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 وأوروبا وآسيا إفريقيافي  األنواع المهاجرة من الطيور الجارحة على لمحافظةامذكرة التفاهم  حول 

 عينالموق  ن إ

عام يونيو 32الموقعة في بون في  من الحيوانات الفطرية أن معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرةب ممنه استدراكا  

المعاهدة يشجع  من هذهIV.4  أن المقال ة للحفاظ على األنواع المهاجرة وتنادي ببادرة تعاونية عالمي م9191

 فيما يتعلق بأي من أعداد األنواع دارية غير ملزمة قانونيا  إبما فيه اتفاقيات  –اتفاق  ىلإلى الوصول إالموقعين 

 المهاجرة.

بأن جميع هذه ومدرج تحت الملحق األول  )رتبة الصقريات( Falconiformesعدد من أنواع ال أن  ممنه مالحظةو

 هذه المعاهدة؛حق الثاني من لاألنواع في الم

التغير المناخي على مؤشر قوي لجودة النظام البيئي و الجارحة تمثلبأن األنواع المهاجرة من الطيور ممنه واعتبارا  

 نطاق انتشارها؛

 دول مختلفة؛عابرة أقاليم و وأوروبا وآسيا إفريقياالجارحة تهاجر بين الطيوركبيرة من  أعدادا   بأنم منه واعترافا  

التي ال تتمتع وأوروبا وآسيا و إفريقيافي  الجارحةة من األنواع المهاجرة من الطيورباألعداد المتزايد ممنه و اهتماما  

اتجاه حالة و المعلومات حولفي عدم توفر قليمي و/أو العالمي وباألخصإلعلى النطاق ا محافظة مالئم وضعب

 ؛وآسيا  إفريقيافي  المهاجرةالطيور

 إفريقيافي  الجارحةالطيورمحافظة غيرمالئم للعديد من أنواع  وضعبأنه من العوامل التي تسهم في  ممنه دراكا  إو

كنتيجة للقتل غير  معدالت تكاثرهاانخفاض الوفيات وتجزئة موائلها، ارتفاع وأوروبا وآسيا هي فقدان، تدهورو

قتصادية البشرية )المدمرة للتنوع البيئي( و إلغير المستدام، النشاطات ا الصيدبشكل خاص(،  المشروع )التسميم

بأنه من المرجح أن يسبب التغير المناخي المزيد من التأثيرات الضارة على  دراكا  إو ،ممارسات استخدام األراضي

 الطيور الجارحة؛اد تعد

على األنواع  أن تقوم أو تسهم بالمحافظة من األدوات البيئية المتعددة األطراف قائمة بأنه يمكن لسلسلة ممنه و بوعي  

 الجارحة و لكن تفتقر لخطة عمل دولية موحدة؛المهاجرة من الطيور

في  الجارحةاألنواع المهاجرة من الطيورالجهود الدولية للمحافظة على لى تضافرإبالحاجة الفورية  ممنه واقتناعا  

 محافظة مالئم لهم؛ وضعللحفاظ على واستعادة و وأوروبا وآسيا إفريقيا

وأوروبا  إفريقيافي  الجارحةعلى األنواع المهاجرة من الطيور محافظةعلى الحاجة لزيادة الوعي بخصوص ال وتأكيدا  

 وآسيا؛

 91-32البوم الذي عقد في و الجارحةطيورالسادس لل الذي اعتمده المؤتمرالعالمي 2رقم  قتراحإلل دراكا  واست

برنامج األمم المتحدة للبيئة/ معاهدة المحافظة على األنواع ل 8.12وللتوصية رقم  في بودابست، هنغاريا، م3002مايو

 وأوروبا وآسيا؛ إفريقياالبوم في و الجارحةتحسين حالة المحافظة على الطيورحول ( UNEP/CMSالمهاجرة )

حكومية والمنظمات ال الدولية المنظماتلى إضافة إلأهمية مشاركة جميع دول االنتشار في المنطقة باب ممنه دراكا  إو

في التعاون للمحافظة على األنواع المهاجرة من الطيور ذات الصلة، منظمات القطاع الخاص غير الحكومية و

 وموائلها؛ الجارحة
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الحكومية  نتشار والمنظمات غيرإلا بين دول ا  جراءات سيتطلب تعاونإلالتنفيذ والتطبيق الفعال لهذه ا بأن ممنه را  قراإو

الطيور مراقبة رة وداإالتوعية للحفاظ على، استعادة، زيادة المحلية والدولية من أجل تشجيع البحث، التدريب و

 الجارحة.

