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مت اعداد هذا الدليل االقليمي للوصول الى صيد مستدام للطيور املهاجرة و الوثيقة امللحقه به ( وثيقة مبادئ املمارسات الفضلى ) من خالل 
التحاور البناء بني كافة اجلهات ذات الصلة بالصيد املستدام للطيور املهاجرة من جهات حكومية و جمعيات الصيادين و جمعيات احملافظة 
على الطبيعة في كل من األردن وتونس و اجلزائر و سوريا و فلسطني و لبنان و مصر و املغرب. كما شارك في اعمال احلوار ممثلني عن سكرتاريا 
عدد من االتفاقات الدولية ذات العالقة و هيئات دولية معنية باحملافظة على الطبيعة باالضافة الى عدد من اخلبراء االقليميني و العامليني. 
ادراج  مت  كما  به  امللحقة  الوثيقة  و  الدليل  من  كل  اعداد  منهجية  و  خطوات  يوضح  االقليمي  الدليل  علما بأن القسم رقم 1.4.2 من 

قائمة بأسماء اجلهات و املؤسسات و األفراد املشاركني في مجموعات العمل االقليمية ضمن ملحقات الدليل . 

عطفا على ما سبق، يتقدم فريق عمل املشروع بأسمى آيات التقدير الى كل من ساهم في اعمال مجموعات العمل و في ورش العمل 
الوطنية و االقليمية من أفراد و هيئات و مؤسسات. الذين لوال جهدهم املوصول و مشاركتهم الفاعلة لم أمكن اجناز الدليل االقليمي و 

وثيقة املبادئ الفضلى . 

ان هذا الدليل هو احد مخرجات مشروع "مشروع بناء القدرات لصيد مستدام للطيور املهاجرة في دول حوض البحر املتوسط في غرب أسيا 
العالم  دول  منح  برنامج  خالل  من  األوروبي  االحتاد  من  مالي  و شمال أفريقيا" ( مشروع رقم  LIFE 04 TCY/INT/000054 ) وبدعم 
التعليمات  و  االرشادات  الثالث إضافة إلى سكرتارية االتفاقية الدولية حلماية الطيور املائية األفريقية/ االورواسيوية ( AEWA ) . ان 
هي  و  املنطقة  دول  في  الصيد  ادارة  انظمة  و  الوطنية  القوانني  تدعيم  و  تطوير  في  االسهام  الى  تهدف  الدليل  هذا  ضمن  املقترحة 
ليست بالضرورة وثيقة مبادئ للسلوك املسئول في مناطق أخرى أو في العالم. لذلك يجب التعامل مع هذا الدليل مع األخذ بعني 
من  أي  موقف  ميثل  انه  على  معه  التعامل  يتم  ال  أن  يجب  كما  الصيد  مشروع  مخرجات  احد  كونه  و  له  االقليمي  الطابع  االعتبار 

األفراد أو املؤسسات املشاركة .
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حول الدليل االقليمي للوصول الى صيد مستدام للطيور المهاجرة



1.1  صيد الطيور املهاجرة في دول حوض البحر املتوسط في شمال أفريقيا و الشرق األوسط :

يعتبر صيد الطيور املهاجرة من النشاطات التقليدية املهمة في منطقة البحر املتوسط والتي متارس منذ آالف السنني حيث وثّق صيد 
ان (الفر) في العهد القدمي من اإلجنيل وصيد الطيور املائية في رسومات آثار مصر القدمية. كما أن للصيد قيمة اجتماعية اقتصادية  السمّ
كبيرة وخاصة في األماكن النائية حيث يرتبط به مئات اآلالف من الناس و  يتسع ليغطي مئات اآلالف الهكتارات من األرض، كما يدعم 
مجموعات متعددة مبا في ذلك الصيادين الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رزق والصيادين باألفخاخ واملصايد ومنتجو األسلحة والعتاد 
ومنظمي الصيد ومربي طيور الصيد وأدالء الصيد والسياح الصيادين األجانب وصانعي مصائد الطيور وبائعي أقفاص الطيور ومحنطي 

احليوانات وأصحاب الفنادق وأصحاب املطاعم التي تقد وجبات معدّ من الطيور البرية .

بالرغم من ذلك فإن حجم الصيد في املنطقة ضخم حيث يقوم الصيادون سنويا بقتل املاليني من الطيور املهاجرة وهي بطريق هجرتها عبر 
منطقة البحر املتوسط . ففي حني أن العديد من هذه الطيور يتم قتلها في جنوب أوروبا، فان نسبة كبيرة من هذه الطيور تقتل أويتم 
االمساك بها في دول شمال إفريقيا والشرق األوسط الواقعة على البحر املتوسط وبالذات في لبنان وسوريا ومصر . ان معظم األنواع 
والتجمعات التي يتم اصطيادها أو االمساك بها هي من مجموعات الطيور التي تتكاثر في أوروبا وتقضي فصل الشتاء في أفريقيا والعديد 
العوامل  من  الصيد  أن  منها تنتمي ألنواع مهددة باالنقراض و مسجلة في امللحق األول من وثيقة توجيهات طيور االحتاد األوروبي1. ويعتقد 
لضغوطات  تتعرض  التي  األنواع  وخصوصا  أوروبا  في  تتكاثر  التي  الطيور  أنواع  من  العديد  أعداد  انخفاض  في  تسهم  التي  الرئيسية 

من تهديدات أخرى2 . 

نظرا جلغرافية منطقة البحر األبيض املتوسط، تتركز الطيور احمللقة الضخمة والتي تعتمد على التيارات الهوائية الساخنة مثل الصقر 
احلوام والعقبان واللقالق في مواقع "عنق زجاجة"على طول مسار هجرتها وفي املواقع التي تكون فيها املقاطع البحرية أقصر ما يكون، مما 
يجعل هذه األنواع فريسة سهلة للصيادين حيث أن الصيد املكثف في هذه املواقع ميكن أن يكون له أثر كبير على تعدادات هذه الطيور والتي 
مسار  طول  على  الواقعة  الرطبة  املناطق  على  الشاطىء  وطيور  واألوز  البط  مثل  املائية  الطيور  تعتمد  تتكاثر شماال في أوروبا3 . كما 

هجرتها والتي عادة ما تكون صغيرة ومحددة جغرافيا مما يعرض هذه الطيور لضغط صيد كبير .

تتضمن ممارسات الصيد نشاطات الرماية باخلرطوش (خصوصا الرصاص)والصيد بالشباك واألفخاخ وعيدان الصمغ واملصائد ومجسمات 
الطيور واستخدام السموم وغيرها من األساليب املستخدمة لالمساك وقتل الطيور. لقد أصبح "الصيد الرياضي" باستخدام البنادق 
منتشر بشكل كبير في السنوات القليلة املاضية. كما أدى انتشار أساليب الصيد اجلديدة ووفرة البنادق ورخص العتاد وسهولة الوصول 
لألماكن النائية باستخدام سيارات الدفع الرباعي ومع وجود دخل إضافي أعلى وزيادة وقت الفراغ واضمحالل تعدادات طيور الصيد األصلية 
ارتفاع معدالت أعداد الطيور التي يتم اصطيادها ليصل الى مستويات جتارية في بعض الدول. وعادة ما يكون قتل الطيور بدون متييز حيث 
يتم صيد الطيور املعرضة للخطر مثلها مثل الطيور الشائعة والطيور املسموح بصيدها وذلك يعود جزئيا إما لعدم املعرفة بهذه احلقائق 
أو عدم القدرة على التفريق بينها و/أو اتباع سلوك غير مسئول من قبل الصيادين. كما أن بعض الذين يقومون بامساك الطيور يقومون 
بقتل جميع الطيور التي ميسكون بها ومن ثم يقوموا بالتخلص من الطيور غير املستساغة وغير املرغوبة. كما أن أولئك الذين يقومون 
بإمساك الطيور من أجل جتارة الصيد بالصقور عادة ما يقومون بالتخلص من (قتل) األنواع التي ليست لها قيمة بالنسبة للصيادين 
ارة)4  هذا باإلضافة إلى القتل املباشر والتسبب بعاهات للطيور، واإلزعاج الناجت عن الرماة في مناطق الصيد،  بواسطة الصقور (الصقّ
في حني يعتبر تسميم الطيور وتلويث موائلها من الذخيرة التي حتتوي على الرصاص وخصوصا في املناطق الرطبة أيضا من املهددات 

البيئية  اجلدّية في العديد من الدول5.

. Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds  - 1

عام  األخرى. بشكل  اموعات  من  تقتل  التي  األعداد  من  أكبر  منها  تقتل  التي  الطيور  نسبة  أن  ويعتقد  محدد  بشكل  مستهدفة  واملغردة  واملائية  اجلارحة  الطيور  مثل  الطيور  مجموعات  بعض  2 -  تعتبر 
سلسلة  من  الثالث  الصون. اإلصدار  وضع  أوروبا،  في  1994. الطيور  وهيث،  (تكر  انخفاض  في  جتمعاتها  والتي  لصونها  اهتمام  حتتاج  التي  األوروبية  لألنواع  شيوعا  التهديدات  ثاني  يعتبر  الصيد          فإن 

الطيور) . احماية  العاملي  الس  من          الصون 
أوروبا) واالمتداد   وسط  في  تتكاثر  التي  للطيور  وذلك  وإيطاليا  وصقلية  مالطا  يضم  والذي  املركزي  املتوسطي  الهجرة  مسار  على  (الواقع  تونس  في  بون  كيب  في  تقع  الرئيسية  الزجاجاة  عنق  3 -  مواقع 
الشرقية  أوروبا  في  رئيسي  بشكل  تتكاثر  التي  للطيور  وذلك  وتركيا  وسوريا  واألردن  وإسرائيل  وفلسطني  مصر  يضم  والذي  املتوسطي  الشرقي  الهجرة  مسار  على  (الواقع  الضيق  اللبناني           الساحلي 

روسيا) .         وغرب 
(خاصة  واملعارض  العرض  ومراكز  األوسط  الشرق  في  بالصقور  الصيادين  لتزويد  وذلك  املتوسط  األبيض  البحر  شرق  دول  من  وغيرها  سوريا  في  وخاصة  اجلارحة  الطيور  من  وغيرها  الصقور  إمساك  4 -  يتم 
اجلارحة  الطيور  تهريب  تسجيل  مت  أصال. لقد  املتناقصة  التجمعات  على  الضغط  ازدياد  إلى  أدى  مما  املاضية  السنوات  في  الطيور  هذه  أسعار  وعلى  الطلب  على  حاد  ازدياد  الضخمة). يوجد           األنواع 

. باألسر  التربية  غطاء  حتت  العمر  في  الصغيرة  "غسل" الطيور  يتم  حيث  املتوسطية  الثالث  العالم  دول  منطقة  في  واسع           بشكل 
. الرصاص  من  800-640 طن  يعادل  ما  أي  سنويا  ذخيرة  عبوة  25-20 مليون  حوالي  بيع  يتم  املثال  سبيل  على  لبنان  5 -  في 
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و بالتالي، فانه في حال تطبيق معايير خاصة تكفل احلفاظ على الطيور عند ممارسة صيد الطيور املهاجرة ضمن السياق البيئي احمللي واالجتماعي 
االقتصادي وفي حال مت أقلمة ممارسات الصيد مع أولويات صون الطبيعة فمن املمكن أن يكون تطبيق هذه املعايير أداة مهمة لتطوير األماكن النائية  
ة  كما ميكّن الدول  من االلتزام مبتطلبات االتفاقيات واملبادرات البيئية واالقتصادية ذات العالقة . فعلى سبيل املثال ، تعترف اخلطة التطبيقية لقمّ
العالم اخلاصة بالتنمية املستدامة أن االستخدام املستدام هو وسيلة فعالة حملاربة الفقر وحتقيق التطوير املستدام وخاصة في األماكن النائية . كما 

أن االستخدام املستدام هو أحد األهداف الثالث ملعاهدة التنوع احليوي6.

كما ميكن للصيد أن يكون مصدرا جيدا للمال لتمويل برامج صون الطبيعة مبا في ذلك تطبيق التشريعات ومراقبة تعدادات احلياة البرية واألبحاث 
األضرارالناجمة عنه والتعليم ومشاريع رفع مستوى التوعية البيئية للمجتمعات احمللية. كما ميكن للفوائد االجتماعية والثقافية  وتعويض 

واالستجمامية والبيئية واالقصادية املستقاة من الصيد أن توفر محفزات للناس حلماية األنواع7. 

بناء على ذلك، ميكن للصيادين الذين لديهم حس املسؤولية والذين لديهم اهتمام باستدامة ودعم موائل احلياة البرية واملواقع املهمة لفرائسهم بأن 
يكونوا جزء من قوة ضاغطة تدفع باجتاه صون الطبيعة وأن يصبحوا جزء من "حل الصيد" بدال من أن يكونوا "مشكلة الصيد". و جتدر االشارة هنا 
دفعوا  الى أن العديد من املوائل املهمة للحياة البرية في أوروبا كانت قد جنت من ضغوطات التطوير والدمار بسبب اهتمامات صيادي الطيور8  الذين 

باجتاه حمايتها .

1.2   احلاجة للدليل و الى وثيقة املمارسات الفضلى : 

لسوء احلظ فان ممارسات صيد الطيور املهاجرة في دول املشروع هي ممارسات غير مستدامة و في الكثير من احلاالت تعتبر غير قانونية ضمن اطار 
التشريعات الوطنية املوجودة وباستخدام أدوات وسموم غير قانونية باالضافة الى ممارسة الصيد خارج املوسم املسموح به و في مناطق ممنوعة 
واصطياد/قتل األنواع احملمية. كما تتصف أعمال إدارة صيد الطيور في املنطقة بضعف التنظيمات القانونية وضعف تطبيق القانون بشكل عام، 
باالضافة الى نقص املوارد واالمكانيات في املؤسسات احلكومية واملنظمات غير احلكومية املهتمة بالصيد وصون الطيور املهاجرة وضعف أنظمة 
االتصال املتطوّرة وتبادل املعلومات وضعف التوعية العامة وتوعية الصياد فيما يخص أثر الصيد باالضافة الى حدوث عدد من التصادمات السابقة ما  

بني أصحاب العالقة مثل الصيادين وجمعيات صون الطبيعة وغياب االتفاق اإلقليمي بخصوص التحرك حلماية الطيور املهاجرة .

كما جتدر االشارة الى أن احلوار بخصوص إدارة صيد الطيور و الذي يتم في دول املنطقة على املستوى الوطني يتضمن مشاركة قليلة نسبيا من قبل 
اتمع احمللي، كما أن النماذج االقتصادية البديلة لصيد الطيور البرية مثل مراقبة الطيور ليست متطورة مبا فيه الكفاية في منطقة املشروع ونظريا 

لم يتم شيء لتحديد مصادر بديلة للدخل من أجل الذين ميارسون االمساك بالطيور وغيرهم من الذين يعتاشون من الصيد .

باإلضافة لذلك وعلى الرغم من اهتمام اإلعالم باألعداد الضخمة التي تقتل سنويا وطبيعة أعمال الصيد (حصاد الطيور) غير القانونية واملفرطة 
والتي تخلو من التفريق بني أنواع الطيور التي يتم اصطيادها إال أنه ال يوجد أي مرجع موثق و منشور متفق عليه بخصوص ممارسات الصيد الفضلى 
ة لوجد دليل و مرجع اقليمي يوضح و يساعد على اعداد سياسة الصيد  للصيادين األفراد في املنطقة حتى يتبنوه. وبالتالي فإن هنالك حاجة ملحّ
املستدام، و على اعداد اخلطط، تنظيم، إدارة، تطبيق القانون، وتفعيل التعاون اإلقليمي، رفع مستوى التوعية والتعليم، وتفعيل مشاركة أصحاب 
العالقة بصيد الطيور املهاجرة في منطقة املشروع لتمكني هيئات إدارة الصيد الوطنية ومجموعات الصيد والصيادين األفراد وغيرهم من اجلهات 

أصحاب العالقة للتحرك باجتاه الصيد املستدام للطيور املهاجرة .

من  التقليل  أو  لتجنب  احليوي  التنوع  باستخدام  مرتبطة  معايير  تبني  األعضاء  الدول  من  تطلب  والتي  احليوي  التنوع  معاهدة  من  العاشر  البند  في  مناقش  الطبيعية  للموارد  املستدام  6 -   االستخدام 
املهددة  باألنواع  االجتار  ومعاهدة  رامسار  ومعاهدة  بها  املرتبطة  اآلسيوية  – األوروبية  االفريقية  املائية  الطيور  واتفاقية  املهاجرة  األنواع  معاهدة  من  رئيسا  عنصرا  أنه  . كما  احليوي  التنع  على          التأثيرات 

الطيور  صيد  بشرعية  كليا  األوروبي  االحتاد  طيور  توجيهات  وثيقة  . تعترف  املتوسطية  الثالث  العالم  دول  خالل  من  تهاجر  التي  الطيور  معظم  بها  يتكاثر  التي  املنطقة  وهي  أوروبا  في   ،         باالنقراض. أيضا 
. املستدام  االستخدام  أشكال  كأحد         الربية 

7 -    لقد مت االعتراف بهذا املبدأ رسميا من قبل الس العاملي لصون الطبيعة في "قرار الس العاملي لصون الطبيعة بخصوص االستخدام املستدام للمصادر احلية البرية" واملتبنى في اجتماع صون الطبيعة العاملي  تشرين 
املهاجرة. األنواع  ومعاهدة  باالنقراض  املهددة  العاملية  باألنواع  االجتار  ومعاهدة  احليوي  التنوع  معاهدة  قبل  من  به  االعتراف  ومت  األردن  عمان  2000 في         أول 

8 -   علي سبيل املثال، يوجد في اململكة املتحدة أكبر مساحات موئل شجيرات اخللنج في أوروبا وذلك بسبب قيمة هذه املوائل لصيد ديك اخللنج األحمر. في اسبانيا فإن التجمعات املتبقية مللك العقبان االسباني بقيت على 
بدعم  مت  وذلك  لوحدها  لتنمو  الهكتارات   آالف  ترك  وخاصة  إدارية   جلهود  كنتيجة  مكثفة  زراعة  مواقع  في  تتواجد  البري  الرمادي  احلجل  من  الضخمة  التعدادات  فإن  فرنسا  وفي  خاصة  صيد  أراضي  في         قيد 

الصيادين.       من 
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1.3    مشروع الصيد املستدام الذي ينفذه الس العاملي حلماية الطيور البرية :

الهدف العام من املشروع هو تقوية إدارة صيد الطيور في دول متوسطية مختارة من شمال إفريقيا والشرق األوسط بهدف تقليل الصيد اجلائر الذي ال 
ّيز بني األنواع اتلفة والصيد غير القانوني للطيور املهاجرة، باالضافة الى تشجيع ممارسات صيد مستدامة وتفعيل االلتزام باالتفاقيات االقليمية  مي
والدولية املتعلقة بصون الطيور املهاجرة. حيث سيقوم هذا املشروع على حتقيق هذه األهداف من خالل ايجاد سلسلة من املبادرات اإلقليمية ومشاريع 
منوذجية تعاونية بني احلكومة ومجموعات الصيد وصون الطبيعة في تونس ولبنان والتي ستكون دول محورية للمشروع والذي بدوره ميكن تكراره في دول 
أخرى من دول املنطقة . لقد مت اختيار تونس ولبنان كدول محورية للمشروع نظرا إلى أن الصيد هو مسألة صون طبيعة ذات أبعاد اجتماعية اقتصادية 
رئيسية في كلتا الدولتني ، كما حتتوي الدولتني أيضا على مواقع عنق دجاجة مهمة ولها أهمية حرجة في صون الطيور املهاجرة وكما يوجد في الدولتني 
عالقات عمل جيدة فيما بني السلطات الوطنية  ( وزارة الزراعة ووزارة البيئة واملوارد املائية في تونس ووزارة البيئة في لبنان )  مع مجموعات الصيد 
ومنظمات صون الطبيعة وغيرهم من اجلهات أصحاب العالقة. علما بأن فترة تنفيذ املشروع هي ما بني تشرين ثاني 2004 وحتى تشرين أول   

. 2007

غاية ومجال واسلوب تطوير الدليل ووثيقة املمارسات الفضلى :  1.4

1.4.1   الغاية :
ان الغاية من اعداد هذا الدليل هو أن يخدم كمرجع مساند ملتخذي القرارات االدارية و الفنية باالضافة الى العاملني في مجاالت التوعية والتعليم ذات 
العالقة بصيد الطيور املهاجرة لتساعد في (1) حتليل وتشخيص نقاط القوة والضعف في الصيد املستدام على املستويني الوطني واحمللي و(2) 
حتديد فجوات االستدامة ومعايير للعمل و (3) مراقبة وتقييم فعالية إدارة الصيد املستدام. وتقدّم اإلرشادات الواردة في الدليل أيضا كمورد لتطوير 
ومراجعة السياسات والتنظيمات واإلدارة واخلطط والبرامج القطاعية وبني القطاعات اتلفة والتي تتأثر بالصيد وبالتالي فهذه اإلرشادات متثل أداة 

إلدخال مفاهيم الصيد املستدام بشكل أوسع في برامج ادارة املواقع الطبيعية و البرامج التنموية مثل الزراعة واحلراج وتطوير املواقع النائية .

تستهدف االرشادات و التوصيات الواردة في الدليل متخذي القرارات والكوادر التقنية في الهيئات احلكومية بشكل رئيسي، كما أنها تتعتبر مصدرا 
مهما لبناء القدرات و مصدرا للمعلومات ميكن استخدامها و االستعانة بها من قبل أندية ومجموعات الصيد ومدراء الصيد ومستأجري أراضي الصيد 
واالصيادين وايضا مجموعات صون الطبيعة. حيث مت اعداد وثيقة املمارسات الفضلى للصيد املستدام للطيور املهاجرة كوثيقة متممة لإلرشادات 
الواردة بالدليل حث مت اعداد هذه الوثيقة بهدف تشجيع ممارسات وسلوك الصيد املستدام على املستوى الشخصي ولدعم و ترويج التزام الصيادين 
باألنظمة القانونية واإلدارية الوطنية التي حتكم صيد الطيور املهاجرة. وجتدر االشارة هنا الى أن وثيقة املمارسات الفضلى ترتكز على أربع التزامات 
يتشارك بها الصيادين وهي التوافق مع قوانني وتنظيمات الصيد وااللتزام بالقواعد الراعية للتوازن البيئي واحترام املستخدمني اآلخرين للريف وممارسة 

الصيد بشكل آمن .

1.4.2  تطوير اإلرشادات الواردة في الدليل : 
اشتملت عملية  اعداد  و تطوير اإلرشادات الواردة  في هذا الدليل على  االستعانة  مبنشورات إرشادية و  مبادئ متفق عليها صادرة  سابقا مبا يخص 

االستخدام املستدام للموارد الطبيعية، كما مت الرجوع الى نتائج عدة  مبادرات عاملية و  اقليمية حديثة متعلقة و بالذات ما يلي :

 .9(2004 احليوي،  التنوع  معاهدة  (سكرتاريا  احليوي  للتنوع  املستدام  االستخدام  في  أبابا  أديس  ومبادىء  -   إرشادات 

املهاجرة  للطيور  املستدام  احلصاد  إرشادات  وبالذات  اآلسيوية  األوروبية   – اإلفريقية  املائية  الطيور  التفاقية  الطبيعة  صون  إرشادات     -
.(6 (رقم  املهاجرة  بالطيور  التجارة  تنظيم  5) وإرشادات        (رقم 

للطيور"  التوجيهية  "الوثيقة  البرية  الطيور  بصون  واملتعلقة   EEC/79/409 رقم  الس  توجيه  حتت  الصيد  عن  إرشادية  وثيقة     -
.(2004 أألوروبي        (الس 

اتمعات  وتقوية  لتمكني  و"إرشادات   (2004 رامسار  معاهدة  (سكرتاريا  الرطبة  للمناطق  احلكيم  لالستخدام  رامسار  كتيب     -
.(1999 / 8) (رامسار  السابع  (القرار  الرطبة  املناطق  ’دارة  في  األصليني  األناس  ومشاركة         احمللية 

9 -   توفر مبادىء وإرشادات أديس أبابا هيكلية لتساعد اجلهات أصحاب العالقة على جميع املستويات  - الدولية واإلقليمية والوطنية واحمللية مبا في ذلك هيئات األمم املتحدة واملعاهدات البيئية واحلكوماتوهيئات التطوير 
في  الطبيعة  لصون  الدولي  االحتاد  قبل  من  واملشاريع  املبادىء  هذه  تبني  . مت  مستدام  بشكل  احليوي  التنوع  وإدارة  الستخدام  احلكومية  غير  واملنظمات  اخلاص  والقطاع  املوارد  ومدراء  واألصلية  احمللية         واتمعات 
 2004 عام  بانكوك  في  أعضائها  مؤمتر  في  باالنقراض  املهددة  باألنواع  الدولي  االجتار  معاهدة  قبل  2004 ومن  عام  ماليزيا  في  بها  اخلاص  األعضاء  اجتماع  في  احليوي  التنوع  معاهدة  قبل  2004 ومن         عام 
العلمي  مجلسهم  املهاجرة  األنواع  معاهدة  أعضاء  2005 وجه  عام  وفي  لذلك  2005 . باإلضافة  عام  بالسنغال  أعضائها  مؤمتر  في  اآلسيوية  – األوروبية  اإلفريقية  املائية  الطيور  اتفاقية  قبل  ومن         أيضا  

. عالقة  لها  التي  املهاجرة  لألنواع  الطبيعة  الصون  وضع  لتحسني  أبابا  أديس  وإرشادات  مبادىء  من  االستفادة  سبل  و  تطبيق  احتمالية         لدراسة 
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163- .2 (1) احليوي  البرية  احلياة  تطبيق  النمساوي. نشرة  التقييم  – أسلوب  املستدام  الصيد  ومؤشرات  (2005). معايير  -   لكسر 
أومفيلتبونديسامت      183 والعمل السابق لذلك: فورستنر (2003). معايير ومؤشرات الصيد املستدام. مونوجرافني باند 163. مؤسسة 

النمسا.  ،( احملدودة  االحتادية  البيئة      ( هيئة 

وضعت اإلرشادات ضمن سياق الوضع الوطني واالحتياجات الوطنية للدول املتوسطية الواقعة في شمال أفريقيا و الشرق األوسط واملوضحة في ثمانية 
تقارير صيد وطنية وملخصة في مراجعات خلمس تقارير حتليلية إقليمية والتي مت اصدارها من خالل مشروع الصيد املستدام املنفذ بواسطة الس العاملي 

حلماية الطيور.

مت وضع مجموعة أولية من اإلرشادات املقترحة من قبل اللجنة التوجيهية إلرشادات الصيد املستدام واملكونة من أربع أفراد منتمني ملشروع الصيد 
املستدام وبإسهام من قبل مستشارين اثنني في الفترة من أيار وحتى حزيران 2006. من بعد ذلك متت مراجعة هذه املقترحات على نطاق واسع في 
ورشتي عمل دون-إقليمية إحداها عقدت في الشرق األوسط واألخري في شمال إفريقيا في متوز 2006 باالضافة الى حلقات النقاش املوسعة خالل 
ورشة عمل إقليمية شاملة عقدت في أيلول 2006 حضرها ممثلني من احلكومات الوطنية وسكرتاريا اتفاقية الطيور املائية اإلفريقية – األوروبية 
اآلسيوية والس العاملي حلماية الطيور واجلمعية امللكية حلماية الطيور في اململكة املتحدة والس الدولي لصون طيور الصيد واحلياة البرية واحتاد 

جمعيات الصيادين في االحتاد األوروبي ومجموعات صيد و صون طبيعة أخرى . 

