
 اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة  

 صحفي بيان
 

 إلطالقها الخامسة السنوية بالذكرى تحتفل المتحدة األمم قبل من مدعومة الجارحة  الطيور حول اتفاقية

 

الطيور  على المحافظةيصادف اليوم الذكرى السنوية الخامسة إلطالق مذكرة التفاهم حول   – 2013تشرين ثاني  1أبو ظبي، 
 المحافظةاتفاقية  ). تم إطالق مذكرة التفاهم هذه في أبو ظبي كجزء من Raptors MOUالجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا (

أنواع الحيوانات البرية المهاجرة بهدف وقف وعكس اتجاه اإلنخفاض في تجمعات الطيور الجارحة المهددة باالنقراض عالميا.  على
 أبو ظبي، نيابة عن حكومة اإلمارات العربية المتحدة. –نسيق لمذكرة التفاهم هنا بدعم من هيئة البيئة تم تأسيس وحدة الت

أنواع الحيوانات البرية المهاجرة / برنامج األمم المتحدة للبيئة:  على المحافظة  اتفاقيةقال السيد برادني تشامبرز أمين السر التنفيذي 
الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا دورا رئيسا في حماية الطيور الجارحة  على المحافظة تفاهم حول ال" تلعب مذكرة 

المهددة باإلنقراض على المستوى العالمي بفضل دعم اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من الجهات الداعمة. إننا نحث المزيد من 
 هذه األنواع المهددة".للمحافظة على الجهود الدولية الدول على االشتراك بالمذكرة في سبيل التعاون في 

 

الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا اوالتي تم  على المحافظةبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لمذكرة التفاهم حول 
 متميزة التي تم تحقيقها.، تغتنم وحدة التنسيق هذه المناسبة للنظر إلى بعض اإلنجازات ال2008تشرين ثاني  1إطالقها في 

 

% منذ عام 60الطيور الجارحة بنسبة تزيد عن  على محافظةلل لقد ازداد عدد الدول التي قامت بالتوقيع على هذه االتفاقية الدولية 
مجموع دولة موقعة على المذكرة من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا من  44. حاليا، وباإلضافة إلى اإلتحاد األوروبي، هنالك 2008

 دولة واقعة في المنطقة التي تغطيها االتفاقية. 132

 

الوطنية واإلقليمية" في والمحافظة  ، قامت وحدة التنسيق بإصدار "الخطوط اإلرشادية لتحضير استراتيجيات اإلدارة 2012في تموز 
الطيور الجارحة المهاجرة في  على المحافظة سبيل دعم الدول في تطوير استراتيجياتها كجزء من خطة عمل مذكرة التفاهم حول 

 إفريقيا وأوراسيا.

 

، اتفقت الدول على مجموعة من المهام ذات األولوية في 2012خالل االجتماع األول للدول الموقعة على المذكرة في كانون أول 
في تجمعات الطيور سبيل تطبيق المذكرة. تم إطالق العديد من المشاريع ألنواع مميزة في سبيل وقف وعكس اتجاه التناقص 

 :المهددة باإلنقراض عالمياالمهاجرة الجارحة 

 

لتطوير خطة عمل دولية يتم تنسيق تطبيقها  2012ـ تم تأسيس مجموعة عمل صقر الغزال في آذار  Saker Falconصقر الغزال 
عن الحكومات ومجموعات  صقر الغزال المهدد باإلنقراض عالميا. اجتمع ممثلونلعلى المستوى الدولي من أجل حماية أفضل 

صون الطبيعة والمهتمين في تربية الصقور في شهر أيلول الماضي من أجل تطوير خطة أكثر شمولية من أجل مساعدة هذا النوع 
 المهدد باإلنقراض.

 

ي من ـ في بداية هذا العام، بدأت مجموعة من الخبراء بتطوير خطة عمل دولية لهذا النوع الذ Sooty Falconصقر الغروب 
 المتوقع أن يصبح مهددا باإلنقراض عالميا في المستقبل القريب.

 



تم تدريب مجموعة من باحثي الطيور المحليين في شمال شرقي إفريقيا من أجل جمع ـ  Egyptian Vultureالرخمة المصرية 
 ربائي من خطوط الطاقة والتسميم.المعلومات عن هذا النوع المهدد باإلنقراض عالميا حيث تتضمن المهددات الرئيسة الصعق الكه

 

قر الغزال هي واحدة من العديد من األمثلة الرائعة التي قد أثبتت بشكل عظيم األهمية الكبيرة لالتفاقية في توفير ص"إن مجموعة 
طبيعة تعالج  على المحافظة اآللية لجمع ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من الجهات ذات العالقة لتطوير حلول 

التحّديات العديدة والمتزايدة التي تواجهها الطيور الجارحة"، قال السيد نيك ويليامز، مدير وحدة التنسيق لمذكرة التفاهم حول صون 
 ).Raptors MOUالطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا (

 

لطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا  على المحافظة ا بالنظر إلى المستقبل، ستسعى وحدة التنسيق لمذكرة التفاهم حول 
)Raptors MOU إلى التعاون وبشكل أكبر مع الدول الموقعة على االتفاقية وغيرها من الدول والشركاء في سبيل صون الطيور (

 أوراسيا. –الجارحة المهاجرة في منطقة إفريقيا 

 

 مالحظات للمحررين:

مجموعة واسعة من الحيوانات المهاجرة  على المحافظة) على  CMSأنواع الحيوانات البرية المهاجرة ( على المحافظة اتفاقيةتعمل 
تنوع حيوي  اتفاقية)، هي UNEP، والمدارة من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة (اتفاقية  المهددة باإلنقراض في العالم. إن هذه ال

 1TUwww.cms.intU1T.  اتفاقية دولة موقعة كأعضاء في هذه ال 119مهاجرة. هنالك حاليا دولية تضم خبرات خاصة في مجال األنواع ال

 

الطيور الجارحة المحافظة على تقوم وحدة تنسيقية مقرها في أبو ظبي في اإلمارات العربية المتحدة بإدارة مذكرة التفاهم حول 
دولة وإقليم في  132نوعا من الطيور الجارحة وتمتد لتغطي  76). تغطي المذكرة Raptors MOUالمهاجرة في إفريقيا وأوراسيا (

 1TUwww.cms.int/species/raptorsU1Tمنطقة إفريقيا ـ أوراسيا (أوروبا وآسيا). 

 

 يمكن تحميل الخطوط اإلرشادية من الرابط التالي:

1TUhttp://www.cms.int/species/raptors/pdf/guidelines_nat_reg_cons_manage_strat.pdfU1T 

 

 ط التالي:يمكن تحميل تقرير االجتماع الصادر عن االجتماع األول للدول الموقعة على المذكرة من الراب

1TUhttp://www.cms.int/species/raptors/meetings.htmU1T 

 

 للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال:

الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا، البريد المحافظة على مذكرة التفاهم حول نيك. ب. ويليامز، وحدة التنسيق، 
 569 2605 50 971+، هاتف: 1TUnwilliams@cms.intU1Tاإللكتروني: 
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