محمَة.
مادت ()22
حتسد تلصار من اًسَعاث اخملخطة ابًخًس َق مؽ اًَِئة الؾٌلل والوشعة واًخرصفاث احملؼورت يف املياظق
احملمَة ،واًيت من شبهنا اإثالف بو ثسُور اًحُئة اًعحَـَة بو ا إلرضار ابحلَات اًربًة بو اًححصًة بو املساس تلميهتا
ادلاًَة ،وحيؼص ؿىل وخَ اخلطوص ما ًبيت:
 .9ضَس بو هلي بو كذي بو اإًشاء اًاكئياث اًربًة بو اًححصًة بو اًلِام تبؾٌلل من شبهنا اًلضاء ؿَهيا.
 .4اإثالف بو ثسمري اًخىوًياث اجلَوًوحِة بو اجللصافِة بو املياظق اًيت ثـس موظيا ًفطائي احلَوان بو اًيحاث بو
ًخاكثصُا.
 .3اإدذال بحٌاس قصًحة ٌَميعلة احملمَة.
 .2ثَوًر حصتة بو مِاٍ بو ُواء امليعلة احملمَة.
 .5املياوراث اًـسىصًة وثسرًحاث اًصماًة.
 .2كعؽ الجشار بو ثـصًة اًرتتة.
 .9بؾٌلل اًدسََة واًرتفَِ بو اًصايضاث اًيت من شبهنا كذي بو اإًشاء بو اًخبزري سَحَا ؿىل احلَات اًفعصًة.

 .8لك ما من شبهَ الإذالل ابًخوازن اًعحَـي ًخكل احملمَاث.
نٌل حيؼص اإكامة املًشبث بو املحاين بو شق اًعصق بو جس َري املصهحاث بو ممارسة بًة بوشعة زراؾَة بو ضياؾَة
بو جتارًة يف املياظق احملمَة اإل تخرصحي من اًسَعاث اخملخطة.
مادت ()25
حمتخؽ ابذلاًة ظحلا لحاكم ُشا اًلاهون احلَواانث اًربًة واًححصًة واًعَور اًيت ثخزش من امليعلة احملمَة حمعة
ٌَصاحة بو اًخفصخي بو الاسدِعان.
مادت ()22
ل جيوز ممارسة بًة بوشعة بو ثرصفاث بو بؾٌلل يف املياظق احملَعة مبيعلة احملمَة اإذا اكن من شبهنا اًخبزري ؿىل
تُئة احملمَة بو اًؼواُص اًعحَـَة هبا اإل ترتدِص من اًسَعة اخملخطة تـس بذش ربي اًَِئة ،وحتسد اًالحئة
اًخيفِشًة كواؿس حتسًس امليعلة احملَعة.
مادت ()29
ثخوىل اًَِئة ابًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة ا إلرشاف ؿىل الوشعة اًالزمة ٌَمحافؼة ؿىل املياظق احملمَة يف
ادلوةل ،وًِا ؿىل وخَ اخلطوص:
 .9املسامهة يف اإؿساد اًربامج وادلراساث اًالزمة ًخمنَة املياظق احملمَة.
 .4وضؽ املـاًري واًضواتط املخـَلة جصضس اًؼواُص اًحَئِة وحرص اًاكئياث اًربًة واًححصًة يف املياظق احملمَة
وجسجََِا.
 .3ثًس َق الوشعة املخـَلة ابإدارت وحمنَة املياظق احملمَة.

 .2اإؿالم املواظيني وثثلِفِم تبُساف وبقصاض اإوشاء احملمَاث اًعحَـَة.
.5ثحادل املـَوماث واخلرباث مؽ ادلول واًَِئاث ادلوًَة واجلِاث املـيَة يف ادلوةل يف ُشا اجملال.

مادت ()28
ؿىل مصانز اًححوج واملؤسساث اًـَمَة واجلامـاث واجلِاث الدصى ذاث الادذطاص ابًخًس َق مؽ اًَِئة
الاُامتم مبوضوع اًخيوع اًحَوًويج واحملافؼة ؿىل بضي الهواع وإاحصاء ادلراساث والحباج واكرتاخ اًضواتط
والساًَة اًواحة الذش هبا ٌَمحافؼة ؿىل ثكل الهواع وس حي اسدامثرُا مبا مييؽ اس خزنافِا وحيفغ ٌدلوةل
حلوكِا املرشوؿة بدتَا واحامتؾَا واكذطاداي.
اًحاة اًساتؽ
املسؤوًَة واًخـوًظ ؾن الرضار اًحَئِة
اًفطي الول
سَعاث اًضحط اًلضايئ
مادت ()21
ًطسر وزٍص اًـسل واًشؤون الإسالمِة والوكاف ابلثفاق مؽ وزٍص اًطحة كصارا تخحسًس موػفي اًَِئة
واًسَعاث اخملخطة اذلٍن حىون هلم ضفة مبموري اًضحط اًلضايئ يف جمال اًخفذُ ؿىل املًشبث والماهن
وكريُا ٌَخحلق من اًزتاهما تخعحَق بحاكم ُشا اًلاهون واًلصاراث اًطادرت ثيفِشا هل.
وملوػفي اًَِئة واًسَعاث اخملخطة اذلٍن ثلصرث هلم ضفة مبموري اًضحط اًلضايئ بن ًضحعوا بًة خماًفة
لحاكم ُشا اًلاهون وبن حيََوا اخملاًف ظحلا ً إالحصاءاث املـمول هبا يف ادلوةل اإىل اًسَعاث اًلضائَة اخملخطة.

مادت ()91
ٍىون ملبموري اًضحط اًلضايئ ؾيس وكوع اخملاًفة اإذا رقة رابن اًوس َةل اًححصًة بو املسؤول ؾهنا ملادرت املَياء
ؿىل وخَ ؿاخي حتطَي مداًف فورًة تطفة مؤكذة حتت حساة ثيفِش ؾلوتة اًلصامة بو اًخـوًظ اًيت ًلىض هبا
يف احلسود امليطوص ؿَهيا يف ُشا اًلاهون ؿىل بل ًلي ُشا املحَف ؾن احلس الدىن امللصر ٌَلصامة مضافا اإًََ مجَؽ
اًيفلاث واًخـوًضاث اًيت حتسدُا اًسَعاث اخملخطة ابلثفاق مؽ اًَِئة إلزاةل باثر اخملاًفة.
وجيوز ثلسمي دعاة ضٌلن تييك تلمية املحاًف املشار اإٍهيا ثلدهل اًسَعاث اخملخطة.
اًفطي اًثاين
املسؤوًَة واًخـوًظ ؾن الرضار اًحَئِة
مادت ()99
لك من جسخة تفـهل بو اإٌُلهل يف اإحساج رضر ٌَحُئة بو ٌَلري هدِجة خماًفة الحاكم اًواردت هبشا اًلاهون بو اٌَواحئ
بو اًلصاراث اًطادرت ً
ثيفِشا هل ٍىون مسؤول ؾن مجَؽ اًخاكًَف اًالزمة ملـاجلة بو إازاةل ُشٍ الرضار ،نٌل ًَزم
تبًة ثـوًضاث كس ثرتثة ؿَهيا.
مادت ()94
ٌشمي اًخـوًظ ؾن اًرضر اًحُيئ املشار اإًََ يف املادت ( )99من ُشا اًلاهون الرضار اًيت ثطُة اًحُئة ذاهتا
ومتيؽ بو ثلَي من الاس خزسام املرشوع ًِا ،سواء اكن ذكل تطفة مؤكذة بو دامئة بو ثرض تلميهتا الاكذطادًة
وادلاًَة ،ونشكل حلكفة اإؿادت ثبَُي اًحُئة.

