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مسودة مذآرة التفاهم عن حماية الطيور المهاجرة والجارحة في أفريقيا 
 وأوربا وآسيا

 
 الموقعين أدناه 

 
ة والتي وقعت                 يعيدون التذآير بأن االت    ات البري اجرة من الحيوان واع المه فاقية الخاصة بحماية األن

وا   م ، تنادي بخطة تعاون دولي للمحافظة ع       1979 يونيو   23في بون يوم     ى األن اجرة ، وأن     ل ع المه
ى الوص             وقعين عل ا في ذلك        البند الرابع والفقرة الرابعة لتلك االتفاقية تشجع الم ات بم ى اتفاقي ول إل

 .فاقيات اإلدارية غير الملزمة قانونًا والخاصة بأي أعداد من األنواع المهاجرة االت
 

م              ويشيرون إلى أن أنواعًا ع     ذه األن      I(ديدة من فصيلة الصقور مضمنة في ملحق رق ذلك ه واع  وآ
 . لتلك االتفاقية )II(أيضًا مضمنة في ملحق رقم 

 
ام لصحة النظام البيئي                       ار ه ر مؤشرات ذات اعتب ويعتبرون بأن الطيور المهاجرة والجارحة تعتب

 .والتغيير المناخي على نطاق مداهم 
 

يا    يقرويالحظون بأن الكثير من أعداد الطيور الجارحة تهاجر بين وضمن قارات أف          ا وآس ا وأوروب ي
 .مخترقة أراضي األقطار األخرى 

 
ة واآل    ويهتمون باألعداد المعتبرة من أنواع       اجرة والجارحة      الطيور األفريقية واألوروبي سيوية المه

ى المستوى اإلقليمي و                   ة عل ر مالئم ة غي المي وخاصة   / والتي تعاني حاليًا من أوضاع حماي أو الع
ة عن أ      دام المعرف ق بانع ا يتعل اجرة والجارحة في       فيم الطيور المه وضاعها والمسارات الخاصة ب

 .أفريقيا وآسيا 
 

ور               ويدرآون أنه م   ن ضمن العوامل التي تسهم في الوضع غير المالئم لحماية الكثير من أنواع الطي
د   ، وقلة النجاح في الت  ور وتشرزم في البيئات ، وزيادة نسبة النفوق   دهفقدان وت :الجارحة هنالك    وال

ر ال      " بما في ذلك وخاصة عملية التسميم      "  للقتل الجائر    آنتيجة تدام   ، والصيد غي  والنشاطات   ،مس
ألراضي ،  ، والممارسات الخاصة باستخدام ا  " التي تدمر التنوع البيولوجي " تصادية البشرية االق 

 .وأن التغير المناخي يؤدي إلى تأثيرات إضافية ضارة بأعداد الطيور الجارحة 
 

أن   ور       ويعلمون ب ة الطي اهم في حماي ا أن تس دة بإمكانه دة والمتواج ة العدي ات البيئي دادًا من اآللي  أع
 .ة يملكنها تفتقد لخطة عمل موحدة وعالالمهاجرة والجارحة و

 
اجرة والجارحة   ور المه واع الطي ى أن ي ينسق للمحافظة عل وري ودول ومقتنعون بالحاجة لعمل ف

 .م واستعادتهم بصورة عامة ألوضاع الحماية المالئمة لهم لقارات أفريقيا وأوروبا وآسيا وصيانته
 

ة      ة األفريقي ي المنطق ة ف اجرة والجارح ور المه ة الطي وعي لحماي ادة ال ة لزي يرون للحاج ويش
 .واألوروبية واآلسيوية 



Raptors MoU (final draft as at 25 October 2007): Unofficial Courtesy Translation - Arabic 2

 
ور الجارحة         ويعيدون التذآير ب   المي السادس عن الطي ؤتمر الع ه الم القرار الثالث الذي صادق علي

وم ،  ن    والب المجر م ت ب ي بودابس د ف ذي عق ايو 23-18وال م  2003 م ية رق  12-)8(م ، والتوص
ا                       وم في أفريقي ور الجارحة والب ة للطي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة والخاصة بتطوير وضع الحماي