و بالتالي، فقد أتاح اعتماد نهج عقد احللقات التشاورية الفرصة جلميع اجلهات و املؤسسات و األفراد أصحاب العالقة البداء وجهات نظرهم في مسودة 
الدليل و املشاركة بأفكارهم اخلاصة في عملية التطوير واالتفاق على أكثر اإلرشادات مالئمة ملنطقة دول حوض البحر املتوسط في شمال أفريقيا و الشرق 

األوسط .

حيث أن اإلرشادات مبنية على أساس وثائق تابعة التفاقيات تنوع بيئي دولية، فإن تبني هذه اإلرشادات من قبل دول املنطقة لن يساعد فقط في حتقيق صيد 
مستدام للطيور املهاجرة في املنطقة بل سيدعم جهود احلكومات الوطنية لتحقيق التزاماتها و تعهداتها ضن أطر هذه االتفاقيات. كما أن تبني 
املعاهدات من قبل دول املنطقة سيسهم في حتقيق أهداف التنمية األلفية و الهدف السابع – "تأكيد االستدامة البيئية" والهدف التاسع "تكامل 
مبادىء التطوير املستدام في سياسات وبرامج الدول وعكس فقدان املوارد البيئية" ولتحقيق األهداف احملددة في قمة األرض للتنمية املستدامة – خطة 

التطبيق لالستخدام املستدام للموارد الطبيعية .

1.4.3  هيكلية الدليل و منهجية عرض اإلرشادات :
يعرض الدليل الى ارشادات الصيد املستدام املقترحة من خالل تقسيمها إلى مجموعات تبعا للموضوعات التالية: السياسة والتخطيط ، التشريعات 
والتنظيمات، اإلدارة والقدرة االدارية، املراقبة واألبحاث، تطبيق القانون، التعاون اإلقليمي، التوعية والتعليم ومشاركة أصحاب العالقة. حيث مت اعداد هذا 
الدليل بحيث يعرض الدليل األبواب التالية لكل موضوع من املواضيع أعاله في جميع دول املشروع: (1) وصفا مختصرا و محددا يبنيّ الوضع القائم في 
الوقت احلالي و ذلك اعتمادا على التقارير اإلقليمية التحليلية التي مت اعدادها سابقا خالل أعمال املشروع، (2) قائمة اإلرشادات العملية، (3) املسائل 
املهمة املتعلقة بتطوير وتطبيق اإلرشادات العملية في دول املشروع (مت حتديد املسائل خالل عملية جتميع التقارير الوطنية وجمع املعلومات اإلقليمية 
ومن النقاشات مع الشركاء في املشروع ومشاركني آخرين في الورشات دون اإلقليمية)، و أخيرا (4) املبادىء الرئيسية التي تدعم اإلرشادات العملية .

: الدليل  مصطلحات  1.5  تعريف 

مت اعتماد املصطلحات الرئيسة الواردة في هذا الدليل وفقا للمفاهيم املبينة فيما يلي :

6

مقدمة :  . 1

من  كمصدر  البرية  بالطيور  أو االمساك  األخذ  ممارسات  أشكال  "جميع  الى  "الصيد" ليشيير  مصطلح  استخدام       مت 
طريقة  عن  النظر  بغض  البرية  الطيور  من  أو منتج  أي جزء  أو أخذ  جمع  ممارسات  ذلك  في  مبا  الطبيعية       املصادر 
الصيد  باألفخاخ،  الصيد  البط،  مناذج  استخدام  الرماية،  التجميع،  اجلمع،  ممارسات  الصيد  أنشطة  املستخدمة". تتضمن       اإلمساك 
املائية  بالطيور  اإلمساك  مثل  املقصود  غير  الطيور  قتل  أو  أخذ  يتضمن  ال  الصيد  بأن  بالشبك. علما  والصيد  الالصقة،  املواد       باستخدام 
االستجمام  أجل  من  بالرماية  الصيد  أن  الى  هنا  االشارة  جتدر  وغيرها. كما  والتلوث  السير  وحركة  النفط  وكوارث  األسماك  صيد       عند 

. املنطقة  في   شيوعا  الصيد  أشكال  أكثر  من       يعتبر 



ينص  الذي  و  احليوي  التنوع  معاهدة  في  الوارد  للتعريف  احلال) وفقا  هذه  في  املستدام" (الصيد  "االستخدام  مصطلح  استخدام     مت 
التنوع  انخفاض  إلى  يؤدي  ال  ومبعدل  بطريقة  احليوي  التنوع  من  عناصر  "استخدام  هو  املستدام  االستخدام  أن  على     
من  البد  والقادمة" 10. و  احلالية  األجيال  طموحات  احتياجات  لتقابل  قدرتها   إبقاء  على  احملافظة  وبالتالي     احليوي 
واالقتصادية.  واالجتماعية  البيئية  هي  رئيسية  قييم  لثالث  املتكافئة  األهمية  باالعتبار  يأخذ  االستدامة  مفهوم  استخدام  أن  على     التأكيد 
طيور  مجتمع  احلالة) بانقراض  هذه  في  (الطيور  معني  محصول  جمع  يتسبب  ال  أن   تشترط  البيئية  االستدامة  أن  الى  االشارة  جتدر     كما 
االقتصادية"  االجتماعية  "االستدامة  مفهوم  ستخدام  مت  فقد  للتوضيح،  املدى. و  بعيد  املستوى  على  اتمع  هذا  اعداد  في  انخفاض  أو       معيني 
الوصول)  في  (التساوي  الطبيعية  املمصادر  واستخدام  لالستمتاع  اتمع  قطاعات  جلميع  متساوية  فرصة  توفير  على  للداللة    
للمورد  البيئية  املعايير  على  بالضرورة  تعتمد  االستدامة  أن  يعني  مما  البعيد11.  املدى  على  اقتصادية  قيمة  ذو  يبقى  املورد  استخدام  وأن    
األهمية  تساوي  قصوى  أهمية  ذات  عوامل  أنها  على  االقتصادية  و  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  العوامل  تأخذ  أنها  إال  املستخدم    

.    البيئية 

ال  التي  املهاجرة  الطيور  صيد  "ممارسات  يعني  بحيث  الدليل  هذا  سياق  في   املستدام"  "الصيد  مصطلح  استخدام  مت      
حتترم  كما  الصيد  في  املستهدفة  األنواع  وتوزيع  السلوك  في  رئيسي  تغير  أو  أعداد  بانخفاض  تساهم  وال     تتسبب 
الطيور  استخدام  يتم  أن  ميكن  أنه  افتراض  على  الدليل  في  الواردة  اإلرشادات  تعتمد  للتوضيح،  للبيئة". و  املستخدمني  جميع     حقوق 
يعيش  حتى  النوع  له  يحتاج  والذي  اخلطر  خط  فوق  االيكولوجية  والعالقات  الوراثي  والتغير  النوعي  التنوع  حفظ  تكفل  بطريقة     املهاجرة 
هذا  يتجاوز  ال  أن  مسؤولية  في  يتشاركون  الطيور  لهذه  املستخدمني  جميع  أن  أساس  على  و  الصيد،  طيور  جتمعات  ضمن  أطول  حياة     لفترة 

. اخلطر  عن  بعيدة  بأعداد  البقاء  على  الطيور  مجتمعات  قدرة      االستخدام 

(اتفاقية  املهاجرة  األنواع  اتفاقية  في  الوارد  للتعريف  فقا  و  الدليل  هذا  سياق  املهاجرة" في   الطيور  "أنواع  مصطلح  استخدام      مت 
مجتمع  من  جزء  أي  ) أو  معنيّ نوع  من  األفراد  أعداد  (جميع  الكامل     بون) و الذي يعرّف أنواع الطيور املهاجرة بأنها " اتمع 
أفراد  من  مؤثرة  نسبة  يقوم  التي  البرية  احليوانات  من  النوع  من  أقل  أو تصنيف  أو أي نوع  جغرافيا  منفصل  معنيّ     نوع 

محددة".  زمنية  عبور  لنمط  وفقا  أو  دوري  بشكل  وطنية  حدود  بعبور     مجتمعها 

"االستخدام  رامسار  معاهدة  املستدام" وتوظف  "االستخدام  عن  احليوي  التنوع  اتفاقية  تتحدث   حيث  املبدأ  نفس  لوصف  مختلفة  مصطلحات  تستخدم  اتلفة  الدولية  االتفاقيات  أن  بالذكر  اجلدير  10 -  من 

بدأت  القريبة  السنوات  وفي  املصطلحات  هذه  بني  فيما  تقاطع  يوجد  ذلك،  من  األنواع. بالرغم  لبقاء  الضارة  غير  للتجارة  تلميح  يوجد  عامليا  باالنقراض  املهددة  باألنواع  الدولي  االجتار  معاهدة           احلكيم" وفي 
. مشتركة  وتوجهات  مصطلحات  بالتوجه          املعاهدات 

11 -  القدرة على توفير العائدات واالستفادة الناجتة عن الصيد هي هدق رئيسي للصيد املستدار اقتصاديا .
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مبادئ عامة :  2.1

مت اعداد هذه االرشادات بحث تتفق مع سياق خمسة من املبادئ العامة للصيد املستدام للطيور املهاجرة التي يجب أن يتم تفعيل االلتزام بها، و هذه 
املبادئ هي :

1.   جميع األشخاص لهم احلرية باالستمتاع و استخدام الطيور املهاجرة مبا يتوافق مع القوانني املوضوعة و الهادفه 
في  املشاركة  على  قادرين  األشخاص  هؤالء  يكون  أن  و  املهاجرة  الطيور  من  مستدامة  اعداد  على  احلفاظ       الى 
االجتماعية  االستدامة  املهاجرة(  الطيور  تمعات  املستدام  باالستخدام  املتعلقة  القرار  اتخاذ  عمليات     

      االقتصادية).
األلفي  التوفر( التقييم  و  الوجود  قيمة  و  االستخدام  قيمة  من  كل  املهاجرة- على  الطيور  تتضمن  التي  -و  البيئية  املصادر  قيمة        تشتمل 
لديهم  العلماء  و  الطبيعة  محبي  الطيور،  مراقبي  املصطافني،  املشاة،  فيهم  مبا  اتمع  أبناء  جميع  فان  بالتالي  البيئي 2005) و        للنظام 
املستدام  االستخدام  مبدأ  فان  بالتالي  . و  مبسؤولية  احلق  هذا  ميارسون  أنهم  طاملا  اكتشافها  و  البرية   باحلياة  االستمتاع  في  مشروع       حق 
جميع  ينخرط  ان  و  مستدامة  بطريقة  يدار  أن  يجب  الذي  و  الصيادين  لغير  البرية  باحلياة  االستمتاع  و  الوصول  حق  يضمن  أن  يجب     

. املصادر  تلك  استخدام  بخصوص  القرار  صنع  عملية  في       املستخدمني 

و  أعداد  على  احلفاظ  أواوية  على  االبقاء  مع  الطبيعة  صون  أولويات  و  الصيد  بني  ال  فعّ توازن  هناك  يكون  أن  2. يجب 
االيكولوجية). (االستدامة  املهاجرة  الطيور  من  الة  فعّ      مجتمعات 

الى  االستخدامات  هذه  تؤدي  أن  يجب  ال  ولكن  املتعددة،  لالستخدامات  احلقوق  على  يتعرف  الطبيعية  در  للمصا  املستدام  االستخدام      ان 
أعداد  تقليل  الى  الضغط  هذا  سيؤدي  الطيور  من  معني  صنف  على  كبير  صيد  ضغط  هناك  كان  املصادر. اذا  هذه  أعداد  تقليل  و      انقراض 
اليتسبب  أن  و  مقبول  مبستوى  املهاجرة  الطيور  أعداد  على  احلفاظ  في  الصيد  يساهم  أن  املهم  الصيد. من  فرص  تقليل  الى       الطيورباالضافة 
اهتمام  يعطى  أن  يجب  ذاته  الوقت  في  االصناف12. ولكن  هذة  تستخدمها  التي  املوائل  في  تنوع  أو  وراثي  تنوع  أو  صنف  فقدان      في 
الصيد  دمج  هو  الرئيسي  االستخدامات. التحدي  هذه  و  الصيد  نشاطات  بني  مساومة  يوجد  ال  بأنه  التأكيد  و  للبيئة،       استخدامات/خدمات 
ليس  أنه  يعني  للبيئة. هذا  مستدامة  و  مختلفة  استخدامات  العطاء  اخرين  العالقة  أصحاب  /جهات  /مستخدمني  استخدامات      مع 
البيئية) بل  السياحة  مثل  املهاجرة  للطيور  األخرى  االستخدامات  باملثل  تعامل  (و  مستدام  أساس  على  ينفذ  الصيد  أن  من  التأكد      فقط 

. املستدام  واالستخدام  الطبيعة  صون  أهداف  يعرقل  ال  أيضا      أنه 

3. ان الطيور املهاجرة ارث طبيعي عام و متشارك فيه بلدان كثيرة مختلفة، و بالتالي تتحمل جميع البلدان الواقعة  
تنسيق  يتم  يكون  بحيث  الطيور  هذه  على  احلفاظ  و  حماية  و  استخدام  مسؤولية  الطيور  هجرة  مسارات      ضمن 

البيئية). (األستدامة  الدولية  االتفاقات  أطر  ضمن  الدول  هذه  بني  الصون  و  احلماية  و  االدارة      جهود 
وتقضي  اوروبا  شمال  تتكاثرفي  التي  الطيور  مجتمعات  و  االصناف  من   تعد  املنطقة  في  وجودها  يتكرر  والتي  املهاجرة  الطيور  معظم       ان 
يشكل  بحيث  هجرتها  خالل  متعددة  بلدان  خالل  من  الطيور  أفريقيا. متر  الى  جنوبا  احلاالت- تتجه  معظم  -في  أو  املنطقة  في       الشتاء 
ما  بلد  في  املمارسات  فان  بالتالي  منفردة. و  أساسية  وحدة  ذاته  بحد  يشكل  الذي  و  الهجرة  مسار  سلسلة  من  وصل  حلقة  بلد       كل 
مشتركة  مسؤولية  هو  الطيور  هذة  حماية  أن  كما  حدودها،  من  أبعد  هو  ما  يطال  كبير  أثر  لها  يكون  أن  ميكن  سيئة،  أم  جيدة  كانت       سواء 
عامليا. ان  عليها  موافق  و  منسقة  بطريقة  املهاجرة  الطيور  صيد  ادارة  برامج  تنفيذ  و  اعداد  يتم  ان  يجب  وبالتالي  البلدان،  هذه  جميع      بني 
مت  املوارد  بان  يعني  قد  ككل  اخذه  مت  اذا  والذي  منفصل  اداري  نظام  بتطبيق  دولة  كل  قيام  أن  الى  يؤدي  ان  ميكن  االتفاقيات  هذه      غياب 

. احلد  عن  زائد  بشكل      استخدامها 

من  كال  الصيد  طيور  أنواع  وصون  املستدام  الصيد  الدارة  الضرورية  االجراءات  تنفيذ  تكاليف  يتحمل  أن  4. يجب 
االجتماعية  (االستدامة  املهاجرة  الطيور  استخدامات  من  الفوائد  توزيع  في  ذلك  يظهر  وأن  والدولة     الصيادين 

    االقتصادية).
البرامج  هذه  لتنفيذ  الكافي  التمويل  توفر  عدم  فان  بالتالي  و  كبيرة،  مالية  أعباء  و  تكاليف  الطبيعية  املوارد  وصون  الصيد  إدارة       تتضمن 
املهاجرة) بانخفاض  الطيور  احلالة  هذه  (في  الطبيعية  املوارد  قيمة  انخفاض  الى  يؤدي  قد  مما  االدارية  البرامج  تقليص  الى  اإلدارة      يضطر 
احلفاظ  على  و  ادارته  على  القائمة  اإلدارية  السلطات  الى  الصيد  عوائد  تعود  أن  أهمية  على  هنا  التأكيد  الضروري  توفرها. من  و      كمياتها 
املهاجرة. قد  الطيور  أعداد  و  مجتمعات  الستدامة  الضرورية  النشاطات  فعالية  و  استمرارية  على  احملافظة  أجل  من  وذلك  الطبيعة      على 
بشكل  أو  بها  يحتفظ  حيث  احملمية  إدارة  لسلطة  مباشرة  تدفع  والتي  الصيد  محميات  من  الصيد  رسوم  مثل  مباشرة  الفوائد  هذه       تكون 

الصيد. ادارة  على  القائمة  اإلدارية  الهيئات  إلى  وطنية  خزينة  خالل  من  متر  والتي  السنوية  الرخص  من  الدخل  مثل  مباشر       غير 

12 -  وثيقة توجيهات طيور االحتار األوروبي تنص على أن الصيد من املفؤوض أن يتوافق مع مبادى االستخدام احلكيم والسيطرة املتوازنة بيئيا لألنواع .
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على  املستدام  الصيد  وتطبيق  والتنظيم  والتشريع  والتخطيط  بالسياسة  املرتبطة  القرارات  بناء  يتم  أن  5.  يجب 
عدد  جتمع،  أو  لنوع  التهديد  (حجم  كافية  نوعية  معلومات  توفر  عدم  حال  في  موثقة. و  علمية       معلومات 

البيئية). (االستدامة  الوقائي  املبدأ  اتباع  يجب  وغيرها) فإنه  بصيدها  املسموح       الطيور  
وعلى  بعناية  صممت  واضحة  أهداف  ذات  أبحاث  طريق  عن  توفرت  ملموسة  علمية  معلومات  على  املستدام  الصيد  إدارة  تبنى  أن       يجب 
النشاطات  هذه  لدعم  الكافية  املوارد  توفر  عدم  احملتمل  من  ذلك،  من  امليداني). بالرغم  اإلثبات  على  اعتماد  (الصون  وتقييم  مراقبة        برامج 
كان  إذا  فيما  تقرير  مثل  تقرر  أن  يجب  زالت  ما  الطيور  تعدادات  على  تؤثر  قد  قرارات  هناك  ولكن  منقوصة  أو  ضعيفة  النوعية        واملعلومات 
القرارات  تأخير  أن  الوقائي) يدرك  (التوجه  الوقائي  للتهديد. املبدأ  األنواع  يعرض  قد  معني  ملستوى  أو  معني  لنوع  أو  معني  موقع  في        الصيد 
يجوز  ال  باألحرى  و  التهديد،  جتنب  يتم  أن  املستحيل  او  جدا  املكلف  من  أنه  معناه  سيكون  فيه  شك  ال  أثبات  توفر  يتم  حتى       واألنشطة 
املهددات. استخدام  أحد  من  التقليل  أو  للقضاء  يهدف  نشاط  لتأجيل  كعذر  تهديد  بخصوص  قاطع  علمي  إثبات  وجود  عدم       استخدام 
جتنب  أو  ومنع  لتوقع  مهم  سياسي  أساس  يوفر  أنه  كما  إصالحه  ميكن  ال  الذي  واألذى  ااطر  لتجنب  باألنشطة  يدفع  الوقائي      املبدأ 
املعلومات  نقص  لعموم  نظرا  احلالية  الفترة  في  مالئمة  األكثر  األسلوب  املنطقة  في  الوقائي  املبدأ  تطبيق  للبيئة. يعتبر      التهديدات 
بالصيد  املرتبطة  واإلدارية  التنظيمية  والقرارات  والسيطرة  بالسياسة  متعلقة  قرارات  تبني  أساسها  على  والتي  املنطقة  دول  في        العلمية 

     املستدام13.

السياسة والتخطيط :  2.2

2.2.1  الوضع في دول املنطقة :
معظم الدول ينقصها هيكلية سياسية شاملة أو نظام تخطيطي للصيد املستدام كما أنه ال يوجد أي سلطة حكومية لها املسؤولية الكاملة على 
هذه املهام (األدوار واملسؤوليات في الوزارات الرئيسية عادة ما تكون غير واضحة و تتداخل في بعض األحيان كما أنه يوجد نقص عام بآليات التنسيق 
الوطنية لتطوير التخطيط والسياسات للقطاع املشترك فيما يتعلق بالصيد املستدام). كما أن العديد من الدول ما زالوا غير أعضاء في اتفاقيات 

دولية رئيسية وال يوجد دول عدا اجلزائر واملغرب متتلك خطط وطنية الدارة الصيد.

2.2.2  اإلرشادات العملية للصيد املستدام :
1. حتقيق العضوية الكاملة في االتفاقيات الدولية التي تغطي صون الطيور املهاجرة واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية عبر دول املنطقة  

احلكم  مستويات  جميع  على  التشريعات  و  السياسات  في  التوافق  من  التأكد  و  الوطنية  السياسة  في  االلتزامات  و  األهداف  تضمني     مع 
   والسيطرة.

القيم  ذلك  في  (مبا  املهاجرة  الطيور  صيد  من  واملستقاة  واملتوقعة  احلالية  القيم  باحلسبان  تأخذ  الوطنية  السياسات  أن  من  2. التأكد 
السوق. القيم  هذه  على  تؤثر  التي  املادية) والقوى  غير  القيم  من  وغيرها  واجلوهرية      االقتصادية 

في  مبا  الصيد،  إلدارة  احلقيقية  التكلفة  تغطي  التي  أو  املستدام  غير  الصيد  إلى  تقود  أو  تسوّق  التي  الوطنية  السياسات  ومراجعة  3. حتديد 
فوائد  مثل  املستدام  الصيد  تشجع  التي  اآلليات  وتنفيذ  تطوير  الوقت،  نفس  املالية. في  واإلعانات  احملفزات  مثل  االقتصادية  اآلليات      ذلك 

الصيد. ممارسات  لتحديد  معايير  على  د  موحّ بشكل  التركيز  من  بدال  جيد  بشكل  املدارة  الصيد  ألراضي  املرنة       الضرائب 

أماكن  في  وخاصة  الصيد،  وسياحة  الصيد  من  للفوائد  املنصف  التشارك  من  للمزيد  احلاجة  على  الوطنية  السياسات  سياق  في  4. التأكيد 
للعائدات  املنصف  والتوزيع  الصيد  محميات  في  املشتركة  واإلدارة  احملليني  للسكان  العمل  فرص  تعالج  أن  يجب  السياسات      حدوثها. هذه 

اخلارجيني. واملستثمرين  احمللية  اتمعات  بني       فيما 

في  بها  يعترف  أينما  التقليدية  والقوانني  الصيد  من  التقليدية  لألشكال  خاص  اعتبار  يعطيان  الوطنيني  والتشريع  السياسة  أن  من  5. التأكد 
احملليني. العالقة  وأصحاب  واألصليني  احملليني  السكان  آراء  والتشريع  السياسة  تتضمن  أن  يجب  مستدامة. كما  نشاطات  أنها  ظهر      حال 

النائية  األماكن  وتطوير  والبيئة  البرية  احلياة  صون  لقطاعات  السياسات  وحتديد  التخطيط  عمليات  في  املستدام  الصيد  مسائل  6. تضمني 
واحمللي. الوطني  املستوى  على  وذلك      واحلراج 

مستدام  بشكل  الطيور  صيد  أشكال  جميع  إلدارة  الوطني  النظام  احتياجات  حتدد  والتي  الطيور  لصيد  وطنية  عمل  خطة  وتبني  7. تطوير 
أخرى. لقطاعات  التنظيم  إعادة  وعمليات  تطوير  بخطط  مرتبطة  تكون  وأيضا  والوطنية  الدولية  القانونية  االلتزامات  مع       وبالتوافق 

. احليوي  التنوع  معاهدة  ذلك  في  مبا  دولية  بيئية  وبيانات  اتفاقيات  عدة  إلى  مختلفة  وبأشكال  واسع  بشكل  الوقائي  املبدأ  إدخال  13 -    مت 
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. الرصاص  على  حتتوي  التي  العيارات  استخدام  من  التدريجي  للتخلص  وطنية  عمل  وخطة  استراتيجية  وتبني  8. تطوير 

9.  تطوير ودعم سياسات أساليب احلياة البديلة وتطوير اتمعات وكذلك خطط للرماة ومستخدمي املصائد وجتار الطيور احملليني والتي توفر 
احلرف  إنتاج  (الفر) و  ان  السمّ مزارع  و  الدواجن  تربية  و  البيئية  السياحة  مثل  القانوني  غير  الصيد  من  للتقليل  االقتصادية      التحفيزات 

.     اليدوية 

2.2.3  توصيات العتماد وتطوير االرشادات وتطبيقها في دول املنطقة :

فيما يلي توصيات حول عدد من ملوضوعات ذات األهمية اخلاصة و املرتبطة بتطوير وتطبيق اإلرشادات السابقة الذكر في دول املنطقة:

أ. حتقيق عضوية كاملة في االتفاقيت الدولية الرئيسية

ب. التخلص التدريجي من استخدام العيارات النارية احملتوية على الرصاص واستبدالها بأخرى
ان تراكم الرصاص املعدني الناجت عن العيارات النارية في املوائل البرية واملائية وخاصة املناطق الرطبة وموت الطيور املائية بشكل خاص من تناول العيارات 
التي حتتوي على الرصاص ال يتوافق مع ممارسة الصيد املسؤول ونظرة العامة للصيادين كأشخاص مسؤولني ومدراء مهتمني بالطيور املهاجرة واملوارد 
الطبيعية. يوجد حاليا اتفاق عاملي على ضرورة التخلص من العيارات النارية احملتوية على الرصاص و ضرورة التقليل من استخدامها بشكل تدريجي 
من  لبيئي  التلوث  خطورة  الوطنيني  والتشريع  السياسة  تعكس  أن  ية أقل مثل الفوالذ والتنجسنت والبزموث14. يجب  واستخدام بدائل ذات سمّ
منع  على  وتعمل  املتناولة،  النارية  العيارات  عن  ناجت  ثانوي15  أو  أولي  بتسمم  تسببها  واحتمالية  الرصاص  على  حتتوي  التي  النارية  العيارات 
من  التدريجي  التخلص  فوريا،  والعامة  استخدام العيارات النارية التي حتتوي على الرصاص في صيد الطيور املائية في املناطق الرطبة16 اخلاصة 
ذلك  بتشجيع  وذلك  البدائل  تبني  (5 سنوات) ودعم  املتوسط  البعد  في  كامل  بشكل  الرصاص  على  حتتوي  التي  النارية  العيارات  استخدام 

عن طريق التحفيزات الضريبية وغيرها من اآلليات املالية .

