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إرشادات تداول الصقور
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

تأكــد مــن الحصــول علــى شــهادات ســايتس

يجــب الحصــول علــى شــهادة التصديــر وإعــادة

يجــب تســجيل جميــع مراكــز إكثــار وتربيــة الصقــور

يحظــر صيــد أو قتــل أو إمســاك الصقــور أو نقـــــل

فــي حالــة االســتيراد والتصديــر وإعــادة التصديــر

التصديــر مــــن وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة) فــي

فــي األســر بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

أو القيـــــام بأعمــــــال مــن شأنـــــها القضــاء عليهــا

الصقــور ومشــتقاتها وأجزائهــا وذلــك مــن خــال

حالــة إرســال الصقــور للخــارج بهــدف اإلكثــار فــي

بــوزارة التغيــر المناخــي والبيئــة

بدولــة اإلمــارات العربيــــة المتحــدة

الســلطة اإلداريــة بالدولــة (وزارة التغيــر المناخــي

األســـر

ً
علمــا بــأن جميـــــع
والبيئــة) والدولــة المصــدرة
أنــواع الصقــور والجــوارح ومشــتقاتها وأجزائهــا
مدرجــة بالملحــق األول والثانــي التفاقيــة ســايتس

يجــب أن ال يتــم إطــاق الصقــور المهجنــة إلــى

فــي حالــة اقتنــاء صقــر تــم إكثــاره فــي األســر

البريــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو

بالدولــة فيجــب عليــك ً
أوال التأكــد مــن أن المركــز

خارجهــا

المعنــي مســجل بــوزارة التغيــر المناخــي والبيئــة

خــال رحــات الصيــد يجــب أن تكــون الصقــور

يجــب إعــادة جــواز الصقــر للســلطة اإلداريــة وذلــك

مصحوبــة بشــهادات تصديــر أو إعــادة تصديــر أو

فــي الحــاالت التاليــة (مــوت الصقــر  /تعرضــه

شــهادات ملكيــة (جــواز ســفر الصقــر البديلــة عــن

لحــادث  /التبــرع بــه أو فقــده أو أهــداه)

يجــب اســتيراد الصقــور مــن دول غيــر مســجل بهــا

تخضــع جميــع عمليـــات االســتيراد والتصديــر

مــرض إنفلونــزا الطيــور ومــن مراكــز إكثــار تربيــة

وإعــادة التصديــر الصقــور لقوانيــن الحجــر البيطــري

معتمــدة ومعرفــة بحلقــات تعريفيــة مغلقــة

المعمــول بهــا بالدولــة

يجــب تســجيل كافــة الصقــور ســواء كانــت
مســتوردة مــن الخــارج أو تــم تفريخهــا فــي الدولــة
بــوزارة التغيــر المناخــي والبيئــة

إذا لــم تتبــع اإلجــراءات القانونيــة للحصــول علـــى
الشــهادات الضروريــة ســتتعرض إلــى مخالفــة
عقوبتهــا الســجن أو الغرامــة أو بأحــدى العقوبتين
مــع مصــادرة الصقــور فــي كلتــا الحالتيــن.

