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المحافظة على األنواع المهاجرة من الحیوانات الفطریة سكرتاریة معاهدة  

 بإشراف برنامج االمم المتحدة للبیئة
 
 
 
 

        

 
 

 
 

 

 بیان صحفي
 
 

 وتعزز األنواع المهاجرة  لمعاهدةاإلمارات العربیة المتحدة تنضم دولة 
 الطیور الجارحة وأبقار البحر التزامها بالمحافظة على

 

معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة ، ووزارة التغیر المناخي عززت  :6201 مایو 23 بون/أبوظبي، 
بینهم للمحافظة على األنواع المهاجرة من الحیوانات فیما بالتعاون التزامهم  أبوظبي –وهیئة البیئة والبیئة 

، 123، بعد انضمام دولة اإلمارات العربیة المتحدة لمعاهدة األنواع المهاجرة لتصبح العضو رقم ریةفطال
لمهاجرة استضافة مكتب سكرتاریة معاهدة المحافظة على األنواع ابشأن التعاون المشترك اتفاقیة تمدید و 

 في أبوظبي الذي تستضیفه هیئة البیئة بالنیابة عن حكومة إمارة أبوظبي. 

بالدول  متینةمعاهدة األنواع المهاجرة من عالقاتها اللویعزز انضمام دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
نواع األعضاء في المعاهدة، حیث تعتبر دولة اإلمارات شریكًا رئیسیًا في تطویر ودعم اتفاقیات األ

(مذكرة تفاهم بشأن الطیور  وأوروبا وآسیاالمهاجرة فیما یتعلق بالطیور الجارحة المهاجرة في إفریقیا 
الجارحة) وأبقار البحر (مذكرة تفاهم بشأن أبقار البحر). كما أن دولة اإلمارات من الدول الموقعة على 

القرش المهاجرة والسالحف البحریة.  االتفاقیات المتخصصة للمحافظة على األنواع المهاجرة مثل أسماك
على المستوى الوطني بهدف  ةحافظموتتمیز كل هذه االتفاقیات بوجود خطط عمل لتحفیز أنشطة ال

دولة اإلمارات منذ وقت طویل أهمیة تدرك تنسیقها عبر مسارات هجرة األنواع من خالل التعاون الدولي. و 
 رة.   التعاون الدولي للمحافظة على األنواع المهاج

وفي إطار الترحیب بدولة اإلمارات العربیة المتحدة في االتفاقیة أكد دكتور برادني تشامبرز، السكرتیر 
نضمام دولة اإلمارات لالتفاقیة یعزز من دورها اأن " :التنفیذي معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة

األنواع المهاجرة، ونحن نتطلع إلى  الریادي الذي تقوم به في المنطقة، فیما یتعلق بالمحافظة على
 االستمرار في إبراز هذه الریادة على المستوى العالمي". 

وتتمتع دولة اإلمارات العربیة المتحدة بثراء التنوع البیولوجي البحري والبري. فعلى سبیل المثال، تتمیز 
تان والدالفین والسالحف البحریة السواحل اإلماراتیة الطویلة بوفرة الحیاة البحریة مثل أبقار البحر والحی

-سماك، كما توفر السواحل اإلماراتیة ملجًأ لراحة وتغذیة الطیور المهاجرة التي تسلك المسارات األورواألو 
 ال یتجزأ من التراث الثقافي الوطني. اووسط آسیا، حیث تلعب الصقور المهاجرة جزء ةأسیوی
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من الدول الموقعة على اتفاقیات رامسار وسایتس  كما أن دولة اإلمارات العربیة المتحدة، كونها
، تدرك أهمیة تنفیذها التفاقیة المحافظة على األنواع، واالتفاقیات األخرى من البیولوجي التنوع اتفاقیةو 

 )". 2020- 2014خالل استراتیجیة وخطة عمل التنوع البیولوجي الوطنیة (

نحن وأجیالنا “الزیودي، وزیر التغیر المناخي والبیئة:  وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد
، وتشكل اإلجراءات الالزمة للمحافظة على بیئتنا حجر تحیط بنابالمنظومة البیئیة التي  نرتبطالمستقبلیة 