 .وأوروبا وآسيا 
 

ا       ى المنظم افة إل ة ، باإلض ذه المنطق دى ه ي م بة ف دول المنتس ل ال اهمة آ ة مس درون أهمي ت ويق
ة       اجرة والجارح ور المه ة الطي اون بحماي ي التع اص ، ف اع الخ ة والقط ر الحكومي ة وغي الحكومي

 .وبيئاتها 
 

دى            دول ذات الم ين ال اون ب ب التع راءات يتطل ذه اإلج ع ه ال ودف ذ الفّع ى أن التنفي يرون إل ويش
دريب و            ع درجة   والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية من أجل تشجيع البحث العلمي والت رف

 .الوعي للمحافظة واستعادة وإدارة ومتابعة الطيور الجارحة 
 
 

 :لذلك قرروا اآلتي 
 

 :المدى والتعريفات 
 
 :من أجل أغراض مذآرة التفاهم هذه  -1
 
ة  "  ) أ( ور الجارح قور    " الطي يلة الص ن فص اجرة م ور المه داد الطي ي أع ات وتعن والبازي

 ) .1(نة في الملحق رقم والمتواجدة في أفريقيا وأوروبا وآسيا والمضم
 
 ) .2(وتعني دول المدى والمواقع المتضمنة في الملحق رقم " أفريقيا وأوروبا وآسيا "  ) ب(
 
ا              " الحماية  ) " ج( ور الجارحة وبيئاته وتعني الوقاية واإلدارة بما في ذلك االستخدام المستدام للطي

 . وفقًا ألهداف ومبادئ مذآرة التفاهم هذه 
 
ون         وتعني االتفاقية لحماية األنواع المهاجرة للحيوانات البرية      " االتفاقية  ) " د(  والتي وقعت في ب

 .م 1979 يونيو 23يوم 
 
 .الموضحة أدناه ) 23(وفقًا للفقرة  وتعني الُموقِّع على مذآرة التفاهم هذه" الُموقِّع ) " هـ(
 .وتعني سكرتارية االتفاقية " سكرتارية ) " و(
 
 خطة العمل لحماية الطيور المهاجرة والجارحة والمضمنة في الملحق    وتعني" خطة عمل   ) " ز(

 ) .3(رقم 
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د   ي البن ة ف ود المعرف إن البن ذلك ف ه ) 1(وباإلضافة ل ى ) أ (1بفقرات ل نفس ) ح(إل ة ، تحم لالتفاقي
 .المعنى نصًا وروحًا آما في مذآرة التفاهم هذه 

 
ة تحت البن              -2 ارة عن اتفاقي رة   ) 4(د  مذآرة التفاهم هذه هي عب القرار        4الفق ة ب ا هي معرف  آم

د بجنيف                       6.2 ذي عق ة وال ؤتمر آل الشرآاء في االتفاقي  الذي صودق عليه في االجتماع الثاني لم
 .م 1988 أآتوبر 14-11خالل الفترة 

 
ة و      -3 ًا لالتفاقي يكون وفق ذه س اهم ه ذآرة التف ي م رة ف د أو فق ير أي بن رارات ذات /تفس أو للق

ة أو مفسرة          العالقة والمصدق علي   رة معرف ك الفق ها في اجتماع الموقعين إال إذا آان ذلك البند أو تل
 .بطريقة تختلف عن مذآرة التفاهم هذه 

 
 . المالحق تشكل جزءًا ال يتجزأ من اتفاقية التفاهم هذه  -4
 

 :المبادئ األساسية 
 
زم الموقِّ -5 ة المالئم  يلت ق وصيانة وضع الحماي قة لتحقي راءات منس اذ إج ون باتخ ور ع ة للطي

ًا                   ك مالئم ان ذل ا آ ن م ك سيعملون      . الجارحة خالل مداها ، وتفادي تدهورها متى وأي ق ذل ولتحقي
راءات   اذ اإلج ى اتخ دو –عل ي ح ة    ف داتهم الدولي ًا بتعه ي  –د صالحياتهم والتزام حة ف  والموض

 . باإلضافة للخطط المحددة والموضحة في خطة العمل 8 و 7الفقرتين 
 
د      بالنسبة لتنفيذ ا   -6 ًا سيعمل الموقِّ  ) 5(إلجراءات الموضحة في البن دأ     آنف ى تطبيق المب عون عل