 ما يلي: واقررقد 

 نطاق وتعريفات

 مذكرة التفاهم هذهألغراض  .9

 

 )رتبة الصقريات( وال Falconiformes"الطيور الجارحة" تعني األعداد المهاجرة من أنواع الأ( 

Strigiformes  من مذكرة وأوروبا وآسيا المدرجة في الملحق األول  إفريقيا)رتبة البوم( الظاهرة في

 التفاهم هذه؛

 

نتشار واألقاليم المدرجة في الملحق الثاني من مذكرة التفاهم إلوأوروبا وآسيا" تعني دول ا إفريقيا "ب( 

 هذه؛

 

ألهداف  وفقا  الجارحة وموائلها ستخدام المستدام للطيورإلدارة، بما فيه اإل"المحافظة" تعني الحماية واج( 

 ومبادىء مذكرة التفاهم هذه؛

 

 32على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية الموقعة في بون في معاهدة المحافظة "المعاهدة" تعني د( 

 ؛م9191يونيو عام 

 

 أسفل؛ 32للفقرة  التفاهم هذه وفقا   لمذكرة عالموق  عني يع" موق  ال"( ه

 رتارية" تعني سكرتارية المعاهدة؛"السكو( 

وأوروبا  إفريقيافي  الجارحةللمحافظة على األنواع المهاجرة من الطيور خطة العمل وخطة عمل" تعني ( ز

 وآسيا في الملحق الثالث.

 

من  (9)ذ( ) لى إ( 9)أ( )الفرعية فة في الملحق األول، الفقرات المصن   ، المصطلحاتعلى ذلك عالوة  

 بعد إجراء التغييرات الالزمة.المعاهدة تتوجب أن تحمل ذات المعنى في مذكرة التفاهم هذه، 

 

د القرار من معاهدة بون، كما حد   4بموجب اتفاق المادة الرابعة، الفقرة  قانونيا  هذه المذكرة غير ملزمة . 3

 .(م9111أكتوبر 99-94جتماع الثاني لمؤتمر أطراف المعاهدة. )جنيف إلالمعتمد خالل ا 3.2

 

للمعاهدة و/أو القرارات ذات العالقة  تفسير أي مصطلح أو بند من مذكرة التفاهم هذه سيكون وفقا  . 2

ر على نحو مختلف عن ما ف أو مفس  كان هذا المصطلح أو البند معر  ذا إ إالوالمعتمدة من اجتماع الموقعين، 

 جاء في مذكرة التفاهم هذه.

 

 ال يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه. المالحق الثالثة تشكل جزءا  . 4
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 المبادىء الرئيسية

 

الجارحة للطيور محافظة مالئم وضعظ على قة لتحقيق وللحفاجراءات منس  إيتوجب على الموقعين اتخاذ . 5

 – حقيق هذه الغاية سيسعونولت .مناسبا  ضمن نطاق انتشارها و لتفادي تدهورها متى وأين ما كان ذلك 

دة في الفقرتين السابعة و جراءات المحد  إللى اتخاذ اإ -اللتزامتهم الدولية  ضمن نطاق صالحيتهم واعتبارا  

 العمل. و المصممة في خطةدة مع الخطط المحد  الثامنة 

 

 دة في الفقرة الخامسة أعاله.جراءات المحد  إلعون المبدأ الوقائي عند تنفيذ اق الموق  سيطب  . 2

 

 العامةجراءات المحافظة إ

 

دارية متى ما كانت إلالقانونية، التنظيمية و اجراءات إلتطبيق هذه اتنفيذ ولى تبني، إعون . سيسعى الموق  9

 وموائلها.الطيورالجارحة في توافق مع المحافظة على 

 

