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 معاهدة 

 األنواع 

 المهاجرة

 النشر: عام

 

معاهدة  \برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 11.11قرار  \األنواع المهاجرة 

 اللغة األصلية: إنجليزية

 

 خطوط الطاقة الكهربائية والطيور المهاجرة

 

 االجتماع العاشرفي  رطرا  المتعاقدةمؤتمر األمن قبل إقراره تم 

 (0111كانون ثاني  02ـ  01رجن، )بي

 

  َ 

أن تحااو  أن تمناأ أو تزيال أو  ،ما يطلب، من جملة للمعاهدة والذي يطلب من األرطرا  المتعاقدة III 4 (b)استذكاراً للبند )

لاي تعترض أو تمنأ وبشاكل فع، التأثيرات الضاّرة للنشارطات أو العوائق التي قدر اإلمكان وبالشكل المناسبتعّوض أو تقلل، 

 ؛هجرة األنواع

 

المتعلااق بتعاارض الطيااور المهاااجرة للرااعق الكهربااائي أثناااي الهجاارة، والااذي يشااجأ األرطاارا   4.7اسااتذكاراً للقاارار  كااذل 

ض الطيور المهاجرة للرعق الكهربائي بسبب خطورط النقل متوسطة الجهاد يجرايات مناسبة لتجنب تعرإالمتعاقدة بأن تقوم ب

 ال  عدد من اإلجرايات التخفيفية.من خالكهربائي )الفولتية( 

 

و"الممارسات المقترحة لحماية الطيور من خطورط الطاقة الكهربائية" )برنامج األمم المتحادة  4.7أن القرار  ويجب مالحظة

 بشكل تام؛وسارية المفعو  ما زالت ( 4.01لف م /معاهدة األنواع المهاجرة  /للبيئة 

 

مان قبال اللجناة القائماة علاه معاهادة صاون الحيااة  0117عام  إقرارهاوالتي تم  111م رق االنتباه )مأ الرضا عن( التوصية

)معاهدة بيرن( بماا يتعلاق بالتقليال مان التاأثيرات الضاارة للمرافاق الناقلاة للكهربااي فاو  والموائل الطبيعية األوروبية  البرية

 األرض )خطورط الطاقة( عله الطيور؛

 

(، كماا T-PVS (0111 )11ملفاات ) 0117 / 111ق التوصية رقم كومات بما يتعلق بتطبيادر عن الحترحيباً بالتقرير الر

القيماة التاي تام اتخا هاا مان قبال  اإلجاراياتتم عرضه في االجتماع الثالثين للجنة القائماة علاه معاهادة بيارن والتاي تراف 

 قة الكهربائية؛األرطرا  المتعاقدة للتقليل من التأثيرات الضارة لخطورط الطا

 

بخروص المخارطر المترتبة علاه الطياور : ببيان الموقف تجاه: الطيور المهاجرة وخطورط الطاقة الكهربائية" وترحيب آخر

 مان قبال 0114وكيفية التقليل من أي تأثيرات ضاّرة"، والتي تام تبنيهاا فاي عاام  ،مرافق نقل الكهرباي المهاجرة الناتجة عن 

إلاه إجارايات تقنياة مناسابة مان أجال والداعية عة للمجلس العالمي لحماية الطيور التابفريق عمل موجهات الطيور والموائل 

 التأثيرات الضاّرة لخطورط الطاقة؛ الحد من

 

توزيأ الطيور وحجم التعدادات والتحّركات كجزي أساسي من عملياات تقيايم الخاصة بالتركيز عله الحاجة لجمأ المعلومات 

الراعق والحاجة إله مراقبة حاالت النفاو  الناتجاة عان  الكهربائية، يط لخطورط الطاقةاألثر البيئي قبل وخال  مرحلة التخط

 أصال؛ الموجودة الكهربائية م مأ خطورط الطاقةالكهربائي والتراد
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من قبل الماؤتمر  0111نيسان  11بتاريخ  إقرارهحماية الطيور وخطورط الطاقة"، كما تم المتعلق بترحيبا "بإعالن بودابست 

أمور، إلاه برناامج دولاي مكاون مان مجموعاات مان  جملةالطاقة ونفو  الطيور في أوروبا" والذي يدعو، من  عن "خطورط

