
                              
 

 

 موقفنا إزاء القتل غير القانوني للطيور في لبنانحول بيان 
تراجع لالعوامل الرئيسية  يشكل أحدللطيور في لبنان  قانونيعتقد أن القتل غير المسؤول وغير الن

 أنواع الطيور في لبنان. أعداد الكثير من
 

 -الغذاء والرياضة  -البرية لمجموعة متنوعة من األسباب يصطادون الحيوانات الناس كان ، تاريخيا  
قتل الطيور فصحيحا .  يعد لكن ذلك. و مستدامعلى نطاق تجري هذه األنشطة  وفي الماضي، كانت

، أو نهارا   ليل  أو الوقت إن كان بشكل غير قانوني، بغض النظر عن الموسم،  في لبنان يمارس حاليا  
تنتقل الرجولة و ب. إنها ظاهرة اجتماعية واقتصادية تتعلق الطيورأنواع يتعرضون لجميع ن، و مكاالأو 

منع المشكلة مع تفاقمت في البلد. على البيئة عبر األجيال. وهي تقوض كل جهود المحافظة 
كنون الشباب الذين ال ي الصيادينمجموعة جديدة من نشأت حيث  5991في عام  الصيد الصادر

حول المحافظة تعليم أو توعية  وأتدريب أي  م..... وليس لديهللطيور، ولمواطن عيشها، م احتراأي 
طير أمامهم ينهم يطلقون النار على أي شيء إسلمة أو القضايا األخلقية. على البيئة، أو ال

يد عدد تزاأيضا  نتيجة ذلك كانت االجتماعي. و  التواصلعلى وسائل يتباهون بانتصاراتهم و 
عن  احترام الملكية الخاصة فضل  عدم ، و السيئ والطيور، والسلوك الصياديناإلصابات والوفيات بين 
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تضر مجتمعنا، والموارد بل أيضا  الطيور، على أعداد فقط  القانونيةغير النشاطات ال تؤثر 
وكذلك يتأثر من تأثيراتها السلبية.  ةية، والسياحيالزراعو وتعاني جميع القطاعات البيئية الطبيعية. 
على الرغم من الدور الذي يلعبه القانونية. فغير النشاطات هذه ب ون الشرعيون المسؤولالصيادون 

م تتأثر سلبا  سمعتهأن يرون فهم ، طن الطبيعيةن في ضمان استدامة سبل العيش والمواو الصياد
 .القانونيغير و  بالقتل غير المسؤول



 
لكن للطيور المهاجرة.  ا  استراتيجي ا  موقعيشكل كما لطيور في العالم، ثاني أهم مسار لعلى لبنان قع ي

أصبح الصيد غير أنحاء البلد. للطيور في سائر  القانونيالقتل غير مشاكل  لسوء الحظ، تنتشر
المجلس العالمي لحماية الطيور م قدفي لبنان.  هواية رائجة جدا  و في المجتمع، شيئا  عاديا   القانوني

(BirdLife)  تحدد  لى أول دراسة علمية شاملةإيستند  را  تقري 5151الطيور في العام خلل معرض
الدراسة أظهرت منطقة البحر األبيض المتوسط.  فيدولة  52للطيور في  القانونيالقتل غير  مستوى 

الرابعة بين الدول من حيث أن لبنان يحتل المرتبة كانت بقيادة منظمة بيرداليف انترناشونال التي 
التي تقتل العدد اإلجمالي للطيور يبلع  .سنويا   التي يتم اصطيادها بطريقة غير قانونيةالطيور عدد 

حصة لبنان وتبلغ . مليون طائر سنويا   51 طبصورة غير قانونية في منطقة البحر األبيض المتوس
يبلغ في لبنان  قانونيةقتل بصورة غير التي تلطيور المقدر لعدد ال. ونتيجة لذلك، فإن متوسط 5101٪

 542 التي تقتل بصورة غير قانونية. ويقدر متوسط عدد الطيور الفردية سنويا   5,211,111حوالي 
بانتظام في موجودة من الطيور ال نوعا   595، هناك . حاليا  في الكيلومتر المربع الواحد سنويا  طائرا  
ة بأعداد كبيرة. ويقدر متوسط غير قانوني قتل بصورةللمن تلك األنواع  ٪511 نسبة وتتعرض لبنان

أن  قدرشخص. في الواقع، ي   511لكل  طائر 44بصورة غير قانونية، التي تقتل عدد الطيور الفردية 
لقتل الجماعي لخبرتهم. وتستخدم أساليب جديدة  عدمبسبب  شخص يموتون سنويا   411نحو  هناك

 إلىلجذب الطيور  واألضواء الساطعة ليل  مسجلت األغاني والشباك ي البلد، مثل للطيور ف
 الفخاخ.