ج. التطرق الى و معاجلة اهتمامات اتمعات احمللية
من املهم أن تقوم السياسات الوطنية بالتطرق الى موضوع تكاليف وفوائد الصيد للمجتمعات احمللية التي تعيش مع وتتأثر بصيد الطيور املهاجرة. 
تتحمل اتمعات احمللية وأصحاب العالقة احملليني تكاليف كبيرة ناجمة عن االستغناء عن فوائد استخدامات التنوع احمللية -ومنها على سبيل املثال 
حتديد مناطق من أجل الصيد أو صون الطبيعة- ملصلحة الغير (الصيادين) الذين حصلوا على حقوق الصيد في هذه املناطق. حتصل اتمعات احمللية 
بشكل متكرر على القليل من الفائدة املباشرة من الصيد (يشتري الصيادون املعدات والعتاد في البلدات الرئيسية على سبيل املثال). نتيجة لذلك 

فإن السياسة الوطنية يتوجب أن تبحث عن حتقيق املزيد من التوزيع العادل للمكاسب من االستخدام املستدام للطيور املهاجرة.

اإلفريقية  املائية  الطيور  واتفاقية  رامسار  معاهدة  مثل  الدولية   اجلهات  من  العديد  قبل  من  الرطبة  املناطق  في  وخاصة  الرصاص  على  حتتوي  التي  النارية  العيارات  من  التدريجي  للتخلص  احلاجة  حتديد  مت  14 -   لقد 

التي  النارية  العيارات  تزال  ما  أنه  إال  بدائل  واستخدام  الرصاص  على  حتتوي  التي  النارية  العيارات  اسنخدام  من  التدريجي  التخلص  االتفاقية  على  املوقّعني  على  يستوجب  منه  اآلسيوية. بالرغم          – األوروبية 

سامة  غير  (2004) عيارات  اآلسيوية  – األوروبية  اإلفريقية  املائية  الطيور  واتفاقية  إلى  إرجع  البدائل،  عن  املعلومات  من  املتوسطية. للمزيد  الثالث  العالم  دول  جميع  عبر  تستخدم  الرصاص  على          حتتوي 
. اآلسيوية  – األوروبية  اإلفريقية  املائية  الطيور  اتفاقية  وسكرتاريا  اجلتحدة   لألمم  البيئة  برنامج   ،3 رقم  التقنية  السلسلة  املائية،  الطيور  ملوارد  املستدام  االستخدام  نحو         – طريقة 

15 -  ميكن أن يحدث التسمم الثانوي الناجت عن الرصاص للطيور اجلارحة التي تقوم بالتغذي على الطيور واحليوانات التي حتمل عيارات نارية حتتوي على الرصاص تكون مغروسة بها أو متناولة وكذلك يحتمل أن يتسمم اإلنسان 

بالرصاص  التسمم  خاص،  إصجار  اآلسيوية،  – األوروبية  اإلفريقية  املائية  الطيور  اتفاقية  (2002) نشرة  اآلسيوية  – األوروبية  اإلفريقية  املائية  الطيور  تفاقية  إلى  الطيور. إرجع  هذه  حلوم  من  تناول  حال          في 
.1 خاص  إصدار  مستهلك،  رصاص  تناول  عن  والناجت  املائية  الطيور         في 

16 - يجب منع استخدام العيارات النارية احملتوية على الرصاص ملسافة 200م من املناطق الرطبة (هي اجلسم املائي الذي يزيد عن 3م عرضا) في األماكن التي يرجح أن يتم التخلص من العيارات النارية فيها والتي 

. ( والهامشية  الضحلة  ( املياه  تغذية   :اماكن  املائية  الطيور         تستخدمها 
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التنظيمات والتشريعات :  2.3
النشاطات غير القانونية والتي تتضمن صيد الطيور احملمية واستخدام األدوات غير القانونية لإلمساك بالطيور والصيد في خارج املواسم املسموح بها 
و األيام املمنوعة أو املناطق احملرّمة واالستخدام غير القانوني للسموم، كلها تتعارض مع مبادىء االستخدام احلكيم وال تتوافق مع مبادىء صون الطبيعة 
خصوصا تلك املتعلقة باالستخدام املستدام. بناء على ما سبق، فإن تطوير أنظمة و تشريعات فعالة مع تطبيقها يجب أن يكون أحد أهم التوجهات 

نحو حتقيق الصيد املستدام في منطقة دول املنطقة .

: املنطقة  دول  في  2.3.1  الوضع 
يوجد اختالفات كبيرة جدا بني الدول خصوصا فيما يتعلق بالدرجة التي توفر بها التشريعات والتنظيمات احلالية الهيكلية التنظيمية و االدارية الكافية 

لتسيير الصيد املستدام للطيور املهاجرة. لكل دولة وضع خاص بها ولكن تاليا عدد من نقاط الضعف السائدة في املنطقة بشكل عام:

تقدم  التي  الفرعية  والقوانني  واملراسيم  التطبيقية  التنظيمات  ضعف  خصوصا  هامة،  عناصر  وينقصها  وقدمية  واضحة  غير  -    التشريعات 
املستدام. الصيد  يخص  فيما  كافي  غير       توجيه 

الوزارات  تتعارض،  وقد  تتداخل  اتلفة  والتنظيمات  (القوانني  املهاجرة  الطيور  بصيد  املتعلقة  الوطنية  التشريعات  عناصر  تكامل  -    غياب 
والتكامل). للتعاون  ضعيفة  آليات  مع  مختلفة  مسؤوليات  لها        اتلفة 

-      تشريعات وطنية غير كافية لتطبيق أهداف والتزامات االتفاقيات الدولية (االتفاقيات البيئية متعددة األطراف) املتعلقة بالصيد والتجارة 
أو  باالنقراض)  املهددة  باألنواع  الدولي  االجتار  معاهدة  و  اآلسيوية  األوروبية   - اإلفريقية  الطيوراملائية  اتفاقية  (مثل  املهاجرة  بالطيور     

األطراف. متعددة  البيئية  االتفاقيات  أهداف  مع  تتعارض  وطنية       تشريعات  

القانوني. غير  الصيد  ضد  غيرفعالة  ردع  وسيلة  أصبحت  والتي  الصيد  قوانني  الفات  العقوبات  قيمة  -    انخفاض 

العالقة. أصحاب  اجلهات  مع  التشاور  انعدام  أو  ضعف  وجود  مع  كافية  غير  الصيد  تشريعات  مراجعة  -    عمليات 

2.3.2   اإلرشادات العملية للصيد املستدام :
املناسبة. القانونية  التعديالت  وتبني  وإعداد  الصيد،  وتنظيمات  قوانني  في  املتواجدة  والتعارضات  والنواقص  التداخالت  حتديد   .1

واستخدام  باالستمتاع  اتمع  قطاعات  جلميع  فرصة  بتوفير  تقوم  املهاجرة  الطيور  لصيد  املنظمة  والتعليمات  التشريعات  أن  من  2. التأكد 
وفرة  على  املبنية  احلدود  ضمن  املهاجرة  الصيد  طيور  ملورد  التقليدي  االستخدام  احترام  ومتضمنة  الوصول)،  في  (املساواة  املهاجرة      الطيور 

والتنظيمات. التشريعات  في  بوضوح  محددة  العالقة  ذات  اجلهات  جميع  ومسؤوليات  حقوق  وأن  الطيور،  جتمعات  وهجرة  وسلوك      وتوزيع 

النواحي  وبالذات  الوطنية  والتنظيمات  التشريعات  في  الدولية  لالتفاقيات  التابعة  الوطنية  القانونية  لاللتزامات  الكلي  الدمج  من  3. التأكد 
ومعاهدة  املهددة  باألنواع  الدولي  االجتار  ومعاهدة  اآلسيوية  – األوروبية  اإلفريقية  املائية  الطيور  واتفاقية  املهاجرة  األنواع  مبعاهدة      املتعلقة 

املهاجرة. بالطيور  واالجتار  املستدام  بالصيد  يتعلق  فيما      رامسار 

قائمة  واملسموح،  املمنوع  الصيد  ذلك: أساليب  الوطنية. يتضمن  التشريعات  و  التعليمات  في  الصيد  محظورات  جميع  ادراج  من  4. التأكد 
األنواع  الواحدة،  الزيارة  خالل  الواحد  الصياد  قبل  ومن  نوع  كل  من  بصيدها  املسموح  الطيور  أعداد  قانونيا،  بصيدها  يسمح  التي      األنواع 
     احملمية ، مواسم الصيد واإلغالق، األوقات املسموح بها في الصيد، املناطق املسموح بها في الصيد (مثل محميات الصيد) ووثيقة إضافية 
مفضل17 (ليس  غير  صون  وضع  ذات  األنواع  لصيد  املؤقتة  بالصيد  السماح  تأخير  وإعالنات  القصوى  الظروف  حتت  الصيد  وقف  على      تنص 

للصيد). كنتيجة      بالضرورة 

أو  البالغة  والطيور  واألفراخ  البيض  أخذ  أو  القتل  حاالت  في  وبالذات  القانون  بالسجن) خلرق  أحكام  و/أو  (مخالفات  شديدة  عقوبات  5. وضع 
بالقانون  املعرفة  األنواع  عدا  ما  الطيور  أنواع  من  نوع  ألي  األعشاش  إزالة  أو  واألفراخ  البيض  تدمير  أو  ألخذ  أو  محمية  ألنواع  األعشاش      إزالة 

خاصة. رخصة  بواسطة  ينفذ  محدد  لتنظيم  تخضع  والتي  داجنة      كطيور 

لتعداده  والوفرة   توزيع  على  تؤثر  والتي  البحث  موضوع  النوع  على  الواقعة  التأثيرات  "مجموع  األوروبي EEC/92/34 وهو  االحتاد  توجيهات  وثيقة  من  هو  هنا  الصون" املستخدم  "وضع  مصطلح  17 -    تعريف 

الطبيعي،  موئله  من  حي  كعنصر  البعيد  املدى  على  نفسه  على  يحافظ  النوع  أن  على  تدل  البحث  موضوع  النوع  تعدادات  في  التغيرات  معلومات  "أن  حال  في  ل  مفضّ الوضع  البعيد". ويعتبر  املدى            على 
في  النوع  يكون  البعيد." عندما  املدى  على  تعداداته  الستيعاب  موائله  من  كبيرة  مساحات  هناك  وسيبقى  وسيكون  املرءي  املستقبل  في  سينقص  أنه  يبدو  وال  ينقص  لم  للنوع  الطبيعي  املدى            وأن 

. االنخفاض  تعكس  قد  وبالتالي  تبطىء  التي  املعايير  من  وغيرها  موائل  صوم  وتتضمن  كامل  بشكل  منفذة  إدارية  خطة  من  جزء  ميثل  أنه  حال  في  إال  مستدام  أنه  على  الصيد  تعريف  ميكن  فال           إنخفاض 
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للبيع  تعرض  أو  بها  يحتفظ  أو  تنقل  أو  قانوني  بشكل  تباع  أن  ميكن  التي  املهاجرة  الطيور  أنواع  بخصوص  واضحة  و  رادعة  محددات  6. وضع 
بها. باالجتار  يسمح  التي  الطيور  لتلك  وطنية  سنوية  نسبية  حصة  توابعها) وحتديد  أو  عليها  املتعرّف  األجزاء  أو  امليتة  أو  احلية      (الطيور 

األذى  وتقليل  لتجنب  قاتلة  الستخدام  الدنيا  باحلدود  السماح  يتم  بحيث  كافية  اجراءات  تتضمن  والتعليمات  التشريعات  أن  من  7. التأكد 
حال  في  فقط  و  االجراءات  هذه  ملثل  محددة  ومواقع  أوقات  حتديد  يتم  أن  و  املهاجرة  الطيور  قبل  من  الزراعية  واحملاصيل  الطبيعية      للموائل 

بالطيور. ضررا  أقل  أخرى  طرق  اجراء  امكانية      عدم 

8. التأكد من أن إنتاج وامتالك ونقل واستخدام البنادق والعتاد واألفخاخ وغيرها من أدوات الصيد مغطاة بالكامل بالتنظيمات الوطنية ونظام 
بالسجن) للمخالفني. حكم  و/أو  (مخالفات  رادعة  عقوبات  مع      الترخيص 

من  وغيرهم  الطبيعة  صون  ومجموعات  الصيد  موعات  اال   تتيح  معييارية  اجراءات  و  و  مفاهيم  تتضمن  التعليمات  أن  من  9. التأكد 
املهاجرة. الطيور  صيد  يخص  مبا  القرار  اتخاذ  بعمليات  للمشاركة  العالقة  صاحبة       اجلهات 

2.3.3   توصيات العتماد وتطوير االرشادات وتطبيقها في دول املنطقة :

فيما يلي توصيات حول عدد من ملوضوعات ذات األهمية اخلاصة و املرتبطة بتطوير وتطبيق اإلرشادات السابقة الذكر في دول املنطقة:

أ. التطبيقات والتقنيات املمنوعة
من املفترض منع استخدام جميع الوسائل واملمارسات والطرق املستخدمة في جمع وقتل الطيور على نطاق واسع وبدون متييز لألنواع مبا في ذلك 
األفخاخ واخلطافات والشباك واملصائد والطعوم املسممة وادرة واألسلحة اآللية وشبه اآللية (إال إذا كانت هذه األسلحة مزودة بأداة جتعلها غير قادرة 
منع  على إطالق أكثر من عبوتي ذخيرة على التوالي بدون إعادة تعبئة) أو األساليب القادرة على أن تسبب االختفاء احمللي لنوع معني 18. يتوجب 
البنادق  الضخمة. هذه  الطيور  حالة  في  وخاصة  القتل  من  بدال  اجلرح  تسبب  ما  عادة  األسلحة  هذه  ألن  الهوائي  الضغط  ذات  البنادق  استخدام 
الشباك  هذه  واستخدام  اجلاثمة  الطيور  وخاصة  بالطيور  لإلمساك  فعالة  تكون  أن  ميكن  املهاجرة. الشباك  الطيور  لصيد  مناسبة  غير  أيضا 
دراسات  مثل  واخلفافيش  الطيور  على  أمينة  علمية  أبحاث  من  كجزء  استخدامها  حال  في  إال  الوطني  التشريع  خالل  من  مينع  أن  يجب  وبيعها 
يتم  مشدد  وطني  ترخيص  لنظام  تبعا  ينظم  أن  يجب  االستخدام  هذه  الطيور. مثل  وتكاثر  وبيئة  وهجرة  تعدادات  تدرس  التي  الطيور  حتجيل 
للهيئة  الطيور  حتجيل  ترخيص  نظام  مثل  دولية  ملعايير  تبعا  منها  الطيور  واستخالص  الشباك  تركيب  على  الرخص  حاملي  تدريب  خالله  من 

البريطانية لعلم الطيور.

ميكن أن يعتبر االمساك بالطيور 19 تقنية شرعية في إدارة مجتمعات احلياة البرية وفي بعض احلاالت قد تفيد صون الطيور البرية بشكل مباشر 
التمييز  وعدم  شيوع  طبيعة  االعتبار  بعني  وأخذا  ذلك،  من  الطيور. بالرغم  لتكاثر  املهمة  املواقع  في  املفترسة  بالثدييات  اإلمساك  مثل  مثلها 
لبعض طرق إمساك الطيور في دول املنطقة  وخاصة األفخاخ وعيدان الصمغ فإن هذا النشاط يجب أن يخضع لشروط وقواعد وطنية قانونية 
دقيقة بحيث يسمح استخدام هذه الطرق فقط مبستوى مستدام و/أو لدعم صون الطيور املهاجرة. يجب أن حتدد التنظيمات تصاميم ومناذج 
اإلمساك  لتجنب  املطلوبة  والتطبيقات  املصائد. الطرق  هذه  استخدام  ميكن  لها  تبعا  التي  والشروط  املصائد املسموح بها وكذلك املمنوعة20 ، 
من  املصائد  وتنظيف  يوميا  واحدة  مرة  األقل  على  املنتظم  (التفتيش  جتنبها  ميكن  التي   املعاناة  وجتنب  (االختيارية)،  مستهدفة  الغير  األنواع 
ن أو معصوب العينني أو مشوه أو مجروح كاداة الجتذاب وإمساك  الطيور املمسوكة)21. كذلك يجب أن مينع استخدام طير حي مربوط أو مؤمّ
على  احلاصليني  من  هم  الطيور  ميسكون  الذين  األشخاص  أن  من  التأكد  يجب  لذلك،  الوطنية. باإلضافة  للتشريعات  تبعا  بري  طير  قتل  و/أو 
على  يتوجب  الطيور. كما  إمساك  و/أو  الصيد  في  إجبارية  تدريب  دورة  إكمال  تتطلب  رخصة  وهي  املفعول  سارية  صيد  و/أو  امساك  رخصة 

األشخاص املتقدمني أن يقدموا تصريح من مالك أرض أو اجلهة ذات العالقة في موقع الصيد.

18 -   متنع وثيقة توجيهات األحتاد األوروبي حلماية الطيور (االحتاد األوروبي عام 1979) نفس هذه الطرق (املغطاه في ملحق رقم 4) وتدعو اتفاقية الطيور اإلفريقية – األوروبية اآلسيوية لنفس تنظيم طرق الصيد في 

(2-1-2 ب) العملية           خطتها 
19 -     تعرف املصائد هنا بأدوات اإلمساك امليكانيكية والغير ميكانيكية واملصممة لقتل أو حصر الفريسة

20 -     الكثير، إذا لم يكن معظم، املصائد املستخدمة في دول العالم الثالث املتوسطية مصنوعة منزليا. في احلاالت التي يتم بها السماح بإمساك الطيور، يجب أن حتدد املصائد املصنّعة منزليا تبعا لتصاميم وتفصيالت 

يتوافق  بشكل  املصائد  إنتاج  ويجب  املصائد)،  جميع  جتربة  يستحيل  أنه  (حيث  ترخص  لكي  تختبر  أن  يجب  فرجية،  مصائد  وليص  املصائد،  الصيد. تصاميم  إجارة  سلطة  قبل  من  معني  لنوع             متوافقة 
لتحديد  أبحاث  إجراء  حني  إلى  االحترازي  املبدأ  اتباع  يجب  األفضل،  التصميم  بخصوص  معرفة  وجود  عدم  حال  دوليا). في  عليه  موافق  تصميم  يكون  أن  املفضل  (من  عليه  املوافق  التصميم  مع             بدقة 

بالطيور. لإلمساك  إنسانية  األكثر            .األساليب 
21 -     لدى الثقافات اتلفة وجهات نظر مختلفة فيما يعتبر مستوا مقبوال ملعاناة احليوان وبالتالي يقترح اتباع مجموعة معاييرمقبولة  دوليا مثل معايير ال/ساك بالطيور الصادرة من قبل اتفاقية املعايير العاملية لإلمساك 

.(IUCN) الطبيعة  لصون  العاملي  الس  قبل  من  تبنيها  مت  (AIHTS) والتي           اإلنساني 
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ب. حتديد الطيور املسموح بصيدها
يجب حتديد الطيور املسموح بصيدها بشكل دقيق ضمن التشريعات الوطنية وان تتم املراجعة بشكل سنوي اعتمادا على وضع الصون لهذه األنواع. 
من املهم أيضا ازالة األخطار التي تواجه األنواع احملمية والتي ال يسمح صيدها أو لألنواع التي أغلق صيدها أو األنواع التي ميكن اخللط بينها وبني أنواع ما 
زال يسمح بصيدها. التمييز بني األنواع التي تتشابه في امليدان ميكن أن يكون صعبا جدا، وحتى بالنسبة للصيادين املتمرسني (وعلماء الطيور 22)مثل 
 N. tenuirostris املنقار  مستدق  والكروان  املنطقة  كل  في  اصطياده  يتم  Numenius torquata الذي  الكروان  طائر  بني  التمييز 
الطيور  أنواع  من  العديد  فان  لذلك،  وهو مهدد باالنقراض والذي سجل مهاجرا أو كطائر يقضي الشتاء في عدة دول في املنطقة23. باإلضافة 
الريش)  تغيير  فترة  خالل  لألنثى  مشابه  ريش  الذكر  (يظهر  اخلريف  فصل  أوائل  في  الكسوف  مرحلة  في  تكون  املياه  سطح  على  تسبح  التي 
بعضها  مع  تتواجد  األنواع  من  العديد  ألن  نظرا  اللبس  مشكلة  تتفاقم  لذلك  كبير. باإلضافة  بشكل  أصعب  األنواع  تصنيف  عملية  يجعل  مما 
نة. مجموعة  البعض بشكل مستمر. فعلى سبيل املثال، تطير أسراب تضم أنواع مختلفة سواء من أنواع البط، طيور الشاطئ أو أنواع السمّ
من البط ميكن أن تتكون من أربع أنواع أو يزيد وفي هذه الظروف عملية الصيد االختياري لنوع معني تصبح صعبة جدا. من أجل تقليل مخاطر 
في  متشابهة  واحدة  مجموعة  ضمن  الوقت  نفس  وفي  املوقع  أو  املوئل  نوع  نفس  في  تتشارك  التي  الصيد  طيور  تصنف  أن  يجب  االلتباس، 
اموعات  لهذه  الصيد  موسم  وإغالق  فتح  يجب  والنداء) كما  والسلوك  املوئل  واستخدام  والريش  باملظهر  التشابه  على  (باالعتماد  املظهر 

بحيث يتم جتنب احتمالية قتل أنواع محمية 24. 

ج. حتديد عدد الطيور املسموح بصيدها من قبل الصياد الواحد خالل زيارة الصيد الواحدة
يجب أن يتم حتديد عدد الطيور املسموح بصيدها من قبل الصياد الواحد خالل زيارة الصيد الواحدة واموع الكلي املسموح بأخذه لنوع طير مهاجر 
ضمن موسم الهجرة تبعا لعدة عوامل تتضمن حجم تعداد النوع الوطني و وضع الصون اخلاص به ومستوى الوفيات الطبيعية للنوع ويجب أن تكون 
مبنية على حجم التعداد الكلي للنوع على طول مسار الهجرة وذلك في سبيل التأكد من أن الصيد لن يسبب أنخفاض أعداد الطير املصاد. التوجه 
املبدأ  هذا  تطبيق  فإن  ذلك  العام في إدارة احلياة البرية يهدف للتأكد من أن الصيد ال يتجاوز املدى بني األمثل واألقصى من احلصاد املستدام للنوع25. مع 
أسهل بالنسبة للطيور املقيمة  أكثر منه للطيور املهاجرة. في حال عدم توفر معلومات جيدة عن ديناميكيات أعداد مجتمعات الطيور وأعداد 

الطيور املصادة فيجب محاولة جتنب عمليات االستهالك العالية لهذه األنواع.

ان معلومات أعداد الطيور و وفياتها الالزمة عادة ما تكون إما غير متوفرة أو غير مستمرة وذلك لعدة أنواع من الطيور املهاجرة في دول املنطقة  مما يجعل 
عملية حتديد عدد الطيور املسموح بصيدها بالغ الصعوبة وبالتالي يجب أن يتم اتباع معايير احتياطية و وقائية عند حتديد األعداد املسموح بصيدها من 
نسبة  املقدر (وما يصل إلى %5 من  التعداد  أخذ (صيد) %1 من  مفضل فإن  صون  والتي لها وضع  املتوفرة  للطيور  هذه األنواع26. بالنسبة 
من  املؤهلة  السلطة  قبل  من  دقيق  علمي  حتليل  إلى  يحتاج  النسبة  هذه  فوق  شيء  الوفيات الناجتة عن الصيد) ميكن أن يعتبرمسموحا27. أي 
أجل التأكد من أن تعداد النوع لن يترك أثركبيرا على املدى املتوسط والطويل. في احلاالت التي تكون فيها هذه املعلومات غير متوفرة أو ناقصة 
الصياد  مستوى  املتوفرة. على  املعلومات  أفضل  على  باالعتماد  الطيور  وفيات  ونسبة  التعدادات  حلجم  الدنيا  التقديرات  استخدام  يجب  فإنه 
الواحد  للصياد  طيور  عشر  عن  تزيد  ال  أن  يجب  الواحدة  الصيد  زيارة  في  يصطادها  أن  يستطيع  التي  الواحد  النوع  من  الطيور  عدد  فإن  الواحد، 
للصيد  به  املسموح  العدد  حتديد  بني  تضارب  وجد  حال  ففي  ذلك،  بكثير. مع  ذلك  من  بأقل  راضني  سيكونوا  الصيادين  من  العديد  أن  العلم  مع 
أن  2). يجب  (املبدأ  األولوية  يأخذ  أن  يجب  الطبيعة  صون  هدف  فإن  مهاجرة  صيد  طيور  أعداد  و  مجتمعات  صون  مع  واحد  صياد  قبل  من 

تتكامل هيكلية محصول الصيد مع هيكليات االجتار املستدام وذلك نظرا ألن الطيور املصادة عادة ما يتم االجتار بها.

ووكيت  تكر  ولوريل  هاريس  أالن  تأليف  من  الطيور  لتصنيف  ماكميالن  دليل  مثل  متخصصة  تصنيف  دليل  كتب  عدة  موضوع  وهي  مسبقا  معرّفة  مسألة  اتلفة  الطيور  أنواع  بني  اخللط  في  22 -     اخلطر 

.(1996) كريستي  ودافيد  شيريهاي  وهادورام  هاريس  أالن  تأليف  من  األوسط  الشرق  أوروبا  لطيور  الطيور  ملراقبي  ماكميالن  – دليل  املرافق  (1989) واإلصدار             فينيكومب 
Marma ططوالشرشير ا Ayhthya nyroca 23 -     أنواع أخرى معرّضة للتهديد ومهددة حيث اإلخطاء بالتصنيف ميكن أن يعرض هذه األنواع للتهديد تتضمن األنواع التالية البط حمراوي أبيض العني

. Anser erythropus الصغيرة  الغراء           ronetta angustirostris واألوزة 

خطة  2004) تعطي  األوروبي  للطيور" (االحتاد  اإلرشاجية  "الوثيقة  البرية  الطيور  بصون  EEC/79/409 واملتعلقة  الس  إلرشاجية  التابعة  الصيد  يخص  مبا  اإلرشادية  الوثيقة  3 من  24 -    امللحق 

الدول. هذه  قبل  من  تبنيها  ميكن  وبالتالي  املتوسطية  الثالث  العالم  دول  منطقة  في  تتكاثر  أو  مهاجرة  تتنواجد  األنواع  هذه  من  العديد  األوروبي،  االحتاد  دول  في  املتشابهة             للطيور 
تنخفض.  اخلصوبة  ونسبة  ترتفع  الوفيات  نسبة  فإن  الطبيعية  املوارد  استهالك  عند  ألنه  هذا  بعضا. يحصل  بعضهما  يعادال  الوفيات   معدل  و  التكاثر  معدل  فيها  يكون  املستقرة  البرية  احلياة  25 -    تعدادات 

أو  األموات  معدل  في  انخفاض  خالل  من  يعوض  ذلك  فإن  التعداد  من  محسوس  حجم  ذات  نسبة  إزارة  على  يعمل  قد  السنوي  احلصاد  أن  للنوع. مع  التعداد  ثبات  على  يحافظ  الكثافة  على            االعتماد 
أسرع. العدد يكون  عندها  التكاثر  معدل  لكن  للصيد  تتعرض  ال  التي  التعدادات  من  أقل  مبعدالت  للثبات  تصل  مستمر  بشكل  للصيد  تتعرض  التي  فالتعدادات  التكاثر. بالتالي  معدل  في  ازدياد            فيس 

يصعب   التي  األنظمة  لطبيعة  ونظرا  ثانية  ناحية  األقصى. من  املستدام  احلصاد  هو  ممكن.وهذا  معدل  بأاسرع  يتكاثر  الطيور  من  األكبر  العدد  يكون  عندما  حتقيقه  ميكن  صيدها  املسموح  للطيور            الكلي 
الوقت  نفس  وفي  أكبر  غذاء  كمية  توفير  طريق  عن  التكاثر  تشجيع  على  يعملون  الصيد  طيور  مناطق  األمثل. مديري  املستدام  باحلصاد  تصطلح  والتي  أقل  درجة  على  املعدل  حتديد  يتم  فإنه            توقعها 

تتعرض  ال  التي  و  مرباة  الغير  التعدادات  معدالت  من  أعلى  تكون  ما  وعادة  عالية  تكاثر  معدالت  لها  تكون  املرباة  الصيد  طيور  تعدادات  فإن  واملفترسات. لهذا  األمراض  بها  يتسس  التي  األموات  معدل             تقليل 
         للصيد.