 لى:إعون . لتحقيق هذه الغاية، سيسعى الموق  1

 

المتواجدة ضمن مناطقهم، و تجمع الطيورالجارحة ومواقع موائل المهمة، المسارات الهامة وتحديد الأ( 

 ؛ترميم مالئمة/أو عادة تأهيل وإدارة، تقييم، إ، و/أو ةتشجيع حماي

 

من بينها  ، أين ما كان ذلك مناسبا   شبكة موائل مالئمةأو تأسيس  تنسيق مجهوداتهم لتأمين صيانة ب(

 ؛واحدالموائل التي تمتد على مناطق تخص أكثر من موقع 

 

عن أسباب  أو الناتجة  ،البشريةالبحث في المشاكل المطروحة أو المرجح أن تطرح من قبل النشاطات ج( 

جراءات تعويضية إترميم الموائل، وعادة تأهيل وإعالجية ووقائية، من بينها جراءات إالسعي لتنفيذ أخرى و

 ؛ه الموائللفقدان هذ

 

تعليمات طوارىء مالئمة لتحسين التي تتطلب عمل دولي منسق لتطويرد( التعاون في الحاالت الطارئة 

في التعامل مع هذه عين ، و لتحضير موجهات لمساعدة كل من الموق  الطيور الجارحة محافظة على تعدادال

 الحاالت؛

 

لى تقييم قائم على أفضل معلومات متوفرة حول بيئتهم وأن إيستند الجارحة التأكد أن أي استخدام للطيوره( 

 لى األنظمة البيئية التي تدعمهم؛إضافة إللهذه األنواع با يكون مستداما  

 

لى مناطقها األصلية على إالجارحة دخال الطيورإعادة إلمالئمة الستعادة تعداد الطيورو جراءاتإاتخاذ  و(

 في المحافظة عليها؛ لبوادرشرط أن تساهم هذه ا

 

جارحة في غير مناطقها األصلية، بما فيها السالالت الطيورالدخال إجراءات مالئمة لمنع إاتخاذ  ز(

 م به المنطقة؛التنوع البيولوجي التي تتس   تأثير ضار للمحافظة علىك من نة، لما في ذلالمهج  
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، بما فيه تنسيق مناهج البحث والمراقبة و،أينما الجارحةبيولوجية وبيئة الطيورتشجيع البحث في مجال ح( 

 متعاونة؛، تأسيس برامج بحث ومراقبة مشتركة أوكان مناسبا  

 

تطوير برامج تدريبية ذات  -أينما كان ذلك ممكنا   -و تدريب لتنفيذ نشاطات المحافظة التقييم متطلبات ط( 

 أولوية مالئمة؛

 

و  الجارحة بالطيورستيعاب لقضايا المحافظة المتعلقة إلارفع الوعي وتطويروصيانة برامج من شأنها ي( 

 مبادىء مذكرة التفاهم هذه؛و ألهدافموائلها و

 

 البرامج التعليمية؛المحافظة و، المراقبة، ونتائج البحثتبادل المعلومات ك( 

 

 التعاون بقصد المساعدة المشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وباألخص في مجال البحث والمراقبة.ل( و

 

 وضعبهدف دعم  األخرى بتوقيع مذكرة التفاهم هذه،نتشارإللى تشجيع دول اإعون سيسعى الموق   .1

 على الطيور الجارحة. المحافظة

 

 التنفيذ والتقارير

 

كل من  سيعلموتصال لكل المسائل المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه؛ إعين نقطة كل من الموق  ن سيعي  . 90

نشاء وحدة التنسيق إو قبل دة. تصال المحد  إلسم وعنوان نقطة اإب -نشائهاإمتى ما تم  -وحدة التنسيق عينالموق  

 نها السكرتارية.تعي  ستتحمل هذه الواجبات وحدة تنسيق مؤقتة 

 

على مذكرة التفاهم هذه.  تفاقإلاأبوظبي فور –سلطات هيئة البيئة  بالتعاون معنشاء وحدة تنسيق إسيتم . 99