 .التحوطي 
 

 :إجراءات الحماية العامة 
 
ة                سيعمل الموقِّ  -7 ة واإلداري ة والنظامي ذه اإلجراءات القانوني عون على إقرار وتنفيذ وتطبيق ه

 .متى ما آانت في توافق مع حماية الطيور الجارحة وبيئاتها 
 
 :ق ذلك سيعمل الموقِّعون على اآلتي  ولتحقي -8
 
ور الجارحة والمتواجدة      ئات الهامة ، والمسارات الرئيسية     تحديد البي  ) أ( ع تجمعات الطي ، ومواق

 .أو استعادتهم /داخل مناطقهم وتشجيع وقايتهم وحمايتهم وتقويمهم وإعادة تأهيلهم و
 
ة مصانة          ) ب( ات المالئم بكة البيئ ًا      –. تنسيق جهودهم للتأآد من أن ش ك مالئم ان ذل ا آ  –أو أينم

ر                     الد أآث دة خالل ب ات ممت ومؤسسة في أفريقيا وأوروبا وآسيا  وخاصة أينما آانت هذه البيئ
 .في موقع واحد 
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البحث عن المشاآل المماثلة أو القابلة للمثول، والمتسبب فيها النشاطات البشرية أو الناتجة                   )ج(
ذ إجراء           ى تنفي ل          عن أسباب أخرى ، والعمل عل ادة تأهي ك إع ا في ذل ة بم ة ووقائي ات عالجي

 .البيئات واستعادتها واتخاذ اإلجراءات لتعويض الخسارة في هذه البيئات 
 
ي منسق                   ) د( ة التي تتطلب عمل دول  وتتطلب تطوير إجراءات       ،التعاون في الحاالت العاجل

ات     ة ولتحضير موجه ور الجارح داد الطي ة ألع ين الحماي ة لتحس ة ومالئم اععاجل دة لمس
 .األعضاء الموقعين على مواجهة هذه الحاالت 

 
تخدم         )هـ( ويم تس ة تق ى عملي ًا عل ون قائم ب أن يك ة يج ور الجارح تخدام للطي د أن أي اس  التأآ

المعلومات المتوفرة عن بيئتهم وأن يكون ذلك مستدامًا لهذه األنواع باإلضافة لألنظمة البيئية             
 .التي تدعمهم 

 
اذ اإلجراءات ا )و( ا األصلية  اتخ ي مناطقه ة ف ور الجارح ال الطي ادة إدخ تعادة وإع ة الس لالزم

 .شريطة أن تساهم هذه اإلجراءات في عملية حمايتها 
 
ا األصلية ،                     )ز( ور الجارحة التي ال تنتمي لمناطقه  اتخاذ اإلجراءات المالئمة لمنع إدخال الطي

ق                  أنه خل ك اإلجراء من ش ة         بما في ذلك األنواع الهجين ، ألن ذل ى حماي أثيرات ضارة عل  ت
 .التنوع البيولوجي في المناطق األصلية 

 
الطيور الجارحة ، بما في ذلك تنسيق طرق          يئة   تشجيع البحث العلمي في مجال بيولوجية وب       )ح(

ة في مجال          تأسيس   – ومتى ما آان ذلك مالئمًا       –البحث والمتابعة    برامج مشترآة أو متعاون
 .البحث والمتابعة 

 
اون مع اآلخرين                 تق )ط( ذلك بالتع ة وآ ان       –ويم متطلبات التدريب لتنفيذ برامج الحماي ا آ  متى م

 . تطوير برامج للتدريب ذات أسبقية مالئمة–ذلك ممكنًا 
 
الطيور      )ي( ة ب ة المتعلق ايا الحماي م لقض وعي والفه ع ال أنها رف ن ش رامج م تدامة ب وير واس  تط

 .طلبات مذآرة التفاهم هذه وبيئاتها وآذلك لتحقيق أهداف ومتالجارحة 
 
 . تبادل المعلومات ونتائج البحث والمتابعة والحماية والبرامج التعليمية  )ك(
 
اه        )ل( ذآرة التف ذ م رين لتنفي اعدة اآلخ ق مس ن منطل اون م ث     التع ال البح ي مج ة ف م وخاص

