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 المهاجرة في إفريقيا وأوراسيامذكرة تفاهم لحماية الجوارح 

 

 ،�الموقعون أدناه

 

 من الحيوانات الفطرية والتي      المهاجرة عنوايشـيرون إلـى أن إتفاقية المحافظة على األ        إذ  
للحفاظ على   الدوليةاإلجراءاتتدعو إلى تعزيز م، 1979 يونيو 23وقعـت في بون بتاريخ    

مادة الرابعة من هذه االتفاقية الدول      األنـواع المهاجـرة، كمـا تشجع الفقرة الرابعة من ال          
الموقعـة على إبرام اتفاقيات لحماية أية أعداد من األنواع المهاجرة، بما في ذلك االتفاقيات               

 اإلدارية غير الملزمة قانوناً؛

 

) I(وإذ يذكـرون أن هـناك أنـواع عديـدة من رتبة الصقريات مدرجة في الملحق رقم                  
 لتلك االتفاقية؛) II(نها في الملحق رقم باإلضافة إلى األنواع المدرجة م

 

وإذ يدركـون أن الجوارح المهاجرة تعتبر مؤشرا هاما على صحة النظام البيئي وعلى ما               
 يحدث من تغيير مناخ في نطاق انتشار هذه األنواع؛

 

وإذ يالحظـون أن الكثـير مـن أنواع الجوارح تهاجر بين وضمن قارات إفريقيا وأوروبا                
 حدود بين الدول المختلفة؛وآسيا عابرة لل

 

 -حيال الحالة المتدهورة ألنواع عديدة من الجوارح اإلفريقية            وإذ يعـربون عـن قلقهـم      
أو العالمي، خاصة   / األوراسية المهاجرة والتي تعتبر غير مالئمة على المستوى اإلقليمي و         

 آسيا؛الجوارح في إفريقيا وهجرة بأوضاع ومسارات   في غياب المعلومات المتعلقة

 

وإذ يدركـون أن هـنالك العديد من العوامل التي تساهم في تدهور األوضاع الراهنة للعديد     
 األوراسية، تشمل فقدان وتدهور وتجزئة المواطن الطبيعية،        -من أنواع الجوارح اإلفريقية     
" ، وانخفـاض نسبة نجاح برامج اإلكثار بسبب القتل الجائر           وارتفـاع معـدالت الوفـيات     

، والصيد غير المستدام ، والنشاطات      "طريق التسميم المتعمد وغير المتعمد    وخاصـة عـن     
، والممارسات " البشـرية االقتصـادية التـي تـؤدى إلى إلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي     
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المـتعلقة باستخدامات األراضي، باإلضافة إلى تغير المناخ الذي من المحتمل أن يؤدي إلى              
 داد الجوارح؛زيادة التأثيرات الضارة على أع

 

وإذ يضعون في اعتبارهم أن مجموعة اآلليات البيئية المتعددة األطراف القائمة، يمكن أو قد              
 تساهم في حماية الجوارح المهاجرة، إال إنها تفتقر إلى خطة عمل دولية موحدة؛

 

 جهود حماية أنواع    قوإذ يدركـون ضـرورة إتخاذ إجراءات دولية مشتركة وفورية لتنسي          
 ا ألوضاع حماية أفضل ؛ه األوراسية  المهاجرة للحفاظ عليها وإعادت-اإلفريقية  الجوارح 

 

وإذ يشـددون علـى الحاجـة إلى زيادة الوعي للحفاظ على الجوارح المهاجرة في إفريقيا                
 وأوراسيا؛

 

الذي صادق عليه المؤتمر العالمي السادس للجوارح       ) 3(وإذ يشـيرون إلـى القـرار رقم         
م ، وإلى   2003 مايو   23-18لذي عقد في بودابست بالمجر في الفترة        وطـيور الـبوم ، وا     

 بشأن تحسين   12-8 اتفاقية األنواع المهاجرة رقم      -توصـية بـرنامج األمم المتحدة للبيئة      
 الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح والبوم في إفريقيا وأوراسيا؛

