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 المشروع مخطط
 

 واآلسیویة واألوروبیة األفریقیة النسور على للمحافظة األنواع متعددة عمل خطة
  المھاجرة األنواع على المحافظة لمعاھدة تابعة

 )النسور على للمحافظة األنواع متعددة عمل خطة(
 
 
 
 المھمة

 
 النسور على للمحافظة األنواع متعددة منسقة عمل خطة لتطویر المھتمین واألطراف والشركاء، المعنیة، الدول ممثلي جمع

 للمعاھدة) COP12( األطراف لمؤتمر عشر الثاني االجتماع في لتقدیمھا) Vulture MsAP( واآلسیویة واألوروبیة األفریقیة
 في عقده معالمز ،)المھاجرة األنواع على المحافظة معاھدة( البریة الحیوانات من المھاجرة األنواع على بالمحافظة المتعلقة
 .2017 أكتوبر/األول تشرین

 
 واألھداف الغرض

 
 المھاجرة القدیم العالم نسور لجمیع الجغرافیة النطاقات تغطي للمحافظة شاملة استراتیجیة عمل خطة تطویر ھو العام الغرض

 :یلي ما إلجراء ومنسقة وتعاونیة، متضافرة، دولیة إجراءات لتعزیز نسًرا 15 عددھا البالغ
 

 للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة تشملھا التي األنواع جمیع في األعداد في الحالي للنقص السریع افاإلیق )1(
 النسور؛ على

 مناسب؛ لمستوى األنواع من نوع كل على المحافظة حالة إلرجاع الحدیثة األعداد اتجاھات عكس )2(
 متعددة العمل خطة تشملھا التي المعنیة الدول جمیع في تطبیقھا یمكن المحافظة إلدارة توجیھیة مبادئ توفیر )3(

 .النسور على للمحافظة األنواع
 

 األساسیة المعلومات
 

 األنظمة جمیع في الطیور ھذه وتتواجد.  األرض وجھ على البیولوجي التنوع عناصر أھم أحد المھاجرة الطیور تمثل
 المھاجرة الطیور أنواع تتعرض.  والصناعیة لطبیعیةا الموائل استخدام مع وتتكیف العالم حول والبحریة البریة اإلیكولوجیة

 لذلك، ونتیجة.  ھجرتھا مسارات وطوال السنویة حیاتھا دورات خالل والبشریة، الطبیعیة المختلفة، التھدیدات من لمجموعة
 جمال جانب إلى.  دمتزای نحوٍ  على باالنقراض المھددة األنواع بعض وجود عن فضالً  المھاجرة، األنواع من كبیرة نسبة تتناقص

 یعطیھا األبعاد متعدد فارتباطھا.  اإلیكولوجي النظام خدمات من كبیرة مجموعة أیًضا تقدم فھي المذھل، وتنوعھا الطیور ھذه
 ومن.  اإلیكولوجي والتغیر اإلیكولوجیة األنظمة بین الصالت على ومؤشرات إیكولوجیة رئیسیة أنواع باعتبارھا خاًصا دوًرا

 دعمھا یتم أن یمكن التي الوطنیة اإلجراءات على بقوة یعتمد ناجح بشكلٍ  الطیور لھذه السنویة الدورة اكتمال أن مةعا المعروف
 المحافظة لمعاھدة الرئیسي التركیز محور ھي عالمیًا علیھم المحافظة تكون أن ضمان مع.  الدولي التعاون طریق عن وتعزیزھا

 ).CMS( المھاجرة األنواع على
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32UT 11.14قرار معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرةU32T، في" الھجرة ومسارات المھاجرة الطیور بشأن عمل برنامج" اعتماد تم 
 برنامج وضع إلى البرنامج ھذا یھدف.  2014 نوفمبر/الثاني تشرین في) COP11( األطراف مؤتمر من عشر الحادي االجتماع

.  العالم أنحاء جمیع في وموائلھا المھاجرة الطیور على المحافظة لتعزیز المطلوبة الرئیسیة اإلجراءات جمیع لدمج واحد عمل
 تحسین في بفعالیة تساھم أن شأنھا من التي يوالدول الوطني الصعیدین على األنشطة تنفیذ على ویشجع ھذا العمل برنامج یحدد
 .العالم أنحاء جمیع في وموائلھا المھاجرة الطیور حالة

 
 واألوروبیة األفریقیة النسور من المھاجرة األنواع على للمحافظة األنواع متعددة دولیة عمل خطة بتطویر التكلیف جاء لقد

 الخاصة الحفظ إجراءات قسم تحت ،11.14 المھاجرة األنواع على فظةالمحا معاھدة قرار من 9 اإلجراء خالل من واآلسیویة
 بما األولویة ذات باألنواع یتعلق فیما وتنفیذھا وتبنیھا، األنواع، عمل خطط تطویر تعزیز "[…] إلى یسعى الذي باألنواع،

 النسور جمیع) د[…] : یتضمن اوني،وتع متضافر إجراء اتخاذ بغیة المھاجرة األنواع على المحافظة معاھدة أولویات مع یتوافق
 المحافظة معاھدة تفاھم مذكرة عبر)) Gypohierax angolensis( النخیل نسور باستثناء( واآلسیویة واألوروبیة األفریقیة

 ترفیع كما".  ) الجارحة الطیور بشأن التفاھم مذكرة( المھاجرة الجارحة الطیور على بالمحافظة المتعلقة المھاجرة األنواع على
 BirdLife( العالمیة الطیور وجمعیة) Vulture Specialist Group( النسور أخصائیي مجموعة من بكلٍ  كذلك 11.14 القرار

International (رئیسیتین تعاونیتین كمنظمتین الطبیعة لحفظ الدولي لالتحاد التابعة األنواع ببقاء المعنیة باللجنة. 
 

 أكتوبر/األول تشرین في النرویج في عقد الذي الجارحة الطیور بشأن التفاھم مذكرة على) MoS2( للموقعین الثاني االجتماع في
 في إدراجھا خالل من مھاجرة أنواع ھي) النخیل نسور باستثناء( القدیم العالم نسور جمیع بأن رسمیًا الموقعون أقر ،2015
 إلى التنسیق وحدة دعم مھمة إسناد تم ذلك، إلى إلضافةبا.  الجارحة الطیور بشأن التفاھم مذكرة من 3 الملحق من 1 الجدول
 .النسور على للمحافظة األنواع متعددة عمل خطة تطویر لتسھیل) TAG( الفني االستشاري الفریق

 
 والتھدیدات والحالة، الفوائد، - النسور

 
 األخرى العضویة والنفایات المیتة ناتالحیوا جثث تنظیف خالل من اإلیكولوجیة لألنظمة كبیر حد إلى ھامة خدمات النسور تقدم
 المناطق أن الدراسات أظھرت وقد.  جّمة اقتصادیة فوائد صورة في ذلك ویظھر طبیعیین قمامة جامعي بمثابة فھي: البیئة في

 كبیرة عواقب لذلك ویكون - مرات 4-3 بمعدل أطول وقتًا فیھا المیتة الحیوانات جثث تحلل یستغرق نسور، بھا تتواجد ال التي
 على عالوة.  باألمراض اإلنسان إصابة مخاطر زیادة إلى باإلضافة واأللیفة، البریة الحیوانات من كلٍ  بین األمراض انتشار على
 المصریة األساطیر في نخبیت الربة مثل التاریخي الجانب ذلك ومن الدول، من العدید في خاصة ثقافیة بقیمة النسور تتمتع ذلك،

 .القدیمة
 

 نھایة في: األخیرة السنوات في ھائلة تغیرات الطبیعة لحفظ الدولي باالتحاد الجارحة للطیور الحمراء بالقائمة حالةال شھدت
 إلى ذلك في األساسي السبب ویرجع".  باالنقراض بشدة مھددة" باعتبارھا األنواع أغلب إدراج تم 2015 أكتوبر/األول تشرین

 نقص وراء الرئیسي السبب كان فقد).  ذلك بخالف أم متعمًدا كان سواء( التسمم عن جالنات الطیور أعداد في الكبیر التناقص
 یسمى بیطري عقار ھو الماضي القرن من التسعینات فترة خالل آسیا في أخرى وأماكن الھند في أنواع لثالثة الشدید األعداد

 وضع جمیعھا تضمنت رئیسیة، عوامل ثالثة بسبب یرةاألخ السنوات في بالتسمم التھدید وتیرة زادت أفریقیا، في.  دیكلوفیناك
 في بما تسببھا، أنھا البشر یرى التي المخاطر نتیجة المفترسة الحیوانات مع الصراعات: الحیوانات جثث في السمیة شدیدة مواد
 أمام أنشطتھم افتضاح لتجنب بشدة النسور یستھدفون الذین الجائرون والصیادون الداجنة؛ حیواناتھم على مخاطرھا ذلك

 لإلتجار للنسور المدبر والجمع قانوني؛ غیر بشكلٍ  قتلھا تم التي والكركدن األفیال جثث فوق النسور تحلیق خالل من المراقبین
.  الكبرى الصحراء جنوب أفریقیا مناطق في خاصةً  الخرافیة، المعتقدات وإلشعال التقلیدیة األدویة في واالستخدام المشروع غیر

