
1 

 

 

 

 ملخص

خطة عمل املحافظة على النسور األفريقية –األوراسية متعددة االنواع 
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 املقدمة

ي في التنوع البيولوج عنصر مهمو طيور مميزة النسور 

. كما أنها توفر خدمات هامة تستوطنهاللبيئات التي 

للنظم البيئية من خالل تنظيف الجثث وغيرها من 

بيرة كلها تداعيات التي النفايات العضوية في البيئة، 

ات والييواتن الفطريةتنشاار امأمرا  في الييواتنات ل 

 ، واملخاطر املسببة لألمرا  على البار.ةاملستأنس

القائمة اليمراء لالتحاد الدولي  وضع وقد شهد

ليفظ الطبيعة من النسور امأفريقية امأوراسية 

تغيرات جذرية لألسوأ في السنوات امأخيرة: فقد ل

أدرجت معظم امأتنواع في قائمة امأتنواع املهددة 

مما  ،في التهديد، وهي أعلى فئة حرجباكل  بالتنقرا 

ياير إلى وجود خطر مرتفع جدا باتنقراضها في 

. وهي أكثر مجموعات الطيور املهاجرة الطبيعة

فيذ نتهديدا على كوكب امأر . ما لم يتم ت الفطرية

أو توسيع تنطاق إجراءات اليماية الفعالة لهذه 

احتمال كبير باتنقرا  العديد من الطيور، فإن هناك 

 ه امأتنواع في املستقبل القريب. والسبب الرئيس يهذ

و ه املجموعةهذه التنخفا  الكبير في  الذي دفع هذا

أو غير ذلك، كما تم التعرف الشسمم، سواء مقصودا 

 هددات امأخرى.على العديد من امل

 

 باستخدامتاير الدراسات اليديثة ليركة النسور 

ر أنها من أكث امأقمار الصناعية إلىب تقنية املتابعة

 مجموعة من امأتنواع 
 
 وبناء   في تنطاق حركتها. اتساعا

ل يمكن أن  املحافظة عليهاعلى ذلك، فإن إجراءات 

ل إذا تنفذت على مستوى مسارات تكون فعالة إ

واسعا ومااركة  ، امأمر الذي يتطلب تنهجاهجرتها

 جميع دول 

والتقدير الواسع لجديدة  . هذا اإلدراكالتنشاار

ي لتلك املعروفة ف باإلضافة، لنسر امأفريقيل مزمةامأ 

والتهديدات املتزايدة للنسور في أماكن أخرى، آسيا، 

 تفاقالياجة ل سية أدت إلىامل محفزة رئيكاتنت عو 

دولي سريع لتطوير خطة عمل متعددة امأتنواع 

حت ( تيةو سامأيوروآلليفاظ على النسور امأفريقية 

املهاجرة من  امأتنواع املحافظة على مظلة معاهدة

 (CMS) الفطريةالييواتنات 

 

خطة العمل مأتنواع متعددة من النسور هي تنشيجة 

مااورات مكثفة مع الاركاء والخبراء وحماة امأتنواع 

 تهدف إلى ما يلي:و 

ريع لتدهور مجموعات النسور التي الوقف الس• 

للمحافظة على أتنواع متعددة من تغطيها خطة العمل 

  النسور؛

ع إلعادة كل تنو التدهور باملجموعات عكس اتجاه • 

  ؛إلى مستوى أفضل من اليماية

إرشادات إلدارة املحافظة تتماش ى مع جميع  توفير • 

خطة العمل متعددة امأتنواع التي تغطيها  التنشاار دول 

 ية.يو اسو ور يلليفاظ على النسور امأفريقية امأ 

  

 املنطقي:  املجال واإلطار 

على  خطة العمل متعددة امأتنواع لليفاظ تهدف

 لإلى توفير خطة عم النسور امأفريقية امأيورواسيوية

تغطي النطاقات  للمحافظةاستراتيجية و  شاملة

الجغرافية لجميع امأتنواع الخمسة عار من النسور 

  وتدبر  ية املهاجرة وتعزيز يو اسو ور يامأفريقية امأ 

 

 إلىالتنسيقية والتعاوتنية الدولية اإلجراءات 
 
م. 2029إعادة هذه املجموعات إلى مستوى مقبول في حلول عام  سعيا

 :امأتنواع محور هذه الخطة هي
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 النطاق امأتنواع
مستوى التهديد العالمي )فئة 

