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  تقرير حول إجنازات االحتاد العربي حلماية احلياة الربية
  2010أكتوبر حىت  2009أكتوبر  خالل الفرتة من

  

  :العربية والدولية اللقاءاتيف جمال املشاركة يف : أوالً 

العربـى لحمايـة    الموضوعات المتعلقة بمجال عمل االتحاد التى تم تنظيمها حول النـدوات 

، بعض الدول العربيـة  ة الوراثية وحماية الحياة البرية بيوى والهندسالتنوع الحكالحياة البرية 

وتقديم أوراق  وحضور فاعلياتها والتى شارك االتحاد العربى لحماية الحياة البرية فى تنظيمها

 ، ومن بينها: عمل بها

، والتي نظمها مركز البحوث ندوة التغيرات المناخية واَثرها على البيئة فى مصر  -

وزير الزراعة  /تحت رعاية السيد األستاذ، وذلك بجمهورية مصر العربية الزراعية 

 . 2010فبراير  21واستصالح األراضى فى يوم 

، والذي نظمته جامعة القاهرة ، تكنولوجيا الطاقة ومصادر المياة فى الوطن العربى  ندوة -

ليابانية بالقاهرة رئيس جامعة القاهرة والسفارة ا /الدكتوراألستاذ وذلك تحت رعاية السيد 

 .2010فبراير  22 –21خالل الفترة 

التنوع البيولوجي " وندوة تحت عنوان: "منتدى عام "  2010يوم البيئة العالمي االحتفال ب -

حماية الطبيعة قطاع  ما، والذي نظمه "التنوع البيولوجي لمصر .. الحاضر والمستقبل

،  2010يونيو  6-5ة خالل الفترة من وزارة الدولة لشئون البيئة بجمهورية مصر العربيب

 وزير الدولة لشئون البيئة –ماجد جورج القاهرة تحت رعاية السيد المهندس/فى بيت وذلك 

 .بجمهورية مصر العربية
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، وندوة تحت عنوان: "إحياء التراث الثقافي لسيوة"  احتفالية مدينة سيوة بيومها الوطني -

حماية الطبيعة بوزارة الدولة لشئون البيئة ا إدارة محمية سيوة وقطاع موالتي نظمته

 .2010يونيو  19ذلك يوم بجمهورية مصر العربية و

وحضـور فاعلياتهـا   فى تنظيمها االتحاد العربى لحماية الحياة البرية التى شارك  املؤمترات 
 ، ومن بينها:وتقديم أوراق عمل بها 

لمستدامة في الدول العربية المؤتمر الدولي الثالث حول اآلفاق المستقبلية للتنمية ا -

، والذي نظمته وزارة الدولة لشئون البيئة المصرية مع الجمعية االفريقية للتنمية واالفريقية 

 22 – 19خالل الفترة  جمهورية مصر العربية -المستدامة ، وذلك بمدينة شرم الشيخ 

ض ورقة عمل ، حيث قام ممثل االتحاد العربي لحماية الحياة البرية بعر 2009ديسمبر 

 ". األنواع النباتية البرية المالئمة للبيئة الصحراوية في المنطقة العربيةحول " 

الحيوان لدى الشرق  ألصدقاء الثاني المؤتمر الدولياالشتراك في تنظيم وحضور فاعليات  -

، والذي  3/3/2010–1 القاهرة خالل الفترة من، والذي عقد في  األوسط وشمال أفريقيا

عية المصرية للرفق بالحيوان بتنظيمه ، وذلك باالشتراك مع االتحاد الدولي قامت الجم

وممثلي ووزارة الزراعة واستصالح االراضي المصرية ) IFAWللرفق بالحيوان (

، اإلمارات  جمعيات الرفق بالحيوان من بعض دول العالم مثل الكويت ، سورية ، فلسطين

ريكية. ت المتحدة األمنمسا ، بلجيكا ، أستراليا والوالياالعربية المتحدة ، إنجلترا ، فرنسا ، ال

لالتحاد العربي قامت األمانة العامة ون ، بنت الحسي األميرة عاليةشاركت في االفتتاح وقد 

بإلقاء محاضرة حول " الحياة البرية في منطقة الشرق األوسط وشمال لحماية الحياة البرية 

 .االتحاد العربي لحماية الحياة البريةة (مطويات) حول تم توزيع نشرات تعريفيوأفريقيا " ، 

