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املواقع  الصور واخلرائط من  ببعض  أنه قد مت االستعانة  البد من اإلشارة إىل 
اإللكرتونية اليت هتتم بالصيد واحلياة الربية، ومن موقع مشروع الطيور احلوامة 

املهاجرة MSB، ولذلك نشكر أصحاهبا.
ولقد مت االعتماد والرجوع إىل العديد من املصادر العلمية اليت عنيت هبذا 
 ،MSB األمر، وخاصة بعد الدعم الفين من مشروع الطيور احلوامة املهاجرة
ومت حتديثه بعد الرجوع إىل دليل ممارسات الصيد املسؤول الذي أصدره 

املشروع مؤخراً.
إن املعلومات الواردة يف هذا الدليل تعرب عن أراء أصحاهبا وال متثل بالضرورة 

رأياً ملزماً ألي من شركاء اجلمعية املذكورين. 
دمشق 2014

اجلمعيـــة الســـــوريــة حلمـــايــة احليـــاة البـــريــة
Syrian Society for the Conservation of Wildlife (SSCW)

مؤسسة ريادية مرنة تصبو حلياة برية مستدامة ضمن عالقات وشراكات 
وطيدة ودعم اجملتمع وتعمل على محاية احلياة الربية بشكل متوازن ومستدام 
اجملتمع  احتياجات  وتلبية  والدويل  واإلقليمي  الوطين  الدعم  بكسب  وذلك 

اإلنساني وربطه من خالل برامج التنمية احمللية ضمن إطار تشاركي.
www.sscw-syria.org

تنــويــــــــه



 إهداء وشكر

هنـــــــدي هـــــــذا الـــــــدليـــــل إلــــــــــى األغلــــــى:

ســـورية الطبيعة واإلنسان

الشـــــكــــر أواًل لّلــــه علــــــى توفيقـــــــه
ومـــن ثــم إلــى كــــل من ســــــاهم أو دعـــــم إجنـــــاز 

هـــــذا العمـــــل
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خمطــط مســـارات هجـرة الطيور على أطراف البحـر املتـوســط

أهميــــة ســــورية للطيــــور:

متيزت سورية وعرب التاريخ بتنوعها 
والتضاريسي  واجل��غ��رايف  املناخي 
لعدد  وموئالً  مهداً  جعلها  ما  وهذا 
احلية  الكائنات  من  اآلالف  جت��اوز 
قرابة  ومنها  واحليوانية،  النباتية 
يف  املتنوعة  الطيور  من  نوعاً   400

وموئلها  وسلوكها  وحجمها  شكلها 
مبا  وذل��ك  وإق��ام��ت��ه��ا...،  وتغذيتها 
ورث��ت��ه م��ن آب��اءه��ا وأج��داده��ا ومبا 
مبا  وموائلها  بيئتها  م��ن  اكتسبته 
والبقاء  االس��ت��م��راري��ة  هل��ا  يضمن 
ودورة  حياهتا  حبلقة  املساس  دون 

تكاثرها.
اليت  املتنوعة  ال��دراس��ات  دل��ت  لقد 
نفذها العديد من اخلرباء الوطنيني 
وال��دول��ي��ني خ���الل ال��ق��رن امل��اض��ي 
)وخاصة النصف الثاني منه 1950 
العقد األول  بدايات  2000( ومع   -
 ،)2010  -  2001( القرن  هذا  من 
أمهية  إىل  ال��ش��ك،  يقبل  ال  ومب���ا 



- 6 -

الممارســات الفضلــى للصيــد األمثــل والمســـتدام

سورية كواحدة من أهم ممرات خطوط ومسارات هجرة الطيور العاملية للطيور 
العابرة يف رحليت الربيع واخلريف من اجلنوب إىل الشمال وبالعكس، كما اعتربها 
خرباء الطيور أحد املواقع املهمة لتشتية طيور املاء املهاجرة ضمن مسار اهلجرة 

ضمن مسار اهلجرة األورو - آسيوي – اإلفريقي.
تقع سورية على نقطة مفصلية من مسار اهلجرة الشمايل األوروبي - ومنطقة 
شرق املتوسط وإىل اجلنوب )شرق إفريقيا ووسطها(. حيث أهنا تشكل ما يسمى 

لوحة توضح 
موقع سورية 
كأحد املعابر 
اهلامة للطيور 
املهاجرة
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العربي  االهن��دام  حفرة  خط  على  الواقع  اهلجرة  مسار  على  الزجاجة«  »عنق 
اإلفريقي/ البحر األمحر، والذي يشكل ثاني أهم طريق هلجرة الطيور احلوامة 

يف العامل وأهم مسار للهجرة ما بني إفريقيا وأورو - آسيا )أوروبا وآسيا(.
حيث تكون الطيور املهاجرة يف أضعف حاالهتا خالل اهلجرة عرب هذا االهندام ليس 
بسبب اإلجهاد الفيزيولوجي الناتج عن اجلهد الذي تبذله يف اهلجرة فحسب، بل 

أيضاً بسبب جتمع بعض األنواع بكامل أعدادها يف »عنق الزجاجة«.

لوحة توضح 
موقع سورية 
كأحد املعابر 

اهلامة للطيور 
احلوامة 
املهاجرة
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تعترب سورية بكامل أراضيها هامة للطيور املقيمة واملهاجرة والعابرة، ومع توفر 
الغذاء واملوئل األكثر مالئمة للطيور يف بعض املناطق أكثر من غريها، فقد مت 
إصدار  للطيور حسب  هامة  كمناطق  يف سورية  موقعاً   22 على حتديد  العمل 
شبكة  من  جزء  املواقع  هذه  معظم  يشكل   ،)1994( انرتناشيونال  البريداليف 
الزراعي  الزراعة واالصالح  وزارة  املعتمدة من قبل كل من  الطبيعية  احملميات 

ووزارة الدولة لشؤون البيئة.

