
احملاضرة اخلامسة و السادسة

مقدمة  . 

التوزيع اجلغرايف للحيوان.

التوازن البيئي.

أهمية احليوانات يف التوازن البيئي.

أهمية احملافظة على احليوانات الفطرية.

أسباب انقراض الكائنات احلية.

طرق احملافظة على احلياة الربية.

دور املنظمات احمللية والعاملية يف احملافظة على الكائنات احلية.

 (.حمليًا وعامليًا)التشريعات وأنظمة محاية احلياة الفطرية

 (.الفقاريات والالفقاريات)احليوانات الفطرية يف اجلزيرة العربية

الوضع الراهن للكائنات احلية الفطرية باململكة.

األنواع املهددة باالنقراض.

احملميات الطبيعية يف اململكة.

إدارة احلياة الفطرية.



:تقديم
األهميةإىلإضافةالطبيعيالتوازنعلىاحلفاظيفمهمًادورًاالربيةاحليواناتتلعب•

العقارب،كافحةميفالقنفذكدوروالرياضية،الرتفيهيةوالسياحيةواالقتصادية
البعوضكافحةميفاخلفافيشودورواحلشرات،الذبابمكافحةيفالضفدعودور

علىالبيضاءةالذبابمكافحةيفالرتيكوديرمامتطفالتودور،الطائرةواحلشرات
الزراعيةارضالقومكافحةيفالبوموطيوراجلارحةوالطيوراألفاعيودورالقطن،

ذاتمثارعطاءوإاألزهارتلقيحيفالنحلحشراتوخباصةاحلشراتودوركالفئران
احلشراتورودالضارة،احلشراتمكافحةيفالصغريةالطيورودورجيدة،نوعية

املن،شراتحتفرتساليتالعيدأبوكخنفساءالضارةللحشراتحيويةكأعداء
آكالتودورت،للحيوانااهلضمياجلهازيفمرورهاعربالبذوربعضأنباتوتشجيع
احليواناتتقليليفدييةالثاملفرتساتودورامليتة،احليواناتجثثمنالتخلصيفالرمم

الربيةحليواناتاجمتمعاتيفاألوبئةحدوثفرصتقلوبذلكواملريضةالضعيفة
والدورفقطوالقويةالسليمةاحليواناتتبقيحيثالطبيعيباالنتخابواملساهمة
 .الغذائيةالسلسلةإستمراريةيفالربيةلألحياءاملتكامل

سنويًادوالرًامليار200وحنالعاملمستويعلىالربيةاألنواعيفاالجتارنشاطقيمةتبلغ•
 .مشروعةجتارة60%حنومنها



الستخدامها يف الكثري من عناصر احلياة الربية مصدر للجيناتتعترب •
حيوان من خالل  من نبات واالقتصادية عمليات التحسني الوراثي لألنواع 

لربية ميكن أن التقنيات احليوية احلديثة ، كما وجد أن بعض األنواع ا
وره ، فاحلياة يستخدم كمؤشر على تطور النظام البيئي أو على تده

 .الربية معني ال ينضب من العطاء إذا أحسن استثماره

مان احملافظة على ومحاية هذه احليوانات والنباتات يف الرب والبحر، ض•
اة الربية من تلك  احلياة الربية لألجيال القادمة، وبالتالي فان محاية احلي

احليوانات األخطار هي محاية األنواع املهددة باالنقراض من النباتات و
وجودة لألجيال  باإلضافة إىل مواطنها وذلك ضمان أن تكون الطبيعة م

 .القادمة لالستمتاع باحلياة الربية

 

 



احليةدور املنظمات احمللية والعاملية يف احملافظة على الكائنات 

Wildlife Authority            Saudiاهليئة السعودية للحياة الفطرية •

بنفسلفطريةااحلياةعلىللحفاظالعامليةواحملليةاملنظماتتسعى
 .العامةالتوجهاتواألهداف

احملافظةإىل،األساسينظامهاعليهنصملاطبقًااهليئة،تسعىحيث
مناءواستعادةيعية؛الطبمواطنهاوعلىوالبحرالربيفالفطريةاحلياةعلى

 :اللخمنوذلكاململكة،يفاملتدهورةواملواطناألنواعوازدهار

 

استصدار.  .احملميةناط املإقامةواقرتاحباحلمايةاخلاصةالتشريعات1

تشجيع. وخاصةألحياءاعلومحقولخمتلفيفالعلميةالبحوثوإجراء2
 .الطبيعيةالبيئاتيفتعيشاليتواحليواناتبالنباتاتمنهايتعل ما