 

 

 نطاق انتشار الجوارح، فضال عن      وإذ يدركـون أهمـية إشـراك كافـة الدول الواقعة في           
المـنظمات الحكومـية وغير الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص، في التعاون             

 لحماية الجوارح المهاجرة وبيئاتها؛

 

وإذ يعـترفون بـأن التنفـيذ والتطبيق الفعال لهذه اإلجراءات يتطلب تعاون دول االنتشار               
طنية من أجل تشجيع البحث العلمي والتدريب ورفع        والمنظمات غير الحكومية الدولية والو    

 مستوى الوعي واستعادة وإدارة ومراقبة الجوارح؛

 

 :لذا يقررون ما يلي 

 

 :التعريفات ومجاالت العمل
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 :ألغراض هذه المذكرة  -1

 

والبازيات  رتبــة الصقريات تعني أنواع الطيور المهاجرة من      " الجـوارح "   )أ(
من هذه  ) 1( والمدرجة في الملحق رقم      والمنتشـرة فـي إفريقـيا وأوراسـيا       

 .المذكرة

 

من ) 2(تعني دول االنتشار والمواقع المدرجة في الملحق رقم         " إفريقيا وأوراسيا   "   )ب(
 .هذه المذكرة

 

تعنـي الوقايـة واإلدارة بما في ذلك االستخدام المستدام للجوارح           " الحمايـة   ) " ج(
 . وبيئاتها وفقاً ألهداف ومبادئ هذه المذكرة

 

 من الحيوانات الفطرية     المهاجرة عنواتعني اتفاقية المحافظة على األ    " اتفاقـية ) " د(
 .م1979 يونيو 23والتي وقعت في بون بتاريخ 

 

 .المذكورة أدناه) 23(تعني الموقِّع على هذه المذكرة وفقاً للفقرة " الموقِّع) " هـ(

 

 .وتعني سكرتارية االتفاقية" سكرتارية ) " و(

 

وتعني خطة عمل حماية الجوارح المهاجرة والمدرجة في الملحق         " ة العمل خط) "ز(
 ).3(رقم 

 

) أ(من  ) 1(وباإلضافة لذلك، فإن التعريفات الواردة في المادة األولى، في الفقرات الفرعية              
 .، كما وردت في هذه المذكرةإدخال التعديالت الالزمة، تحمل نفس المعنى، مع )ز(إلى 

 

 من  4الفقرة  ) 4( تحت المادة    غير الملزمة قانونا   عبارة عن اتفاقية     هـذه المذكرة هي    -2
 الذي تمت المصادقة عليه في االجتماع الثاني        6-2إتفاقـية بـوم كما هي معرفة بالقرار         
 ) .م1988 أكتوبر 14-11جنيف، . (لمؤتمر الدول األعضاء في االتفاقية
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أو للقرارات ذات   / لالتفاقية و  تفسـير أي مـادة أو فقـرة في هذه المذكرة سيكون وفقاً             -3
العالقـة والمصدق عليها في اجتماع الموقعين إال إذا كانت تلك المادة أو الفقرة معرفة أو             

 .مفسرة بطريقة تختلف عن هذه المذكرة

 

 . المالحق الثالثة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المذكرة  -4

 

 :א���د	�א������

 

ت منسقة لتوفير الظروف المالئمة لحماية الجوارح       سيسعى الموقِّعون إلى اتخاذ إجراءا     -5
ولتحقيق هذا  . فـي دول انتشارها، وتفادي انخفاض أعدادها متى وأين ما كان ذلك مناسباً            

 في حدود صالحياتهم التي تراعي التزاماتهم       –على اتخاذ    الموقِّعـون  الهـدف، سـيعمل   
 جنب مع   إلىجنبا  ،    8 و   7 اإلجـراءات المنصـوص علـيها فـي الفقرتين           –الدولـية   
 . خطة العملفي المحددة المنصوص عليها اإلجراءات