يخص  مبا  إرشادية  (2004) وثيقة  األوروبي   االحتاد  (ملحق) 8 من  الرسم  املتوسطية. – أنظر  الثتاث  العالم  دول  في  تهاجر  والتي  املصادة  األنواع   ملعطم  موجودة  األموات  تقديرات  فإن  ذلك  من  26 -    بالرغم 

لألنواع  تقديرات  بيولوجيا،  املتشابهة  الطيور  ألنواع  املتوفرة  العلمية  النصوص  أساس  على   ، حساب  املمكن  فمن  لذلك  البرية. باإلضافة  الطيور  صون  EEC/79/409 على  ااس  إرشادية  حتت            الصيد 
.(2004) األوروبي  (ملحق) 9. لالحتاج  بيان  Rallus aquaticus  في  املاء  مرعة  عن  املطبق  املثال  كافية(أنظر  معلومات  عنها  تتوفر  ال           التي 

النماذج. دراسات  في  رياضية  نظر  وجهة  من  إهمالة  %1 ميكن  عن  يقل  ما  إلى  يصل  الطيور  %1 وصيد  عن  يقل  ملقجار  تعرف  ما  عادة  التعداد  ديناميكيات  27 -    معايير 
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د. حتديد مواسم الصيد
يجب أن يتم تثبّيت مواسم الصيد املتاحة للصيادين و ذلك للتأكد من عدم ممارسة الصيد خالل الفترات الزمنية التي تكون فيها الطيور أكثر عرضة للخطر 
في دورتها السنوية. يجب منع صيد الطيور املهاجرة في فترة هجرة الربيع و خالل فترة التكاثر في حال أن نوع معني من الطيور استقر في البلد ليتكاثر علما 
بأن فترة التكاثر ال تغطي فقط فترة التزاوج عندما تتم رعاية البيض وتربية األفراخ ولكنها تتضمن كذلك املرحلة التي تبدأ خاللها الطيور باالستقرار في موائل 
التكاثر استعدادا للتزاوج حني يقوم الذكور أوال بتحديد هذه املناطق وتستمر حتى انطالق آخر األفراخ من آخر مجموعة تعشيش من األعشاش28. حيث حتتاج 
عملية حتديد مواسم الصيد إلى توفر معلومات تفصيلية عن الهجرة وفترات التكاثر جلميع أنواع طيور الصيد املسجلة في الدولة. و البد من االشارة الى أن 
دة، فعلى الرغم من أن بعض الطيور األفراد املهاجرة تقوم بقطع مسافة الهجرة خالل بضعة أيام اال أن معظم  عملية حتديد مواسم الصيد هي عملية معقّ
األنواع التي تهاجر عبر منطقة البحر املتوسط من األماكن التي قضوا بها فصل الشتاء في إفريقيا إلى أماكن تكاثرهم في شمال ووسط أوروبا تستغرق عادة 
عدة  وجود  حال  الوقائي" في  "االجراء  منهجية  اعتماد  من  الهجرة  مواسم  حتديد  على  للقائمني  بد  فال  بالتالي،  عدة أسابيع المتام رحلة هجرتها29. و 
وجود  حال  وفي  الضرر. كذلك  من  األدنى  احلد  لضمان  لنهايتها  تاريخ  أبعد  و  الهجرة  لبداية  متوقع  تاريخ  أقرب  اعتماد  و  الربيع  هجرة  توقيت  في  تواريخ 
الهجرة.  لبداية  متوقع  تاريخ  أقرب  اعتماد  املفضل  فمن  السنني  من  مجموعة  مدى  على  الهجرة  موسم  نهاية  و  لبداية  املسجلة  التواريخ  بني  اختالف 
أبكر  اختيار  فيجب  الدولة  نفس  عبر  الطيور  أسراب  من  سرب  من  ألكثر  الطيور  هجرة  موسم  نهاية  تواريخ  توثق  مراجع  عدة  وجود  حال  في  أما 

التسجيالت لتكون عالمة نهاية موسم الصيد مع العلم أن املعلومات املتطرفة واملشكوك في صحتها يجب أن تستثنى .

و جتدر االشارة الى أن السماح باعتماد تواريخ صيد متغيرة خالل موسم هجرة الربيع يؤدي بالضرورة الى ازدياد احتمالية تعرض الطيور اطر أكثر من تلك التي 
قد يتعرضوا لها في نهاية التكاثر نظرا النخفاض مخزون الطاقة لدى الطيور املهاجرة في تلك الفترة. و بالتالي يجب أن تؤخذ جميع احملددات املذكورة آنفا بعني 
االعتبار في عملية حتديد مواسم الصيد لطيور الصيد في دول املنطقة. علما بأنه يجب حتديد مواسم الصيد لكل وحدة جغرافية واحدة على حدا في الدول 

الكبيرة من حيث املساحة عوضا عن حتديدها على املستوى الوطني.

كما يعتبر اجراء حتليل كامل للتداخالت الفعلية واحملتملة ما بني مواسم الصيد الوطنية احلالية وفترات هجرة الربيع و مواسم التكاثر جلميع أنواع الصيد اجراءا 
محافظة  أساسيا ذو أولوية قصوى وبالذات لدول املنطقة بحيث يتم حتديد مواعيد صيد مختلفة على مستوى تقسيمامت الدولة االدارية 30(مديرية، 
الطيور  أنواع  هجرة  مواسم  نهاية  و  بداية  لتواريخ  وفقا  متقطعة  فترات  على  الصيد  موسم  جتزئة  جتنب  و  االنتباه  من  املزيد  إبداء  يجب  وغيرها). كما 
يجب  احلالة  تلك  ففي  لنهايتها  تاريخ  أبعد  و  الهجرة  لبداية  متوقع  تاريخ  أقرب  من  ابتداء  الصيد  منع  من  التمكن  عدم  حال  في  و  أمكن،  ما  املشابهة 
في  التي  واألنواع  املهددة  الطيور  تضع  قد  تداخالت  حتدث  ال  أن  بها  يتأكد  بطريقة  املتشابهة  األنواع  من  مجموعة  لكل  الصيد  موسم  حتديد  يتم  أن 

ل في خطر31. وضع صون غير مفضّ

ه. إعالن أيام وأوقات الصيد
يجب أن حتدد فترة الصيد في مكان معني ببضعة أيام من كل شهر خالل موسم الصيد وذلك إلعطاء الطيور الوقت للتعافي من أي اضطراب تسبب به الصيد 
مثل نقصان فترة احلصول على الغذاء و كسب الطاقة والتي أن تلعب دورا حرجا بالهجرة. كذلك يجب التعريف بدقة بالتشريع الوطني بالوقت من النهار من 
كل شهرالذي يسمح به في الصيد (مثال: 6.30 صباحا حتى 6.30 مساءا في شهر أيار)، ويجب منع الصيد في الليل ألن ذلك سيزيد من فرصة قتل أنواع 
متشابهة نتيجة لعم قدرة الصياد على التمييز بني األنواع لعدم توفر كم كافي من الضوء وكذلك ألسباب تتعلق بالسالمة العامة وللسماح للطيور لتبقى 
غير مضطربة لفترة من اليوم على األقل (ميكن حتقيق هذه التحديدات من خالل االتفاق طواعية مع مجموعات الصيد الوطنية واحمللية وأيضا من خالل 
اجلمعيات و مؤسسات الصيادين). كما يجب وضع شروط قانونية لفرض منع صيد مؤقت خالل األحوال اجلوية القاسية و في حاالت الطوارىء ولبعض األنواع 
ذات وضع الصون غير املفضل. بالرغم من ذلك، هناك اعتبار مهم للصيادين وهو أن فترات التأخير املتفق عليها يجب أن يتم التعامل معها على أنها مؤقتة وأن 

ال تقود لفترات منع صيد أطول أو أقصر كما يجب نشر تفاصيل تعليق الصيد في الصحافة الوطنية وإصدارات الصيد ومباشرة من خالل جمعيات الصيد.

االنطالق  فترة  حني  غلى  اآلباء  على  معتمدة  وهي  طويلة  فترة  الصغار  تقضي  األخرى  األنواع  وبعض  الواحدة  السنة  في  مرة  من  ألكثر  البيوض  من  مجموعات  عدة  ورعاية  بالتزاوج  الطيور  أنواع  بعض  28 -    تقوم 

نة. السمّ طيور  العش.مثل  من            الكلي 
والتي  النوع  لنفس  التابعة  الفرعية  التعدادات  بعض  الوقت. كذلك  نفس  في  الربيعية  هجرتها  تبدأ  أو  الشتاء  قضاء  فترة  تنهي  املنطقة  نفس  في  النوع  نفس  من  الطيور  جميع  فليس  لذلك  29 -    باإلضافة 

الطيور  عن  متأخرة  هجرتها  تبدأ  ما   عادة  الشمال  إلى  تتكاثر  التي  الطيور  املثال،  سبيل  الهجرة. فعلى  موسم  وفترة  والنهاية  البداية  ناحية  من  مختلفة  هجرة  فترات  لهم  يكون  أن  ميكن  دولة  من             متر 
الهجرة  تعتمد  فال  ألكثر. وكذلك  اجلنوب  إلى  اخلريف  قصل  قي  بالهجرة  الشمال  إلى  أكثر  تتكاثر  التي  الطيور  تقوم  حيث  القفزية  بالهجرة  يسمى   فيما  متطرف  منها. ومثال  اجلنوب  في  تتكاثر             التي 
أما  أبام  بضعة  تقضي  قد  الصغيرة  املشتركة. فاموعات  للطيور  اجلغرافي  وبالتوزيع  بالكمية  ارتباط  لها  الهجرة  فترة  طول  االستراحة. كذلك  أماكن  وفرة  على  بل  التكاثر  وموقع  املقطوعة             واملسافات 
من  للعديد  هجرة  ممر  على  الدولة  كانت  حال  في  طويالة  لفترة  ميتد  قد  الهجرة  موسم  الهجرة. كذلك  في  طويل  وقت  بأخذ  فيقومون  واسع   جغالافي  توزيع  لديهم  والذين  كبيرة  بأعداد  املوجودة             الطيور 

املصادر  انتهاء  احمللية. مثل  الظروف  الختالف  نظرا  آخر  مكان  إلى  باالنتقال  يقوموا  قد  فهم  الهجرة  بدأوا  أنهم  ذلك  يعني  فال  الشتاء  قضاء  ملوق  الطير  ترك  فإن  الطيور.كذلك  من  والتعدادات             األنواع  
الدول  في  وخاصة  املعلومات  في  ضخمة  اختالفات  تظهر  تعقيدا. وقد  األمور  تزداد  فعندها  املوقع  نفس  في  مهاجرة  و,انواع   مقيمة  أنواع  يتواجد  بالطقس. عندما  االختالف  أو  اإلرعاج  و             الغذائية 

نفس  على  تقعان  ومصر  املغرب  أن  من  فبالرغم  املثال  سبيل  الهجرة. فعلى  توقيتات  في  االختالفات   إلى  باإلضافة  بيئية  اختالفات  يعكس  أن  ميكن  ااورة  املناطق  الرئيسيةبني             الضخمة. الختالفات 
حدة. على  بلد  كل  في  تواجد  لها  تكون  مختلفة  تعدادات  ألن  وذلك  الهجرة  مواعيد  لنفس  يعني  ال  ذلك  فإن  العرض            خطوط 

لتلك  املسائل  أهم  من  التداخل  يكون  أن  املرجح  2004). من  األوروبي  (االحتاد  الطيور  توجيه  وثيقة  حتت  الصيد  عن  إرشادية  "وثيقة  2-7 من  فصل  شاهد  التداخالت  حتليل  عن  املعلومات  من  30 -    ملزيد 

مبكرة. هجرة  فترات  متأخر) و/أو  تكاثر  (أو  الطويلة  التكاثر  فترة  ذات            األنواع 
توجيه  وثيقة  حتت  الصيد  عن  إرشادية  وثيقة  (ملحق) 4 من  شكل  في  معطى  املتبادلة،  الصيد  وإغالق  فتح  تواريخ   تطابق  من  للتأكد  تتحقق  أن  يجب  التي  الظروف  باالعتبار  لألخذ  مقترح  31 -    مخطط 

.(2004 األوروبي  (االحتاد            الطيور 
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و. تنظيم االجتار بالطيور املهاجرة على املستوى العاملي والوطني
يجب أن حتدد التشريعات الوطنية بشكل واضح أنواع الطيور املهاجرة التي يسمح باالجتار بها. نظرا لعدم التأكد من كمية حصاد الصيد الذي ميكن أن 
يعتبر مستداما، و حيث أنه من غير املمكن أن يتم حتديد هذه الكمية جلميع الطيور املهاجرة و من املكن حتديدا فقط ألنواع قليلة (ينطبق ذلك بشكل 
كبير على الطيور املائية التي يتوفر عنها معلومات عن تقديرات تعداداتها ونسبة الوفيات وكذلك ميكن حتديد حصة نسبية لها –كوتا- ويستثنى من 
ذلك معظم الطيور املهاجرة)، فال بد من أن يتم منع بيع ونقل والعرض للبيع واالحتفاظ بالطيور احلية أو امليتة أو أي أجزاء منها أو مشتقات من األنواع 
غير املسجلة بقائمة ألنواع املسموح باالجتار بها. كما يجب منع االجتار بالطيور البرية احلية كطيور أليفة ومنها على سبيل املثال الطيور اجلاثمة 
املهاجرة وبالذات العصافير واحلساسني. وباملثل وبالرغم من أنه نشاط تقليدي في بعض دول املنطقة ، يتوجب منع اإلمساك واالجتار بالصقور وغيرها 

.32Falco cherrug من الطيور اجلارحة وذلك ألن هذا النشاط له تأثير سلبي على تعدادات العديد من الطيور اجلارحة البرية مثل صقر الغزال

من أجل محاربة االجتار الدولي غير القانوني في بعض الطيور املهاجرة بالشكل األمثل مبا فيها صقر الغزال، فإن جميع دول املنطقة  مدعوة لتصبح 
أعضاء في معاهدة منع االجتار الدولي باألنواع املهددة (CITES) والتأكد من أن هذه الدول متتلك القوانني ذات العالقة بتطبيق شروط هذه املعاهده. 
كما يجب أن تتضمن هذه اخلطوة تبني تشريعات قانونية محتوية على بعض العناصر األساسية مثل حتديد هيئات وضباط تطبيق املعاهدة و إدخال 
نظام التصاريح و حتديد حصة نسبية (كوتا) لألنواع التي يسمح باالجتار بها، ووضع عقوبات رادعة لتطبيق القانون جلميع األنواع املدرجة في مالحق 
معاهدة االجتار الدولي باألنواع املهددة، وتطبيق معايير عالية للرعاية احليوانية33. مثاليا، يتوجب حتديد حصة نسبية سنوية للطيور املمسوكة وذلك 
احلدود  ضمن  احملصودة  األعداد  على  للحفاظ  ومراقبتها  النسبية  احلصص  حتديد  والتصدير. يجب  احمللي  لالستخدام  احملصودة  األنواع  لتغطية 
الصيد  مستويات  أن  من  للتأكد  مترابطة  املصدرة  و  املمسوكة  الطيور  حتديد  أنظمة  تكون  أن  يجب  الفعالية،  حتقيق  أجل  مسبقا. من  املعينة 

املسموح بها ال تتجاوز احلصص النسبية احملددة مسبقا للطيور احملصودة.

ز. إختيار العملية االجرائية
يجب احملافظة على التعليمات و االجراءات بسيطة وجاهزة للتطبيق ويتم مراجعتها سنويا. حيث ميكن تأسيس التعليمات و االجراءات بشكل سنوي 
بإحدى الطريقتني: من خالل عملية استشارية تنظيمية سنوية أو عن طريق اختيار "رزمة" اجرائية اعتمادا على رزم معمول بها بالسابق. في احلالة 
األخيرة، ميكن وضع مجموعة من ثالث رزم اجرائية ذات معدالت حصاد متناقصة – متحررة ومتوسطة ومتشددة. ميكن أن تبنى املعايير لالختيار السنوي 
من بني هذه اخليارات الثالث على أساس مجموعة شروط محددة مسبقا وبناءا على املعرفة التركمية من نتائج أبحاث على التعدادات ومعلومات 
الوفيات. هذه الطريقة تقلل من الوقت الالزم للقيام بالعملية السنوية املعتادة وتسهل تطبيق استراتيجيات احلصاد التي تقوم على تطبيقها عدد من 
اجلهات القانونية املتعددة االرتباطات. في حال اعتماد التوجه اآلخر – املراجعة السنوية للتعليمات و االجراءات – يجب القيام بعملية واسعة من 
االستشارات للتأكد من أن اجناز هذه التعليمات و االجراءات قد مت اعتمادا على أفضل استشارة ممكنة وبناء على تقرير وضع سنوي على تعدادات طيور 
الصيد املهاجرة والصادر عن السلطة اإلدارية ذات العالقة خالل فترة مقبولة قبل بدء موسم الصيد. يجب أن توصف التعليمات و االجراءات النهائية 
بنفس الصياغة التي مت اقرارها من قبل السلطة احلكومية ذات العالقة من خالل إصدار خاص يتم توزيعه الى جميع اجلهات املعنية ويتم نشره بشكل 
منفصل في الصحف الوطنية واحمللية وغيرهما من أدوات اإلعالم. وكما يتم تسليم ملخص التعليمات و االجراءات لكل حامل تصريح صيد لطيور 

الصيد املهاجرة.

اإلدارة وبناء القدرات من أجل إدارة الصيد املستدام للطيور املهاجرة :  2.4

يتوجب على إدارة الصيد العمل على تقليل األثر البيئي لنشاطات الصيد وزيادة تفعيل فوائد الصيد االجتماعية االقتصادية والبيئية. يجب التأكد من 
أن إدارة الصيد ال تؤثر بشكل سلبي على أعداد الطيور غير املستهدفة بالصيد بطريقة غير مستدامة سواءا من خالل الصيد اجلانبي واإلزعاج الزائد34، 
أو بسبب تدمير موائل الطيور و املوائل الطيعية من خالل تطوير هه املوائل خصيصا لزيادة فرص الصيد أو التأثير سلبيا على األنظمة البيئية بغرض 
احلصول على املواد واخلدمات التي ميكن أن يحتاج إليها على مسافة أبعد من املوقع، فعلى سبيل املثال يؤدي تغيير مستوى املياه من أجل عمل برك 
للطيور املائية املهاجرة الى التأثير على كمية املياه اجلارية في األجسام املائية. و البد من التأكيد على أن ممارسات اإلدارة احلكيمة و املنطقية املبينة على 
أساس علمي لها تأثير ايجابي حيث مناملمكن أن تصبح أعداد طيور الصيد وغيرها من الطيور في األراضي التي يتم ادارتها لغايات الصيد املستدام 

بشكل جيد أكبر منها في املواقع التي ال تخضع لإلدارة.

. www.birdlife.org/datazone/species/?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3619&m=0//: :32 -     انظر

أن  املرجح  من  الرعاية  سوء  خالل  من  بالتجارة  املرتبطة  الوفيات  معدالت  أن  ذلك  طبيعة  صون  معيار  كلي. هذا  بشكل  الطيور  جتارة  في  رئيسي  مكون  تكون  أن  يجب  احليوانية  للرعاية  عالية  33 -     معايير 

البرية. الطيور  تعدادات  إنخفاض  في  يتسبب  كعامل  تعتبر  ن  ميكن  الوفيات  فتلك  لذلك  احلاجة. نتيجة  لسد  البرية  من  ستؤخذ  التي  الطيور  من  مزيد  في              تتسبب 
بالصيد. قتلت  التي  األعداد  من  مرات  بعدة  أكبر  عدد  يتأثر  التجمعيوبالتالي  لسلوكهم  نظرا  وذلك  الصيد  عن  الناجت  اإلزعاج  من  كبير  بشكل  املائية  الطيور  تعاني  أن  34 -     ميكن 
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2.4.1   الظروف في دول املنطقة :
تتراوح فعالية إدارة الصيد املوجودة حاليا من دولة إلى أخرى لكنه ال يوجد لدى أي دولة عالم ثالث متوسطية نظام يتوافق مع احتياجات تأسيس وإدارة 

برنامج صيد مستدام للطيور املهاجرة. تتضمن الفجوات الشائعة في العديد من دول املنطقة ما يلي:

مجلس  غياب  للصيادين،  وطنية  جمعية  مثل  جميعا  الصيادين  ميثل  فرد  أو  واحدة  جهة  أي  يوجد  ال  أنه  ذلك  ويتضمن  املؤسسي  -   الضعف 
اتلفة. للوزارات  اإلدارة  أدوار  لتكامل  وطني      أعلى 

واملوارد. واملعدات  التدريب  ونقص  املؤهلة  الكوادر  كفاية  وعدم  املادي  الدعم  غياب  ذلك  في  مبا  املسؤوليات  لتطبيق  واملوارد  القدرة  -   غياب 

ترخيص  بني  ما  (مثل  كافي  غير  وبتنسيق  ضعيف  بشكل  مدارة  أنها  أو  بالقانون  مطبقة  غير  زالت  ما  أنها  أو  الترخيص  أنظمة  -   غياب 
الصيد) واملراقبة. ورخص      األسلحة 

والوطني. احمللي  املستويني  على  الصيد  إدارة  في  العالقة  أصحاب  اجلهات  وإقحام  التشاور  -   غياب 

2.4.2   اإلرشادات العملية :
احلاجة  اقتضت  إذا  عالجية  أعمات  وتقدمي  ل  مفضّ غير  صون  وضع  لها  والتي  املعرّضة  الطيور  إلدارة  الوطنية  اإلدارة  خطط  وتطبيق  1. تطوير 

الصيد. بها  تسبب  التي  املهاجرة  الطيور  تعدادات  في  واالنخفاضات  اخلسائر  حتديد      بهدف 

2. انتاج وتطبيق خطة صيد سنوية تشجع صون األنواع املعرّضة للصيد وقيمة الطيور املهاجرة جلميع مواقع الصيد العامة واخلاصة كشرط 
الصيد. ترخيص      ملنح 

التصاريح  إلصدار  مسبق  كشرط  الصياد  مهارة  باختبار  مرتبط  مرتبط  صيادين  ترخيص  ونظام  وطني  صيد  تصاريح  نظام  وتطبيق  3. تطوير 
احملمية. والطيور  الصيد  طيور  تصنيف  على  القدرة  في  كافية) مبا  غير  املهارة  أن  حال  في      (والتدريب 

بتقدمي  يقوموا  وأن  وطني  سلوكيات  دستور  تبني  الصيادين  جميع  على  يتوجب  املستدمي" حيث  "للصياد  ترخيص  نظام  وتطبيق  4. تطوير 
الرخصة. إصدار  شروط  كأحد  بهم  اخلاصة  الصيد  نشاكات  يخص  فيما      احصائيت 

املادة  إضعاف  في  مبا  املهاجرة  الطيور  على  تهديدات  وجود  عدم  من  للتأكد  باألسر  املكثرة  الطيور  صيد  إلدارة  وطنية  خطة  وتطبيق  5. تطوير 
البرية. للتعدادات      الوراثية 

الصيادين. السياح  إلدارة  وطنية  خطة  وتطبيق  6. تطوير 

القدرة  ذلك  في  مبا  املهاجرة  الطيور  وصون  الطيور  صيد  بإدارة  تقوم  التي  الرئيسية  احلكومة  هيئات  في  فعالة  ومؤسسية  فردية  قدرة  7. تطوير 
الصيد. إلدارة  احلقيقية  التكاليف  مع  داخليا  والتعامل  وحتديد  الصيد  مسائل  في  والتفاوض  النزاعات  حل  مع  التعامل      على 

وتطوير  واإلدارة  والتشريع  الصيد  سياساة  عن  املسؤولة  السلطات  مستوبات  جميع  بني  ما  وتشاركية  تعاونية  روابط  خلق  / أو  و  8. تقوية 
فعالة. أنشطة  وتطوير  اجلهود  وتكرر  الثبات  عدم  جتنب  بهدف  وذلك  اتلفة  اإلدارة  آليات  بني  ما      التنسيق 

رخص  طريق  عن  املثال،  سبيل  املهاجرة. على  الطيور  صيد  إدارة  لدعم  مستدام  دخل  تولّد  أنظمة  بها  مدمج  تكيفية  إدارة  خطط  9. تأسيس 
وغيرها. العتاد  على  املبيعات  وضريبة  والرسوم      الصيد 
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2.4.3   توصيات العتماد وتطوير االرشادات وتطبيقها في دول املنطقة :
فيما يلي توصيات حول عدد من ملوضوعات ذات األهمية اخلاصة و املرتبطة بتطوير وتطبيق اإلرشادات السابقة الذكر في دول املنطقة:

أ. تصميم وتشغيل نظام ترخيص وتصريح للصيادين
يعتبر نظام ترخيص للصيادين من أكثر الوسائل فاعلية إلدارة ومراقبة أعداد الصيادين القانونيني ونشاطاتهم وتساعد في توفير دخل إلدارة حصاد طيور 
الصيد وحماية األنواع. يجب أن يرتبط احلصول على رخصة صيد بالنجاح باختبار مهارة35، املشاركة في دورة تدريبية و/أو تقدمي إحصائيات صيد بنهاية 
كل موسم سيساعد بتحسني املستوى العام لنشاط الصيد في دول املنطقة  كل على حدة. تسحب رخص الصيادين الذين يفشلون بااللتزام 

للتنظيمات كما سيمنعون من التقدّم للحصول على رخصة جديدة.

ب. تطوير وتبني وثيقة املمارسات الفضلى للصيد املستدام
يجب تطوير وثيقة وطنية ملمارسات الصيد املستدام الفضلى وأن يتم تسويقه من قبل السلطات اإلدارية وتبنّيها فيما بني الصيادين. يجب أن يتم 
إدخال الوثيقة في األنظمة الوطنية لترخيص الصيد و أن يطلب من الصيادين أن يصبحوا على دراية به ويتم اإلختبار به كجزء من متطلبات إعطاء 
الرخصة. عند إعطاء أراضي للصيد، يجب أن يتأكد أصحاب األراضي من أن الدستور ميثل جزءا من وثيقة تسليم األرض وأن تكون هذه الوثيقة متطابقة 

مع القانون. أيضا يجب أن يتأكد مدراء وأدالء الصيد من أن الدستور مفهوم يشكل واضح ومتقبل من قبل الصيادين الذين حتت إدارتهم.