اقتصاد مزدهر ومجتمع قوي على الرغم من التحدیات العالمیة الناتجة  تحقیقاألساس للجهود الرامیة إلى 
إن صون “وأضاف معالیه:  ،تعزیز ارتباطنا بتراثنا اإلماراتي تساهم فيالمناخي، كما أنها عن التغیر 

یقع ضمن أهم القضایا في األجندة الحكومیة، ونحن مستمرون في المشاركة الفاعلة ضمن  وحمایتها البیئة
ن الیوم خطوة هامة في الحراك الدولي بشأن المسائل المتعلقة بالتنوع البیولوجي والحیاة البریة. ویعد إعال

 ."هذا االتجاه

أبوظبي، بالنیابة عن حكومة إمارة أبوظبي،   –تدعم هیئة البیئة  2009ویشار إلى أنه ومنذ عام 
یذ مذكرات التفاهم الخاصة بالطیور فالتي تشرف على تن معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرةسكرتاریة 

سیق الذي بمقتضاه تم إنشاء المكتب االقلیمي في أبوظبي، وقعت الجارحة وأبقار البحر. واستمرارًا للتن
أبوظبي، ود. براندي تشامبرز اتفاقیة التعاون في  –سعادة رزان خلیفة المبارك، األمین العام لهیئة البیئة 

 أبوظبي وبون على التوالي. 

عدد كبیر منها في میاه  وقال د. تشامبرز: "یحتضن الخلیج العربي ثاني أكبر تجمع ألبقار البحر، ویوجد
تقع دولة اإلمارات العربیة المتحدة ضمن مسارات الهجرة األفریقیة واألورو آسیویة  كماإمارة أبوظبي، 

نوعًا من الطیور الجارحة المهاجرة، بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بالطیور الجارحة،  93من  42لحوالي 
 صقر الحر، والنسر المصري".   ویشمل ذلك الصقر األسخم المهدد باالنقراض، وال

وقالت المبارك:" قمنا، لعدة سنوات، بجمع الخبرات التقنیة والبیانات الخاصة بحالة ووضع األنواع  
المهاجرة والمقیمة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، واستخدام هذه المعلومات لوضع برامج مناسبة 

یعة الهجرة للعدید من األنواع، فمن المناسب أن ندعم الدول لحمایتها وتعزیز خطتنا اإلداریة. ونظرًا لطب
المعنیة األخرى في تطویر خطط المحافظة الخاصة بهم. فمن خالل العمل معا بطریقة متسقة، تكون 

 فرصنا في تحقیق النجاح أكبر".

إجراءات المحافظة في أبوظبي ودولة  ویشار إلى أن مذكرتي تفاهم الطیور الجارحة وأبقار البحر تدعمان
اإلمارات العربیة المتحدة، حیث أنهما یمثالن منصة للدولة للتعاون إقلیمیًا مع الدول األخرى التي تمر بها 
الحیوانات المهاجرة، حیث أنها تمر بالدول في توقیتات مختلفة من العام. وتلعب الطیور المهاجرة دورًا 

اإلمارات العربیة المتحدة، كما أنها من العوامل االساسیة للحفاظ على البیئة  هامًا في ثقافة وتراث دولة



 

 
 

-3- 

وجودة الحیاة، فضًال عن تأثیرها بشكل كبیر على بعض القطاعات االقتصادیة مثل مصائد األسماك 
 والسیاحة".

في تنفیذ أبوظبي لمكتب معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة في أبوظبي  –وساهم دعم هیئة البیئة 
تطویر شراكات، وعقد لشملت المبادرات الحكومیة الرئیسیة والتي  مجموعة كبیرة من األنشطة المستهدفة

اجتماعات للدول الموقعة على مذكرة التفاهم، واستضافة اجتماعات الخبراء، وتطویر خطط العمل 
ن التمویل متعدد األطراف الخاصة باألنواع المهاجرة لكل نوع على حدة أو لعدة أنواع، واالستفادة م

 المخصص لمشاریع المحافظة على األنواع في الدول النامیة.