، والذي نظمته الجمعية األردنية الملكية المؤتمر األقليمى حول مستقبل السياحة البيئية  -

 –3خالل الفترة  المملكة االردنية الهاشمية -ذلك في مدينة عمان و، لحماية الطبيعة 
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 عرض ورقة عمل حولب لحماية الحياة البريةقام ممثل االتحاد العربي ، حيث  5/3/2010

 ."السياحة البيئة في جمهورية مصر العربية"

الدولية لتنظيم اإلتجار في األنواع  عشر للدول األطراف في االتفاقية المؤتمر الخامس -

والذي عقد ،  "CITESالبرية المعرضة لخطر االنقراض والمعروفة باسم "اتفاقية سايتس 

والذي صدرت عنه مجموعة من ،  25/3/2010-13لفترة من في دولة قطر خالل ا

موافقة على المقترح المصري حول نقل تمساح النيل من الملحق الالقرارات ، من بينها 

 سمحيي ذوال الى الملحق الثاني المحظور صيدها نهائيااالول لالتفاقية والذي يضم األنواع 

صفر) ، مع  إتجار (كوته ن خالل التربيةفي بحيرة ناصر م ذا النوعمة لهاالمستد بالتنمية

إعطاء فرصة لجمهورية مصر العربية لتقديم المزيد من الدراسات والبحوث واالحصاءات 

الخاصة بأعداد هذا النوع وحجم تكاثره وتأثيره على البيئة المحيطة ، حتى يمكن السماح 

(السماح النيل  لجمهورية مصر العربية بالبدء في صيده والسماح بتصدير جلود تمساح

 السادسالمؤتمر ، على ان يتم عرض ذلك في باإلتجار وفقاً لكوتة تحددها اتفاقية سايتس) 

 .2012في عام  عقده مزمعلدول األطراف في االتفاقية والعشر ل

جمعية تكنولوجيا  ، والذي نظمته كل من لتكنولوجيا المياه عشرالمؤتمر الدولى الثالث  -

وزير التعليم تحت رعاية ذلك ومكتب اإلقليمي لليونسكو بالقاهرة ، وال بنهاجامعة و المياه

القاهرة ب 23/3/2010-21الفترة من  خالل بجمهورية مصر العربية العالى والبحث العلمى

حيث ناقش المؤتمر التاثيرات السلبية لنقص المياه على البيئة ، جمهورية مصر العربية  –

 .ازن الحيوىوتاثير التغيرات المناخية على التو

 وآفاق حول اولويات االقتصاد العربي المشترك وتفعيل االول لتحسين العربي المؤتمر -

، والذى نظمة اتحاد  العالمية االقتصادية التكتالت ظل في العربي ومستقبل االقتصاد
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جامعة الدول  –مجلس الوحدة االقتصادية العربية  – المصدرين والمستوردين العرب

 المملكة االردنية الهاشمية. -ذلك في مدينة عمان و،  8/2010/ 4–3رة في الفت العربية

شارك االتحاد العربـى لحمايـة الحيـاة    اجتماعات جملس الوحدة االقتصادية العربية:  
كافة االجتماعات التى وجهت له االمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصـادية  حضور البرية فى 

 ينها:العربية الدعوة لحضورها ، ومن ب

والمنعقد بمجلس الوحدة االقتصادية العربية تحت رعاية السيد  اجتماع آلية االستثمار -
االمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية خالل يومي  -االستاذ الدكتور/ أحمد جويلي 

 .12/10/2009و 11

السيد االستاذ  والمنعقد بمجلس الوحدة االقتصادية العربية تحت رعاية اجتماع آلية التجارة -
 13االمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية خالل يومي  -الدكتور/ أحمد جويلي 

 . 14/10/2009و

-7خالل يومى اجتماع مجلس الوحدة االقتصادية العربية على المستوى الوزاري  -
لوحدة االمين العام لمجلس ا - الربيع، والذي عقد برئاسة معالي السفير/ محمد  8/6/2010

 .االقتصادية العربية

األمين العام لمجلس الوحدة  - الربيعمعالي السفير/ محمد اجتماع االتحادات العربية مع  -

، بهدف  20/7/2010بمركز اعداد القادة بالعجوزة بتاريخ  والذي عقد،  االقتصادية العربية
 .صةالعربية النوعية المتخص جديدة لعمل االتحاداتالستراتيجية االمناقشة 