ج. التقليل من اإلزعاج الناجت عن الصيد للطيور املهاجرة
إن اإلزعاج الناجت عن الصيد ميكن أن يتسبب للطيور بأن تصرف وقت وطاقة عن طريق االنتقال إلى مواقع أخرى للهرب من الصيد مما يؤثر سلبا على الوقت 
املستخدم في الغذاء والراحة واالشتراك في نشاطات أخرى وميكن أن يتسبب بتغيرات في النظم السلوكية36، وعدم استخدام املوائل التي يتواجد فيها 
اإلنسان بشكل كبيروانخفاض قيمة الصون ملواقع معينة (بالنسبة لطيور الصيد أو عيرها من الطيور املتأثرة بشكل غير مباشر) وحتى ازدياد في 
أو  قبل  الطيور  على  خاص  وبشكل  حرج  تأثير  له  يكون  أن  ميكن  الطاقة  كسب  في  االنتظام  معدل الوفيات وانخفاض في جناح التكاثر37. عدم 
خالل عملية الهجرة (عملية الهجرة هي عملية تستهلك الطاقة بشكل كبير وحتتاج الطيور إلى بناء مخزون من الطاقة قبل البدء بالهجرة 
في  صعوبة  الطيور  تواجه  حيث  توفره  وعدم  الكعام  شح  حاالت  الهجرة) وفي  خالل  االستراحة  مواقع  في  ازون  هذا  بتجديد  تفوم  ما  وعادة 
في  الصيد  وفترة  وتردد  ذدة  بني  ما  التوازن  االعتبار  بعني  تأخذ  أن  الصيد  إجارة  على  يتوجب  لذلك  والطاقة. نتيجة  الغذاء  من  احتياجاتها  توفير 
وذلك  اليل  لقضاء  وأماكن  الالزمة  األغذية  كميات  على  وحتتوي  اإلزعاج  من  خالية  أماكن  تكون  الطيور  لها  تلجأ  مناطق  وقرب  وتوفر  معني  موقع 
من  املسموعة  الطلقات  عد  طريق  عن  اإلزعاج  مستويات  على  احلصول  يتم  أن  بهدف التقليل من اإلزعاج للطيور خالل فترة الهجرة38. ميكن 

نقطة حملددة ولفترة محددة من الزمن في اليوم؛ ميكن أن تكون تلك طريقة فعالة ملراقبة درجة اإلزعاج النسبية في مواقع محددة.

د. تأسيس وإدارة محميات ومالجىء الصيد
حتتاج املناطق احملددة للصيد (محميات الصيد أو مناطق الصيد داخل احملميات الطبيعية ،العامة واخلاصة منها) إلى مهام إدارية محددة. يجب أن يتم 
حتديد نشاطات الصيد داخل هذه املواقع وذلك من خالل خطة إدارية تعمل على جتنب اإلزعاج العالي للطيور املهاجرة وتشجيع صون هذه الطيور وغيرها 
من أشكال احلياة البرية (مبعنى آخر، يجب أن يتم حتديد الصيد احمللي بشكل كامل). يجت حتديد مواقع جلوء ذات مساحة كافية وموقع مناسب مينع 
املالجىء  تتميز  أن  بها الصيد وذلك في داخل وحول املواقع التي يحدث بها الصيد ,ان يتم تعريفها وحتديدها بوضوح في اخلطة اإلدارية للموقع39.يجب 
ذات  املناطق  هذه  تكون  أن  وعلى  غيره  أو  الصيد  عن  ناجت  لذلك  السبب  كان  إن  النظر  بغض  اإلزعاج  تسبب  قد  نشاطات  أي  من  يلي: خالية  مبا 
جميع  لتتضمن  متنوعة  املواقع  هذه  تكون  أن  للتهديد،  املعرّضة  الطيور  أكثر  حلساسية  تبعا  ذلك  حساب  يتم  ما  (عادة  وفعالة  كافي  حجم 
فعالية  زيادة  بهدف  وذلك  الصيد  تنظيم  بها  يتم  فاصلة  مبناطق  حمايتها  يتم  وبحيث  املوجودة  املهاجرة  الطيور  مختلف  حتتاجها  التي  املوائل 
مناطق اللجوء، وأن يتم تأسيسها في املناطق التي يتم اخللط بها ما بني طيور صيد وبعض الطيور املهددة والتي ميكن أن تتعرض خلطر الصيد 
يتم  التي  و  األولوية  ذال  للطيور  املهمة  للمناطق  اإلدارية  اخلطة  عمل  يخص  فيما  التركيز  من  املزيد  إعطاء  مقصود. يجب  الغير  الصيد  بسبب 

فيها الصيد.
للحصول. مهارة  الختبار  احلاجة  دعم  معهم  تناسب  إذغ  األعضتاء  الدول  من  تتطلب  اآلسيوية. والتي  – األوروبية  اإلفريقية  املائية  الطيور  اتفاقية  مع  يلتزم  35 -     هذا 

بشكل  الصيد  بها  ميارس  التي  املواقع  في  وحاصة  أهميتها  من  التقليل  يتم  أن  ميكن  معقدة  تكون  أن  ميكن  السلوكية  الفعل  ردود  فإن  ضئيلة،  الصيد  عن  النتجة  الفسيولوجية  التأثيرات  كانت  لو  36 -      حتى 

بدوره  والذي  تكرر  اإلزعاج  أن  حالة  في  ساعتني  (وإلى  ساعة  إلى  يصل  قد  بالتغذي  الطيور  تبدا  أن  احلذر) وقبل  شدة  سببه  يكون  ما  عادة  (والذي  الهبوط  بعد  الضائع  الوقت  املثال،  سبيل              مكثف. على 
جتمعات  على  تأثير  له  يكون  أن  ميكن  االستراحة  محطات  في  املقضي  الوقت  وانخفاض  املوقعي  التنقل  والتزاوج. عملية  والراحة  وتنظيفه  الريش  ترتيب  (اجنماعية،  أخرى  سلوكية  نشاطات  على              يؤثر 

مستوى  على  اإلزعاج  تأثير  شدة  فإن  ذلك،  من  الشتاء. بالرغم  فصل  بها  يقضوا  التي  املواقع  في  أطول  فترات  كثيفة  بأعداد  الطيور  قضاء  بسبب  بأكمله. وذلك  الهجرة  مسار  مستوى  على              الطيور 
حاليا. الكفاية  فيه  مبا  مفهوم  غير  زال  ما  الهجرة  مسارات             جتمعات 

نسبة  كبير  بشكل  يقلل  قد  اإلرعاج  التكاثر) أن  أماكن  إلى  الوصول  قبل  املكتسب  الطاقة  مخزون  على  تعتمد  (التي  املركزية  املتكاثرة  الطيور  من  وهو  األوز  على  الدراسات  أظهرت  املثال،  سبيل  37 -     على 

الطيور. لهذه  التكاثر  في             النجاح 
أحداث  خالل  أو  السيء  الطقس  من  طويلة  فترات  خالل  أو  ريشها  تغير  أو  تتكاثر  الطيور  تكون  عندما  مثال  الضغط   من  أخرى  مراحل  خالل  مفضلة  اإلزعاج   من  للحد  املستخدمة  املعايير  تكون  أن  38 -      ميكن 

املائية). للطيور  الطارئة  احلاالت  ومعاجلة  لتحديد  2: معيير  رقم  اآلسيوية  اإلفرقية  املائية  الطيور  اتفاقية  لتعليمات  (أنظر              الثلوث 
مما  احمللي  الصيد  وفرص  املائية  الطيور  قبل  من  املستخدمة  املناطق  حجم  من  يزيد  أن  ميكن  احملمية  املناطق  في  الصيد  بعا  مينع  التي  املناطق  من  لشبكة  احلذر  التأسيس  أن  الدمنارك  في  األبحاث  39 -      أظهرت 

على  باالعتماد  حتديدها  ويتم  عالية،  جودة  ذات  واستراحة  تغذية  مناطق  وجود  من  للتأكد  املناطق  هذه  تصميم  الطبيعة. يحتاج  صون  في  والعاملني  الصيادين  من  لكل  الطرفني  من  ربح  فرص              ميثل 
املنطقة. في  الصيد  طيور  أنواع  تلف  الطاقة  واحتياجيات  وغذائية  وسلوكية  بيئية             احتياجات 
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ع والتواصل للموائل املوجودة للطيور املهاجرة (مثل استخدام ممرات للحياة البرية للوصل ما بني احملميات  يجب أن يأخذ املدراء بعني االعتبار درجة التقطّ
واملالجىء).نظرا حملدودية املعلومات عن تعدادات أنواع الطيور املهاجرة التي متر في دول املنطقة ، يجب التركيز على خلق املوائل عند احلاجة ويجب األخذ 
باالعتبار إعادة الطيوراملهاجرة مع تفضيل اتباع توجه لتأهيل املوائل بدال من توجه لتأهيل األنواع. بالرغم من ذلك، فإن تطوير املوائل من أجل حتسني فرص 
احلصاد ميكن أن يترتب عليها تبعات غير مرغوب بها للطيور املعرضة للصيد والغير معرضة للصيد والنظام البيئي بشكل عام (مثل تدمير الغطاء 
النبتي للمناطق الرطبة والتغريات في مستوى املياه وإزالة السمك كمنافس للطيور املائية كجزء من إدارة املناطق الرطبة للطيور املائية املهاجرة. يجب 
جتنب مثل هذه العمليات التحويلية للموائل والتي تتضمن فقدان املوائل بحيث ال تسبب الدمار وتدهور املوائل املوجودة حاليا ويتضمن ذلك األراضي 
ااورة والقريبة. سيساعد االشتراك التعاوني م ابني مجموعات الصيد ومجموعات صون الطبيعة وخبراء املوائل لتحقيق الفائدة القصوى من أي 
مشروع يهدف إلى تأهيل موائل الطيور املهاجرة. بشكل عام، يجب تشجيع الصيادين ألخذ دور في عمليات صون املوائل وإدارتها مثل السيطرة على 

املفترسات مبا يتضمن األنواع املدخلة كما يجب تشجيع أندية الصيد احمللية لكي تلعب دور فعال في تكوين شبكات االتصال مع املالجىء.

ه. إدارة سياحة الصيد
إن سياحة الصيد ميكن أن تكون قوة داعمة لتطوير األماكن النائية ويسهم بشكل كبير في الدخل لهذه املناطق وخلق فرص العمل واحملافضة على 
التقاليد احمللية وذلك بشرط أن تدار تلك السياحة بشكل مستدام وعلمي. بالرغم من ذلك، حتتاج سياحة صيد الطيور وغيرها من أشكال سياحة 
الصيد أن تكون موضع اهتمام خاص من قبل هيئات اإلدارة لتجنب الصيد املكثف للطيور املعرّضة لإلنقراض والضغط اإلنساني غير املستدام على صون 
الطبيعة واملواقع احلساسة األخرى متل املناطق املهمة للطيور ويتعارض مع مستخدمي األراضي احملليني. يجب أن يخضع سياح الصيد لنفس 
التنظيمات والسيطرات الوطنية مثلهم مثل الصيادين الوطنيني ويتوجب عليهم النجاح باختبار الصياد الوطني (أنظر أعاله) أو أن يتم تطوير اختبار 
عام إقليمي (أنظر القسم 7-2 أدناه) وأن يحصل على الرخصة الوطنية قبل أن يسمح له بالصيد. يتوجب على سياح الصيد أن يكونوا قادرين على 
إظهر مهارات تصنيفية ومهارات صيد متقدمة وذلك للتأكد من أن ال يتم قتل طيور محمية أو طيور مشابهة لطيور الصيد ذات وضع صون غير مفضل. 
يجب ترخيص هيئات السياحة ومنظمي الصيد التجاري ,ادالء جوالت الصيد (,ان يوقعوار على دستور التطبيق) ويجب أن يكونوا مسؤولني للتأكد من 
أن زبائنهم على علم مبمارسات الصيد املستدام وجميع النصوص اإلدارية والقانونية الوطنية والدولية مبا في ذلك تصدير الغنائم وحتديدات اتفاقية االجتار 
الدولي باألنواع املهددة باالنقراض. يجب أن يكون أدالء الصيد حاصلني على تدريب كافي ,ان يتم تأسيس خطة تسجيل يتنظيم الصيد الوطني لتبيني 
قدرتها خدمات آمنة ومسؤولة لآلخرين. يجب األخذ بعني االعتبار تأسيس تأسيس اتفاقيات ترخيص رسمية ما بني منظمات الصيد وادالء جوالت 
الصيد. باإلضافة لذلك وفي حالة التخطيط ملوقع سياحة صيد الطيور، يجب تنفيذ عملية تقييم أثر بيئي مع وضع تطبيق توصيات التقليل من األثر 

كشرط ملنح اتفاقيات الترخيص ومنح األراضي وذلك بهدف التأكد من أن سياحة الصيد تتطور بشكل مستدام.

و. إدخال وصيد الطيور املرباه باألسر واألنواع املدخلة
يقلل إطالق الطيور األصلية املرباة في مزارع من حصد الطيور البرية كما تزيد من شعور الرضا عند الصياد وتضاعف من الدخل املادي للصيد احمللي. 
بالرغم من ذلك، فإن هذه الطيور قد تكون معرّضة للمرض ومستألفة وبالتالي فهي تقدّم رياضة ضعيفة. عند إطالق الطيور، يجب التأكد من خلوها 
من األمراض والطفيليات وأن تكون هذه الطيور من أصول محلية وان ال تتسبب مبخاطر وراثية وأن يتم إطالقها في املوائل املناسبة وبأعداد تناسب احلمولة 
لهذه املوائل. عادة ما تكون املناطق الرطبة حساسة ويجب أن ال يتم السماح بعملية ملئها بأعداد كبيرة من الطيور املرباة وذلك لكيال تتسبب باألذى 
للطيور البرية والدمار للموائل. كما يجب حتديد املواسم للطيور املطلقة إلى البرية من الطيور املرباه ،لتأخذ بعني االعتبار املواسم التي ال يسمح بها 
الصيد لألنواع املشابهة (مثل أنواع احلجل). باإلضافة لذلك، يجب أن يتم تشجيع الطيور املطلقة لكي تصبح برية قبل بدء السماح بالصيد. يجب أن 
يتم السيطرة على التغذية اإلضافية ألنها تشجع على تواجد اآلفات واملفترسات مثل اجلرذان. من الواجب مالحظته أن إدارة أنواع الصيد املتركزة على 
التربية الصناعية لنوع واحد فقط قد يكون لها أثر سيء على األنواع األخرى وبالذات إذا كان ذلك مرتبطا بالصيد غير القانوني للطيور اجلارحة وغيرها من 

املفترسات.
يتسبب إطالق األنواع املدخلة خارج املواقع األصلية لها مبخاطر كبيرة حيث قد تتسبب بتدهور وراثي واضح. وتغير في تركيبات مجتمعات الطيور 
األصلية والنظام البيئي بشكل عام وقد يهدد بقاء بعض تعدادات بعض األنواع 40مبا في ذلك األنواع املنتشرة واملعرّضة للصيد في الوقت احلالي. نتيجة 
لذلك فإنه يعتبر إطالق األنواع املدخلة حاليا كممارسة سيئة ويجب أن يتم عدم تشجيعها في دول املنطقة   بشكل عام فإن عملية حماية املوائل 

وتطويرها بدال من عمليات ادخال األنواع تعتبر طرق افضل بزيادة حصاد الطيور املهاجرة.

ز. بالنظر الى تعقد وتنوع انظمة هجرة الطيور على طول مسار الهجرة االفريقي – األوروبي اآلسيوي وبالذات فيما يتعلق بعدم تاكد املعلومات 
بخصوص تعدادات األنواع وتأثير الصيد في دول املنطقة  فإن ادارة الصيد حتتاج ألخذ توجه قابل للتأقلم يسمح مبراجعة وتعديل برامج الصيد ونشاطاته 

بشكل مناسب .
حتتاج انظمة اإلدارة القابلة للتأقلم ألن تتضمن أساليب لتقييم املعلومات غير املؤكدة والتأكد من الوقت السريع للرد على املمارسات الغير مستدامة 
والعمل على تعليق هذه املمارسات اذا دعت احلاجة لذلك . يجب أن تعتمد قرارات اإلدارة على التغذية الراجعة املتكررة واملرتبطة بالوقت والشفافة 
واملعتمدة على مراقبة علمية لنشاطات الصيد و الظروف البيئية االجتماعية االقتصادية ووضع تعدادات األنواع التي يتم صيدها . يجب أن يتم تنفيذ 
مراجعات صيد الطيور املهاجرة من قبل جهات مستقلة (غير صيادين) وذلك للتأكد من أن الصيد ليس له أثر مدمر على وضع الطيور املهاجرة أو موائلها 

بل إن التشديدات يجب أن تكون مبنية على أساس علمي ونسبية وأن تكون اهتمامات الصيد من ضمن النقاشات املتعلقة بالتشديدات احملتملة .

التهجني  خالل  األصل Oxyura leucocephala من  األوروبي  الرأس  أبيض  الشمالي Oxyura jamaicensis للبط  األمريكي  األحمر  البط  به  تسبب  التي  التهديد  هو  املوثقة  احلاالت  أهم  40 -     أحد 

األصلية. املوائل  من  واإلخراج           والتنافس 
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ح . لتحقيق الدعم املستدام الدارة الصيد 
يجب أن تتضمن مخططات ادارة الصيد الوطني أنظمة تعمل على توفير الدخل املستدام وكذلك أن تذهب الفوائد بقدر االمكان الى اتمعات احمللية 
واجلهات ذات العالقة وذلك لدعم تطبيق ناجح لبرامج ومشاريع ادارة الصيد احمللي . يجب األخذ بعني االعتبار مخططات مثل برنامج الطوابع البريدية 
لصون املوائل األوروبية هذا البرنامج املشترك ما بني الس العاملي للمناطق الرطبة ومؤسسة (Ducks unlimited) يعمل على توفير الدعم 
من قبل الصيادين من أجل صون واعادة تأهيل املناطق الرطبة على طول مسار الهجرة األفريقي – األوروبي األسيوي بحيث تستخدم الطوابع البريدية 
الصدار رخص صيد الطيور . يوجد مخططات مشابهة في مناطق مختلفة من العالم مثل أمريكا الشمالية ونيوزيلندة . يجب أن يكون الهدف 

النهائي هو توفير الدعم من نشاطات الصيد الدارة الصيد بشكل عام .

املراقبة واألبحاث :  2.5

إن املعلومات عن حجم كل تعداد جلميع الطيور املهاجرة املصادة عبر مسار الهجرة ونسبة الوفيات لها ووضع الصون اخلاص بها واملعلومات األولية عن 
صيد الطيور جميعها مهمة لتحديد استدامة محاصيل الصيد ومعايير احلماية املصممة والتي يحتاج لها لصون األنواع املهددة واملعرضة للتهديد 
وتقييم األهمية االجتماعية االقتصادية لصيد الطيور وتقييم التجارة بالطيور املهاجرة . إن مراقبة برامج ادارة الصيد املستدام مهمة للحكم على 
جناح وكفاءة األساليب واملقاييس ومتثل جزءا تكامليا من أنظمة اإلدارة التأقلمية . على سبيل املثال مخططات اإلدارة التي تهدف العادة انتشار األنواع 
يجب أن تتضمن مراقبة مستمرة قادرة على كشف التغيرات في وضع الصون للطيور املستهدفة وأن توفر الرد السريع باملعايير اإلدارية املناسبة حسب 

احلاجة .

2.5.1   الوضع في دول املنطقة :
إن األبحاث واملراقبة للصيد املستدام في دول املنطقة  ضعيف أو معدوم مما يتسبب في تشريعات وادارة وتطبيق غير مبني على أسس علمية والذي ينتج 
عنه عدم حتقيق األهداف املوضوعة . في الدول التي يتواجد بها البحث واملراقبة فإنه عادة ما ينفذ ذلك عن طريق مؤسسات مختلفة وباستخدام 
أساليب مختلفة وبدون وجود أولويات وطنية متفق عليها أو برامج منسقة أو آليات لنتائحج تكاملية ما بني مجموعات جمع املعلومات . حتتاج دول 

املنطقة  إلى تطوير جمع املعلومات والتحليل في املواضيع التالية وذلك بهدف تأسيس أنظمة صيد مستدامة:

عامليا  باالنقراض  املهددة  تلك  وخاصة  للصيد  املعرضة  الطيور  وسلوك  املوائل  واستخدام  الهجرة  ومسارات  الصون  ووضع  التعدادات  -   حجم 
بالتجارة. ترتبط      والتي 

واملعلومات  الصيد  وعتاد  أجهزة  ومبيعات  واملمسكة  املصادرة  واألعداد  واألنواع  الصيد  وطرق  الصيادين  أعداد  ذلك  في  مبا  الصيد  ووضع  -   حجم 
الصيد. سياحة      عن 

التجارة. أو  للصيد  واملعرضة  عامليا  باالنقراض  املهددة  األنواع  تلك  وخاصة  املستهدفة  األنواع  على  الصيد  -   تأثير 

املائية. الطيور  وخاصة  املنطقة  في  الشتاء  فصل  تقضي  التي  األنواع  وتوزيعات  -   أعداد 

املنطقة. دول  منطقة  في  والصيد  املهاجرة  للطيور  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  -   القيمة 

القانونية. وغير  منها  القانونية  البرية  للطيور  والدولية  احمللية  -   التجارة 

2.5.2   االرشادات التنفيذية :
واستخدام  (الرماية  الصيد  – أساليب  وتأثيرها  الصيد  نشاطات  يخص  مبا  فعالة  ومراقبة) وطنية  (أبحاث  معلومات  جمع  برامج  1. تأسيس 
في  والتغيرات  اروحة  الطيور  ونسبة  املقتولة  الطيور  ونسبة  املقتولة  الطيور  وأنواع  والرخص  الصيادين  وغيرها) وأعداد  واألشباك      املصادي 

وغيرها. الصيد  انضباط  وتعديات  املستهدفة  الطيور      تعدادت 
معلومات  قواعد  تأسيس  ذلك  ويتضمن  املهاجرة  الطيور  أنواع  في  التجارة  يخص  مبا  فعالة  (مراقبة) وطنية  معلومات  جمع  برامج  2. تأسيس 

    وطنية.
3. تأسيس برامج أبحاث وطنية مبا يتعلق بإدارة تعدادات الطيور املهاجرة وموائها ومحميات الصيد واملالجأ مع التركيز بشكل خاص على أنواع 

التجارة. في  تستخدم  التي  وتلك  للصيد  تتعرض  والتي  عامليا  باالنقراض  املهددة  واألنواع      الصيد 
والتوجهات. القرار  صنع  عمليات  في  لتضمينها  املعلومات  توفر  من  والتأكد  املهاجرة  الطيور  لصيد  اقتصادية  تقييم  دراسات  4. تنفيذ 

املهاجرة. للطيور  املستدام  للصيد  املثلى  السلوك  بأساليب  يتعلق  مبا  وطنية  أبحاث  برامج  5. تأسيس 
وغيرهم  والصيادين  القرار  ألصحاب  يسمح  بشكل  متوفرة  املستدام  بالصيد  املتعلقة  واملراقبة  األبحاث  نتائج  أن  من  للتأكد  آليات  6. تأسيس 

القرار. صنع  عمليات  في  الوطنية  السياسات  وتوجيه  واعالم  بتطبيق  العالقة  ذات  اجلهات      من 
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2.5.3   توصيات العتماد وتطوير االرشادات وتطبيقها في دول املنطقة:
فيما يلي توصيات حول عدد من ملوضوعات ذات األهمية اخلاصة و املرتبطة بتطوير وتطبيق اإلرشادات السابقة الذكر في دول املنطقة:

أ. مراقبة تعدادات الطيور املهاجرة وتأثير الصيد
ل من قبل التعدادات البرية.  يوجد احلاجة آلليات مراقبة مبنية على أسس علمية منطقية للتأكد من إبقاء أي استخدام على مستويات ميكن أن تتحمّ
يتوجب مراجعة برامج املراقبة احلالية لتحديد عالقتها بأهداف إدارة الصيد املستدام  وتقييم تصميمها وفعاليتها وحتديد الفجوات وحيث يكون هناك 
مراقبة  برامج  وجود  عدم  حال  في  األولى  (اططات  املطورة  املراقبة  برامج  تركز  أن  حاجة للتطوير فيتوجب االتفاق على أساليب مراقبة41. يجب 
أصال) وكحد أدنى جتميع وتقرير احصائيات أعداد الطيور املسموح بصيدها جلميع الطيور املهددة أو الطيور ذات وضع الصون غير املفضل (أنظر 
احمللية  املراقبة  أن  من  والدولية). بالرغم  (الوطنية  بالتجارة  ترتبط  التي  وتلك  الصيد  أنواع  جميع  لتغطي  نشرها  ميكن  2). وبالتالي  ملحق 
في  الصيد  لوضع  جدا  حرجة  تكون  الوطني  املستوى  على  املراقبة  فإن  صيد)،  ملجأ  أو  صيد  (محمية  املوقع  مستوى  على  لإلدارة  جدا  مهمة 
لعرضها  مركزيا  الوطني  املستوى  على  الدراسات  نتائج  توفير  يتوجب   . املنطقة  دول  في  كالهما  تشجيع  ويتوجب  أوسع  نطاق  على  املوقع 
الطيور  اتفاقية  في  املسجلة  والنتائج  املرتبطة  احلال) واالكتشافات  ذلك  في  كثيرا  سيساعد  العامة  الدولية  املعايير  (تبني  الدولية  للتحاليل 
املائية االفريقية – األوروبية اآلسيوية، ومعاهدة االجتار الدولي باألنواع املهددة ومعاهدة رامسار ومعاهدة التنوع احليوي. مع ذلك، ليس من الضرورة 
الطيور  عدد  مثل  املعلومات  إعطاء  في  راغبني  غير  الصيادون  يكون  – قد  معنى  ذات  النتائج  جتميع  على  دائما  قادرة  املراقبة  خطط  تكون  أن 
تقييد  املعلومات في  تستخدم هذه  يرهبون من أن  الصيادون  وخاصة إذا كان  وغيرها  واجلرح  القتل  ومعدالت  الواحدة  الزيارة  بصيدها في  املسموح 
األعداد  تقدير  عملية  فإن  اموعة  املعلومات  من  التأكد  عدم  إلى  البعيد). بالنظر  املدى  على  للصيد  فائدة  ذات  كانت  ولو  (حتى  نشاطاتهم 

املسموح بصيدها يجب أن يتم عن طريق عد التجمعات املنسق وطنيا.

