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  نشرة صحفية
 

قد من بعِ تحتفالن ودولة اإلمارات معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة 
ً  حماية األنواعالشراكة في   محلياً وعالميا

 

الشراكة سنوات من  10أبوظبي اليوم فعالية لالحتفال بمرور  –نظمت هيئة البيئة  :2019ديسمبر  16أبوظبي، 
 ،في مجال المحافظة على األنواع المهاجرة المتحدةاإلمارات العربية دولة و األنواع المهاجرةبين معاهدة 

بحضور الفعالية، بمقر الهيئة بأبوظبي، أقيمت . وعالمياً و محلياً نجازات حققت خاللها العديد من اإلت
 سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري،، ووزير التغير المناخي والبيئة ،الزيودي بن أحمد الدكتور ثاني معالي

   .بوظبيأ –ليل جلوكا، مدير مكتب معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة أبوظبي و –لهيئة البيئة األمين العام 

 ،في أبوظبيمكتب سكرتارية معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة  اءنشإيأتي هذا االحتفال في ذكرى و
، ويعمل كمركز إقليمي وحيد 2009أكتوبر  منذ الذي تستضيفه هيئة البيئة بالنيابة عن حكومة إمارة أبوظبي

  .ألمانيابة خارج مقرها الرئيسي في بون معاهدلل

شأن إدارة أبقار ب مذكرة التفاهمتنسيق عملية تنفيذ لسكرتارية، لل بإدارة مكتبينأبوظبي المعاهدة في  مكتبيقوم و
مذكرة تفاهم بشأن المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في أفريقيا وأوروبا و ،والمحافظة عليهاالبحر 
ر الطيوبنجاح عدداً من المبادرات لحماية أبقار البحر والطيور المهاجرة من المكتب قاد ومنذ إنشائه  .وآسيا

تطوير أدوات عمل المكتب نطاق يتضمن  ، حيثنقراضوغيرها من األنواع المهاجرة المهددة باالالجارحة 
، ةالدول الناميفي الوطنية علمية محددة لدراسة الحيوانات المهددة باالنقراض بشكل أفضل، ودعم المبادرات 

 .ت الدولية رفيعة المستوىوتيسير اعتماد سياسات استراتيجية لحماية األنواع في المنتديا

وأثنى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، خالل الكلمة التي القاها بمناسبة 
االحتفال بمرور عشر سنوات على استضافة المكتب اإلقليمي التفاقية األنواع المهاجرة على الجهود المبذولة 

في دولة اإلمارات، مؤكداً أن حماية الحياة البرية والحفاظ على تنوعها من  في الحفاظ على التنوع البيولوجي
القضايا ذات األولوية التي حظيت باالهتمام في الدولة، إذ شكلت الحجر األساسي في مجال الحفاظ على البيئة 

 وتنميتها.

الطيور المهاجرة واألنواع  وأضاف أن الدولة، نظرا لموقعها الجغرافي الممتاز، تمثل ملجأً لمئات األنواع من
البرية والبحرية، التي تفد إلى الدولة سنوياً، مستفيدة في ذلك من دفء المناخ وتوفر الغذاء على طول مسار 
الهجرة أو في أماكن الراحة والتكاثر، إذ تضم دولة اإلمارات مجموعة هامة من الجزر والمناطق المحمية والتي 

رة، تشتمل على ثماني محميات تّم تسجيلها ضمن القائمة الدولية لألراضي تمثل موائل هامة للطيور المهاج
الرطبة ذات األهمية العالمية التابعة التفاقية (رامسار). وتّم إنشاء هذه المحميات في إطار تخفيف الضغوط التي 

وجي في ولتتعرض لها الطيور المهاجرة وتوفير أقصى درجات الحماية في سبيل المحافظة على التنوع البي
-2015الدولة وتعزيز االستدامة البيئية بما ينسجم مع أهداف الخطة االستراتيجية العالمية للطيور المهاجرة 

 .2021، وتحقيقاً لرؤية اإلمارات 2023

كما أكد معاليه على أن دولة اإلمارات تعتبر من المسارات الهامة لهجرة الطيور وتكاثرها حيث يبلغ عدد أنواع 
نوع تّم تسجيل تواجدها  135مستوطن و 240نوع، منها حوالي  443تي تم رصدها في الدولة حوالي الطيور ال

