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  (النسور) بشأن الجوارح للتوعية العالمي اليوم
 

 تسهم أنشطة الهند، وحتى ألمانيا إلى كندا من العالم، حول مختلفة بلدان تقيم :2112 سبتمبر 1 المتحدة، العربية اإلماراتدولة   ظبي، أبو
و لها تاريخ  تمييزها، يسهل طيور والنسور. اليوم موعده يحل والذي( DAVI) النسور نشأب للتوعية العالمي اليوم إحياء في خاللها من

 بشكل تتغذي رمية طيوركو. والزرادشتيين التبت وبوذيي والرومان القدماء المصريين  حضارةمنها  متعددة حضاراتلطويل ذات أهمية 
 .أيًضا بالتجدد ولكن فحسب، بالموت مرتبطة ليست النسور ،(الميتة الحيوانات جثث) الجيف على أساسي

 
 عقار وهو الديكلوفيناك، تخداماس عوامله وأبرز) التسمم ألسباب شتى منها أعدادها في ًعاسري تراجًعا العالم بقاع شتى في تعاني النسور
 توفر وعدم الكهرباء بخطوط والصعق( الحشرية والمبيدات بالرصاص التسمم جانب إلى للنسور، سام ولكنه الماشية عالج في يستخدم
 .الطبيعية الموائل وفقدان الغذاء

 
*** 

 
 أداةهو  "النسور مطعم" المثال، سبيل على .ليهالحاجة الحفاظ عالجمهور وعي ةزيادهو النسور شأنب للتوعية العالمي اليوم الهدف من

 جثًثا" المطاعم" تلك وتوفر .النسور بشأن التوعية يوم إحياء أماكن بعض في عرضها وسيتم المحافظة مجال في فوائد ذات جديدة تثقيفية
 يستطيع حيث أعشاشها، وإقامة كاثرالت فيه النسور تستطيع موئل هو لها األمثل والمكان التهامها، للنسور يمكن تلوثال من خالية لحيوانات
 .الطيور لتلك الغذائي السلوك مراقبة الزائرون

 
 أجنحةتميزبت و بعيدة، مسافات من الحيوانات جثث مالحظة تستطيع النسورف. للبيئة حيوية خدمةللنسور تقدم  الغذائيةأن العادات الواقع 
 على القضاء على قادرة فهي لديها، المعدة عصارة حمضية الرتفاع ونظًرا. الطعام عن بحًثا طويلة لمسافات التحليق تساعدها على كبيرة

 كالغربان أخرى رمية كائنات تجذبو المائية الموارد فجثث الحيوانات ستلوث ،الخدمة تلك النسور تقدم لم وإذا. الجيف في الضارة البكتريا
 كثيرال ت البشرية المحلية.المجتمعاالحيوانات األليفة و انتشار األوبئة من الجيف إلى يمكن ، و التي من خاللها البرية والكالب والفئران

 .بالصغار األبوين كال ويعتني تزاوج موسم كل في اثنين أو فرًخا تربي حيث الحياة، مدى بقرينها ترتبط المعاشرة أحادية النسور أنواع من
 

 أعدادها تدهور ظاهرةعكس و التهديدات لمواجهة تركةمش دولية خطط إيجاد من فالبد اإلقليمية، للحدود معيشتها في النسور لتجاوز نظًرا
 (الجوارح بشأن التفاهم مذكرة) وآسيا وأوروبا أفريقيا في المهاجرة الجارحة الطيور على الحفاظ بشأن التفاهم مذكرة وتغطي. بشكل فعلي

 الرخمة: النسور من أنواع ثالثة   (CMS)المهاجرة البرية الحيوانات واعأن على الحفاظ اتفاقية/للبيئة المتحدة األمم برنامج والمبرمة تحت
 تصنيف ويأتي(. sohuhnepuseNpepep) األسود والنسر( suhpufespep) األسمر والنسر( noehpoeN hooeNehnooep) المصرية

 األسمر النسر بينما لالنقراض، معرض كنوع الطبيعية والموارد البيئة فظة علىللمحا الدولي لالتحاد الحمراء القائمة في المصرية الرخمة
 لتعزيز تهدف إجراءات تشجيع و تنفيذ بغية مًعا البلدان تجميعل التفاهم مذكرة وتهدف. للخطر عرضة األقل هو األسود والنسر مهدد شبه فهو

 . الجارحة الطيور واعأن من نوًعا 07 عن يزيد ما على الحفاظ
 
 
 
 
 
 
 
 



 2من  2الصفحة 
 

 اتفاقية بتوقيع الجوارح بشأن التفاهم بمذكرة المعنية المؤقتة التنسيق وحدة تقوم أن المزمع من المصرية، الرخمة طائر على الحفاظ ولتعزيز
مشروع . (BL oiLaI DriI riiLdriB) الطيور لحماية الدولي االتحاد في الشركاء أحد وهي( BPSB) الطيور لحماية البلغارية الجمعية مع

