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 الملخص التنفيذي -0

 غزالصقر ال
 

  Gyr Falcon)السنقر(  هو صقر قوي جدا وكبير الحجم، يكون حجمه تقريبا بين صقر الجير Saker Falcon Falco cherrugغزال صقر ال

rusticolus F. شاهين والصقر الPeregrine F. peregrinusطائر جارح مفضل الستخدامه في رياضة الصيد  غزالصقر ال يعتبر . وكان

 لوسطى.بالصقور منذ آالف السنين، وبالتالي يحتل مكانة تقليدية وثقافية واقتصادية هامة في العديد من البلدان، وخاصة في دول الخليج وآسيا ا
 

تها، فنن االبية األنواع الفريية قد تقل بشكل ملحو  أو وتشير بيانات رصد النوع أنه إذا لم يتم التحكم في األثر التراكمي للتهديدات وخفض معدال

 .صقر الغزالتنقرض كليا، ونتيجة لذلك قد يتم فقدان األجيال القادمة من 
 

 بالتالي، هناك حاجة إلى يمل منسق وياجل يتطلب المشاركة الكاملة ألصحاب المصلحة الرئيسيين الستعادة وضع الحفظ.
 

 المنشأ والسياق - لصقر الغزالوخطة العمل العالمية  فريق عمل
 

( COP 10في المؤتمر العاشر لألطراف ) 0288تشرين الثاني  02في  82.01قرار رقم  (CMS) ايتمدت أطراف اتفاقية األنواع المهاجرة

)مع األنواع المعرضة  (CMS) يلى الملحق األول من اتفاقية األنواع المهاجرة صقر الغزالوالذي يقد في بيران، النرويج. وأقر القرار إدراج 

ن جميع لخطر االنقراض في جميع أو نسبة كبيرة من مجمويتها(، باستثناء األنواع في منغوليا، وتم اإلقرار بننشاء يمل متضافر يلى الفور بديم م

 األطراف.
 

( من مذكرة التفاهم التفاقية األنواع المهاجرة بشأن CU( تحت رياية وحدة التنسيق )STF) الصقر الغزكما ديا القرار إلى إنشاء فريق يمل 

منتج من  لصقر الغزالالحفا  يلى الطيور الجارحة المهاجرة في أفريقيا وأوراسيا )مذكرة تفاهم الطيور الجارحة(. تعتبر خطة العمل العالمية 

، وتسلط الضوء يلى أولويات الحفظ يبر مجمويته، وتقترح إطارا إداريا صقر الغزالوجيا ، فهي تقدم موجزا لبيولصقر الغزالفريق يمل 

 اتفاقية التجارة الدولية باألنواع المهددة باالنقراض( لهذه األنواع.و واضحا )مثل نظام لإلدارة المستدامة معترف به من قبل اتفاقية األنواع المهاجرة
لصقر تطوير خطة العمل العالمية  يملية ( بعناية خالل0222)ناجي وديميتر،  لصقر الغزالايتبرت خطة العمل الدولية )األوروبية( 

 ، وإن كانت هناك قضايا معينة )مثل االستخدام المستدام( التي تنطبق في المقام األول لمناطق التوزيع خارج أوروبا.SakerCAP  الغزال
  

 صونال حالة
وذلك بعد تحليل منقح  (IUCNمن قبل االتحاد العالمي للحفظ ) 2102تحت األنواع المهددة باالنقراض عالميا في عام  صقر الغزالأدرج 

 21٪ من األنواع العالمية في السنوات ال 01لتوجهات األنواع والذي أشار إلى أنها قد خضعت النخفاض سريع جدا في أعدادها، والذي يشكل 
 ال سيما في مناطق التكاثر في آسيا الوسطى.الماضية، 

  
 الوضع القانوني الدولي

 في االتفاقات البيئية المتعددة األطراف واإلقليمية التالية: صقر الغزاليتم سرد 
 CITES الملحق الثاني التفاقية التجارة الدولية باألنواع المهددة باالنقراض • 
 المهاجرةالملحق األول التفاقية األنواع • 
 الملحق الثاني التفاقية بيرن• 
 EC Birds Directive Annex I للطيور للمجلس األوروبي التوجيهي المرفق األول• 
( المرفق الثالث "الصيد بالصقور، GCCأدرجت االتفاقية بشأن الحفا  يلى الحياة البرية والموائل الطبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي )• 