 .والمتابعة
 

يعمل الموقِّ -9 ور  س ة للطي وير وضع الحماي ور تط ن منظ ون م ى ت ع ة عل جيع دول الجارح ش
 .على مذآرة التفاهم هذه المدى األخرى للتوقيع
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 :التنفيذ والتقارير 
 

ل     -10 د وتخوي ى تحدي ع عل ل موقِّ يعمل آ ة اتصال"س ذ لك" نقط ة لتنفي ائل ذات العالق  ل المس
م إنشاؤها                    مذآرة التفاهم هذه ، وإرسال اسم وعنوان نقطة االتصال هذه إلى وحدة التنسيق متى ما ت

 .وحدة التنسيق هذه فإن السكرتارية ستتولى تحمل هذه األعباء وقبل قيام . 
 

ذ ، سيهدف الموّقعون لتحضير                        -11 ة التنفي اهم مرحل ذآرة التف في غضون عامين من دخول م
ة   إ– متى ما آان ذلك مالئمًا –وتقديم للسكرتارية   ثالً  (ستراتيجية وطنية أو إقليمي ة م أو ) آاألوروبي

ردة    آخطط العمل ا  (وثائق مشابهة    األنواع المتف ى     ) لخاصة ب ان ذلك         –للمجموعة األول ا آ  ومتى م
 .في خطة العمل ) 1( للمجموعة الثانية المضمنة في جدول رقم –مالئمًا 

 
ذه             -12 اهم ه ذآرة التف ق بم رار المتعل ذ الق ي تتخ ة الت ة الجه وقِّعين بمثاب اع الم يكون اجتم س

وانين اإل            ى الق ه ويوافق عل ذها       وسينتخب االجتماع رئيسًا ل ة التي أوصت السكرتارية بتنفي . جرائي
ًا        –وسيتم التحضير لالجتماعات     ة األخرى           – متى ما آان ذلك ممكن  لتتوافق مع التجمعات المالئم

ذه المجاالت أن             . التي يتواجد بها الممثلون ذوي العالقة        ويمكن ألي وآالة أو جهة مؤهلة فنيًا في ه
بصفة مراقبين ، إال إذا اعترض على األقل ثلث الموقعين          تكون ممثلة في جلسات اجتماع الموقعين       

 .الموجودين 
 

ل   -13 ى األق ون عل د أن يك ة بع وقعين بأسرع فرصة ممكن اع الم ى الجتم ة األول تعقد الجلس  س
خالل ثالثة أرباع الموقعين قد قدموا استراتيجياتهم أو اإلجراءات المماثلة أو التصديق باألموال في              

 . مذآرة التفاهم هذه قد دخلت مرحلة التنفيذ ثالثة أعوام بعد أن تكون
 

ى أساس آل المعلومات التي                        -14 ًا عل رًا استطالعيًا قائم  بعد الجلسة ، ستقدم السكرتارية تقري
وستقر الجلسة األولى االستمارة والجدول      . وضعت تحت تصرفها وذات العالقة بالطيور الجارحة        

ع تق  ين برف تر  الخاص ة باالس ة والخاص ذ الدوري ة ارير التنفي راءات المماثل ي  .اتيجيات أو اإلج وف
تتخذ   ذه وس اهم ه ذآرة التف ديل المالحق الخاصة بم ة تع ى طريق ة عل تتم الموافق اع األول س االجتم

 . لعقد الجلسات الالحقة الجتماع الموقعين – متى ما آان ذلك ضروريًا –الترتيبات 
 

14(abc)  الموقعين في جلسته األولى بتأسيس وحدة للتنسيق لتساعد في االتصاالت              سيقوم اجتماع 
ي          ة ف ات الراغب دول والمنظم وقعين وال ط الم ين ووس ات ب هل الفعالي ارير وتس ع التق جع رف وتش

وستضع وحدة التنسيق تحت تصرف آل الموقعين آل االستراتيجيات والوثائق المماثلة           . المشارآة  
تة أشهر من                         التي تصلها، وتستعرض الت     ل س ك قب ذ خطة العمل وذل ذي حدث في تنفي دم ال د   ق عق