 1القائمة اليمراء( 

 نسر امللتحيلا

 Bearded Vulture Gypaetus barbatus  
 

 NT أوروبا، آسيا، إفريقيا

 نسر املصري ال

Egyptian Vulture Neophron percnopterus 
 EN أوروبا، آسيا، إفريقيا

 الرأس امأحمر  النسر ذو 

Red-headed Vulture Sarcogyps calvus 
 CR آسيا

 امأبيض النسر ذو الرأس

 White-headed Vulture Trigonoceps occipitalis 
 CR أفريقيا

 النسر املقنع

Hooded Vulture Necrosyrtes monachus 
 CR أفريقيا

 الهمالياغريفون نسر 

Himalayan Griffon Gyps himalayensis 
 NT آسيا

 أسفل الظهر أبيضنسر 

White-rumped Vulture Gyps bengalensis 
 CR آسيا

 أبيض الظهرنسر 

White-backed Vulture Gyps africanus 
 CR 2افريقيا، )اوروبا(

 النسر الهندي

Indian Vulture Gyps indicus 
 CR آسيا

 النسر إسطةاني املنقار

Slender-billed Vulture Gyps tenuirostris 
 CR آسيا

 نسر كيب

  Cape Vulture Gyps coprotheres 
 EN أفريقيا

  نسر روبيل

Rüppell’s Vulture Gyps rueppelli 
 CR 2افريقيا، )اوروبا(

 النسر امأسمر )نسر جريفون(

Griffon Vulture Gyps fulvus 
 LC أوروبا، آسيا، إفريقيا

 النسر امأسود 

Cinereous Vulture Aegypius monachus 
 NT 2أوروبا، آسيا، )أفريقيا(

 نسر امأذون 

Lappet-faced Vulture Torgos tracheliotos 
 )مهدد باإلتنقرا ( EN إفريقيا، آسيا
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 مالحظات:
1 CR  = ؛باكل حرج بالتنقرا مهدد EN  = ؛بالتنقرا مهدد NT = ؛قريب من التهديد LC  = بالتنقرا غير مهدد. 

نها أكثر أ والنسر أبيض الظهر مماثلة في أوروبا )على الرغم منروبيل  نسر  باكل غير منتظم وبأعداد صغيرة جدا في أفريقيا؛النسر امأسود يتواجد  2 

.)
 
 اتنتظاما

 وضعتالخمسة عار جميع 
 
ن م في املليق امأول  تنوعا

ترد هذه امأتنواع الخمسة عار جميعها في املرفق 

 امأول من مذكرة التفاهم باأن حفظ الطيور 

م العال نسور  . أما امأتنواع الباقية منالجوارح املهاجرة

 (Palm-nut Vultureاللومز ) القديم، مثل نسر النخلة

خطة العمل متعددة امأتنواع من  اسشبعدتفقد 

نها ل مأة وياسيو ور يلليفاظ على النسور امأفريقية امأ 

اجرة وتعامل على أنها غير مهددة تعتبر من امأتنواع امله

 مجموعيصل القائمة اليمراء. و حسب  بالتنقرا 

كل دول تنوع  دولة ، تستضيف 128 التنشاار دول 

، ةوياسيو ور يامأفريقية امأ  من النسور  واحد أو أكثر 

خطة العمل النطاق الجغرافي لومامولة ضمن 

لليفاظ على النسور امأفريقية  متعددة امأتنواع

خطة العمل إعداد وصدر التفويض ب .امأيورواسيوية

متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور امأفريقية 

 اليادي عار الجتماع  خالل منامأيورواسيوية 

معاهدة املحافظة على طراف في الدول امأ  ملؤتمر 

 في( COP11)امأتنواع املهاجرة من الييواتنات الفطرية 

باأن  11.14. حيث اعتمد القرار 2014تنوفمبر 

برتنامج العمل للطيور املهاجرة ومسارات الهجرة، وتم 

الجزء املتعلق  من القرار، تحت 9اعتماد اإلجراء 

بامأتنواع املحددة بنااطات لليماية، الذي يسعى إلى 

تعزيز التطوير وتبني وتطبيق خطط العمل لألتنواع 

معاهدة املحافظة ذات امأولوية، تمايا مع أولويات 

، وكان على امأتنواع املهاجرة من الييواتنات الفطرية

ء والاركا التنشاار من دول  مثيلينالهدف هو حضور 

ء املهتمين لتطوير خطة عمل متعددة مأتنواع وامأعضا

النسور وذلك لتقديمها ملؤتمر امأطراف ملعاهدة 

املحافظة على امأتنواع املهاجرة من الييواتنات 

2017املقرر عقدها في أكتوبر الفطرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ول الد )مظللة(، معة وياسيو ور يلى النسور امأفريقية امأ ع للمحافظةخطة العمل متعددة امأتنواع ل التنشاار خريطة تبين دول 

واملوقعة على مذكرة التفاهم الخاصة بحماية معاهدة املحافظة على امأتنواع املهاجرة من الييواتنات الفطرية امأطراف في 

الطيور الجارحة املهاجرة في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
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 املهددات

 يعتبر تهديدا لجميع 
 
ليس كل عامل يقتل نسرا

ل يتم تجاهل أي تهديدات أو أسباب  ولكنالنسور. 