 UNESCO منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إنساني حي" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اير المادي للبشرية من قبلوهي تراث 

 .0282في نوفمبر يام 

 

 حالة النوع والتهديدات
 الجغرافي التوزيع

كم من  0،222يلى مساحة أكثر من  توزيعه يمتديبر خطوط العرض الوسطى القارية،  صقر الغزال، يتكاثر (Palearctic) اإلقليم الشماليفي 

كم من الشمال إلى الجنوب، من وسط أوروبا إلى ارب الصين. ويكون ذلك أساسا في السهوب المشجرة واير  0،222الغرب إلى الشرق، و 

 أو المتداخلة.المشجرة وشبه الصحراوية وسفوح الجبال، واالبا في الغابات الحدودية 

 

 حجم النوع والتوجه
زوج  22،،80 - 2،822يتراوح ما بين  0280يخضع حجم النوع العالمي التاريخي والحالي لشكوك كبيرة. فقد كان الحجم العالمي المقدر لعام 

ور الجارحة التفاقية األنواع بالمتوسط( استنادا إلى بيانات وطنية تم جمعها من خالل استبيان صادر ين مذكرة تفاهم الطي 82،222)حوالي 

ومنغوليا  المهاجرة. وتكمن مناطق التكاثر الرئيسية في أوروبا في هنجاريا وأوكرانيا؛ أما في آسيا فتكمن المعاقل الرئيسية في الصين وكازاخستان

 العالمية.٪ من مناطق التكاثر 2،وتحتوي الدول اآلسيوية األربعة الرئيسية يلى أكثر من  وروسيا اآلسيوية.
 

٪ )يلى أساس 00بنسبة  ايعادل انخفاض 0280-0،،8( فنن التوجه اإلجمالي للنوع خالل الفترة ما بين 0280) المجلس العالمي لحماية الطيوروفقا 

تخدمة، يقترح ٪. ونظرا للقدر الكبير من الشك الموجود في تقديرات األنواع المس02 -٪ 0متوسط التقديرات(، مع انخفاض الحد األدنى لألقصى 

 سنة(. 0.،8) صقر الغزال٪ يلى األقل يلى مدى ثالثة أجيال من 22تقديرا احترازيا بأنها انخفضت بنسبة 
الماضية،  02وأ هرت أيداد تربية المجمويات في بلغاريا وصربيا وكازاخستان وروسيا اآلسيوية وأوزبكستان انخفاضا كبيرا في السنوات ال 

 وجمهورية التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا وأوكرانيا ومنغوليا.بينما تزايدت في النمسا 



 
 صقر الغزاللتهديدات الرئيسية التي تؤثر على ا

، ويمكن لها أن تسبب انخفاض في صقر الغزالهناك مجموية من التهديدات التي يمكن لها أن تسبب زيادة في نفوق جميع الفئات العمرية من 

 الخصوبة والتكاثر.اإلنتاجية بسبب انخفاض في نسبة 
تعتبر األسباب الرئيسية لالنخفاض هي يملية الصعق بالكهرباء للطيور يلى خطوط كهرباء الجهد المتوسط، والصيد اير المستدام يلى أراضي 

 التكاثر ويلى طول طرق الهجرة، والتسمم الثانوي، وانخفاض توفر الفرائس والتصادم مع هياكل من صنع اإلنسان.
 

واقع مناسبة لأليشاش قد يعيق بشكل كبير يملية نمة األنواع في العديد من دول النطاق حيث تكون المواقع المناسبة لأليشاش ويدم وجود م

 محدودة. ويعتبر هذا العامل مهم بشكل خاص في آسيا الوسطى.
ار التجارة والتأثيرات البشرية )اإليجابية وتتصل هذه بالتوزيع وأحجام السكان والتوجهات وعلم البيئة وطرق الهجرة والمناطق الشتوية وآث

. وبعض هذه الفجوات المعرفية تمنع اإلدارة الفعالة ألنواع الصقر، وبالتالي فإن معالجة هذه صقر الغزالوالسلبية( باإلضافة إلى التجارية ب
 القضايا هي أولوية ملحة.