إثارة. إجيادوحماولةفطريةالباحلياةاملتعلقةالبيئيةبالقضايااالهتمام3
احملليةؤمتراتواملوالندواتاللقاءاتعقدطري عنهلامناسبةحلول

 .اجملاالتهذهيفاملتخصصنيقبلمنملناقشتها



املتعلقةلبحوثاونتائجاحلاليةللمعرفةشاملمسحإجراء.4
السعوديةالعربيةاململكةيفالطبيعيةواملواطنالفطريةباحلياة
والعامليةاحملليةاملعلوماتمصادرخمتلفيفاملنشورةتلكسواء
 .منهااملنشورغريأو

علىحملافظةاإىلتهدفومشروعاتخططوتنفيذتطوير.5
إقامةطري نعالطبيعيةمواطنهايفوإمنائهاالفطريةاحلياة
األنظمةصدارواستاململكةيفالفطريةللحياةحمميةمناط 

 .طبيقهاتعلىوالعملاملناط بتلكاخلاصةوالتعليمات

حكوميةمنةالوطنيواهليئاتالوزاراتخمتلفمعالتعاون.6
 واهليئاتاألفرادمعوكذلكحكوميةوغري



واكثاريةكز حبثية أنشأت اهليئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية وإمنائها ثالث مرا•
سعودية يف كل من للحفاظ على التنوع النباتي واحليواني يف اململكة العربية ال

 :وهي الطائف والثمامة والقصيم 

1986ريل من عام تأسس املركز يف شهر أب: الوطني ألحباث احلياة الفطرية املركز -1
ة  كيلومرت مربع، ومجيع املساحة مسيج35مساحة املركز بنحو الطائف تقدر يف 

ية، جتري فيه كمحمية طبيعية شبه صحراوية تسودها أشجار الطلح واألعشاب الرب
ة املهددة باالنقراض العناية باحلبارى واملها العربي يف املركز كأهم احليوانات الفطري

 .ومائة هكتارورعايتها وإكثارها يف مسيجات ترتاوح مساحاتها بني نصف هكتار

لتابعة ملنطقة  يقع املركز يف الثمامة ا: امللك خالد ألحباث احلياة الفطرية مركز -2
إلدارة  1987املواف  كم مشال الرياض، أنشئ املركز عام 70الرياض على بعد 

يرمحه اهلل لعزيز بن عبد اامللك خالد وإمناء جمموعة احليوانات اخلاصة اليت بدأها 
نوع 20حيوان تنتمي إىل 600مزرعته بالثمامة، واليت ضمت وقتها أكثر من يف 

 .والريمإلدمياخمتلف من بينها أنواع عربية تراثية أهمها املها العربي وظباء 

نطقة اخلفيات يقع هذا املركز يف م: األمري حممد السديري إلكثار ظباء الريم مركز -3
لفطرية باحملافظة بالقصيم، تقوم اهليئة من خالل مركز امللك خالد ألحباث احلياة ا

 .ية املالئمةعلى قطيع ظباء الريم ورعايته وإعادة توطينها يف املناط  احملم

 



:السعوديةالدولية التي صادقت عليها االتفاقيات 

 احملافظة على وافقت اململكة العربية السعودية على أربعة اتفاقيات دولية يف
 :الفطرية احلياة 

 

ة يف دول جملس  احملافظة على احلياة الفطرية ومواطنها الطبيعياتفاقية -1
، انضمت اململكة  2001صدرت يف مسقط عام : التعاون لدول اخلليج العربية 

على  هـ، وتستهدف االتفاقية احملافظة1424العربية السعودية إىل االتفاقية عام 
صة األنواع املهددة  النظم البيئية واحلياة الفطرية يف حالة سليمة ومتنامية خا

يوانية والنباتية باالنقراض ورفع مستوى احملافظة على الكائنات الفطرية احل
 .ول اجمللسومواطنها الطبيعية، وتهدف أيضا إىل تشجيع التعاون بني د

 :أنظر كامل االتفاقية
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انضمتوقد،1992عاملالربازييفصدرت:األحيائيللتنوعاملتحدةاألمماتفاقية-2
التفاقيةاعلىوقعتاليتالدولعددبلغهـ،1422عامالسعوديةالعربيةاململكةإليها
البيولوجيالتنوعناصرعواستخدامالبيولوجيالتنوعصيانةاالتفاقيةتستهدفدولة،191
املوارداستخدامعنةالناشئللمنافعواملنصفالعادلوالتقاسملالستدامةقابلحنوعلى

