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 ،يةالمتوسط منطقةالعلى األراضي الرطبة في فظة و المحا المهاجرة  لتعداد الدولي للطيور المائيةابرنامج دعم في اطار     

من  2802أكتوبر  80و 80يومي  لشمال افريقيا التعداد الدولي للطيور المائية المهاجرة تونس ورشة عمل  حول نظمت في 

والتي تونس ( ، حيث قّرر المشاركون تنفيذ عدة تدابير في   Bird life internationحباء الطيور ) شريك جمعية أقبل 

 بيانات شامل لوعلى سبيل المثال  تحليل  في هذه المنطقة ،التعداد الدولي للطيور المائية المهاجرة   إلى تحسين تهدف 

المهاجرة لطيور المائية " االجديدة  في إطار الشبكة ا العمل إلنجاز هذ. 2802التعداد الدولي للطيور المائية المهاجرة لسنة 

بدعوة المنسقين المكتب الوطني للصيد و الحيوانات البرية   ONCFSو TdV   - تور دو فاال, قامت   ية"منطقة المتوسطالب

لعقد اجتماع ( مصر، ليبيا ، تونس ، الجزائر و المغرب )لشمال إفريقيا  للتعداد الدولي للطيور المائية المهاجرة الوطنيين

 .(فرنسا   -أرلس  ) بتور دو فاال 2802أفريل  00إلى  80من 

 اركون في هذا اإلجتماع كالتالي :المش

 ةود عبد (جهاز شؤون البيئة المصريEEAA  -  )مصر . 

 ليبيا ) جامعة طرابلس (  بتائخالد ال. 

 الهيئة العامة للبيئة    صعصام بوراEGA -  )ليبيا . 

  فازفزالهيشام (جمعية أحباء الطيورAAO - )تونس . 

 محمد سمير سعيود  (  ع.غ م -مركز تربية المصيدات.CCR/DGF -) الجزائر . 

 محمد داكي (المعهد العلمي للرباط  GREPOM – )المغرب . 

 سزابولك ناجي ( وتالند أترناسيونال- W.I )هولندا . 

 كريستوف جيرمان و سيشامب كليمونس د , آن لور بروشي  (TdV   )فرنسا . 

 دورو سبيير ديفو وف موندان  مونفال اين اج (ONCFS  )فرنسا .                                 

 

لتعداد لالمنسقين الوطنيين جتماع إ في المشاركون 
من  شمال إفريقيابالدولي للطيور المائية المهاجرة 

(  فرنسا)   -بتور دو فاال , 3102افريل  00إلى  10
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 جتماع إفتتاح اال : 3102- 10- 10الثالثاء 

 

 وذلك ONCFS ممثل مونفال -ف موندان اين اجو  تور دو فاالن جالبير مدير وجالسيدان   االجتماعفتتح ا

 نسق وطني م قام كل ، مو بعد تقديم كل المشاركون أنفسه ، هذا االجتماعبالترحيب بممثلي الدول المشاركة في 

 يشامبس د سكليمون تبعد ذلك قام .في بلده  2802التعداد الدولي للطيور المائية المهاجرة   بتقديم ملخص عن 

(TdV  ) عدادات الدولية للتبتقديم لمحة موجزة عن بيانات الطيور المائية المتواجدة ضمن قاعدة البيانات الدولية

المتوفية مؤخرا  مندي بهاء الدينللطيور المائية وأثناء ذلك وقف المشاركون دقيقة صمت ترحما على روح السيدة 

 . 2802في أكتوبر و كانت آخر مشاركة لها  "ة يبيئناشطة " عضو سابق  و

 

 الفترة المسائية  : 3102- 10- 10الثالثاء 

 

    Observado .org  قاعدة بيانات  على التوالي  بتقديم م. داكي   و  جيرمان .ك  ،ناجي  .س ة دقام كل من السا

، Medwaterbirds.net  يقيا ، حيث في شمال إفرلتعداد الدولي للطيور المائية المهاجرة  لو النظام المعلوماتي