اًحاة اًثامن :اًـلوابث
مادت ()93
ًـاكة ابًسجن وابًلصامة اًيت ل ثلي ؾن مائة وخسني بًف درمه ول حزًس ؿىل مََون درمه لك من ذاًف
بحاكم املواد ( )49و( )49و( )39و( /24تيس  )9و( /24تيس  )3من ُشا اًلاهون.
وحىون اًـلوتة الإؿسام بو اًسجن املؤتس واًلصامة اًيت ل ثلي ؾن مََون درمه ول حزًس ؿىل ؾرشت مالًني
درمه ؿىل لك من ذاًف حنك املادت ( /24تيس  )4من ُشا اًلاهون.
نٌل ًَزتم لك من ذاًف بحاكم اًحيسٍن ( )9و( )4من املادت ( )24ابإؿادت ثطسٍص اًيفاايث اخلعصت واًيووًة حمي
اجلصمية ؿىل هفلذَ اخلاضة.
وحىون اًـلوتة احلخس مست ل ثلي ؾن س يدني ول حزًس ؿىل خس س يواث واًلصامة اًيت ل ثلي ؾن مائيت
بًف درمه ول حزًس ؿىل خسٌلئة بًف درمه بو اإحسى ُاثني اًـلوتخني ًلك من ذاًف بحاكم املادثني ()98
و( )58من ُشا اًلاهون.
وحىون اًـلوتة احلخس واًلصامة بو اإحسى ُاثني اًـلوتخني اإذا ما ارحىدت اجلصامئ املشار اإٍهيا يف املادت ()49
زوارق اًطَس اًيت ل ٍزًس ظوًِا ؿىل س حـني كسما.
مادت ()92
ًـاكة ابحلخس ملست ل ثلي ؾن س ية وتلصامة ل ثلي ؾن مائة بًف درمه ول حزًس ؿىل خسٌلئة بًف درمه لك
من ذاًف بحاكم املادثني ( )42و( )42من ُشا اًلاهون.
مادت ()95
ًـاكة ابحلخس مست ل ثلي ؾن س ية ول حزًس ؿىل س يدني ،وابًلصامة اًيت ل ثلي ؾن ؾرشت بلف درمه ول
حزًس ؿىل مائيت بًف درمه بو ابإحسى ُاثني اًـلوتخني ،لك من ذاًف بحاكم املواد ( )45و( )48و()34
و( )32من ُشا اًلاهون.

مادت ()92
ًـاكة ابحلخس مست ل ثلي ؾن س خة بشِص ول حزًس ؿىل س ية وتلصامة ل ثلي ؾن بًفي درمه ول حزًس ؿىل
ؾرشت بلف درمه بو ابإحسى ُاثني اًـلوتخني لك من ذاًف بحاكم املادثني ( )44و( )31من ُشا اًلاهون.
مادت ()99
ًـاكة ابحلخس مست ل ثلي ؾن س ية وابًلصامة اًيت ل ثلي ؾن خسة بلف درمه ول حزًس ؿىل مائة بًف درمه
لك من جسخة يف ثَوًر مِاٍ اًرشة بو املَاٍ اجلوفِة.
مادت ()98
ًـاكة ابحلخس مست ل ثلي ؾن س ية وابًلصامة اًيت ل ثلي ؾن ؾرشت بلف درمه ول حزًس ؿىل ؾرشٍن بًف
درمه بو ابإحسى ُاثني اًـلوتخني لك من ذاًف بحاكم املواد ( )51و( )21و( )29من ُشا اًلاهون.
مادت ()91
ًـاكة تلصامة ل ثلي ؾن بًف درمه لك من ذاًف حنك املادت ( )21من ُشا اًلاهون.
مادت ()81

ًـاكة تلصامة ل ثلي ؾن ؾرشت بلف درمه ول حزًس ؿىل خسني بًف درمه لك من ذاًف حنك املادت ()59
من ُشا اًلاهون.
مادت ()89
ًـاكة تلصامة ل ثلي ؾن ؾرشت بلف درمه ول حزًس ؿىل مائة بًف درمه لك من ذاًف حنك املادت ( )35من
ُشا اًلاهون.
مادت ()84
ًـاكة تلصامة ل ثلي ؾن بًفي درمه ول حزًس ؿىل ؾرشٍن بًف درمه لك من ذاًف بحاكم املواد ( )28و()51
و( )53و( )52و( )55من ُشا اًلاهون.
مادت ()83
ًـاكة لك من خياًف بحاكم املادت ( )94واًحيس ( )9من املادت ( )22من ُشا اًلاهون ابلإضافة اإىل مطادرت
اًعَور واحلَواانث املضحوظة ابليت:
 .9احلخس مست ل ثلي ؾن س خة بشِص وتلصامة ل ثلي ؾن ؾرشٍن بًف درمه ،اإذا وكـت اجلصمية ؿىل بي هوع
من الهواع املسرخة ابًلامئة الوىل املصفلة هبشا اًلاهون.
 .4احلخس مست ل ثلي ؾن زالزة بشِص وتلصامة ل ثلي ؾن ؾرشت بلف درمه بو ابإحسى ُاثني اًـلوتخني اإذا
وكـت اجلصمية ؿىل بي هوع من الهواع املسرخة ابًلامئة اًثاهَة املصفلة هبشا اًلاهون.
 .3احلخس مست ل ثلي ؾن شِص واحس وتلصامة ل ثلي ؾن خسة بلف درمه بو ابإحسى ُاثني اًـلوتخني اإذا
وكـت اجلصمية ؿىل بي هوع من الهواع املسرخة ابًلامئة اًثاًثة املصفلة هبشا اًلاهون.

