
 

  

 

 
 

 

 الترابطعلى  هذه السنة تركز ، التيعالمي للطيور المهاجرةباليوم ال 4102هو شعار احتفاالت العام " "مسارات الهجرة في المقاصد: الطيور المهاجرة والسياحة
  وسياحة األحياء البرية حول العالم. ،حفظ الطيور المهاجرة، وتنمية المجتمعات المحلية قضايا بين

الحركات  تلك ى منهاالتي ال يمكن أن ُتستثن   األساسيةسياحية ال ُتعتبر من الثروات طةالنش  رية الحدود الدولية. واألحياء الب أكثر من مليار سائحيعبر كل سنة، 
فاألنشطة السياحية الشعبية المتصلة بالطيور، مثل مراقبة الطيور أو تصويرها فوتوغرافيًا، يمكن عند إدراتها بطريقٍة جيِّدة أن . للطيور المهاجرة حول العالم المدهشة

 .تكون فائدتها مشتركةبين الناس والطيور المهاجرة  مثمرة تشكِّل أساسًا لعالقةٍ 

هذا فعلى مشروع "مسارات الهجرة في المقاصد".  لإلضاءةاجرة مع منظمة السياحة العالمية اليوم العالمي للطيور المه منظمو يشترك، 4102ام في حملة الع
حة، سيساهم في تنمية في مجال حفظ الطبيعة والسيا واسعةالمشروع الذي ترعاه منظمة السياحة العالمية وتنفذه بالتعاون مع عدٍد من الشركاء الذين يملكون خبرًة 

من و . "الطيور المهاجرة مساراتـ"الرئيسية التي تعبرها الطيور المهاجرة حول العالم، والتي ُتعر ف أيضًا ب قفي المقاصد الواقعة على طول الطر السياحة المستدامة 
لى، إلى حماية موائل الطيور وحفظهاالمشروع  هذا يهدف، الطبيعية حفظ المواقع والمحميات في السياحية العائداتخالل استثمار  خضراء إيجاد فرص عمٍل  وا 

حول الطريقة التي يمكن فيها  حّياً لليوم العالمي للطيور المهاجرة، سيكون مشروع "مسارات الهجرة في المقاصد" مثااًل  4102في حملة ومرنة للمجتمعات المحلية. 
المجتمعات و  األحياء البريةبالتالي مفيدًة االقتصادية، -ة االجتماعيةاالستدامو الستدامة البيئية تحقيق ال الطيور المهاجرة أن تكون وسيلة حول التي تدورللسياحة 

 المحلية على حدٍّ سواء.

 ما هو اليوم العالمي للطيور المهاجرة؟

يتّم فيها إطالق أنشطة توعوية تسلِّط الضوء على ضرورة . وهذا اليوم هو عبارة عن حملة سنوية 4112بدأ االحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة في العام 
برنامج األمم المتحدة للبيئة  بإشراف ،بشأن األحياء البرية أساسيَّتان حماية الطيور المهاجرة والبيئة التي تعيش فيها حول العالم. ترعى هذه الحملة اتفاقيتان دوليتان

يحظى اليوم (. AEWAاآلسيوية المهاجرة )-األوروبية-( واالتفاق المتعلق بحفظ الطيور المائية األفريقيةCMS)اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة  -
 .4102منظمة السياحة العالمية لحملة العام  منهاالعالمي للطيور المهاجرة بدعم عدٍد متزايد من الشركاء، 

تنظيم جوالت لمراقبة الطيور أو برامج  -بالمساهمة  م. وأيًَّا كان قرارك4102أيَّار/مايو  00-01إنضموا إلينا وشاركونا اليوم العالمي للطيور المهاجرة في 
 كّل نشاط سيغني هذا االحتفال العالمي! -تثقيفية أو محاضرات أو معارض فنية أو فعاليات عامَّة أخرى 

ل عبر الموقع اإللكتروني لليوم العالمي للطيور المهاجرة وبطاقات بريدية مجانية وا حدثكم واطلبوا ُملصقات تعرَّفوا أكثر على اليوم العالمي للطيور المهاجرة! سجِّ
(www.worldmigratorybirdday.orgوشاركوا أنشطتكم مع ) في كل أنحاء العالم كبر يومًا بعد يومتي تالاليوم العالمي للطيور المهاجرة  أسرة.  

نتطلع لالحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة معكم!   

 للمزيد من المعلومات أو لطلب الُملصقات، يُرجى االتصال بـ: 

 اآلسيوية-األوروبية-حفظ الطيور المائية األفريقيةالسيِّدة دنيا سفورزين، برنامج األمم المتحدة للبيئة/أمانة اتفاق 

 2454 815 228(0) 49+هاتف: 

 2450 815 228(0) 49+فاكس: 

 contact@worldmigratorybirdday.orgبريد إلكتروني: 

 
 

 !4102انضموا إلى اليوم العالمي للطيور المهاجرة 

 : الطيور المهاجرة والسياحةمسارات الهجرة في المقاصد
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