نوع من أبقار البحر في اإلمارات والتي تعتبر ثاني دولة بعد استراليا  3000مرات قليلة. باإلضافة إلى وجود 
  اظ على أبقار البحر. تحتضن أكبر عدد من األنواع، مما يجعل من إمارة أبوظبي موقعاً مهماً للحف
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وقال الدكتور الزيودي أن الدولة انضمت لعدة اتفاقيات وذلك استكماالً لجهود الدولة للحفاظ على الحياة الفطرية، 
منها اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض (السايتس) واتفاقية التنوع البيولوجي، 

على أربعة مذكرات تفاهم لألنواع المهاجرة وهي: مذكرة التفاهم في شأن السالحف البحرية، ثم تال ذلك التوقيع 
ومذكرة التفاهم في شأن أبقار البحر (األطوم)، ومذكرة التفاهم في شأن الطيور الجارحة ومذكرة التفاهم بشأن 

جرة إدراكاً منها بحجم التهديدات الحفاظ على أسماك القرش. كما انضمت الدولة مؤخرا الى اتفاقية األنواع المها
  التي تتعرض لها تلك األنواع المهاجرة التي تشكل الدولة نطاقاً جغرافياً النتشارها.

: "لطالما اعتبرت اإلمارات أبوظبي -لهيئة البيئة وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، األمين العام 
عزيز شراكتنا تيعتبر . والثقافيإرثها ا الطبيعي وهاستراتيجيتها لحماية تراثالحفاظ على األنواع جزًءا مهًما من 

دعم الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات العربية في هامة خطوة معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة مع 
سلطان  زايد بنالشيخ  ،وضع أسسها المغفور له، والتي والمحافظة على األنواعحماية البيئة مجال في المتحدة 
 ." مؤسس دولة اإلمارات ،آل نهيان

ألبوظبي أتاح الفرصة  معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة التعاون معأن الظاهري: " ةالدكتور أكدتو
نجاح على مستوى العالم، والمشاركة ب الحفاظ على البيئةبا هالتزامللتأكيد على ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

 ."لألمم المتحدة ةاألطراف تابع ةمتعددمعاهدة إطار في حماية األنواع في األخرى دول مع ال

  :في أبوظبيمكتب سكرتارية معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة التي حققها نجازات اإلتشمل بعض و

 تم تطويرها حزمة أدوات بحثية الستخدامها في دراسات أبقار البحر واألعشاب البحرية تطوير ،
 ،2017في مارس  الحزمةالخبراء الدوليين. تم إطالق أبوظبي وعدد من  –هيئة البيئة  باالشتراك مع

 .حول العالم دولة 100في أكثر من  المحافظة على األنواعاستخدمها الباحثون ومديرو  ومنذ ذلك الحين
  الجديدة ساخنة المناطق الالمصايد وعلى ضغوط الوالذي حدد  ،2012عام  في استبيان موحدتطوير

مع وأبقار البحر. التي تحتضن معظم مناطق الموائل  تغطوقد دولة على األقل،  18محتملة في ال
 .من األكثر شمولية في العالم تعتبربيانات تم إنشاء قاعدة ، مشاركة 8000ما يقرب من الحصول على 

  مليون دوالر أمريكي،  6أبقار البحر واألعشاب البحرية بقيمة على  لمحافظةلرائد مشروع إطالق
بناء القدرات لمشروعات الحفظ المجتمعية في ثماني بالمشروع ساهم و .بدعم من مرفق البيئة العالمية

: إندونيسيا، مدغشقر، ماليزيا، موزمبيق، جزر سليمان، وهي نتشار أبقار البحرادول تقع في نطاق 
 43اآلالف من األشخاص من خالل وع في هذا المشرشارك وسريالنكا، تيمور الشرقية، وفانواتو. 

 .على األنواع ظامشروًعا مختلفًا للحف
  الضوء على أولويات الحفظ عبر  تسلطوالتي ، لحفاظ على الصقر الحرلخطة العمل العالمية إعداد

 .واقتراح إطار إدارة واضح لالستخدام المستدامنطاق انتشار هذا النوع 
  ارطة خوالتي تعتبر آسيوية،  -النسور األفريقية األورومتعددة من أنواع  للحفاظ على خطة عملوضع

 .المهاجرة آسيوية -األورونوًعا من النسور اإلفريقية  15على ظ احفالطريق دولية الستعادة و
  عمورية  صقرودعم إجراءات الحفظ العملية على أرض الواقع ألنواع محددة مثل النسر المصري. 