ب. دراسات الصيد املستدام
تبقى املعلومات ذات اجلودة العالية واملتعلقة باملظاهر الرئيسية للعديد من أنظمة الهجرة محدودة جدا. حتتاج اإلدارة الفعالة للطيور املهاجرة معرفة 
كافية بنظام هذه الطيور فيما يخص النمو وتغيير الريش وكسب الدهون ومناطق قضاء الشتاء على طول مسار الهجرة. يوجد حاجة لتفهم أفضل 
للتوزيع اجلغرافي ملسارات الهجرة وملوسمية التحركات واالحتياجات البيولوجية والبيئية للطيور املهاجرة في منطقة دول املنطقة . للتأكد من أن 
استخدامهم يبقى ضمن سعة النوع والنظام البيئي الذي سيحتمل ذلك االستخدام. يوجد حاجة لتجديد املعلومات على مستوى عالي لوضع 
التعدادات وتوجهات تعدادات هذه األنواع املهددة وذات وضع الصيانة غير املفضل وحتديد تأثيرات الصيد وغيرها من الضغوط على هذه الطيور والتي 
يتوجب أن تكون موضع تركيز برامج الدراسات الوطنية. يجب تنفيذ الدراسات لتؤخذ إلى فرص اقتصادية جديدة للجهات ذات العالقة وذلك خللق 
حتفيزات تقوم بتسويق االستدامة في منطقة دول املنطقة . يتوجب أن يكون تأمني و/أو تطوير الفائدة من الصيد املستدام أحد أهداف إدارة الصيد 

والدراسات ويجب أن يتضمن حتاليل لألسواق وحتديد استراتيجيات تسويق لطيور الصيد وحتاليل تكلفة وفائدة ملمارسات وإدارة الصيد.

يتوجب أن تتضمن الدراسات البيئية املرتبطة دراسات حتجيل الطيور والتي من خالل تسجيل الطيور احملجلة مسبقا ميكن معرفة املوقع املؤكد للطيور 
املهاجرة في الوقت واملكان ومتثل هذه الدراسات مصجر املعلومات الرئيسية لتحاليل على مستوى عالي لطرق الهجرة. ميكن لدراسات الهجرة أن تقدم 
املعلومات الضرورية على مستويني؛ النوع والتعداد اجلغرافي. مكا تقوم هذه الدراسات بتقدمي فرصة فريدة لوصف أساليب الهجرة لألعمار واألجناس 
اتلفة والتي تعتبر معايير مهمة لإلدارة املثلى لتعدادات الطيور البرية. كما يتوج أن تكون دراسة سنوية للصيادين ومجموعات الصيد باستخدام 
استبانات موحدة من األولويات لكل من دول املنطقة . سيكون لذلك الفائدة في توفير معلومات عن جناح عمليات الصيد وجهد الصياد والتي ميكن 
مراقبتها مباشرة بني املواقع والدول ومجموعات الصيد إلخ. مثل هذه االستبانات ميكن أن تكون جزء رئيسي من نظام ترخيص الصيادين ويتوجب أن 
تتضمن تاريخ الصيد واملوقع لكل نوع  وعدد الطيور املصادة واملصابة واملطلق عليها ولكن لم يتم جمعها. كما يجدر اعتبار (باالعتماد على املوارد) 
تأسيس مخططات لدراسات أجزاء الطيور والتي تقدم عينات من األجنحة والذيول أو غيرها من أجزاء الطيور املصادة واملمسوكةخالل موسم الصيد42. 
الطيور  خاص  وبشكل  املهاجرة  الطيور  من  املصادة  الطيور  قّيمةلعدد  معلومات  تقدّم  أن  وميكن  والعمر  واجلنس  للنوع  األجزاء  هذه  تصنيف  يتم 
صيد  أثر  تقييم  في  القيمة  واملعلومات  اتلفة  واألعمار  اتلفة  األجناس  على  الصيد  ضغط  درجة  بتقدير  املعلومات  هذه  مثل  املائية. تساعد 

الطيور على تعدادات معينة.كما تقوم هذه املعلومات بتوسيع واستكمال املعلومات اموعة من أبحاث استبانات الصيادين.

مراقبة  9 لبروتوكول  رقم  اآلسيوية  – األوروبية  اإلفريقية  املائية  الطيور  اتفاقية  إرشادات  – أنظر  اآلسيوية  – األوروبية  اإلفريقية  املائية  الطيور  اتفاقية  خالل  من  املائية  للطيور  مقترح  برنامج  تطوير  41 -    مت 

املائية.          الطيور 
الصيادين  من  أقل  عدد  على  االعتماد  تتضمن  بديلة  إقليمية. طريقة  جتميع  ملراكز  بالبريد  تبعث  أو  تسلّم  أن  ميكن  الصيدحيث  موسم  مدار  على  الصيادين  من  األجزاء  جمع  يتوجب  املثالي،  42 -    بالشكل 

ناجح. بشكل  لألجزاء  دراسة  تنفيذ  سبيل  في  وذلك  التصنيف  ومواد  املستمرة  واخلبرة  للتدريب  حاجة  الواحدة. يوجد  الزيارة  خالل  املصادرة  الطيور  عدد  وتسجيل  باختبار  يقومون  والذين  الغاية  لتلك              املدربيت 
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ج. مراقبة ودراسة االجتار بالطيور املهاجرة في منطقة دول املنطقة 
تعتبر املراقبة والدراسات مهمة جدا عند تقرير مستويات التجارة احمللية والعاملية حيث أنه ال يوجد معنى واضح من وضع حدود نسبية لالجتار وذلك 
للتجارة  تصاد  التي  املهاجرة  الطيور  عدد  (املراقبة) على  املنتظمة  عندما ال يكون هناك معلومات تعطي حجم تعدادات النوع املصاد43. املعلومات 
حلماية  رئيسية  (حاجة  وبدقة  ال  أم  مستدامة  التجارة  هذه  كانت  إذا  فيما  االجتار.ولتحديد  وأهمية  معيار  عل  التغيرات  لتقييم  جدا  ضروري 
وغيرها  احملددة  النسب  لوض  معلومات  ولتوفير  االقتصادية  االجتماعية  وأهميته  االجتار  أثر  للتهديد) ولتف=قييم  واملعرضة  املهددة  التعدادات 
كافي  املنطقة   دول  معظم  من  املهاجرة  للطيور  الدولي  االجتار  تسجيل  من معايير التحديد األخرى (أنظر قسم 3-3-2 د أعاله)44. يعتبر 
أو ضئيل بالرغم من أن معظم مجموعات طيور الصيد يتم االجتار بها على مستوى قليل ومتثل التجارة تهديد قليل لها عدا الصقور واجلوارح. 
لتقييمات  حاجة  يوجد  يزال  وما  احمللية  للسوق  كبيرة  خدمة  يوفر  بأنه  املنطقة   دول  معظم  في  املهاجرة  بالطيور  اإلمساك  بأن  يعتقد  ذلك،  مع 
املهاجرة  للطيور  احمللية  التجارية  مراقبة  عملية  فإن  احلظ،  للطيور. لسوء  البرية  التعدادات  على  للطيور  احمللية  للتجارة  املصادة  األعداد  تأثير 
األشخاص  من  املئات  مع  بالعمل  يقومون  الفرديون  التجار  أن  ذلك  الدولية)  للتجارة  بالنسبة  احلال  هو  مما  (أكثر  للموارد  ومستنزفة  صعبة 
في  فعالة  وطنية  مراقبة  برامج  تأسيس  يحتاج  لذلك،  البرية. نتيجة  الطيور  إلمساك  بالترتيب  أو  باالمساك  يقومون  نائية  قرى  في  منتشرين 
واالقتصادية  الدولية  التجارة  تنظيمات  عملية  من  املكتسب  الدخل  من  جزء  ذلك،  واقتصادي. مع  سياسي  التزام  إلى  املنطقة   دول  منطقة 
في  مبا  الدراسات  ومراقبة  تقييم  في  استخدامه  أجل  من  يوضع  أن  التجار) ميكن  ترخيص  وشهادات  التصاريح  ورسوم  الصادرات  ضريبة  (مثل 

ذلك العمل على املستوى احمللي.

دعم القانون :  2.6

ان التشريعات و التنظيمات املدروسة بشكل جيدة و الهادفة لدعم و توجيه الصيد املستدام مجيعها ليس لها فائدة إذا لم يتواجد  دعم كافي 
لتطبيقها – الدعم اقانوني هو األساس للتنظيم الفعال للصيد املستدام واالجتار بالطيور املهاجرة في دول املنطقة . لسوء احلظ فإن الدعم القانوني 
عادة ما يكون مستنزف للجهد والوقت وعادة ما يتطلب موارد كبيرة. باإلضافة لذلك، جرائم احلياة البرية مثل الصيد الغير قانوني للطيور احملمية عادة 

ما يعتبر ذو أهمية أقل من غيره من أنواع اجلرائم والتي تنعكس في معدالت منخفضة من التنفيذ الناجح واالفات والعقوبات للمخالفني .

2.6.1   الوضع في دول املنطقة :
إن دعم التشريعات املرتبطة بصيد الطيور املهاجرة ضعيف في جميع دول املنطقة وذلك يعود النعدام االرادة السياسية والتركيبات االدارية الغير كافية 
وضعف التدريب والقدرات املؤسسية ونقص الدعم وفي بعض احلاالت الفساد . كما يزداد تعقيد الظروف نتيجة تقاطع املسؤوليات ما بني هيئات دعم 

القانون مع وجود نقص في تكاملية نشاطات تدعيم القانون وضعف آليات التواصل ما بني الهيئات ذات العالقة.

2.6.2   ارشادات تنفيذية :
املستدام  الوطنية للصيد  التنظيمات  واملالية ) كافية لدعم  امليدانية  واملوارد  القانون ( التوظيف واملعرفة  هيئات دعم  1.  التأكد من أن سعة 
احملمية  للطيور  باألذى  والتسبب  والتسميم  باألفخاخ  بالطيور  واالمساك  القانوني  غير  القتل  ملعاجلة  خاص  وبشكل  املعتدين       ومخالفة 

. القانونية  غير      والتجارة 

تقليل  في  للمساعدة  احلكومية  غير  الطبيعة  صون  وجمعيات  الصيادين  وجمعيات  القانون  دعم  هيئات  بني  ما  فعالة  قوية  شراكات  2.  خلق 
. املستدام  للصيد  وللتسويق  القانونية  غير  والتجارة  القانوني  غير       القتل 

3.  تصميم وتقدمي آليات للتأكد من التعاون الفعال ما بني هيئات دعم القانون ( وزارة البيئة ووزارة الزراعة والشرطة وخدمات اجلمارك والقوات 
. املهاجرة  للطيور  القانونيني  غير  والتجارة  الصيد  ملعاجلة  مشتركة  بعمليات  ) للقيام       املسلحة 

. أمكن  اذا  احمللي  املستوى  على  معطاة  تكون  املهاجرة  الطيور  وصيد  املراقبة  واعتمادات  ومسؤوليات  حقوق  أن  من  4.  التأكد 

نقص  عالمات  تظهر  حتى  بالنوع  االجتار  يستمر  احلالي،  الوقت  (إيجابية). في  فعالة  تخطيطية  عملية  (سلبية) لتصبح  فعل  رد  عملية  كونها  من  االجتار  تنظيم  بنقل  فعليا  تسمح  والدراسات  43 -    املراقبة 

مستدامة. غير  احلالية  الصيد  مستويات  إذا  فيما  شك  يظهر  عندما  االحترازية  املعايير  تدعيم  يتوجب  حيث  للنوع  احلالي  التعداد  وضع  أساس  على  االجتار  تنظيم  يجب  ذلك،  من             حاد. بدال 
واالجتار  للجمع  محددة  األقل: نسب  على  رئيسة  عوامل  ثالث  تضم  أن  املائية) يجب  (للطيور  للتجارة  الطيور  لتجميع  املستدامة  األساليب  أن  اآلسيوية  – األوروبية  اإلفريقية  املائية  الطيور  اتفاقية  44 -    تقترح 

احمللية. اتمعات  مع  بالفوائد  للتشارك  ونظام  التصدير،  ونشاطات  املمسوكة  الطيور  لعدد  تسجيل  ومراقبة  البيئية،  والدراسات  التعدادات   مراقبة  على             مبنية 

21

االرشادات الخاصة للصيد المستدام للطيور المهاجرة في دول حوض
 البحر المتوسط في شمال أفريقيا و الشرق األوسط :

. 2



22

االرشادات الخاصة للصيد المستدام للطيور المهاجرة في دول حوض
 البحر المتوسط في شمال أفريقيا و الشرق األوسط :

. 2

2.6.3     توصيات العتماد وتطوير االرشادات وتطبيقها في دول املنطقة:
فيما يلي توصيات حول عدد من ملوضوعات ذات األهمية اخلاصة و املرتبطة بتطوير وتطبيق اإلرشادات السابقة الذكر في دول املنطقة:

أ .   التأكد من القدرة احلكومية الداعمة للقانون أن تكون فعالة وكافية 

ب .   اشراك مجموعات الصيد في دعم القانون
نظرا للموارد احملدودة جدا في معظم هيئات دعم القانون في دول املنطقة  فإنه يجب تشجيع منظمات الصيد احمللية والوطنية املسجلة لتشارك في 
عملية السيطرة على نشاطات الصيد العضاءها و- أو األراضي املسؤولة عنها . يجب أن ترى مجموعات الصيد على أنها شركاء في محاربة جرائم 
الصيد . إنه من اهتمامات مجموعات الصيد – من ناحية التأكد من توفر الغنائم على املدى البعيد – لتقليل القتل غير القانوني . باالضافة لذلك فإن 
النشاطات الغير قانونية التي يقوم بها عدد قليل من الصيادين تظع الصيد في موضع جدل جدي . ميكن موعات الصيد أن تقوم بدور رئيسي في ازالة 
الصيد غير القانوني و غير املستدام عن طريق التأكيد على تبني وتطبيق دستور املمارسات من قبل أعضاءها وعلى شكل موسع . يتوجب على 
مجموعات الصيد تأسيس اتفاقيات خاصة مع هيئات دعم القانون لتتعامل متشاركة مع احلاالت اجلدية في الصيد الغير قانوني . عملية املراقبة 
الذاتية ألندية الصيد عادة ما تكون غير مكلفة وتكون فعالة ودائمة كما أنها ميكن أن تخلق احساس أكبر من امللكية والترابط في تصميم وتنفيذ 

معايير الصيد املستدام . كما أنها ستسمح موعات الصيد في توضيح جدية التزامها مببادئ الصيد املستدام 

ت .   نبذ الصيد واالجتار غير املستدام على املستوى الوطني 
يجب فرض مخالفات كبيرة ومنع وعقوبات ومصادرة أدوات وسجن للمخالفني املتكررين وذلك لوقف التعديات اجلدية . استخدام القانون جنبا إلى جنب 
مع توجه صارم نحو االفني له سيساعد على رفع التوعية بني العامة وجتار احلياة البرية ومطبقي القانون . هنالك حاجة لتنفيذ عمليات تفتيش 
منتظمة على الصيادين ونشاطات الصيد املستمرة وذلك لوقف التطبيقات السيئة والقاء القبض على االفني احملتملني . كما يتوجب توعية القضاة 
وغيرهم من األعضاء الرئيسني في مهنة القانون ( بتقدمي دورات تدريبية متخصصة ) فيما يخص جدية جرائم احلياة البرية وأن االفات والعقوبات التي 
يضعها هؤالء األشخاص على الصيد واالجتار غير القانونيني للطيور املهاجرة يجب أن تعكس ذلك . القدرة الوطنية ( الكادروالتدريب واملعدات واملوارد 
امليدانية ) للسيطرة على البيع والشراء والعرض والنقل الداخلي للطيور املهاجرة أو أي جزء منها في دول املنطقة  بحاجة للزيادة وكذلك تبادل املعلومات 
والتعاون ما بني الهيئات على مدى عملية التنظيم للتجارة الوطنية. إن ذلك يحتاج لزيادة الدعم السياسي وااللتزام املالي من حكومات دول املنطقة .

ث .   معاجلة التجارة غير القانونية على املستوى الدولي
العديد من أفراد تطبيق القانون يفتقدون للتدريب واملوارد احملتاجة للتعرف على أنواع الطيور املهاجرة في االجتار الدولي في دول املنطقة  ولتشريع 
القانونية للوثائق املرافقة لالستيراد والتصدير والتي تقلل من فعالية تنفيذ القانون في التنظيمات الوطنية واملتعلقة مبعاهدة االجتار الدولي باألنواع 
املهددة باإلنقراض والتي تنظم االجتار الدولي في الطيور املهاجرة. يتوجب تطوير كتب دليلة في اللغات احمللية وخطط تصنيف مناسبة وأدوات برمجية 
وورشات عمل للمساعدة على زيادة تنظيم االجتار ومعايير الصحة احليوانية. العديد من هذه املواد متوفر أصاللكن اجلهات الدولية مثل معاهدة االجتار 
الدولي باألنواع املهددة باإلنقراض ميكن لها أن تأخذ دور القيادة في تطوير ودعم  تدريب متقدم وبرامج معلومات على املستوى الوطني. كما يجب رفع 
القدرة الوطنية ( الكادروالتدريب واملعدات واملوارد امليدانية )إلبقاء املراقبة على استيراد وتصدير الطيور املهاجرة أو أي أجزاء منها من وإلى دول املنطقة  
وكذلك تبادل املعلومات والتعاون بني الهيئات من خالل عملية تنظيم االجتار الوطني. يحتاج ذلك أيضا إلى دعم سياسي إضافي والتزام مالي من قبل 

حكومات دول املنطقة . يتوجب تطوير بروتوكول لرعاية ومعاجلة وإطالق الطيور املهاجرة التي تصادر خالل عمليات دعم القانون الوطنية والدولية.

ج .   السيطرة على بيع واستيراد معدات الصيد

: اإلقليمي  2.7  التعاون 

كما هو موضح في املبدأ رقم 3، إن الطيور املهاجرة هي مورد مشترك وحتتاج التباع توجه مشترك من العديد من الدول من أجل صون هذه األنواع. 
يتضمن ذلك احلاجة التفاقيات عبر احلدود ودولية والتعاون في إجارة الصيد املستدام واالجتار في الطيور املهاجرة ما بني الدول – بكلمات أخرى: اتباع مبدأ 
توجه للحماية على مستوى مسار الهجرة إلجارة الصيد.من اجلدير باالهتمام أن تتفق الدول الواقعة على مسار الهجرة لنوع معني على االتفاق على 
املستوى الكلي (مسار الهجرة) واملستويات الوطنية الفردية على الصيد املستدام (عدد الطيور املسموح بصيدها)  واالجتار، وخاصة لألنواع املعرضة 
للخطر. كما أنه من املهم أن تتعاون الدول على طول املسار في السيطرة على االجتار الدولي بالطيور املهاجرة. تواجه الطيور املهاجرة تهديدات شائعة 
من الصيد عبر دول املنطقة ، كما يوجد صعوبات متشابهة تواجه تبني ممارسات الصيد املستدام في هذه الدول مثل نقص املعلومات املتوفرة عن صيد 
الطيور املهاجرة ونقص القدرة فيما بني الهيئات احلكومية للقيام بتطبيق القانون بشكل فعال. العمل في سياق دولي ميكن أن يطور بشكل بارز فعالية 
معايير احلماية على املستويني الدولي والوطني، وتقدم فرص مهمة للتسارك في املوارد واخلبرات وتعلم الدروس وفرص التدريب املشترك والعمل في 

شبكة وغيرها من عمليات بناء القدرات الوطنية لدول املنطقة .
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2.7.1    الوضع في دول املنطقة :
كما هو مالحظ في فصل 2-2، العديد من دول املنطقة  ليست أعضاء في اتفاقيات دولية رئيسية لها ارتباط بصون الطيور املهاجرة. تنعدم اآلليات 
املؤسسية فيما بني الدول ااورة وإقليميا وذلك فيما يخص التبادل والتشارك في املعلومات. كما ينعدم التعاون والتدريب والتطوير اإلقليمي بالرغم من 
احلاجة لهم لتطوير مستويات الكفاءة الوطنية وتطوير وتوحيد جمع املعلومات اإلقليميةوللتشارك في األفكار واملمارسات اجليدة في املنطقة ومع 
الدول األوروبية املتوسطية. ال يوجد في أي دولة من دول املنطقة  آليات كافية للسيطرة ومراقبة مواطنيها عند سفرهم للخارج (عادة إلى دول املنطقة  
األخرى) لسياحة الصيد كما أنه ال يوجد آليات إقليمية لتوحيد ترخيصات وتصريحات الصيد وكما ال يوجد تبادل للمعلومات فيما يخص سياحة 

الصيد بني الدول. نتيجة لذلك، فإن سياحة الصيد عادة ما تتجنب سياسة وتشريعات وأنظمة إدارة الصيد الوطنية.

2.7.2    اإلرشادات العملية :
1.   تقوية ودعم الصالت املتواجدة ما بني دول املنطقة  واالتفاقيات الدولية والتي تناقش صيد الطيور املهاجرة وخاصة معاهدة األنواع املهاجرة 

باإلنقراض. املهددة  لألنواع  الدولي  االجتار  ومعاهدة  اآلسيوية  – األوروبية  اإلفريقية  املائية  الطيور       واتفاقية 

الصيد  إدارة  في  القرارات  واتخاذ  املشترك  والتدريب  التقني  والدعم  ةالتعاون  الدروس  وتعلم  املعلومات  لتبادل  عملية  اتصال  آليات  2.   تأسيس 
. املنطقة  دول  بني  فيما  األمثل  والسلوك        املستدام 

الصيد. سياحة  وخاصة  املتجاورة  الدول  في  الصيد  وإدارة  على  السيطرة  ملناقشة  املنطقة   دول  بني  ما  إقليمية  آلية  3.   تأسيس 

املهاجرة. للطيور  القانوني  غير  واالجتار  الصيد  يخص  فيما  املشتركة  للنشاطات  املنطقة   دول  بني  فعالة  إقليمية  آلية  4.   تأسيس 

2.7.3    توصيات العتماد وتطوير االرشادات وتطبيقها في دول املنطقة :
فيما يلي توصيات حول عدد من ملوضوعات ذات األهمية اخلاصة و املرتبطة بتطوير وتطبيق اإلرشادات السابقة الذكر في دول املنطقة:

أ .   تعاون إقليمي ودولي (على مستوى مسار الهجرة) لتحديد عدد الطيور املسموح بصيدها 
يتوجب على الدول التي ترغب بالسماح باستخدام أنواع الطيور املهاجرة استشارة الدول الواقعة على مسار الهجرة أوال لتقوم هذه الدول بالتأكد 
مشتركة فيما إذا كان صيد أو االجتار بالنوع موضوع النقاش قد ينتج عنه تعرضه للتهديد على طول مسار الهجرة. يجب أن تتطابق وتتكامل اخلطط 
الوطنية واحمللية ألنواع الطيور املهاجرة مع خطط إدارية ونسب محددة لصيد األنواع موضوع النقاش وذلك على مستوى مسار الهجرة ككل. من األنواع 
التي يتوجب تضمينها في دول املنطقة  األنواع التي لها خطط إدارية واملتضمنة في امللحق الثاني لوثيقة توجيه االحتاد األوروبي للطيور وبالذات الطيور 
خطة  في  واملتضمنة  اآلسيوي  – األوروبي  اإلفريقي  الهجرة  مسار  تستخدم  التي  املهاجرة  املائية  الطيور  وأنواع  املفضل  ذات وضع الصون45 غير 
متناسق  معتمد  نظام  تطوير  أجل  من  التعاون  األعضاء  الدول  على  تستوجب  والتي  اآلسيوية  – األوروبية  اإلفريقية  املائية  الطيور  اتفاقية  عمل 
اخلطط  هذه  مراجعة  املنطقة   دول  في  الصيد  إدارة  هيئات  على  التعدادات. يتوجب  من  السنوي  احلصاد  تقييم  أجل  من  الطيور  جمع  ملعلومات 
احلصاد  هيكلية  من  املعايير  هذه  تطبيق  في  املرونة  للدول  يتوفر  أن  دولها. يجب  في  الصيد  في  املستهدفة  األنواع  إدارة  في  عالقتها  لتحديد 
األخذ  منع  األحيان  بعض  في  أنه  إال  الدولية  الهيكليات  من  حتفظية  أكثر  عام  بشكل  تكون  أن  يجب  الوطنية  التنظيمات  أن  من  بالرغم  الدولي 
من نوع معني ككل (ميكن منع أو التقليل من عدد الطيور املسموح بصيدها لنوع معني من الطيور املائية الذي يتناقص على املستوى الوطني) 
في  والصون  للصيد  متبادلة  أهداف  لتحقيق  املصممة  الوطنية  التنظيمات  فإن  لذلك،  أخرى. باإلضافة  دول  في  نة  مضمّ غير  كانت  ولو  حتى 
تتواجد  التي  الطيور  من  مهمة  كبيرة  تركيزات  على  حتتوي  التي  للمناطق  احلدود  عبر  منتظمة  تكون  أن  يجب  احمللية  والتنظيمات  املنطقة   دول 

على احلدود.

ب .   التنسيق في تسجيل وتوثيق الطيور املصادة
لتحقيق التطابقية في األساليب والتوثيق لكل من دراسات الطيور املصادة واألجزاء، من األفضل تبني املعيير الدولية الدنيا املتفق عليها للتوثيق 
للسماح بالتحاليل واملقارنات الدولية. قامت اتفاقية الطيور املائية اإلفريقية – األوروبية اآلسيوية بإنتاج بروتوكول موحد ملراقبة الطيور املائية املهاجرة 
(أنظر اتفاقية الطيور املائية اإلفريقية – األوروبية اآلسيوية (غير مؤرخ) إرشادات الصون رقم  9    لبروتوكول مراقبة الطيور املائية). من املهم أيضا 
أن تقوم هيئات اإلجارة بإرسال عن املعلومات اموعة إلى املشاركني في جمع املعلومات (الصيادين ومجموعات الصيد) وذلك بهدف احملافظة على 
االهتمام من قبلهم. على املستوى اإلقليمي، يوجد حاجة لتأسيس قاعدة معلومات إقليمية تغطي منطقة شرق البحر األبيض املتوسط وغيرها من 

مسارات الهجرة اإلقليمية والتي على أساسها يتم حتديد القرارات على مستويات الصيد املستدام  وكمعلومات أولية للمراقبة املستقبلية.

طبيعة  صون  وضع  من  تعاني  أنها  تعتبر  والتي  الثاني  امللحق  في  املوجودة  والعشرين  االثنني  األنواع  من  نوعا  عشر  خلمسة  إدارية  خطط  لتحضير  املادي  الدعم  بتقجيم  األوروبي  الس  قام  عام 1997،  45 -      منذ 

أورنيس. جلنة  من  عليها  وموافق  واضحة  إدارية  توجيهات  تعريف  يتعلق  فيما  وخصوصا  لإلكمال  حتتاج  زال  ما  الهيكلية  اخلطط  مفضل. هذه             غير 
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ت .    معيار عام لتدريب الصيادين والتصريح اإلقليمي
م مبساقات تدريبية والتي تؤدي، إذا أمكن  يجب توجيه اجلهد خللق نظام إقليمي موحد لتدريب الصيادين والتي يج أن تبنى على منهاج عام أساسي ومدعّ
تطبيقها، في منح تصريح صيد إقليمي والذي ميكن حتويله فيما بني دول املنطقة. يوجد منهاج مقترح في ملحق رقم 3. سيساعد تصريح الصيد 

اإلقليمي في مراقبة وسيطرة أفضل على سياحة الصيد األجنبية.