رف من 
طائر 
الوروار أثناء 
اسرتاحته

زوج من 
طيور 
السمّاك 
األبقع
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نشـــاط الصـــيد فـــي المنطقـــة العـربيـــة

التقليدية ممارسة  النشاطات  أكثر  من  منها  املهاجرة  وخاصة  الطيور  يعترب صيد  ٭ 
كبرية  اجتماعية  قيمة  للصيد  أن  كما  املتوسط.  والبحر  العربية  املنطقة  يف  وأقدمها 
وخاصة يف األماكن النائية حيث يرتبط مئات اآلالف من الناس هبذا النشاط كما يتسع 
الصيد هم كثر  املستفيدين من نشاط  إن  ليغطي مئات آالف اهلكتارات من األرض. 
وعلى رأسهم الصيادون الذين يعتمدون على الصيد كمصدر لرزقهم. أما املستفيدون 
األسلحة  وبائعو  ومنتجو  واملصائد  والفخاخ  األقفاص  وجت��ار  صانعو  فهم  اآلخ��رون 
والعتاد واخلرطوش وحمنطو الطيور واحليوانات ومنظمو الصيد واألدالء ومربو طيور 
الصيد وأصحاب الفنادق واملطاعم اليت تقدم وجبات معدّة من الطيور الربية، رغم عدم 

شرعية بعض هذه النشاطات اليت تعد من النشاطات الرتفيهية املتميزة لدى البعض.
٭ تعترب املنطقة العربية وأطراف البحر املتوسط من أكثر مناطق العامل صيداً، حيث يقوم 
الصيادون سنوياً بقتل مئات اآلالف من احليوانات الربية والطيور، وخاصة املهاجرة والعابرة 
وهي يف طريق عبورها. يف حني العديد من هذه الطيور يتم قتلها يف جنوب أوروبا، فإن نسبة 
كبرية من هذه الطيور تقتل أو يتم اإلمساك هبا يف دول مشال إفريقيا وشرق املتوسط، والعديد 
منها تنتمي ألنواع مهددة باالنقراض، حيث أن هنالك 26 نوعاً مهدداً باالنقراض حسب معايري 
 االحتاد الدويل للمحافظة على الطبيعة متر يف سورية عرب منطقة شرق املتوسط، اثنان منها على

حافة االنقراض مها طائر أبو منجل األصلع وطائر الزقزاق االجتماعي واللذان مت 

تسجيلهما يف سورية. 

٭ يعد نشاط الصيد من العوامل الرئيسية اليت تسهم يف اخنفاض أعداد الكثري 
من أنواع الطيور اليت تتكاثر يف أوروبا وهتاجر عرب املنطقة إىل مناطق التشتية 
يف إفريقيا، وخصوصاً تلك األنواع اليت تتعرض لضغوطات من هتديدات أخرى.
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٭ كما تلعب جغرافية املنطقة دوراً يف تركز الطيور احلوامة الكبرية، مثل الصقر احلوام 
والعقبان واللقالق، واليت تعتمد يف طرياهنا وتنقلها على التيارات اهلوائية الساخنة يف 
باب  البحرية )مضيق  املضائق  الزجاجة« على طول مسار هجرهتا ويف  مواقع »عنق 
املندب، مضيق جبل طارق، جنوب إيطاليا - سردينيا – مشال شرق تونس(، مما جيعل 
هذه األنواع فريسة سهلة للصيادين، حيث أن الصيد املكثف يف هذه املواقع ميكن أن 
يكون له أثر كبري يف تناقص أعداد هذه الطيور. كما تعتمد الطيور املائية، مثل البط 
واإلوز، والطيور الشاطئية على املناطق الرطبة الواقعة على طول مسار هجرهتا واليت 

عادةً ما تكون صغرية وحمددة جغرافياً مما يعرض هذه الطيور لضغط صيد كبري.
٭ يُعاب على طرائق اإلدارة احلالية لنشاط الصيد يف دول مشال إفريقيا وشرق 

املتوسط ما يلي:
1( ضعف القوانني وأنظمة احلماية

وغري  )احلكومية  املؤسسات  ضمن  والفنية  البشرية  ال��ق��درات  توفر  ع��دم   )2
احلكومية( املعنية بإدارة الصيد يف بعض الدول 

3( ضعف الوعي لدى العامة، وحتديداً الصيادين، باآلثار السلبية للصيد غري املنظم
4( قصور فعاليات تبادل وتشارك املعلومات والتواصل بني الدول

احليوانات  الدول حلماية  بني هذه  فيما  واضحة  إقليمية  اتفاقيات  وجود  5( عدم 
الربية وخاصة الطيور املهاجرة

من  والفاعلة  املباشرة  املشاركة  عدم   )6
قبل اجملتمعات احمللية يف وضع وتنفيذ 
خطط إدارة الصيد، وتركز هذه املسألة 
بالطرف احلكومي على املستوى الوطين.
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تطـــور حالـــة نشـــــاط الصـــيد فــــي ســــوريــة:

العبارة،  الزمن« هذه  عرب  معاً  واإلنسان...  املهاجرة  »الطيور  ٭ 
 ،2012 لعام  املهاجرة  للطيور  العاملي  باليوم  لالحتفال  ش��ع��اراً  اعتربت  ال��يت 
الربية عموماً  واحليوانات  والطيور  اإلنسان  بني  التكامل  كامل عن  وبشكل  تعرب 
واملهاجرة خصوصاً، فقد كانت هذه الطيور واحليوانات وما تزال مصدراً هاماً 
لغذاء اإلنسان وملهماً له يف الكثري من نشاطاته واخرتاعاته، كما لعبت وما تزال 
تلعب دوراً هاماً يف حتقيق التوازن احليوي الذي حييط بنا كبشر وتساعدنا يف 
التخفيف من األمراض واحلشرات الضارة لنا مباشرة أو حملاصيلنا الزراعية. 