مادت ()82
ًـاكة تلصامة ل ثلي ؾن بًف درمه ول حزًس ؿىل ؾرشٍن بًف درمه لك من ذاًف حنك املادت ( )23من ُشا
اًلاهون.
مادت ()85
ًـاكة تلصامة ل ثلي ؾن خسة بلف درمه ول حزًس ؿىل ؾرشٍن بًف درمه لك من ذاًف حنك املادت ()22
من ُشا اًلاهون.
مادت ()82
لك خماًفة بدصى لحاكم ُشا اًلاهون ًـاكة مصحىهبا ابًلصامة اًيت ل ثلي ؾن خسٌلئة درمه ول حزًس ؿىل ؾرشت
بلف درمه.
مادت ()89
ل خيي ثعحَق اًـلوابث امليطوص ؿَهيا يف ُشا اًلاهون تبًة ؾلوابث بشس ًيص ؿَهيا كاهون بدص.
مادت ()88

ثضاؾف اًـلوابث امللصرت ٌَجصامئ امليطوص ؿَهيا يف ُشا اًلاهون يف حاةل اًـود.
مادت ()81
ل جرسي اًـلوابث امليطوص ؿَهيا يف ُشا اًلاهون ؿىل حالث اًخَوج اًيامجة ؾن:
 .9ثبمني سالمة اًوس َةل اًححصًة بو سالمة الرواخ ؿَهيا.
 .4اًخفصًف اًياجت ؾن ؾعة ابًوس َةل اًححصًة بو بحس بهجزهتا ثرشط بل ٍىون كس مت مبـصفة اًصابن بو املسؤول
ؾهنا هبسف ثـعََِا بو اإثالفِا بو ؾن اإٌُلل وٌشرتط يف مجَؽ الحوال بن ٍىون رابن اًوس َةل اًححصًة بو
املسؤول ؾهنا كس اختش كدي وتـس وكوع اًـعة مجَؽ الاحذَاظاث اًاكفِة مليؽ بو ثلََي باثر اًخَوج وكام ؿىل
اًفور ابإدعار َُئاث املوائن.
 .3هرس مفاحئ يف دط بانتُة حيمي اًزًت بو املزجي اًزًيت بزياء معََاث اًدشلَي بو بزياء احلفص بو
اس خىشاف بو ادذحار الابر ،تسون اإٌُلل يف ركاتة اخلعوط بو ضَاىهتا ،وؿىل بن ثخزش الاحذَاظاث اًاكفِة
ًصكاتة جشلَي اخلعوط واًس َعصت ؿىل اًخَوج ومطادرٍ فور حسوزَ.
مادت ()11
ختخص ابًفطي يف اجلصامئ امليطوص ؿَهيا يف ُشا اًلاهون احملوكة اًيت ثلؽ يف دائصهتا اجلصمية وذكل اإذا وكـت من
بي من اًوسائي اًححصًة ؿىل ادذالف خًس َاهتا وبهواؾِا داذي اًحُئة اًححصًة ٌدلوةل ،وثفطي احملوكة يف ادلؾوى
ؿىل وخَ اًرسؿة.
وختخص احملامك اجلزائَة يف اًـامصة ابًفطي يف اجلصامئ اًيت حصحىهبا اًوس َةل اًححصًة اًيت حصفؽ ؿمل ادلوةل ذارح اًحُئة
اًححصًة ٌدلوةل.

اًحاة اًخاسؽ
بحاكم دذامِة
مادت ()19
ل جيوز بن ٍزًس مس خوى اًًشاط الإشـاؾي بو حصنزي املواد املشـة يف اًِواء واملاء واًلشاء واًرتتة ؾن احلسود
املسموخ هبا ،واًيت حتسدُا اجلِاث املـيَة ابًدشاور واًخًس َق مؽ اًَِئة وًحني ذكل يف اًالحئة اًخيفِشًة.
مادت ()14
ٌََِئة ظَة مـاوهة َُئاث املوائن واًلواث املسَحة ووزارت ادلاذََة ووزارت اًيفط واًرثوت املـسهَة بو بًة هجة
بدصى وذكل يف سخِي ثيفِش بحاكم ُشا اًلاهون ،وؿىل ثكل اجلِاث ثلسمي اًـون ابًرسؿة املمىٌة مىت ظَة مهنا
ذكل.
مادت ()13
ثلسم اًَِئة خملخَف اجلِاث لك ما ًخوفص دلهيا من مـَوماث وتَاانث ؾن املس خحسج واًِام من اًضواتط اًحَئِة
فامي ًخطي تبوشعة ثكل اجلِاث ووفق الوًوايث اًيت حيسدُا جمَس الإدارت.
مادت ()12
ل جرسي بحاكم املواد ( )2و( )2و( )9و( )38و( )58من ُشا اًلاهون ؿىل بوشعة اجلِاث اًيت ثعحق هؼٌل

وجصامج مذاكمةل ذلاًة وحمنَة اًحُئة حىفي ًخحلِق بُساف ُشا اًلاهون.
نٌل ثـفى ثكل اجلِاث من اًصحوع اإىل اًَِئة دلى اإضسار اًرتادِص ٌَمًشبث والوشعة اًيت ختضؽ ًولٍهتا بو
إلرشافِا.
وًطسر تخحسًس اجلِة ومسى نفاًة اًيؼام بو اًربانمج كصار من جمَس الإدارت.
مادت ()15
ًطسر جمَس اًوزراء تياء ؿىل موافلة جمَس ا إلدارت تـس اًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة كصارا تخحسًس اًصسوم
امللصرت ؿىل الوشعة والإحصاءاث واًرتادِص املميوحة ظحلا لحاكم ُشا اًلاهون.
مادت ()12
ثضؽ اًَِئة ابًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة هؼاما ٌَحوافز اًيت ثلسم ٌَمؤسساث واًَِئاث واملًشبث والفصاد ممن
ًلومون تبؾٌلل بو مرشوؿاث من شبهنا حٌلًة اًحُئة يف ادلوةل وحمنَهتا ،وًطسر ُشا اًيؼام تلصار من جمَس
الإدارت.
مادت ()19
ؿىل بحصاة املرشوؿاث واملًشبث اًلامئة يف اترخي اًـمي هبشا اًلاهون واًيت حتسدُا اًالحئة اًخيفِشًة ،بن ًلسموا
اإىل اًَِئة ذالل مست بكطاُا س ية من اترخي اًـمي ابًالحئة اًخيفِشًة تَاان مذاكمال ؾن بوشعهتم وجية بن
ًخضمن اًحَان اكرتاحاهتم ثشبن اًخساتري والإحصاءاث اًواحة اختاذُا ًيك ثخوافق معََاث املرشوع واملًشبت مؽ
املـاًري اًحَئِة املعَوتة.
وؿىل اًَِئة بن ثلصر ذالل مست ل جتاوز س خة بشِص اًخساتري والإحصاءاث اًواحة اختاذُا من كدي ضاحة
املرشوع بو املًشبت.