شــهادات الســايتس)
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الصقور واالتفاقيات الدولية
جت�س��دت عالق��ة ال�صق��ر باالن�س��ان من��ذ ق��دمي الزم��ان ويع��د الع��رب م��ن �أوائ��ل م��ن امتل��ك ال�صق��ور يف الع��امل
حي��ث كان قي�ص��ر ال��روم ي�س��تخدم ال�صق��ور ملالحق��ة احلم��ام الزاج��ل ال��ذي يحم��ل ر�س��ائل الأع��داء ،وت�ش�ير
الدرا�س��ات والأبح��اث �إىل �أن الروم��ان تناقل��وا تل��ك امله��ارة م��ن اليوناني�ين ،ث��م انتقل��ت ريا�ض��ة �صي��د ال�صقور
�إىل مل��وك بريطاني��ا.
ويف الوق��ت الراه��ن ف��إن ال�صي��د بال�صق��ور يع��د ذو مكان��ة خا�ص��ة يف دول��ة الإم��ارات العربية املتح��دة واخلليج
العرب��ي مل��ا له��ا م��ن ارتب��اط بتاري��خ وت��راث املنطق��ة فه��ي مرتبط��ة ارتباط� ًا وثيق� ًا بالتقالي��د والع��ادات العربي��ة
الأ�صيل��ة ،حي��ث كان��ت والزالت ت�س��تخدم لأغرا���ض القن�ص.
وق��د لوح��ظ يف ال�س��نوات االخ�يرة �أن �أع��داد ال�صق��ور يف تده��ور م�س��تمر ويرج��ع ذل��ك ملجموع��ة م��ن الأ�س��باب
نذكر منها:
1
الصيد والتجارة غير
المشروعة للصقور

2
تدمير الموائل
والزحف العمراني

3
التغير المناخي
والتلوث

4
االستغالل المفرط
للموارد الطبيعية.

5
األنواع الغازية

مما ا�ضطرت �أنواع عديدة من ال�صقور �إىل هجرة بيئاتها الطبيعية وانقرا�ضها.
وللحف��اظ عل��ى ال�صق��ور م��ن االنقرا���ض فق��د مت �إدراجه��ا مبالح��ق اتفاقي��ة �سايت���س (اتفاقية االجت��ار الدويل
احليوانات والنباتات املهددة باالنقرا�ض) .حيث تعني هذه االتفاقية بتنظيم االجتار بهذه الأنواع عرب نظام
م��ن الت�صاري��ح اال�س��ترياد وت�صدي��ر و�إع��ادة ت�صدير عرب ال�س��لطات االدارية لهذه الأنواع مما ي�س��مح بتنقلها
عرب احلدود الدولية وذلك بعد ا�س��تيفاء جميع ال�ش��روط الالزمة
كم��ا قام��ت كث�ير م��ن دول �أع�ض��اء اتفاقي��ة �سايت���س ب�إن�ش��اء العدي��د م��ن مراك��ز الإكث��ار عل��ى م�س��توى الع��امل،
وال��ذي �س��اعد عل��ى بقائه��ا وع��دم انقرا�ضه��ا م��ن الطبيع��ة ،وم��ن �أك�ثر ه��ذه الأن��واع �ش��يوع ًا وا�س��تخدام ًا يف
اجلزيرة العربية وهي ثالثة �صقور ال�صقر احلر  ،و�صقر اجلري و�صقر ال�شاهني �أما �أن تكون �صقور نقية �أو
مهجن��ة وه��ي الت��ي يرغ��ب به��ا فئة كب�يرة م��ن ال�صقارين.
كم��ا توج��د كذل��ك معاه��دة املحافظ��ة عل��ى الأن��واع املهاج��رة م��ن احليوان��ات الفطري��ة ( ،)CMSوالت��ي عل��ى
�أثره��ا مت �إع��داد خط��ة عم��ل عاملي��ة للمحافظ��ة عل��ى ال�صق��ر احل��ر م��ن خ�لال املحافظ��ة عل��ى بق��اء الن��وع يف
مناط��ق انت�ش��اره وتكاث��ره ،واتخ��اذ �إج��راءات وطني��ة ودولية لتطبيق القوانني ،والت�أك��د من �أن عمليات ال�صيد
ب��أي �ش��كل م��ن الأ�ش��كال تت��م وف��ق �إج��راءات قانونية ورقابية منظمة مما ي�س��اعد على ا�س��تقرار وزي��ادة �أعداد
ال�صق��ر احل��ر يف الربي��ة .
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ً
شيوعا
أنواع الصقور األكثر
صقر الجير

