
من  ةمنخفض مستويات السعي نحو مستقبل ذو زمن يزداد فيه الطلب العالمي للطاقة ويتجه في  ساسيا  أ مرا  أالحالية  في التقنيات والتوسعتقنيات الطاقة المتجددة  يعتبر تطور
يهدف اليوم العالمي للطيور . التنوع الحيوي وخاصة الطيور المهاجرة االعتبار وبشكل كاملبلن تكون الطاقة مستدامة حقا وصديقة للبيئة مالم تأخذ مع ذلك فو  .الكربون

هاجرة مرها على الطيور الاثأيعالج قلل و يمنع و يبشكل طاقة اللى تسليط الضوء على أهمية نشر تقنيات إ "!لنجعلها صديقة للطيور-الطاقة" شعارتبني مع  2015المهاجرة 
 .وموائلها

، يضا  أ خطوط نقل الطاقةهربائي بكتوليد وتوزيع الطاقة مثل االصطدام بها وصعقها اللمختلف وسائل  التوسع الكبير الصعوبات جراءماليين الطيور المهاجرة  تواجهفي كل عام 
اضافة  .من أمكنتها حهاو لى نز ا  بحوادث مميتة لها و  متسببةللطيور  البنى التحتية واالنشاءات الخاصة بتوليد وتوزيع هذه الطاقة والتي تعمل كحواجز مانعةإضافة إلى تأثرها ب

 )المائية( لوجيةو الطاقة الهيدر أشكال الطاقة المختلفة مثل التي تعتمد تقنيا  على محطات السببها انتشار تخرى أضرار تعاني من تدهور وفقدان موائلها وأن الطيور ذلك، فإ الى
ن يكون إلنتاج الطاقة المتجددة أع قيتو  .)من جوف االرض( الحرارة األرضيةطاقة الطاقة الشمسية و و )مزارع الرياح(  الرياحطاقة و مواج المحيطات وطاقة أالطاقة الحيوية و 

تخطيط وتصميم  بدونالطاقة بعض أنواع تقنيات انتاج  نشر. ومع ذلك فإن ثار الناجمة عن التغير المناخيتخفيف اآلخال ل من  ايجابية على الطيور المهاجرة ا  ثار أالمستدامة 
  .الطيور المهاجرةنواع أعلى جسيمة تهديدات عنه رتب سيتللمخاطر  بشكل مناسبو صحيح وتقييم 

حماية وحفظ الطيور المهاجرة خالل كل إن .  األرض لحماية الحياة على هذا كوكب ساسيأهو أمٌر عند التوسع بإنتاج الطاقة ق صديقة للحياة البرية ائلى طر إاالنتقال  إن
الحكومات  حفظ هذه الطيور من قبل أنشطةتآزر كل لهذا فإن و  .المحلية والوطنية والدولية :المستوياتمختلف وعلى يجب أن يؤخذ باالعتبار مراحل تطوير انتاج الطاقة 

بهذه الطريقة يمكن جني الفوائد من الطاقة المستدامة بشكل عام هو أمٌر ضروري.  المجتمعإضافة إلى  والعلماء وقطاع انتاج الطاقة والمنظمات المسؤولة عن صون الطبيعة
 تؤذي الطيور المهاجرة وموائلها. دون مخاطر

 ما هو اليوم العالمي للطيور المهاجرة
ت هذه االحتفالية مظ  ن  وقد لحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها. العالم من أجل اوالتحفيز على مستوى سنوية تهدف الى رفع الوعي كحملة  2006انطلقت هذه االحتفالية عام 

 واتفاقية حفظ الطيور( CMS) لمهاجرةت البرية ااالحيوان وهما اتفاقية حفظ انواع  (UNEP) رهما برنامج االمم المتحدة للبيئةيلحفظ الحياة البرية يد نين دوليتمن قبل اتفاقيتي
لمساهمة السخية لوزارة البيئة ر  باالمتنان العميق لونحن نق  ، من الشركاء هذا اليومكما يدعم هذه االحتفالية عدد متزايد  .(AEWA) سيويةآ -وروالمهاجرة األفريقية أ المائية 

 بهذه االحتفالية. المضي قدما  بدونها  ي ما كان ممكنا  والت BMUB )) ومنظمة صون الطبيعة ومنظمة إرساء االمان النووي لمانية االتحاديةاأل

من خالل تنظيم  - في هذا اليوم تكمساهموم وكيفما كانت مشاركتكم .2015يار أ 10-9المهاجرة بتاريخ لطيور العالمي ليوم اللينا وخذوا دوركم في احتفالية إانضموا 
ن كل حدث ونشاط فإ -خرىأنشاطات عامة معارض و اقامة و  ،محطات توليد طاقة صديقة للطيوررحالت لمراقبة الطيور وزيارات لمواقع تعليمية، محاضرات،  برامج تربوية

 .من هذا النوع سيساهم ويغني هذه االحتفالية العالمية

موقع الوالبطاقات التي تريدونها على  وطلب الملصقات والبوستراتاحتفالية  إلقامةالتسجيل و هاجرة معن احتفالية اليوم العالمي للطيور ال المزيدن تعرف أتستطيع 
نشاطات التي تريدون كما يمكنك المشاركة بال (www.worldmigratorybirdday.org) العنكبوتية الشبكةعلى المهاجرة  للطيور العالمييوم حتفالية الااللكتروني ال

 .المنظمات المتزايدة العدد المهتمة بهذه االحتفالية حول العالمشارك بها مع الت

 2015للطيور المهاجرة  العالميليوم الحتفالية ا دما  نتطلع ق  

 :المزيد عن احتفالية اليوم العالمي للطيور المهاجرة والتسجيل إلقامة احتفالية يرجى زيارة موقعنا علىلمعرفة  

 www.worldmigratorybirdday.org 

 ولمزيد من المعلومات وطلب الملصقات يرجى التواصل مع:
Ms Dunia Sforzin, UNEP/AEWA Secretariat 

Tel: +49 (0)228 815 2454 

Fax: +49 (0)228 815 2450 

E-mail: contact@worldmigratorybirdday.org 
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