 ستتحمل مهام مماثلة.و 92تحت الفقرة نشاء وحدة تنسيق ثابتة إلى أن يتم إستعمل وحدة التنسيق المؤقتة 

 

متى ما كان  –تقديم لى تحضيروإعون في غضون عامين من فعالية مذكرة التفاهم هذه، سيهدف الموق  . 93

مساوية  )مثال خطط العمل وثائق وروبي( أوألتحاد اإلقليمية )مثال اإستراتيجية وطنية أوإ -ذلك مالئما  

نواع المجموعة الثانية  أل -مالئما  متى ما كان ذلك  –ادرة( ألنواع  المجموعة األولى والخاصة باألنواع الن

 لى وحدة التنسيق المؤقتة.إفي الجدول األول من خطة العمل 

 

له و  جتماع رئيسا  إلوسينتخب ابمثابة هيئة صنع القرار لمذكرة التفاهم هذه. عين الموق  سيكون اجتماع . 92

 –جتماعات للتزامن مع إلسيتم تنظيم ا جراءات التي أوصت بها السكرتارية.إلعتبار قانون اإلسيأخذ بعين ا

و يمكن ألي وكالة  الصلة.الملتقيات األخرى المالئمة والتي يتواجد بها الممثلون ذو -متى ما كان ذلك مناسبا  

ذا إال إمراقبين،  من قبلعين في هذه المسائل أن تكون ممثلة في جلسات اجتماع الموق   أو هيئة مؤهلة فنيا  

جراءات المتفق عليها من قبل إلالمشاركة خاضعة لقانون اعين الموجودين. الموق   اعترض على األقل ثلث

 جتماع.إلا

 

ثالثة  على األقل بعد أن يكون قد قدم ستعقد الجلسة األولى من اجتماع الموقعين في أسرع فرصة ممكنة. 94

تمويل لثالثة ائق مساوية أوأووثستراتيجياتهم إعين بعد دخول مذكرة التفاهم هذه مرحلة التنفيذ أرباع الموق  

 أعوام بعد فعالية مذكرة التفاهم هذه.
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لمتاحة لها وذات تقريرعام قائم على كل المعلومات اخالل الجلسة األولى، ستقدم وحدة التنسيق المؤقتة  .95

ستراتيجيات إلجدول للتقدم الدوري لتنفيذ استمارة وإ الجارحة. ستتبنى الجلسة األولى أيضا  العالقة بالطيور

ل المالحق الخاصة بمذكرة لتعديجراء إجتماع إلو في الجلسة األولى، سيتبنى اجراءات المماثلة. إلأو ا

 لعقد الجلسات التالية الجتماع األطراف. -ذا ما كان هذا ضروريا  إ -التفاهم و سيتخذ الترتيبات

 

ساعد تالتنسيق ل تأسيس وحدةل السكرتاريةبالتعاون مع  الموق عين سيقوم اجتماع خالل الجلسة األولى، .92

الراغبة في  ل والمنظماتعين والدوالموق  النشاطات فيما بين  وتسهلتجهيزالتقاريرتصاالت وتشجع إلا في

ستقوم و ،لى الموقعينإالوثائق المماثلة التي تصلها و ستراتيجياتإلستتيح وحدة التنسيق جميع ا .المشاركة

جتماعات التالية إلاجتماع الثاني وإلخطة العمل قبل ستة أشهر من عقد اباستعراض التقدم في تنفيذ 

عين موقعه في وسيتخذ اجتماع الموق  .من اجتماع الموقعين توكل إليها بواجبات أخرى ، والقيامعينللموق  

ألخذ األولى بعد ا هخالل جلستعين متفق عليها بالتراضي من قبل الموق   أو دولية إقليميةمحلية، مكتب منظمة 

 .جميع العروض المعروضة عتبارإلابعين 

 

  نتشار.إلدول اعين وا لجميع الموق  تاحتهإللية م المحلية والدودتقوم وحدة التنسيق بتجميع تقاريرالتقس. 99

 الدولي األول، فستقوم بهذه المهمة وحدة التنسيق المؤقتة.و فيما يتعلق بجمع التقريرالمحلي و

 