صقر الحر

مت �إدراج��ه يف امللح��ق الأول التفاقي��ة �سايت���س
�س��نه  ،1979ويتمي��ز بك�بر حجم��ه ويختل��ف �ألوان��ه
م��ن الأبي���ض اخلال���ص �إىل الل��ون �ش��ديد القتام��ة.
واجل�ير �صق��ر �س��ريع ول��ه مق��درة على الط�يران وقد
يطارد فري�سته لعدة �أميال .وت�ستوطن �صقور اجلري
الأجزاء النائية يف املناطق الباردة من �شمال الكرة
الأر�ضي��ة.
ويف الآون��ة الأخ�يرة قام��ت بع���ض مراك��ز الإكث��ار
بت��زاوج طي��ور املنطق��ة الب��اردة وطي��ور املنطق��ة
احلارة وذلك الكت�ساب �صفات الطرفني ومن �أنواع
اجلري املهجنة :جري حر  ،جري تبع  ،جري قرمو�ش��ه
وغريه��ا.

مت �إدراج��ه يف امللح��ق الث��اين التفاقي��ة �سايت���س �س��نه  ،1979وه��و �أ�صغ��ر قلي�لا م��ن اجل�ير و�أك�بر من ال�ش��اهني
ول��ه �أل��وان متع��ددة متت��د م��ن البن��ي الداكن �إىل الرمادي القريب من الأبي�ض غري �أن ظهره �صايف غري منقط
ويعترب من �أكرث الأنواع حتم ًال للظروف ال�شاقة و�أقواها ب�أ�س ًا يف القن�ص .ي�ستوطن �صقر احلر �أوا�سط �آ�سيا
و�ش��رق �أوروبا ولكنه كثري النزعة �إىل الهجرة .ومن �أنواع احلر :احلر ال�ش��امي ،اجلرودي ،الوكري

صقر الشاهين

فق��د مت �إدراج��ه يف مللح��ق الأول التفاقي��ة ال�سايت���س
�س��نه  ،1977ويتميز بانه طائر ر�ش��يق �صغري الر�أ���س
ويختل��ف �ألوان��ه ب�ين اال�س��ود املنق��ط والنب��ي املائ��ل
اىل احلم��رة �أو ال�صف��رة والأحم��ر ايل يغل��ب علي��ه
البيا���ض وتك��ون منقط��ه ق��ط بني��ه باهته.ويعترب من
�أك�ثر ال�صق��ور وف��اء وله قدره عل��ى ال�صيد فهو ذات
خف��ه ومرون��ه يف ال�صي��د .ي�س��توطن ال�ش��اهني يف
منطق��ة �س��يبرييا ومنه��ا تهاج��ر اىل �س��واحل الع��رب
واخللي��ج العرب��ي .مت تكاث��ر �صق��ر ال�ش��اهني يف كل
بريطاني��ا و�أورب��ا وكن��دا والق��ارة االمريكي��ة� ،أن��واع
ال�ش��واهني :التب��ع  ،وك��ري ال�ش��اهني
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جـــوازات سفر الصقــــور

المحافظة على الصقور البرية

نظ��ر ًا لك�ثرة ا�س��تخدام ال�صق��ور برح�لات القن���ص وال�صي��د فق��د �أ�ص��درت دول��ة االم��ارات العربي��ة املتح��دة
ج��واز �س��فر ال�صق��ر ال��ذي ينظ��م عملي��ة امت�لاك وتنق��ل ال�صق��ور ع�بر احل��دود لعدد غ�ير حمدود وذل��ك وفق ًا
لق��رار م�ؤمت��ر دول الأط��راف رق��م  20-10و�أخ��ذت ال�س��لطات املخت�ص��ة بدول��ة عل��ى �أعاتقه��ا �إن�ش��اء مكات��ب
ت�س��جيل ال�صق��ور �س��نة 2003م وال��ذي م��ن مهام��ه:

يت��م تنظي��م �صي��د ال�صق��ور الربي��ة م��ن خ�لال ع��دة قوان�ين وت�ش��ريعات بالدول��ة بالإ�ضاف��ة اىل ع��دد م��ن
االتفاقي��ات الدولي��ة ،حي��ث ين���ص القان��ون االحت��ادي رق��م  24ل�س��نة  1999يف �ش��أن حماي��ة البيئ��ة وتنميته��ا يف
مادته الثانية ع�شر على حظر �صيد �أو قتل �أو �إم�ساك الطيور واحليوانات الربية والبحرية املحدد �أنواعها يف
القوائ��م �أرق��ام ( )3،2،1املرفق��ة بالقان��ون ،ويحظ��ر حي��ازة هذه الطي��ور واحليوانات �أو نقله��ا �أو التجول بها �أو
بيعها �أو عر�ضها للبيع حية �أو ميتة �إ ّال بعد احل�صول على ترخي�ص من ال�سلطات املخت�صة ،كما يحظر �إتالف
�أوكار الطي��ور املذك��ورة �أو �إع��دام بي�ضها.
ووف��ق م��ا ذك��ر �أع�لاه ف�إن��ه يتب�ين ب��أن جمي��ع ال�صق��ور الربي��ة حممي��ة من قب��ل الدولة ،حي��ث ت��ويل الدولة كثري
من االهتمام حلفظ هذه الأنواع من االنقرا�ض وحماية بيئاتها من التدهور .كما توجد كذلك عقوبات رادعة
للمخالفني لهذه القوانني والت�شريعات.

•
•
•
•

�إ�ص��دار ج��وازات ال�صق��ور الت��ي ت�س��هل عملي��ه انتق��ال ال�صق��ور ب�ين ال��دول دون احلاج��ة لإ�صدار �ش��هادات
ا�س��ترياد وت�صدي��ر �أو إع��ادة ت�صدي��ر له��ذه ال�صقور يف كل رحل��ة �صيد خارج الدول
توزيع احللقات املعدنية امل�ستخدمة لتعريف ال�صقور املرباة مبراكز �إكثار ال�صقور بالدولة
تلقي البالغات حول ال�صقور املفقودة وامليتة وال�صقور التي يتم العثور عليها لال�ستدالل على �أ�صحابها
القي��ام بعملي��ة املتابع��ة ملراك��ز �إكث��ار ال�صق��ور بالدول��ة م��ن خ�لال ت�س��جيل ه��ذه املراك��ز وتعري��ف الأن��واع
املرباة يف اال�س��ر

عن��د اقتن��ا�ؤك ل�صق��ر جدي��د يج��ب مراع��اة كافة �أحكام و�ش��روط �إتفاقية �سايت���س �إذ يرتتب على ال�ش��خ�ص يف
حالة اال�سترياد:

مميزات جواز سفر الصقور

وثيـــقة ملكية لمــــالك الصقـــر

يستخدم لعدد غير محدود من السفرات

يمكــن مالــك جــواز الصقــر أو مــن ينــوب

يغنــي عــن اســتخدام شــهادات الســايتس

عنــه رسـ ً
ـميا باالنتقــال بالصقــر عبــر الحــدود

(االســتيراد والتصديــر وإعــادة التصديــر)
فــي كل ســفره
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شروط استيراد الصقور

1

استخراج شهادة تصدير أو إعادة تصدير سايتس من الدولة المصدرة

2

استخراج شهادة استيراد سايتس من وزارة التغير المناخي والبيئة

3

شهادة صحية تثبت خلو الصقر من األمراض

4

التأكــد مــن وجــود حلقــة معدنيــة مغلقــة برجــل الصقــر ،وهــذا الشــرط
ملــزم للصقــور المســتوردة والمتداولــة فــي الدولــة.