ث .    آليات تبادل املعلومات واملهارات واخلبرة وتبادل املعلومات
يتوجب إعطاء اعتبار خللق شبكة عبر دول املتوسط مكونة من صيادين وعلماء طيور بهدف مراقبة تعدادات الطيور املهاجرة على طول مسارات الهجرة 
(من خالل حتجيل الطيور واألبحاث مع وضع املعلومات في قاعدة معلومات إقليمية تغطي شرق البحر األبيض املتوسط وغيرها من مسارات الهجرة) 
وتغذية هذه املعلومات إلى عمليات صنع القرار لتحديد مستويات الصيد على مستوى مسارات الهجرة واملستوى الوطني. حاليا، ال يوجد شبكة إقليمية 
(لدول املنطقة  أو عبر املتوسط) لتنسيق املعلومات العلمية لصيد جميع الطيور املهاجرة بالرغم من أن هناك مخططات لبعض اموعات مثل 

تعدادات الطيور التابعة التفاقية الطيور املائية اإلفريقية – األوروبية اآلسيوية والتي تتقاطع في املنطقة.

رفع مستوى التوعية والتعليم :  2.8
يعتمد صون احلياة البرية و االستخدام املستدام للموارد الطبيعية على عامة لديهم معلومات جيدة ويقترح معرفة ومهارات مناسبة. يحتاج الصيادين 
أن يكونوا على معرفة وتعليم لفوائد الصيد املستدام والوسائل لتحقيق ذلك. ميكن أن تكون البرامج التعليمية املستهدفة واملصممة بدقة فعالة جدا. 
على سبيل املثال، أظهرت اخلبرات في الدمنارك أن نسبة الطيور اروحة من األوز الزهري األرجل Anser brachyrhyncus ميكن أن تخفض لنسبة 

للصيادين. املوجهة  التوعية  رفع  حمالت  خالل  %75من 

الوضع في دول املنطقة :  2.8.1
يوجد نقص عام في التوعية ملمارسات وسلوكيات الصيد غير املناسبة وانخفاضات الطيور املهاجرة واألنواع املهددة وماذا تعني االستدامة واحلاجة 
ة الشعب ككل في دول املنطقة  بالرغم من أن مستوى التوعية  ملمارسات الصيد املستدام بني الصيادين وصانعي القرار واملؤسسات القانونية وعامّ
يختلف بشكل كبير عبر املنطقة. أن نقص التوعية يعمل على إضعاف القدرة الوطنية لتطبيق التشريعات وحتقيق الدعم القانوني الفعال وتنفيذ 
اإلدارة لتحقيق الصيد املستدام. يفتقر العديد من الصيادين حتى للمعرفة البدائية لتصنيف  الطيور واملوائل والقليل منهم يتردد في قتل الطيور النادرة 
 Numenius فقط لكونهم ببساطة غير قادرين على التمييز بينهم وبني األنواع الشائعة فمثال يتم عدم التمييز ما بني كروان املاء مستدق املنقار
الصيد  لقيمة  التوعية  مستويات  لزيادة  املنطقة   دول  جميع  عبر  واضحة  حاجة  الشائع N. arquata. يوجد  املاء  tenuirostris  وكروان 

واملمارسات املستدامة وتضمني سلوكيات وتصرفات الصيد املسؤول عند الصيادين.

اإلرشادات التنفيذية :  2.8.2
على  التدريب  ومناهج  التوعية  مستوى  رفع  لتطبيق  النظر  مع  املنطقة   دول  مختلف  في  للصيد  واملعلومات  والتعليم  التدريب  1.   مراجعة 

املستدام. الصيد        ممارسات 

املتعلقة  التنظيمات  إلى  باإلضافة  املمنوعة  واملناطق  الصيد  ومناطق  احملمية  واألنواع  الصيد  وطيور  الصيد  مواسم  عن  معلومات  2.   توزيع 
العام. اال  في  واسع  بشكل  نشرها  من  والتأكد  التجارة  وجهات  والتجار  الصيد  موعات  الصيد  طيور        بتجارة 

ودستور  املستدام  الصيد  على  الوطنية  (اإلرشادات  الطيور  لصيد  اجليدة  املمارسات  على  الوطنية  للتوجيهات  واسع  بشكل  وتوزيع  3.  انتاج 
املستوى الوطني واحمللي. القانوني على  وموعات الصيد والدعم  املستدام       سلوك الصياد أو ما يعادله)وصن الطيور املهاجرة واحلاجة للصيد 

البدائل. لهذه  الوصول  لتسهيل  املعلومات  تقدمي  يتضمن  مبا  الرصاص  على  احملتوي  للعتاد  البدائل  4.   تسويق 

الطيور  لصيد  والبدائل  الصيد  وادارة  املستدام  والصيد  املهاجرة  الطيور  صون  وتغطي  العامة  التوعية  مستوى  لرفع  وطنية  برامج  5.   تأسيس 
الطيور. مراقبة  مثل       املهاجرة 

6.   تأسيس برامج مدرسية على املستوى الوطني لصون الطيور املهاجرة والصيد املستدام (االستخدام املستدام للموارد الطبيعية) وتضمني 
الوطنية. املناهج  في       ذلك 

أنظمة  النتائج في  وتضمني هذه  وتبني  ناجحة  مناذج  وحتديد  منتظم  وبشكل  أخرى  املستدام في دول  الصيد  بإدارة  املتعلقة  اخلبرات  7.   مراجعة 
. املنطقة  دول  في  الصيد       ادارة 

املائية  الطيور  اتفاقية  و  احليوي  التنوع  ملعاهدة  التوثيق  آلية  في  املهاجرة  للطيور  املستدام  بالصيد  يتعلق  مبا  املستفادة  الدروس  8.   توثيق 
. باالنقراض  املهددة  باألنواع  الدولي  االجتار  ملعاهدة  االجتار  الحصائيات  التوثيق  وتطوير  اآلسيوية  – األوروبية        االفريقية 
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2.8.3    توصيات العتماد وتطوير االرشادات وتطبيقها في دول املنطقة :
فيما يلي توصيات حول عدد من ملوضوعات ذات األهمية اخلاصة و املرتبطة بتطوير وتطبيق اإلرشادات السابقة الذكر في دول املنطقة:

أ .   تسويق البدائل للعتاد احملتوي على الرصاص 
حتتاج هيئات اإلدارة لتوفير توجيه اضافي على البدائل للعتاد احملتوي على الرصاص ولتجاره وتشجيع منتجي العبوات والعتاد العطاء األولوية لهذه املسألة 
. باالضافة لذلك يتوجب تشجيع منظمات الصيادين الوطنية في دول املنطقة  على تسويق استخدام بدائل فعالة للعتاد احملتوي على الرصاص وذلك بني 
أعضائها ومدراء الصيد ومالك األراضي الذين يحصل الصيد على أراضيهم . العديد من منظمات الرماية في أوروبا ومناطق أخرى من العالم مثل اجلمعية 

البريطانية للرماية والصون تعمل بشكل جدي لتسويق سياسة عدم استخدام العتاد احملتوي على الرصاص في املناطق الرطبة 

ب .   تدريب وتعليم الصياد 
يجب أن يكون جميع الصيادين مرخصني قادرين على اظهار معرفة وتدريب للمستوى األدنى . يجب اعالم الصيادين بشكل جيد حول احلاجة للتصنيف 
الصحيح لألنواع واملمارسات اجليدة والصيد والقانون واحلاجة للتوثيق وأن يكونوا على وعي بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باجتاه الطبيعة بشكل عام والطيور 
املهاجرة بشكل خاص باالضافة اللتزاماتهم ومسؤولياتهم باجتاه األشخاص اآلخرين وملكياتهم . يتوجب على الصيادين القدرة على التعرف على األنواع 
الشائعة والنادرة التي يواجهوها مع التركيز اخلاص على األنواع املتشابهة وذلك لتقليل حوادث القتل غير املقصود باألنواع احملمية واألنواع ذات قيمة الصون 
العالية من الطيور املهاجرة . يجب اختبار مهارات التصنيف واملستوى األدنى وحتقيق املستوى األدنى من الكفاءة . يجب أن تتضمن الدورات التدريبية 
عروض تطبيقية وممارسة للرماية وتصنيف األنواع ومعلومات عن سالمة استخدام األسلحة وممارسات الصيد املسؤول وصون احلياة البرية واخالقيات 
الصياد ومهارات الرماية . يحتوى امللحق 3 على منهاج مقترح المتحان الصيد للصيادين في أوروبا واملقترح من قبل الس األوروبي ( توصية رقم ر (85) 
 17لس الوزراء ) . يعتبر تشجيع التواصل ما بني الصيادين اخلبراء وعدميي اخلبرة وذلك من خالل خطة اشرافية من الطرق اجليدة لتطوير املعايير اذا أمكن 
وتعتبر كذلك منطقة تستطيع بها أندية الصيد أن تقدم فائدة كبيرة لتوسيع الصيد املسؤول في منطقة دول املنطقة  . يتوجب تقدمي التدريب على 
املستوى احمللي اذا أمكن وتشجيع منظمات الصيد على اجراء برامج تعليمية وتوعوية للصيادين واملعلمني والعامة في تلك املناطق ( مؤشر على تبنيهم 
الصيد املستدام ) ، من خالل املؤمترات واالجتماعات احمللية وأفالم الفيديو واالت والنشرات وتقدمي املعلومات على الشبكة املعلوماتية . ان ذلك لن يعمل 
فقط على تطوير اتخاذ القرارات بل سيؤكد على االلتزام احمللي في صون الطيور املهاجرة وعلى زيادة احلس بامللكية للموارد املشتركة . في حالة وجود 

خطط تدريب وتعليم ورفع مستوى توعية جيدة يجب توسيع هذه اخلطط الى مناطق أخرى وأقاليم في دول املنطقة  .

ت .   برامج التعليم العامة 
يجب أن تكون برامج التعليم العامة معتدلة في عرضها للصيد وأن تتضمن الفوائد االيجابية التي ميكن جنيها من ادارة الصيد املستدام مثل توفير موائل 
أفضل وغذاء أفضل وافتراس أقل وأمراض أقل وقتل غير قانوني أقل والتي بدورها ستطور ظروف احلياة للطيور املستهدفة بالصيد وغيرها من األنواع . يوجد 
حاجة واضحة لرفع مستوى التوعية وتعليم الصيادين والعامة مبا يخص االجتار بالطيور املهاجرة . ميكن القيام بعرض ونشر امللصقات ومطويات 
املعلومات على سبيل املثال في املطارات وأماكن التجمع العامة واألسواق لنصح العامة فيما يخص تنظيمات االجتار . العديد من مواد معاهدة االجتار 
الدولي باألنواع املهددة متوفرة حاليا ولكن هنالك حاجة لبرامج تعليم ورفع مستوى توعية تستهدف املواقع التي يتم بها جمع الطيور املهاجرة 

واستخدامها في االجتار احمللي والعاملي .

ث .   شبكات ومعلومات التبادل 

مشاركة اجلهات ذات العالقة :  2.9

العديد من اتمعات حول العالم تعتمد على استخدام املوارد الطبيعية مبا فيها الطيور املهاجرة . نتيجة لذلك ومن أجل تأكيد االستدامة االجتماعية 
االقتصادية والسياسية  يجب على برامج استخدام وادارة املوارد احليوية أن تتضمن اتمعات احمللية وغيرهم من جهات ذات العالقة مع اعطاء ا الهتمام 
برامج  جناح  على  كبير  بشكل  يؤثر  أن  للمجموعات واألفراد التي قد تستفيد وكذلك اموعات الغير مستفيدة . اشتراك اجلهات ذات العالقة46 ميكن 
ادارة االستخدام املستدام . على سبيل املثال الصيد غير املنظم عادة ما يؤدي لالستخدام املفرط حيث يقوم الصيادون بزيادة فوائدهم الشخصية 
حماية  على  يعملوا  أن  املرجح  من  فهم  الصيد  منطقة  وملكية  بالصيد  احلق  لهم  الصيادين  يكون  عندما  أخرى  ناحية  . من  وجد  طاملا  املورد  من 
املعتلقة  بالقرارات  باملشاركة  العالقة  ذات  اجلهات  من  وغيرهم  الصيادون  يستطيع  عندما  تدعيمه  يتم  هذا  . ان  املستنزف  االستخدام  من  املورد 

بنشاطات الصيد اخلاصة بهم وعندما يكون لهم السلطة للقيام بالنشاطات الناجتة عن تلك القرارات .

مبشاركة  احملليني  للسكان  (السماح  ثنائية) واملشاركة  نقاشات  في  وإدخالهم  مقترح  بنشاط  املتعلقة  آرائهم  عن  الناس  (سؤال  التشاور  خالل  من  رئيسي  بشكل  يظهر  العالقة  ذات  اجلهات  46 -    اشتراك 

القرار) اتخاذ  لعملية  اجلزئية  والقيادة            ونقاش 
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2.9.1    الوضع في دول العالم الثالث املتوسطي :
هنالك وفرة قليلة باملعلومات مبا يخص عملية ادارة الصيد في القطاع العام في دول املنطقة  ويأتي مع ذلك سوء تصنيف ومشاركة للجهات ذات 
العالقة وغيرها من اجلهات املرتبطة والتي يحتمل تأثرها بعمليات اتخاذ القرار املتعلقة بصيد الطيور املهاجرة . هنالك حتدي مميز وهو تضمني الدعم 
وصيادي السوق في هيكلية ادارية أوسع لطيور الصيد . في العديد من دول املنطقة  يوجد هناك تضارب ما بني اجلهات ذات العالقة اتلفة في املاضي 
وخاصة ما بني مجموعات الصيد ومجموعات صون الطيور مما أدى إلى تشدد وتباعد في اآلراء ووجود عدم ثقة كبير بنوايا األطراف اتلفة في بعض 
املواقع  بعض  املثال  سبيل  . على  املتنافسة  النشاطات  بني  ما  االختالفات  هذه  لظهور  احتمالية  هناك  يوجد  زال  ما  احلظ  احلاالت47. لسوء 
املميزة ملراقبة الطيور هي أيضا مواقع مفضلة من قبل السياح الصيادين ولكن مراقبي الطيور ال يريدوا زيارة مواقع ينشط بها الصيادون ويتم 
أصدقاء  جميعة  بني  ما  العالقة  مثل  الصيد  جهات  مع  جيدة  عالقات  لديها  الطبيعة  صون  مجموعات  بعض  أن  حني  . في  للطيور  ازعاج  بها 
زيادة  طريق  عن  مساعدتها  ميكن  والتي  العالقة  هذه  لتطوير  حاجة  هنالك  لبنان  مثل  أخرى  دول  . في  تونس  في  للصيد  الوطني  واالحتاد  الطيور 

اخلبرة في حل املشاكل وتقنيات بناء التفاهم .

2.9.2    ارشادات عملية :

ذلك  ويتضمن  واخلاص  العام  القطاعني  ملشاركة  األمثل  الدولي  السلوك  تتبع  والتغيرات  الصيد  تنظيمات  مراجعة  عملية  أن  على  1.   التأكيد 
ومجموعات  الصيد  معدات  ومنتجي  الصيد  ومنظمات  الصيد  مجموعات  (مثل  مشاركتها  من  والتأكد  العالقة  ذات  اجلهات  جميع        حتديد 

األراضي). مالك  وممثلي  الطبيعة       صون 

واملؤسسية  والعلمية  والبيئية  واحليوية  والسياسية  احمللية  االقتصادية  االجتماعية  املسائل  باحلسبان  الصيد  ادارة  تأخذ  أن  على  2.   التأكيد 
النشاطات. هذه  استدامة  على  تؤثر  قد  والتي  للصيد  مساندة  غير  مجموعات  نظر  ووجهات  والثقافية  والدينية        والترفيهية 

املستدام. الصيد  ادارة  في  العالقة  ذات  واجلهات  العامة  دور  وتكامل  وتقييم  لتشجيع  هيكليات  وتطوير  3.   حتديد 

احمللي. املستوى  مادية) على  وغير  مادية  (فوائد  املستدام  الصيد  من  بالفوائد  عادلة  مشاركة  لتأكيد  آليات  وتطبيق  4.   تطوي 

حل  أجل  من  وذلك  واحمللي  الوطني  املستوى  على  كافي  بشكل  املستدام  الصيد  مسائل  على  والنقاش  لالتصال  وقنوات  آليات  وجود  5.   تأكيد 
ومرضي. سريع  بشكل  وذلك  التشاركي  التوجه  عن  والناجتة  احملتملة        التصادمات 

بدورها  والتي  فعال  بشكل  القرار  صنع  عمليات  في  لتدخل  واحمللية  الوطنية  العالقة  ذات  اجلهات  قدرات  لتنشيط  تدريب  خدمات  6.   تأسيس 
الصيد. وادارة  تنظيمات        تدير 

لعام  البيئية  الشؤون  في  للعدالة  والوصول  القرار  اتخاذ  في  العامة  واملشاركة  للمعلومات  الوصول  ملعاهدة  اقليمية  عضوية  على  7.   التأكيد 
آرهوس) .      1998 (معاهدة 

2.9.3    توصيات العتماد وتطوير االرشادات وتطبيقها في دول املنطقة :
فيما يلي توصيات حول عدد من ملوضوعات ذات األهمية اخلاصة و املرتبطة بتطوير وتطبيق اإلرشادات السابقة الذكر في دول املنطقة:

أ .   مشاركة اجلهات ذات العالقة في تنظيم وادارة الصيد 
يتوجب تطوير التغيرات في  تنظيمات الصيد الوطنية وممارسة وسياسة اإلدارة من خالل التشاور العام واملشاركة وعملية اإلدارة التشاركية مع 
اموعات املهتمة األخرى وفيما يتعلق بذلك سيكون من املفيد تأسيس جلنة وطنية لصيد الطيور املهاجرة مع متثيل واسع للجهات ذات العالقة . من 
املهم جدا استخدام التوجه التشاركي في تخطيط ادارة املوقع وذلك بأن هذا يوفر وسيلة للتعاون بني اجلهات ذات العالقة وهي عملية يتم من خاللها 
حل الشؤون البيئية واالجتماعية واالقتصادية . بناءا على ذلك يتوجب تطوير اخلطط اإلدارية للموقع للصيد املستدام مبشاركة كاملة للحكومة على 
املستوى احمللي باالضافة إلى اتصني التقنيني ومجموعات الصيد ومالك األراضي وذلك للتأكد من وجود دور مناسب للمجتمعات احمللية في ادارة املوارد 
( احلكومة  الرئيسية  العالقة  ذات  اجلهات  مسؤوليات  بوضوح  التحديد  احمللية وللتأكيد على االستدامة البيئية واالجتماعية االقتصادية48. يجب 

وجهات الصيد واموعات املدنية واخلبراء ..الخ ) في جميع اخلطط اإلدارية للمواقع .

واحد  اهتمام  في  تتشاركان  اموعتني  أن  إال  املاضي،  في  املتوسط  األبيض  البجر  في  املهاجرة  الطيور  قتل  بخصوص  الطبيعة  وحماة  الصيادين  بني  ما  االختالفات  من  بالرغم  أنه  التوضيح  يجب  ذلك،  47 -      مع 

وموائلها. الطيور             – حماية 

تتضمن  تشاركية  عملية  املستدام  الصيد  في  القرار  اتخاذ  عمليات  أن  من  للتأكد  تبنيها  ميكن  والتي  احليوي  التنوع  إجارة  في  املناسب  احمللي  بالتفاوض  للسماح  املوجودة  األساليب  من  العديد  48 -      هنالك 

النائي. التشاركي             التقييم 



ب .    بناء الثقة بني اجلهات ذات العالقة والوصول للمعلومات 
إن نقص التشارك والتواصل مبا يتعلق في صيد الطيور ميكن أن يتسبب بشكل غير ضروري لفقدان الثقة والعدائية . حتتاج القطاعات اتلفة لتتحدث 
مع بعضها البعض وليس عن بعضها البعض . هذا التواصل احلقيقي يحتاج للوقت ويحتاج لألمانة والشفافية وميكن حتقيقه بشكل أمثل عن طريق 
العمل من خالل قواد محليني ذوي احترام . يجب العمل على التشجيع على ذلك بقوة في جميع الظروف . في املناطق التي يوجد بها شك في الدوافع ( 
مثل الصيادين ضد حماة الطبيعة و اجلهات ذات العالقة احمللية ضد احلكومة والصيادين ضد احلكومة) وحاجات الثقة ضعيفة ، هنالك حاجة حملاولة جدية 
لرفع مستوى التوعية عن فوائد الصيد املستدام وبناء الثقة . استخدام مشاريع مثالية من الواقع ميكن أن يكون فعال بشكل مميز في هذا النطاق ( بدال 
من املبادئ النظرية ) . نظم االتصال ما بني اجلهات ذات العالقة يجب أن تكون مرنة ومتعددة املستويات وذات مدى واسع وتقوم باستخدام العديد من 
وسائل االعالم . في حاالت حصول الصيد في مناطق محمية فإن تأسيس مجموعة موقع ميكن أن تساعد على بناء الثقة والتواصل . كذلك حتتاج 
الهيئات احلكومية لتكون مفتوحة وشفافة بخصوص اتخاذ القرارات لديها فيما يتعلق بتنظيم وادارة الصيد . كذلك يجب تشجيع دول املنطقة  على 

الصيد. ادارة  كبيرعن  بشكل  العامة  ووصول  للشفافية  تدعو  أن تصبح أعضاء في معاهدة أرهوس49 والتي 

ت .   تسويق املشاركة العادلة   للفوائد من الصيد املستدام
يجب أن يعمل الصيد املستدام واالجتار بالطيور املهاجرة على أن تستفيد اتمعات احمللية ماديا وذلك في املناطق التي يتم بها الصيد أو االجتار وذلك عن 
طريق توفير فرص عمل للسكان احملليني وتوفير تدريب قدرات وميكن تقدمي بدائل للدخل ومساعدات في تنويع قدرات اإلدارة احمللية. يجب أن يتم ترتيب هذه 
االتفاقيات ما بني الهيئات احمللية ومجوعات الصيد وعمالء جوالت الصيد وغيرهم. ميكن ان يساعد التشارك في الفوائد مع اتمعات احملليةفي إدخال 

الشعور بامللكية وتوفير احلافز لصون الطيور املهاجرة على املستوى الوطني.

ث .    خلق واإلبقاء على شراكات اجلهات ذات العالقة
هنالك حاجة لبناء الشراكات ما بني مجموعات اجلهات ذات العالقة فيما يتعلق بصيد الطيور املهاجرة لتتشارك باملعلومات والتحقق من املسائل  
والتطبيق  التشاركي للتغييرات. العمل معا بشراكة سيسهل زيادة التوعية في اهتمامات وأولويات اجلهات ذات العالقة األخرى ويطور التواصل وتوزيع 
املعلومات ويساعد كل شريك ليصبح فعال أكثر في تنظيم وإدارة الصيد بشكل مستدام. مع ذلك، فإن اإلبقاء على شراكة اجلهات ذات العالقة يحتاج 

ألساليب فعالية في التواصل ما بني الشركاء وهذا ما ينقص في دول املنطقة.

2.10   جدول ملخص إلرشادات الصيد املستدام :

ملخص لإلرشادات التنظيمية معطى في اجلدول التالي باإلضافة إلى أهداف مقترحة ومؤشرات لتحقيقها في املنطقة باإلضافة إلى اموعات ذات 
العالقة التي ميكن أن تكون مسؤولة عن تطوير وتطبيق هذه األهداف.

2.10.1    تقييم التقدم باجتاه حتقيق الصيد املستدام :
ميكن استخدام اعتماد الدليل و خصوصا اجلدول املرفق تاليا لعمل تقييم مبدئي على املستوى الوطني للتقدم باجتاه حتقيق الصيد املستدام في منطقة 

دول املنطقة  باستخدام نظام عالمات بسيط (أ = جيد أو مت حتقيقه، ب = معقول أو محقق جزئيا، ج = غير كافي أو لم يتم البدء به).

انتشار  ولتشجيع  املستدام  والتطوير  البيئة  فهم  لزيادة  البيئي  التعليم  1998 لدعم  لعام  البيئية  الشؤون  في  للعدالة  والوصول  القرار  اتخاذ  في  العامة  واملشاركة  للمعلومات  الوصول  معاهدة  49 -      تسعى 

عمليات  في  للمشاركة  غيرهاللعامة  أو  عملية  كانت  إن  الالزمة  املناسبة  التسهيالت  يتقدمي  أعضائها  من  املعاهدة  . تطلب  املستدام  والتطوير  البيئة  على  مؤثرة  قرارات  مع  وبالتشارك  العامة              التوعية 
املناسبة  املراحل  في  الفعالة  العامة  املشاركة  لتسويق  اإلعضاء  من  تطلب  7). كذلك  (البند  للعامة  الالزمة  املعلومات  توفير  مع  وعادل  شفاف  هيكل  خالل  من  بالبيئة  املتعلقة  والبرامج  اخلطط              حتضير 
دور  لها  يكون  أن  ميكن  والتي  عام   بشكل  للتطبيق  والقابلة  قانونيا  امللزمة  القواعد  من  غيرها  وكذلك  العامة  السلطات  قبل  من  التنفيذية  التنظيمات  حتضير  خالل  مفتوحة  تزال  ما  اخليارات  تكون              وعندما 

البيئة. على            مؤثر 

27

االرشادات الخاصة للصيد المستدام للطيور المهاجرة في دول حوض
 البحر المتوسط في شمال أفريقيا و الشرق األوسط :

. 2
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ملخص إرشادات الصيد المستدام في دول المنطقة 

ت)للصيد المستدام
ت (توصيا

إرشادا
ت)

ت (المؤشرا
التعليقا

ضوية الكاملة في االتفاقيات الدولية التي 
حتقيق الع

 .1
ستدام للموارد 

صون الطيور املهاجرة واالستخدام امل
تغطي 

ضمني األهداف وااللتزامات 
الطبيعية عبر دول املنطقة  مع ت

سياسات 
سياسة الوطنية والتأكد من التوافق في ال

في ال
سيطرة.

ستويات احلكم وال
شريعات على جميع م

والت

معاهدة األنواع املهاجرة 
في 

ضوية 
الع

األوروبية 
 –

واتفاقية الطيور االفريقية 
اآلسيوية ومعاهدة االجتار الدولي باألنواع 
ض ومعاهدة التنوع احليوي 

املهددة باإلنقرا
 3

خالل 
ومعاهدة بيرن (إذا تناسب ذلك) 

سنوات من تبني اإلرشاجات

قبل 
من 

من املعايير املتوفرة 
مجموعة 

ضرائب، توفير 
احلكومة مثل إلغاء أو تأجيل ال

ملمارسات انتاجية، تقليل 
الدعم املادي 

ص وسماح 
ض، ترخي

معدالت فوائد القرو
لدخول أسواق جديدة

سبان القيم 
سياسات الوطنية تأخذ باحل

2. التأكد من أن ال
صيد الطيور املهاجرة (مبا في 

ستقاة من 
احلالية واملتوقعة وامل

من القيم الغير 
صادية واجلوهرية وغيرها 

ذلك القيم االقت
سوق.