لصيانةوطنيةلعمبرامجأواسرتاتيجياتأوخططالدولوضعإىلوتهدفاجلينية،
 .اإلحيائيالتنوع

 

اململكةانضمت،1979عامبونيفصدرت:املهاجرةاألنواععلىاحملافظةمعاهدة-3
دولة،108املعاهدةعلىوقعتاليتالدولعددبلغهـ،1410عامإليهاالسعوديةالعربية

البحوثعملياتاءوإجرالفطريةاحلياةعلىاحملافظةرئيسيبشكلاملعاهدةوتستهدف
 .البيئيالوعيونشرواملتابعةوالتقييمالعلمية

والنباتاحليواناتاتجمموعمنباالنقراضاملهددةاألنواعيفالدوليةالتجارةاتفاقية-4
هـ1416عاماملعاهدةإىلاململكةانضمت،1973عامواشنطنيفصدرت:(سايتس)
لتجارةاأنضماناالتفاقيةتستهدفدولة،172االتفاقيةعلىوقعتاليتالدولعددبلغ،

كمااحلياة،قيدلىعاألنواعتلكبقاءتهددالالفطريةوالنباتاتباحليواناتالدولية
وأكثرنباتي،نوع28000منألكثراملستوياتخمتلفةومحايةأهميةاالتفاقيةوتعطي

 حيوانينوع5000من

 



الالزمةيةواالجتماعاألحيائيةواملسوحاتالدراساتإجراءيفاململكةاستعانت

”IUCN”يعةالطبلصونالعاملياالحتادخبربةاحملميةاملناط منظومةإلعداد

International Union for Conservation of Natureخرباءقامحيث

احلياةىعلللمحافظةوطنيةمنظومة"وثيقةبإعدادم1991عامواهليئةاالحتادمن

أساسهاعلىمتاليت"يةالسعودالعربيةاململكةيفاملستدامةالريفيةوالتنميةالفطرية

اليتاملنظومةتتضمن.اململكةيفاآلنحتىاحملميةاملناط مناملعلنةالشبكةإقامة

منطقة62منها)منطقة75محايةاقرتاحالبيئيةللمستجداتوفقامؤخراحتديثهامت

16)حممية35هليئةاتديرأنلهاملخططومن.(حبريةوساحليةمنطقة13برية،

جهاتقبلمن(ومقرتحةقائمة)منطقة40تدارأنعلى؛(مقرتحة20قائمة،حممية

والطائفعسريوالرياضيفالزراعةلوزارةالتابعةالوطنيةاملتنزهاتمنهاأخرى

امللكيةاهليئةوواإلماراتوالقرويةالبلديةالشئونلوزارةالتابعةواملناط وغريها

من%10.42بنحوةاملقرتحللمنظومةاإلمجاليةاملساحةوتقدر.وغريهاوينبعللجبيل

ملنفعةاملناط لكتيفاملتجددةالطبيعيةاملواردلتنميةختصصاململكةمساحة

 .اإلنسان



ئةعلى البيالعاملية للحفاظ أبرز املنظمات و اهليئات 
• Defenders of Wildlife

• Durrell Wildlife Conservation Trust

• The Earth Organization - conserving Mother Earth

• European Wildlife (Europe) - Conservation of European Wilderness

• IUCN - International Union for the Conservation of Nature

• The Land Conservancy (TLC) - British Columbia land trust modeled after the National Trust of Britain

• National Audubon Society - is a non-profit environmental organization dedicated to 
conservation

• The Nature Conservancy - international land trust Ocean Conservancy - ocean ecosystems

• Rainforest Trust

• Wildlife Conservation Society

• Wildlife Research and Conservation Trust

• World Wildlife Fund - International Conservation

• Zoological Society of London



 اجلبيل
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ة احلرة 
ّ
ة حر

ّ
حممي

غربمشالقعوتاهليئة؛أقامتهااليتاحملمّياتأوىلهياحلرةحّرةحممّية•
شرقومتتد،اهلامشّيةاألردنّيةاململكةحدودمعالسعوديةالعربيةاململكة

يتأّلف.مرّبعاكيلومرتًا13775احملمّيةهذهمساحةوتبلغالسرحان؛وادي
الّسودلبازلتّيةاالّصخورفيهاتكثربركانيههضبةمناحملمّيةهذهسطح
بنيارتفاعهارتاوحيالّتياملنخفضةالربكانّيةاجلبالمنجمموعةإىلإضافة
 .البحرسطحعنمرتا1150و800