 

، سيقوم الموقِّعون بإتباع    عالهأ) 5(فـيما يخـص تنفيذ اإلجراءات المذكورة في المادة           -6
مـبدأ إتخـاذ اإلجـراءات التحوطية الالزمة للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه                

 .الطيور

 

����� :���א�א��א������א

 

مل الموقِّعـون علـى إقـرار وتنفيذ وتطبيق هذه اإلجراءات القانونية والتنظيمية        سـيع  -7
 .واإلدارية التي قد تكون مالئمة لحماية الجوارح وبيئاتها

 

                                    :لتحقيق هذا الهدف، سيقوم الموقِّعون بالعمل على ما يلي  -8
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الهجرة الرئيسية، ومواقع تجمع الجوارح     تحديـد البيئات الهامة، ومسارات        )أ(
أو إدارتها بشكل مناسب وتقويمها     /والمنتشـرة فـي مناطقهم وتشجيع وقايتها و       

 ؛أو استعادتها/وإعادة تأهيلها و

 

تنسـيق الجهـود لضمان توفر شبكة من البيئات المالئمة أو، أينما كان ذلك              )ب(
لبيئات في أراضى    إنشـائها من جملة أمور أخرى، حيث تمتد هذه ا          –مناسـباً   

 ؛أكثر من بلد  واحد من الموقعين

 تحديـد المشـاكل الحالية أو المحتملة التي تنجم عن النشاطات البشرية أو عن          )ج(
أسباب أخرى، والعمل على تطبيق التدابير العالجية والوقائية بما في ذلك، على            

تعويضية لمواجهة   واتخاذ التدابير ال   صالحهاسبيل المثال، إعادة تأهيل البيئات وإ     
 ؛فقدان البيئات

 

الـتعاون في حاالت الطوارئ التي تتطلب اتخاذ إجراءات دولية منسقة، وفي             ( د)
وضـع اإلجـراءات الالزمـة فـي حاالت الطوارئ لتحسين وسائل الحماية            
لمجموعـات الجوارح وفي إعداد إرشادات لمساعدة األعضاء الموقعين على          

 ؛مواجهة مثل هذه الحاالت

 

تأكد من أن أي استخدام للجوارح يكون قائماً على عملية تقييم يتم خاللها              ال )هـ(
، باإلضافة  ااسـتخدام أفضل المعلومات المتاحة عن بيئة هذه األنواع واستدامته         

 ؛إلى األنظمة البيئية التي تدعمها

 

 اتخـاذ اإلجراءات الالزمة الستعادة وإعادة توطين أعداد الجوارح في مناطقها            )و(
 ؛عية شريطة أن تساهم هذه اإلجراءات في حمايتهاالطبي

 

 اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لمـنع دخول الجوارح التي ال تنتمي لمناطقها               )ز(
الطبيعـية، بمـا في ذلك األنواع الهجينة، ألن ذلك من شأنه التأثير بشكل سلبي     

 ؛على حفظ التنوع البيولوجي الطبيعي
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يولوجية الجوارح وبيئتها، بما في ذلك تنسيق        تشجيع البحث العلمي في مجال ب      )ح(
 برامج مشتركة أو – ووضع ، متى اقتضت الحاجة      –ومراقـبة طـرق البحث      
 ؛تعاونية للبحوث والمراقبة

 

لتنفيذ برامج الحماية، وبالتعاون مع اآلخرين كلما        التدريبيةاالحتياجات   تقيـيم    )ط(
 ؛ويات وضع برامج للتدريب حسب األول–كان ذلك ممكناً 

 

قضايا المتعلقة  بال وضـع ومواصـلة تنفيذ برامج لرفع مستوى الوعي والفهم            )ي(
 ؛بحماية الجوارح وبيئاتها، ولتحقيق أهداف ومتطلبات هذه المذكرة

 

  ؛ تبادل المعلومات ونتائج البحوث، والمراقبة، والحماية والبرامج التعليمية )ك(

 