 عقار ترخیص حقیقة أن إال أوروبا، أجزاء بعض في النسور أنواع بعض من أعداد استرداد تم المكثفة، الحفظ دجھو وبفضل
 .مشكلة تمثل تزال ال األوروبي االتحاد دول في للبیع مؤخًرا دیكلوفیناك

 
 التي الكبیرة الدوریة حركاتال الصناعي بالقمر بُعد عن القیاس باستخدام النسور حركة تناولت التي الحدیثة الدراسات أظھرت

 الھجرة، مسارات مستوى على تطبیقھا تم إذا إال فعالة الحفظ إجراءات تكون ال وبالتالي،.  األنواع من المجموعة ھذه بھا قامت
 توفر ونقص الموائل، فقدان األخرى التھدیدات وتتضمن.  المعنیة الدول جمیع من واسعة ومشاركة نھًجا یتطلب الذي األمر

http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_14_PoW_on_Migratory_Birds__Flyways_En.pdf
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 الطاقة خطوط بسبب الكھربائي بالتیار والصعق الریاح، بتوربینات واالصطدام البشر، وإزعاج المتبقیة، األعداد وتشتیت غذاء،ال
 . الكھربائیة

 
 النسور أزمة" مصطلح نشوء إلى أدى مما مؤخًرا إال أفریقیا في الكبیر ونطاقھ النسور أعداد في النقص مدى عن الكشف یتم لم

 عمل خطة لتطویر الملحة الحاجة على سریع دولي اتفاق إلى أدى الذي المحفز الرئیسي العامل ھو ھذا وكان ". أفریقیا في
 .النسور على للمحافظة األنواع متعددة

 
 الجغرافیة والتغطیة األنواع - النطاق

 
 الملحق في مدرجة( القدیم عالمال كنسور تصنیفھا تم نوًعا 16 من 15 النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة ستغطي

 للتھدید تعرضھا أن یُعتقد لذا المیتة، بأكل تلتزم التي وال المھاجرة األنواع من تعتبر ال ألنھا النخیل نسور استثناء تم وقد).  األول
 تھدیدات أو ظملحو نقص حدوث على األدلة غیاب ظل في( مستقرة أعدادھا تعتبر ذلك، إلى باإلضافة.  بكثیر أقل التسمم جراء

 ).خطیرة
 

 أنواع من أكثر أو نوع أعداد تستضیف) الثاني الملحق في المدرجة( المعنیة الدول من دولة 124 أن إلى أولي تقریر یشیر
 األنواع متعددة العمل لخطة الجغرافي النطاق ضمن تضمینھا یتم أن یجب ولذا واآلسیویة، واألوروبیة األفریقیة النسور

 ستغطیھا التي األنواع من نوع لكل الجغرافي والنطاق التھدیدات حالة عن تفاصیل الثالث الملحق یقدم.  نسورال على للمحافظة
 .الطبیعة لحفظ الدولي االتحاد حسب النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة

 
 التنظیمي العمل إطار

 
 حددتھ الذي النھائي الموعد ضمن النسور على للمحافظة األنواع ددةمتع عمل خطة لتطویر كبیًرا تحدیًا تمثل التي المھمة لتنفیذ

 التنظیمي العمل إطار وضع إلى التنسیق وحدة خطط عمدت المھاجرة، األنواع على المحافظة معاھدة في المشاركة األطراف
 :التالي

 
 قبل من األعضاء اختیار یتم -) بالنسور معنيال العامل الفریق( واآلسیویة واألوروبیة األفریقیة بالنسور المعني العامل الفریق
 فریقًا بالنسور المعني العامل الفریق من تحدیدھم تم ممثالً  30 إلى یصل ما یشكل.  المھتمة واألطراف والشركاء، المعنیة، الدول

) الوسطى آسیا باستثناء( وآسیا أفریقیا یغطون إقلیمیین منسقین ثالثة تعیین مع.  الرئیسیة األنشطة لقیادة بالنسور معنیًا توجیھیًا
).  منطقة لكل عمل ورشة( اإلقلیمي التنفیذي للتخطیط عمل ورش ثالث استضافة توقع مع) الوسطى آسیا متضمنةً ( وأوروبا

 الفعال التوافق لضمان) 2017 عام بدایة في المحتمل من( الھجرة لمسارات التنفیذي للتخطیط عمل ورشة تنظیم المتوقع ومن
 العامل بالفریق العضویة عن النظر وبغض.  النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة مع الثالث اإلقلیمیة تللمكونا
 الرئیسیة المراحل في رسمي بشكلٍ  استشارتھم ستتم المھتمة واألطراف والشركاء، المعنیة، الدول جمیع فإن بالنسور، المعني

 في المباشرة معطیاتھم على الحصول طلب ذلك ویشمل النسور، على للمحافظة نواعاأل متعددة العمل خطة تطویر فترة أثناء
 .الشاملة للخطة اإلقلیمیة المكونات

 
 واآلسیویة واألوروبیة األفریقیة بالنسور المعني العامل الفریق

 
 معاھدة أمانة مع بالتعاون ارحة،الج الطیور بشأن التفاھم مذكرة تنسیق وحدة رعایة تحت بالنسور المعني العامل الفریق إنشاء تم

 التابعة األنواع ببقاء المعنیة باللجنة العالمیة الطیور وجمعیة النسور أخصائیي ومجموعة المھاجرة، األنواع على المحافظة
 المعنیة، ولالد جمیع مع المتبادل لالتصال والكفاءة بالفعالیة تتسم آلیة إنشاء ھو ذلك من والھدف.  الطبیعة لحفظ الدولي لالتحاد

 نطاق على ومدعومة شاملة تكون النسور على للمحافظة األنواع متعددة عمل خطة إعداد لضمان المھتمة، واألطراف والشركاء،
 .المعنیة نطاقاتھا مستوى على الدول جمیع وفي األنواع جمیع على للتطبیق قابلة وتكون نھائي، بشكلٍ  وتقدیمھا واسع
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Uالعضویة 
 

 عامل فریق تكوین ھو الھدف فإن قارات، ثالث یتضمن النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة طاقن أن إلى نظًرا
 مطلوب تمثیل مع المھتمة، واألطراف والشركاء، المعنیة، الدول قبل من العضویة ترشیحات تُطلب.  شامالً  یكون بالنسور معني
 بخبرة تتمتع التي والدول النسور، أنواع من أكثر أو لنوع المتبقیة سیةالرئی األعداد تستضیف التي للدول الخصوص وجھ على

 تواصل یكون أن المتوقع ومن.  النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة لتطویر ضروریة تعد متخصصة ومعرفة
 للتخطیط عمل ورشة في للمشاركة ًضاأی األعضاء دعوة ستتم أنھ إال األولى، بالدرجة إلكترونیًا بالنسور المعني العامل الفریق

 .الصلة ذات منطقتھم تغطي اإلقلیمي التنفیذي
 

Uبالنسور المعني العامل بالفریق األعضاء ومسؤولیات أدوار 
 
 .واآلسیویة واألوروبیة األفریقیة المھاجرة النسور على المحافظة على للتشجیع" كمؤید" العمل -
 المتبادلة االتصال سبل سالسة لضمان الصلة ذات) اإلقلیمیة الحاالت بعض يوف( الوطنیة االتصال جھات من شبكة إنشاء -

 ممثلي حالة في.  النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة تطویر عملیة في ممكنة مشاركة أكبر تسھیل بھدف
 التنوع اتفاقیة المثال، سبیل لىع( األطراف متعددة البیئیة االتفاقات من لغیرھا تنسیق مراكز ذلك یشمل أن یجب الحكومة،

 ).باالنقراض المھددة البریة والنباتات الحیوانات بأنواع الدولیة التجارة اتفاقیة البیولوجي،
 والمنسق بالنسور، المعني التوجیھي والفریق الجارحة، الطیور بشأن التفاھم مذكرة تنسیق وحدة مع فعال نحوٍ  على التواصل -

 .المناسب الوقت في للطلبات االستجابة ذلك ویشمل الصلة، ذي اإلقلیمي
 النسور تواجھ التي والتھدیدات) اإلقلیمیة الحالة الحاالت بعض وفي( المحلیة الحالة یخص فیما الصلة ذات المعلومات جمع -

 .الصلة ذي اإلقلیمي المنسق إلى المناسب الوقت في لتقدیمھا وترتیبھا
 . بالنسور المعني التوجیھي الفریق ھاتتوجی حسب رئیسیة مھام أي دفع في الریادة -
 . النسور على للمحافظة األنواع متعددة عمل خطة) وتنفیذ( تطویر لدعم التمویل أنشطة في االستباقیة المشاركة -
 األنواع متعددة عمل خطة تطویر عملیة لدعم وتسھیلھا) اإلقلیمیة الحاالت بعض وفي( والوطنیة المحلیة اإلجراءات تشجیع -

 وما الحفظ، وإجراءات التھدیدات، وتقییمات االستبیانات، المثال سبیل على( أشمل بشكلٍ  وحفظھا النسور على ةللمحافظ
 ).ذلك یشبھ

