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AMMAN, JORDAN, September 23, 2022

/EINPresswire.com/ -- - (ARAB

NEWSWIRE) رمتؤمل ًادادعتسا

ةراجتلا ةيقافتال مداقلا فارطألا

ةددهملا عاونألا يف ةيلودلا

تاتابنلاو تاناويحلا نم ضارقنالاب

يف دقعيس يذلا ،(ستياسلا) ةيربلا

عمتجي ،2022 ربمفون 25-14 يف امنب

يف CITES ةيقافتال لاصتالا طاقن

-20 يف ندرألا ،نامع يف CITES ـل ةيديهمت لمع ةشرو لالخ نم ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا

عاونألا ةيامحب ةقلعتملا اهتايصوتو ةقطنملا تارارق ديحوتو ةشقانمل ،2022 ربمتبس 22

.ةقطنملا يف

قودنصلا) IFAW ذفني ،ةمظعملا نيسحلا تنب ةيلاع ةريمألا يكلملا ومسلا ةبحاص ةياعر تحت

ءاكرشو ءايلع ةريمألا ومس ةسسؤم عم نواعتلابو لمعلا ةشرو (ناويحلاب قفرلل يلودلا

.(RSCN) ةعيبطلا .ةيامحل ةيكلملا ةيعمجلاو (SCF) شرقلا كامسأ ىلع ةظفاحملا قودنص :نيرخآ

ةدحتملا ممألا جمانرب كراشي نأ ناويحلاب قفرلل يلودلا قودنصلا دعسي ، كلذ ىلع ةوالع

باحصأ نيب تاكارشلاو تاقالعلا ءانب ليهستل ةشرولا هذه يف اًضيأ كراشيس (UNEP) ةئيبلل

،اهيلع قافتالا متيس يتلا تارارقلا معدل ،ةيموكحلا تالاكولاو نيينعملا ةحلصملا

راطإلا نمض ةشرولا لالخ ةددحملا فادهألا قيقحتل ةربخلا ريفوتب كرتشم لكشب مايقلاو

.يموكحلا

لكشب تاموكحلا هيف ددحت يذلا ناكملا هنأل IFAW ـل ةريبك ةيمهأ وذ فارطألا رمتؤم نإ"

مادتسم لبقتسم نيمأت يف ةريبك تاريثأت اهل نوكي نأ نكمي يتلا ةيراجتلا حئاوللا كرتشم

ديسلا روتكدلا هركذ ام قفو ،"عاونألل ةثَّدحملا ظفحلا ةلاحل اًقفو عاونألا نم ديدعلل

ةشرو ربتعت ،كلذل" ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف IFAW ـل يميلقإلا ريدملا ،دمحم

ريبادتلا نأشب ةيميلقإ تايصوت دادعإو تاحرتقملا ةشقانمل انتقطنمل ةيرورض هذه لمعلا

http://www.einpresswire.com
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وأ ةقطنملا ديعص ىلع ءاوس ةيرطفلا ةايحلا ةيامحل ةيقافتالا ةءافك نيسحت ىلإ ةفداهلا

."ملاعلا

،CITES قحالم يف عاونألا ضعب جاردإل تاحرتقملا نم ديدعلا ةشقانم ةشرولا هذه لالخ متتس

عاونأ يهو ةيجاجزلا عدافضلا عاونأو ،ةذوخلا وذ صيرب وبأ عونو ،رحبلا رايخ عاونأ لثم

نم ةددهمو اًدج ةردان ةعومجم يهو - ةراجتلا يف ةديازتم ةيبعش بستكت اهعون نم ةديرف

ةددهم اهنأ ىلع (IUCN) ةعيبطلا ةيامحل يلودلا داحتالا لبق نم ةفنصم ،عاونألا

.ةيامحلا بلطتتو ،ضارقنالاب

ةلئاع عاونأ نم ةيقبلا عاونأ جاردإب امنب نم حارتقا ضارعتسا متيس ،كلذ ىلع ةوالع

نأل اًرظن هتشقانمو ستياسلا ةيقافتا قحالم يف اًعون 54 مضت يتلاو سادقلا شرق كامسأ

فناعزب مادنسملا ريغ راجتالا ببسب ضارقنالاب ةددهم تحبصأ شرقلا كامسأ نم ديدعلا

لامشو طسوألا قرشلل وفيأ يف جماربلا ريدم ،شيورد ىسيع مركأ .د لوقي امكو .شرقلا كامسأ