 
وحولّيةمعّمرةاتاتنبمنيتأّلفاّلذيالّنباتيغطائهابتنّوعاحملمّيةومتتاز
الّطرفافيهاجاراألشأهمومن.جوانبهاوعلىالّسيولجمارييفعادةتكثر
األعشابوالشجرياتمنالعديدتوجدكما.والعوسجواإلرطيواألثل
والّذئبّريمالظيباحملمّيةهذهيفاملوجودةاحليواناتأهمومن.احلولّية
الرّبياألرنب،املخّططالّضبع،الّرمليوالثعلب،األمحرالّثعلب،العربي

وتسعةلكروانواالّذهيبوالعقاباحلبارىالطيورمنيوجدكما.واجلربوع
عددإىلاإلضافةبواملهاجرة،املقيمةالطيورمنأخرىوأنواعالقنابرمنأنواع
 .الّزواحفمن



ة الوعول 
ّ
حممي

وتبعدمتيم،ينبحوطةوغرباحلري جنوبالوسطىاملنطقةيفالوعولحممّيةتقع•
عنةعباروهي؛مرّبعاكيلومرتًا1840,9مساحتهاوتبلغكيلومرًتا؛180الّرياضعن

والشعابألوديةامنالعديدتتخّللهاطوي جبالسلسلةضمنوعرةكبريةهضبة
 مرتا1097ىلإللجبالالغربّيةاحلواّفارتفاعويصل.الرملّيةاملناط وبعض

.احملميةأوديةيفةخاّصبصورةوالغضىوالّسدروالّسلموالّسمرالّطلحأشجارتكثر.•
وتنموشعاب،والالّصغريةاألوديةيفواحلشائشواألعشابالشجرياتتوجدكما

املنطقةهذهيةحلماالرئيسيالّسببكانوقد.األمطارهطولبعدجيدبشكل
زادتماسرعانذيالالفطرّيةحبالتـهالوعولمنمتبقيصغريقطيـععلىاحتـواؤها
وعدةالّثعالبذلكوكجيدةبأعدادالوبراحملمّيةيفيوجدكما.احلمايةبعدأعداده
 .الّزواحفنواعأمنوعددالّرملياحلجلأهمهامنالّتيوالّطيورالقوارضمنأنواع

طبيعةمعتأقلمتم1990عاماحملميةيفاإلدميظيبمنأعدادتوطنيإعادةمتوقد•
 .جيدبشكلأعدادهاوتنامتاملنطقة



يد 
ّ
ة حمازة الص

ّ
حممي

ةمدينشرقمشالكيلومرتًا180حواليبعدعلىالغربّيةاملنطقةيفالّصيدحمازةحممّيةتقع•
يبلغبسياجتأحيطثمحمميةاملنطقةأعلنت.مرّبعاكيلومرتًا2553مساحتهاوتبلغالّطائف؛
احليوانيةألنواعاتوطنيإعادةجتاربلبدءطبيعيًاخمتربًالتكونكيلومرتًا220حميطه
للحياةالسعوديةةللهيئالتابعةاألحباثمراكزيفإكثارهامتواليتاملتوطنةالفطرية
حتىاالنقراضكوشعلىكانالذيالنباتيالغطاءصونعلىالسياجوساعدالفطرية،
 .ومومسيةحوليةوحشائشبنباتاتزاخرةاحملميةأصبحت

أشجارمنتفّرقةمجمموعاتتتخّللهاقصريةحشائشمنللمحمّيةالنباتّيالغطاءيتأّلف•
والعوسجالّرمثثلماألخرىالّصحراوّيةالنباتاتبعضإىلباإلضافةواملرووالّسرحالّسمر
 .والّثمام

منأنواععدةوالّرمليوالقّطالّرمليوالثعلبالعربيالذئباحملمّيةحيواناتأهمومن•
والّرمخةاألمسرالّنسرواألصلعالّنسرأهمهاالّطيورمنخمتلفةأنواعإىلباإلضافةالقوارض
 .الّزواحفمنأنواععدةوكذلكاملصرّية

إضافةتبعهام،1990عاميفاحملميةيفعربيةمهاة17بإطالقالتوطنيإعادةبرنامجبدأ
احلبارىوطائرلّريماظيبتوطنيأيضاوأعيد.متتاليةفرتاتعلىصغريةأخرىجمموعات

