
 
 

 
 

 

 _________________________________________________________________________________          

UNEP/CMS Secretariat * UN Campus * Hermann-Ehlers-Str. 10 * 53113 Bonn, Germany 

     Tel (+49 228) 815 2426 * Fax (+49 228) 815 2449 * E-Mail: secretariat@cms.int  * Website: www.cms.int 
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 بيان صحفي
 

 

 أبوظبي –تعزيز التعاون الدولي بين األمم المتحدة وهيئة البيئة 
 على األنواع المهاجرة المحافظة في مجال 

 

لتمديد أبوظبي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة اتفاقية  -هيئة البيئة وقعت :4102نوفمبر  5أبوظبي، 
الذي يشرف على يمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة قلاإلمكتب البشأن استضافة بينهما  المشترك التعاون

  .بدولة اإلمارات العربية المتحدةمعاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية 

أبوظبي والسيد برادني  –سعادة رزان خليفة المبارك، األمين العام لهيئة البيئة قام بالتوقيع على االتفاقية 
في أبوظبي  المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية  لمعاهدةر التنفيذي تشامبرز، السكرتي

في  يقامالذي و  لمعاهدةاالحادي عشر لمؤتمر أطراف االجتماع وذلك في إطار وكيتو، على التوالي، 
       .نوفمبر 9 -4في الفترة من اإلكوادور 

بعد عرض تقدمت به هيئة البيئة  9009في أكتوبر األولى وقعت للمرة كانت قد ويذكر أن اتفاقية التعاون 
معاهدة المحافظة  سكرتاريةأبوظبي نيابة عن حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة الستضافة مكتب  –

سكرتارية االتفاقية تمارس في أبوظبي. ومنذ ذلك الحين  على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية
العديد من األنواع  معاهدةتضم الو أبوظبي.  –المقر الرئيسي لهيئة البيئة ب ها القائممن خالل مكتب مهامها

يقوم مكتب االتفاقية بتنسيق األنشطة و  المهاجرة ذات األهمية بالنسبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ليمية وتشمل الطيور التهديدات الشائعة التي تواجه األنواع المهاجرة ذات األهمية الوطنية واإلقلمواجهة 

                  والثدييات والسالحف البحرية.  

الرئيسي في مدينة بون األلمانية،  في أبوظبي أكبر تمثيل للسكرتارية خارج مقرها المعاهدةمكتب يعتبر و 
 بشأن إدارة والمحافظة على األولى تفاهم تيعمالن على تنسيق عملية تنفيذ مذكر ت فر سكرتاريتين يو  حيث

مذكرة تفاهم بشأن المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في أفريقيا وأوروبا وآسيا. الثانية أبقار البحر و 
، 9002وأكتوبر  9002في أكتوبر  التفاهم مذكرتيقد قامت بالتوقيع على كانت أبوظبي يشار إلى أن و 
باإلضافة إلى االتحاد  دولة 29إلى  على هاتين الوثيقتين الدوليتينالدول الموقعة اآلن عدد وصل و 

           األوروبي.



 

2 
 

-2- 

تأوي في حين بقار البحر، ألقال السيد تشامبرز: " يستضيف الخليج العربي أحد أكبر وأبرز تجمعات و 
دولة البحرين و مملكة أبقار البحر بين عداد أباقي . وتتوزع أكبر نسبة منها مارة أبوظبياالقليمية إل مياهال

طائر  49مناطق إنتشار  ضمنكما تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة  بية السعودية.قطر والمملكة العر 
المهاجرة بما فيها الصقر الحر وصقر  ةسيويا   واليورواألفريقية  الجارحة من الطيور انوع 22من إجمالي 

  والعقاب المصري."  الغروب 

األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية على سعادة رزان المبارك: "تدعم اتفاقيتي المحافظة  ذكرتو 
توفر كما أنها ، للمحافظة على االنواع جهود التي تبذلها إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدةال

هذه  استقباللتعاون اإلقليمي والدولي مع الدول األخرى التي تتشارك في ة االمارات لتعزيز امنصة لدول
 البحرية والبرية في أوقات مختلفة من العام." هافي بيئاتالطيور المهاجرة 

معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من لمكتب  التنفيذيوكا، المنسق يل جالال أشارفي حين 
بين معاهدة المحافظة على األنواع  كبيرا   إلى أن المكتب يمثل تعاونا   أبوظبي – الحيوانات الفطرية

أبوظبي نيابة عن دولة اإلمارات العربية المتحدة  -ة للبيئة، وهيئة البيئة المهاجرة، وبرنامج األمم المتحد
للحفاظ على األنواع المهاجرة لصالح األجيال الحالية والمستقبلية. وأضاف أن المكتب يقدم خدماته لـ 

دولة في أفريقيا وأوروبا ووسط وغرب وجنوب آسيا ومنطقة غرب المحيط الهادئ، مشيرا إلى أن  742
أبوظبي تعتبر ضرورية جدا  في مهمتنا لتعزيز التعاون الدولي عبر النطاق الواسع  –مشاركة هيئة البيئة 

التي تعبر بها دولة اإلمارات  الوسائل الهامة، كما أنه أحد من خاللهللحيوانات المهاجرة الذي نعمل 
       العربية المتحدة عن ريادتها في مجال المحافظة على األنواع المهاجرة".

 -أنتهى  -

 

  :مالحظات للمحررين

رنامج األمم تحت رعاية ب CMS المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية معاهدةتعمل 
حماية مجموعة  التي تهدف الى  ،على نطاق العالموهي معاهدة التنوع البيولوجي الوحيدة المتحدة للبيئة 

األطراف وتقوم . و موائلها ومسارات هجرتها المهاجرة والطيور البحريةكبيرة من الحيوانات الفطرية البرية و 
مواتية بيئة عمل بشكل فردي وتعاوني لضمان الحفاظ على بالاألنواع المهاجرة  على معاهدة  وقعةالم

وفي الوقت الراهن يبلغ عدد الدول الموقعة كأطراف في هذه . نطاق انتشارهالألنواع المهاجرة عبر 
 www.cms.int بلدا   907االتفاقية 
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أكبر   هو أبوظبي – المهاجرة األنواع على المحافظة معاهدة/  للبيئة المتحدة األمم برنامج مكتب يقوم
. السكرتاريةخارج مقر  من الحيوانات الفطرية المحافظة على األنواع المهاجرة معاهدةلتمثيل مكتب 

نيابة عن حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ عام المكتب أبوظبي  -ة البيئة هيئ وتستضيف
 على وموائلها البحر أبقار حول التفاهم مذكرة: هما اتفاقيتين تنفيذ على باإلشرافويقوم المكتب . 9009
 األوربية والمنطقة أفريقيا منطقة في المهاجرة الجارحة الطيور حول التفاهم انتشارها ومذكرة مواقع امتداد

األنواع المهاجرة ذات األهمية المتعلقة بالتهديدات المشتركة كما يختص المكتب بمعالجة . اآلسيوية
 اإلقليمية بما في ذلك الطيور والثدييات البحرية والسالحف البحرية.

 

وتعزيز جودة ، بحماية 7992أبوظبي، التي تأسست في عام  –تلتزم هيئة البيئة : أبوظبي –هيئة البيئة 
حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في  الهواء، والمياه الجوفية باإلضافة إلى

إمارة أبوظبي. ومن خالل الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، 
لممارسات العالمية، وتشجيع االبتكار والعمل والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل ا

الجاد التخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان 
 www.ead.ae.(استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم األولويات في األجندة الوطنية

 

 
 :لمزيد من المعلومات يمكن االتصال بـ  

 جيني رينيل
 مسؤول البرنامج ةمساعد

 أبوظبي –( UNEP/CMSمكتب برنامج األمم المتحدة للبيئة / اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة )
 jrenell@cms.intبريد الكتروني: 

 +927 2 6934523هاتف رقم: 
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