اع            طة اجتم ا بواس ل إليه ي توآ رى الت ات األخ ل الواجب ام بك وقعين ، والقي اني للم اع الث االجتم
وقعين  ة   . الم ة مالئم ة أو إقليمي ة وطني ب منظم ي مكت ا ف يق موقعه دة التنس تتخذ وح ى وس اًء عل بن

ار آل العروض المتحصل         موافقة الموقعين بالتراضي خال   د األخذ في االعتب ى بع ل جلستهم األول
 .عليها 

 
وقعين                -15 ستقوم السكرتارية بجمع تقارير التنفيذ الوطنية والعالمية ووضعها تحت تصرف الم

 .ودول المدى 
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اري                -16 رهم الموقعين الذين هم أيضًا أعضاء في االتفاقية ، سيشيرون بصفة خاصة من خالل تق

اهم           لمؤتمر يجمع   الوطنية المقدمة    ذآرة التف ة بم آل األعضاء ، للفعاليات التي اتخذت وذات العالق
 .هذه 

 
ا                   سيعمل الموقِّ  -17 ة وغيره ة والقانوني ة والفني أخير ، المعلومات العلمي ادل ودون ت ى تب عون عل

ة            والتي يحتاج إليها لتنسيق إجراءات الحماية والتعاون مع دول المدى األخرى والمنظمات الدولي
ي ذات اون ف ك من منظور تطوير التع اء وذل ة والعلم ر الحكومي ة غي ات الوطني ة والمنظم  العالق

 .البحث وتسهيل مهمة تنفيذ مذآرة التفاهم هذه 
 

يعمل الموقِّ -18 ن     س ا م ة وغيره ة المحلي ن مصادرهم الوطني الزم م ال ال وفير الم ى ت ون عل ع
ة ب      رورية الخاص راءات الض اطقهم اإلج ي من ذوا ف ادر لينف ة   المص ور الجارح ة الطي . حماي

ل الجوانب الرئيسية في                       ذ وتموي بعض في تنفي وباإلضافة لذلك سيعملون على مساعدة بعضهم ال
ذ استراتيجياتهم أو اإلجراءات                  ل وتنفي خطة العمل والبحث عن المساعدة من مصادر أخرى لتموي

 .المماثلة 
 

 الترتيبات النهائية
 

 .ددة مذآرة التفاهم هذه معدة لفترة غير مح -19
 

وقعين    -20 اع للم ي أي اجتم دل ف ذه أن تع اهم ه ذآرة التف ن لم ذ سيصبح  . يمك ديل متخ وأي تع
ل نص أي       ى نق ساري المفعول في يوم التصديق عليه بموافقة االجتماع ، وستعمل السكرتارية عل

 .تعديل تمت الموافقة عليه لكل الموقعين وآل دول المدى 
 

ن الموقعين عليها من اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الطيور         ال تمنع اتفاقية التفاهم هذه أيًا م       -21
 .الجارحة في دولها 

 
21-(abc)ِّيراجع الموق ي ذل  س ا ف ذه بم اهم ه ذآرة التف وقعين م اع الم ل جلسة الجتم ي آ ون ف ك ع

 . والمؤسسية الخاصة بالتنفيذ اإلجراءات اإلدارية والعملياتية
 

 .يًا من الموقعين بصفة مشترآة أو جماعية ال يوجد في مذآرة التفاهم هذه ما يلزم أ -22
 

ستكون مذآرة التفاهم هذه مفتوحة للتوقيع لفترة غير محددة في مقر سكرتارية اتفاقية حماية               -23
ا                     ور الجارحة في أفريقي ذي يشمل الطي األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية لكافة دول المدى ال

 .ة إقليمية ذات تكامل اقتصاديوالمدى األوروبي اآلسيوي ، وأيضًا ألي منظم
 

يمكن للمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والعالمية أن يرتبطوا بمذآرة التفاهم هذه           -24
د       ل بموجب البن ة العم ذ خط ث تنفي ن حي اونين وخاصة م رآاء متع ع آش ق التوقي ن طري ) 7(ع

 . التفاقية األنواع المهاجرة 9والفقرة 
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ذه س       -25 ذي                  ستصبح مذآرة التفاهم ه وم ال ذي يعقب الي وم األول للشهر ال ذ الي ارية المفعول من