أنواعأقربهووالرقبة،أمحرالنعاماحملميةيفأطل كما.م1991و1990عاميخاللفيها
 .احلمايةظليفاألنواعتلكأعدادتنامتوقد.املنقرضالعربيالنعامإىلالنعام

 



التنوع األحيائي يف املناطق اجلبلية•
مباالشجريالنباتيهاغطائبكثافةسنةالفاحنوقبلعسريومرتفعاتاحلجازجبالمتيزت
 .النائيةاملواقعيفمتفرقةمساحاتسوىمنهايتب ملواليتهكتارمليون2.7بنحويقدر

 
الغطاءكثافةمنبهزتتميمباالعاليةاألهميةذاتالنادرةالبيئاتمنالعرعرغاباتتعترب

  .البحرسطحمستوىفوقمرت2000،3000بنيترتاوحارتفاعاتعندووجودهاالشجري
إىلأدتاليتلقميااملوتظاهرةإىلاألخريةالسنواتيفالعرعرغاباتتعرضتقدوكانت

 .تهاومعاجلللظاهرةاحلقيقيةاألسبابملعرفةتتواصلاجلهودأنإالتدهورها،
-1500بنيترتاوحفاعاتارتعنداجلبالتلكمنحدراتعلىالربيالزيتونأشجارأيضًاتنتشر
أكثرهامناألخرىباتيةالناألنواعمنالعديدإىلإضافةالبحرسطحمستوىفوقمرت2000
 .واألرطىوالرمثالطلحياتمثلالنموبطيئةاألنواعانتشارًا
اململكةمنلشماليةااملناط ومرتفعاتالوسطىاملنطقةيفطوي جبالسلسلةوتتميز

 .اجلبليالوعلهمهاأربوعهايفالفطريةاحليواناتمنكثريةأنواعووجودالشديدةبوعورتها
والتوسعاجلائرالرعيواألشجارقطعاجلبليةاملناط يفالبيئيةاملشاكلأهممنويعترب

 .التشجريإعادةملشروعاتاملرتفعةوالكلفةوالتلوثالعمراني

 



التنوع األحيائي يف البيئات البحرية•
ساحليعلىكيلومرت2500بطولمتتدبسواحلالسعوديةالعربيةاململكةتتمتع•

حيثاإلقليميفحارالبأعم مناألمحرالبحريعترب.العربيواخلليجاألمحرالبحر
 .املغلقةالضحلةالبحارمنالعربياخلليجيعتربحنييفمرت،2500حنوعمقهيبلغ

اإلستوائيةالغاباتهابكونالعربيواخلليجاألمحرالبحريفالبحريةالبيئاتتوصف•
يفاسرتاتيجيًاورًادوللعبهاالبحريةالكائناتمنالطبيعيةبالثرواتلغناهاالبحرية
 .البحرمياهمناحملالةواملياهالسمكيةبالثروةاململكةإمداد

حنييفنوعًا250نوتتضماألخاذ؛جبماهلااألمحرالبحريفاملرجانيةالشعابتشتهر•
وتدعم.لنائيةااجلزرحولمتمركزةالعربياخلليجيفوانتشارًاعددًاأقلتكون
تسجيلمت.نادرةالوالالفقارياتالسمكيةاألنواعمنالعديدحياةاملرجانيةالشعاب
  .العربياخلليجيفنوعًا542األمحر،البحريفالبحريةاألمساكمننوعًا1280

منألكرباللزخماملالئمةاملواطنالبحريةوالطحالباحلشائشمهادوتوفر •
البيئيةالنظمونوصوإنتاجيةالبحريةوالسالحفالبحرعرائسمثلالبحريةاألحياء
 العاملية

 



التنوع األحيائي يف البيئات الصحراوية•
 كونها نوع نباتي فطري يف اململكة إىل2250تعود أهمية انتشار أكثر من •

بع على قمتها احلياة والسالسل الغذائية اليت يرتإلهراماتالقاعدة األساسية 
نوعًا 98نوعًا من الثدييات يف اململكة من مجلة 76يوجد كذلك . اإلنسان
سد اآلسيوي والنعام  من األنواع املنقرضة األ. يف شبه اجلزيرة العربيةثدييًا

طر االنقراض ويواجه خ. العربي ورمبا غزال العفري السعودي والفهد الصياد
ي وغزال الريم أنواع أخرى من الثدييات من بينها النمر العربي واملها العرب