مادت ()18
جية ؿىل املرشوؿاث واملًشبث اًلامئة ؾيس اًـمي هبشا اًلاهون ثوفِق بوضاؾِا ظحلا لحاكمَ وبحاكم اًالحئة
اًخيفِشًة ذالل فرتت ل جتاوز س ية من اترخي اًـمي ابًالحئة اًخيفِشًة.
وجيوز جملَس الإدارت مس ُشٍ اًفرتت ملست ل جتاوز ؿاما بدص اإذا دؾت اًرضورت اإىل ذكل بو اكن ٌَمس مربر ًلدهل
اجملَس.
وختضؽ بًة ثوسـاث بو جتسًساث يف املًشبث اًلامئة ًلحاكم امليطوص ؿَهيا يف ُشا اًلاهون.
مادت ()11
ًطسر جمَس اًوزراء ابًدشاور واًخًس َق مؽ اًسَعاث اخملخطة اًالحئة اًخيفِشًة ًِشا اًلاهون.
مادت ()911
ًَلى لك حنك خياًف بو ًخـارض مؽ بحاكم ُشا اًلاهون.
مادت ()919
ًًرش ُشا اًلاهون يف اجلصًست اًصمسَة ،وًـمي تَ تـس زالزة بشِص من اترخي ورشٍ.
زاًس جن سَعان بل هنَان
رئُس دوةل الإماراث اًـصتَة املخحست

الامس اًـَمي
Scientific Name
Lepus capensis
Gazella subgutturosa
Gazella gazelle cora
Oryx leucoryx
Hemitragus jayakari
Caracal caracal
Panthera pardus nimr

Falco cherrug
Peregrine Falcon

اًلامئة الوىل
Appendix I
احلَواانث اًثسًة
Mammals
الامس الإجنَزيي
Common Name
Cape Hare
Goitred (Sand) Gazelle
)Arabian gazelle (Edmi
Arabian Oryx
Arabian Tahr
Caracal
Arabian Leopard
اًعَور
Birds
Saker Falcon
Falco Peregrinus

 احملًل/الامس اًـصيب
Arabic Name
الرهة اًربي
قزال اًصمي
)قزال اجلحي (الديم
املِا اًـصيب
اًعِص اًـصيب
اًوشق
اٍمنص اًـصيب

اًطلص احلص
اًشاُني

Chlamydotis macqueeni Houbara Bustard
Cursorius cursor
Cream coloured Courser
Pterocles exustus
Chestnut - bellied Sandgrouse

Caretta caretta
Chelonia mydus
Eretmochelys imbricata
Dermochelys coriacea

الامس اًـَمي
Scientific Name
Paraechinus aethiopicus
Hemiechinus hypomelas
Procavia capensis
Vulpes vulpes
Canis lupus
Vulpes rueppelli
Hyaena hyaena

Loggerhead Turtle
Green turtles
Hawksbill Turtle
Ieatherback
اًلامئة اًثاهَة
Appendix II
احلَواانث اًثسًة
Mammals
الامس الإجنَزيي
Common Name
Desert Hedgehog
Brandt's Hedgehog
Rock Hyrax
Red Fox
Wolf
Sand Fox
Striped Hyena

احلحارى
اًىصوان
اًلعا هسدٌايئ اًحعن
اًزواحف
Reptiles
سَحفات حبصًة مثَثة اًصبس
سَحفات اًححصًة اخلرضاء
سَحفات حبصًة مٌلار اًحاشق
سَحفات حبصًة خدلًة اًؼِص

 احملًل/الامس اًـصيب
Arabic Name
كٌفش حصصاوي
كٌفش جصاهسحز
اًوجص اًطرصي
اًثـَة المحص
ذئة
اًثـَة اًصمًل
اًضحؽ اخملعط

Felis Silvestris gordoni
Felis margarita
Mellivora capensis
Lchneumia albicauda
Vulpes cana

Great Crested Grebe
Black necked Grebe
Sooty Shearwater
Wilson's Storm Petrel
Leach's Storm Petrel
Masked Booby
Red - footed Booby
Brown Booby
Great Cormorant
Bittern
Little Bittern
Cinnamon Bittern
Night Heron
Striated Heron
Squacco Heron

Gordon's Wild Cat
Sand cat
Honey Badger
White - tailed Mongoose
Bianford's Fox
اًعَور
Birds
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Puffinus griseus
Oceanites oceanicus
Oceanodroma lecorhoa
Sula dactylaira
Sula sula
Sula leucogaster
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Ixobrychus cinnamomeus
Nycticorax nyticorax
Butorides striatus
Ardeola ralloides

اًلط اًربي
اًلط اًصمًل
قصٍصي اًـسي
اٍمنس
اًثـَة الفلاين

اًلعاس املخوح اًىدري
اًلعاس بسود اًصكدة
خمل املاء اًفامح
ظائص اًيوء وًَسون
ظائص اًيوء ًَد
الظُ امللٌؽ
الظُ بمحص اًلسم
الظُ اًحين
قصاة اًححص
اًواق
اًواق اًطلري
تَشون اٌََي
اًحَشون بدرض اًؼِص خمعط
واق بتَظ ضلري

Western Reef Heron
Grat Egret
Grey Heron
Purple Heron
Black Stork
White Stork
Glossy lbis
Spoonbill
Mute Swan
Bewick's Swan
Whooper Swan
White - fronted Goose
Greylag Goose
Ruddy Shelduck
Shelduck
Wigeon
Gadwall
Teal
Mallard
Pintail
Shoveler

Egretta gularis
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Anser albifrons
Anser anser
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas Penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata

)تَشون اًطرص (اًححص
تَشون بتَظ هحري
اًحَشون اًصمادي
تَشون برحواين
اٌَلَق السود
اٌَلَق التَظ
بتو مٌجي اًالمؽ
بتو مَـلة
اًمت اًطامت
مت تَوتم
اًمت اًطاكص
الإوزت اًلصاء
بوز برًس
تط بتو فصوت
اًشِصمان
اًطواي
تط سٌلري
احلشف اًش خوي
) ُاخلضاري (بتو حش
اًحَحول
) ُبتو جمصف (اًى

Red - crested Pochard
Pochard
Tufted Duck
Red - breasted Merganser
Crested Honey Buzzard
Black - shouldered kite
Black Kite
Pallas's Fish Eagle
Griffon Vulture
Short toed Eagle
Marsh Harrier
Hen Harrier
Montagu's Harrier
Goshawk
Sparrowhawk
Levant Sparrowhawk
Shikra
White - eyed Buzzard
Steppe Buzzard
Long - legged Buzzard
Lesser Spotted Eagle

Netta rufina
Aythya ferina
Aythya fuligula
Mergus serrator
Pernis ptilorhyncus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Haliaeetus lecoryphus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Accipiter nisus
Accipiter badius
Butastur teesa
Buteo buteo vulpinus
Buteo rufinus
Aquila pomarina

اًووس
اذلصاوي
)بتو دطةل (اًزرق السود
تَلشة محصاء اًطسر
)حوام اًيحي املخوح (الس َوي
احلسبت سوداء النخاف
احلسبت اًسوداء
ؾلاة اًسمم ابلس
اًًرس المسص
)ؾلاة احلَاث (رصارت
مصزت اًحعاحئ
مصزت ادلخاح
مصزت موهخاحو
اًحاز
اًحاشق
ابشق ًَفاهت
)اًحاشق اًىسدٌايئ (ش َىص
احلوام بتَظ اًـني
اًطلص احلوام
احلوام ظوًي اًساق
اًـلاة السفف اًطلري

Steppe Eagle
Golden Eagle
Booted Eagle
Bonelli's Eagle
Kestrel
Amur Falcon
Merlin
Hobby
Lanner Falcon
Barbary Falcon
Chukar
Sand Partridge
Black Francolin
Grey Francolin
Quail
Water Rail
Spotted Crake
Little Crake
Baillon's Crake
Purple Gallinule
coot