للوفيات في خطة العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على 

بعض هذه النسور امأفريقية امأوراسية، ولكن 

تعتبر محلية أو ذات تأثير محدود، مع وجود  املهددات

أدلة تاير إلى أنها تسبب الوفيات الفردية بدل من 

 .اتنخفا  على مستوى املجموعة

 

املدرجة في برتنامج خطة  املحافظةإجراءات  تاملو 

العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور امأفريقية 

ر أكثة عموما على معالجة تهديد واحد أو وياسيو ور يامأ 

، مع مراعاة التومزيع متابعة لجدور املسببات و / أو 

ألتنواع. ويرد أدتناه وصف موجز لهذه والبيئة ل

التهديد درجة  املقدم يعر  الاكلو ؛ املهددات

لنسور في كل منطقة أو منطقة فرعية في تنطاق خطة ل

العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور امأفريقية 

 ة. وياسيو ور يامأ 

 

 التسمم

  الصراع بين اإلنسان  –تسمم ثاتنوي غير متعمد

قتل النسور عندما تتغذى على  واليياة البرية.
ُ
ت

الطعم املسمم الذي يوضع للثدييات املفترسة 

 اإلنسانمن الييواتنات تنشيجة للصراع بين 

والييواتنات املفترسة أو للسيطرة على ماكلة 

الييواتنات، على سبيل املثال، الكالب 

 . املستأنسة

 العقاقير غير  –مم ثاتنوي غير متعمد تس

( NSAIDsستيرويدية املضادة لاللتهابات )ال

  املهدد أدىهذا و وغيرها من امأدوية البيطرية. 

 

 

 

إلى اتنخفاضات هائلة في عدد امأفراد في مجموعة 

من النسور اآلسيوية وياكل أيضا تهديدا 

داخل تنطاق خطة  ى خر ا أماكنمحتمال في 

العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور 

امأفريقية امأوراسية. وتحدث الوفيات عندما 

تتغذى الطيور على جثث الييواتنات املعالجة 

بمجموعة من مضادات اللتهاب غير 

 ستيرويدية شديدة السمية للنسور. ال

  الشسمم بالرصاص.  –تسمم ثاتنوي غير متعمد

في الذبائح وبقايا الذخائر إن مخلفات الرصاص 

الصيادون أو أصياب املاشية  املستخدمة من

م إذا لشسمبالقتل الييواتنات تاكل خطرا كبيرا 

 أتيحت كغذاء للنسور. 

  الستخدام املبني على العتقاد.  –تسمم متعمد

من املعروف أن قتل النسور لستخدام أجزاء 

 ةواسعملعتقدات مختلفة،  من أجسادها

 في غرب وشرق وجنوب أفريقيا. التنشاار 

  الشسمم الخفي. الصيادون  –تسمم متعمد

الذين يرغبون في منع الكاف عن قتلهم غير 

قاتنوني للفيلة وغيرها من الييواتنات الكبيرة في ال

أفريقيا يقومون بشسميم جثث الييواتنات 

 لتدمير أعداد كبيرة من النسور  املقتولة
 
عمدا

ع هذه امأناطة التي قد تساعد على كاف مواق

 اروعة ملسؤولي إتنفاذ القاتنون. امل غير 

 

 نقل الطاقة تئامنششكل  الوفيات الناجمة عن

  تنقل ت ئامناالصعق بالكهرباء بسبب

في أجزاء كبيرة من تنطاق خطة  .الطاقة

العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور 

امأفريقية امأوراسية، فإن النسور معرضة 

 لخطر التعر  للصعق بالكهرباء عند 
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  لعدم أمان أشكال تنقل الطاقةالتعايش ،

 وخاصة أقطاب تومزيع الطاقة.

 خطوط  أشكال خطوط الطاقة التصادم مع(

 ضعف الكهرباء وتوربينات الرياح(. إن

أشكال البنية التحتية  وإتنجامز التخطيط 

، وخاصة خطوط الكهرباء وتوربينات للطاقة

تأثيرات كبيرة على ل تؤديالرياح، يمكن أن 

النسور تنشيجة الصطدام الذي يمكن أن 

يسبب إصابات خطيرة أو املوت. وقد أدى 

 طاقة املتجددةالستخدام املتزايد ملصادر ال

مثل الرياح إلى وضع خطط واسعة ملناآت 

من تنطاق  أماكن عديدةتوربينات الرياح في 

خطة العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على 

ة، مما أدي وياسيو ور يالنسور امأفريقية امأ 

لنسور تنشيجة النفوق لإلى مزيادة مخاطر 

 الصطدام بهذه املناآت. 

 

 

 تهديدات أخري 

هناك مجموعة من العوامل امأخرى التي تبين أو 

ض النسور، وفي بعبياشبه في أنها تسبب وفيات 

تدهور . وقد يؤدي ادهاعدبأاليالت اتنخفا  

امأتنظمة إلى تأثيرات واسعة النطاق على  املوائل

دان فق محلي تاملعلى مستوى  تأثير ، أو البيئية

 أو أماكن الراحةامأشجار التي عليها امأعااش 

إلى  الغذاء ةوفر في اتنخفا  ويؤدي  الطيور.

ي الذاملستويات املناسبة من الغذاء في اتنخفا  

. ويؤدي مجموعات النسور يؤمن املحافظة على 

إلى مجموعة من  (الساماملباشر )غير  إلستهداف

 القتل غير املاروع،وتامل على النسور،  املؤثرات

  وامأخذ والتجارة.
 