إضافة للمتعة اجلمالية اليت تقدمها لنا هذه احليوانات والطيور أينما وجدت.
أن احليوانات  إىل  امل��دون��ة  وامل��ش��اه��دات  واإلح��ص��اءات  ال��دراس��ات  ٭ تشري 
القرن املاضي كانت يف وضع آمن نسبياً من خطر  والطيور وحتى منتصف 
االنقراض الناتج عن األخطار اليت تسببها النشاطات البشرية املتنوعة ومن 

أمهها الصيد.
٭ مع ازدياد النشاطات البشرية والزراعية واملتطلبات البشرية، ومع تطور أدوات 
الصيد ووسائل الرؤية وأدوات اخلداع ووسائل املتابعة من نقل وغريه، فقد وصل 
وخطوط  تغذيتها  ومناطق  الطيور  وأعشاش  احليوانات  موائل  كل  إىل  اإلنسان 

هجرهتا ليعرتضها ويقتلها بال حاجة )يف أغلب األحيان( وبال رمحة دائماً. . 
٭ هناك صعوبة يف حتديد العدد الفعلي للصيادين يف سورية، ويقدر هذا العدد 
وقد  قانوني(،  غري  وصياد  له  ومرخص  مسجل  صياد  بني  )ما  اآلالف  مبئات 
أكثر، لكن الوصول إىل إحصاء  التقدير على إحصاءات تقديرية ال  اعتمد هذا 
دقيق هلؤالء الصيادين حيتاج إىل التواصل املستمر مع وزارة الداخلية إلحصاء 
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عدد الصيادين املرخصني، والعمل على ضبط جممل عملية الصيد وتنظيمها 
للوصول إىل غري املرخصني منهم.

٭ تتضمن ممارسات الصيد نشاطات الرماية باخلرطوش )خصوصاً احلاوي 
على الرصاص( والصيد بالشباك والفخاخ وعيدان الصمغ )الدبق( واملصائد 
ومجع  الطيور(  )جمسمات  والبصري  التسجيل(  )آالت  السمعي  واخل��داع 
املستخدمة  األساليب  من  وغريها  السموم  واستخدام  والبيوض  األعشاش 
لإلمساك وقتل احلياة الربية بأكملها. لقد أصبح »الصيد الرياضي« باستخدام 
البنادق منتشراً بشكل كبري يف العقود القليلة املاضية. كما أن انتشار أساليب 
لألماكن  الوصول  وسهولة  العتاد  ورخ��ص  البنادق  ووف��رة  اجلديدة  الصيد 
وضعف  الصيد  سياحة  وتطور  الرباعي،  الدفع  سيارات  باستخدام  النائية 
الفراغ  املراقبة الصارمة على الصيد ووجود دخل اضايف أعلى وزيادة وقت 
وتناقص تعداد أفراد أنواع احلياة احليوانية الربية، إىل ارتفاع معدالت أعداد 
احليوانات والطيور اليت يتم اصطيادها ليصل إىل مستويات جتارية يف بعض 

دول املنطقة.
كما أن أنشطة الصيد غري القانوني آخذة يف االزدياد يف كافة املناطق السورية 
وخاصة خالل مواسم اهلجرة، ومل يتلقّ مسار الطيور املهاجرة وال حتى القليل 

من االهتمام أصالً.
٭ حتتاج الغالبية العظمى من الصيادين إىل تعريف وتوعية خاصة باملمارسات 
النظامية  والطرق  الرغبة  أو  اهلواية  هذه  حتقيق  تضمن  اليت  للصيد  الفضلى 
تضمن  ال��يت  املستدام  الصيد  وسائل  معرفة  هي  األه��م  واحلاجة  ملمارستها، 

استمرار توفر هذه الثروة احليوية هلم وألوالدهم وللعامل أمجع مستقبالً. 



- 13 -

الممارســات الفضلــى للصيــد األمثــل والمســـتدام

ال��غ��ال��ب��ي��ة  أن  امل���ؤس���ف  وم����ن 
العظمى من الصيادين:

الطيور  إل�������ى  تن�ظ�����ر   -  1

كائنات  ك��أهن��ا  واحل��ي��وان��������ات 
ولذلك  اهل��ام��ش  على  تعي�ش 
تتس����ابق على قتله�ا وصيدها.
2 - ال تس��تطي���ع التمييز بي��ن 

أنواع الطيور بشكل جي��د ولديه��ا
معرف�����ة حمدودة بأش�هر األن���واع املس����تهدفة.

3 - تتسابق على قتل الطريدة خوفاً من أن يسبقها أحد إىل صيدها دون 

النظر إىل ندرهتا وتبعات قتلها.
4 - جتهل وسائل الصيد الرحيم.

5 - ال تعرف أمهية تطبيق التشريعات اخلاصة بالصيد واليت وُجدت، يف هناية 

األمر، لضمان استدامة توفر هذه الطرائد بأعداد تكفي ألعداد البشر املتزايدة 
ولألجيال القادمة. 