 
 بالنسور المعني التوجیھي الفریق

 
 إلى باإلضافة.  بالنسور المعني التوجیھي الفریق في للعمل بالنسور المعني العامل الفریق من عضًوا 30 إلى یصل ما دعوة تتم

 بالنیابة المنفردة المھام قیادة مسؤولیة تولي بالنسور المعني التوجیھي بالفریق األعضاء من یُتوقع أعاله، الموضحة األدوار تولي
 عادةً ( بالنسور المعني التوجیھي الفریق اجتماعات في المشاركة أیًضا اإلضافیة المساھمات وتتضمن.  لألمام ودفعھا الفریق عن
 .الصلة ذي اإلقلیمي للمنسق الفعال الدعم من المزید وتقدیم) اإلنترنت عبر بُعد عن اجتماع عقد عبر ذلك یكون ما
 

 بالنسور المعني التوجیھي الفریق یعّدلھا أن یمكن التي التالیة القائمة إلى بالنسور المعني التوجیھي للفریق المقترح التكوین یستند
 .األمر لزم إذا الحقًا،

 
  بالنسور المعني التوجیھي للفریق األول االجتماع في انتخابھما یتم – بوالنائ الرئیس •
 الجارحة الطیور بشأن التفاھم مذكرة تنسیق وحدة خالل من تقدیمھا یتم - األمانة •
 توظیفھم أو تحدیدھم یتم - إقلیمیون منسقون ثالثة •
 :من التمثیل •

 )وشمال وغرب، وشرق، جنوب،( أفریقیا
 )الوسطى آسیا باستثناء( آسیا

 )الوسطى آسیا متضمنة( أوروبا
 المھاجرة األنواع على المحافظة معاھدة أمانة

 المھاجرة األنواع على المحافظة لمعاھدة العلمي المجلس



 13 من 5 صفحة
 

 

 باالنقراض المھددة البریة والنباتات الحیوانات بأنواع الدولیة التجارة اتفاقیة أمانة
 الطبیعة لحفظ يالدول لالتحاد التابعة النسور أخصائیي مجموعة

 المھاجرة األنواع على المحافظة لمعاھدة التابع التسمم بمنع المعني العامل الفریق
 المھاجرة األنواع على المحافظة بمعاھدة بالطاقة المعنیة العمل فرقة

 العالمیة الطیور جمعیة
 ،"Peregrine Fund" الشاھین صندوق المثال، سبیل على( حكومیة غیر بمنظمات آخرون رئیسیون شركاء

 )ذلك شابھ وما النسور، حمایة ومؤسسة
 ]الطبیعة لحفظ الدولي لالتحاد التابعین المتخصصین مجموعة من المثال سبیل على – الكبیرة الطرائد صید في خبیر[

 
Uوالمسؤولیات األدوار  

 
 بالنسور المعني التوجیھي الفریق رئیس نائب/  رئیس

 
 متعددة النھائیة العمل لخطة األخیر التسلیم وعن بالنسور، المعني التوجیھي الفریق نع كاملةً  المسؤولیة الرئیس یتحمل -

 نائب من مدعوًما المھاجرة، األنواع على المحافظة بمعاھدة عشر الثاني األطراف مؤتمر إلى النسور على للمحافظة األنواع
 .االجتماعات أحد حضور نم تمكنھ عدم حالة في الرئیس عن الرئیس نائب ینوب أن ویمكن.  الرئیس

 .التنسیق وحدة مع بالتشاور االجتماع أعمال جدول وضع -
 الملحقة األحداث وتسھیل) اإلنترنت عبر ذلك یشمل( وعقدھا بالنسور المعني التوجیھي الفریق اجتماعات مواعید اقتراح -

 .التنسیق وحدة جانب من الدعم مع بھا،
 النسور على للمحافظة األنواع متعددة عمل خطة لتطویر الالزمة لمكوناتوا المراحل جمیع مستجدات آخر على اإلطالع -

 .االقتضاء حسب اإلقلیمیین، والمنسقین التنسیق، ووحدة بالنسور، المعني التوجیھي للفریق اإلرشاد وتقدیم
 في) اآلخرین ینوالمساھم( بالنسور المعني التوجیھي الفریق أعضاء إلى تفویضھا تم التي اإلجراءات إنجاز من التأكد -

 .النھائیة مواعیدھا
 . یلزم كما بالنسور المعني العامل الفریق وثائق مسودة مراجعة -
 

 بالنسور المعني التوجیھي الفریق أمانة - الجارحة الطیور بشأن التفاھم مذكرة تنسیق وحدة
 
 ھذه لملء المرشحین األفراد انتخاب عند( األول االجتماع حتى بالنسور المعني التوجیھي للفریق رئیس نائب/كرئیس العمل -

 ). األدوار
 الفریق ألنشطة والفعال السلس اإلجراء على للمساعدة وتسھیلھا األخرى الدعم وأنواع واللوجیستي، اإلداري، الدعم إعداد -

 .اإلقلیمیین المنسقین خالل من بالنسور المعنیین العامل والفریق التوجیھي،
 وتوجیھھ وتوظیفھ رئیسي كمنسق أیًضا سیعمل الذي) الوسطى آسیا متضمنة( روباألو اإلقلیمي المنسق عن اإلعالن -

 .األخریین المنطقتین من النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة مع وموافقتھا المعطیات على لإلشراف
 المعني التوجیھي الفریق مع الوثیق التعاون خالل من األخرى، واألطراف والشركاء، المعنیة، الدول مع مباشرةً  التنسیق -

 .اإلقلیمیین والمنسقین بالنسور
 انظر( المھاجرة األنواع على المحافظة لمعاھدة التقاریر إعداد بترتیبات تفي مرحلیة تقاریر ومسودة مختصرة تقاریر إعداد -

 ).أدناه
 

  النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل لخطة اإلقلیمیون المنسقون
 

 .الرابع الملحق في الرئیسي للمنسق اإلضافي وللدور الثالثة اإلقلیمیین للمنسقین المفصلة االختصاصات على ورالعث یمكن
 

 الرئیسیة والخطوات األساسي النھج
 
 من المھتمة واألطراف والشركاء، ،)الثاني الملحق( المعنیة الدول جمیع من الترشیحات طلب على التنسیق وحدة تعمل •



 13 من 6 صفحة
 

 

 .بالنسور المعني العامل للفریق ممثلینك للعمل األفراد
 الفریق مھام لتولي ممثالً  30 إلى یصل ما التنسیق وحدة تحدد أعاله، بالتفصیل ذكره السالف المقترح التركیب إلى استناًدا •

 .األمر لزم إذا تعدیلھم، أو علیھم بالتصدیق بالنسور المعني التوجیھي الفریق لیقوم بالنسور، المعني التوجیھي
 نائب/  رئیس وانتخاب الفریق، عضویة لتوطید بالنسور المعني التوجیھي للفریق أولي اجتماع عقد إلى التنسیق وحدة دعوت •

 .التالیة الخطوات وتحدید عمل، خطة وتطویر رئیس،
 ویتم).  طىالوس آسیا شاملةً ( وأوروبا) الوسطى آسیا باستثناء( وآسیا أفریقیا، یغطون إقلیمیین منسقین ثالثة تعیین یتم •

 توافق على لإلشراف رئیسي كمنسق كذلك وسیعمل التنسیق، وحدة بواسطة وإدارتھ األوروبي اإلقلیمي المنسق توظیف
 .النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة إلى الثالثة المناطق أنحاء جمیع من المعطیات

 العمل لخطة الثالثة اإلقلیمیة المكونات إلنشاء وترتیبھا طلوبةالم الالزمة المعلومات جمع على اإلقلیمیون المنسقون یعمل •
 عام نھایة قبل منطقة لكل التنفیذي للتخطیط منفصلة عمل ورشة عقد ذلك في بما النسور، على للمحافظة األنواع متعددة
2016. 

