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ماهي دواعي حماية الطيور المائية المهاجرة؟
•تشكل الطيور املائية املهاجرة جزءا ً هاما ً من التنوع البيولوجي الطبيعي في العالم والتي البد من حفظها من
أجل منفعة األجيال احلالية والقادمة وهذا بالتماشي مع هدف معاهدة التنوع الثقافي من عام  1992واألجندة
.21
•للطيور املائية املهاجرة قيمة بيئية وايكولوجية وجينية وعلمية وجمالية وترفيهية وثقافية وتعليمية واجتماعية
واقتصادية.
•تقطع الطيور املائية املهاجرة عادة مسافات هائلة عابرة بذلك احلدود الدولية خالل ترحالها العادي ومن ثم لتحط
الرحال لقضاء فصل الشتاء أو للتكاثر .وخالل ترحالها الطويل فهي بحاجة إلى موائل تخدم استراحتها في
العديد من البلدان ،وهي معرضة لشتى أنواع الظروف واخملاطر .والعديد من الطيور املائية في غاية الضعف إزاء
اإلزعاجات والعوائق التي يصنعها اإلنسان وتردي املوائل وآثار التغير املناخي .وتقليصا ً لهذه اخملاطر فالمناص من
قيام كافة البلدان ،التي تتواجد فيها الطيور املائية ،من التآزر والتعاون مع بعضها البعض في هذا الشأن.

أ

أ

آ

اتفاقية حفظ الطيور المائية الفريقية – الوروبية – السيوية المهاجرة (– )AEWA

الدول
وسيلة للتعاون
ي

إن كان بلدكم طرفا ً في املعاهدة متعددة األطراف حلفظ الطيور املائية األفريقية – األوروبية – اآلسيوية املهاجرة
فسيكون قادرا ً على تقدمي مساهمة جوهرية في احملافظة على الطيور املائية املهاجرة ومواطنها وذلك في كافة مقاصد
مسارات هجرتها.
واملطلوب من الدول املنضمة إلى اتفاقية حفظ أنواع احليوانات البرية املهاجرة ( )CMSهو تطوير اتفاقيات خاصة
للحيوانات التي الحتظى باحلفظ املطلوب والتي ستستفيد من التعاون الدولي .وتُعتبر اتفاقية حفظ الطيور املائية
األفريقية – األوروبية – اآلسيوية املهاجرة ( )AEWAواحدة من هذه االتفاقيات التي مت إبرامها في عام  1995والتي
مايزال برنامج األمم املتحدة للبيئة  UNEPيقوم على إدارتها ،وهي اتفاقية بيئية متعددة األطراف وترمي إلى صون
وإعادة توطني احليوانات املائية املهاجرة واملعتمدة ايكولوجيا ً على املناطق الرطبة وهذا على األقل جلزء من دورتها احلياتية
السنوية وذلك لتكون في حالة محافظ عليها بصورة جيدة.
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نحضكافةالدولالتيتقعفياملناطقاإلفريقية – األويروآسيويةملساراتهجرةالطيوراالنضمامإلىاتفاقية
حفظالطيوراملائيةاألفريقية – األوروبية – اآلسيويةاملهاجرة.)AEWA( فيحنيأناتفاقيةحفظأنواعاحليوانات
املهاجرة ( )CMSتقومباتخاذإجراءاتحفظمباشرةبخصوصعددقليلجدا ًمنالطيوراملائيةاملعرضةللخطرفإن
اتفاقيةحفظالطيوراملائيةاألفريقية – األوروبية – اآلسيويةاملهاجرة ( )AEWAتوفرأدواتأكثرتفصيال ًومالئمة
فيمايتعلقبـ  255طائرا ًمائيا ًفياملنطقةاإلفريقيةاألويروآسيوية.وإزاءاملناطقالشاسعةواملتنوعةجيوغرافيا ًالتي
تغطيهااتفاقية ( )AEWAفإناألخيرةتضمأكبرعددمنالدولاملنضمةإلىكافةاتفاقياتحفظأنواعاحليوانات
املهاجرة ( )CMSوالواقعةفيمساراتهجرةالطيور،كماأنهاتشكلأيضا ًأكبرأداةحلفظمساراتترحالهافيالعالم.
 وفيحالةاستيفاءكافةأحكاماالتفاقيةوخطتهاالتنفيذيةفإناتفاقية ( )AEWAستساهمفيحتقيقأهداف
آيتشيللتنوعالبيولوجي منمعاهدةالتنوعالبيولوجي.
دخلت اتفاقية حفظ الطيور املائية اإلفريقية – األوروبية – اآلسيوية املهاجرة ( )AEWAحيز التنفيذ في  1نوفمبر/
تشرين الثاني  1999وهي تغطي  120كيانا ً ( 119دولة  +االحتاد األوروبي) والواقعة في إفريقيا وأوروبا وفي أجزاء من
آسيا وأمريكا (كندا) والتي بات العديد منها منضما ً إلى  .AEWAوتقوم هذه البلدان بتبادل املعلومات والعمل على
تضافر جهودها في مجال احملافظة على أنواع الطيور املائية املهاجرة.