 إن أغ��ل��ب ال��ص��ي��ادي��ن امل��ل��ت��زم��ني ال��ف��ع��ل��ي��ني، وال����يت ت��ت��ن��اق��ض م��واص��ف��اهت��م 
اخل��روج  إىل  ي��ع��ودوا  ومل  اهل��واي��ة  ه��ذه  ت��رك��وا  السابقة،  اخلمسة  ال��ب��ن��ود   م��ع 
تعريف  ازدادت أمه��ي��ة  ه��ن��ا  وم���ن  امل��اض��ي.  ك��ان��وا يف  ك��م��ا   ب��رح��الت ص��ي��د 
 ال��ص��ي��ادي��ن مب��م��ارس��ات ال��ص��ي��د األخ��الق��ي��ة وال��ف��ض��ل��ى ل��ل��وص��ول إىل صيد 
احلالية  ل��ألج��ي��ال  الطبيعية  ال��ث��روة  ه���ذه  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يضمن   م��س��ت��دام 

والقادمة.

صرد حممر الظهر
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أ. قم باصطياد األنواع املسموح باصطيادها فقط )سواءً من األنواع املهاجرة 
أو العابرة أو املقيمة أو الزائرة شتاءً أو صيفاً(. 

٭ إن صيد أو إمساك األنواع املمنوعة أو احملمية هو عمل غري الئق بالصياد، 
كما أنه يؤثر سلباً على التوازن البيئي، وسيكون له يف النهاية تأثري سليب على 

الطبيعة ويعكس الصورة السلبية عن الصياد.
ب. احرتم املواسم والفرتات اليت مينع فيها الصيد وكذلك األعداد املسموح بصيدها.

٭ إن الصياد األفضل واألقوى هو ليس الصياد الذي يسجل عدداً أكرب من 
األفراد املصطادة يف رصيده.

ج. اصطد عرب األساليب املرخص هبا فقط، وال تستخدم أساليب اإلمساك 
وعيدان  والشباك  الشراك  مثل  األن��واع  بني  متيز  ال  اليت  تلك  أو  اجلماعي 

الصمغ واألسلحة نصف اآللية والسموم.
تصطاد  وال  املرخصة رمسياً  الصيد  مناطق  داخل حدود  بالصيد  اِلتزم  د. 

داخل احملميات أو بالقرب من حدودها.
العديد من األنواع احليوانية  من أجل صون  ٭ احملميات مناطق هامة جداً 

والنباتية وكذلك من أجل إدارة حكيمة ألنواع طرائد الصيد.

الممارسات الفضلى للصيد األمثل والمستدام

1 -  احتـــــرام القيــــــود املتعلقــــــة حبقــوقـــــــك فـي الصيــــد:

جيب أن يقر الصيادون بأن القيود واحملددات ضرورية إلدارة الصيد املستدام وأن 
هذه القيود هي ضمان للمتطلبات البيئية لألنواع وجمتمعاهتا وموائلها )مواطنها(.

لـــذلـك أخـــــــي الصيـــــــاد:
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2 -  التعـــامـــل مـــــع الطـــريـــدة:

أ. تعلم قدر ما تستطيع عن علم بيئة الطيور واحليوانات اليت يتم صيدها واليت 
متر فوق أو يف بلدك، ويتضمن ذلك تعداد هذه احليوانات والطيور وحتركاهتا، 

وموائلها وحاجاهتا الغذائية، والتهديدات اليت تواجهها.
االحــرتام  يظهر  من  هو  اخللوق  الصياد   - بــاحــرتام  الطريدة  عامل  ٭ 

لطريدته.

ب. ال تصطاد عندما تنقص أعداد األنواع املراد صيدها أو تتناقص قدرهتا 
على العيش ألسباب طبيعية )جفاف، حرائق، فيضان، تغري مناخي...إخل(.

ومتتلك  وعواطــــف  أحاســيس  الــكــائــنــات  لكل  الصياد:    أخــي 
احلنـــان والرمحة صغارها، لكنها تعرب عن ذلك بلغتها دون أن نفهمها  

تذكــــر ذلـــك وتعامــــل معهــــا علـــى هــــذا األســــاس.

أو جمموعة  الطيور  من  رفاً  أن  متأكداً  كنت  لو  الصياد:  عزيزي 
الكائنات  وهذه  منها  جزءاً  أو  مزرعة متتلكها  توجد يف  برية  حيوانات 

احلية ال تغادرها!!! 
كيف ستتعامل معها؟؟؟؟؟ / هل ستصطادها دفعة واحدة؟ 
من املؤكد أنك ستسمح هلا بالتكاثر يف موسم التكاثر ولن تصطادها 

دفعة واحدة! وإذا كانت نادرة فلن تقتل أي فرد منها!! بل ستدافع عنها 
بكل ما متلك!! أليس كذلك!!

أنت شريك يف الطبيعة؛ فدافع عنها واحرتم حقوق اآلخرين

٭ ســاعد احليــــاة البــريـــة على التأقلـــم يف الظـــروف الصعبـــة.
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ج. حاول التأكد من الصيد بشكل متوازن ما بني الذكور واإلناث أو بني األفراد 
الفتية والبالغة يف السن.

٭ اعتمد يف ذلك عرب اكتساب املعرفة البيئية والسلوكية لألنواع املستهدفة، 
وال تصطاد الطيور خالل فرتة تبديل ريش الطريان أو مواسم التكاثر.