 

 الفجوات المعرفية
. هذه تتصل التوزيع؛ أحجام السكان لصقر الغزال من يملية تنفيذ خطة العمل العالميةال تزال هناك فجوات معرفية واسعة تعتبر كجزء 

صقر ارة من واالتجاهات؛ يلم البيئة. طرق الهجرة ومناطق فصل الشتاء. آثار التجارة؛ والتأثيرات البشرية المنشأ )اإليجابية والسلبية( بخالف التج

 وبالتالي معالجة هذه القضايا أولوية ملحة للعمل. الغزال صقرلتجمعات منع اإلدارة الفعالة تبعض هذه الفجوات المعرفية يبدو أن . الغزال
 

( للمسايدة في تسهيل يملية جمع وإدارة الكم الهائل من SDMS) لصقر الغزالوضع نظام إدارة البيانات  لصقر الغزال تقترح خطة العمل العالمية

 االجتمايية واالقتصادية. يمليات الرصد الميداني والبحوث والبيانات
 

 

 

 (، بما في ذلك نظام اإلدارة والمراقبةSakerGAP) لصقر الغزالخطة العمل العالمية 
 النطاق الجغرافي لخطة العمل العالمية

 الشتاء.، بما في ذلك مناطق تكاثره وطرق الهجرة ومناطق فصل لصقر الغزالالنطاق الجغرافي للخطة العمل العالمية هو النطاق العالمي 
 

 إطار العمل للخطة
في جميع مجموياته، وضمان أن  لصقر الغزالفي إيادة تأسيس برية صحية ذات اكتفاء ذاتي  لصقر الغزاليتمثل الهدف العام لخطة العمل العالمية 

 أي نوع من أنواع االستخدام هو نوع مستدام.
 

 هي: لصقر الغزالخطة العمل العالمية  أهداف
لصقر بشكل ملحو ، وبالتالي إيجاد حالة من االستقرار في مقاطعات التكاثر الرئيسية  لصقر الغزال. التأكد من خفض حوادث الصعق الكهربائي 8

 في آسيا الوسطى وأوروبا. الغزال
 

 يتم السيطرة يليها، وبالتالي تشجيعمن البرية قانونية ومستدامة و صقر الغزال. ضمان أن تكون حاالت االصطياد واألشكال األخرى من إخراج 0

 التكاثر للوصول في نهاية المطاف لالستقرار.
 

األخرى المحددة )مثل التسمم الثانوي ويمليات االصطدام بأجسام من صنع اإلنسان والبنية التحتية( ليس  صقر الغزال. التأكد من أن يوامل نفوق 0

 .الغزاللصقر لديها تأثير كبير يلى المجمويات الفريية 
 

 الفرائس. تجمعاتوتعزيز مناسبة  موائل تكاثر وصيد فرائس من خالل ضمان صقر الغزال. المحافظة يلى واستعادة وتوسيع نطاق 0
 

 .لصقر الغزالداخل إطار اإلدارة التكيفية  لصقر الغزالخطة العمل العالمية  . ضمان المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة في تنفيذ2
 

 المقترحة إلى: أن تؤدي إجراءات الحفظ داخل وخارج الوضع الطبيعيمن المتوقع 
 ، وخاصة في دول النطاقلصقر الغزال. زيادة مطردة وفعالة في نسبة خطوط الكهرباء متوسطة الجهد المناسبة للطيور في المجموية الكاملة 8

 ؛ذات األولوية
 

اتفاقية التجارة الدولية باألنواع المهددة باالنقراض ( وCMSاألنواع المهاجرة )من قبل اتفاقية ودول النطاق  من قبلوالموافقة  تأسيس .0

(CITESإلطار )  لصقر الغزالإدارة معترف به دوليا لالستخدام المستدام. 
 

 ألخرى؛بسبب التسمم الثانوي واالصطدام مع األشياء من صنع اإلنسان والبنية التحتية والعوامل ا صقر الغزال. خفض مستويات نفوق 0
 

 .صقر الغزال. زيادة حجم التربية لعالمية والتكاثر من خالل زيادة مواقع األيشاش المناسبة وامدادات األاذية المتاحة في نطاق 0
 

لصقر من خالل التعاون القوي ألصحاب المصلحة ضمن إطار اإلدارة التكيفية  SakerGAP لصقر الغزال. التنفيذ الفعال لخطة العمل العالمية 2

 .الغزال
 



يلى تدابير الحفظ خارج الموقع مثل إنسال الحيوانات الحبيسة والرياية الصحية والسيطرة يلى يملية إيادتهم إلى الطبيعة قد تقلل من الضغط 

 البري، وبالتالي تلعب دورا هاما في انعاشها. صقر الغزالأنواع 
 

 لصقر الغزال التكيفية اإلدارة إطار
(، جعلت من الواضح أن اإلدارة التكيفية، بناء يلى الرصد CBDوخطوطها اإلرشادية التي وضعتها اتفاقية التنوع البيولوجي )مبادئ أديس أبابا 

 والتقييم وإيادة التعديل للممارسات اإلدارية، هي شرط أساسي من أجل االستخدام المستدام لموارد الحياة البرية.
 