يا  ا وآس ين من آل من أوروب ل دولت ى األق ا عل ة ، ومنه ة دول موقع ل ثماني ى األق ه عل يتواجد في
ع        . وأفريقيا   ا              وبعد ذلك ستصبح المذآرة فّعالة في أي موق ذي يعقب ت وم للشهر ال ريخ  آخر من الي
 .ع وقِّتوقيع الُم

 
ن ألي  -26 كرتارية ،   يمك وب للس ار مكت ك بإخط ذه وذل اهم ه ذآرة التف ن م ع أن ينسحب م موقِّ

ن          هر م تة أش د س ول بع اري المفع ع س ك الموق حاب ذل يعتبر انس ذلك   وس كرتارية ل تالم الس اس
 .اإلخطار

 
 .ستكون السكرتارية هي الحاضنة لمذآرة التفاهم هذه  -27

 
ا              -28 ذآرة التف ة بم ك االجتماعات            ستكون لغة العمل لكل المواضيع المتعلق ا في ذل ذه ، بم هم ه

 .والوثائق والتخاطب ، هما اللغتان اإلنجليزية والفرنسية 
 
 
 
 

 ..................بتاريخ .................... وقعت في 
 

 الموقع والممثل الرسمي
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 )1(ملحق رقم 
 :قائمة بأسماء الطيور المهاجرة الجارحة األفريقية واألوروبية واآلسيوية 

 
 بة الصقرياترت
 
 :صيلة العقاب المنسورية ف

 )عقاب السمك(عقاب نساري 
 

 :فصيلة البازيات 
 الباز األفريقي
 باز جيردون
 الباز االسود

 )صقر العسل األوروبي) (حّوام النحل ( صقر العسل 
 )صقر العسل الشرقي(حّوام النحل اآلسيوي المتّوج 

 الحدأة األفريقية ذات الذيل المنتفخ 
 ذات األذن السوداء الحدأة 

 الحدأة الحمراء
 الحدأة السوداء 

 عقاب سمك باالس
  أبيض الذيل–عقاب البحر 

 عقاب بحر استيال 
 )النسر المصري(الرخمة المصرية 

 نسر جريفون 
 النسر السناري
 صقر الثعبان 

 مرزة البطائح الغربية 
 مرزة البطائح الشرقية 

 المرزة السوداء 
 )مالمرزة الش(مرزة الدجاج 

 )باهتة(مرزة بغثاء 
 مرزة رقطاء

 تاجو نمرزة مو
 )باشق آستنائي(شيكرا 

 باشق ليفانت 
 باشق العصافير الصيني
 باشق العصافير الياباني

 بصره
 باشق العصافير األوفامبو

 )باشق العصافير األوروبي اآلسيوي(الباشق 
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 )الباز الشمالي(الباز 
 صقر الجراد 

 الصقر ذو الوجه الرمادي
 )الصقر العادي(قر الحّوام الص

 الصقر الجبلي 
 الحّوام طويل الساق

  صقر المرتفعات–الحّوام 
 الحّوال المسرول

 )أرقط صغير(العقاب األسفع 
 )أرقط آبير(العقاب االسفع 
 عقاب أصحم 

 )البادية(عقاب السهول 
 ملك العقبان األسباني
 ملك العقبان الشرقي

 عقاب واهلبيرج
 العقاب الذهبي

 )المنتعلة(اب المسيرة العق
 العقاب الجبلي

 
 :فصيلة الصقور
 العويسق الصغير

 )صقر الجراد(عوسق 
 )صقر الذئاب(عوسق 
 )الصقر ذو األرجل الحمراء(الليزيق 

 صقر عمورية
 صقر اليونورا
 )الصقر الفاحم(صقر الغروب 

 اليؤيؤ
 )البيدق(شويهين 

 شويهين الشرق
 الصقر الحر
 صقر الغزال

 الدائريصقر الطيران 
 الشاهين

 )البربري(الشاهين المغربي 
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 ) :البوم(رتبة األبوام 
 