شارك االتحاد العربى لحماية الحياة البرية فى حضور اجتماعات جامعة الـدول العربيـة:  
كافة االجتماعات التى وجهت له االمانة العامة لجامعة الدول العربية الـدعوة لحضـورها ،   

  ومن بينها:

مكافحة لفريق العربى المعنى بمتابعة االتفاقيات البيئة الدولية الخاصة باالجتماع السنوي ل -

الجمهورية العربية -، وذلك بمدينة دمشقالتصحر والتنوع البيولوجى وحماية الحياة البرية 
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وقد شارك فى حضور هذا األجتماع جميع  12/2009/ 18 – 16السورية فى الفترة من 
 .حكومية أو غير حكوميةالمنظمات المعنية بحماية البيئة والحياة البرية سواء كانت 

قي العربي لنقاط االتصال الوطنية للتحضير لمؤتمر األطراف العاشر االجتماع التنسي -

وذلك  9/2010/ 20-19عقد فى الفترة من والذي ،  لالتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي
 بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية.

  :يةأنشطة مركز معلومات احلياة الربية لالحتاد العربي حلماية احلياة الرب: ثانياً 
علـى  االتحاد العربي لحماية الحياة البرية موقع  علىالبيانات الواردة  تحديث بصفة منتظمةتم ي  

   ).www.afwp.orgشبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) ، وعنوانه (

أشارت أهم االحصاءات الصادرة عن مركز معلومات الحياة البرية لالتحـاد العربـي لحمايـة      
 إلى ما يأتي: 30/7/2010حتى  1/1/2009ترة من خالل الفالحياة البرية 

 660على شبكة المعلومات الدولية االتحاد العربي لحماية الحياة البرية موقع يبلغ عدد زوار  -
  زائر.

على شبكة المعلومات الدولية االتحاد العربي لحماية الحياة البرية موقع يبلغ عدد زيارات  -
، والباقي يمثل الزيارات  جديدة ألول مرةزيارات % 38زيارة ، من بينها نحو  1741

 .الدورية لزائرين غير جدد

تمثل الزيارات المباشرة (من خالل كتابة اسم الموقع مباشرة على شبكة االنترنت ودون  -
االتحاد موقع زيارات من جملة عدد % 51اللجوء إلى استخدام محركات البحث) نحو 

، في حين تمثل الزيارات غير المباشرة  نترنتاالعلى شبكة العربي لحماية الحياة البرية 
الزيارات ، وتمثل الزيارات من جملة عدد % 44(من خالل استخدام محركات البحث) نحو 

االتحاد العربي غير المباشرة (من خالل استخدام المواقع األخرى التي تُشير إلى موقع 
% 5المرتبطة بالموقع) نحو على شبكة االنترنت أو المواقع األخرى لحماية الحياة البرية 

 .الزياراتمن جملة عدد 

دول  10على شبكة المعلومات الدولية االتحاد العربي لحماية الحياة البرية موقع يمثل زوار  -
عربية واجنبية ، هي: األردن ، اإلمارات ، السعودية ، الكويت ، ليبيا ، مصر ، إنجلترا ، 

 ريكية.الواليات المتحدة االمفرنسا ، وألمانيا ، 
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على شبكة االتحاد العربي لحماية الحياة البرية  موقعل الواحدة الزيارة مدة متوسط يبلغ -
 حوالي ثالث دقائق. المعلومات الدولية

يوالي المركز االتصال بالمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العربية ، وذلك بهدف   
ياة البرية ، وخاصةً في مجال اإلتجار غير تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الحفاظ على الح

 المشروع في األنواع البرية من حيوانات ونباتات.

االحتـاد العربـي حلمايـة املعنيـة بنشـاط متابعة أنشطة املنظمـات الدوليـة : ثالثاً 
 : والتنسيق معهااحلياة الربية 

      IUCN  ـ فى إطار  2010ة العـالمي  االحتفال بيوم البيئ
" فإن االتحاد العربى لحماية الحياة البرية يقوم بالتنسيق مـع المكتـب   "عام التنوع البيولوجي 

األقليمى لغرب أسيا بتبادل المعلومات ومناقشة الخطـط واألسـتراتيجيات الخاصـة بـالتنوع     
القطـاع  -بيـة األمانة العامة لجامعـة الـدول العر   بالتنسيق معالبيولوجى المشتركة والتى تتم 

صدار الطبعة الثالثة من إ ، حيث يتم حالياًإدارة البيئة واألسكان والتنمية المستدامة -األقتصادى
  نشرة المتوقعات العالمية للتنوع البيولوجى.