 .اإلدميوغزال 
 
نوعًا 185نوع من الطيور منها عشرة أنواع متوطنة، 444يوجد كذلك  

ور املهاجرة من آسيا متكاثراً  وتعد بذلك اململكة حمطة للعديد من أنواع الطي
لرتاثية اليت ختضع وتعد احلبارى من الطرائد ا. وأوروبا إىل أفريقيا وبالعكس

اث احلياة مركز األمري سعود الفيصل ألحب لربنامج إكثار مكثف يف
 . الفطرية 

من حنو اخلواضةر جتذب بيئات املد واجلزر يف اخلليج العربي ماليني الطيو•
  .نوع لتقضي فيها فرتة الشتاء125

.نوعًا من السحالي67نوعًا من الثعابني، 45يوجد من الزواحف يف اململكة  •
عد الضب من األنواع ومن بني الزواحف ي. كما يوجد سبعة أنواع من الربمائيات

 يةالشائعة إال أنه مهدد بالصيد اجلائر وتدمري مواطنه الطبيع

 



الرطبةالتنوع األحيائي يف األراضي •

واملياهاجلوفيةالعيونواآلبارمثلالطبيعيةالعذبةاملياهذاتالرطبةاألراضيتعد•
.اجلافةوشبهافةاجلاملناط يفحساسيةالبيئاتأكثرمنلألمطارالسطحية

الصرفمناط ريةاحلضاملناط جبوارصناعيًانشأتاليتالرطبةالبيئاتومن
إليهاجذبتاليتالبيئاتأهممنومجيعهاالسدود،وخزاناتوالصحيالزراعي
  .والزائرةكاثرةواملتاملتوطنةواحليوانيةالنباتيةالفطريةاألنواعمنالعديد

البيئاتأهممنجواخللياألمحرالبحرساحليعلىالرطبةاملاجنروفبيئاتوتعد•
  .والقرمالشورةهمانوعاناملاجنروفمنوجيد.احلساسةالبحرية

البحريةالسالحفرتكاثبيئاتأهممنفتعتربالساحليةالرمليةالبيئاتوأما
  .والرتفيهالصيداستخداماتعنفضاًل

تعترباليتقارياتوالالفالطحالبوالطينيةالرمليةاملسطحاتيفكذلكتنتشر•
  .الرطبةالبيئاتيفاحليةالكتلةمناألعظماجلزء

 



احملميةالتنوع األحيائي يف املناطق •

موحة للمناط   تعترب شبكة املناط  احملمية جزء من منظومة ط•
103اية احملمية يف اململكة العربية السعودية تستهدف مح

من مساحة اململكة  % 10منطقة برية وحبرية تقتطع حنو 
 اإلنسان ختصص لتنمية املوارد الطبيعية املتجددة ملنفعة

من%4مساحةتشغلمنطقة15املعلنةاحملميةاملناط تشمل•
للتنوعراثيةالووالبنوكالطبيعيةاملواطنهياململكةمساحة

الساخنةاعالبقخاصةاململكة،يفوالبحريالربياألحيائي
 واحليوانيةالنباتيةالفطريةللكائنات

الطبيعيغرايفاجلاإلنتشارنقطةاملعلنةاحملميةاملناط متثل•
انقرضتقدتكاناليتواحليوانيةالنباتيةاألنواعمنللعديد

أوالنادرةأوضاإلنقراوشكعلىاليتأوالطبيعيةالبيئةمن
 عليهااإلنسانجبوراملهددة

 



https://www.youtube.com/watch?v=EOXQJwrv_Uo

1البرية في المملكة العربية السعودية الجزء الحياة •

•https://www.youtube.com/watch?v=6v1v8nCRors

2الحياة البرية في المملكة العربية السعودية الجزء •

https://www.youtube.com/watch?v=EOXQJwrv_Uo
https://www.youtube.com/watch?v=6v1v8nCRors


•https://www.youtube.com/watch?v=zdXV8QxlQ44

الحياة البرية في المملكة العربية السعودية-وثائقي •

•https://www.youtube.com/watch?v=UyEJpmRUS8Q

Animals Arabian Peninsulaحيوانات الجزيرة العربية 

https://www.youtube.com/watch?v=yX1sx80L-b0

حيوانات مهدده في االنقراض واالختفاء من جزيرة العرب 

https://www.youtube.com/watch?v=zdXV8QxlQ44
https://www.youtube.com/watch?v=UyEJpmRUS8Q
https://www.youtube.com/watch?v=UyEJpmRUS8Q
https://www.youtube.com/watch?v=yX1sx80L-b0