التي يمكن  لصقر الغزالبرنامجا، بما في ذلك الخطوط العريضة إلطار اإلدارة التكيفية  SakerGAP لصقر الغزالتقترح خطة العمل العالمية 

تصميم، تطبيقها في مجموية األنواع كاملة. يوفر اإلطار وصفا للخطوات الستة الرئيسية في دورة اإلدارة التكيفية يلى النحو التالي: الخطة، ال

 تعديل اإلدارة.الفعل، المراقبة، التقييم والتعلم، و
 

لى إن يملية دمج المبادئ مثل "التعلم بالممارسة" واتخاذ القرارات المبنية يلى األدلة وإشراك والتعاون مع أصحاب المصلحة في المحافظة ي

األساسية ( كونها واحدة من اللبنات SakerGAP) لصقر الغزالتعني أن هذا اإلطار هو جزء رئيسي من خطة العمل العالمية  صقر الغزال

 أليمال الحفظ الفعالة.
 

 

 

 االستخدام المستدام
لصقر من أجل تحويل الصيد اير المنظم واير القانوني إلى صيد منظم وقانوني، فنن الهدف اإلداري العام هو السماح بصيد مخطط ومستدام 

في أجزاء من مجمويته، وفي نفس الوقت خفض مستويات الصيد يلى الصعيد العالمي، وممارسة الحد األدنى من التأثير السلبي يلى  الغزال

 انخفاض األنواع األخرى اير المستهدفة.

ريعات الوطنية والتنفيذ ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل تطبيق نظام حصص للصيد العالمي مصمم بعناية مديوم من قبل التآزر الدولي والتش

الفعال يبر المجموية الكاملة، يلى أساس تصميم امتثال ودي وتنظيمي والسيطرة الفايلة ويملية فرض العقوبات. واستنادا إلى النمذجة 

فيمكن لمستوى (، وأمثلة الصيد المستدام في األنواع األخرى من الطيور الجارحة، 0280الديموارافية الموضوية من قبل كينوارد وآخرون )

المستقرة أو المتزايدة التي  صقر الغزال٪ من صيد الطيور الصغيرة القادرة يلى الطيران أن يكون مستداما في مجمويات 2محافظة أقصى يساوي 

 زوج مراقب أو تم تقديره بشكل دقيق. 822تتجاوز 

 consumers and extractors المستخلصين" المستهلكين و"دفع  مبدأ مقدمة ين SakerGAP لصقر الغزالوتشمل خطة العمل العالمية 
payون بين " لتعزيز المسؤولية الشاملة لالستخدام المستدام واألنشطة التي تفرض تأثيرا سلبيا مثبتا يلى أنواع الصقر، والمساهمة في تطوير التعا

في جميع دول المستخلصين" المستهلكين ودفع ر في مبدأ "يجب النظ المستخدمة والدول النطاق المصدر يلى طول مسار الهجرة. دول النطاق

العالجية المرتبطة بالموارد التي  صونتعويضية وذلك لدفع تكاليف ال صونتدابير لالمستخلصين المستهلكين وإنشاء وهذا ينطوي يلى  النطاق.

 يستخدمونها أو تلك التي تؤثر بها بشكل مباشر أو اير مباشر.
" يشمل أصحاب المصلحة الذين يستخدمون الصقور البرية بشكل مباشر )مثل المستخلصين لمصطلح " المستهلكين وإن المعنى المقترح 

)مثل شركات الكهرباء، أو  صقر الغزالالصقارين، ومربي الصقور(، وأيضا أنشطة الجمايات التي تفرض تأثيرا سلبيا مثبتا يلى مجمويات 

يقترح هذا النظام أخذ تدابير الحفظ  ة الزرايية الضارة( وبالتالي تخلق "سلبية خارجية" أو " تكاليف خارجية".المنتجين المحتملين للمواد اللكيمياوي