أبوظبي، إلى أن المكتب یمثل  –یل جلوكا، مدیر مكتب معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة وأشار ال
ح أجیال ابوظبي للمحافظة على األنواع المهاجرة لصال –التعاون الفرید بین المعاهدة وهیئة البیئة 

الحاضر والمستقبل، مضیفًا أن هیئة البیئة ومعاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة تتشارك بالقیم نفسها، 
هذا باإلضافة إلى االستثمار والدعم والتزوید بالخبراء، الذي یعتبر ذو أهمیة كبیرة في تحقیق رسالتنا 

ول انتشار الحیوانات المهاجرة التي نتعاون معها، المتمثلة في تعزیز التعاون الدولي عبر النطاق الواسع لد
 كما أنه أحد الطرق الكثیرة التي تعبر بها دولة اإلمارات عن ریادتها في المحافظة على األنواع المهاجرة."   

 

 -أنتهى  -

  :مالحظات للمحررین

رنامج األمم تحت رعایة ب CMS المحافظة على األنواع المهاجرة من الحیوانات الفطریة معاهدةتعمل 
حمایة مجموعة  التي تهدف الى  ،على نطاق العالموهي معاهدة التنوع البیولوجي الوحیدة المتحدة للبیئة 

األطراف وتقوم . و موائلها ومسارات هجرتها المهاجرة والطیور البحریةكبیرة من الحیوانات الفطریة البریة و 
مواتیة بیئة فردي وتعاوني لضمان الحفاظ على عمل بشكل بالالمهاجرة  األنواعمعاهدة على  وقعةالم

وفي الوقت الراهن یبلغ عدد الدول الموقعة كأطراف في هذه . نطاق انتشارهالألنواع المهاجرة عبر 
 ،تفاقیة األنواع المهاجرة في بون، ألمانیاال العامة ویقع المقر الرئیسي لألمانة .بلداً  123االتفاقیة 

24TUwww.cms.intU24T  
 
 

أكبر   هو أبوظبي – المهاجرة األنواع على المحافظة معاهدة/  للبیئة المتحدة األمم برنامج مكتب
. السكرتاریةخارج مقر  من الحیوانات الفطریة المحافظة على األنواع المهاجرة معاهدةل يمكتب تمثل
دولة اإلمارات العربیة المتحدة منذ عام نیابة عن حكومة المكتب أبوظبي  -هیئة البیئة  وتستضیف

 على وموائلها البحر أبقار حول التفاهم مذكرة: هما اتفاقیتین تنفیذ على باإلشرافویقوم المكتب . 2009
 األوربیة والمنطقة أفریقیا منطقة في المهاجرة الجارحة الطیور حول التفاهم انتشارها ومذكرة مواقع امتداد

http://www.cms.int/
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األنواع المهاجرة ذات األهمیة المتعلقة بالتهدیدات المشتركة كتب بمعالجة كما یختص الم. اآلسیویة
 اإلقلیمیة بما في ذلك الطیور والثدییات البحریة والسالحف البحریة.

 

، بحمایة وتعزیز جودة 1996أبوظبي، التي تأسست في عام  –تلتزم هیئة البیئة : أبوظبي –هیئة البیئة 
حمایة التنوع البیولوجي في النظم البیئیة الصحراویة والبحریة في  ضافة إلىالهواء، والمیاه الجوفیة باإل

إمارة أبوظبي. ومن خالل الشراكة مع جهات حكومیة أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة، 
ل والمنظمات البیئیة العالمیة، تعمل الهیئة على تبني أفضل الممارسات العالمیة، وتشجیع االبتكار والعم

الجاد التخاذ تدابیر، وسیاسات فعالة. كما تسعى الهیئة لتعزیز الوعي البیئي، والتنمیة المستدامة، وضمان 
 24TUwww.ead.aeUT.(24استمرار إدراج القضایا البیئیة ضمن أهم األولویات في األجندة الوطنیة

 

 
 لمزید من المعلومات یمكن االتصال بـِ:

 جیني رینیل
 مسؤول البرنامج ةمساعد
 أبوظبي –) UNEP/CMSبرنامج األمم المتحدة للبیئة / اتفاقیة المحافظة على األنواع المهاجرة ( مكتب

 24TUjenny.renell@cms.intU24Tبرید الكتروني: 
 +971 2 6934523هاتف رقم: 
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