 اإلقلیمیة المخرجات لموافقة ،2017 عام بدایة في الھجرة لمسارات التنفیذي للتخطیط نھائیة عمل ورشة عقد المتوقع من •
 .النسور على للمحافظة األنواع متعددة النطاق واسعة عمل خطة مسودة في وترتیبھا الثالثة

 والشركاء، المعنیة، الدول جمیع على النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة مسودة بتوزیع التنسیق وحدة تقوم •
 .اعلیھ للتعلیق األخرى المھتمة واألطراف

 متعددة العمل لخطة نھائیة مسودة إلعداد اآلخرْین، اإلقلیمیْین المنسقْین مع بالتعاون التعلیقات، بترتیب الرئیسي المنسق یقوم •
 .بالنسور المعني التوجیھي الفریق قبل من علیھا التصدیق لیتم النسور على للمحافظة األنواع

 األنواع متعددة العمل خطة من النھائي باإلصدار المھاجرة األنواع على المحافظة معاھدة أمانة لتزوید النھائي الموعد •
 31 ھو المھاجرة األنواع على المحافظة بمعاھدة عشر الثاني األطراف لمؤتمر القرار مسودة شامالً  النسور على للمحافظة

 .2017 یولیو/تموز
 المعني التوجیھي للفریق األول باالجتماع الخاصة الوثائق تصدر •

 المستقبل في بالعمل الخاصة) اللغات( اللغة بشأن االجتماع ھذا خالل الفریق وسیقرر.  فقط اإلنجلیزیة باللغة بالنسور
 .للمبادرة

 واختبارھا تجربتھا تمت التي البروتوكوالت لتوجیھ النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة تطویر عملیة تخضع •
 األنواع على المحافظة لمعاھدة المھاجرة اآلسیویة - األوروبیة - األفریقیة المائیة لطیورا بحفظ المتعلق االتفاق أرساھا التي

 . المنفردة لألنواع دولیة عمل خطط إعداد بغیة المھاجرة
 

 التحدیات

 

 :یلي ما النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة لتطویر تحدیدھا تم التي الرئیسیة التحدیات تتضمن
 

 واإلقلیمیة؛ المحلیة التھدیدات من متنوعة بمجموعة مقترنًا للمشروع الھائل الجغرافي النطاق •

 دولة؛ 100 عن عددھا یزید التي المعنیة الدول في واسع وسیاسي حكومي لدعم الحاجة •

 في الموجودة اعباألنو یتعلق فیما سیما وال الرئیسیة، والتھدیدات التعداد بحالة یتعلق فیما المعرفة في الكبیرة الثغرات •
 أفریقیا؛

 المصلحة؛ أصحاب من وتمثیلیة كبیرة مجموعة جانب من المشاركة تأمین أھمیة •

 من واألھم النسور، على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة لتطویر كبیرة عینیة ومساھمات مالیة موارد لجذب الحاجة •
 .تنفیذھا ذلك
 

  النسور على للمحافظة واعاألن متعددة عمل خطة لتطویر المضافة القیمة
 
 المصلحة؛ وأصحاب المعنیة الدول بین األولویة إجراءات على الموافقة •
 واألنواع؛ المناطق بین والخبرة المعرفة مشاركة ضمان •
 والمنسقة؛ والتعاونیة، المتضافرة، الحفظ جھود تشجیع •



 13 من 7 صفحة
 

 

 ؛"طائل بال الجھد إھدار" وتجنب تآزر أوجھ تكوین طریق عن الفعالیة تعزیز •
 الدولیة؛ الساحة على السیاسي األعمال جدول إلى وصوالً  المستویات أعلى على الموضوع إثارة •
 المعنیة؛ الدول في خاصةً  العالم، أنحاء جمیع في العام الوعي مستوى رفع •
 ).للمشروعات األطراف متعددة مقترحات وضع خالل من ذلك یشمل( والرعاة المتبرعین جذب •
 

  التمویل
 

 الطیور بشأن التفاھم مذكرة تنسیق وحدة فإن المتحدة، العربیة اإلمارات حكومة عن نیابةً  ظبي، أبو - البیئة كالةو كرم بفضل
 ألوروبا االستشاري اإلقلیمي المنسق لتوظیف الالزم والتمویل بالنسور المعني العامل للفریق األمانة دعم تقدیم بإمكانھا الجارحة

 والجمعیة العالمیة الطیور جمعیة من كلٍ  خالل من الكبیر العیني الدعم تقدیم بالفعل تم وقد  .وتوجیھھ) الوسطى آسیا شاملةً (
 على وآسیا، ألفریقیا إقلیمیین منسقین توفیر یخص فیما) المتحدة بالمملكة الطیور جمعیة - RSPB( الطیور على للحفاظ الملكیة
 .التوالي

 
 للمحافظة األنواع متعددة الشاملة العمل خطة إتمام إمكانیة من للتأكد للملء بحاجة التمویل في كبیرة فجوة ھناك تزال ال أنھ إال

 بما( العمل ورش واستضافة المستشارین، أجور وھي رئیسیة، مكونات لثالثة مطلوب فالتمویل  .المحدد الوقت في النسور على
 النھائیة العمل بخطة مقترنة) الترجمة فیھا بما( واإلنتاج التصمیم وتكالیف) الرعاة لوفود واإلقامة والسفر، األماكن، رسوم فیھا

 مباشرة طرق بتبني التنسیق، وحدة من بدعم الرئیس، نائب/الرئیس یقوم أن المتوقع ومن.  النسور على للمحافظة األنواع متعددة
 .المحتملین والرعاة الرئیسیة المعنیة الدول حكومات إلى خطابات إرسال عبر

 
 الحالیة األزمة لمعالجة المنسقة التمویل جھود في للمساھمة النسور على للمحافظة الداعمین واألفراد منظماتال جمیع حث یتم

 متعددة العمل خطة تطویر في مباشر بشكلٍ  اشتراكھم عن النظر بغض الطیور، من األھمیة شدیدة المجموعة ھذه تواجھھا التي
 .ال أم النسور على للمحافظة األنواع

 

 األساسیة والمراحل لزمنيا الجدول
 

 على المحافظة معاھدة قرار علیھ نص الذي الشامل للتسلیم النھائي بالموعد اإلیفاء لضمان التالي العام الزمني الجدول اقتراح یتم
 .11.14 المھاجرة األنواع

 
 الشھر النسور على للمحافظة األنواع متعددة عمل خطة تطویر

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2016 أنشطة
             المشروع ومخطط المفھوم إلرساء مشاورات

             بالنسور معنیین توجیھي وفریق عامل فریق تكوین
             بالنسور المعني التوجیھي للفریق المنتظمة االتصاالت استضافة

             وتوظیفھم إقلیمیین منسقین 3 تحدید
             النسور على للمحافظة األنواع متعددة للخطة یةإقلیم مكونات مسودة وضع
   ? ? ? ? ?      التاریخ تأكید یتم -) آسیا( 1 التنفیذي التخطیط عمل ورشة
   ? ? ? ? ?      التاریخ تأكید یتم -) أوروبا( 2 التنفیذي التخطیط عمل ورشة
             أكتوبر/األول تشرین 21 إلى 17 من -) أفریقیا( 3 التنفیذي التخطیط عمل ورشة
             وتوزیعھا النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل لخطة مسودة أول وضع

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2017 أنشطة
 ? ?           بالنسور المعني التوجیھي للفریق المنتظمة االتصاالت استضافة

             الھجرة لمسارات التنفیذي طللتخطی النطاق واسعة عمل ورشة
             وتوزیعھا النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل لخطة مسودة ثاني إصدار

             المصلحة وأصحاب المعنیة الدول مع الرسمي التشاور
 جیھيالتو للفریق النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل لخطة مسودة ثالث وضع

 بالنسور المعني
            

             الجارحة الطیور بشأن التفاھم مذكرة تنسیق لوحدة األنواع متعددة النھائیة العمل خطة تسلیم
 األطراف لمؤتمر القرار ومسودة النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة تسلیم
 عشر الثاني

            

 مؤتمر في القرار ومسودة النسور على للمحافظة األنواع تعددةم العمل خطة في النظر
 عشر الثاني األطراف

         ? ?  
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U2017 عام بعد ما : 
 

 :إلى بشأنھا تقاریر وتقدیم النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة تنفیذ على اإلشراف
 
 المھاجرة، األنواع على المحافظة لمعاھدة التابعة الجارحة ورالطی بشأن التفاھم مذكرة على للموقعین الثالث االجتماع •

 .2018 عام نھایة في عقده المقرر
 ).المواعید تأكید یتم( المھاجرة األنواع على المحافظة بمعاھدة العلمي والمجلس الدائمة اللجنة اجتماعات •
 .2020 عام نھایة في عقده سیتم الذي المھاجرة األنواع على المحافظة لمعاھدة عشر الثالث األطراف مؤتمر •
 

 التقاریر تقدیم
 

 :المھاجرة األنواع على المحافظة بمعاھدة المتعلقة التقاریر إلعداد الرئیسیة المتطلبات یلي فیما
 
 21 إلى 18 من الفترة في انعقاده المزمع األول المھاجرة األنواع على المحافظة لمعاھدة العلمي المجلس دورة لجنة اجتماع •

 .2016 مارس/آذار 3 ھو مرحلي تقریر شكل في الوثائق لتقدیم النھائي الموعد.  2016 إبریل/ننیسا
 لمعاھدة العلمي للمجلس المستقبلیة االجتماعات لكل منتظم بشكلٍ  المرحلیة التقاریر من المزید التنسیق وحدة تقدم ذلك، بعد •

 .المواعید تأكید یتم - األنواع على محافظةال لمعاھدة الدائمة واللجنة المھاجرة األنواع على المحافظة
 المحافظة معاھدة أمانة إلى القرار ومسودة النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة من النھائي اإلصدار تقدیم یتم •

 عقده ررالمق األطراف لمؤتمر عشر الثاني االجتماع في فیھما للنظر ،2017 یولیو/تموز 31 بحلول المھاجرة األنواع على
 .  2017 أكتوبر/األول تشرین في
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 األول الملحق

  تغطیھا التي باألنواع قائمة
 على للمحافظة األنواع متعددة عمل خطة( واآلسیویة واألوروبیة األفریقیة النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة

 )النسور
 

 Gypohierax( )النخیل نسور باستثناء أي( نوًعا 16 من 15 رالنسو على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة ستتضمن
angolensis ((یلي كما القدیم، العالم نسور من المصنفة: 