 هذه المذكرة ، خاصة فيما يتعلق      الـتعاون بهدف مساعدة اآلخرين في تنفيذ        )ل(
 .بمجاالت البحوث والمراقبة

 

لتعزيز الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح، يقوم الموقِّعون بتشجيع الدول             -9
 .األخرى الواقعة في نطاق انتشار الجوارح بالتوقيع على هذه المذكرة

 

������ :א�ط��ق�و����א�������وא

 

لكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم،      " نقطة اتصال "حديد   سـيقوم كل موقِّع بت     -10
وقبل إنشاء  . وإرسـال اسـم وعنوان نقطة االتصال إلى وحدة التنسيق متى ما تم إنشاؤها             

 .وحدة التنسيق ستتولى السكرتارية هذه المهام

 

  فـي غضون عامين من دخول مذكرة التفاهم مرحلة التنفيذ، سيسعى الموقّعون إلى             -11
على سبيل المثال   ( إستراتيجية وطنية أو إقليمية      – متى ما كان ذلك مناسباً     –إعـداد وتقديم    

للفئة ) كخطط العمل لكل نوع على حده     (أو وثائق مشابهة    ) علـى مستوى االتحاد األوروبي    
 ).1( وللفئة الثانية المذكورة في خطة العمل جدول رقم – متى اقتضت الحاجة –األولى 
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اع العام للموقعين هو الجهة المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه          سـيكون االجـتم    -12
 النظام الداخلي الذي  وسـيتم خـالل االجتماع انتخاب رئيس والنظر في إقرار           . المذكـرة 

 لتتناسب  – متى ما كان ذلك ممكناً       –وسيتم التحضير لالجتماعات    . أوصـت به السكرتارية   
ويمكن ألي هيئة أو جهة   . ممثلون ذوي العالقة  مـع االجـتماعات األخرى التي يحضرها ال       

مؤهلة فنياً في هذه المجاالت أن تكون ممثلة في جلسات اجتماع الموقعين بصفة مراقب، ما               
وستخضع المشاركة في هذا    . لـم يعـترض على ذلك ثلث الموقعين الحاضرين على األقل          

 .االجتماع إلى لوائح النظام الداخلي الذي يعتمده االجتماع

 

تعقد الدورة األولى الجتماع الموقعين بأسرع وقت ممكن بعد أن يقدم ثالثة أرباع              س -13
  استراتيجياتهم أو اإلجراءات المماثلة أو  يقدموا الدعم المادي، أو            - على األقل  -الموقعين  

 .بعد ثالثة سنوات من دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ

 

م تقرير يتم إعداده بناء على المعلومات       ، ستقوم السكرتارية بتقدي   الدورة األولى خالل   -14
وستقر الدورة األولى نماذج الجدول     . التـي وضـعت تحـت تصرفها والمتعلقة بالجوارح        

 .الخاصة برفع تقارير سير العمل الدورية والخاصة باالستراتيجيات أو اإلجراءات المماثلة          
المرفقة بمذكرة التفاهم،   وخالل الدورة األولى سيعتمد المجتمعون إجراءات لتعديل المالحق         

  إجراء الترتيبات الالزمة لعقد الجلسات الالحقة        – متى ما كان ذلك ضرورياً     –كمـا سيتم    
 .الجتماع الموقعين

 

، سيتم في اجتماع الموقعين وبالتعاون مع السكرتارية إنشاء         الـدورة األولى  خـالل    -15
التقارير وتسهيل تنظيم   وحـدة التنسيق التي ستساهم في متابعة االتصاالت وتشجيع إعداد           

وستضع . الفعاليات بين ومع الدول الموقعة والدول والمنظمات األخرى المعنية بالمشاركة         
وحـدة التنسيق تحت تصرف كل الموقعين كافة االستراتيجيات والوثائق ذات العالقة التي    