كامسأ دادعأب ضافخنا ىلإ يدؤت يتلا ةيلودلا ةراجتلا نأ تاموكحلا كردت " ،ايقيرفأ

نمضيس" :ًالئاق لصاويو ."مادتسمو لماك لكشب نآلا رادت نأ بجي يملاعلا ديعصلا ىلع شرقلا

قطانملا يف دجوت يتلا اهنم ءاوس ،شرقلا كامسأ لبقتسم ىلع طفاحن نأ حارتقالا اذه

."ةقيمعلا هايملا يف وأ ةيلحاسلا

لب ،بسحف ستياسلا فارطأ لود اهرضحي ال ثيح ةمهم ثادحأ يه فارطألا رمتؤم تاعامتجا نإ

فارطألا ةددعتملا تايقافتالا اولثمم كلذ يف امب ،ةيقافتالل نوبقارم اًضيأ اهرضحي

.ةراجتلا وأ ظفحلا يف ةكراشملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

عمجت يتلا ةرشع ةعساتلا ةرملا لثمي يذلاو ،فارطألا رمتؤمل رشع عساتلا عامتجالا وه اذه

.1975 ماع يف ذيفنتلا زيح ةيقافتالا لوخد ذنم فارطألا لود اهيف

.ىهتنا

 – (IFAW) ناويحلاب قفرلل يلودلا قودنصلا لوح

تاناويحلا دعاست ةيحبر ريغ ةيلود ةمظنم وه (IFAW) ناويحلاب قفرلل يلودلا قودنصلا

ربع نولمعي نيذلا نييداعلا صاخشألاو ءاربخلا نم ةعومجم نحن .ًاعم راهدزالا ىلع سانلاو

ةداعإو ذاقنإ لوح انلمع روحمتيو .ملاعلا لوح ًةلود 40 نم رثكأ يفو تاطيحملاو راحبلا

.ةيعيبطلا اهلئاوم ةيامحو ميمرت بناج ىلإ ،ةيربلا يف اهقالطإو تاناويحلا ليهأت

ةديدجلا راكفألا نيب عمجن اننإف اهلحلو ،ةدقعمو ًةحلم اههجاون يتلا لكاشملا ربتعتو

تامظنملاو تاموكحلاو ةيلحملا تاعمتجملا عم تاكارشلا ماربإب موقنو .ةيّدجلا لامعألاو

عاونألا عيمج ةدعاسمل ًةديدجو ًةركتبم ًابيلاسأ مدقنو .ةصاخلا تاكرشلاو ةيموكحلا ريغ

:ينورتكلإلا عقوملا ةرايز لالخ  نم كلذب موقن فيك ةفرعم نكميو .راهدزالا ىلع

www.ifaw.org

:تامولعملا نم ديزملل

يباج ةدنك

لامشو طسوألا قرشلا – (IFAW) ناويحلاب قفرلل يلودلا قودنصلا بتكمل مالعإلا ةريدم

ايقيرفإ

kjabi@ifaw.org

http://www.ifaw.org


– (www.arabnewswire.com) ةيبرعلا ءابنألا ةلاكو لالخ نم يفحصلا نايبلا اذه رادصإ متي

هعيزوت متيو ، (MENA) ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلاو يبرعلا ملاعلل ةيرابخإ ةمدخ يهو

–  EmailWire™ (www.emailwire.com) ةطساوب
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The International Fund for Animal Welfare (IFAW)
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