 
 الرأس أحمر والنسر ،)Neophron percnopterus( المصریة والرخمة ،)Gypaetus barbatus( ذقن أبو النسر

)Sarcogyps calvus(، الرأس أبیض والنسر )Trigonoceps occipitalis(، القلنسوة ذو والنسر )Necrosyrtes 
monachus(، الھیماالیا ونسر )Gyps himalayensis(، الظھر أبیض الھندي والنسر )Gyps bengalensis(، والنسر 

 ،)Gyps tenuirostris( الرفیع المنقار ذو والنسر ،)Gyps indicus( الھندي والنسر ،)Gyps africanus( الظھر أبیض
 Aegypius( الرمادي والنسر ،)Gyps rueppelli) (أبقع( الروبل والنسر ،)Gyps coprotheres( المعطف ذو والنسر

monachus(، األذون والنسر )Torgos tracheliotos(، األسمر والنسر )جریفون) (Gyps fulvus.( 
 
 

 الثاني الملحق
 

 النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة تشملھا التي المعنیة الدول
 

 یتم أن یجب ولذا أعاله المذكورة األنواع من أكثر أو نوع أعداد تستضیف المعنیة الدول من دولة 124 أن إلى أولي تقریر یشیر
 :یلي كما النسور، على للمحافظة األنواع متعددة العمل لخطة الجغرافي النطاق ضمن تضمینھا

 
 ):48( أفریقیا

 
 الوسطى، أفریقیا وجمھوریة ،والكامیرون ،األخضر والرأس ،UوبورونديU ،فاسو وبوركینا وتسوانا،وب ،وبنین ،UوأنغوالU ،الجزائر

UوتشادU، العاج وساحل، Uالدیمقراطیة الكونغو وجمھوریةU، UوجیبوتيU، UومصرU، Uاالستوائیة وغینیاU، والغابون ،وإثیوبیا ،وإریتریا، 
 ،وموزمبیق ،UوالمغربU ،وموریتانیا ،UوماليU وماالوي، ،UولیبیاU ،لیبیریاو ولیسوتو، ،UوكینیاU ،بیساو وغینیا ،UوغینیاU، UوغاناU وغامبیا،
 ،UوالسودانU السودان، وجنوب ،Uأفریقیا وجنوبU، UوالصومالU وسیرالیون، ،UوالسنغالU ،ورواندا ،ونیجیریا ،UوالنیجرU ونامیبیا،

 .وزیمبابوي وزامبیا، ،االتحادیة تنزانیا وجمھوریة ،وأوغندا ،UوتونسU، UوتوغوU ،وسوازیالند
 

 ):28) (الوسطى آسیا باستثناء( آسیا
 

 وإیرانU ،والھند الدیمقراطیة، الشعبیة كوریا وجمھوریة والصین، وكمبودیا السالم، دار وبروناي وبوتان، ،وبنغالدیش، البحرین،
 ومالیزیا، ،UولبنانU الدیمقراطیة، الشعبیة الوس وجمھوریة والكویت، ،واألردن والعراق، ،U)اإلیرانیة اإلسالمیة الجمھوریة(

 العربیة والجمھوریةU وسنغافورة، ،السعودیة العربیة والمملكة كوریا، وجمھوریة وقطر، ،UوباكستانU وعمان، ،UونیبالU ومینامار،
 .UوالیمنU وفیتنام، ،Uالمتحدة العربیة واإلماراتU وتایالند، ،Uالسوریة

 
 ):48) (الوسطى آسیا متضمنة( أوروبا

 
 ،Uوكرواتیا U،وبلغاریا والھرسك، والبوسنة ،UوبلجیكاU ،وبیالروس وأذربیجان، ،والنمسا ،UمینیاوأرU وأندورا، ،وألبانیا ،أفغانستان
 ،وأیرلندا ،UوالمجرU ،والیونان ،UوألمانیاU ،وجورجیا ،UوفرنساU، UوفنلنداU ،وإستونیا ،UوالدنماركU، Uالتشیك وجمھوریةU ،وقبرص

UوإسرائیلU، UوإیطالیاU، ومالطا ،والتفیا ،وقیرقیزستان ،وكازاخستان، UمنغولیاوU، ومونتینیغرو، UوھولنداU، وبولندا، UوالبرتغالU، 
 ،وطاجیكستان ،UوسویسراU، UوإسبانیاU ،وسلوفینیا ،UوسلوفاكیاU ،وصربیا االتحادیة، وروسیا ،UورومانیاU ،مولدافا وجمھوریة
 .أوزبكستانو ،Uالمتحدة والمملكةU ،وأوكرانیا وتركمانستان، وتركیا، ،مقدونیا وجمھوریة

 
 

 الطیور بشأن التفاھم مذكرة على الموقعین إلى Uالسفلي والتسطیرU المھاجرة؛ األنواع على المحافظة بمعاھدة األطراف إلى الغامق طالخ یشیر :مالحظة
 .الجارحة
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 الثالث الملحق
 

 النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة تشملھا التي لألنواع الجغرافي والنطاق التھدیدات حالة
 

 بالقائمة الحالة العلمي السما الدارج االسم
 الحمراء
 العالمیة

 األول الملحق
 التفاھم بمذكرة
 الطیور بشأن

 الجارحة

 بمعاھدة مدرج
 على المحافظة

 المھاجرة األنواع

 الجغرافي النطاق

32TUالنسر أبو ذقنU32T Gypaetus barbatus جمھوریة قبرص، كرواتیا، الصین، بلغاریا، ،]منقرض؟ – والھرسك البوسنة[ بوتان، أذربیجان، النمسا، أرمینیا، أندورا، الجزائر، ألبانیا، أفغانستان،+  ال 1 الفئة تقریبًا مھدد 
 فرنسا،] منقرض؟، – سابقًا ومونتینیغرو صربیا[ ،إثیوبیا إریتریا، مصر،] مؤكد، غیر – جیبوتي[ الدیمقراطیة، الشعبیة كوریا جمھوریة التشیك،

 كینیا، كازاخستان،] منقرض؟، – األردن] [منقرض؟، – إیطالیا[ إسرائیل، العراق، ،)اإلسالمیة الجمھوریة( إیران الھند، الیونان، ألمانیا، جورجیا،
 البرتغال، باكستان، نیبال،] مؤكد، غیر - نامیبیا[ موزمبیق، رب،المغ منغولیا، موریتانیا،] منقرض؟، – لیشتنشتاین[ لیسوتو، لبنان، قیرقیزستان،

 جمھوریة طاجیكستان، السوریة، العربیة الجمھوریة سویسرا، السودان، إسبانیا، أفریقیا، جنوب السعودیة، العربیة المملكة االتحادیة، روسیا رومانیا،
 زیمبابوي الیمن، أوزبكستان، االتحادیة، تنزانیا جمھوریة دا،أوغن تركمانستان، تركیا، تونس، سابقًا، الیوغسالفیة مقدونیا

32TUالرخمة المصریةU32T Neophron percnopterus الصین، تشاد، الكامیرون، األخضر، الرأس فاسو، بوركینا بلغاریا، والھرسك، البوسنة بنین، ،أذربیجان أرمینیا، أنغوال، الجزائر، ألبانیا، أفغانستان،*  األول المرفق 1 الفئة مھدد 
 إسرائیل، العراق، إیران، الھند، بیساو،-غینیا غینیا، الیونان، غانا، جورجیا، غامبیا، فرنسا، إثیوبیا، إریتریا، مصر، جیبوتي، العاج، ساحل كرواتیا،
 النیجر، نیبال، نامیبیا، المغرب، مونتینیغرو، موریتانیا، مالطا، مالي، مقدونیا، لیبیا، لبنان، قیرقیزستان، الكویت، ینیا،ك كازاخستان، األردن، إیطالیا،

 أفریقیا، جنوب الصومال، سلوفینیا، صربیا، السنغال، السعودیة، العربیة المملكة رومانیا، مولدافا، جمھوریة البرتغال، باكستان، عمان، نیجیریا،
 تنزانیا جمھوریة المتحدة، المملكة المتحدة، العربیة اإلمارات أوكرانیا، أوغندا، تركمانستان، تركیا، تونس، طاجیكستان، سوریا، السودان، نیا،إسبا

 زیمبابوي الیمن، أوزبكستان، االتحادیة،
32TU أحمر الرأسالنسرU32T Sarcogyps calvus بشكلٍ  مھدد 

 خطیر
 فیتنام تایالند، سنغافورة، باكستان، نیبال، میانمار، مالیزیا، الدیمقراطیة، الشعبیة الوس جمھوریة الھند، الصین، كمبودیا، بوتان، بنغالدیش،+  ال 1 الفئة