ي والتي تغط ي مزعاج البار ال وأيضا

 اتئاملنامن امأناطة الضارة مثل بناء مجموعة 

امأساسية والزراعة والطيران والتعدين والتفجير 

 واستغالل املحاجر.  
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الفدرالي هو أحد  التحاد الروس ي (.MsAPذات امأولوية لنطاق خطة العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور امأفريقية امأوراسية ) املهدداتخريطة توضح 

مالية االسايان )التي تقع بالقرب من حدود منغوليا وكامزاخستان(؛ ل تظهر امأجزاء  –ولكن النسور تقتصر على شمال القوقامز ومناطق ألتاي ، التنشااردول 

 . الفدرالي من التحاد

 وسط آسيا& شرق  أوروبا،

 (سامة طعوم) متعمد غير  تسمم

 بسبب البنية التحية للطاقة بالكهرباء صعق

 الغذاء ةفر و  تقلص

  البنية التحتية للطاقة مع التصادم

 مضادة ستيرويدية غير  عقاقير ) متعمد غير  تسمم

 (لاللتهاب

  (الرصاص) متعمد غير  تسمم

 (سام غير ) املباشر  اإليذاء

 

 آسيا غرب

 (سامة طعوم) متعمد غير  تسمم

 بسبب البنية التحية للطاقة بالكهرباء صعق

 البنية التحتية للطاقة مع التصادم

 الغذاء ةوفر  تقلص

 ي البار الضطراب 

 (التعايشيامل فقدان أشجار املوائل ) تدهور 

 

 

 أفريقيا شمال

 (سامة طعوم) متعمد غير  ميتسم

 البنية التحتية للطاقة مع التصادم

 بسبب البنية التحية للطاقة بالكهرباء صعق

 املوائل )يامل فقدان أشجار التعايش( تدهور 

 الغذاء وافر  اتنخفا 

 (سام غير ) املباشر  يذاءاإل 

 

 وسط إفريقيا &  غرب 

 (مبنية على معتقدات) متعمد تسمم

 (سامة طعوم) متعمد غير  تسمم

 الغذاء توافر  اتنخفا 

 التعايش()ويامل فقدان أشجار  املوئل تدهور 

 بسبب البنية التحية للطاقة بالكهرباء صعق

  التحتية طاقة البنية مع التصادم

 

 إفريقيا الجنوبية

 (سامة طعوم) متعمد غير  تسمم

 (تسمم خفي) متعمد تسمم

 للطاقة بسبب البنية التحية بالكهرباء صعق

 البنية التحتية للطاقة مع التصادم

 (الرصاص) متعمد غير  تسمم

 (التعايشجار أش)ويامل فقدان  املوئل تدهور 

 (مسشندة على معتقدات) متعمد تسمم

 

 شرق إفريقيا 

 (سامة طعوم) متعمد غير  تسمم

 التحية للطاقةبسبب البنية  بالكهرباء صعق

 البنية التحتية للطاقة مع التصادم

 (التعايشأشجار فقدان )ويامل  املوئل تدهور 

 الغذاء ةوفر  تقلص

 

 جنوب آسيا

 مضادة ستيرويدية غير  عقاقير ) متعمد غير  تسمم

 (لاللتهاب

 (سامة طعوم) متعمد غير  تسمم

 البنية التحتية للطاقة مع التصادم

  بسبب البنية التحتية للطاقة  بالكهرباء صعق

 

 أولوية املهدد

 حرج

 مرتفع

 

 جنوب شرق آسيا 

 (سامة طعوم) متعمد غير  تسمم

 التعايش(أشجار )ويامل فقدان املوئل  تدهور 

 الغذاء ةوفر  اتنخفا 

 البنية التحتية للطاقة مع التصادم

 بسبب البنية التحية للطاقة بالكهرباء صعق

 (مسشندة على معتقدات) متعمد تسمم
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 أصحاب املصلحة والشركاء املتعاونون 

وجود العديد من دول النطاق، فإن املجال هنا مع 

ل يسمح بذكر قائمة من أصياب املصلية لكل 

بلد حتى في خطة العمل متعددة امأتنواع لليفاظ 

على النسور امأفريقية امأوراسية. ومع ذلك، تم 

ل . وهي تامالاركاء تحديد الفئات الرئيسية من

الدولية ذات الصلة ومجموعاتها  املعاهدات

 ر غيلة وفرق العمل التابعة لها؛ واملنظمات العام

يكومية الدولية واملحلية املعنية باليفظ؛ ال

واملؤسسات البحثية والجامعات وامأكاديميات؛ 

واللجان القتصادية اإلقليمية وشبه اإلقليمية؛ 

والجهات املاتنحة، واملصارف وغيرها من املؤيدين 

املاليين؛ القطاع الخاص )علي سبيل املثال 

لكيميائيين، الزراعيين، والصيادلة، والطاقة، ا

والزراعة، والسياحة، والتعدين، واملجامزر(؛ 

الومزارات اليكومية )الوطنية واملحلية( أو 

السلطات املعنية باليياة البرية والزراعة والثروة 

الييواتنية والخدمات البيطرية / صية الييوان 

)البارية( والطاقة والجمارك اإلنسان والصية 

اليدود؛ املجالس املحلية )الجماعات  وحرس

الاعبية وامأفراد، ولسيما املجتمعات الريفية(؛ 

والقضاء، ووكالت إتنفاذ القاتنون؛ ومجموعات 

أخري مثل الزعماء الدينيين، واملعالجين 

التقليديين / وامأطباء، ووسائل اإلعالم، 

 واملااهير، والجيش والصيادين. 