د. قلل ما استطعت من تأثري اإلزعاج الناتج عن الصيد وخاصة يف حاالت الصيد 
بالغ األمهية على األنواع غري املستهدفة أيضاً،  بالرماية، ملا له من تأثري سليب 
)يف  املهاجرة  واحليوانات  الطيور  إزع��اج  عدم  إىل  احلاجة  االعتبار  بعني  وخُذ 

مواقع التغذية واالسرتاحة اخلاصة هبا(.
ه�. ال تقم بإطالق األعرية النارية وسط جمموعة من الطيور أو الطرائد 
هبدف اصطياد واحد منها، ويف أغلب األحيان يتسبب ذلك جبرح العديد 
واحد  فرد  التسديد على  إن  منها.  أي  دون اصطياد  أفراد اجملموعة  من 
)متواجد على حافة أو آخر اجملموعة( هو األسلوب األمثل الصطياد هذا 

الفرد.

أخي الصياد:
• ال تتباهى أنك أصبت عدة طيور بطلقة واحدة!!! 

• كل ما عملته أنت أنك أطلقت خرطوشة صيد على رف أو جمموعة 
كبرية من الطيور، وهذا ال يتعلق باملهارة إطالقاً  

و. جتنب التسبب بإحلاق أي معاناة غري ضرورية للطيور أو الطرائد. ال ترتك 
بتحديد مكان سقوطها وإحضارها  املقتولة، قم  أو  املصابة  الطيور  أو  الطرائد 
قبل استهداف أي طري أو طريدة أخرى؛ قرر قبل القيام بالتسديد فيما إذا كنت 
استخدام  املصطادة )ميكن  الطريدة  أو  الطري  إىل  الوصول  ستواجه صعوبة يف 

كالب صيد مدربة إذا كانت متوفرة(.
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٭ قم بذبح أي طري أو طريدة مصابة بشكل فوري وإنساني.
الطريدة اليت مت  أو  أن الطري  للتأكد من  الثاني  العيار  الرمي، استخدم  ز. عند 
استهدافها يف العيار األول قد قتلت بدالً من استخدام العيار الثاني الصطياد 
طري أو طريدة أخرى، وبالتايل املخاطرة فقط جبرح وفقدان الطري أو الطريدة 

املستهدفة يف العيارين األول والثاني.

أخي الصياد:
• ال تتفاخر بقوتك على هذه الكائنات الضعيفة واجلميلة 

• التكن سبباً يساعد على انقراضها واختفائها عن سطح البسيطة
• ال تسبب املوت اجلماعي للطرائد وذلك بقتل أنثى حامل أو يف مرحلة 
زالت يف  أو فراخ صغرية ما  فيه بيض  أو خترب عشاً  العناية بصغارها، 

مرحلة النمو، عندئذ ستكون غري رحيماً. 

ح. جيب أن ال ينظر إىل الصيد على أنه جمرد تسديد على طريدة الصيد، بل 
استفد قدر اإلمكان من الطرائد اليت اصطدهتا إما كغذاء أو كمنتج حيواني.
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ال تن��سى: )ارمحــــوا من يف األرض يــرمحكــــم من يف الســــماء(

ماذا ستفعل 
بكل هذه 
الطيور لو 
أنت كنت 
الصياد؟؟؟
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أخي الصياد: هذه الكائنات لنا مجيعاً وألوالدنا وألحفادنا ولألجيال 
القادمة فال تتعامل معها كما يتعامل البشر مع بعضهم

أخي الصياد: متتع بكل ما ميكن االستفادة منه من الطريدة وخاصة 
للتغذية. وال تقتل جملرد القتل والتسلية.... والتباهي

3 - اعمل على أن تكون صيادًا مؤهالً ومسؤواًل: 

جيب أن يعمل الصيادون على تطوير مهاراهتم يف الصيد، حبيث ال تتسبب هذه 
املمارسة يف جرح أو إحلاق األذى بالطرائد دون االستفادة منها بالشكل األمثل 

أ. ط���وّر قدرات���ك عل���ى تقدي���ر املدى وعل���ى الرباعة يف التس���ديد عل���ى اهلدف.

ب. ك���ن عل���ى معرف���ة بإمكانيات���ك يف التس���ديد وبإمكاني���ات س���الح الصي���د.

ج. ك���ن ق���ادراً عل���ى اختي���ار البندقية والعي���ار املناس���بني للطريدة املس���تهدفة.

واضح���ة. رماي���ة  فرص���ة  لدي���ك  يتوف���ر  عندم���ا  فق���ط  بالرماي���ة  ق���م  د. 

ه����. ق���م بالرم���ي فق���ط عل���ى مس���افات طبيعي���ة ويف ظ���روف رم���ي طبيعي���ة.
و. ال تقم بالرماية يف ظروف جوية سيئة أو يف إضاءة ضعيفة )تؤدي صعوبة 
الرؤية عند الشروق والغروب أو يف الليل، ويف الضباب واملطر، إىل التقليل بشكل 
كبري من إمكانية متييز نوع الطريدة املستهدفة، وبالتايل فإنك قد تصطاد أنواعاً 
من  أن��اس  أو  جماورين  صيادين  بإصابة  تتسبب  قد  أو  قصد  غري  عن  حممية 

العامة(.
ز. ال تقم بالرماية على طريدة الصيد من مدى قريب جداً ألن ذلك يتسبب يف 
إفساد حلم الطريدة. إن حيوانات أو طيور الصيد الصاحلة لألكل هي غذاء ذو 

قيمة وجيب معاملتها دوماً على هذا األساس.
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ح. كن على مقدرة عالية على التمييز ما بني الطرائد املسموح قانوناً بصيدها 
والطرائد احملمية. مارس مهارات تصنيف الطيور أو احليوانات، وقم بالتأكد من 

نوع الطريدة قبل أن تباشر بالرماية. 

فعل  رد  سيكون  مــاذا  طفالً:  كنت  عندما  نفسك  تذكر  الصياد:  أخي 
والديك فيما لو أصابك أي أذى ؟؟؟؟ أو اختطفك أحد!!!!!