32TUالنسر أبیض الرأسU32T  Trigonoceps occipitalis بشكلٍ  مھدد 
 خطیر

 جمھوریة العاج، ساحل] مؤكد، غیر –تشاد[ الوسطى، أفریقیا جمھوریة الكامیرون،] مؤكد، غیر – بوروندي[ فاسو، بوركینا بوتسوانا، بنین، أنغوال،+  ال 1 الفئة
 النیجر، نامیبیا، موزمبیق، موریتانیا، مالي، ماالوي، كینیا، بیساو، غینیا غینیا، غانا، غامبیا، الغابون، إثیوبیا، إریتریا، جیبوتي، الدیمقراطیة، الكونغو
 زامبیا، االتحادیة، تنزانیا جمھوریة أوغندا، توغو، سوازیالند، السودان، السودان، جنوب أفریقیا، جنوب الصومال، السنغال، رواندا، نیجیریا،

 زیمبابوي
32TUالنسر ذو القلنسوةU32T Necrosyrtes monachus بشكلٍ  مھدد 

 خطیر
 جیبوتي، الدیمقراطیة، غوالكون جمھوریة العاج، ساحل تشاد، الوسطى، أفریقیا جمھوریة الكامیرون، بوروندي، فاسو، بوركینا بوتسوانا، بنین، أنغوال،+  ال 1 الفئة

 رواندا، نیجیریا، النیجر، نامیبیا، موزمبیق، المغرب، موریتانیا، مالي، ماالوي، لیبیریا، كینیا، بیساو، غینیا غینیا، غانا، غامبیا، إثیوبیا، إریتریا،
 زیمبابوي زامبیا، االتحادیة، نیاتنزا جمھوریة أوغندا، توغو، سوازیالند، السودان، أفریقیا، جنوب الصومال، سیرالیون، السنغال،

32TUنسر الھیماالیاU32T Gyps himalayensis أوزبكستان تایالند، طاجیكستان، باكستان، نیبال، منغولیا، مالیزیا، قیرقیزستان، كازاخستان، الھند، الصین، بوتان، أفغانستان،+  ال 1 الفئة تقریبًا مھدد 
32TUالنسر الھندي أبیض الظھرU32T Gyps bengalensis  بشكلٍ  مھدد 

 خطیر
 الدیمقراطیة، الشعبیة الوس جمھوریة ،)اإلسالمیة الجمھوریة( إیران الھند، الصین، كمبودیا، السالم، دار بروناي بوتان، بنغالدیش، أفغانستان،+  ال 1 الفئة

 فیتنام تایالند، االتحادیة، روسیا باكستان، نیبال، میانمار، مالیزیا،
32TUالنسر أبیض الظھرU32T Gyps africanus بشكلٍ  مھدد 

 خطیر
 جیبوتي، الدیمقراطیة، الكونغو جمھوریة العاج، ساحل تشاد، الوسطى، أفریقیا جمھوریة الكامیرون، بوروندي، فاسو، بوركینا بوتسوانا، بنین، أنغوال،+  ال 1 ةالفئ

 النیجر، نامیبیا، موزمبیق، وریتانیا،م مالي، ماالوي، لیبیریا، كینیا، بیساو، غینیا غینیا، غانا، غامبیا، الغابون، إثیوبیا، إریتریا، االستوائیة، غینیا
 االتحادیة، تنزانیا جمھوریة أوغندا، توغو، سوازیالند، السودان، السودان، جنوب أفریقیا، جنوب الصومال، سیرالیون، السنغال، رواندا، نیجیریا،
 زیمبابوي زامبیا،

32TUالنسر الھنديU32T Gyps indicus بشكلٍ  مھدد 
 خطیر

 فیتنام تایالند، باكستان، نیبال، میانمار، مالیزیا، الدیمقراطیة، الشعبیة الوس جمھوریة الھند، كمبودیا، بنغالدیش، أفغانستان،+  ال 1 الفئة

32TUالنسر ذو المنقار الرفیعU32T Gyps tenuirostris بشكلٍ  مھدد 
 خطیر

 نیبال میانمار، الوس، الھند، كمبودیا، بنغالدیش، BLI ال 1 الفئة

32TUالنسر ذو المعطفU32T Gyps coprotheres زیمبابوي زامبیا، سوازیالند، أفریقیا، جنوب نامیبیا، موزمبیق، لیسوتو، بوتسوانا،+  ال 1 الفئة مھدد 
32TUالنسر الروبلU32T Gyps rueppelli بشكلٍ  مھدد 

 خطیر
 إثیوبیا، إریتریا، مصر، جیبوتي، الدیمقراطیة، الكونغو جمھوریة العاج، ساحل تشاد، الوسطى، أفریقیا جمھوریة الكامیرون، فاسو، بوركینا بنین،+  ال 1 الفئة

 سیرالیون، السنغال، رواندا، السعودیة، العربیة المملكة رواندا، البرتغال، نیجیریا، النیجر، موریتانیا، مالي، كینیا، بیساو، غینیا غینیا، غانا، غامبیا،
 زیمبابوي زامبیا، االتحادیة، تنزانیا جمھوریة أوغندا، توغو، السودان، سودان،ال جنوب الصومال،

32TUالنسر الرماديU32T Aegypius monachus العراق، إیران، الھند، الیونان، جورجیا، الدیمقراطیة، الشعبیة كوریا جمھوریة الصین، بلغاریا، بوتان، أذربیجان، أرمینیا، ألبانیا، أفغانستان،*  ال 1 الفئة تقریبًا مھدد 

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3370
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3371
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3383
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3382
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3372
http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22695215
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3374
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3373
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=31029
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=30234
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3379
http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22695207
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3380
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 سوریا، السودان، إسبانیا، كوریا، جمھوریة البرتغال، باكستان، نیبال، میانمار، منغولیا، مقدونیا، لبنان، قیرقیزستان، كازاخستان، إسرائیل،
 أوزبكستان رانیا،أوك تركمانستان، تركیا، طاجیكستان،

32TUالنسر األذونU32T Torgos tracheliotos ال 1 الفئة مھدد BLI ،غینیا، غامبیا، إثیوبیا، مصر، ،الدیمقراطیة الكونغو جمھوریة العاج، ساحل تشاد، الوسطى، أفریقیا جمھوریة فاسو، بوركینا بوتسوانا، بنین، أنغوال 
 السودان، أفریقیا، جنوب الصومال، السنغال، السعودیة، العربیة المملكة رواندا، عمان، النیجر، نامیبیا، موزمبیق، موریتانیا، مالي، ماالوي، كینیا،

 زیمبابوي زامبیا، الیمن، المتحدة، العربیة اإلمارات أوغندا، تنزانیا، سوازیالند،
32TUالنسر األسمرU32T Gyps fulvus مؤكد، غیر –الصین[ بلغاریا، والھرسك، البوسنة بلجیكا، بیالروس، بنغالدیش، البحرین، أذربیجان، النمسا، أرمینیا، الجزائر، ألبانیا، أفغانستان،+  ال 3 الفئة قلقًا أقل [

 ألمانیا، جورجیا، فرنسا، سابقًا، ومونتینیغرو صربیا فنلندا، إثیوبیا، إستونیا، إریتریا، مصر، جیبوتي، الدنمارك، التشیك، جمھوریة قبرص، كرواتیا،
 كینیا، كازاخستان، ردن،األ إیطالیا، إسرائیل، أیرلندا، العراق، ،)اإلسالمیة الجمھوریة( إیران الھند، المجر، الیونان، ،)المتحدة المملكة( طارق جبل

 باكستان، عمان،] مؤكد، غیر -النیجر[ ھولندا، نیبال، المغرب، مونتینیغرو، منغولیا، موریتانیا، مالطا، مالي، لیبیا، لبنان، التفیا، قیرقیزستان، الكویت،
 سلوفینیا، سلوفاكیا، السنغال، السعودیة، العربیة كةالممل االتحادیة، روسیا] منقرض؟، –رومانیا] [منقرض؟، – مولدافا جمھوریة[ البرتغال، بولندا،
 تركیا، تونس، توغو، سابقًا، الیوغسالفیة مقدونیا جمھوریة طاجیكستان، السوریة، العربیة الجمھوریة سویسرا، السودان، السودان، جنوب إسبانیا،

 الیمن الغربیة، الصحراء أوزبكستان، الشمالیة، وأیرلندا العظمى لبریطانیا المتحدة المملكة المتحدة، العربیة اإلمارات أوكرانیا، تركمانستان،
 
  32TUhttp://speciesplus.net/U32T +األنواع من +
   32TUhttp://www.cms.int/en/speciesU32T المھاجرة األنواع على المحافظة معاھدة من *

BLI 32 الطیور جمعیة منTUhttp://www.birdlife.org/datazone/U32T 
 

 ).بدقة المحمیة الحیوانات أنواع( برن التفاقیة الثاني المرفق في مدرجة أعاله المذكورة األنواع جمیع
 األنواع ھذه من عینات في التجارة خضعت إذا إال كذلك تصبح قد باالنقراض اآلن مھددة غیر كونھا یلزم ال التي األنواع جمیع) أ(( باالنقراض المھددة البریة والنباتات الحیوانات بأنواع الدولیة التجارة التفاقیة يالثان المرفق في مدرجة أعاله المذكورة األنواع جمیع

 رقابة ظل في لتكون تُجلب قد الفقرة ھذه من) أ( فرعیة فقرة في إلیھا اإلشارة تمت معینة أنواع من عینات في التجارة لنظام المطابقة للقوانین تخضع أن یجب التي األخرى األنواع) ب(و بقائھا؛ مع یتنافى بشكلٍ  استخدامھا دون للحول الصارمة القوانین إلى
 ).فعالة