 

ل ح يمكنهمل لى النسور العاملين في املحافظة ع

هددات من تلقاء أتنفسهم، ولذلك املالعديد من 

الاركاء  العديد منمااركة فمن امأهمية بمكان 

، بهدف أعالهأصياب املصلية الذين تم ذكرهم 

إقامة تحالفات استراتيجية لتحقيق امأهداف 

 املحافظين الاركاءن العديد من كما أ املاتركة.

د ق ين باليفاظ على البيئةعلى البيئة وغير املهتم

ل يكون لهم صلة مباشرة بالنسور، ولكن 

عر  لها تتالتي  املهدداتأولوياتهم قد تتأثر بنفس 

السلطات الصيية ف ؛على ذلك مثالو  النسور.

أجزاء النسور املبني على املعنية باستخدام 

من قبل الناس مأسباب مختلفة، وهي  معتقدات

 قد تكون مصابة
 
 يمكن امأحوال، وفي أسوأ طبيا

 أن تكون قاتلة إذا تم اليصول على أجزاء الجسم

القطط أن حماة . مثال آخر وهو مسممةمن طيور 

يتعاملون مع الشسميم و/ أو  الكبيرة أو الفيلة

يقتل العديد من نظامي وهو أيضا ال غير صيد ال

 النسور.  

 

السياسات والتشريعات وخطط العمل 

 املتعلقة باإلدارة

الدولية وغيرها من أطر  املعاهداتعدد من 

فر التي تو املوجودة و السياسات اليكومية الدولية 

 منبرا ملعالجة امأخطار الرئيسية التي تهدد

 املعاهداتالنسور. ومع ذلك، فإن هذه  مجموعات

 امأتنواعاتفاقية حفظ باستثناء العمل من خالل 

 غير أن املهاجرة، ل تقدم إشارة تذكر عن النسور.

املسؤوليات تقع على عاتق البلدان من خالل 

ذات الصلة  واملعاهداتالدولية  اإلجراءاتبعض 

مثل أهداف امأمم املتحدة للتنمية املستدامة 
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التنوع  ومعاهدةوجمعية امأمم املتحدة للبيئة 

امأمم املتحدة ومعاهدة البيولوجي وأهداف أيش ي 

اع ي بأتنو التجار الدول ومعاهدةملكافحة التصير، 

الييواتنات والنباتات البرية املهددة بالتنقرا . 

ويمكن للمنظمات اإلقليمية مثل التحادات 

امأوروبية وامأفريقية أيضا أن تعزمز وتنفذ 

 اإلجراءات ذات الصلة. 

 

، جنبا إلى جنب مع التحاد الدولي هذه املعاهدات

( من خالل مؤتمراتها IUCNالطبيعة ) لصون 

امأطر وخطط العمل  يعة تقدمعلى الطبلليفاظ 

واملبادئ التوجيهية والسياسات الدولية والقرارات 

الرئيسية للنسور )مثل  باملهدداتاملتعلقة 

للمواد الكيميائية،  والستخداماتم يالشسم

و  (الكهرباءشبكة  تآمناوالوفيات الناجمة عن 

/ أو اإلجراءات الالمزمة ليفظها، بما في ذلك تربية 

 وإعادته إلى موطنه.  وإكثاره (امأسر تحتالييوان )

 

 

األهداف، والقضايا الرئيسية، واإلجراءات 

 األساسية املرتبطة بها

لتحقيق امأهداف الثالثة )اتنظر أعاله( من خطة 

العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور 

 الية: امأهداف الت فٌيقترحية، يو اسو ور يامأفريقية امأ 

 

 عدل وفيات تحقيق اتنخفا  كبير في مل

النسور التي تحدث عن غير قصد 

بواسطة املواد السامة املستخدمة )في 

أغلب امأحيان بطريقة غير ماروعة( في 

 وصيد الفقاريات؛  التحكم

  دراك واليد من وفيات النسور عن إل

ستيرويدية املضادة الطريق العقاقير غير 

( وتهديد مضادات NSAIDsلاللتهابات )