مزايا االنضمام إىل اتفاقية ( – )AEWAالمزايا ت ز
واالل�امات
في حالة االنضمام سيشارك بلدكم في صنع قرارات السياسة الدولية.
كل دولة توقع على االتفاقية تستفيد من التمتع بعضوية كاملة خالل اجتماعات الدول العضو واللجان املنبثقة عن
( )AEWAواالجتماعات ذات الصلة .كما أن الدول العضو جتد أنفسها في الصفوف األمامية أثناء املداوالت املتعلقة
بكافة الشؤون االستراتيجية والعلمية أو املالية واملتعلقة بحفظ الطيور املائية املهاجرة على الصعيد الدولي مبا فيه
تطوير وتنفيذ خطط عمل دولية تخص أنواعا ً معينة من الطيور املائية املهاجرة في مسارات هجرتها وذلك بالتعاون
الوثيق مع األطراف األخرى.

ستستفيد دولتكم أيضا من اخلبرة الدولية.
بعد االنضمام تستفيد الدولة املنضمة إلى اتفاقية حفظ الطيور املائية األفريقية — األوروبية — اآلسيوية
املهاجرة ( )AEWAمن بعضها البعض وذلك من خالل نتائج األبحاث واملعلومات القيمة فيما يتعلق بحفظ الطيور
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املهاجرة واستخدامها املستدام .كما أن الدول العضو حتصل على منفذ إلى التكنولوجيات والبيانات واملعرفة الفنية
(التقانة) ذات الصلة ،وفوق ذلك تتلقى املساعدة في مسائل احملافظة على أعداد الطيور املائية املهاجرة .ويساعد
تقاسم اخلبرة وممارسات التنفيذ الدول على التقدم في حتقيق أهدافها للمحافظة.

سيلتزم بلدكم بتنفيذ اتفاقية حفظ الطيور املائية األفريقية – األوروبية –
اآلسيوية املهاجرة ()AEWA
توفر االتفاقية وكذلك خطة تنفيذها امللزمة قانونا إطارا ً فكريا وقانونيا ً يخدم بدوره كقاعدة إلجراءات احلفظ اخلاصة
على األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية .كما أن اخلطة االستراتيجية التفاقية حفظ الطيور املائية األفريقية –
األوروبية – اآلسيوية املهاجرة ( )AEWAإلى جانب مجموعة أهدافها ومؤشراتها الواضحة توفر أيضا ً منهجا ً أكثر
هيكلية ومما هو جدير باالعتماد عليه لدى تنفيذ االتفاقية.
اليترتب على االنضمام التفاقية ( )AEWAأية مخاطر فعلية أو مساوئ اقتصادية .وفي الوقت الذي تنص فيه االتفاقية
على احلماية الصارمة للحيوانات املهددة باالنقراض ودعم تدابير احلفظ لكافة األنواع املبينة في القائمة  1فإن
تصميمها املرن يسمح باالستخدام املستدمي (وخاصة الصيد) وإدارة الطيور املائية األقل تهديدا ً بخطر االنقراض.
وعالوة على ذلك فإن املساعدة في مسائل حفظ مواطن الطيور من شأنه أن يستقطب مصادر جديدة للدخل ،وعلى
سبيل املثال السياحة البيئية.