 
 القتل غير القانوني للطيور: تأثير

 والتنوع.من حيث العدد  ،الطيورأنواع تراجع  -
 .الطيور مما يساهم في انقراض أنواع ،األنواع المهددة باالنقراضتراجع أعداد  -
في كثير من مطاردة عادلة،  باستخدام وسائل غير أخلقية. وهو ليس قتلعلى القتل يشجع  -

 .األحيان
 يؤدي إلى العنف والحوادث ضد البشر. -
 عدد منأكبر إنه ال يتعلق بالمحافظة على البيئة أو السيطرة على أعداد الطيور. إنه يقتل  -

 .األضعف والمريضة الحيوانات المفترسة الحيواناتتقتل طبيعة الفي بينما الحيوانات 
 



 من خالل: المسؤولموقفنا هو تعزيز الصيد 
 والرصد األبحاث (أ

 .للطيور القانونيالقتل غير بروتوكول لرصد وضع  •

 .للصيد غير القانوني البقع السوداء في ةمؤشر رصد األنواع ال •

 القرار. التخاذكأداة  ةإنشاء قاعدة بيانات وطنية لألنواع المؤشر  •

 
 القانون  تطبيقو  اتالسياس (ب

 الدعوة إلى تغيير السياسات •

 القانون  تطبيقالدعوة إلى تعزيز  •

 الخرطوشالدعوة إلى زيادة أسعار  •

 
 ج( التعليم

 في المناهج الدراسية القتا غير القانونيالعمل على إدخال  •

 الطيور والحياة البرية والصيد حوللألجيال الشابة تنفيذ نشاطات خارج المنهج الدراسي  •

 في المدارسورشات عمل  •

 بالطبيعة والصيد تتعلقمخيمات صيفية إقامة  •

 زيارات مدرسية إلى المناطق البيئية الهامة. •

 
 د( حملت التوعية

 وتعليمهم القواصين لتثقيفالعمل مع الصيادين  •

 د فيها البقع السوداءالبلدات التي توجالعمل مع بلديات  •

 عامة.وضع وتنفيذ حملت توعية وطنية  •

 
 القدراته( بناء 

 المسؤولين الحكوميين المعنيين. اتقدر رفع  •

 .األمنضباط عناصر و قدرات رفع  •

 رفع قدرات السلطات المحلية. •



 
 و( إنشاء مناطق الصيد المسؤول بالتعاون مع البلديات

 .أنواع الطرائد، لضمان استدامة مناطق الصيد المسؤولخطة رصد في  وضع •

 سلسلة من اإلجراءات االحترازية وضع •

 قانون الصيد تطبيقان اإلدارة السليمة و ضم •

ضمن الحدود القانونية تحت إشراف المجتمع المحلي، الممثل  الطرائدبصيد السماح  •
 بالسلطات المحلية )البلدية(

 العمل على تأمين التوازن ما بين الحياة البرية وحاجات البشر. •

 
يتمثل هذا الحل لتنفيذ قانون الصيد، و  مثاليا   حل   SPNL جمعية حماية الطبيعة في لبنان قد وجدتل

في العديد من المناطق اللبنانية، المملوكة من قبل البلديات.  معينةالصيد في أماكن عامة  تحديدفي 
حيط بها الحراس، من أجل ضمان دخول آمن يو  ،محددة بوضوحهذه المناطق يجب أن تكون 

المصطادة، وذلك،  الطرائدسموح به من لصيادين، وضمان مغادرتهم مع العدد المالسيطرة على او 
في  . إن إنشاء مناطق مخصصة للصيد المسؤولا للقانون، على نحو يسمح بمعاقبة المخالفينوفق  

لبنان هو محاولة لتحقيق التوازن بين احتياجات الحياة البرية والناس، وذلك باستخدام أفضل المعارف 
 المتاحة، من أجل ضمان صيد آمن.

 

 