 ستة  تسـتلمها، وستقوم بإعداد تقرير عن تقدم سير العمل في تنفيذ خطة العمل وذلك قبل              
أشـهر من تاريخ عقد االجتماع الثاني للموقعين، والقيام بكافة المهام األخرى التي يكلفها              

وسيكون مقر وحدة التنسيق في مكتب منظمة وطنية أو إقليمية          . بهـا اجـتماع الموقعين    



Final Text :Birds of Prey MoU 

������ ا �8 )18(%0 ) 8( ص –�+'ارح %)'دة %$آ"ة ا� ��ه

آراء الموقعين خالل دورتهم األولى بعد األخذ بعين        توافق  مناسـب يتم اختياره بناء على       
 .كافة العروض المقدمةاالعتبار 

 

 للدول الموقعة   حتهاستقوم السكرتارية بجمع تقارير سير العمل الوطنية والدولية وإتا         -16
 .ودول االنتشار

 

سيقوم الموقعون الذين هم أيضاً أعضاء في االتفاقية باإلشارة في تقاريرهم الوطنية             -17
ي يتم تنفيذها في    المقدمـة لمؤتمـر األطراف في االتفاقية، بشكل خاص إلى األنشطة الت           

 .إطار مذكرة التفاهم

 

 والقانونية  والتقنية سيسعى الموقِّعون دون تأخير إلى تبادل جميع المعلومات العلمية         -18
لتنسيق إجراءات الحماية والتعاون مع دول االنتشار     المعلومـات الالزمة     وغـيرها مـن   

كومية والخبراء في   األخرى والمنظمات الدولية ذات العالقة والمنظمات الوطنية غير الح        
 .إجراء األبحاث وتسهيل مهمة تنفيذ مذكرة التفاهم 

 

سـيعمل الموقِّعـون على توفير التمويل الالزم من المصادر الوطنية وغيرها لتنفيذ      -19
وباإلضافة إلى ذلك   . اإلجـراءات الضـرورية الخاصـة بحمايـة الجوارح في مناطقهم          

فيذ وتمويل الجوانب الرئيسية في     سـيقومون بـالعمل على مساعدة بعضهم البعض في تن         
خطـة العمـل والبحث عن المساعدة من مصادر أخرى لتمويل وتنفيذ استراتيجياتهم أو              

 .اإلجراءات المتعلقة بنفس المجال

 

���� ! א��������א

 

 .تم إبرام هذه المذكرة لفترة زمنية غير محددة -20

 

أي تعديل يتم   ح  وسيصب. يجـوز تعديـل هـذه المذكرة خالل أي اجتماع للموقعين           -21
إقـراره ساري المفعول من تاريخ التصديق عليه بموافقة المجتمعين، وستقوم السكرتارية            

 .بإبالغ الدول الموقعة ودول االنتشار األخرى بنص أي تعديل تتم الموافقة عليه
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ليس في هذه المذكرة ما يمنع أياً من الموقعين عليها من اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً                -22
 .لجوارح في أراضيهملحماية ا

 

 سـيقوم الموقِّعـون فـي كـل اجـتماع باستعراض مذكرة التفاهم، بما في ذلك            - -23
 . والمؤسسية لتنفيذ المذكرة ةاإلجراءات اإلدارية والتشغيلي

 

 .هحدكل على  أو على معاًليس في هذه مذكرة ما يلزم أياً من الموقعين  -24

 

ية غير محددة في مقر سكرتارية      سـتكون مذكرة التفاهم مفتوحة للتوقيع لفترة زمن        -25
 -اتفاقـية األنـواع المهاجـرة لكافة الدول التي تقع في نطاق انتشار الجوارح اإلفريقية                

 .األوراسية ، وألي منظمة إقليمية للتعاون الدولي

 

يمكـن للمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية االرتباط بهذه المذكرة            -26
وفقا للمادة  متعاونين السيما فيما يخص تنفيذ خطة العمل     عـن طـريق التوقـيع كشركاء      

 . من اتفاقية األنواع المهاجرة9فقرة ، السابعة

 

ستدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ في اليوم األول من الشهر بعد قيام ثمانية دول على                -27
تصبح وس. األقل بالتوقيع عليها، دولتين منها على األقل من كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا            

المذكـرة بعد ذلك نافذة المفعول ألية دولة أخرى موقعة في اليوم األول من الشهر الذي                
 .يعقب تاريخ التوقيع

 

يمكن ألية دولة موقِّعة االنسحاب من مذكرة التفاهم وذلك عن طريق إرسال إشعار              -28
خ خطى للسكرتارية، وسيعتبر انسحاب تلك الدولة ساري المفعول بعد ستة أشهر من تاري            

 .استالم السكرتارية لذلك اإلشعار

 

 .ستكون السكرتارية هي الجهة الراعية لهذه المذكرة -29
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سـتكون لغـتا العمـل الرسـميتان اإلنجليزية والفرنسية وذلك فيما يتصل بجميع               -30
 .المواضيع المتعلقة بهذه المذكرة، بما في ذلك االجتماعات والوثائق والمراسالت

 

 

 

 

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

 

 الموقع والممثل الرسمي
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 )1(ملحق رقم 

 :قائمة بأسماء الجوارح اإلفريقية  واألوراسية المهاجرة 

 

 رتبة الصقريات

 

 :صيلة العقاب النساري ف

 )عقاب السمك(عقاب نساري 

 

 :فصيلة البازيات 

 الباز اإلفريقي

 باز جيردون

 الباز األسود

 )صقر العسل األوروبي) (وام النحل ح( صقر العسل 

 )صقر العسل الشرقي(حوام النحل اآلسيوي المتوج 

 الحدأة اإلفريقية  ذات الذيل المنتفخ 

 الحدأة ذات األذن السوداء 

 الحدأة الحمراء

 الحدأة السوداء 

 عقاب سمك باالس

  أبيض الذيل–عقاب البحر 

 عقاب بحر استيال 

 )صريالنسر الم(الرخمة المصرية 

 نسر جريفون 

 النسر السناري

 صقر الثعبان 

 مرزة البطائح الغربية 

 مرزة البطائح الشرقية 
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 المرزة السوداء 

 )مرزة الشمال(مرزة الدجاج 

 )باهتة(مرزة بغثاء 

 مرزة رقطاء

 مرزة مونتاجو 

 )باشق كستنائي(شيكرا 

 باشق ليفانت 

 باشق العصافير الصيني

 باشق العصافير الياباني

 بصره

 باشق العصافير األوفامبو

 )باشق العصافير األوروبي اآلسيوي(الباشق 

 )الباز الشمالي(الباز 

 صقر الجراد 

 الصقر ذو الوجه الرمادي

 )الصقر العادي(الصقر الحوام 

 الصقر الجبلي 

 الحوام طويل الساق

  صقر المرتفعات–الحوام 

 الحوال المسرول

 )أرقط صغير(العقاب األسفع 

 )أرقط كبير( االسفع العقاب

 عقاب أصحم 

 )البادية(عقاب السهول 

 ملك العقبان األسباني

 ملك العقبان الشرقي
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 عقاب واهلبيرج

 العقاب الذهبي

 )المنتعلة(العقاب المسيرة 

 العقاب الجبلي

 

 :فصيلة الصقور

 العويسق الصغير

 )صقر الجراد(عوسق 

 )صقر الذئاب(عوسق 

 )راءالصقر ذو األرجل الحم(الليزيق 

 صقر عمورية

 صقر اليونورا

 )الصقر الفاحم(صقر الغروب 

 اليؤيؤ

 )البيدق(شويهين 

 شويهين الشرق

 الصقر الحر

 صقر الغزال

 صقر الطيران الدائري

 الشاهين

 )البربري(الشاهين المغربي 
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 :رتبة البوم 
 

 :فصيلة البوم 

 بومة األشجار المخططة

 )الثبج(بومة األشجار األوروبية 

 شجار الشرقيةبومة األ

 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 

 : التفاهم خريطة توضح المنطقة المضمنة في مذكرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المناطق المضمنة في نطاق مذكرة التفاهم هي فقط تلك المناطق والدول ذات المدى المشار إليها               
 .في القائمة أدناه والموضحة باللون األسود في هذه الخريطة

 

علومة وليس لها أي اعتبار     حدود الدول الموضحة في هذه الخريطة هي فقط بغرض إيصال الم          
ستوضح الحدود الجغرافية فقط ) 2(والنسخة النهائية من هذه الخريطة في ملحق رقم        . قانونـي   

! 