 ،ستيرويدية السامةالغير اللتهاب 

تنظاق  امتدادمخاطرها على  و وظهورها 

خطة العمل التي تغطيها  التنشاار 

متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور 

 ية؛يو اسو ور يامأفريقية امأ 

  ضمان التنفيذ الكامل لقرار اتفاقية

باأن  11.15حفظ امأتنواع املهاجرة رقم 

 اإللغاء التدريجي لستخدام ذخيرة

 من قبل الصيادين؛ الرصاص

  اليد من التجار بأعضاء النسور من

أجل الستخدام القائم على املعتقدات 

 ووقفها في نهاية املطاف؛

  م ياليد من ممارسة الشسمالتقليل و

 الخفي من قبل الصيادين،

  اليد باكل كبير من وفيات النسور 

بمولدات  املرتبطة تكهربال الناجمة عن

 ؛ بائيالطاقة وشبكة النقل الكهر 

  اليد باكل كبير من وفيات النسور

بخطوط الناجمة عن الصطدام بنقل 

 ؛ الطاقة ومنااءآتها
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  آمن و مالئم  وفرة الغذاء بمستوى ضمان

مجموعات من أجل املحافظة على صية 

 النسور؛ 

  ضمان توفر املوائل املالئمة لتعايش

 ؛ والتغذية وأماكن الراحةالنسور، 

  ت القتل من مستويااليد باكل كبير

لنسور الناجمة عن املباشر واإلمزعاج ل

 امأناطة البارية؛ 

 من خالل النسور  دعم املحافظة على

إجراء مناشط متقاطعة تخدم في تغطية 

 الثغرات املعرفية؛ 

 ة على النسور ظفاحيماية واملالالنهو  ب 

فعال وتطبيق خطة من خالل تعزيز 

العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على 

 ة. وياسيو ور يريقية امأ النسور امأف

 

خطة العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على  تقدم

ة إطار عمل مفصل وياسيو النسور امأفريقية امأور 

 والتي تم ذكرهم  12ويتألف من  ،للعمل
 
هدفا

تضمينها مستوى عالى من ، إلى جاتنب أعاله

هذه يمكن وامأهداف لتحقيقها. و  املؤشرات

ماتركة، تنشيجة  33ها من خالل تحقيق قيتحق

  124وتنفيذ 
 
خطة العمل متعددة وتمتد  .نااطا

امأتنواع لليفاظ على النسور امأفريقية 

 جهد عام، وسيتحتاج إلى  12ملدة ة وياسيو ور يامأ 

 اخالل هذه الفترة لضمان تنفيذهتضافر الجهود و 

 بنجاح. 

  124ولكل من 
 
حسب مستوي من امأولوية مناطا

املراد حجم وتنطاق وسرعة شمولية املهدد 

مناط مباشر التصدي له، ويصنف إما أتنه 

للمحافظة، التعليم والتوعية أو الشاريعات 

. وتنشيجة لذلك، فقد وامأبحاث أو البحث واملتابعة

  17تم تحديد 
 
 أساسيا

 
تنفيذها  يمكن، مناطا

الفوري أمر بالغ امأهمية لضمان إحرامز التقدم 

تنحو تحقيق هدف "تطبيق خطة العمل متعددة 

اع لليفاظ على النسور امأفريقية امأتنو 

في أسرع وقت ممكن. وتركز ة" وياسيو ور يامأ 

جة عدة جواتنب من امأساسية على معال املناشط

حافظة والتي ، وإجراءات املاملهديدات املحرجة

عظم ممن تنفيذها تتقاطع مع بعضها والتي يمكن 

 طار إة النسور، وكذلك إلنااء يصلمل امأتنشاار دول 

 تنطاق اإلتنشاار.  لخطة عبر كاملا فعال لتنفيذ

 

 التنسيق الدولي للتنفيذ 

 

  الحاجة إلى خطة تنفيذية

الاكل العملي لشسهيل تنفيذ خطة العمل 

 املتعددة امأتنواع للنسور تتطلب من الاركاء

لها ة يمكن من خالالرئيسيين بالتفكير في طريق

. بيقهاوتط التي تم التخطيط إليها تنفيذ اإلجراءآت

التخطيط اسشباقي، عوضا عن التفاعلي، وهذا 

 فوالذي يسمح بتطبيق أفضل املمارسات بهد

ن م كثر فعالية للوقت واملوارد،امأ ضمان اإلدارة

أجل تحقيق النتائج املتوقعة في الوقت املناسب. 

كما أتنه يشيح الفرصة للنظر في الجواتنب الييوية 
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 مثل التنسيق الدولي؛ وتأمين املوارد؛ واستراتيجية

 التصال الفعالة. 

 

 