Aquila nipalensis
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco tinnunculus
Falco amurensis
Falco columbarius
Falco subbureo
Falco biarmicus
Falco pelegrinoides
Alectoris chukar
Ammoperdix heyi
Francolinus francolinus
Francolinus pondicerianus
Coturnix coturnix
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Porphyrio Porphyrio
Fulica atra

)ؾلاة اًسِول (اًحادًة
اًـلاة اذلُ ي
)ؾلاة املسريت (اًيخـي
ؾلاة توهًََل
اًـوسق
ضلص معورًة
اًَؤًؤ
)اًشوهيني (اًحَسق
اًطلص احلص
اًشاُني امللصيب
)اًش يار (اًسفصح
حجي اًصمال
احلجي السود ادلراح
ادلراح اًصمادي
)اًفص (اًسمن
مصؿة املاء
)املصؿة اًصكعار (امليلعة
املصؿة اًطلريت
مصؿة تَوان
فصفص (مسيون) برحواين
اًلصت

Red - knobbed Coot
Common Crane
Oystercatcher
Avocet
Stone Curlew
Collared Pratincole
Oriental Pratincole
Black - winged pratincole
Little Pratincole
Little Ringed Plover
Ringed Plover
Kittlitz's Plover
Lesser Sand Plover
Greater Sand Plover
Caspian Plover
Dotterel
Pacific Golden Plover
Golden Plover
Grey Plover
White - tailed Plover
Lapwing

Fulica cristata
Grus grus
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Glareola maldivarum
Glareola nordmanni
Glareola lactea
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius pecuarius
Charadrius mongolus
Charadrius leschenaultii
Charadrius asiaticus
Eudromias morinellus
Pluvialis fulva
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus leucurus
Vanellus vanellus

اًلصت املخوخة
اًىصيك اًصمادي
بلك احملار
اًياكث
اًىصوان اجلحًل
بتو اًُرس املعوق
بتو اًُرس اًرشيق
بتو اًُرس بسود اجلياخ
بتو اًُرس اًطلري
اًزكزاق املعوق اًطلري
اًزكزاق املعوق
زكزاق هَيََزت
زكزاق اًصمي اًطلري
زكزاق اًصمي اًىدري
اًزكزاق اًلزوًين
اًزكزاق الكرب
اًلعلاط اذلُ ي اًحاس َفِيك
اًلعلاط اذلُ ي
اًلعلاط اًصمادي
اًلعلاط بتَظ اذلًي
اًزكزاق اًشايم

Great Knot
Red Knot
Sanderling
Red - necked Stint
Little Stint
Temminck's Stint
Long toed Stint
Curlew Sandpiper
Dunlin
Ruff
Jack Snipe
Snipe
Pintail Snipe
Woodcock
Black - tailed Godwit
Bar - tailed Godwit
Whimbrel
Curlew
Spotted Redshank
Redshank
Marsh Sandpiper

Calidris tenuirostris
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris ruficollis
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris subminuta
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Gallinago stenura
Scolopax rusticola
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis

ادلرجية اًىدريت
)ادلرجية اذلصاء (اًيط
املسروان
ادلرجية محصاء اًصكدة
ادلرجية اًطلريت
درجية متيَم
ادلرجية ظوًةل الضاتؽ
اًعَعوي ملوس امليلار
ادلرجية
احلجواةل
اًش يلة (اجلَِول) اًطلري
اًش يلة
اًش يلة رفِؽ اذلًي
دًم اًلاتة
تلوًلة سوداء اذلًي
تلوًلة خمععة اذلًي
هصوان املاء اًطلري
هصوان املاء
اًعَعوي بمحص اًساق املصكط
اًعَعوي بمحص اًساق
ظَعوي اًحعاحئ

Greenshank
Green Sandpiper
Wood Sandpiper
Terek Sandpiper
Common Sandpiper
Turnstone
Red - necked Phalarope
Grey Phalarope
Pomarine Skua
Arctic Skua
Long - tailed Skua
White - eyed Gull
Great Black - headed Gull
Slender - billed Gull
Caspian Tern
Sandwich Tern
Little Tern

Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa cinerea
Tringa hypoleucos
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus
Phalaropus fulicarius
Stercorarius pomarinus
Stercorarius parasiticus
Stercorarius longicaudus
Larus leucophthalmus
Larus ichthyaetus
Larus genei
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna albifrons

White - winged Black Tern
Bam Owl
Striated Scops Owl
Scops Owl

Chlidonios leucopterus
Tyto alba
Otus brucei
Otus scops

ظَعوي بدرض اًساق
اًعَعوي الدرض
ظَعوي اًلَاض
ظَعوي ملرب
اًعَعوي اًشائؽ
كٌربت املاء
اًفَصوة بمحص اًصكدة
اًفَصوة اًصمادي
هصهص تومارًين
اًىصهص اًلع ي
اًىصهص ظوًي اذلهة
اًيورس بتَظ اًـني
هورس اًسمم
اًيورس بسعواين امليلار
دعاف اًححص اًلزوًين
ٌدعاف اًححص ساهسو
دعاف اًححص اًطلري
دعاف املسدٌلـاث بتَظ
اجلياخ
تومة اخملازن اًحَضاء
تومة الجشار اخملععة
تومة الجشار الوروتَة

Little Owl
Long - eared Owl
Short - eared Owl
Syke's Nightjar
European Nightjar
Egyptian Nightjar
Lesser Short - toed Lark
Yellow - vented Bulbul
Grey Hypocolius
White - throated Robin
Finsch's Wheatear
Red - tailed Wheatear
Eastern Pied Wheatear
Hooded Wheatear
Hume's Wheatear
Upcher's Warbler
Menetries Warbler

Athene noctua
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus mahrattensis
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus aegyptius
Calandrella rufescens
Pycnonotus xanthopygos
Hypocolius ampelinus
Irania gutturalis
Oenanthe finschii
Oenanthe xanthoprymna
Oenanthe picata
Oenanthe monacha
Oenanthe alboniger
Hippolais languida
Sylvia mystacea

Desert Lesser Whitethroat Sylvia minula
Hume's Lesser Whitethroat Sylvia althaea
Radde's Warbler

Phylloscopus schwarzi

اًحومة اًطلريت
اًحومة اًلصانء
اًحومة اًطمـاء
س حس اًس َخ
اًس حس الورويب
اًس حس املرصي
اًلربت كطريت الضاتؽ اًطلريت
تَحي بضفص اًـجز
اخلياق اًصمادي
بتو احلياء بتَظ اًزور
بتَق فِيد
التَق بمحص اذلًي
بتَق بمحص رشيق
التَق بتو كًَسوت
بتَق َُوم
ُازخة اًشجص
اًِازخة اًصبساء
دذةل اًطحصاء تَضاء اًزور
اًطلصى
دذةل َُوم تَضاء اًزور
اًطلصى
هلشارت رادي

Plain Leaf Warbler
Persian Shearwater
Red - billed Tropicbird
Socotra Cormorant
White Pelican
Lesser White - fronted
Goose
Ferruginous Duck
Marbled Teal
Ferruginous Duck
European Honey Buzzard
Demoiselle Crane
Black Winged Stilt
Crab Plover
Kentish Plover
Sociable Plover
Broad - billed Sandpiper
Great Snipe
Sooty Gull
Crested Tern
Lesser Crested Tern
White - cheeked Tern