 

 دول النطاق األفريقي االستوائي

 نيجيريا

 )تابعة لفرنسا(جزر ريونين 

 رواندا

 جزر ساوتومبي والبرنسبيل

 السنغال

 سيشيل

 سيراليون

 الصومال

 اليونان

 جرينالند

 أثيوبيا

 الجابون

 غامبيا

 غانا

 غينيا

 غينيا بيساو

 أنجوال

 بنين

 بتسوانا

 بوركينا فاسو

 بورندي 

 الكاميرون

 الرأس األخضر

ــيا  ــة إفريق جمهوري
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 جنوب إفريقيا

 السودان

 سوازيالند

 تنزانيا

 توجو

 يوغنده

 زامبيا

 زيمبابوي

 

 كينيا

 لوسوتو

 ليبيريا

 )ملجاسي(مدغشقر 

 مالوي

 مالي

 موريشيص

تابعة (جزر مايوتي   
 )لفرنسا

 موزمبيق

 ناميبيا

 النيجر

 الوسطى

 تشاد

 جزر القمر

 الكونغو

وريـة الكونغو   جمه
 الديمقراطية

 ساحل العاج

 جيبوتي

 غينيا االستوائية

 أريتريا

 

 ) النطاق القطبي الشمالي(دول نصف الكرة األرضية الشمالية 

 البرتغال

 قطر

 رومانيا

 اليمن

 روسيا

 سان مارينو

 المملكة العربية السعودية

 صربيا

 سلوفاكيا

 سولفينيا

ــبانيا  ــزر  ( أس ــم ج وتض
 )الكناري

جـزر سـفالبارذ وجين ماين      
 )تابعة للنرويج(

 السويد

 سويسرا

 سوريا

 طاجيكستان

 تونس

 تركيا

 المجر 

 أيسالندا

 إيران

 العراق

 إيرلندا

 إسرائيل

 إيطاليا

 األردن

 كازاخستان

 الكويت

 غيرغستان

 التفيا

 لبنان

 ليبيا

 ليشتينستين

 ليتوانيا

 لوكسمبرج

مقدونيا جمهوريـة   
 اليوغسالفية السابقة

 مالطا

 أفغانستان

تابعة (جـزر أالنـد     
 )لفنلندا

 ألبانيا

 الجزائر

 ندوراأ

 بلجيكا

 أرمينيا

 النمسا

 أزريبيجان

 البحرين

 بيال روسيا

 البوسنة والهرسك

 بلغاريا

 الصين

 كرواتيا

 قبرص

ــبرص   ــناطق ق م
 )القاعدة البريطانية(

 جمهورية الشيك
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 تركمانستان

 أوكرانيا

 بية المتحدةاإلمارات العر

 المملكة المتحدة

 أوزبكستان

 مدينة الفاتيكان

 

 موريتانيا

 مولدوفيا

 موناكو

 منقوليا

 مونتونجرو

 المغرب

 هولندا

 النرويج

 سلطنة عمان

ــناطق الســ  لطة م
 الفلسطينية

 بولندا

 الدنمارك

 مصر 

 أستونيا

تابعة (جـزر الفارو    
 )للدنمارك

 فنلندا

 فرنسا

 جورجيا

 ألمانيا

تابع (جـبل طـارق     
 )لبريطانيا

 دول النطاق الهندي الماليزي

 باكستان

 سيريالنكا

 الهند

 نيبال

 بنغالديش

 بوتان

 