لشمال افريقيا و قد توّصل موحدة  إلستعمالها  كقاعدة البيانات طلب من المشاركون اختيار واحدة من بين قواعد 

م مهلة إضافية مدتها خمسة أشهر لكال يقدتو  Observado .orgالمشاركون إلى قرار مفاده استبعاد قاعدة البيانات 

و اختبارها على شبكة األنترنت . كما طلب المشاركون ضرورة  وتعديلها القاعدتين المتبقيتين إلستكمال وظيفتهما

 الطيور على هاتين القاعدتين. نواع ادخال كل المعلومات الخاصة بجميع أ

 :(W.Iوتالند أترناسيونال )بعرض مختلف وسائل اإلتصال ناجي  . سفي ختام الفترة المسائية ، قام السيد   

و وسائل االتصال و التخطيط على  ،على شبكة األنترنت ولي للطيور المائية المهاجرة  لتعداد الدلقاعدة البيانات 

 .لمتابعة االنشطةصعيد مسارات الهجرة 

 

 : 3102- 10- 01 األربعاء

 

 ,البيئات المختلفة من أنواع ثالثة زيارة تضمن البرنامج  ONCFS و TdV هانظمت الطيور ميدانية لرصد رحلة  

مثل  نواع . تمت مالحظة أوبيئة مستنقعاتوديان  حقول األرز ، ، ركب عبارة عن راافيق ستنقعاتم كان  موقع أول

كان  .فيقارا مستنقعاتبعد جولة في الموقع قام المدير بتقديم عرض عن  ، بط رؤاسي و  واق كبير.هازجة أم شارب

حبارى   وقد تم مشاهدة .عي سهلية مرامتميزة ب سهوب  هو عبارة عن، و  زيارته ثاني موقع تم   ال كروموقع 

 وهي األلبيالفريق فيما بعد إلى انتقل  .هذه المنطقة  في صغيرة، عوسق صغير،  ذعرة صفراء و قليعي أحمر

 تمكنوا من  مالحظة  أنهم لحسن حظ المشاركون .منطقة جبلية ذات مناظر مختلفة تماما عن المنطقتين السابقتين 

خالل  مالحظتهاالطيور تم  صنف من 66 .عقاب مسيرة صغرى ق أوراسي و شبا ،عقاب صرارة،عقاب بونلي 

 هذا اليوم.
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 : 3102 - 10 -00الخميس 

 

و  لور بروشي آن بقيادة بشمال إفريقيا  2802التعداد الدولي للطيور المائية المهاجرة   لنتائج قدم عرضان   

معلومات  تقديمتم ذلك الى  ةفاضأ  . البيانات و التخريط تحليل يةالتى تمحورت حول منهجو  ، سشامبكليمونس د ي

Bird life inthernational في مناقشة نقاط الضعف فيما يخص جمع البيانات و قد شارك الحاضرون  ، و

 التحليالت السابقة.

 

 المسائية الفترة:  3102 – 10 -00الخميس 

 

 مناقشة عدة نقاط: الى  و شركائهم تطّرق المشاركون من دول شمال إفريقيا   

 التعداد الدولي للطيور المائية المهاجرة   األولية لبيانات التحليالت: بعد عرض  مراجعة المعلومات عن المواقع

اد الدولي للطيور المائية المهاجرة  التعدقاعدة بيانات  ضمن خاطئة حداثياتإ ، تبّين وجود مواقع مزدوجة و 3102

كل منسق وطني ملف ى لريل ابقبل  نهاية شهر أرسل ت المنظمة الدولية للمناطق الرطبة( W.I)  تقّرر انذا ل .

(Excel) وتعديلها تهالغرض مراجعالمسجلة في قاعدة البيانات التعداد الدولي للطيور المائية المهاجرة  مواقع ل  .