Phylloscopus neglectus
Puffinus persicus
Phaethon aethereus
Phalacrocorax nigrogularis
Pelecanus onocrotalus
Anser erythropus
Anas querquedula
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Pernis apivorus
Anthropoides virgo
Himantopus himantopus
Dromas ardeola
Charadrius alexandrinus
Vanellus gregarius
Limicola falcinellus
Gallinago media
Larus hemprichii
Sterna bergii
Sterna bengalensis
Sterna repressa

هلشارت اًورق
خمل املاء اًفاريس
اًعائص الاس خوايئ بمحص امليلار
قصاة اًححص اًسوكعصي
اًحجؽ التَظ
الوزت اًلصاء اًطلريت
احلشف اًطَفي
رششري خمعط
محصاوي بتَظ اًـني
حوام اًيحي الورويب
اًصُو
بتو امللازل
احليىور
اًزكزاق الإسىٌسري
)اًزكزاق الاحامتؾي (كعلاط
اًعَعوي ؾصًظ امليلار
)اًش يلة اًىدري (هجَول
اًيورس اًفامح
دعاف اًححص املخوح
دعاف اًححص املخوح اًطلري
دعاف اًححص بتَظ اخلس

Bridled Tern
Saunders' Little Tern
White - collared Kingfisher
European Roller
Booted Warbler
Semi - collared Flycatcher
Arabian Babbler
Pale Rock Sparrow
Cinereous Bunting
Corn Craka
Dalmatian Pelican
Greater Flamingo
Lesser Flamingo
Egyptian Vulture
Lappet faced Vulture
Pallid Harrier
Creater Spotted Eagle
Imperial Eagle
Osprey
Lesser Kestrel
Sooty Falcon

Sterna anaethetus
Sterna saundersi
Halcyon chloris
Coracias garrulus
Hippolais ccligata
Ficedula semitorquata
Turdoides squamiceps
Carpospiza brachydactyla
Emberiza cineracea
Crex crex
Pelecanus crispus
Phoenicopterus ruber
Phoenicopterus ruber
Neophron percnopterus
Torgos tracheliotus
Circus macrourus
Aquila clanga
Aquila heliaca
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco concolor

دعاف اًححص المسص
دعاف اًححص سوهسرز
)ضَاد اًسمم (اًصفصاف
قصاة اًزًخون الورويب
اًِازخة امليخـةل
دعاف اذلابة ش حَ املعوق
اًرثاثرت اًـصتَة
ؾطفور اًطرص اًحاُت
ادلرسة اًصمادًة
)مصؿة اًلَط (ضفصد
جبؽ ادلملازَا الشـر
)اًيحام اًىدري (اًخرشوش
اًيحام اًطلري
اًصخة املرصًة
اًًرس الوذن
)املصزت اًحاُخة (اًحلثاء
اًـلاة السفؽ (بركط) هحري
مكل اًـلدان
)ؾلاة وساري (ؾلاة اًسمم
اًـوٌسق
ضلص اًلصوة

Desert Eagle Owl

Uromastyx aegyptia
Varanus griseus

الامس اًـَمي
Scientific Name
Suncus etruscus
Rousettus aegyptiacus
Rhinopoma Muscatellum
Triaenops Persicus
Jaculus jaculus
Acomys cahirinus
Meriones arimalius

)Bubo bubo (ascalaphus
اًزواحف
Reptiles
Spiny - tailed Lizard
Desert Monitor

اًلامئة اًثاًثة
Appendix III
احلَوانث اًثسًة
Mammals
الامس الإجنَزيي
Common Name
Savi's Pigmy Shrew
Egyptian Fruit Bat
Muscat Mouse - tailed Bat
Persian Leaf - nosed Bat
Lesser Jerboa
Egyptian Spiny Mouse
Arabian Jird
اًعَور
Birds

)اًحومة اًًسارًة (توُة

اًضة
اًورل

 احملًل/الامس اًـصيب
Arabic Name
زابتة سافزي
دفاش اًفاوِة
دفاش مسلط فبري اذلهة
دفاش وريق الهف اًفاريس
اجلصتوع
اًفبر املرصي اًشويك
اجلصذ اًـصيب

Little Grebe
indian Pond Heron
Cattle Egret
Little Egret
Intermediate Egret
Egyptian Goose
Cotton Teal
White - breasted Waterhen
Moorhen
Red - wattled Lapwing
Pectoral Sandpiper

Tachybaptus ruficollis
Ardeole grayii
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta intermedia
Alopochen aegyptiacus
Nettepus coromandelianus
Amuaromis phoenicurus
Gallinula chloropus
Vanellus indicus
Calidris melanotos

Mediterranean Gull

Larus melanocephalus

Little Gull
Sabine's Gull
Black - headed Gull
Brown - headed Gull
Common Gull
Lesser Black - backed (Baltic)
Gull
Siberian Gull
Caspian Gull

Larus minutus
Xema sabini
Larus ridibundus
Larus brunnicephalus
Larus canus
Larus fuscus
Larus heuglini
Larus cachinnans

قعاس ضلري
تَشون اًربك اًِيسي
تَشون اًحلص بتو كصدان
اًحَشون التَظ اًطلري
اًحَشون املخوسط
بوزت مرصًة
حشف اًلعن
دخاخة املاء تَضاء اًطسر
دخاخة املاء
اًزكزاق احملمص
ادلرجية سوداء اًؼِص
هورس اًححص التَظ
املخوسط
اًيورس اًطلري
هورس ساتُين
اًيورس بسود اًصبس
اًيورس تين اًصبس
اًيورس اًشائؽ
اًيورس بسود اًؼِص اًطلري
اًيورس اًس َخريي
اًيورس اًلزوًين

Black - legged Kittiwake
)(Kittiwake

Rissa tridactyla

Gull - billed Tern

Gelochelidon nilotica

Roseate Tern
Common Tern
Arctic Tern
Sooty Tern
Whiskered Tern
Black Tern
Lesser Noddy
Common Noddy
Lichtenstein's Sandgrouse
Spotted Sandgrouse
Black - bellied Sandgrouse
Stock Dove
Rock Dove
Woodpigeon
Collared Dove
Turtle Dove
Oriental Turtle Dove
Laughing Dove

Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisea
Sterna fuscata
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Anous tenuirostris
Anous stolidus
Pterocles lichtensteinll
Pterocles senegallus
Pterocles orientalis
Columba oenas
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Streptopelia orientalis
Streptopelia sanegalensis

دعاف اًححص اًيًَل
)(الوًق
دعاف اًححص اًوردي
دعاف اًححص اًشائؽ
دعاف اًححص اًلع ي
دعاف اًححص اًفامح
دعاف املسدٌلـاث املَخحي
دعاف املسدٌلـاث السود
التهل اًطلري
التهل اًشائؽ
اًلعا اخلعط
اًلعا املصكط
اًلعا بسود اًحعن
حٌلم جصي
اذلام اجلحًل
حٌلم اًلاابث
اذلام املعوق
اًلمصي
اًلمصي اًرشيق
)حٌلم اًيرَي (اًضاحم