      IFAW      يقوم االتحاد العربى لحمايـة الحيـاة البريـة
الدول العربية وكـذلك فـى    فيفى تنفيذ أنشطته  لرفق بالحيوانالصندوق الدولى ل بالتنسيق مع

 مختصـة سواء كانـت   والمنظمات المعنيةالصندوق واالتحاد  ينظمهاالمؤتمرات التى حضور 
كانت أقليمية أو دولية وفى تنفيذ الدورات التدريبيـة   أوحماية الحياة البرية ببالرفق بالحيوان أو 

 جال الحفاظ وحماية الحياة البرية.لرفع كفاءة العاملين فى موالندوات التى ينفذها الصندوق 

اللجان العلمية لالتحاد  ناقشتهاالتي  المشتركةالدولية القضايا ببعض  وفيما يلي بيان   

  : العربي لحماية الحياة البرية

                                                 
ى العالم والمعنيه بحماية الطبيعة ، حيث يقدم الدعم الفنى يعد االتحاد الدولى لصون الطبيعة المنظمة الدولية األكبر من نوعها على مستو )(1

  ا.للدول العربية فى مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتدعيم المشروعات البحثية والدورات التدريبية واللقاءات والمؤتمرات العلمية به
التي تعمل على تحسين حياة الحيوانات سواء البرية أواألليفة في المنظمات الدولية غير الحكومية الصندوق الدولى للرفق بالحيوان أحد يعد  )(2

  .جميع أنحاء العالم
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ساند االتحاد العربى لحماية الحياة البرية رأى صندوق الرفـق بـالحيوان         
حول  )CITES) ()3في اتفاقية سايتس مؤتمر األطراف وقف أي قرار يمكن أن يأخذه رورة ضب

، ألن  التي لديها مخزون من العاجلبعض الدول األفريقية إتجار السماح بإعطاء حصه أو كوته 
لوحظ فى األونـة األخيـرة ضـبط     خاصةً وأنه قدذلك يؤدى إلى عودة أنشطة األتجار بالعاج 

  الموانى الدولية واألفريقية. المهربة عبر العاج اتالعديد من شحن
أرسل االتحاد العربى لحماية الحياة البرية توصيه اللجنة العلمية للحيـوان       

باالتحاد إلى المنظمات المعنيه بأهمية حماية النمور وعدم التوسع فى تربيتها فى مراكز أكثـار  
لتعرضـها الشـديد   تحقيق أرباح تجارية بغرض فى البرية وبهدف يتعدى الحفاظ على أعدادها 

  .لخطر األنقراض
أرسل االتحاد العربى لحماية الحياة البرية توصيه اللجنة العلميـة للحيـوان         

بنقـل  للتوصـية  إلى سكرتارية أتفاقية سايتس المقدم لالتحاد إلى المنظمات المعنيه لدعم الطلب 
 إلى الملحق األول لحمايته من األنقراض.لحق الثاني لألتفاقية من المالدب القطبى 

  :ةالبحثي قرتحاتاملالدراسات والتدريب ويف جمال : رابعاً 
 13يتضـمن  برنامج تـدريبيى  شارك االتحاد العربى لحماية الحياة البرية فى إعداد     

 ، والـذي عقـد  " إدارة مكافحة النباتات المخدرة والممنوعة " محاضرة متخصصة في مجال 
موظف من وزارة البيئة والمياه بدولـة االمـارات    20لتدريب عدد  2010شهر فبراير خالل 

جامعة الدول العربية  –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  طلببناءاً على ، وذلك  العربية المتحدة
، ) محاضرة15وقد تم إعداد عدد ( دولة االمارات العربية المتحدة). –(المقر اإلقليمى بالشارقة 

 :التالية شملت الموضوعات

 .تهريب المخدرات... أساليبه التقليدية والحيل المستحدثة -

 .تطوير استراتيجية المواجهة األمنية لمكافحة المخدرات -

 .تصنيف المواد المخدرة -

 .النباتات المخدرة -

 .الطبية للنباتات المخدرة المواد الفعالة واألهمية -

                                                 
دولية تجمع مفاهيم الحياة البرية والتجارة الدولية ضمن وسيلة قانونية ملزمة لتحقيق أهداف االستخدامات المستدامة لالنواع ال اتفاقية سايتس )(3