 

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3381
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3378
http://speciesplus.net/
http://www.cms.int/en/species
http://www.birdlife.org/datazone/
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 الرابع الملحق
 

 النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل لخطة) وأوروبا وآسیا، ا،أفریقی( الثالثة اإلقلیمیین للمنسقین العامة االختصاصات
 

 مقدمة
 

 واألوروبیة األفریقیة النسور من المھاجرة األنواع على للمحافظة األنواع متعددة دولیة عمل خطة بتطویر التكلیف بإصدار المھاجرة األنواع على المحافظة معاھدة قامت
) COP11( األطراف لمؤتمر عشر الحادي االجتماع في الھجرة ومسارات المھاجرة الطیور بشأن عمل برنامج اعتماد تم - 11.14Uالقرار U) Vulture MsAP( واآلسیویة

 الھجرة بمسارات المعني العامل الفریق عن المنبثق القرار ھذا إن.  2014 نوفمبر/الثاني تشرین في اإلكوادور في عقد الذي المھاجرة األنواع على المحافظة بمعاھدة
 وتنفیذھا نیھا،وتب األنواع، عمل خطط تطویر تعزیز "[…] إلى، یسعى باألنواع، الخاصة الحفظ إجراءات بموجب ،9 واإلجراء المھاجرة األنواع على المحافظة لمعاھدة
 األفریقیة النسور جمیع) د[…] : یتضمن وتعاوني متضافر إجراء اتخاذ بغیة المھاجرة األنواع على المحافظة معاھدة أولویات مع یتوافق بما األولویة ذات لألنواع

 الطیور على بالمحافظة المتعلقة المھاجرة األنواع على محافظةال معاھدة تفاھم مذكرة عبر)) Gypohierax angolensis( النخیل نسور باستثناء( واآلسیویة واألوروبیة
) Vulture Specialist Group( النسور أخصائیي مجموعة من بكلٍ  كذلك 11.14 القرار یعترف كما".  ) الجارحة الطیور بشأن التفاھم مذكرة( المھاجرة الجارحة
 .رئیسیتین تعاونیتین كمنظمتین الطبیعة لحفظ الدولي لالتحاد التابعة األنواع ببقاء المعنیة باللجنة) BirdLife International( العالمیة الطیور وجمعیة

 
 جمیع بأن رسمیًا الموقعون أقر ،2015 أكتوبر/األول تشرین في النرویج في عقد الذي الجارحة الطیور بشأن التفاھم مذكرة على) MoS2( للموقعین الثاني االجتماع في

 ذلك، إلى باإلضافة.  الجارحة الطیور بشأن التفاھم مذكرة من 3 الملحق من 1 الجدول في إدراجھا خالل من مھاجرة أنواع ھي) النخیل نسور باستثناء( القدیم العالم نسور
 .النسور على للمحافظة األنواع متعددة عمل خطة تطویر لتسھیل) TAG( الفني االستشاري الفریق إلى التنسیق وحدة دعم مھمة إسناد تم
 

 عددھا البالغ المھاجرة القدیم العالم نسور لجمیع الجغرافیة النطاقات تغطي للمحافظة شاملة استراتیجیة عمل خطة النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة ستكون
 العمل خطة تشملھا التي األنواع جمیع في األعداد في لحاليا للنقص السریع اإلیقاف) 1: (یلي ما إلجراء ومنسقة وتعاونیة، متضافرة، دولیة إجراءات لتعزیز نسًرا 15

 توجیھیة مبادئ توفیر) 3(و مناسب؛ لمستوى األنواع من نوع كل على المحافظة حالة إلرجاع الحدیثة األعداد اتجاھات عكس) 2(و النسور؛ على للمحافظة األنواع متعددة
 .النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة تشملھا التي المعنیة الدول جمیع في تطبیقھا یمكن المحافظة إلدارة

 
 منطقة كل أن أظھرت قد اآلن حتى النسور حفظ برامج أن إال ،)النخیل نسور باستثناء( القدیم العالم نسور جمیع لھا تتعرض التي النطاق واسعة التھدیدات بعض ھناك بینما

 كبیرة عمل أعباء تحمل یفرض الذي األمر ذلك، إلى وما التحفیز، ونظم واالقتصادیة، االجتماعیة والمشكالت ول،والحل التھدیدات، من خاصة مجموعة على تنطوي
 التخطیط عملیة خالل الواقع أرض على بالتنفیذ المتعلقة الحافز قوة فقدان دون وللحول علیھا، والبناء الموجودة اإلقلیمیة البرامج على للمحافظة.  لمواجھتھا وخاصة

 وآسیا، أفریقیا،: یشمل بما اإلقلیمیین، للمنسقین مناصب ثالثة تحدید) األولي والتنفیذ( النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة إعداد تنسیق یتطلب لتنفیذي،ا
 ). الوسطى آسیا متضمنةً ( وأوروبا) الوسطى آسیا باستثناء(
 

 المسؤولیات
 

 متعددة العمل بخطة اآلخرْین اإلقلیمیْین المنسقْین مع كثب عن وبالتشاور الجارحة، الطیور بشأن التفاھم مذكرة تنسیق وحدة لرئیس الشاملْین والتوجیھ اإلشراف ظل في
 الخاصة للمنطقة لنسبةبا النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل لخطة اإلقلیمیة المعطیات تنسیق عن مسؤوالً  المحدد المستشار سیكون النسور، على للمحافظة األنواع

 : التالیة والنتائج األنشطة إنجاز ذلك وسیتضمن.   بھ
 
 .وتشغیلھما بالنسور معني) SG( توجیھي وفریق بالنسور معني) WG( عامل فریق تكوین في التنسیق وحدة دعم .1
 غیر والمنظمات المعنیة، الدول بحكومات المسؤولین قبل من نوالمتواز الشامل اإلقلیمي التمثیل لضمان فعال نحوٍ  على بالنسور المعني العامل الفریق تعزیز .2

 .األخرى المھتمة واألطراف الحكومیة،
 أن على النسور، على للمحافظة األنواع متعددة العمل بخطة الصلة ذي اإلقلیمي المكّون إنشاء لتعزیز المنطقة في األطراف ومتعددة ثنائیة مناقشات عقد على العمل .3

 .اإلنترنت عبر بُعد عن والمؤتمرات الھاتف عبر یسيرئ بشكلٍ  ذلك یتم
 والتأیید النسور، على للمحافظة األنواع متعددة عمل خطة تطویر في المصلحة أصحاب مشاركات من وغیرھا الشریكة) BirdLife( الطیور لجمعیة والدعم التحفیز .4

 .لتنفیذھا مشروعات وإنشاء علیھا للتصدیق
 المعلومات یشمل بما وترتیبھا، وحصرھا، الصلة، ذات المنطقة في المعنیة الدول جمیع تغطي التي المعطیات لطلب بالنسور لمعنيا العامل الفریق مع االشتراك .5

 نوع لكل ةوالمقترح الحالیة الحفظ وإجراءات المحركة، والعوامل والتھدیدات، والحالة، الھجرة، ومسارات باألنواع الخاصة الحالیة العمل خطط على والبناء العامة،
 .بالمنطقة الموجودة النسور أنواع من

 المعني التوجیھي والفریق اآلخرْین اإلقلیمیْین المنسقینْ  جانب من للمراجعة النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل لخطة اإلقلیمي للمكّون األولى المسودة إعداد .6
 .بالنسور

 .2016 عام نھایة قبل المنطقة داخل مالئم مكان في إقامتھا وتسھیل قلیمياإل التنفیذي للتخطیط عمل ورشة تنظیم في المشاركة .7
 الفریق جانب من للمراجعة اإلقلیمیة التنفیذي التخطیط عمل ورشة نتائج تدمج النسور، على للمحافظة األنواع متعددة العمل لخطة اإلقلیمي للمكّون ثانیة مسودة إعداد .8

 .بالنسور المعني العامل
 .2016 عام نھایة قبل الرئیسي المنسق إلى للتقدیم النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل لخطة اإلقلیمي للمكّون ثالثة مسودة إعداد

 الطیور أنبش التفاھم مذكرة على والموقعین المھاجرة، األنواع على المحافظة معاھدة أطراف خالل من بالنسور المعني العامل للفریق المخططة التنفیذ عملیة تسھیل .9
 المھاجرة األنواع على المحافظة بمعاھدة عشر الثاني األطراف مؤتمر قبل من الخطة اعتماد قبل اآلخرین المصلحة وأصحاب األخرى، المعنیة والدول الجارحة،

 .وبعدھا) العاجلة اإلجراءات التخاذ(
 .التنسیق وحدة أو التوجیھي، الفریق أو الرئیسي، المنسق قبل من الطلب وعند الطلب حسب التقدم، مدى عن ملخصة تقاریر تقدیم .10
 .الرئیسي المنسق قبل من إنشاؤھا سیتم التي االتصال واستراتیجیة التمویل لخطة فیھا واإلسھام إقلیمیة مكونات إعداد .11
 .التنسیق وحدة رئیس بھ یكلف ما حسب أخرى مھام إجراء .12