Namaqua Dove
Ring - necked parakeet
Alexandrine Parakeet
Cuckoo
Indian Koel
Common Swift
Pallid Swift
Alpine Swift
Paciflc Swift
Little Swift
White - breasted Kingfisher
Grey - headed Kingfisher
Kingfisher
Pied Kingfisher
White - throated Bee - eater
Little Green Bee eater
Blue cheeked Bee eater
European Bee eater
Indian Roller
Hoopoe
Wryneck

Oena capensis
Psittacula krameri
Psittacula eupatria
Cuculus canorus
Eudynamys scolopacea
Apus apus
Apus pallidus
Apus melba
Apus Pacificus
Apus affinis
Halcyon Smymensis
Halcyon leucocephala
Alcedo atthis
Ceryle rudis
Merops albicollis
Merops orientalis
Merops persicus
Merops apiaster
Coracias benghalensis
Upupa apops
Jynx torquilla

ميام ظوًي اذلهة
اًححلاء اًِيسًة اًعوق
اًححلاء اًيخِةل
)اًوكواق اًشائؽ (اًحلو
هول
اًسٌلمة اًشائـة
اًسٌلمة اًحاُخة
سٌلمة اًرصور
سٌلمة اًحاس َفِم
اًسٌلمة اًطلريت
ضَاد اًسمم بتَظ اًطسر
ضَاد اًسمم رمادي اًصبس
ضَاد اًسمم اًشائؽ
ضَاد اًسمم التلؽ
اًوروار بتَظ اًزور
اًوروار اًرشيق اًطلري
اًوروار اًـصايق بزرق اخلس
اًوروار الورويب
قصاة اًزًخون اًِيسي
اًِسُس
اٌَواء

Black - crowned finch Lark
Dunn's Lark
Bar - Tailed Desert Lark
Desert Lark
Hoopoe Lark
Calandra Lark
Bimaculated Lark
Short - toed - lark
Crested Lark
Oriental Skylark
Skylark
Temminck's Homed Lark
Brown - throated Martin
Sand Martin
Pale Martin
African Rock Martin
Pale Crag Martin
Crag Martin
Bam Swallow
Wire - tailed Swallow
Red - rumped Swallow

Eremopterix nigriceps
اًلربت سوداء اًصبس
Eremalauda dunni
كربت اًصمال
Ammomanes cincturus
كربت اًطحصاء موحشة اذلهة
Ammomanes deserti
كربت اًطحصاء
Alaemon alaudipes
اًلربت اًِسُسًة
Melanocorypha calandra
اًلربت اًرشكِة اًىدريت
Melanocorypha bimaculata اًلربت اًرشكِة املصكعة اًطلريت
Calandrella brachydactyla
اًلربت كطريت الضاتؽ
Galerida cristata
اًلربت املخوخة
Alauda gulgula
كربت اًسٌلء اًطلريت اًرشكِة
Alauda arvensis
كربت اًسٌلء
Eremophila bilopha
اًلربت امللصهة
Riparia paludicola
دعاف اًشواظئ تين اًصكدة
Riparia riparia
دعاف اًشواظئ
Riparia diluta
اخلعاف اًحاُت
Ptyonoprogne fuligula
دعاف اًطرور الفصًلي
Hirundo obsoleta
دعاف اًشواُق اًحاُت
Hirundo rupestris
دعاف اًشواُق
Hirundo rustica
اًس يوهو
Hirundo smithii
اًس يوهو سَيك اذلهة
Hirundo daurica
اًس يوهو بمحص اًـجز

Indian Cliff Swallow
House Martin
Asiatic House Martin
Richard's Pipit
Biyth's Pipit
Tawny Pipit
Long - billed Pipit
Olive - backed Pipit
Tree - Pipit
Meadow Pipit
Red - throated Pipit
Buff bellied Pipit
Water Pipit
Forest Wagtail
Yellow Wagtail
Black - headed Wagtail
Citrine Wagtail
Grey Wagtail
White Wagtail
Masked Wagtail
White - cheeked Bulbul

Petrochelidon fluvicola
Delichon urbica
Delichon dasypus
Anthus richardi
Anthus godlewskii
Anthus campestris
Anthus similis
Anthus hodgsoni
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus cervinus
Anthus rubescens
Anthus spinoletta
Dendronanthus indicus
Motacilla flava
Motacilla (f.) feldegg
Motacilla citreola
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Motacilla (a) personata
Pycnonotus leucogenys

س يوهو اًطرور اًِيسي
دعاف اًضوايح
دعاف اًضوايح الس َوي
حش ية (بتو متصت) الس َوي
حش ية تالًت
حش ية اًطحصاء
اجلش ية ظوًةل امليلار
حش ية زًخوهَة اًؼِص
حش ية اًشجص
حش ية اًلَط
حش ية محصاء اًزور
حش ية مطفصت اًحعن
حش ية املاء
ذؾصت اًلاابث
اذلؾصت اًطفصاء
ذؾصت سواداء اًصبس
ذؾصت ضفصاء اًصبس
اذلؾصت اًصمادًة
اذلؾصت اًحَضاء
اذلؾصت امللٌـة
تَحي بتَظ اخلس

Red - whiskered Bulbul
Red - vented Bulbul
Rufous Bush Robin
Black Bush Robin
Robin
Thrush Nightingale
Nightingale
Bluethroat
Eversmann's Redstart
Black Redstart
Redstart

Blackstart
Whinchat

Pycnonotus jocosus
Pycnonotus cafer
Cercotrichas galactotes
Cercotrichas podobe
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus erythronotus
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus phoenicurus
sama
Cercomela melanura
Saxicola rubetra

Stonechat

Saxicola torquata

Siberian Stonechat
Pied Stonechat
Isabelline Wheatear
Northern Wheatear
Pied Wheatear

Saxicola torquata maura
Saxicola caprata
Oenanthe isabellina
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka

Ehrenberg's Redstart

تَحي بمحص اًوحٌة
تَحي بمحص اًـجز
بتو احلياء المحص
بتو احلياء السود
بتو احلياء
اًـيسًَة
اًِزاز الورويب
اًِزاز بزرق اًزور
محرياء بًفصسٌلن
اذلرياء اًسوداء
اذلرياء
محرياء ارمدريح
اًلََـي بسود اذلهة
اًلََـي
اًلََـي املعوق (حمايك
)اًطرور
اًلََـي املعوق اًس َخريي
اًلََـي التلؽ
التَق الشِة
التَق الورويب
التَق التلؽ

Black - eared Wheatear
Desert Wheatear
Mourning Wheatear
White - crowned Black
Wheatear
Rock Thrush
Blue Rock Thrush
Ring Ouzel
Blackbird
Eye - browed Thrush
Dusky Thrush
Black - throated Thrush
Fieldfare
Song Thrush
Redwing
Mistle Thrush
Cetti's warbler
Graceful Warbler