فااي مجااا  ساالمة الطيااور وخطااورط الطاقااة وتوزياأ أوسااأ للمعرفااة وتخطاايط محّسان لخطااورط الطاقااة بشااكل  خباراي ورطنيااين

 رتبط بالمعلومات عن توزيأ الطيور؛م

 

أو تقليل أو تخفيف أثر تطوير البنية التحتياة واإلزعااا المارتبط بهاا علاه الطياور المائياة"  كيفية تجنب توجيهاتاستذكاراً "ل

علاه عادد مان التوصايات (  والتي تحتاوي 11صون الطبيعة رقم  توجيهاتالتفاقية الطيور المهاجرة اإلفريقية ـ األوراسية )

  ات العالقة؛

 

معاات وبشاكل مناتظم، وأن حاوادق صاعق الطياور الكهرباائي قاد تسابب بالنظر إله أهمية المحافظة عله توفير الطاقة للمجت

بعض األحيان انقطاعا أو اضطرابا في هذه الطاقاة، فاإن توزياأ خطاورط الطاقاة فاي أمكاان مناسابة سايوفر المنفعلاة لكال مان 

 الطيور واالنتظام في تزويد الطاقة.

 

 

" األوروآسايويةلطاقاة الكهربائياة فاي المنطقاة اإلفريقياة "مراجعة التعاارض ماا باين الطياور المهااجرة وشابكات ا النظر إله

نفاو  عشارات مالياين الطياور الناتج عان (، والقلق 11.01)برنامج األمم المتحدة للبيئة / معاهدة األنواع المهاجرة / مؤتمر 

رطياور اللقلاق والرهاا  نتيجاة للراعق الكهرباائي والتراادم بماا فاي  لا  األورآسايويةالمهاجرة سنويا في المنطقاة اإلفريقياة ـ 

 والعديد من أنواع الطيور المائية والطيور الجارحة والحباري والطيهوا؛

 

أن العدياد مان الطياور التاي تنفاق مان الراعق الكهرباائي و التراادم هاي رطياور محمياة دولياا بماا فاي  لا  األناواع  مالحظة

جرة مثل الطيور المائية المهاجرة في المنطقة اإلفريقياة المحمية تحت معاهدة األنواع المهاجرة وأدوات معاهدة األنواع المها

 ؛ ةاألوروآسيوير الجارحة اإلفريقية ـ والحباري الكبير في وسط أوروبا والطيو ةاألوروآسيويـ 

 

حاليااا ماان القلياال إلااه أبحاااق إضااافية ومراقبااة بمااا يتعلااق بااالطيور وخطااورط الطاقااة، حياا  يتااوفر  اعتبااار الحاجااة الطارئااة

ّدي فااي البحااوق التااي يجااب مرااممة بشااكل جيااد لتساااعد فااي توجيااه السياسااات، وأن هنالاا  تحيّااز جغرافااي جااالالدراسااات 

 معالجتها؛

 

والتوصيات المتعلقة بالطيور وخطورط الطاقة في وثيقاة برناامج األمام المتحادة للبيئاة / معاهادة األناواع  باالستنتاجاتاعترافاً 

عدد الطيور التي تنفاق إ ا تام تطبياق  ه يمكن الحد وبشكل كبير منأن ،أمورملة جمن  ،والتي تبرز 11.01المهاجرة / مؤتمر 

 تخطيط وبناي خطورط الطاقة؛إجرايات تخفيفية خال  

 

كيفية تجنّب والتخفيف من أثر شابكات الطاقاة الكهربائياة علاه الطياور المهااجرة فاي المنطقاة األفريقياة ـ  توجيهاتترحيباً "ب

(، والتي تاوفر توجيهااً عملياا مكثفااً، 11.11مم المتحدة للبيئة / معاهدة األنواع المهاجرة / مؤتمر " )برنامج األوروآسيويةاأل

 الترميم التقني لخطورط الطاقة؛اإلجرايات التخفيفية ودراسات مراقبة الطيور و ،لعدة أمور من ضمنها

 

خاال  التخطايط لموقاأ  مان عله سبيل المثاا ، تخفيفية،الجرايات اإلمن دو  االنتشار تطبق أصالً هناك عدد بأن  االعترا 

 ومسار خطورط الطاقة؛

 

( التخاا  EU/LIFE، من جملة أمور، مان خاال  برناامج إتحااد أوروباي / الياف )تأمينهتم قد وبارتياح أن التمويل  مالحظة