٭ إذا كنت يف شك من نوع الطريدة فال ترمي عليها.
بالصيد  املتعلقة  التنظيمية  واللوائح  والتشريعات  بالقوانني  دراية  على  كن  ط. 
ومحاية احليوانات والطيور املهاجرة، ومن ضمنها القواعد واحملددات احمللية، 
من  غريها  أو  الطبيعية  احملميات  وقرب  بداخل  منها  يتعلق  ما  خاص  وبشكل 

املناطق املهمة للطيور والتنوع احليوي احليواني.
وأي  بك  اخلاصة  الصيد  ورخصة  سالحك  برتخيص  دائماً  معك  احتفظ  ي. 

تصريح حملي إن وجد.
ك. كن قدوة للصيادين الشباب وصغار السن، وذلك عن طريق تقديم النصح 
فيما يتعلق مبمارسات الصيد املسؤولة، وقم بتشجيع زمالئك الصيادين ورفاق 

الرحلة على االلتزام بدليل الصياد واملمارسات الفضلى. 
ل. قم بتشجيع التعاون واالتفاق مع الصيادين وجمموعات الصيد فيما خيص 
تفتيشية  ج��والت  وترتيب  بصيدها،  املسموح  الطرائد  ومعدل  الصيد  أماكن 
الطيور  بإدارة موائل  يتعلق  وأيضا فيما  الطرائد ومجعها،  مشرتكة إلجياد هذه 
املهاجرة والتنوع احليوي احليواني والتبليغ عن حاالت الصيد غري القانوني وتبين 

دليل الصياد واملمارسات الفضلى.
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4 - ساهم يف حتقيق إدارة صيد مستدام ومحاية حقيقية للبيئة 

٭ يسعى الصياد املثايل لتشجيع صون الطرائد والطبيعة
أ. حافظ على التواصل مع اهليئات واجلمعيات األهلية والنوادي املعنية بالصيد.

٭ قم بدعم مبادراهتم يف منع االنتهاكات والصيد العشوائي وحتقيق صيد مستدام
ب. شارك يف النشاطات املتنوعة اليت تدافع عن اهتمامات الصيادين، وكذلك 
يف النشاطات اليت تشجع صون الطيور واحليوانات املهاجرة أو املقيمة وموائلها، 
)مثل  املهاجرة  للطيور  والعاملية  الوطنية  القيمة  ذات  املناطق  وبشكل خاص يف 
والبحريات  واألهنار  كالسبخات  الرطبة  األراضي  ومواقع  للطيور  املهمة  املناطق 

العذبة أو املاحلة( ومناطق احملميات الطبيعية.
٭  إذا عثرت على حلقات التحجيل أو أي عالمات على الطيور أو احليوانات 
اليت مت اصطيادها أو إمساكها، فقم بإرسال هذه احللقات أو مترير املعلومات 

اليت عليها إىل اجلهات العلمية أو اإلدارية املختصة، وبذلك تكون قد سامهت 

وساعدت يف برامج اهليئات العلمية والبحثية يف املراقبة ويف األحباث العلمية 

اخلاصة بالطيور وباحليوانات املهاجرة.

ج. ال تكن سبباً بالتلوث خالل الصيد: ادفن بقايا الطرائد غري املستفاد منها 

)األحشاء، الريش، الطيور اليت ال ميكن االستفادة منها(، وقم بالتخلص من مجيع 
النفايات يف منطقة الصيد.

٭ ال جتمـــع وال تنقـــل وال تكن ســـبباً 
بتلـــف بيض األعشـــاش أو الفـــراخ أو 

صغار احليوانات، دعها تكمل دورها يف 

حلقة تكاثر األنواع اليت تنتمي هلا
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على  بأعرية حتتوي  الرماية  ٭ جتنب 
الرصاص وخاصة عندما تكون الرماية 

على مسافة ال تزيد عن 200 مرت عن 

املناطق واألراضي الرطبة.

)اخلرطوش(  الطلقات  جبمع  قم  ٭ 
الصيد،  ترتكها يف موقع  وال  الفارغة 

إقامتك  مكان  إىل  معك  خُــذهــا  بــل 

وضعها يف األماكن اخلاصة 

د. متتع بذكرياتك وقم بتوثيق نشاطات 

الصيد اخلاصة بك يف سجل شخصي 

املتعلقة  التفاصيل  كل  تتضمن  حبيث 

بنشاطاتك )تاريخ كل رحلة من رحالت 

الصيد، املنطقة املستهدفة، أنواع وعدد 

الطرائد اليت مت اصطيادها، اخلرطوش املستعمل، تكلفة اجلولة، مالحظاتك عن 

األنواع اليت كنت تتوقع رؤيتها أو صيدها ومل تصادفها، األنواع اليت صادفتها ومل 

تكن تتوقع رؤيتها )إما لندرهتا أو ألهنا يف غري مومسها أو بيئتها((، باملختصر قم 

بإعداد سجل إحصائي لنشاطك يف الصيد.

أخي الصياد: ال تقتل من أجل التحنيط، فرؤية الطريدة يف الطبيعة 
أمجل وأروع، وميكن أن تدر عليك رحباً أعلى وأوفر وأمجل من الربح ملرة 

واحدة إذا بعتها مقتولة حملالت التحنيط
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5 - أظهـــر االحتـــــرام لآلخــــريــــن

بصفتك صياداً حمرتفاً وحمرتماً، فأنت ممن تظهر االحرتام آلراء اآلخرين الذين 
يقطنون ويعيشون يف املناطق الريفية القريبة من مناطق الصيد

يف  االصطياد  قبل  اخلاصة  األراض��ي  مالكي  من  بالصيد  إذن  على  احصل  أ. 
أراضيهم.

