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البرية هو هيئة االتحاد العربي لحماية الحياة 

عربية غير حكومية تتولى معاونة الـجـهـات    

بتعزيز التكامـل  الرسمية وغير الرسمية المعنية 

العربي في مجال حماية الحياة البرية والحفـاظ  

على هذه الثروات االقتصادية من التبـديـد أو     

، وذلك وفقاً للتشريعات المـحـلـيـة      اإلهدار

 .واالتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن

، وفقـاً   ٢٠٠٦/١٠/١٩وُأنشئ االتحاد في 

لالئحة النظام األساسي الموحد لالتحادات العربية 

النوعية المتخصصة واتفاقية األحكام األساسيـة  

لها ، والتي تم إقرارها بمعرفة مجلس الوحـدة  

االقتصادية العربية في دور االنعقاد الـثـامـن    

فـي     ٣٨د/ ٨٢٠القـرار رقـم       ( والثالثين 

وصدقت جمهوريـة مصـر     ).  ١٩٨١/١٢/٢

العربية على الالئحة واالتفاقية بموجب قـرار    

 ٢٠٠٦لسـنـة      ١٠٣رئيس الجمهورية رقم 

 . وتصديق مجلس الشعب عليها

وقد وافق مجلس الوحدة االقتصادية العربية 

على طلب  ٢٠٠٦/١٢/٦في  ٨٤في دورته رقم 

االتحاد العربي لحماية الحياة البـريـة بشـأن      

االنضمام إلى االتحادات العربية الـنـوعـيـة     

المتخصصة العاملة في نطاق المجلس ، وذلـك  

 .٨٤د/١٣٢٤طبقاً لقرار المجلس رقم 
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األردن ، ااإلمارات ، لبحرين ، الجزائر ، السعودية ، 

السودان ، العراق ، المغرب ، اليمن ، تونس ، جزر 

القمر ، جيبوتي ، سورية ،  الصومال ، عمـان ،    

فلسطين ، قطر ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، مصـر      

 .وموريتانيا
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مراجعة التشريعات العربية المعنية بحماية  

الحياة البرية في دول الوطن العربي ، بما 

يحقق التوافق بينها وبين متـطـلـبـات     

االتفاقيات الدولية المعنية بحماية وتـداول  

 .األنواع البرية

وضع إستراتيجية عربية تحقق التكـامـل    

والعربي في مجال الحفاظ على الحـيـاة   

البرية وتنظيم تداول األنواع البرية فـي    

 .دول الوطن العربي والعمل على تنفيذها

التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدوليـة   

المهتمة بالحياة البرية وكذا الـجـهـات    

المانحة لدعم المشروعات البـحـثـيـة     

والتطبيقية ، بما يحقق التكامل بين دول   

الوطن العربي في مجال الحفاظ عـلـى     

 .األنواع البرية

تبادل التقارير السنوية التي تصدرها الدول  

العربية حول أنشطة الحفاظ على الحيـاة  

البرية وتداول األنواع البرية ، كدليٍل على 

شفافية ودقة األداء في مجاالت التصديـر  

وإعادة التصدير واالستيراد واإليراد مـن  

البحر وصوالً إلى تحقيق التكامل المنشود 

 .بين دول الوطن العربي

المساهمة في إقامة وإنشاء مؤسسات تعليمية وأكاديمـيـة    

ومراكز لتقديم الدراسات والبحوث واالستشارات القانونـيـة   

واالقتصادية والبيئية ، بهدف تنمية القدرات البشرية في دول 

 .الوطن العربي

رفع الوعي البيئي في مجال حماية والحفاظ على الـحـيـاة     

البرية ، وذلك من خالل عقد ندوات ومؤتمرات حول أنشطة 

حماية الحياة البرية في الدول العربية ، وكذا تنظيم تـداول    

األنواع البرية وفقاً للتشريعات المحلية واالتفاقيات الدوليـة  

المعمول بها في هذا الشأن ، بما يحقق التكامل بيـن دول    

 .الوطن العربي

عقد دورات تدريبية للعاملين في الجهات المعنية بالحـيـاة    

الشرطة ، القوات المسلحة ، الجمارك ، أخصـائـي   ( البرية 

، وذلـك  )  إلخ...  -الحياة البرية والحجر الزراعي والبيطري

بهدف تكوين كوادر فنية قادرة على العمل بكفاءة عالية فـي  

 .هذا المجال

إصدار نشرات ومجالت ودوريات وملصقات وأفالم وتنويهات  

تليفزيونية لرفع الوعي البيئي في مجال الحياة البرية ونشر 

 .ثقافة الحفاظ على األنواع البرية في الدول العربية

عقد مؤتمر سنوي ذو طابع علمي وتسويقي وإعالمي ويتـم   

تحديده وتحديد برنامجه وضيوفه ليغطي كافة أنشطة حمايـة  

 .الحياة البرية

يعمل االتحاد كبيت خبرة واستشارات في النواحي العلمـيـة    

والبيئية والتجارية والقانونية المتعلقة بنشاط االتحاد في دول 

 .الوطن العربي

المساهمة في إنشاء وتطوير مكاتب حماية الحياة البرية في  

الدول العربية ، وذلك لمواجهة محاوالت التهريب وتنظـيـم   

عملية نقل عينات األنواع البرية عـبـر     

المنافذ البرية والبحرية والجوية وكـذا    

توفير اإلمكانيات الالزمة لفحص وتصنيف 

 .هذه العينات

االهتمام بإنشاء وتطوير بنـوك حـفـظ       

األصول الوراثية في دول الوطن العربي ، 

الحفاظ بما يحقق التكامل العربي في مجال 

على المصادر الوراثية لألنواع البرية ،   

 .وخاصةً المعرض منها لالنقراض

الجـدوى  إجراء األبحاث وإعداد دراسات  

االقتصادية للمشروعات المزمع أن يقـوم  

بها االتحاد ، وتقديم إرشادات واالتصـال  

ببيوت الخبرة العربية واألجـنـبـيـة       

 .المتخصصة

تقديم المعاونة الالزمة للسلطات الرسميـة   

المعنية بحماية والحفاظ علـى األنـواع     

 .البرية في الوطن العربي

   
    

  يهدف االتحاد إلى تعزيز التكامل العربي

 في مجال حماية الحياة البرية 

 والحفاظ على هذه الثروات من التبديد أو اإلهدار
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