العالجية المرتبطة مع الموارد التي يستخدمونها. يمكن لتدابير  الصون، بما في ذلك تمويل تكاليف والمستخلصين التعويضية من قبل المستهلكين

)مثل التخفيف من الصعق بالكهرباء أو توفير األيشاش  صقر الغزالالحفظ التي أثبتت قدرتها يلى تحسين مستويات البقاء أو التكاثر في مجمويات 

 ات الحفظ.االصطنايية( قد تزيد من حصة الصيد المستدام، وبالتالي تشجيع استثمار

  
 إدارة أصحاب المصلحة
يلى تلبية يميقة الجذور لالحتياجات االجتمايية واالقتصادية األساسية ويلى العوامل الثقافية ألصحاب  لصقر الغزاليعتمد نجاح أيمال الحفظ 

الحلول أيضا إلى أن تكون معتمدة يلى المصلحة الرئيسيين. إن زيادة الويي والحصول يلى استجابات فايلة تعتبر يوامل مهمة، ويمكن أن تحتاج 

 ممارسات اجتمايية واقتصادية وثقافية.

 
مقابل الحصول يلى التمويل أو التو يف أو المعلومات  صقر الغزاليمكن أن تشارك المجتمعات الريفية في العديد من جوانب إدارة المحافظة يلى 

ة التجارة الدولية أو األذونات. هذا جانب مهم لتنفيذ العمل ومثل هذا النهج يتماشى مع يملية تنفيذ االتفاقات البيئية متعددة األطراف بما في ذلكاتفاقي

 لصقر الغزاليلى سبيل المثال، تسرد خطة العمل العالمية  .CMS اتفاقية األنواع المهاجرةو CITES باألنواع المهددة باالنقراض

SakerGAP  المقترح. صقر الغزالفرص إلشراك ما ال يقل ين ستة من مجمويات أصحاب المصلحة المحليين ضمن مخطط اإلشراف يلى 
 

 

 التنسيق
يلى هيكل تنسيقي لعملية التنفيذ، بما في ذلك تسليم  اقتراحا إلنشاء وإضفاء الطابع الرسمي SakerGAP لصقر الغزالتشمل خطة العمل العالمية 

اقتراح هيكل شفاف ومنسق للتنفيذ، مع استمرار األدوار الرئيسية لوحدة التنسيق من مذكرة  مخطة اإلدارة فيما يتعلق باالستخدام المستدام. وقد ت

 كن مع شروط مرجعية معدلة.، ولصقر الغزالولفرقة يمل  تفاهم الطيور الجارحة التفاقية األنواع المهاجرة
 

 الخطوات التالية
(، وتتضمن تقارير لمؤتمر 0200 - 0282يلى مدى فترة يشر سنوات ) SakerGAP لصقر الغزالمن المتوقع أن يتم تنفيذ خطة العمل العالمية 

 .0202و 0200، 0202، 0280كل ثالث سنوات يلى النحو التالي  CMS اتفاقية األنواع المهاجرة
( وتحديثها كل يشر سنوات )أول 0280كل ثالثة سنوات )أول مراجعة في يام  SakerGAP لصقر الغزالويجب مراجعة خطة العمل العالمية 

هي إنشاء وإضفاء الشريية يلى  SakerGAP لصقر الغزال(. ومن بين الخطوات األولى نحو تنفيذ خطة العمل العالمية 0202تحديث في يام 

 هيكل التنسيق.



ووحدة  STF صقر الغزالكتساب المزيد من الزخم التخاذ إجراءات فورية، وضعت أربعة مقترحات رئيسية بواسطة أيضاء فريق يمل وال

واالجتماع  STFصقر الغزاليقب ورشة يمل ألصحاب مصلحة فريق يمل  التنسيق لمذكرة تفاهم الطيور الجارحة التفاقية األنواع المهاجرة

 مع األهداف التالية: صقر الغزالالثاني الالحق لفرقة يمل 
  صيادين ضمن شبكة صقر  82مستشفيات و  82إنشاء بوابة معلوماتية واحدة ين صقر الغزال يلى اإلنترنت ومشاركة

 الغزال.

 صقر الغزال. لى متن طيوري يالمة أقمار إصطنايية 822 إطالق 

  اصطنايية لصقر الغزال.منصة أيشاش  8،222إقامة 

  كهربائي قائم آمن للطيور )المرحلة األولى(. يمود 8222222 تصليح مسبقأوتثبيت 

 