تصدير واستيراد الحيوانات والنباتات الحية والميتة وأجزائها ومشتقاتها من خالل  عمليات يمتنظ، وذلك عن طريق  البرية والمحافظة عليها
  اً.نظام تصاريح وشهادات معتمد ومتعارف عليه دولي
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 .المنظور االقتصادي لتجارة المواد المخدرة -

 .المخدرات في العالم العربي -

 .الكشف عن المخدرات... أساليبه التقليدية والمستحدثة -

 .الطبيعة اإلدمانية للمخدرات -

 .التصدي لإلدمان -

 .التأثير الفسيولوجى لتعاطي المواد المخدرة -

 .ه ومراحله وأسبابهاإلدمان... ماهيته وأنواع -

 .أضرار تعاطي وإدمان المخدرات -

 .إجراءات ضبط قضايا المخدرات -

 .الجهود العربية والدولية لمكافحة المخدرات -

 تم إعداد ورقة عمل حول   

، وذلك بناءاً  " األنواع النباتية البرية المالئمة للبيئة الصحراوية في المنطقة العربية " -
 .ئة والتنمية المستدامة واالسكان بجامعة الدول العربيةعلى طلب ادارة البي

، وذلك بناءاً على طلب وزارة البيئة  " السياحة البيئة في جمهورية مصر العربية"  -
 االردنية.

 البحثية مثل : المقترحاتأعدت اللجان العلمية لالتحاد بعض     

 –، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم  " ة العربيةإنشاء شبكة الحدائق النباتية لدول الجامع"  -
  مركز البحوث الزراعية. –جامعة عين شمس ومعهد بحوث البساتين 

،  " الحيوية للطاقةدر نباتات من الفلورة المصرية كمصالبعض ل تقييم الكتل الحيوية"  -
ث مركز البحو–جامعة عين شمس ومعهد بحوث البساتين–وذلك بالتعاون مع كلية العلوم

 الزراعية.

 –، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم  " إعداد السجل الوطني للموارد الوراثية العربية"  -
 مركز البحوث الزراعية. –جامعة عين شمس ومعهد بحوث البساتين 

المساهمة العلمية فى مجال زراعة بعض النباتات الصحراوية والتى تستخدم فى أنتاج "  -

، وذلك بالتعاون بين االتحاد العربي لحماية الحياة  " يشالوقود الحيوى فى صحراء العر
 .فرع العريش-جامعة قناة السويسجامعة عين شمس و –البرية وكلية العلوم 
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  :يف جمال التعاون مع االحتادات العربية النوعية املتخصصة: خامساً 
البيولـوجى  لحفاظ على التنـوع  في وضع برامج مشتركة للألسمدة  يالعرب تحادمع االالتعاون   

 .في المناطق المنتشر بها زراعات تستخدم األسمدة المعدنية وخاصةً

اتحاد المصدرين والمستوردين العرب في االنشطة المشتركة وخاصة فـي مجـال   التعاون مع   
تنظيم التصدير واالستيراد لالنواع البرية ، سواء للدول العربية او في المنطقة الجمركية عبـر  

 .بحرية والجويةالمنافذ البرية وال

التعاون مع االتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية في وضع برامج مشـتركة لحمايـة حقـوق      
العلماء والباحثين في مجال حماية الحياة البرية وتشجيعهم على االبتكار واإلبداع في ظل حماية 

 قانونية يكفلها لهم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

افة اللقاءات التي يدعى لحضورها ، والتي تنظمها االتحـادات العربيـة   في حضور ك المشاركة  
 الشقيقة ، ومن بينها:

والذى نظمه االتحاد العربى لألسمدة ،  ةمدالمنتدى السادس عشر ومعرض صناعة األس -
، جمهورية مصر العربية  –، ذلك في مدينة القاهرة  2/2010/ 4 – 2فى الفترة من 

 بجمهورية مصر العربية وزير األستثمار –محمود محى الدين/دكتوراألستاذ ال تحت رعايةو
 .ومجلس الوحدة االقتصادية العربية

تحاد المصدرين ا هوالذى نظم،  وافاق تفعيلها العربية واقع السوقالعربي حول مؤتمر ال -
وجامعة الدول العربية  والمستوردين العرب بالتنسيق مع مجلس الوحدة االقتصادية العربية

زارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ونقطة التجارة الدولية بجمهورية مصر وو
 .14/2/2010 بتاريخ جمهورية مصر العربية - القاهرة، ذلك في مدينة العربية 

 لمرحلىوالذى نظمة االتحاد العربى ،  ل واللوجستيات والمعرض المصاحب لهمؤتمر النق -
 – 27يومى خالل  جلس الوحدة االقتصادية العربيةتحت رعاية مالبضائع واللوجستيات 

 .جمهورية مصر العربية –، ذلك في مدينة القاهرة  28/4/2010
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  :ةالعربيدول العالقة االحتاد بتقوية يف جمال ًا: سادس
وإدارة التنسيق بين االتحاد العربى لحماية الحيـاة البريـة         

دولة اإلمارات العربية المتحدة فـي إطـار   البيولوجي بوزارة البيئة والمياه ب المحميات والتنوع
، والذي تحتفل به األمم المتحدة  2011والمزمع عقده في عام  اعمال العام الدولي للغاباتتنظيم 

وباقي دول العالم لكونه فرصة فريدة لرفع الوعي العام بالدور الرئيسي الذي تؤديـه الغابـات   
، فضـالً عـن   لمستدامة للغابات في بناء مستقبل مستدام اكثر انصافاً ومراعاةً للبيئة واالدارة ا

 .ا في مجال حماية الحياة البريةزيادة مشاركتهلمنظمات المجتمع المدني حشد جهود 

والمملكـة  التنسيق بين االتحاد العربى لحماية الحيـاة البريـة        
فـي  من خالل المكتب االقليمي لالتحاد العربي لحماية الحياة ابريـة بعمـان    األردنية الهاشمية

 .بالمملكة االردنيةبحماية الحياة البرية تفعيل االتفاقيات الخاصة  مجال

-بجمهورية مصر العربيـة االتحاد العربى لحماية الحياة البرية استضاف فرع       
من اعضـاء النـادي   من طالب الجامعة االمريكية بالكويت  وفداً لقناة وسيناءلالمكتب االقليمي 

الفتـرة   فـي علي منصور أ.د. محمد عبد المنعم سامي ، وبرئاسة أ.د. طالب) ،  30(االخضر 
، وذلك للتعرف على انشطة التي تتم بالتعاون بين االتحاد وقطـاع البيئـة    7/2010/ 17-24

االمين العام لالتحـاد  مع السيد االستاذ الدكتور/، كما تم تنظيم لقاء علمي  بجامعة قناة السويس
 .العربي لحماية الحياة البرية حول الحياة البرية في الوطن العربي

 من: وكل البرية الحياة لحماية بين االتحاد العربى يتم التنسيق     

لزراعية بالجماهيرية في جامعة عمر المختار ومركز البحوث ا –كلية الموارد وعلوم البيئة  -
وكذا عمل دراسة شاملة عن  ، والنباتية بالجماهيرية الحيوانية األنواع البرية حصر مجال

الطيور الجارحة المهاجرة والمقيمة في منطقة الجبل األخضر بشمال شرق بالجماهيرية 
أستاذ –رير، وذلك وفقاً للدراسة التي أعدها السيد الدكتور/هالل صالح الح الليبية العظمى

 .بالجماهيرية جامعة عمر المختار–الحياة البرية بكلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة

الهيئة العامة للبيئة بالجماهيرية الليبية لتنفيذ مشروعات مشتركة مثل مشروع حماية  -
 5/4/2010، وقد تم عقد اجتماع بتاريخ  السالحف البحرية على شواطئ البحر المتوسط

ة برئاسة السيد المهندس/صالح بيكي ووفد االتحاد برئاسة السيد الدكتور/بهاء وفد الهيئل
 رئيس مجلس ادارة االتحاد لمناقشة الخطوات التنسيقية في المرحلة القادمة.-بدر
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في  يةالمغرب والمملكةيتم التنسيق بين االتحاد العربى لحماية الحياة البرية     
ت حول التشريعات والقرارات المعنية بحماية الحياة البرية في كال البلدين ، إطار تبادل المعلوما

 وذلك عبر مؤتمرات االفيديو.