 المنسق الوطني من طرف  Excelشهر واحد بعد استالم ملف  للمراجعةموعد  آخرعلى أن يكون 

 

 و مقارنتها  2802قد تقّرر نشر نتائج كّل سنة بداية من ف:  فيما يتعلق بنشر بيانات التعداد الدولي للطيور المائية

  2802االول لسنة ن المؤلف ا علىاإلتفاق تم ، نشرما يخص ترتيب المؤلفين في الفيببيانات السنوات السابقة . أما 

لمؤلفين االسم األول لالسنوات القادمة سيتم ترتيب  . (أو شخص معين من طرف هذا األخير) جزائريال م.و يكون 

 حسب الجدول التالي:

 

 البلد السنة

 المغرب 2802

 تونس 2802

 مصر 2806

 ليبيا 2802

 

 .l'ONCFSو  TdV  إلىبإسناد دور المؤلف المساعد لكل نشر 

 

 المؤلفين ،و اقتراح مضمون المنشور  للتنسيق بين فازفزالهيشام السيد  التونسي  م.و  عّين المشاركون باإلجماع

 التالي :هي ك القادمةالمواعيد منتصف شهر مايو ،وخالصة قبل  عن طريق البريد اإللكتروني  2802

 

 الجهة المشرفة الموعد األهداف

التعداد الدولي للطيور المائية المهاجرة      وأواخر ماي ي للطيور المائية المهاجرة  التعداد الدول   تحديث مواقع
 شمال افريقيال

لقواعد البيانات متضمنة كل   الصيغة النهائية بطض
 الطيور أنواع 

منتصف 
 سبتمبر

 كريستوف جيرمان  ومحمد داكي       

التعداد الدولي للطيور  حول منشورعرض   تقديم

في شمال إفريقيا 2802لــ المهاجرة   المائية  

 قبل نهاية

 2802سنة 
لشمال افريقيا   ت. د. ط. م -م.و

 ONCFSو  TdV    بمساعدة 

  



 

   

 

و  راقبي الطيورتعزيز الشبكات الوطنية لمدعم ومن حيث دعم مستقبل برنامج الختام االجتماع  قبلناقش المشاركون 

 جلسةال على ف موندان مونفالاين اجو     بيير ديفوس دوروأشرفا السيدان  . و في هذا السياقالتنسيق  اإلقليمي

شمال إفريقيا ،التي فى  التعداد الدولي للطيور المائية المهاجرةالتحضيرات للورشة الثانية حول  االخيرة فيما يخص 

تفاقية اإل)  AEWA االتصال لـ. هذه الورشة ستجمع كل نقاط  2802جوان  86إلى  82ستقام بالجزائر من 

شمال إفريقيا  دولل للتعداد الدولي للطيور المائية المهاجرة طنيينونسقين المالو  (وروأسيوية  للطيور المائية المهاجرةفروااأل

في إثراء الحاضرون السودان ( . و قد تم إشراك كل باإلضافة الى  تونس  -ليبيا   -المغرب  -مصر -)الجزائر

  تى ستناقش خالل هذه الورشة الثانية.للمواضيع الل اإلقتراحات

على وجه والتنمية الريفية  الفالحة  ةراوز عن تقديرهم و شكرهم للحكومة الجزائرية و ب المشرفين،أعر أخيرا  

 .2802 يونيو لورشة شهر جواناستضافتهم الخصوص على 

 

 :  الشكر والتقدير 
 

هم الخالصة لمنظمي هذه الدورة، و بصفة خاصة إلى آن لور تحياتشكرهم وعّبر المشاركون من دول شمال إفريقيا عن 

  جان ايف موندان مونفالوالسيد ، بيير ديفوس دورو  الشكر والتحية لكل من السيد .على ترتيباتها الممتازة    ىبروشيت

واإلمكانيات  ة  على حسن الضيافتور دو فاال إلى  رالشكر الكبيأخيرا  وليس أخرا  نتقدم ب.  سكليمونس ديشامب السيدو

 التي وفّرت لنا.

 

العربية إلى اللغة  و آ. ل بروشياللغة الفرنسية   ترجمته إلىو  ه .أزفزفو  بتائال خ. باللغة االنجليزية هقام بإعداد

 . سعيود سم.

                                                                                                                                     

 