 إطار التنسيق 

من الضروري وجود هيكل وظيفي من أجل تيسير 

تنفيذ "تطبيق خطة العمل متعددة امأتنواع 

ة"، وياسيو ور يلليفاظ على النسور امأفريقية امأ 

 هاوذلك للنهو  بعملية التقدم بعد اعتماد

 معاهدة املحافظةمؤتمر أطراف اجتماع املتوقع في 

ثاني الهاجرة من الييواتنات الفطرية على امأتنواع امل

مكن ي للتنفيذ للتنسيق هيكل املقترحوال. عار

 على النحو التالي:  تلخيصه

وحدة تنسيق تقارير مذكرة تفاهم اتفاقية حفظ 

: املسئولة العامة عن التوجيه األنواع املهاجرة

واإلشراف على تنفيذ تطبيق خطة العمل متعددة 

النسور امأفريقية امأتنواع لليفاظ على 

ن لتأميقيادة الجهود ة، بما في ذلك وياسيو ور يامأ 

 التواصل مع الاركاء. و  ،املوارد، توظيف املنسق

املسئولة عن اإلشراف اليومي على  :العام املنسق

خطة تطبيق خطة العمل متعددة امأتنواع لليفاظ 

على النسور امأفريقية امأوراسية؛ وأيضا أولوية 

 المزمة لتمويل هذا املنصب. إيجاد املوارد ال

منسقين  4 – 3: تعيين املنسقون اإلقليميون 

إقليميين من أجل تغطية أوروبا وأسيا وأفريقيا 

والارق امأوسط للمساعدة في تنفيذ تطبيق خطة 

العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور 

 ة. وياسيو ور يامأفريقية امأ 

مجموعة عمل تطبيق خطة العمل متعددة 

األنواع للحفاظ على النسور األفريقية 

الكفاءة والفعالية لآللية للتواصل  :ةوياسيو ور ياأل 

مع كافة الدول، والاركاء على اإلتجاهين 

وامأطراف املعنية، من أجل ضمان تنفيذ تطبيق 

خطة العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور 

 ة. وياسيو ور يامأفريقية امأ 

طة العمل متعددة تطبيق خلتوجيه المجموعة 

األنواع للحفاظ على النسور األفريقية 

: يتوقع امأعضاء التصرف بكونهم ةوياسيو ور ياأل 

"أبطال" وأن يتحملوا املسئولية عن قيادة مهام 

 التوجيه ذات الصلة بمنطقتهم. 

تم إنااءها من قبل لجان النسور اإلقليمية: 

املنسقين اإلقليميين من أجل تيسير التصالت 

 املنطقة.  داخل

 تعتبر  :الوطنية املعنية بالنسور  فرق العمل

 لجمع ممثلين منإلدارة التواصل  الوسيلة الفعالة

 اإلدارات اليكومية ذات الصلة وأصياب املصلية

 اليفاظ على النسور  لوضع استراتيجية والاركاء

 . على املستوى الوطني

يجب أن يؤخذ باإلعتيار إلنااء   :املجتمعيالدعم 

يتمكن من خالله امأفراد واملنظمات هيكل 

عن دعمهم ومتابعة التقدم  املهتمون من اإلعراب

بشنفيذ الخطة، ومن النااطات التي يحتمل أن 

مع املبادرات القائمة مثل يوم التوعية تساعد 

تحقيق ذلك دون الياجة إلى لالعالمي للنسور 

 موارد إضافية كبيرة. 
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إطار التنسيق املقترح لإلشراف على تنفيذ تطبيق 

خطة العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور 

ارير تاير امأسهم إلى التقو ة. وياسييورو امأفريقية امأ 

وتاير  ،أو العالقات اإلشرافية / السشاارية

إلى الهياكل  الخضراء والصناديق امأسهم

الزرقاء  وتاير امأسهم؛ امأولية السشاارية

إلى التنفيذ وإعداد  والصناديق باكل أولي

 التقارير.

 

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

خطة العمل متعددة امأتنواع ت مسودة وضع

ة وياسيو ور يلليفاظ على النسور امأفريقية امأ 

 التنشاار دول  لضمان ارتباطها بكل واحدة من

التي تغطيها الخطة. ومع ذلك،  128 للنسور الـ

فمن املتوقع أتنه ربما تقوم كل حكومة وطنية 

بتحديد استخدام تطبيق خطة العمل متعددة 

امأتنواع لليفاظ على النسور امأفريقية 

ة لوضع استراتيجية حفظ النسور وياسيو ور يامأ 

الوطنية املصممة خصيصا )اطلع على ما ذكر 

فقط على امأتنواع املوجودة  أعاله( والتي تركز 

املحددة التي  املهدداتسيادتها ومعالجة ضمن 

 األنواع المهاجرة المحافظة علىاألطراف بمعاهدة 

 حوحدة التنسيق لمذكرة التفاهم للجوار

 المنسق العام

 المنسقون اإلقليميون

 الوكاالت والمنظمات الدولية المنفذة 

 حكومية(ال وغير)الحكومية 

 الوكاالت والمنظمات الوطنية المنفذة

 حكومية(الغير المنظقات )الحكومية و

 

 أصحاب المصلحة اآلخرين والجمهور العام 

 الوطنية فرق العمل

  المعنية بالنسور

اإلقليمية اللجان 

 للنسور

مجموعة 

 قيادةال

 للنسور

سور
عمل الن

عة 
جمو

م
 

ف ا
را

ط
أل

ركاء وا
ش

ر، وال
شا

إلنت
ل ا

دو
لمعنية

 

 وطنية 

 إقليمية 

  األورو آسيوية –إفريقيا 

 (عالمية)
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تعد تلك الخطوة و تواجهها كل من تلك امأتنواع. 

بالغة امأهمية ويتعين اعتمادها من قبل البلدان 

تضيف أتنواع هامة من أتنواع متكاثرة التي تس

)متناسلة( أو التي تقض ي الاتاء، املهاجرة العابرة. 