على  السري  )جتنب  والغابات  الرطبة  واملناطق  باملزارع  إض��رار  أي  جتنب  ب. 
البوابات مشرعة وترك  )الداجنة(، وترك  األليفة  وإزعاج احليوانات  احملاصيل 
وسائط النقل اليت تستخدمها بشكل خمالف ويف أماكن تسبب إزعاج أو إرباك 

اآلخرين، وجتنب القيادة يف مناطق حساسة بيئياً.. اخل(.

أخي الصياد: حاول أن تكون مراقباً للطيور واحليوانات يف الطبيعة، 
أو دليالً ملن يرغب أن يتمتع هبا وهي حية، فذلك أمجل للعني والروح 

وأكثر رحباً. 

أم هكذا دائماً!هكذا وملرة واحدة؟!



- 24 -

الممارســات الفضلــى للصيــد األمثــل والمســـتدام

ج. حتمل املسؤولية وادفع التعويضات يف حال كنت السبب يف حدوث أي أضرار 
لآلخرين.

د. حافظ على املمتلكات العامة )إشارات املرور ولوحات اإلرشاد وأعمدة وأسالك 
اهلاتف وخطوط الطاقة..اخل(

ه�. كن لطيفاً ومتعاوناً مع الناس احمليطني، وقم مبراعاة اآلخرين الذين يتواجدون 
يف  املناطق الريفية، وتذكر أن هناك أناس غري معتادين على رؤية السالح.

و. امحل وثيقة تأمني قانونية تغطي الضرر باآلخرين.

6 - راقب قواعد السالمة

يتوجب إظهار احلذر الشديد عند محل األسلحة، حيث أنك يف هذه احلالة تكون 
مسؤوالً عن تصرفاتك وعن سالمة اآلخرين.

أ. خارج أوقات الصيد:

٭ احتفظ باألسلحة والذخرية بطريقة آمنة )األسلحة غري معبأة ومفككة( وبعيداً 
عن متناول األطفال والبالغني اآلخرين.

٭ تأكد من أن بندقيتك صاحلة للعمل ويف حالة جيدة.
خالل  العربات  يف  اخل��اص  خمبئها  يف  أو  مفككة  بالبندقية  احتفظ  ٭ 

القيادة.
القوارب  الرباعي،  الدفع  ذات  العربات  )مثل  حديثة  آليات  متلك  كنت  إذا  ٭ 
السريعة، الدراجات ذات الدفع الرباعي( أو أية آلية خاصة متميزة، فيجب أن 

تراعي مبادئ السالمة العامة.
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ب. خالل الصيد:

بأن  التأكد  أجل  وذلك من  األكثر مالءمة،  والذخرية  األسلحة  باستخدام  قم  ٭ 
عملية الصيد ستتم بشكل مناسب وفعال.

٭ التزم بالتعليمات الصادرة عن قائد جمموعة الصيد.
٭ قم بتعبئة السالح بالذخرية فقط يف حالة االستعداد للرماية وال تتحرك من مكان 
إىل آخر يف حالة الصيد وبندقيتك معبأة )امحل البندقية خالية من الذخرية يف حال 
الفتح أو يف وضع الضم حبيث تكون فوهات البندقية متجهة لألعلى وبشكل عامودي(.

تعبئة  إعادة  ذلك يف حالة  ويتضمن  آمن،  باجتاه  األسلحة  بتوجيه  دائماً  قم  ٭ 
الوجهة  ستكون  أين  دائماً  وتأكد  للرماية  االنتظار  حالة  ويف  بالذخرية  السالح 

األخرية لطلقة سالحك.
٭ قم بتحديد مواقع مجيع رفاقك يف رحلة الصيد باإلضافة إىل كل املارّين يف 

حميط منطقة الصيد، وتأكد من معرفتهم مبوقعك.
العامة  الطرق  مبواقع  دراي��ة  على  وكن  املنازل،  حميط  يف  بالرماية  تقم  ال  ٭ 

واملمرات واملناطق العامة واملعامل األخرى.
٭ حافظ على مسافة معقولة بينك وبني رفاقك، وذلك للتأكد من سالمة اجلميع 
تواجد  بتاتاً  ال جيوز  أخ��رى.  ناحية  من  فعالة  رماية  على  وللرتكيز  ناحية،  من 

شخصني يقومون بالرماية من نفس املخبأ أو احلفرة أو القارب.
٭ ال تتناول الكحول أثناء رحالت الصيد أو قبلها، وحافظ على تركيزك لتتمتع بالطبيعة.

٭ ال تقم بالرماية من عربة متحركة، حيث أن صعوبة الرتكيز على اهلدف ستؤدي 
الناس  يعرض  قد  التصرف  هذا  فإن  وكذلك  قتلها،  وليس  الطرائد  جرح  إىل 

املتواجدين يف املنطقة للخطر.
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دعوة صادقة منا لكل صياد وخاصة  ختامًا 
وهي  واحلــيــوانــات  بالطيور  يتمتع  بــأن  اهلــواة 

أو  بقتلها  الــتــمــتــع  عــن  يتخلى  وأن  ــة،  حــي

الصيد  ــواكــب  ي وان  مــيــتــة،  وهـــي  مــشــاهــدهتــا 

روحياً  غــذاءً  تشكل  والــيت  بكثري  هبواية أمجل 

الصيد  وخــاصــة  الصيد  مــن  أخــالقــيــة  وأكــثــر 

العشوائي، وهذه اهلواية هي مراقبة ومشاهدة 

الطيور واحليوانات والتمتع بسلوكها وغرائزها 

اليت تعكس سر قدرة اهلل يف خلقه، وأن يقوم 

مبمارسة نشاط الرماية على أهداف غري حية.
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كيـــف تكــــون مراقبـــًا للطيـــــور واحليــــاة البـريــــة 