Oenanthe hispanica
Oenanthe deserti
Oenanthe lugens

التَق بسود الذن
)بتَق اًحادًة (اًطحصاء
التَق احلزٍن

Oenanthe leucopyga

التَق السود بتَظ اًلٌة

Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus obscurus
Turdus naumanni
Turdus ruficollis
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Prinia gracilis

Scrub Warbler

Scotocerca inquieta

Grasshopper Warbler
River Warbler

Locustella naevia
Locustella fluviatilis

مسية اًطرور
مسية اًطرور اًزركاء
ادلح املعوق
اًشحصور
اًسمية احلاحدَة
اًسمية اًلامتة
اًسمية سوداء اًصكدة
مسية احللول
اًسمية امللصدت
اًسمية محصاء اجلياحني
مسية ادلتق
ُازخة س َزت
اًِازخة اًصش َلة
منمنة اًشجص (ُازخة
)اًشجرياث
ُازخة اجليسة
ُازخة اٍهنص

Savl's Warbler
Moustached Warbler
Sedge Warbler
Paddyfield Warbler
Blyth's Reed Warbler
Marsh Warbler
Eastern Reed Warbler
Clamorous Reed Warbler
Great Reed Warbler
Olivaceous Warbler
Syke's Warbler
Icterine Warbler
Desert Warbler
Orphean Warbler
Barred Warbler
Lesser Whitethroat
Whitethroat
Garden Warbler
Blackcap

Locustella luscinioides
Acrocephalus
melanopogon
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus agricola
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
fuscu
Acrocephalus stentoreus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais pallida
Hippolais rama
Hippolais icterina
Sylvia nana
Sylvia hortensis
Sylvia nisoria
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla

ُازخة سافزي
ُازخة سوداء اٌَحَة
)(اًشًة
ُازخة اًسـس
ُازخة الرز
ُازخة اًلطة تالًر
ُازخة اًحعاحئ
ُازخة اًلطة اًرشكِة
ُازخة اًلطة اًطَاحة
ُازخة اًلطة اًىربى
اًِازخة اًزًخوهَة
ُازخة ساٍىزي
اًِازخة اٌَميوهَة
ُازخة اًطحصاء
ُازخة احلسائق
اًِازخة املوحشة
اخلةل تَضاء اًزور اًطلصى
ادلذةل تَضاء اًزور
ُازخة اًخساثني
)بتو كًَسوت (ؾطفور اًخني

Green Warbler
Yellow - browed Warbler
Hume's Warbler
Dusky Warbler
Bonelli's Warbler
Wood Warbler
Chiffchaff
Willow Warbler
White Flycatcher & Blue
Spotted Flycatcher
Red - breasted Flycatcher
Pied Flycatcher
Purple Sunbird

Phylloscopus nitidus
Phylloscopus inomatus
Phylloscopus humei
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Muscicapa cyanomelana
Muscicapa striata
Ficedula parva
Ficedula hypoleuca
Nectarinia asiatica

Golden Oriole

Oriolus oriolus

lsabelline Shrike
Red - backed shrike
Bay - backed Shrike
Long - tailed Shrike
Lesser Grey Shrike
Southern Grey Shrike
Steppe Grey Shrike

Lanius isabellinus
Lanius collurio
Lanius vittatus
Lanius schach
Lanius minor
Lanius meridionalis
Lanius pallidirostris

اًيلشارت اخلرضاء
اًيلشارت ضفصاء احلاحة
هلشارت َُومز
اًيلشارت اًلامتة
هلشارت توهًََل
هلشارت اًلاة
هلشارت
هلشارت اًطفطاف
دعاف اذلابة املزرق
دعاف اذلابة املصكط
دعاف اذلابة بمحص اًطسر
دعاف اذلابة التلؽ
ؾطفور اًشمس الرحواين
ؾطفور اًخوث (اًطفري
)اذلُ ي
رصد محمص اذلهة
رصد بمحص اًؼِص
رصد هسدٌايئ اًؼِص
رصد ظوًي اذلهة
اًرصد اًصمادي اًطلري
اًرصد اًصمادي اًىدري
اًرصد اًصمادي اًسًِل

Woodchat Shrike
Masked Shrike
Black Drongo
House Crow
Large - billed Crow
Brown - necked Raven
Amethyst Starling
Starling
Rose - coloured Starling
Wattled Starling
Pied Mynah
Common Mynah
Brahminy Mynah
Bank Mynah
House Sparrow
Spanish Sparrow
Tree Sparrow
Yellow - throated Sparrow
Indian Silverbill
Chaffinch
Brambling

Lanius senator
Lanius nubicus
Dicrurus adsimilis
Corvus splendens

اًرصد بمحص اًلٌة
اًرصد امللٌؽ
ادلروجنو السود
اًلصاة ادلوري
اًلصاة ظوًي امليلار (قصاة
Corvus macrorhynchus
)اًلاة
Corvus ruficollis
اًلصاة تين اًصكدة
Cinnyricinclus leucogaster
اًزرزور بتَظ اًحعن
Stumus vulgaris
اًزرزور
Stumus roseus
اًزرزور اًوردي
Creatophora cineracea
)اًزرزور اًصمادي (بتو ًلس
Stumus contra
مِية مدلـة
Acridotheres tristis
مِية اًشائـة
Stumus pagodarum
مِية جصامهَين
Acridotheres ginginianus
مِية اًضفاف
Passer domesticus
اًـطفور ادلوري
Passer hispaniolensis
اًـطفور ا إلس حاين
Passer montanus
ؾطفور اًشجص
Petronia xanthocollis
اًـطفور بسود اًصكدة
Lonchura malabarica
فيض امليلار اًِيسي
Fringilla coelebs
اًـطفور اًؼامل
Fringilla montifringilla
اًرششور اجلحًل

Goldfinch
Siskin
Linnet
Trumpeter Finch
Common Rosefinch
Pine Bunting
Yellowhammer
White - capped Bunting
House Bunting
Ortolan Bunting
Rustic Bunting
Little Bunting
Yellow breasted Bunting
Reed Bunting
Red headed Bunting
Black headed Bunting
Com Bunting

Pristutrus rupestris
Stenodactylus Slevini

Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Rhodopechys githaginaa
Carpodacus erythrinus
Emberiza leucocephalos
Emberiza citrinella
Emberiza stewarti
Emberiza striolata
Emberiza hortulana
Emberiza rustica
Emberiza pusilla
Emberiza aureola
Emberiza schoeniclus
Emberiza bruniceps
Emberiza melanocephala
Miliaria calandra
اًزواحف
Reptiles
Common Semaphore
Gecko
Slevin's Big - headed

احلسون
حسون اًشوك
حسون اًخفاخ
اًزمري اًوردي
اًـطفور اًوردي اًشائؽ
درسة اًطيوجص
ادلرسة الوروتَة اًطفصاء
درسة تَضاء اًلٌة
ادلرسة املزنًَة
درسة اًشـري
درسة اًصًف
ادلرسة اًطلريت
ادلرسة ضفصاء اًحعن
درسة اًلطة
درسة محصاء اًصبس
درسة سوداء اًصبس
درسة اًلمح اًشائـة

بتو جصًص
بتو جصًص

.Gecko