المتعلقة بمذكرة لى النشاطات التي تم اتخاذها وإتفاقية، إلأطراف في ا الذين هم أيضا   -عونالموق  سيشير. 91

 األطراف.هم هذه في تقريرهم المحلي لمؤتمرالتفا

 

غيرها من المعلومات ات العلمية، الفنية، القانونية والمعلوملى تبادل ودون تأخيرإعون سيسعى الموق   .91

نتشار األخرى، المنظمات إلالتعاون مع دول اسيسعون إلى  و، جراءات المحافظةإالضرورية لتنسيق 

تسهيل البحث و الخبراء بهدف تطوير التعاون فيالدولية ذات الصلة، المنظمات المحلية غير الحكومية و

 مهمة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.

 

في مناطقهم من الجارحة على الطيور للمحافظة جراءات الالزمةإلالى تمويل تنفيذ إعون سيسعى الموق  . 30

الجوانب الرئيسية من تمويل ى مساعدة بعضهم البعض في تنفيذ ولإو سيسعون غيرها. مصادرهم المحلية و

 جراءات المماثلة.إلاستراتيجياتهم أوإتنفيذ عدة من مصادر أخرى لتمويل وطلب المساخطة العمل و

 

 البنود النهائية

 

 محدودة. معدة لفترة غيرمذكرة التفاهم هذه . 39

 

في سيصبح ساري المفعول في أي اجتماع للموقعين. أي تعديل متخذ ل يمكن لمذكرة التفاهم هذه أن تعد  . 33

 إلى كافةستعمل السكرتارية على نقل نص أي تعديل متفق عليه  جماع.إلباجتماع و إلتاريخ تبنيه من ا

 نتشار.إلدول ا كافةعين والموق  

 

أكثر صرامة  جراءاتإعين من اتخاذ هذه ينص على منع أي من الموق   ال شيء في مذكرة التفاهم. 32

 .طقتهالجارحة في منللمحافظة على الطيور
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عون في كل جلسة الجتماع الموقعين مذكرة التفاهم هذه، بما في ذلك الترتيبات العملياتية، سيراجع الموق  . 34

 المؤسسية المتعلقة بالتنفيذ.دارية وإلا

 

 .نفرادإلتحاد أو اإلباعين مذكرة التفاهم هذه سيلزم أي من الموق  ال شيء في . 35

 

واع المهاجرة ستكون مذكرة التفاهم هذه مفتوحة للتوقيع في مقر سكرتارية معاهدة المحافظة على األن. 32

منظمة وروبا وآسيا وألي أو إفريقياالجارحة في نتشارالتي تشمل الطيورإلدول الكافة لفترة غير محدودة و

 قتصادي.إلقليمية للتكامل اإ

 

الحكومية الوطنية أن ترتبط  بمذكرة التفاهم هذه الحكومية الوطنية والدولية وغير يحق للمنظمات .39

من معاهدة  1خاصة بتنفيذ خطة العمل بموجب البند السابع، فقرة التوقيع عليها كشركاء متعاونين وب

 .المحافظة على األنواع المهاجرة

 

الذي يتواجد فيه  التاريخ مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول منذ اليوم األول للشهر الذي يعقب.  ستصبح 31

. بعد ذلك  إفريقياكل من أوروبا وآسيا و من على أقل تقدير، بما في ذلك دولتان على األقل عةثمانية دول موق  

الة  .عالموق  ذلك  اريخ توقيعيعقب تمنذ اليوم األول للشهر الذي  ألي موقع آخر تصبح المذكرة فع 

 

مكتوب للسكرتارية. سيسري مفعول خطارإع أن ينسحب من مذكرة التفاهم هذه بيسمح ألي موق   .31

 خطار.لإلستالم السكرتارية إع بعد ستة أشهر من تاريخ نسحاب لذلك الموق  إلا

 

 ستكون السكرتارية هي المسؤولة عن مذكرة التفاهم هذه.. 20

 

الفرنسية هما لغتا العمل لجميع القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم هذه، بما في ذلك نجليزية وإلستكون ا. 29

 التخاطب.جتماعات، الوثائق وإلا