 المهارات على والسودان وإثيوبيا وجيبوتي تشاد من عمالة مختارة تدريبوذلك من خالل   المحلية اتيمكاناإل بتنميةالسنة الواحدة سيقوم 
في  الشتوية بيئته في المصرية الرخمة طائر وحماية معرفة لتحسين البيانات عيجمتلالعمل في المواقع ب األشخاص هؤالء يقومسو.  الميدانية

 .أفريقيا وشرق وسط
 
 

 :للمحررينuةملحوظ
 

 المي للتوعية بشأن النسوراليوم الع

صندوق اإلئتمان للحفاظ على التعاونية بين برنامج الطيور الجارحة بجنوب أفريقيا و نتيجة الجهود هو  اليوم العالمي للتوعية بشأن النسور

على  محافظةدوليا يهدف لزيادة الوعي بشأن ال النسور" لتصبح حدثا "أيام التوعية بشأن المحلية مبادرةالو تطورت الصقور بإنجلترا. 

 النسور.

 

 اليوم العالمي للتوعية بشأن النسور، يرجى زيارة:طة المسجلة عن األنشوللمزيد من المعلومات و لجدول 

http://www.vultureday.org/2012/index.php   

http://vultureday.wikispaces.com/  

 
 المهاجرة الحيوانات من متنوعة مجموعة على حفاظالعمل على ت (SMC) المهاجرة البرية الحيوانات أنواع المحافظة على قيةاتفا

 رعايةتحت   لتعم التي ،CMSو. عمل وخطط اتفاقيات تنفيذ مفاوضات وفي جميع أنحاء العالم من خالل  االنقراض لخطر المعرضة
 الحيوانات أنواع مجال في خاصة خبرات ضمت االنتشار ةسريع البيولوجي للتنوع ةدولي عاهدةم هي ،(PENS) للبيئة المتحدة األمم برنامج

 .االتفاقية في مشارًكا 110 حالًيا ويوجد. المهاجرة
 

  http://www.cms.int: زيارة يرجى المعلومات من لمزيد
 

 برنامج– اتفاقيتين تنفيذ على يشرف ظبي أبو - المهاجرة البرية الحيوانات أنواع المحافظةعلى اتفاقية/للبيئة المتحدة األمم برنامج مكتب
 وأوروبا أفريقيا في المهاجرة الجارحة الطيور بشأن المهاجرة البرية الحيوانات عأنوا لمحافظة علىل تفاهمال مذكرة /للبيئة المتحدة األمم
 الجوارح، بشأن التفاهم مذكرة دخلت وقد. تواجده مجال في وموائله( البحر بقر) األطوم وحيوان ،(الجوارح بشأن التفاهم مذكرة) وآسيا
 موقًعا طرًفا 07 وهناك االنتشار بلدان من 137 لتشمل وتمتد ،2772 وفمبرن 1 في التنفيذ حيز المؤقتة، التنسيق وحدة عليها تشرف والتي
 والحفاظ بالصقور للصيد الدولية والرابطة BL oiLaI DriI riiLdriB الطيور لحماية الدولي االتحاد) متعاونين شركاء 3 جانب إلى عليها
 مكتب باستضافة أبوظبي في البيئة هيئة وتقوم(.  المهاجرة البرية لحيواناتا أنواع المحافظة على اتفاقية وأمانة الجارحة الطيور على

 العربية اإلمارات دولة حكومة عن نيابة ظبي أبو - المهاجرة البرية الحيوانات أنواع المحافظة على اتفاقية/للبيئة المتحدة األمم برنامج
 .المتحدة

 
 البرية الحيوانات أنواع المحافظة على اتفاقية/للبيئة المتحدة األمم لبرنامج التابعة رحالجوا بشأن التفاهم مذكرة على الموقعة األطراف
 جيبوتيالدنمارك وو الديمقراطية الكونغو وجمهورية والكونغو وتشاد وبوروندي وبلجيكا وأرمينيا أنجوال: هي تاريخه حتى المهاجرة

 ومالي ومدغشقر ولوكسمبورغ وكينيا وإيطاليا والمجر وغينيا وغانا وألمانيا وجامبيا اوفرنس وفنلندا األوروبي واالتحاد االستوائية وغينيا
 أفريقيا وجنوب السلوفاكية والجمهورية والسنغال ورومانيا والبرتغال ستانكوبا والنرويج وهولندا ونيبال والمغرب ومنغوليا وموناكو

 .واليمن المتحدة والمملكة المتحدة العربية واإلمارات وتوجو والسودان
 

 البرية الحيوانات أنواع المحافظة على اتفاقية/للبيئة المتحدة األمم لبرنامج التابعة الجوارح بشأن التفاهم مذكرة حول المعلومات من لمزيد
    torshttp://www.cms.int/species/rap:زيارة يرجى المهاجرة

  
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
 

 ويليامز بي نيك السيد
 ( الجوارح - الجارحة الطيور) البرنامج موظف
  ظبي أبو - المهاجرة البرية الحيوانات أنواع المحافظة على اتفاقية/للبيئة المتحدة األمم برنامج مكتب
 nwilliams@cms.int: اإللكتروني البريد
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