مادية) والقوى التي تؤثر على هذه القيم ال

ّق أو تقود إلى  سو
سياسات الوطنيةالتي ت

3. حتديد ومراجعة ال
ستدام أو التي تغطي التكلفة احلقيقية إلدارة 

صيد غير امل
ال

صادية مثل احملفزات واإلعانات 
صيد، مبا في ذلك اآلليات االقت

ال
شجع 

س الوقت، تطوير وتنفيذ اآلليات التي ت
املالية. في نف

صيد 
ضرائب املرنة ألراضي ال

ستدام مثل فوائد ال
صيد امل

ال
ّد على معايير  شكل موح

شكل جيد بدال من التركيز ب
املدارة ب

صيد.
لتحديد ممارسات ال

ف للفوائد من 
ص

شارك املن
4. إظهار احلاجة للمزيد من الت

ضمن 
حدوثها، 

صيد، وخاصة في أماكن 
صيد وسياحة ال

ال
ص 

سياسات يجب أن تعالج فر
هذه ال

سياسات الوطنية. 
ال

محميات 
في 

شتركة 
واإلدارة امل

سكان احملليني 
لل

العمل 
ف للعائدات فيما بني اتمعات احمللية 

ص
صيدوالتوزيع املن

ال
ستثمرين اخلارجيني

وامل

شريع الوطنيني يعطي اعتبار 
سياسة والت

5. التأكد من أن ال
صيد والقوانني التقليدية أينما 

ص لألشكال التقليدية من ال
خا

ستدامة. يجب أن 
شاطات م

يعترف بها وفي حال ظهر أنها ن
سكان احملليني واألصليني 

شريع آراء ال
سياسة والت

ضمن ال
تت

وأصحاب العالقة احملليني.

ت العالقة الرئيسة 
ت ذا

الحكومةالجها
الصيد

غير حكومية
ت
جامعا

XXXX

X

ط
السياسة والتخطي
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ملخص إرشادات الصيد المستدام في دول المنطقة 

ط 
ستدام في عمليات التخطي

صيد امل
سائل ال

ضمني م
6. ت

صون احلياة البرية والبيئة وتطوير 
سياسات لقطاعات 

وحتديد ال
ستوى الوطني واحمللي.

األماكن النائية واحلراج وذلك على امل

ف عن استخدام العتاد احملتوي على 
التوق

سنوات مع منع 
س 

ص خالل فترة خم
الرصا

2م من املناطق 
0
استخدامهم على بعد 0

1و 
سنوات مبدئيا لبنادق 2

الرطبة خالل 3 
2
0

1 و 
6

يجب مراجعة اخلطة العملية سنويا
صيد الطيور والتي حتدد 

7. تطوير وتبني خطة عمل وطنية ل
صيد الطيور 

جميع أشكال 
احتياجات النظام الوطني إلدارة 

ستدام وبالتوافق مع االلتزامات القانونية الدولية 
شكل م

ب
ط تطوير وعمليات إعادة 

ضا تكون مرتبطة بخط
والوطنية وأي

التنظيم لقطاعات أخرى.

ص 
8. تطوير وتبني استراتيجية وخطة عمل وطنية للتخل

ص.
التدريجي من استخدام العيارات التي حتتوي على الرصا

سياسات أساليب احلياة البديلة وتطوير 
9. تطوير ودعم 

صائد وجتار 
ستخدمي امل

ط للرماة وم
خط

اتمعات وكذلك 
صادية للتقليل من 

الطيور احملليني والتي توفر التحفيزات االقت
سياحة البيئية وتربية الدواجن 

صيد غير القانوني مثل ال
ال

ّان (الفر) وإنتاج احلرف اليدوية. سم
ومزارع ال

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ت)للصيد المستدام
ت (توصيا

إرشادا
ت)

ت (المؤشرا
التعليقا

ت العالقة الرئيسة 
ت ذا

الحكومةالجها
الصيد

غير حكومية
ت
جامعا

ط
السياسة والتخطي
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ملخص إرشادات الصيد المستدام في دول المنطقة 

1. حتديد التداخالت واحملذوفات والتعارضات املتواجدة في قوانني 
صيد، وإعداد وتبني التغييرات.

وتنظيمات ال
مراجعة وتنقيح التنظيمات سنويا

تبعا 
والتنظيمات 

شؤيعات 
الت

مراجعة 
سودة 

لاللتزامات الدولية ووضع التعديالت امل
من تبني 

سنوات 
خالل ثالث 

واملوافقة 
اإلرشادات

صيد 
سب احملددة ومعدل طيور ال

يتم حتديد الن
س 

ستقلة ولي
صادة من قبل جهة مراقبة م

امل
صادية لنظام اإلدارة. 

من قبل احلاجة االقت
يجب أن ال يكون هناك خالل فترة هجرة الربيع 
صادة وحتت 

ومواسم التكاثر ألنواع الطيور امل
شددة

ظروف م

صيد 
شريعات والتنظيمات املنظمة ل

2. التأكد من أن الت
جلميع قطاعات اتمع 

الطيور املهاجرة تقوم بتوفير فرصة 
ساواة في الوصول)، 

باالستمتاع واستخدام الطيور املهاجرة (امل
صيد 

طيور ال
ضمنة احترام االستخدام التقليدي ملودر 

ومت
ضمن احلدود املبنية على وفرة وتوزيع وسلوك وهجرة 

املهاجرة 
جميع اجلهات ذات 

سؤوليات 
حقوق وم

جتمعات الطيور، وأن 
شريعات والتنظيمات.

العالقة محددة بوضوح في الت

3. التأكد من الدمج الكلي لاللتزامات القانونية الوطنية 
والتنظيمات 

شريعات 
في الت

لالتفاقيات الدولية 
التابعة 

الوطنية وبالذات النواحي املتعلقة مبعاهدة األنواع املهاجرة 
واتفاقية الطيور املائية اإلفريقية – األوروبية اآلسيوية ومعاهدة 
سار فيما يتعلق 

االجتار الدولي باألنواع املهددة ومعاهدة رام
ستدام واالجتار بالطيور املهاجرة.

صيد امل
بال

صيد في 
شديدات ال

من التغطية الكاملة لت
4. التأكد 

صيد املمنوع 
ضمن ذلك: أساليب ال

التنظيمات الوطنية. يت
صيدها قانونيا وأعداد 

سمح ب
سموحة وقائمة األنواع التي ي

وامل
صياد الواحد 

صيدها من كل نوع ومن قبل ال
سموح ب

الطيور امل
صيد واإلغالق 

خالل الزيارة الواحدة واألنواع احملمية ومواسم ال
سموح بها في 

صيد واملناطق امل
سموح بها في ال

واألوقات امل
ص على 

صيد) ووثيقة إضافية تن
صيد (مثل محميات ال

ال
سماح 

صوى وإعالنات تأخيرات ال
صيد حتت الظروف الق

ف ال
وق

ضل 
غير مف

صون 
صيد األنواع ذات وضع 

صيد املؤقتة ل
بال

صيد).
ضرورة كنتيجة لل

س بال
(لي

XX

X

X

X

XX

X

ت)للصيد المستدام
ت (توصيا

إرشادا
ت)

ت (المؤشرا
التعليقا

ت العالقة الرئيسة 
ت ذا

الحكومةالجها
الصيد

غير حكومية
ت
جامعا

ت
التشريع والتنظيما
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ملخص إرشادات الصيد المستدام في دول المنطقة 

سجن) 
شديدة (مخالفات و/أو أحكام بال

5. وضع عقوبات 
ض واألفراخ 

خلرق القانون وبالذات في حاالت القتل أو أخذ البي
ش ألنواع محمية أو ألخذ أو 

شا
والطيور البالغة أو إزالة األع

ش ألي نوع من أنواع 
شا

ض واألفراخ أو إزالة األع
تدمير البي

كطيور داجنة والتي 
الطيور ما عدا األنواع املعرفة بالقانون 

صة خاصة.
ضع لتنظيم محدد ينفذ بواسطة رخ

تخ

سودة) 
مراجعة التنظيمات وتعديلها (م
خالل 3 سنوات من تبني اإلرشادات

سودة) 
مراجعة التنظيمات وتعديلها (م
خالل 3 سنوات من تبني اإلرشادات

شاركة التامة للجهات ذات 
جتمع رسمي للم

سة
صيد املؤس

العالقة ملراجعة تنظيمات ال

ص أي أنواع الطيور 
صو

شديدات واضحة بخ
حتديد ت

 .6
ظ 

شكل قانوني أو تنقل أو يحتف
املهاجرة والتي ميكن أن تباع ب

ّف  ض للبيع (الطيور احلية أو امليتة أو األجزاء املتعر
بها أو تعر

سنوية وطنية لتلك 
سبية 

صة ن
عليها أو توابعها) وحتديد ح

سمح باالجتار بها.
الطيور التي ي

شريعات والتنظيمات توفر معايير كافية 
7. التأكد من أن الت

لتجنب وتقليل األذى للموائل الطبيعية واحملاصيل الزراعية من 
قبل الطيور املهاجرة في أوقات ومواقع محددة.

8. التأكد من أن إنتاج وامتالك ونقل واستخدام البنادق والعتاد 
صيد مغطاة بالكامل بالتنظيمات 

واألفخاخ وغيرها من أدوات ال
ص مع عقوبات ثقيلة (مخالفات و/أو 

الوطنية ونظام الترخي
سجن) للمخالفني

حكم بال

موعات 
س 

مقايي
ضمن 

من أن التنظيمات تت
9. التأكد 

صاحبة 
صون الطبيعة وغيرهم من اجلهات 

صيد ومجموعات 
ال

صيد 
ص 

شاركة بعمليات اتخاذ القرار مبا يخ
العالقة للم

الطيور املهاجرة.

XXX

X

X

X

X

X

ت)للصيد المستدام
ت (توصيا

إرشادا
ت)

ت (المؤشرا
التعليقا

ت العالقة الرئيسة 
ت ذا

الحكومةالجها
الصيد

غير حكومية
ت
جامعا

X
ت
التشريع والتنظيما
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ملخص إرشادات الصيد المستدام في دول المنطقة 

إلدارة الطيور 
ط اإلدارة الوطنية 

خط
تطوير وتطبيق 

 .1
ّل وتقدمي أعمات  غير مفض

صون 
ّضة والتي لها وضع  املعر

سائر واالنخفاضات 
ضت احلاجة بهدف حتديد اخل

عالجية إذا اقت
صيد.

سبب بها ال
في تعدادات الطيور املهاجرة التي ت

ط متوافقة ومكملة 
يجب أن تكون اخلط

سار الهجرة
للدول الواقعة على م

موضوعة وقابلة للتنفيذ 
ط إدارية 

خط
سة في الدولة

للمواقع الرئي

ص واختبار مطور ومنفذ خالل 3 
نظام ترخي

مطلوب من 
سنوات من تبني اإلرشادات. 

صيادين) أن 
سياح ال

صيادين األجانب (ال
ال

صولهم 
ينجحوا باالمتحان الوطني قبل ح

صيد
صريح بال

على الت

صون األنواع 
شجع 

سنوية ت
صيد 

خطة 
2. انتاج وتطبيق 

صيد 
صيد وقيمة الطيور املهاجرة جلميع مواقع ال

ّضة لل املعر
صيد.

ص ال
شرط ملنح ترخي

العامة واخلاصة ك

ص 
صيد وطني ونظام ترخي

صاريح 
3. تطوير وتطبيق نظام ت

سبق 
شرط م

صياد ك
ط باختبار مهارة ال

ط مرتب
صيادين مرتب

صاريح (والتدريب في حال أن املهارة غير كافية) مبا 
إلصدار الت

صيد والطيور احملمية.
ف طيور ال

صني
في القدرة على ت

حيث 
ستدمي" 

صياد امل
ص "لل

4. تطوير وتطبيق نظام ترخي
سلوكيات وطني وأن 

صيادين تبني دستور 
يتوجب على جميع ال

صيد اخلاصة 
شاكات ال

ص ن
صائيت فيما يخ

يقوموا بتقدمي اح
صة.

بهم كأحد شروط إصدار الرخ

صيد الطيور املكثرة 
خطة وطنية إلدارة 

5. تطوير وتطبيق 
باألسر للتأكد من عدم وجود تهديدات على الطيور املهاجرة مبا 

في إضعاف املادة الوراثية للتعدادات البرية

XX

XX

X

X

X

X

ت)للصيد المستدام
ت (توصيا

إرشادا
ت)

ت (المؤشرا
التعليقا

ت العالقة الرئيسة 
ت ذا

الحكومةالجها
الصيد

غير حكومية
ت
جامعا

X

X

X

X

X

X
إدارة وقدرة صيد الطيور المستدام



33

ملخص إرشادات الصيد المستدام في دول المنطقة 

صيادين.
سياح ال

6. تطوير وتطبيق خطة وطنية إلدارة ال

جلميع 
سنوي وإرساله 

صيد 
إصدار تقرير 

صيد وتوفيره للعامة من خالل 
مجموعات ال

املعلوماتية 
شبكة 

(ال
اإلعالم 

وسائل 
واملكتبات ومراكز املعلومات إلخ)

سية فعالة في هيئات احلكومة 
7. تطوير قدرة فردية ومؤس

صيد الطيور وصون الطيور املهاجرة 
سية التي تقوم بإدارة 

الرئي
ض 

مبا في ذلك القدرة على التعامل مع حل النزاعات والتفاو
ف 

مع التكالي
صيد وحتديد والتعامل داخليا 

سائل ال
م

في 
صيد.

احلقيقية إلدارة ال

شاركية ما بني جميع 
ط تعاونية وت

8. تقوية و / أو خلق رواب
شريع 

صيد والت
سياساة ال

سؤولة عن 
سلطات امل

ستوبات ال
م

سيق ما بني آليات اإلدارة اتلفة وذلك 
واإلدارة وتطوير التن

شطة فعالة.
بهدف جتنب عدم الثبات وتكرر اجلهود وتطوير أن

د دخل  ط إدارة تكيفية مدمج بها أنظمة تولّ
س خط

9. تأسي
سبيل املثال، 

صيد الطيور املهاجرة. على 
ستدام لدعم إدارة 

م
صيد والرسوم وضؤيبة املبيعات على العتاد 

ص ال
عن طريق رخ

وغيرها.

س برامج جمع معلومات (أبحاث ومراقبة) وطنية 
1.  تأسي

صيد 
– أساليب ال

صيد وتأثيرها 
شاطات ال

ص ن
فعالة مبا يخ

وأعداد 
وغيرها) 

واألشباك 
صادي 

واستخدام امل
(الرماية 

سبة الطيور 
ص وأنواع الطيور املقتولة ون

صيادين والرخ
ال

سبة الطيور اروحة والتغيرات في تعدادت الطيور 
املقتولة ون

صيد وغيرها 
ضباط ال

ستهدفة وتعديات ان
امل

س برامج جمع معلومات (مراقبة) وطنية فعالة مبا 
2.  تأسي

س 
ضمن ذلك تأسي

ص التجارة في أنواع الطيور املهاجرة ويت
يخ

قواعد معلومات وطنية 

X

X

X

X

X

X

ت)للصيد المستدام
ت (توصيا

إرشادا
ت)

ت (المؤشرا
التعليقا

ت العالقة الرئيسة 
ت ذا

الحكومةالجها
الصيد

غير حكومية
ت
جامعا

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
إدارة وقدرة صيد الطيور المستدام

ث
المراقبة واألبحا
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ملخص إرشادات الصيد المستدام في دول المنطقة 

دعم القانون

س برامج أبحاث وطنية مبا يتعلق بإدارة تعدادات 
3.  تأسي

صيد واملالجأ مع التركيز 
الطيور املهاجرة وموائها ومحميات ال

ض عامليا 
صيد واألنواع املهددة باالنقرا

ص على أنواع ال
شكل خا

ب
ستخدم في التجارة 

صيد وتلك التي ت
ض لل

والتي تتعر

علمية 
شرات 

في ن
شر نتائج األبحاث 

ن
سنوية 

مراجعة من قبل خبراء وفي التقارير ال
شبكة 

صول عليها من خالل ال
ومتوافر للح
املعلوماتية

علمية 
شرات 

في ن
شر نتائج األبحاث 

ن
سنوية 

مراجعة من قبل خبراء وفي التقارير ال
شبكة 

صول عليها من خالل ال
ومتوافر للح
املعلوماتية

صيادين 
اتفاقيات تعاونية ما بني الباحثني وال

صيد 
لتطويرأكثر األنظمة املوجودة فعالية لل

ستدام
امل

بناء قدرة كافية من كادر هيئة دعم القانون 
خالل ثالث سنوات من تبني اإلرشادات

اتفاقيات رسمية ما بني اموعات اتلفة 
شتركة

شاطات م
ودليل توثيقي على ن

صيد الطيور املهاجرة 
صادية ل

4.  تنفيذ دراسات تقييم اقت
صنع القرار 

ضمينها في عمليات 
والتأكد من توفر املعلومات لت

والتوجهات 

سلوك 
س برامج أبحاث وطنية مبا يتعلق بأساليب ال

5.  تأسي
ستدام للطيور املهاجرة 

صيد امل
املثلى لل

س آليات للتأكد من أن نتائج األبحاث واملراقبة 
6.  تأسي

سمح ألصحاب 
شكل ي

ستدام متوفرة ب
صيد امل

املتعلقة بال
صيادين وغيرهم من اجلهات ذات العالقة بتطبيق 

القرار وال
سياسات الوطنية في عمليات صنع القرار 

واعالم وتوجيه ال

ف 
هيئات دعم القانون ( التوظي

سعة 
1. التأكد من أن 

كافية لدعم التنظيمات 
واملعرفة واملوارد امليدانية واملالية ) 

ص 
خا

شكل 
ستدام ومخالفة املعتدين وب

صيد امل
الوطنية لل

ساك بالطيور باألفخاخ 
غير القانوني واالم

ملعاجلة القتل 
غير 

سبب باألذى للطيور احملمية والتجارة 
سميم والت

والت
القانونية .

شراكات قوية فعالة ما بني هيئات دعم القانون 
خلق 

 .2
صون الطبيعة غير احلكومية 

صيادين وجمعيات 
وجمعيات ال

غير 
غير القانوني والتجارة 

في تقليل القتل 
ساعدة 

للم
ستدام .

صيد امل
سويق لل

القانونية وللت

X

X

X

X

X X

ت)للصيد المستدام
ت (توصيا

إرشادا
ت)

ت (المؤشرا
التعليقا

ت العالقة الرئيسة 
ت ذا

الحكومةالجها
الصيد

غير حكومية
ت
جامعا

X

X

XX

X

XX

X

ث
المراقبة واألبحا
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ملخص إرشادات الصيد المستدام في دول المنطقة 

صميم وتقدمي آليات للتأكد من التعاون الفعال ما بني 
3. ت

شرطة 
هيئات دعم القانون ( وزارة البيئة ووزارة الزراعة وال

للقيام بعمليات 
 (

سلحة 
وخدمات اجلمارك والقوات امل

غير القانونيني للطيور 
صيد والتجارة 

شتركة ملعاجلة ال
م

املهاجرة .

سؤوليات واعتمادات املراقبة وصيد 
4. التأكد من أن حقوق وم

ستوى احمللي اذا أمكن .
الطيور املهاجرة تكون معطاة على امل

ما بني دول املنطقة  
صالت املتواجدة 

1. تقوية ودعم ال
صيد الطيور املهاجرة وخاصة 

ش 
واالتفاقيات الدولية والتي تناق

 –
معاهدة األنواع املهاجرة واتفاقية الطيور املائية اإلفريقية 

األوروبية اآلسيوية ومعاهدة االجتار الدولي لألنواع املهددة 
ض.

باإلنقرا

شة 
س آلية إقليمية ما بني دول املنطقة  ملناق

3. تأسي
سياحة 

صيد في الدول املتجاورة وخاصة 
سيطرة على وإدارة ال

ال
صيد.

ال

شاطات 
س آلية إقليمية فعالة بني دول املنطقة  للن

4. تأسي
صيد واالجتار غير القانوني للطيور 

ص ال
شتركة فيما يخ

امل
املهاجرة.

عملية لتبادل املعلومات وتعلم 
صال 

س آليات ات
2. تأسي

شترك واتخاذ 
س ةالتعاون والدعم التقني والتدريب امل

الدرو
سلوك األمثل فيما بني 

ستدام وال
صيد امل

القرارات في إدارة ال
دول املنطقة .

ض 
عبر البحر األبي

مجموعة 
س 

تاسي
سار الهجرة 

ستوى م
ط أو على م

املتوس
صادة 

شاركة في وضع جدول بالطيور امل
وامل

صيدها على 
سموح ب

وتطوير أعداد الطيور امل
ستوى الوطني وغير ذلك من احتياجات 

امل
صيد

إدارة ال

ض 
عبر البحر األبي

مجموعة 
س 

تاسي
سار الهجرة 

ستوى م
ط أو على م

املتوس
ستويني 

تعمل على دعم القوانني على امل
الوطني واإلقليمي

X

ت)للصيد المستدام
ت (توصيا

إرشادا
ت)

ت (المؤشرا
التعليقا

ت العالقة الرئيسة 
ت ذا

الحكومةالجها
الصيد

غير حكومية
ت
جامعا

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X
دعم القانون

التعاون اإلقليمي
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ملخص إرشادات الصيد المستدام في دول المنطقة 

ف 
صيد في مختل

1. مراجعة التدريب والتعليم واملعلومات لل
ستوى التوعية ومناهج 

دول املنطقة  مع النظر لتطبيق رفع م
ستدام.

صيد امل
التدريب على ممارسات ال

سلوك و اإلرشادات في وسائل 
إصدار دستور ال

اإلعالم الوطنية توزيعها جلميع مجموعات 
شبكة 

عبر ال
وبعثها 

صيد الوطنية 
ال

املعلوماتية

إصدار أنظمة صيد سنوية في وسائل اإلعالم 
صيد 

الوطنية توزيعها جلميع مجموعات ال
شبكة املعلوماتية

الوطنية وبعثها عبر ال

على 
انتاج إصدارات ومحاضرات إعالمية 

صيد 
وال

صون الطيور املهاجرة 
موضوع 

شكل واسع
ستدام وتوزيعها ب

امل

صيد واألنواع 
صيد وطيور ال

2. توزيع معلومات عن مواسم ال
واملناطق املمنوعة باإلضافة إلى 

صيد 
ومناطق ال

احملمية 
صيد 

موعات ال
صيد 

طيور ال
التنظيمات املتعلقة بتجارة 

شكل واسع في 
شرها ب

والتجار وجهات التجارة والتأكد من ن
اال العام.

على 
شكل واسع للتوجيهات الوطنية 

3. انتاج وتوزيع ب
على 

(اإلرشادات الوطنية 
صيد الطيور 

املمارسات اجليدة ل
صياد أو ما يعادله) وصن 

سلوك ال
ستدام ودستور 

صيد امل
ال

صيد 
ستدام وموعات ال

صيد امل
الطيور املهاجرة واحلاجة لل

ستوى الوطني واحمللي.
والدعم القانوني على امل

ضمن 
ص مبا يت

سويق البدائل للعتاد احملتوي على الرصا
4. ت

سهيل الوصول لهذه البدائل.
تقدمي املعلومات لت

ستوى التوعية العامة 
م

س برامج وطنية لرفع 
5. تأسي

صيد 
ستدام وادارة ال

صيد امل
صون الطيور املهاجرة وال

وتغطي 
صيد الطيور املهاجرة مثل مراقبة الطيور.

والبدائل ل

صون 
ستوى الوطني ل

س برامج مدرسية على امل
6. تأسي

ستدام 
(االستخدام امل

ستدام 
صيد امل

وال
الطيور املهاجرة 

ضمني ذلك في املناهج الوطنية.
للموارد الطبيعية) وت

ستدام في دول 
صيد امل

7. مراجعة اخلبرات املتعلقة بإدارة ال
ضمني هذه 

شكل منتظم وحتديد مناذج ناجحة وتبني وت
أخرى وب

صيد في دول املنطقة .
النتائج في أنظمة ادارة ال

XX XX

ت)للصيد المستدام
ت (توصيا

إرشادا
ت)

ت (المؤشرا
التعليقا

ت العالقة الرئيسة 
ت ذا

الحكومةالجها
الصيد

غير حكومية
ت
جامعا

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

رفع مستوى التوعية والتعليم
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ملخص إرشادات الصيد المستدام في دول المنطقة 

ستدام 
صيد امل

ستفادة مبا يتعلق بال
س امل

8. توثيق الدرو
في آلية التوثيق ملعاهدة التنوع احليوي 

للطيور املهاجرة 
واتفاقية الطيور املائية االفريقية – األوروبية اآلسيوية وتطوير 
صائيات االجتار ملعاهدة االجتار الدولي باألنواع املهددة 

التوثيق الح
ض .

باالنقرا

صيد والتغيرات 
1. تأكيد على أن عملية مراجعة تنظيمات ال

ص 
شاركة القطاعني العام واخلا

سلوك الدولي األمثل مل
تتبع ال

جميع اجلهات ذات العالقة والتأكد من 
حتديد 

ضمن ذلك 
ويت

صيد 
صيد ومنظمات ال

مجموعات ال
مثل 

 )
شاركتها 

م
صون الطبيعة وممثلي 

صيد ومجموعات 
ومنتجي معدات ال

مالك األراضي ) 

شجيع وتقييم وتكامل دور 
هيكليات لت

حتديد وتطوير 
 .3

ستدام 
صيد امل
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Annex 2: Suggested syllabus for a hunting exam for hunters in Europe,
proposed by the Council of Europe (Recommendation No. R(85)17 of the
Committee of Ministers)

A. Theoretical test

I. Knowledge of fauna and habits: identification and characteristics of game species and protected 
species

- Description
- Habitat
- Signs of presence
- Behaviour
- Diet
- Breeding
- Population dynamics
- Population management
- Disease
- Impact of the species on the environment
- Specific arrangements
- Main biotopes and capacity of various environments
- Impact of agriculture and forestry
- Role of predators
- Introduction and reintroduction of species
- Stocking and release of animals

II. Knowledge of national and international previsions and legislation governing hunting and 
nature conservation

- Elementary knowledge of international law
- Knowledge of national legislation
- Exercise of hunting rights
- Restrictions on hunting
- Hunting permit
- Hunting grounds (use, rental)
- Hunting seasons
- Hunting plans
- Control of game populations
- Organisation and supervision of hunting
- Authorised means methods, firearms and ammunition
- Compensation for damage caused by game and hunters
- Insurance
- Offences, control
- Care of game
- Protected species

III. Management of game and habitats, hunting methods and practice
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Elements required for compiling management plans: population density, population structure (age, sex), 
quantitative increase, state of population

- Population measurement
- Improvement of environmental conditions and capacity
- Knowledge of firearms, ammunition and other authorised hunting equipment
- Safety rules
- Hunting dogs
- Treatment of dead game

IV. Ethics

Hunters’ behaviour towards:
- Fauna and its environment
- Live and dead game
- Themselves
- Other users of nature
- Other hunters
- Other people’s property

B. Practical test

- Recognition of game species
- Handling guns
- Shooting
- Reflexes
- Actual hunt: behaviour in the field
- Application of safety rules

Remark
A probationary period may be envisaged before final award of the permi
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