11

جهود المحافظة على الصقور والحبارى
�س��عت دول��ة الإم��ارات اىل دع��م العدي��د م��ن امل�ش��اريع ال�س��اعية للمحافظ��ة عل��ى احليوان��ات الربي��ة والطي��ور
املهاج��رة يف الدول��ة ،حي��ث توج��د يف الدول��ة العدي��د م��ن برام��ج �إكث��ار ال�صق��ور امله��ددة باالنقرا���ض والت��ي
يت��م ا�س��تخدامها الحق� ًا لريا�ض��ة ال�صي��د بال�صق��ور ،مم��ا يخف��ف ال�ضغط عل��ى املجتمعات الربي��ة لل�صقور يف
الدولة .حيث �أن الت�ش��ريعات الوطنية بالدولة متنع وجترم �صيد ال�صقور من الربية حيث ت�صل عقوبة �صيد
ال�صق��ور الربي��ة �إىل احلب���س مل��دة �س��تة �أ�ش��هر وغرام��ة مالي��ة مبق��دار � 20ألف درهم.
وكم��ا جت��در اال�ش��ارة ب��أن ال�صي��د بال�صق��ور مرتب��ط بطائ��ر احلب��ارى ،وه��و طائ��ر حمل��ي مه��دد باالنقرا���ض،
وعليه فقد قامت الدولة كذلك بدعم برامج احلفاظ على احلبارى و�ضمان بقائها ب�أعداد وفرية واملحافظة
عل��ى تنوعه��ا و�أ�صوله��ا الوراثي��ة ،حي��ث مت ت�أ�سي���س ال�صن��دوق ال��دويل للحف��اظ عل��ى احلب��ارى منذ ع��ام 1977
وال��ذي يه��دف �إىل موا�صل��ة تنفي��ذ ر�ؤي��ة املغف��ور ل��ه ب��إذن اهلل ال�ش��يخ زاي��د ب��ن �س��لطان �آل نهي��ان يف ا�س��تعادة
�أع��داد م�س��تدامة م��ن طي��ور احلب��ارى يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة .وعلي��ه مت تو�س��ع ن�ش��اط ال�صن��دوق
يف تطبي��ق ه��ذه الر�ؤي��ة ليلع��ب دور ًا قيادي� ًا يف املحافظ��ة عل��ى احلب��ارى عل��ى امت��داد نطاق انت�ش��ارها يف الدول
واملناط��ق املختلف��ة .كم��ا يت��وىل ال�صن��دوق حالي� ًا �إدارة مراك��ز �إكث��ار ه��ي املرك��ز الوطن��ي لبح��وث الطي��ور يف
منطقة �س��ويحان ب�أبوظبي ،ومركز ال�ش��يخ خليفة لإكثار احلبارى يف �أبوظبي ،ومركز الإمارات لتنمية احلياة
الفطرية يف اململكة املغربية ،ومركز ال�ش��يخ خليفة لإكثار احلبارى يف جمهورية كازاخ�س��تان ب�آ�س��يا الو�س��طى.
وتقوم املراكز بانتاج كميات كبرية من احلبارى �س��نويا بانواعها احلبارى الآ�س��يوية وحبارى �ش��مال �أفريقيا،
وال��ذي عل��ى اث��ره يت��م �إط�لاق احلب��ارى يف مناط��ق �إنت�ش��ارها و�إدارة وتتب��ع املجموع��ات باالقم��ار ال�صناعي��ة،
ل�ضم��ان قيا���س م�س��تويات جن��اح طيور الأط�لاق يف الت�أقلم واالنت�ش��ار والتكاثر.
كم��ا يت��م كذل��ك �س��نوي ًا �إع��ادة �إط�لاق ال�صق��ور يف الربي��ة يف البيئات الطبيعي��ة لها �ضمن برنامج ال�ش��يخ زايد
لإطالق ال�صقور يف عدد من الدول وت�شمل كازاخ�ستان واململكة املغربية وغريها ،حيث يهدف برنامج ال�شيخ
زاي��د لإط�لاق ال�صق��ور ،ال��ذي تدي��ره هيئة البيئة � -أبوظبي� ،إىل �إع��ادة ت�أهيل ال�صقور امل�صادرة وغريها من
اجلوارح من خالل �إطالقها �إىل بيئتها الربية.
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