( وملا  Great Bustard (Otis tarda)ة عادد مان األناواع الناادرة بماا فاي  لا  الحبااري الكبيار )ياإجرايات فورياة لحما

 من الرعق الكهربائي والترادم؛ (Imperial Eagle (Aquila heliaca)العقبان )

 



3 

 

المهاجرة لبرنامج األمم المتحدة للتنمية / مرفق البيئة العالمي والذي ياتم  المحلقة"مشروع الطيور  االنتباه إله وبارتياح أيضا

المهااجرة  الحماية للطياوراحتياجات يتم العناية بي يهد  إله ضمان أن تطبيقه من قبل المجلس العالمي لحماية الطيور، والذ

فااي  لا  قطااع الطاقاة، علاه رطاو  مسااار الهجارة فاي البحار األحمار / ووادي حفارة االنهاادام، ا مابالراناعة قطااع مان قبال 

 ني والمحلي؛ن الورطالمذكورة أعاله عله المستويي توجيهاتالمشروع أن يسّو  تطبيق هذا القرار وال ذاواإلمكانية له

 

( RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbHآر دبلياو إي رايان رور نيتسايرفيس جاي إم باي إتا  ) الشكر والتقادير لاـ

الماذكورة ساابقا )برناامج األمام  والتوجيهااتوإنتااا وثاائق المراجعاة  لتطاويرمان قبال  قدمتهالذي  السخيالدعم المالي عله 

و برنامج األمم المتحدة للبيئة / معاهدة األنواع المهااجرة / ماؤتمر  11.01المهاجرة / مؤتمر  المتحدة للبيئة / معاهدة األنواع

 (؛11.11

 

الحوارات في االجتمااع الساابأ عشار للمجلاس العلماي وتلا  الحاوارات ضامن اللجناة التقنياة الرضا عن األخذ باالعتبار مأ 

بماا يتعلاق بمساّودات وثاائق المراجعاة والتوجيهاات    اجتماعهاا العاشارخال األوروآسيويةالتفاقية الطيور المائية اإلفريقية ـ 

المذكورة سابقا عله خطورط الطاقة والطيور ووعياً بالتوجيه الذي تم توفيره من قبل هذه المجالس والتي تم تضامينه فاي كلتاا 

 الوثيقتين.

 

 مؤتمر األرطرا  المتعاقدة 

 األنواع المهاجرة البرية حمايةمعاهدة 

 

"بتوجيهات كيفية تجنب وتخفيف أثر شبكات الطاقة الكهربائية عله الطيور المهاجرة في المنطقاة اإلفريقياة ترحب  .1

 ؛11.11" برنامج األمم المتحدة للبيئة / معاهدة األنواع المهاجرة / مؤتمر األوروآسيويةـ 

 

 ت حي  يمكن تطبيقها وأن:تحّ  األرطرا  المتعاقدة وتشجأ األرطرا  غير المتعاقدة عله تطبيق هذه التوجيها .0

 

الطبيعاة  حماياة بقادر اإلمكاان وأينماا يمكان تطبيقهاا، توجيهااتاألوروآسايوية تطباق، فاي المنطقاة اإلفريقياة ـ  0.1

بماا يخاع عملياات التقيايم البيئاي االساتراتيجي  11رقام األوروآسايوية التفاقياة الطياور المائياة اإلفريقياة ـ 

(SEA( وتقييم األثر البيئي )EIA) بما يتعلق بتطوير خطورط الطاقة؛ 

 

، بما في  ل  الهيئات الحكومياة والجهاات العلمياة والمنظماات أصحاب العالقة المعنيينبشكل منتظم وتشاور،  0.0

، من أجل المراقبة المشاتركة لتاأثيرات خطاورط الطاقاة علاه الطياور واالتفاا  غير الحكومية وقطاع الطاقة

 عله سياسة مشتركة للتحّرك؛

 

لتوزيأ الطيور وحجم التعدادات وعمليات الهجرة والتحرك، بما وبأقرب وقت ممكن المرجعية األولية تؤسس  0.1

عملياة التخطايط ألي مشاروع و لا  أثنااي في  ل  التحّركات ما بين مناارطق التكااثر واالساتراحة والتغذياة، 

معّرضاة للراعق  بكونهاا المعروفاةركيز خاص علاه األناواع وبتخطورط رطاقة، عله مدى عام عله األقل، 