صفات مراقب الطيور واحلياة الربية: الرغبة - الصرب - الطموح 
التجهيزات الالزمة لرحلة مراقبة الطيور واحلياة الربية:

1 - منظار ذو قوة تكبري جيدة، تلسكوب عايل اجلودة )يف حال توفره( يستخدم 

ملراقبة الطيور واحلياة الربية عن مسافات كبرية.
ل��رؤي��ة  م��ت��ن��وع��ة  ع���دس���ات    -  2

الدقيقة،  واحل���ش���رات  ال��ك��ائ��ن��ات 
وك���ام���ريا ت��ص��وي��ر دجي��ي��ت��ال وم��ن 
األفضل أن تكون قابلة للرتكيب على 

التلسكوب.
)دل��ي��ل  للطيور  حقلي  دل��ي��ل   -  3

إرشادي يضم معلومات متكاملة عن 
املختلفة وسلوكه وحركاته وصوته  املواسم واألعمار  وألوانه يف  الطائر  شكل 
وموائله وبيئته وغذائه(، ميكن أن متتلك الدليل احلقلي لطيور سورية الذي 
إىل  إضافة   ،2008 عام  الربية«  احلياة  السورية حلماية  »اجلمعية  أصدرته 
مبمارسة  ستقوم  اليت  املناطق  أو  ب��الدك  يف  احليوانية  الزمر  لبعض  دليل 

هوايتك فيها.
4 - دفرت مالحظات وقلم للتسجيل امليداني.

5 - ارتداء املالبس امليدانية املالئمة ذات األلوان املتالئمة والواضحة واليت ال 

ختيف الطيور واحلياة الربية.
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الـــوقـــــت واملكـــــان املناســــبني:
1 - الطيور الصغرية املغردة:

٭ الزمن املناسب: هو بعد الشروق مباشرة أو عند الغروب مباشرة )ابتعد عن 
فرتات الظهرية عند ارتفاع احلرارة، كون العصافري ختفف من نشاطها يف تلك 

األوقات(.
٭ املكان املناسب: املناطق الشجرية املتفرقة أو الكثيفة.

2 - الطيور الكبرية واحلوامة:

٭ الزمن املناسب: بعد الشروق بساعتني وحتى قبل الغروب بساعة.
سفوح  من  القريبة  واملناطق  والبوادي  املفتوحة  املناطق  املناسب:  املكان  ٭ 

اجلبال.

3 - الطيور املائية:

٭ الزمن املناسب: طول اليوم مع أفضلية للفرتة الصباحية وقبل الغروب.
٭ املكان املناسب: شواطئ املسطحات املائية واألهنار والسبخات.

ماذا تفعل عند الوصول إىل موقع مناسب؟ )خاصة بالنسبة للطيور(
٭ اختيار املوقع الذي ميكن أن يكون موقعاً هاماً لنشاط الطيور أو ممراً للطيور 

املهاجرة.

٭ االقرتاب ما أمكن من الطيور دون إزعاج.
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ساتر  )خيمة،  بإتقان  مُعد  اصطناعي  أو  طبيعي  خمبأ  وراء  التخفي  ميكن  ٭ 
حجري، ساتر ترابي، مرصد ذو إطاللة مناسبة على منطقة مناسبة.......(.
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متعـــة شـــاملة برؤيـــة 
التدقيق  ثـــم  الطائـــر 
الطائـــر: بتفاصيـــل 

٭ حجم الطائر ومقارنته حبجم أي طائر معروف لديك.
٭ شكل الطائر والرتكيز على العالمات الفارقة.

٭ شكل املنقار واألجنحة والذيل وألواهنا.
٭ شكل األرجل وأطواهلا وألواهنا.

٭ مراقبة سلوك الطائر.
وحركته  بالطائر  تابع متتعك  رائــع.  فهذا  الطائر  معرفة  من  إذا متكنت 

ارسم  والتقصي!  البحث  فتابع  تتمكن  وإذا مل  الرائعة!  وطبيعته  وسلوكه 

ما استطعت أن ترسم وسجّل ما استطعت أن تسجّل عن الطائر وسلوكه 

وقارنه مع نظائره يف الدليل اإلرشادي احلقلي حتى تصل إىل معرفة نوع 

الطائر الذي أمامك.

تفعــــــــــل  مـــــــاذا 
تـــــــرى  عنـــــدمـــــــا 
مــــــــــا؟ طائــــــــــرًا 
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خذ صور هلذا الطائر ما أستطعت واحتفظ هبا وقد تكون أنت من اكتشف 

طائر جديد مل يكن قد سجل يف الدليل اإلرشــادي اخلاص باملنطقة أو 

البلد!!

من  نوع  إىل  لذلك  إضافة  فاألمر حيتاج  الربية  احليوانات  ملراقبة  بالنسبة  أما 

اخلصوصية بسبب النقاط التالية:

1 - املزيد من االحتياطات الواجب مراعاهتا بسبب اخلطورة املتوقعة من بعض 

أنواع احليوانات الكبرية.

 2 - مواعيد املراقبة ختتلف إىل حد ما عن مواعيد مراقبة الطيور، حيث يكون 

للعديد من أنواع احليوانات نشاط ليلي وال تظهر هناراً.

3 - املناظري وأدوات املراقبة.