التزام بلدكم في رفع التقارير لـ AEWA
وإلى جانب تنفيذ املبادئ التوجيهية للسياسة واملشاريع الدولية /الوطنية فإن األطراف املتعاقدة ملزمة بتقدمي تقارير
وطنية دورية توثق تقدمها في احلقول التي حتددها االتفاقية .منذ عام  2012فإن التقارير الوطنية لـ  AEWAقد مت
تقدميها عبر وسيلة أونالين تسهل مسألة رفع التقارير وحتليل البيانات املقدمة.

التزام بلدكم في تقدمي مساهمة مالية سنوية
تلتزم البلدان بدعم التنسيق الذي تقوم به األمانة الدائمة وهذا من خالل مساهمة مالية سنوية تقوم على مقياس
األمم املتحدة للتقييم والتي لن تقل عن  2000يورو/سنويا ً .وباإلضافة إلى ذلك فإن الدول العضو مدعوة لتخصيص
مساهمات طوعية دعما ً لتنفيذ (.)AEWA
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كيف تصبح الدولة طرفاً ف� اتفاقية حفظ الطيور المائية الفريقية – أ
الوروبية –
إ
ي
آ
السيوية المهاجرة ()AEWA
من حيث املبدأ فإنه بإمكان كافة البلدان الواقعة في هذه املنطقة وكذلك منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية
أن تصبع طرفا ً في هذه االتفاقية عن طريق التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لالتفاقية ،وهي السبل التي
مبقتضاها ترسي الدولة قبولها إلحدى املعاهدات وفقا للقانون الدولي (اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،1969 ،املادة ،2
( 1ب).
منذ دخولها حيز التنفيذ بتاريخ  1نوفمير /تشرين الثاني  1999فإن بإمكان كافة الدول التي تتواجد فيها الطيور والتي
لم توقع على االتفاقية أن تصبح طرفا ً فيها من خالل االنضمام إليها (املادة  )3( 13من اتفاقية حفظ الطيور املائية
األفريقية – األوروبية – اآلسيوية املهاجرة ( . )AEWAاالنضمام هو ذلك اإلجراء الذي تصبح من خالله دولة ما طرفا ً في
اتفاقية انتهت مفاوضتها وقامت دول أخرى بالتوقيع عليها غير أنه وبعد انقضاء مدة معينة فقد مت إغالق فترة التوقيع
عليها .ويعتبر اإلنضمام من املنظور القانوني مساويا ً للتصديق على االتفاقية حيث تودع وثيقة االنضمام لدى املودع –
وفي هذه احلالة مملكة هولندا – وتقوم أمانة اإليداع بإلزام الدولة املعنية أمام القانون الدولي.

أ

الخطوة الوىل :املشاورات التمهيدية والتوثيق:
لضمان مشاركة كافة اجلهات احلكومية املعنية بشئون االتفاقية في مرحلة مبكرة ،ميكن تكوين جلنة وزارية مشتركة
لضمان كون املشاورات فعالة .وبالتشاور مع الوزارات املعنية األخرى (كوزارة املالية ووزارة الزراعة وغيرها) والوزارة أو
الهيئة ذات االختصاص لتنفيذ االتفاقية والتي تكون في العادة وزارة البيئة ،تقوم هذه بإعداد وثيقة تتعلق مبضامني
االنضمام إلى اتفاقية حفظ الطيور املائية األفريقية – األوروبية – اآلسيوية املهاجرة ( )AEWAوعلى أن ترتب الوثيقة
شئونا ً من بينها اإلطار اإلداري والتشريعي والتي هي ضرورية لتنفيذ اتفاقية حفظ الطيور املائية األفريقية – األوروبية
– اآلسيوية املهاجرة ( )AEWAواحلاجة إلى قوانني جديدة ،هذا باإلضافة إلى حتليل التكلفة والفائدة التي ستعود على
الدولة املنضمة لالتفاقية .وميكن أن تستخدم هذه الوثيقة كمرجع إعالمي يُستند عليه في سياق اتخاذ قرار االنضمام
لالتفاقية.