بالجهد لضمان تجناب الترادم وإ ا كانت مثل هذه الدراسات تحدد أي مخارطر، من أجل القيام  أوالكهربائي 

 هذه المخارطر،

 

وتجناب، أينماا بنااي علاه خارائط تقسايم األراضاي الورطنياة، ترمم الموقاأ والمساار واالتجااه لخطاورط الطاقاة  0.7

التنوع الحيوي، مثل المناارطق  القيمة لحمايةفي الموائل  وأ لهجرة الرئيسةالبناي عله رطو  مسارات اأمكن، 

المهماة للطياور والمناارطق المحمياة ومواقاأ رامساار وشابكة مواقاأ مساار هجارة شارقي آسايا ـ أستراالسايا 

وشبكة مواقاأ غرباي / وساط آسايا للرهاا األبايض السايبيري وغياره مان الطياور المائياة والمواقاأ الحرجاة 

 .أوروآسياكما هو معّر  من قبل أداة شبكة المنارطق الحرجة لمنطقة إفريقيا ـ األخرى 

 

من خطورط الطاقاة المتواجادة حاليااً والتاي تسابب مساتويات عالياة نسابيا مان إصاابة ونفاو   األجزايتحدد تل   0.2

ت موصاه أولوياة مان خاال  تطبياق تقنيااها كأالتراادم، وتعاديل بسببالرعق الكهربائي الطيور الناتج عن 

 ؛11.11بها من قبل التوجيهات في وثيقة برنامج األمم المتحدة للبيئة / معاهدة األنواع المهاجرة / مؤتمر 

 

تراقب وتقيم بشاكل مناتظم أثار خطاورط الطاقاة علاه تعادادات الطياور علاه المساتوى الاورطني، باإلضاافة إلاه  0.2

 رط الطاقة عله تعدادات الطيور؛فعالية اإلجرايات التخفيفية الموضوعة للتقليل من أثر خطو
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الحكومياة وغيرهاا مان المؤسساات  ات  تحاتتح  األرطرا  المتعاقدة وتدعو األرطرا  غير المتعاقدة والمنظمات  .1

فاي هاذا القارار ضامن اساتراتيجياتها وخططهاا الورطنياة للتناوع  المتضامنة، أن تضم المعاايير قدر اإلمكانالعالقة، 

تطبيق  ل ، فاي سابيل ضامان تقليال أثار خطاورط الطاقاة علاه  العالقة، إ ا أمكنالحيوي والتشريعات األخرى  ات 

وتاادعو األرطاارا  المتعاقاادة إلااه توثيااق التقااّدم فااي تطبيااق هااذا القاارار فااي كاال مااؤتمر ل رطاارا   ،تعاادادات الطيااور

 المتعاقدة كجزي من تقاريرهم الورطنية؛

 

 RWE Rhein-Ruhrس جااي إم بااي إتاا  )تشااجأ شااركات الكهرباااي مثاال آر دبليااو إي راياان رور نيتساايرفي .7

Netzservice GmbH  أن تقااوم بتوزيااأ التوجيهااات بشااكل واسااأ ضاامن شاابكاتهم بمااا فااي  لاا  ماان خااال )

 ؛الرديفة المؤتمرات

 

تطلب من المجلس العلمي، خروصااً مجموعاات العمال علاه الطياور ومساارات الهجارة، باأن تراقاب تطبياق هاذا  .2

تطورات حديثة في تقليل األثر لخطاورط الطاقاة علاه الطياور،  في حا  توفرضافي القرار وأن تقوم بتوفير توجيه إ

 مثل تحسين تقنيات التخفيف من األثر؛

 

قريب مأ اتفاقيات معاهدة األناواع المهااجرة األخارى الستشاارة أماناة السار توّجه أمانة السر )السكرتاريا( بتعاون  .2

إلاه أرطرافهاا هاا األثر بشكل منتظم، بالشكل المناسب، وتوزيعلمعاهدة بيرن من أجل تحدي  توجيهات التخفيف من 

 المتعاقدة؛

 

ألرطاارا  المتعاقاادة وتاادعو برنااامج األماام المتحاادة للبيئااة والمنظمااات الدوليااة وكااذل  قطاااع الطاقااة إلااه دعاام تحااّ  ا .4

 تطبيق هذا القرار مالياً.

 