على مدى العقد الماضي، " أبوظبي –، مدير مكتب معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة ليل جلوكاقال و
طيور الجارحة، واألنواع المهاجرة األخرى، الأبقار البحر، والمحافظة على في من اإلنجازات حققنا الكثير 

أبوظبي  –ة لهيئة البيئالمتواصل ويعد الدعم السخي والمجتمعات البشرية التي تشاركها وتعتمد عليها. بدعم من 
ها الطرق العديدة التي أثبتت ب ىحدإن حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تستضيف المكتب نيابة ع
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معاهدة المحافظة  شراكةتمثل ، واألنواع المهاجرة على مر السنين الحفاظ على بجهود دولة اإلمارات التزامها
 ". إلى اآلن حجر الزاوية في كل ما تم تحقيقهأبوظبي  –البيئة على األنواع المهاجرة وهيئة 

معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة وهيئة  بين شراكةال تسليط الضوء على اإلنجازات التي حققتهاتم وقد 
 ،التالي من خالل الرابطإليه إلكتروني خاص يمكن الوصول  موقعفي  أبوظبي –البيئة 

-year-10-celebrating-species-migratory-together-https://www.cms.int/en/page/working
partnership  

، بحريةتغذى على األعشاب الالتي ت ،الحركة ئةبطيو ممن الثدييات البحرية كبيرة الحجأبقار البحر وتعتبر 
ً موطنتعتبر وهي ، لهاتوفر المياه الضحلة الهادئة على طول ساحل أبوظبي البيئة المثالية و بقرة  3000لحوالي  ا

يتم مشاركتها مع ثالث دول خليجية أخرى. وفقًا والتي بقار البحر في العالم، تجمع ألثاني أكبر تمثل ، بحر
 مهددةر أبقار البح تعتبر الطبيعةحماية للقائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض التابعة لالتحاد الدولي ل

 .في السنوات الستين الماضية ٪30بنسبة  دهااعدأ تحيث انخفض ،نقراضباال

تحدة، ية المتعد الطيور الجارحة، وخاصة بعض أنواع الصقور، مهمة للغاية بالنسبة لإلمارات العربفي حين 
لى المحافظة عفي الهام ولكن أيًضا بسبب دورها  ،في مجال المحافظة على األنواع قيمتهاليس فقط من حيث 

مع تعرض  ةط متزايدولضغ تتعرض العديد من أنواع الطيور الجارحةإال أن الصيد بالصقور التقليدية. رياضة 
 . التهديدات البشرية نتيجةالعديد منهم لالنقراض 

 - أنتهى -

  :مالحظات للمحررين

رنامج األمم المتحدة تحت رعاية ب CMS المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية معاهدةتعمل 
حماية مجموعة كبيرة من  التي تهدف الى ،العالمعلى نطاق وهي معاهدة التنوع البيولوجي الوحيدة للبيئة 

 عةوقاألطراف الموتقوم . وموائلها ومسارات هجرتها المهاجرة والطيور البحريةالحيوانات الفطرية البرية و
ة مواتية لألنواع المهاجربيئة عمل بشكل فردي وتعاوني لضمان الحفاظ على بالالمهاجرة  األنواععلى معاهدة 

ويقع . بلداً  130لموقعة كأطراف في هذه االتفاقية وفي الوقت الراهن يبلغ عدد الدول ا. نطاق انتشارهاعبر 
  . www.cms.int ،تفاقية األنواع المهاجرة في بون، ألمانياال العامة المقر الرئيسي لألمانة

 
 

 أكبر مكتب هو أبوظبي – المهاجرة األنواع على المحافظة معاهدة/  للبيئة المتحدة األمم برنامج مكتب يقوم
هيئة  وتستضيف. السكرتاريةالمحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية خارج مقر  لمعاهدة تمثلي
ويقوم المكتب . 2009نيابة عن حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ عام المكتب أبوظبي  -البيئة 

 شارها ومذكرةانت مواقع امتداد ىعل وموائلها البحر أبقار حول التفاهم مذكرة: هما اتفاقيتين تنفيذ على باإلشراف
 كما يختص المكتب. اآلسيوية األوربية والمنطقة أفريقيا منطقة في المهاجرة الجارحة الطيور حول التفاهم

األنواع المهاجرة ذات األهمية اإلقليمية بما في ذلك الطيور والثدييات المتعلقة بالتهديدات المشتركة بمعالجة 
  .البحرية والسالحف البحرية

 

، بحماية وتعزيز جودة الهواء، 1996أبوظبي، التي تأسست في عام  –تلتزم هيئة البيئة : أبوظبي –هيئة البيئة 
حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي.  والمياه الجوفية باإلضافة إلى

الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية ومن خالل الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع 
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العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع االبتكار والعمل الجاد التخاذ تدابير، 
وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا 

  .www.ead.ae ضمن أهم األولويات في األجندة الوطنيةالبيئية 
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