
 
 

 

  يطور خطة عمل عالمية الصقر الحرب الخاص عملالفريق 
 الستعادة تطوير خطة شاملة نحو رئيسية خطوة العالميين الخبراء اتخذ :2013 سبتمبر 23، /بونوظبيأب

فريق عمل الصقر الحر حول التخطيط  بلغ عدد المشاركين في اجتماعباالنقراض.  المهددالصقر الحر 
جهات عدة  ممثًال من 70أكثر من سبتمبر في أبوظبي،  09-11، الذي عقد العملي لألطراف المعنية

طور المشاركين  .الصقر الحر من دول انتشار منظمات غير الحكوميةو ، سلطات حماية الطبيعة حكومية
و التي تتناول التهديدات و التحديات التي يتعرض لها   )Falco cherrugللصقر الحر (خطة عمل عالمية 

 الصقر الحر؛ و األدوار و المسؤوليات للخطوات التالية.
 

للمحافظة على الصقر الحر في  إجراءات يشمل سوف لألنواع التكيفية اإلدارة نظام أن إلى االجتماع وخلص
 حدد كما. النوع هذا الصطياد قانوني إطار ووضع عمليات الرصد، وتعزيز ،عدادهأمناطق تكاثره لزيادة 

 . لها للتصدي بحثى برنامج العمل لوضع المتوفرة وسيجري المعلومات في االجتماع الثغرات
 

 :والتي حددها بـ الحر، التي تواجه أعداد الصقر الرئيسية التهديدات االجتماع أقر كما
 

 التي  الكهرباء شبكات يتطلب وقف: المتوسط الجهد توزيع خطوط أعمدة على بالكهرباء الصعق
ولقد ادركت . والخدمات العامة إدارة المرافق وشركات الحكومات من كبيرا جهدا الطيور تتسبب بقتل

 واحدة باعتبارها الحقيقة هذه CMS)المحافظة على األنواع المهاجرة ( معاهدة مثل الدولية المنظمات
 أنحاء جميع في ويتم تكثيف الجهود ،اليوم المهاجرة الطيور تواجه التي األولوية ذات القضايا أهم من

أهمية  على االجتماع ووافق. الواقع أرض ملموسة على نتائج إلى الحكومية القرارات لتحويل العالم
 لدينا للطاقة التحتية البنية جعل وفوائد تكاليف تقاسمل الرامية الجهود إلى الخاص انضمام القطاع

المباشر للكهرباء  بتقليل االنقطاع الكهربائي نفوق الطيور بالصعق خطر إزالة ويساهم. للطيور آمنة
 .للمستهلكين اإلمدادات وتحسين إصالحه تكاليف توفير له، المخطط غير

 
 المستدامة للصقور غير عمليات االسر أن االجتماع أكد: البرية من للصقور المستدام غير الصيد 

 والصقارين البيئة حماية الحكومات وأنصار بين التعاون تعزيز خالل من إال معالجتها يمكن ال



 المعنية األطراف جميع مع الدولي التعاون أهمية تكثيف على المشاركون كذلك اتفق. والصيادين
 . حل بدون المشكلة هذه تزال ال حيث المستهدفة البلدان في الجهود لتعزيز

 
 : التالية الملحة التحديات على العمل االجتماع وحث

 
 المعرفة نقل لتعزيز شبكة االنترنت عن الصقر الحر على للمعلومات إنشاء نظام -
المحافظة على هذا  جهود لتوحيد وبنشاط كثب للصقور تعمل معا عن مستشفيات 10شبكة تضم  -

 النوع
المتكاثرة حيث سيتم  زواجاأل تستضيف التي البلدان صقر من الصقور المنتشرة في 100تعقب  -

 هجرتها ألنماط أفضل للوصول لفهم الصناعية األقمار عبر وتعقبها هاأجهزة لرصدوضع 
بناءها  سيتم التيو  -دول االنتشار التي يتكاثر فيها الصقر الحر في اصطناعي عش 1,000 بناء -

 من - منغوليا في تنفيذه يجري الذي الناجح المتحدة العربية اإلمارات دولة مشروع باالعتماد على
 المتكاثرة األزواج أعداد زيادة أجل

 جميع في الحر للصقر تعديلها لتكون آمنة سيتم الجديدة أو القائمة الكهرباء أعمدة مليون عمود من  -
 واسعة من مناطق انتشار الصقر الحر. مساحة تغطي التي الدول أنحاء

 
 قضية معالجةب إيجابية نتائج أبوظبي، -العربية المتحدة، ومن خالل هيئة البيئة  اإلماراتدولة  حققت وقد
 والتدريب المتخصصة، الصقور مستشفيات شبكة وتعزيز إشراك الصقارين،من خالل  أعداد الصقور صتناق
 في المؤسسات المعنية بتنفيذ القوانين. وتشمل مساهماتهافي و  يةالحدودالمنافذ  مراقبةمكثف للعاملين في ال

  :يلي ما النوع هذا على المحافظة
 

  للصقور مستشفى والذي يعتبر أكبر ،من الجوائز للصقور الحائز على العديد أبوظبي مستشفىإنشاء 
 إلطالق زايد الشيخ برنامج ويدير البيطرية والعالجية للصقور، يقوم بتقديم خدمات حيث العالم، في

 المدى.الصقور طويل 
 العربية  اإلماراتدولة  – ياهوالم البيئة عليه وزارة تشرف الذي للصقور، سفر إصدار جوازات برنامج

 المنطقة؛ داخل بالصقور المشروع غير االتجار لمكافحة إطالقه تم والذي ،المتحدة



 مع حكومة  أبوظبي –هيئة البيئة  تجريه برنامج الخاص باألعشاش االصطناعية للصقر الحر الذيال
 اإلمارات في دولةفي هذا المجال طلبة الالذي يتضمن بناء قدرات الباحثين البيولوجيين و و منغوليا 

 ؛ العربية المتحدة
  أبوظبي للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ، حيث تتمثل  –هيئة البيئة  الدعم الذي تقدمهو

 .بحرص مهمة الصندوق في حماية الحبارى من االنقراض من خالل إكثارها وٕادارة أعدادها
 

 -المحافظة على األنواع المهاجرة  معاهدة يعمل تحت إشرافوالجدير بالذكر أن فريق عمل الصقر الحر 
(مذكرة تفاهم  وروبا وَاسياأو  إفريقياالطيور الجارحة في  المحافظة على األنواع المهاجرة من مذكرة التفاهم حول

الجارحة لمعاهدة وحدة تنسيق مذكرة تفاهم الطيور أبوظبي  –الطيور الجارحة). تستضيف هيئة البيئة 
  .العربية المتحدة نيابة عن حكومة دولة اإلمارات) CMSالمحافظة على األنواع المهاجرة (
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