
 

Memorandum of Understanding  
on the Conservation of  

Migratory Birds of Prey in  
Africa and Eurasia 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Birds of Prey in Africa and Eurasia 

          Convention on Migratory Species Office - Abu Dhabi   •   United Nations Environment Programme 
c/o Environment Agency - Abu Dhabi  •   PO Box 45553  •   Abu Dhabi   •   United Arab Emirates 
T +971 2 6934 437   •   F +971 2 4997 252   •   cmsoffice.ae@cms.int   •   www.cms.int/raptors 

 

 

 بیان صحفي
 

تنضم إلى الدول الملتزمة بحمایة الطیور الجارحة تحت اتفاقیة الهند 
 المحافظة على األنواع المهاجرة

 
 
 على المحافظة حول التفاھم مذكرةبالتوقیع على  الھند یوم أمس االثنینقامت : 2016 مارس 8

الموقعة لیرتفع بذلك عدد الدول  وآسیا وأوروبا إفریقیا في الجارحة الطیور من المھاجرة األنواع
رعایة برنامج األمم  التفاھم حول الطیور الجارحة تحت مذكرةوتعمل  .دولة 56على المذكرة إلى 

 ھیئة تستضیفھ سكرتاریة من خالل مكتب ،األنواع المھاجرة المحافظة على ومعاھدة بیئةالمتحدة لل
 .2009 عام منذ المتحدة العربیة اإلمارات دولة حكومة عن باألنابة أبوظبي – البیئة

 
 في المتحدة، االمارات العربیة  سعادة تي بي سیثارام السفیر الھندي لدى دولة التفاھم مذكرة ووقع
 سالم شیخة الدكتورة بحضور أبوظبي،المعاھدة في  سكرتاریة مكتب في عقد الذي التوقیع حفل

 والدكتور أبوظبي - البیئة ھیئةب البري والبحري البیولوجي التنوع لقطاع التنفیذي المدیر الظاھري،
 . باإلنابةالبري  البیولوجي التنوعإدارة  مدیر جاوید، سالم

 
حول  تفاھمال مذكرة في الواردة المھاجرة الجارحة الطیور من نوعاً  خمسین من أكثرویشار إلى أن 

 مھمة محطة ندناغال شرق شمال تمثل والیة المثال، سبیل على. الھند فيالطیور الجارحة تتواجد 
وتھاجر . سنویا  Amur Falcons (Falco amurensis) موروا صقورلتوقف  الدولي الصعید على
 من أفریقیا جنوبفي  الشتاء فصل لقضاء اطریقھ في طویلة لمسافات الصغیرة الصقور ھذه

 في الجارحة، الطیور من نوع أي من تجمع أكبر یمثل وھذا. وروسیا الصین فيمناطق تكاثرھا 
 .العالم في مكان أي

 
 لحمایة حاسمة إجراءات اتخاذفي  حافل سجل ةالبیئة والغابات وتغیر المناخ الھندیوتمتلك وزارة 

 السبب كانت دیكلوفیناك البیطریة العقاقیر أن العلماء اكتشف عندماف. المھاجرةالجارحة  الطیور
 في البیطریة ألغراضل العقاقیر استخدام الھندیة الحكومة حظرت اآلسیوي، نسرزمة الال الرئیسي

 كبیرة قواریر في توریدھا یتم يالت لحظر العقاقیر القیود منتم فرض المزید  ذلك وبعد. 2006 عام
ھذه  بوصف البیطریین األطباءاالدلة حول قیام بعض  توفرتما عند البشري لالستخدام معدة

 غیر منظمات تقودھا التي الحملة أبرزت عندما ،2012 عام فيو .مشروعة غیر بطریقةالعقاقیر 
 ةمشروع غیرالتي یتم صیدھا بطریق  مورارتفاع أعداد صقور االو الندفي ناغ حكومیة
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 العسكریة والوحدات المحلیة السلطات مع بالتعاون ،الھندیة الحكومةقامت  البشري، لالستھالك
 وكذلك الطیور، ھذه لحمایة القانون تطبیقل الغابات حراس من بتشكیل وحدات بسرعة المنتشرة
 .للدخل بدیلة مصادر یجادإل المحلیین السكان مع للتعامل

 
 م.2016أبریل في األول من للھند وسوف تدخل االتفاقیة حیز التنفیذ بالنسبة 

 
 

 :مالحظات للمحررین
 

 إفریقیا في الجارحة الطیور من المھاجرة األنواع على المحافظة حول مذكرة التفاھمتتم إدارة 
 )CMS( تحت رعایة اتفاقیة المحافظة على األنواع المھاجرة) Raptors MOU(وآسیا  وأوروبا
أبوظبي باإلنابة عن حكومة -ھیئة البیئة تقوم باستضافتھا مقرھا في أبوظبي،تنسیق وحدة  من قبل

بدأ تطبیق مذكرة التفاھم حول الطیور الجارحة المھاجرة في . دولة اإلمارات العربیة المتحدة
م ووقعت علیھا حتى اآلن 2008 األول من نوفمبرمنطقة أفریقیا والمنطقة األوربیة اآلسیویة في 

اء المتعاونین (منظمة حیاة الطیور العالمیة من الشرك 3األوروبي و االتحادإلى جانب  دولة 55
والمنظمة الدولیة للصقارة وحمایة الطیور الجارحة وسكرتاریة اتفاقیة المحافظة على األنواع 

المنتشرة في  طیور البومو نوعاً من الطیور المھاجرة 93حوالي  مذكرة التفاھم تغطىالمھاجرة). 
للحصول على مزید من المعلومات یمكن زیارة  .دولة في أفریقیا وأوروبا وآسیا 131نطاق وأراضي 

  www.cms.int/raptors الموقع:
 

تحت رعایة االمم  ) CMSاالتفاقیة حول حمایة األنواع المھاجرة من الحیوانات الفطریة ( تعمل 
التي تھدف إلى حمایة على نطاق العالم، المتحدة للبیئة وھي معاھدة التنوع البیولوجي الوحیدة 

مجموعة كبیرة من الحیوانات الفطریة البریة والبحریة والطیور المھاجرة وموائلھا مسارات 
فردي وتعاوني  ھجرتھا. وتقوم االطراف الموقعة على معاھدة االنواع المھاجرة بالعمل بشكل

الحفظ على بیئة مواتیة لألنواع المھاجرة عبر نطاق انتشارھا. وفي الوقت الراھن یبلغ عدد لضمان 
للحصول على مزید من  .بلداً بما فیھا االتحاد االوروبي 122الدول الموقعة كأطراف في ھذه االتفاقیة 

 www.cms.intالمعلومات یمكن زیارة الموقع: 
 
 

 لمزید من المعلومات یمكن االتصال بـِ:
 مذكرة التفاهم حول المحافظة على األنواع المهاجرة من الطیور الجارحةوحدة التنسیق،  نیك ویلیامز،

 twilliams@cms.inick.nالبرید الكتروني:  
 على المحافظة سكرتاریة ، اإلعالم شؤون وحدة ،فیرونیكا لینارز     569 605 502 971+هاتف رقم: 

 المهاجرة االنواع
  49+2409 815 228هاتف رقم:  tlenarz@cms.ineronika.vبرید الكتروني:  
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http://www.cms.int/
mailto:nick.williams@cms.int
mailto:veronika.lenarz@cms.int