 الجمهورية اليمنيةويتم التنسيق بين االتحاد العربى لحماية الحياة البرية      
اة البريـة فـي كـال    في إطار تبادل المعلومات حول التشريعات والقرارات المعنية بحماية الحي

حيث تم عقد لقاء تنسيقي في جمهورية مصر العربية مع السيد الـدكتور/عادل عبـد   البلدين ، 
رئيس جمعية البيئة بمدينة عدن ورئيس فـرع هيئـة البيئـة بعـدن حضـره السـيد       -الرشيد

 .الدكتور/األمين العام لالتحاد العربي لحماية الحياة البرية

 :يف الدول العربية حتادلال جديدة خارجيةومكاتب  فروع فتحيف جمال : اً سابع
وافق مجلس إدارة االتحاد العربي لحماية الحياة البريـة فـي اجتماعـه الـذي عقـد بتـاريخ         

على افتتاح فرع لجمهورية مصر العربية (دولة المقر) يكـون مقـره مدينـة     17/11/2009
من إقليم الدلتا وإقليم القناة وسيناء ،  محافظة الدقهلية وكذا مكتبين لهذا الفرع بكٍل -المنصورة 

اتخاذ اإلجراءات الخاصة بافتتاح فرع لجمهورية مصر العربية (دولـة المقـر)   بالفعل  تم وقد
محافظة الدقهلية وكذا افتتاح مكتب إقليم الدلتا التابع لفرع لجمهورية مصر  -بمدينة المنصورة 

افتتاح مكتب إقليم القناة وسيناء التـابع  ، وهلية محافظة الدق -، وذلك بمدينة المنصورة  العربية
 .محافظة اإلسماعيلية -لفرع لجمهورية مصر العربية ، وذلك بمدينة اإلسماعيلية 

دولـة اإلمـارات العربيـة    فروع لالتحاد في كٍل من: افتتاح بجاري اتخاذ اإلجراءات الخاصة   
، الجماهيرية الليبية،  ، دولة الكويت الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان ،  المتحدة

، وذلـك بنـاءاً علـى    والجمهورية اليمنيةالجمهورية العراقية ، ، مملكة البحرين سلطنة عمان 
 الطلبات المقدمة من بعض الشخصيات العربية الهامة في هذه الدول.

  :يف جمال اإلعالم: ثامناً 
    

اً حول االتحاد العربي لحماية الحياة البرية جريدة الراي الكويتية تحقيقاً صحفينشرت  -
 .وانشطته في الدول العربية هأفردت له صفحة كاملة تناولت أهم إنجازات فقد،  وأنشتطته

نشرت بعض الصحف القومية المصرية (مثل: االهرام ، االخبار والمسائية) والصحف  -
المستقلة (مثل: العربية المتخصصة (مثل: جريدة السوق العربية) وكذا بعض الصحف 

 المصري اليوم والنبأ) أخباراً حول انشطة االتحاد العربي لحماية الحياة البرية.
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انشطة االتحاد العربي لحماية الحياة البرية وقامت تابعت بعض الفضائيات العربية     
لنيـل  قنـاة ا بعرض تسجيالت مع قيادات االتحاد (مثل: القناة الثانية بـالتلفزيون المصـري ،   

قنـاة الصـناعية   المصرية الفضائية ، قناة دريم ، قناة بدر ، قناة السودان الفضائية ، ، لالخبار
 وقناة اإلخبارية السعودية). األردنية

انشطة االتحاد العربي لحمايـة  بإذاعة تسجيالت حول العربية  اإلذاعاتبعض  قامت    
القاهرة ، اإلذاعة األردنية ، اإلذاعـة السـودانية   (مثل: إذاعة البرنامج العام من الحياة البرية 

 .واإلذاعة التونسية)

  :السادة أعضاء االحتاد ملهام تنفيذية عليابعض يف جمال تويل : تاسعاً 
رئـيس اللجنـة   األستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة و –وفاء عامر تم اختيار األستاذة الدكتورة/  

ية الحياة البرية .. رئيساً لقطاع حماية الطبيعة بوزارة الدولة العلمية للنبات باالتحاد العربي لحما
 لشئون البيئة بجمهورية مصر العربية.

األستاذ بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس  –جمال جمعه مدني تم اختيار األستاذ الدكتور/  
ي المحميـات  رئيس اللجنة العلمية لالتحاد والمستشار العلمي لمجلس اإلدارة للعمل استشـار و

 مارات العربية المتحدة.الطبيعية بإدارة التنوع البيولوجي بوزارة البيئة والمياه بدولة اإل

  
 

 

 عامالمني األ

الحتاد العربي حلماية احلياة الربيةل
  
 

 أ.د. سامي الفياليل
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