الخطوة الثانية :عملية صنع القرار على املستوى الوطني:
انطالقا ً من توفر اإلرادة السياسية للشروع في االنضمام فإن الوزارة أو اجلهة اخملتصة تقوم بالتشاور مع اجلهات
التشريعية املعنية بإعداد وثائق االنضمام إلى املعاهدات الدولية ،وعادة مايتم ذلك عبر القسم القانوني في وزارة
اخلارجية .وتقوم اجلهة ذات االختصاص بتحديد من سيقوم باتخاذ قرار قبول االنضمام لالتفاقية على املستوى الوطني
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أو من سيعتمدها .وتقوم سلطة اتخاذ القرار بالتنويه إلى الوثائق الالزم استكمالها وعملية صنع القرار املطلوبة قبل
أن يتم التوقيع على الوثيقة وإيداعها .هذا باإلضافة إلى احلصول على املوافقة من رئاسة الدولة أو رئاسة احلكومة
أو من خالل مداوالت برملانية فإن مثل هذه العمليات قد تشمل أيضا ً إصدار تشريعات جديدة أو مراجعة قانونية أو
تقييمات على مستويات مختلفة في الدولة.
التحفظ هو إعالن رسمي تصدره الدولة وقت اتخاذها اإلجراءات املطلوبة لالنضمام ألية معاهدة دولية ،ومبقتضاه تقرر
الدولة عدم التزامها ببعض بنود املعاهدة (املادة ،1،2د من اتفاقية فيينا) .ويتيح التحفظ للدولة أن تنضم ملعاهدة
متعددة األطراف والتي لواله ملا كانت لديها اإلرادة أو القدرة للمشاركة فيها .واليجوز إبداء حتفظات عامة على نصوص
هذه االتفاقية ،غير أن إبداء حتفظات على ايداع وثيقة االنضمام بخصوص نوع أو أنواع تشملها االتفاقية أو بخصوص
أية أحكام معينة في اخلطة التنفيذية (االتفاقية ،املادة  )15أمر جائز .ويجوز سحب هذا التحفظ في أي وقت بإشعار
كتابي إلى أمانة اإليداع.

الخطوة الثالثة :التحضير للتوقيع على االتفاقية:
بعد استيفاء جميع اإلجراءات التشريعية الوطنية ،وحيثما تكون ضرورية ،لالنضمام إلى االتفاقية تقوم اجلهة اخملتصة
في الدولة بتحضير وثيقة االنضمام وأية وثائق إعالنية (انظر املوقع االلكتروني لالتفاقية  AEWAبخصوص منوذج
الوثيقة) .وتقوم الكثير من الدول بإسناد هذه املسؤولية لوزارة اخلارجية.
البد من قيام رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية بالتوقيع على الوثيقة .وميكن أن ينوب عنهم شخص آخر
طاملا أنه قد مت تخويله بالصالحيات الكاملة لذلك.

الخطوة الرابعة :إيداع وثيقة االنضمام:
التدخل وثيقة االنضمام لالتفاقية حيز النفاذ إال من خالل استالم أمانة اإليداع لها ،وهي حكومة مملكة هولندا
(االتفاقية املادة  .)17وجرت العادة أن يتم هذا اإلجراء عن طريق سفير الدولة املعنية في هولندا .وفي العادة يطلب
سفير دولة االنضمام أو من ينوب عنه االجتماع في وزارة خارجية مملكة هولندا ويقوم بتسليم وثيقة االنضمام ومعها
مذكرة موقع عليها سفير الدولة .وميكن أيضا إيداع وثيقة االنضمام في سفارة هولندا في دولة االنضمام أو إذا لم يكن
هناك سفارة لهولندا ،يتم ايداعها في أقرب سفارة لهولندا.
ويبدأ سريان االتفاقية في اليوم األول من الشهر الثالث من تاريخ ايداعها.
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