 
 یسيالرئ بالمنسق الخاصة اإلضافیة والمتطلبات المسؤولیات

 
 الجارحة الطیور بشأن التفاھم مذكرة تنسیق ووحدة اآلخرْین، اإلقلیمیْین والمنسقْین بالنسور، المعني التوجیھي الفریق مع قُرب عن بالتشاور العمل الدور ھذا یتطلب

 :یلي كما ھي الرئیسیة األنشطة وستكون.  معھم والتعاون
 
 العمل لخطة الثالثة اإلقلیمیة المكونات إنشاء خالل والتغطیة النھج توافق ولضمان والتوجیھ الدعم لتوفیر اآلخرْین اإلقلیمییْن المنسقْین مع فعال بشكلٍ  االشتراك .1

 .النسور على للمحافظة األنواع متعددة
 باألنواع خاصة حالیة عمل خطط وأي الثالثة، اإلقلیمیة المكونات تضم النسور، على للمحافظة األنواع متعددة النطاق واسعة العمل لخطة أولى مسودة إعداد .2

 .اآلخرْین اإلقلیمیْین والمنسقْین بالنسور المعني التوجیھي الفریق مع كثب عن بالتشاور الھجرة، ومسارات

http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_14_PoW_on_Migratory_Birds__Flyways_En.pdf
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 خطة في الثالثة یةاإلقلیم المكونات لدمج) 2017 عام بدایة في( إقامتھا وتسھیل الھجرة لمسارات التنفیذي للتخطیط النطاق واسعة عمل ورشة تنظیم في المشاركة .3
 .النسور على للمحافظة األنواع متعددة شاملة واحدة عمل

 .الھجرة لمسارات التنفیذي التخطیط عمل ورشة نتائج تضم النسور على للمحافظة األنواع متعددة النطاق واسعة العمل لخطة ثانیة مسودة إعداد .4
 الفریق مع بالتشاور النسور، على للمحافظة األنواع متعددة النطاق واسعة العمل لخطة ثالثة سودةم وإعداد لھ المخطط العام التشاور ممارسة من االستجابات جمع .5

 .اآلخرْین اإلقلیمیْین والمنسقْین التوجیھي
 في التنسیق وحدة إلى وتقدیمھ بالنسور المعني التوجیھي الفریق قبل من علیھ للتصدیق النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة من نھائي إصدار إعداد .6

 .المناسب الوقت
 إلى وتقدیمھا النسور على للمحافظة األنواع متعددة العمل خطة في المضمنة باألنواع یتعلق فیما وإنشاؤھا جمعھا تم التي البیانات جمیع من شاملة مجموعة إعداد .7

 مذكرة عن نیابة ظبي، أبو - المھاجرة األنواع على المحافظة معاھدة مكتب مكتبة في ابھ لالحتفاظ اآلخرْین، اإلقلیمیْین المنسقْین من المعطیات مع التنسیق، وحدة
 .الجارحة الطیور بشأن التفاھم

 ظةللمحاف األنواع متعددة العمل خطة وتنفیذ بالنسور، المعني العامل الفریق واجتماعات اإلقلیمي، المنسق أدوار لمواصلة ذلك وتنسیق تمویل خطة تنفیذ عملیة تطویر .8
 .النسور على

 .التنسیق ووحدة بالنسور المعني التوجیھي الفریق لدعم مواد إعداد تتضمن لالتصاالت، استراتیجیة إنشاء على العمل .9
 .التنسیق وحدة أو بالنسور المعني التوجیھي الفریق قبل من الطلب وعند الطلب حسب التقدم، مدى عن ملخصة تقاریر تقدیم .10
 .التنسیق وحدة رئیس بھ لفیك ما حسب أخرى مھام إجراء .11

 
 التعلیم

 
 .صلة ذي اختصاص أي أو البیولوجیة أو البیئیة العلوم في) المثال سبیل على الماجستیر، كشھادة متقدمة درجة تكون أن یُفضل( جامعیة درجة

 
 العمل خبرة

 
 أن شك وال.  الثقافات ومتعددة دولیة بیئة في العمل خبرة ذلك في بما طبیعة،ال على المحافظة في الصلة ذي التقدمي العمل من أدنى بحد سنوات) 5( خمس خبرة توفر یجب
 .  إضافیة میزة تعتبر الطیور بحفظ المرتبطة المناطق في العمل خبرة

 
 الكفاءات

 
 ھذه لحفظ الحدیثة بالجھود تحیط التي األكبر لمشكالتبا والوعي القدیم، العالم نسور أعداد نقص على تؤثر التي الرئیسیة اإلیكولوجیة للعوامل متعمق وفھم معرفة:  المھنیة

 النتائج؛ وتحقیق النھائیة المواعید ومراعاة االلتزامات، تلبیة في والكفاءة االجتھاد وتسھیلھا؛ لألنواع التنفیذي للتخطیط دولیة عملیات إنشاء في المثبتة الخبرة األنواع؛
 .للتوتر المثیرة المواقف في بالھدوء االحتفاظ یات؛تحد أو صعبة مشكالت مواجھة عند المثابرة إظھار

 
 والرد اآلخرین من الواردة الرسائل تفسیر اآلخرین، إلى االستماع وفعالیة؛ بوضوح والكتابة التحدث والعرض؛ والكتابي اللفظي التواصل في فائقة مھارات:  التواصل

 الحضور؛ مع للتوافق والصیغة واألسلوب، الصوت، ونغمة اللغة، تھیئة المتبادل؛ بالتواصل الھتماما وإظھار للتوضیح، أسئلة طرح صحیحة؛ بصورة ینبغي كما علیھا
 .اطالع على األشخاص وإبقاء المعلومات مشاركة في االنفتاح إظھار

 
 تحدید الضیقة؛ النھائیة المواعید ظل في والعمل المعقدة العمل أعباء إدارة على القدرة والتمھید؛ التنظیم في القویة والمھارات بالتفاصیل االھتمام:  والتنظیم التخطیط
 . بفعالیة الوقت استخدام التخطیط؛ عند الطارئة األحداث ومراعاة بالمخاطر التنبؤ المطلوب؛ حسب األولویات تعدیل األولویة؛ ذات والمھام األنشطة

 
 خالل من المعطیات على الحصول طلب المتبادلة؛ العالقات وإقامة الشخصیة العالقات في فائقة مھارات صغیر؛ نشط فریق ضمن العمل على القدرة:  الجماعي العمل
 مشاركة الشخصي؛ الموقف بالكامل تعكس ال قد القرارات ھذه كانت إذا حتى للمجموعة، النھائي للقرار وفقًا والتصرف الدعم بإخالص؛ وخبرتھم اآلخرین أفكار تقدیر

 بالفریق الموجودة الضعف نقاط عن المشتركة المسؤولیة تحمل وقبول الفریق إنجازات عن الفضل
   

 مرغوبة أخرى مھارات
 

 .  اإلنترنت عبر االجتماعات عقد فیھا بما واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجیا المكتبیة القیاسیة المھارات
 

 اللغات
 

 .الروسیة أو العربیة، أو یة،الفرنس اللغة معرفة یُحبذ.  وكتابة تحدثًا اإلنجلیزیة اللغة في الطالقة
 

  ومكانھ العقد مدة
 
 .2016 إبریل/نیسان 1 ھو المتوقع البدء وقت •
 ).أشھر 3 لمدة اختبار فترة شامل( كامل بدوام سنتان العقد مدة تبلغ •
 الوصول إمكانیة المحدد المستشار لدى یتوفر أن بشرط المتحدة، العربیة اإلمارات في ظبي أبو - المھاجرة األنواع على المحافظة معاھدة مكتب في العمل یتطلب ال •

 ).محمول وھاتف أرضي، وخط النطاق، واسع إنترنت أي( الحدیثة سلكیة والال السلكیة االتصاالت ألجھزة
 األنواع على المحافظة معاھدة/یئةللب المتحدة األمم برنامج سیاسة مع یتماشى بما عنھا التعویض أو السفر ھذا نفقات تحمل وسیتم دولیًا السفر یتم أن المتوقع من •

 .الحالیة القیاسیة المھاجرة
 

 عامة مالحظات
 
 . األمریكي بالدوالر للعمل اإلجمالي العطاء فیھا بما المھمة، بھذه المرتبطة المتوقعة والتكالیف الوقت إجمالي یوضح موجز بیان تقدیم المتقدمین من یُطلب •
 .للعمل باألھلیة وبیان كامالً  طبي فحص تقریر فأكثر عاًما 62 أعمارھم تبلغ الذین المتقدمون یقدم أن جبی دولیًا، للسفر المتوقعة للحاجة نظًرا •
 .والثقافة والجنسیة، النوع، حیث من العاملة القوى في التنوع بتحقیق المھاجرة األنواع على المحافظة معاھدة/للبیئة المتحدة األمم برنامج یلتزم •
 .32TUhttps://careers.un.org/U32T المتحدة األمم وظائف بوابة عبر الطلبات جمیع تقدیم یجب •

https://careers.un.org/
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