املثالية، يتعين وضع استراتيجية  ومن الناحية

حفظ النسور الوطنية لستكمال ودعم 

الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

البيولوجي القائم بالفعل في إطار اتفاقية التنوع 

 البيولوجي. 

 

 املوارد  وحشدجمع التبرعات 

جمع امأموال لللميزاتنية وخطة إعداد خطة شاملة 

العمل متعددة امأتنواع هو خارج تنطاق خطة 

ة، وياسيو ور يلليفاظ على النسور امأفريقية امأ 

ز عوضا عن ذلك على املبادئ امأساسية يركوالذي 

التي يتعين أن توجه عملية امليزاتنية وجمع امأموال 

 تعلقياملوارد، كما أتنه يحدد الفرص فيما  إدارةو 

 ر. النسو املحافظة على بقضايا محددة مرتبطة ب

لعمل ابشنفيذ خطة كاليف املتعلقة بالنسبة للت

النسور امأفريقية لليفاظ على أتنواع  تعددةامل

ومن حيث  اعتبارها، يمكن ةوياسيو ور يامأ 

ك تل، و يهيكل التنسيقالالجواتنب املتعلقة ب

واملناشط لعملية  جراءاتاإل لتنفيذ املطلوبة 

هم السعي لليصول على من املوعليه ف املحافظة،

مأرجح تكون من وعلى االتعهدات بالتمويل، 

معاهدة املحافظة على امأتنواع املهاجرة امأطراف في 

 يلهيكل التنسيقول، من الييواتنات الفطرية 

 في أقرب فرصة ممكنة؛ باعتبارها واحدة وتاغيله

 ةالهيكل من مسؤولياتهم الرئيسية، وأن هذه

في جمع امأموال من أجل التنفيذ وف تساعد س

متعددة امأتنواع العلمي لتطبيق خطة العمل 

 ة. وياسيو ور يلليفاظ على النسور امأفريقية امأ 

 

 معلومات إضافية 

نشجعهم للرجوع  لقراء املهتمون بهذا امللخصا

خطة العمل ل ختصرةامللمسودة النهائية غير ل

متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور امأفريقية 

ة، والتي يمكن تحميلها أيضا من وياسيو ور يامأ 

الدول مؤتمر اجتماع ب 1صفحة الويب الخاصة 

معاهدة املحافظة على امأتنواع املهاجرة امأطراف في 

 . الثاني عارمن الييواتنات الفطرية 

 

خطة العمل متعددة امأتنواع لليفاظ على  ضمنوت

أو  ة معلوماتوياسيو ور يالنسور امأفريقية امأ 

 املهدداتلى روابط لـخطط وتاريعات، تركز ع

. مجموعة من امأتنواعذات الصلة، أتنواع فردية أو 

وقد تم تطوير اثنين من تلك الوثائق بالتزامن مع 

تطوير تطبيق خطة العمل متعددة امأتنواع 

ة وياسيو ور يلليفاظ على النسور امأفريقية امأ 

 م: هواسشاارتها فيما يتعلق بالنوعين املحددين. و 

 

  الهجرة للمحافظة على مسار خطة عمل

 في البلقان 2النسور املصرية ملجموعة

 . ووسط آسيا

  ملسار الهجرة للمحافظة على خطة عمل

 .3النسر امأسود
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النسور السمراء  تم تطوير مخطط لستعادة

 4 باكل حرج املهددة بالتنقرا  (Gypsاآلسيوية )

حماية النسور في آسيا من  تكتلمن قبل 

ه باكل يتم تحديثوالذي (. SAVEالتنقرا  )

يماية النسور في ل سنوي من قبل أعضاء التكتل

آسيا من التنقرا ، وتوفير توجيهات واضية من 

تعكس نسور اإلقليم؛ حيث اليفاظ على 

اإلجراءات املوص ي بها في تطبيق خطة العمل 

امأفريقية متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور 

 ة. وياسيو ور يامأ 

كمرفقات لخطة العمل وردت  كافة الوثائق الثالث

متعددة امأتنواع لليفاظ على النسور امأفريقية 

  .ةوياسيو ور يامأ 

 
1-4 

http://www.cms.int/raptors/en/publication/multi-

species-action-plan-conserve-african-eurasian-vultures-
vulture-msap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://protect-eu.mimecast.com/s/ImN5CkNxhGRnYsVxddP?domain=cms.int
https://protect-eu.mimecast.com/s/ImN5CkNxhGRnYsVxddP?domain=cms.int
https://protect-eu.mimecast.com/s/ImN5CkNxhGRnYsVxddP?domain=cms.int
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This Summary in Arabic is a courtesy translation provided by the Saudi 
Wildlife Authority on behalf of the Government of the Kingdom of Saudi 
Arabia. 

 
 
 

ية الفطر للحياة السعودية الهيئة يعتبر هذا الملخص ترجمة غير ملزمة باللغة العربية مقدمة من
 .السعودية العربية المملكة حكومة عن نيابةبال
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