إعــــــــــــالن
من قبل الصيادين المسؤولين في المنطقة
الحوامة المهاجرة من
ألجل الحفظ والصيد المسؤول لمطيور والحماية الكاممة لمطيور ّ
الصيد عمى مسار الطيور المهاجرة في حفرة انهدام  -البحر األحمر

إن الصيادين المسؤولين في المنطقة:
مدركين أن مسار الطيور المياجرة في حفرة انيدام  -البحر األحمر ىو ثاني أىم مسار لمطيور المياجرة في العالم،
الحوامة المياجرة؛
والمسار األكثر أىمية في نظام مسارات أفريقيا –أوروآسيا ،وأنو ذو أىمية خاصة بالنسبة لمطيور ّ
الحوامة المياجرة تكون في حالتيا األكثر ضعفاً أثناء ىجرتيا عمى طول مسار الطيور المياجرة في
مدركين أن الطيور ّ
حفرة انيدام  -البحر األحمر ،ليس فقط من اإلجياد الفسيولوجي الذي يفرضو جيد اليجرة ،ولكن أيضا من حقيقة أن
كافة أفراد بعض األنواع تتجمع بكثافة في "مواقع عنق الزجاجة"؛
مالحظين أن كافة أفراد العديد من أنواع الطيور المياجرة بما في ذلك األنواع الميددة عالمياً إضافة لمعديد من أنواع
طيور طرائد الصيد وغيرىا ميددة من قبل مجموعة من المخاطر بفعل اإلنسان ،بما في ذلك الصيد العشوائي خالل
ىجرتيا الموسمية عمى طول مسار الطيور المياجرة في حفرة انيدام  -البحر األحمر ،وأن ىذا يمكن أن يكون لو
تأثيرات شديدة عمى مجتمعاتيا العالمية؛
مدركين أن الصيد ىو جزء من األنشطة التقميدية ليذه البمدان في المنطقة ،وأن الصيادين ليم دور ميم في تأكيد أن
الصيد يتم بشكل قانوني ومستدام؛
أخذين بعين االعتبار أن أنشطة الصيد ينبغي أن تمتزم دائما بالقوانين الوطنية التي تدير صيد طيور الطرائد وغيرىا،
وأن قوانين الصيد الوطنية تتماشى مع ميثاق ممارسات الصيد المستدام من الطيور؛
أخذين بعين االعتبار أن أعمال الصون عمى طول مسار اليجرة يتم تنفيذىا حتى اآلن بشكل رئيسي عمى بعض مواقع
عنق الزجاجة ،لكن المناطق الواقعة خارج ىذه المواقع لم تتمق سوى القميل من االىتمام ،ومع ذلك فإن أنشطة الصيد
غير المشروع وغير المستدام ال تزال تمارس عمى نطاق واسع؛
الحوامة المياجرة في أي بمد يعتمد عمى الظروف السائدة والتدخالت في البمدان
مدركين أن الحفاظ عمى الطيور ّ
األخرى ،وعمى إشراك جميع أصحاب المصمحة المعنيين (القطاع الحكومي وغير الحكومي والخاص) عمى طول

مسار الطيور المياجرة في حفرة انيدام  -البحر األحمر؛
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الحوامة المياجرة تمعب دو اًر حيوياً في البيئة وال سيما بسيطرتيا عمى اآلفات الزراعية مثل القوارض
مدركين أن الطيور ّ
والجراد ،وأنيا يجب أن تحظى بالحماية الكاممة القانونية طويمة األمد في المنطقة بسبب ىذه الوظيفة البيئية الميمة؛

الحوامة المياجرة تتشارك بذات القمق واالىتمام والمسؤولية
أخذين بعين االعتبار أن البمدان في منطقة مشروع الطيور ّ
الحوامة المياجرة التي ليا مكانة ميمة في األديان والثقافات ،وفي تراث المنطقة الطبيعي؛
عن الطيور ّ

مدركين أن التعاون المشترك و المشاركة ىي من األمور األساسية بين جميع األمم التي تتقاسم وتشترك بتمك األنواع
المياجرة ومكونة جزء ال يتج أز من مسار الطيور المياجرة.
الحوامة المهاجرة عمى طول
ولذلك ،فإن الصيادين المسؤولين في المنطقة واستجابة لمحاجة إلى الحفاظ عمى الطيور ّ
مسار الطيور المهاجرة في حفرة انهدام  -البحر األحمر وبما يتماشى مع ميثاق الممارسات الفضمى في الصيد المسؤول:
عمى استعداد لمعمل من أجل إحياء التقاليد التراثية في الصيد وتحسين دورىم في نظم إدارة ومراقبة الصيد ،وتعزيز
الحوامة المياجرة ضمن محيطيم وعالقاتيم داخل أراضييم عمى طول
مفيوم مبادئ الصيد المسؤول وحماية الطيور ّ

مسار الطيور المياجرة في حفرة انيدام  -البحر األحمر؛

الحوامة المياجرة عمى
سيمجؤون لتعزيز التنسيق والتعاون عمى الصعيدين المحمي واإلقميمي ،والى زيادة حماية الطيور ّ
طريق ىجرتيا عمى طول ىذا المسار من التيديدات الناشئة عن الصيد؛
الحوامة المياجرة (باإلمساك ،إطالق
عمى استعداد التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو االمتناع الكامل من صيد الطيور ّ

النار ،واالزعاج واألخذ الفعمي من عين المكان ) داخل أراضييم عمى طول مسار الطيور المياجرة في حفرة انيدام -

البحر األحمر ،وعمى الخصوص وبشكل أىم في مواقع عنق الزجاجة خالل ذروة مواسم اليجرة؛
الحوامة المياجرة ،وتشجيع زمالئيم
موافقين عمى اعتماد ميثاق أفضل الممارسات بشأن الصيد المسؤول وحماية الطيور ّ
من الصيادين اآلخرين في أنديتيم وجمعياتيم من خالل الحوار العتماد الميثاق واالنضمام إلى ىذا اإلعالن؛

الحوامة المياجرة ومثاالً ُيحتذى من قبل زمالئيم الصيادين األخرين
عمى استعداد لقبول أن يكونوا قدوةً و رسالً لمطيور ّ
في المنطقة ،معتبرين أنفسيم كقادة لمتغيير من أجل تمرير رسالة ىذا االعالن إلى المجتمع األوسع من الصيادين،

الحوامة المياجرة ؛
بما في ذلك أولئك الذين ليسوا عمى دراية بالمحنة التي تواجو الطيور ّ
الحوامة المياجرة لمحد من التيديدات الناجمة عن الصيد وزيادة الجيود
يشجعون األطراف األخرى المعنية بالطيور ّ
لحماية ىذه األنواع من الطيور عمى طول مسار الطيور المياجرة؛
عمى استعداد لتحفيز تشكيل مجموعات صيد مسؤولة والتي ستتبني ميثاق أفضل الممارسات في الصيد.
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