 :فصيلة البوم 
 بومة األشجار المخططة

 )الثبج(بومة األشجار األوروبية 
 بومة األشجار الشرقية

 البومة الثلجية
 بومة األورال

 البومة الرمادية الكبيرة
 بومة الصقر الشمالية

 )البومة الكئيبة(بومة تنجالم 
 البومة الصقرية البنية

 )ذات األذن الطويلة(البومة القرناء 
)ذات األذن القصيرة(البومة الصماء 
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 )2(ملحق رقم 

 :خريطة توضح المنطقة المضمنة في مذآرة التفاهم 
 

 
 
 

دول ذات الم                اطق وال ك المن ا   المناطق المضمنة في نطاق مذآرة التفاهم هي فقط تل دى المشار إليه
 . والموضحة باللون األسود في هذه الخريطةفي القائمة أدناه

 
ار    [ ا اعتب يس له ة ول ط بغرض إيصال المعلوم ة هي فق ذه الخريط ي ه دول الموضحة ف دود ال ح

 ]!ستوضح الحدود الجغرافية فقط ) 2(والنسخة النهائية من هذه الخريطة في ملحق رقم . قانوني 
 

 ي االستوائيدول الحقل األفريق
 أنجوال
 بنين

 بتسوانا
 بورآينا فاسو

 بورندي 
 الكمرون

 الرأس األخضر
 جمهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد
 جزر القمر
 الكونغو

و   ة الكونغ جمهوري

 اليونان
 جرينالند
 أثيوبيا
 الجابون
 غامبيا
 غانا
 اغيني

 غينيا بيساو
 آينيا

 لوسوتو
 ليبيريا

 )ملجاسي(مدغشقر 

 نيجريا
 )تابعة لفرنسا(جزر ريونين 

 رواندا
 جزر ساوتومبي والبرنسبيل

 السنغال
 سيشيل

 سيراليون
 الصومال

 جنوب أفريقيا
 السودان

 سوازيالند
 تنزانيا
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 الديمقراطية
وار   وت دي ف احل (آ س

 )العاج
 جيبوتي

 غينيا االستوائية
 أريتريا

 

 مالوي
 مالي

 موريشيص
ايوتي  زر م ة (ج تابع

 )لفرنسا
 موزمبيق
 ناميبيا
 النيجر

 وتوج
 يوغنده
 زامبيا

 زيمبابوي
 

 دول حقل القطبية الشمالية 
 أفغانستان

 )تابعة لفنلندا(جزر أالند 
 ألبانيا

 الجزائر
 أندورا
 بلجيكا
 أرمينيا
 النمسا

 أزريبيجان
 البحرين

 بيال روسيا
 البوسنة والهرسك

 بلغاريا
 الصين
 آرواتيا
 قبرص

رص  اطق قب دة (من القاع
 )البريطانية

 جمهورية الشيك
 نماركالد

 مصر 
 أستونيا

ارو   زر الف ة (ج تابع
 )للدنمارك

 فنلندا
 فرنسا

 جورجيا
 ألمانيا

 )تابع لبريطانيا(جبل طارق 

 المجر 
 أيسالندا
 إيران
 العراق
 إيرلندا
 إسرائيل
 إيطاليا
 األردن

 آازاخستان
 الكويت

 غيرغستان
 التفيا
 لبنان
 ليبيا

 ليشتينستين
 ليتوانيا

 لوآسمبرج
 مكدونيا
 مالطا

 ياموريتان
 مولدوفيا
 موناآو
 منقوليا

 مونتونجرو
 المغرب
 هولندا
 النرويج

 سلطنة عمان
 مناطق السلطة الفلسطينية

 بولندا

 البرتغال
 قطر

 رومانيا
 اليمن
 روسيا

 سان مارينو
 المملكة العربية السعودية

 صيربيا
 سلوفاآيا
 سولفينيا
 )وتضم جزر الكناري( أسبانيا 

اين    ين م فالبارذ وج زر س ة (ج تابع
 )رويجللن

 السويد
 سويسرا
 سوريا

 طاجيكستان
 تونس
 ترآيا

 ترآمانستان
 أوآرانيا

 اإلمارات العربية المتحدة
 المملكة المتحدة

 أوزبكستان
 مدينة الفاتيكان

 

 دول الحقل الهندي الماليزي
 بنغالديش

 بوتان
 الهند
 نيبال

 باآستان
 سيريالنكا

 


