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استبيان جمعية حماية البيئة كشف عن أن 62% من املشاركني يرون أن الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة »حافظ على الكائنات«

30% من اجلمهور يحبذون صيد الطيور في جميع مناطق الكويت

جــاء بالالئحة مبنع الصيد 
طــوال العام ويســمح فقط 
بصيــد األنواع املذكورة في 
ملحق الالئحة وهي األنواع 
اصطيادهــا  التــي ميكــن 
للحفاظ على استدامة املوارد 

الطبيعية«.
ولفــت إلــى ان احملــور 
الثانــي تناول األدوات التي 
يسمح باستخدامها في صيد 
الطيور وأكــدت نتائجه ان 
األســلحة الهوائية وجاءت 
نسبتها 4٧%، وسائل الصيد 
التقليدية وحازت نسبة %45، 
األســلحة النارية ونسبتها 
44%، وأجــاب نحو ١١% بال 
أعلــم، ونحــو 8% أجابوا بـ 

»ليس أيا مما سبق«.
انــه يســمح  وأوضــح 
بالصيد باستخدام األسلحة 
صجمــة(  )أم  الهوائيــة 
ووســائل الصيد التقليدية 
مثل الفخاخ والصقور ومينع 
منعا باتا الصيد باستخدام 
األسلحة النارية مثل الشوزن 
وغيرهــا بجميــع انواعهــا 
الهوائية املضغوطة. ومينع 
منعــا باتــا اســتيراد وبيع 
واســتخدام الشباك بجميع 
أنواعها وأشــكالها وألوانها 
في عمليــات الصيد وكذلك 
األجهزة التي تساعد بجذب 

الطيور والدمى.
البرامــج  وذكــر عضــو 
واألنشطة ان احملور الثالث 
من االستبيان كان »ما رأيك 

بالصيد هي عملية استخدام 
وســائل معينــة كالشــباك 
واملصائد والفخاخ والبنادق 
او غيرهــا لقتل احليوانات 
او االمساك بها أو اسرها أو 
تسميمها أو أي وسائل أخرى 
مستحدثة أو غير مرخصة 
وال يشــمل الصيــد املنظم 
واملرخص لألسماك والربيان.

وأضاف »ان احملور األول 
كان حول السؤال عن السماح 
الطيــور، وجــاءت  بصيــد 
النتائــج كما يلــي: جلميع 
أنواع الطيور ٢3%، لبعض 
أنواع الطيور استحوذت على 
نســبة 58%، ال أعلــم أجاب 
بها نحو 8%، فيما أجاب %9 
بـ »ال يسمح بصيد الطيور 
قطعيــا«. والصحيح هو ما 

البحر«.
وذكــر ان احــد محــاور 
االســتبيان تناولــت »مــن 
اشــتراطات االجتار الدولي 
في الكائنات الفطرية املهددة 
باالنقراض«، وجاءت النتائج 

في هذا احملور كما يلي:
احلصول على ترخيص 
ســايتس ١3%، احلصــول 
على الشهادات 5%، االلتزام 
بالتجهيز والنقل ٧%، »وكل 
ما ســبق« أجاب بهــا نحو 
45%، »ال أعلــم« شــارك بها 
نحو ٢4%، فيما قال نحو %5 

»ال أهتم«.
وفي كل احلــاالت يجب 
احلصــول علــى ترخيــص 
أو شــهادة ســايتس وفقــا 
لالشتراطات االتفاقية والهيئة 
العامة للبيئة والهيئة العامة 
للزراعه والثروة السمكية.

من االستثناءات اخلاصة 
باتفاقيــة االجتــار الدولية 
بالكائنــات الفطرية املهددة 
باالنقراض، وهذا احملور حقق 
النسب التالية، يقول عضو 
البرامج واألنشطة بجمعية 
البيئــة: لألغراض  حمايــة 
الشــخصية 4%، عينات أو 
أنــواع 4%، وللمؤسســات 
العلمية شارك بها نحو ٢8%، 
وألنواع احليوانات وشارك 
بها نحو 6%، فيما أجاب نحو 
١8% بـ »كل ما سبق«، ونحو 
3٠% بـ »ال أعلم«، ونحو ١٠% 

بـ »ال أهتم«.

للكائنــات البريــة »صــح« 
حــازت نحو ٧٠%، و»خطأ« 

أجاب بها نحو %3٠.
وفي املادة )١١( من الالئحة 
التنفيذية وفي بند محظورات 
الصيــد البري مت اســتثناء 
الصيــد لألغــراض العلمية 
بعد موافقة اجلهات املعنية 
املختصة بالتنسيق مع الهيئة 
العامة للبيئة واستثناء البقر 
واالبــل والدواجــن واملاعز 
ويتــم حتديدهــا مــن قبل 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثــروة الســمكية وهيئة 
الغذاء والتغذية وأخيرا جمع 
الكمأة )الفقع( لالســتهالك 
الشــخصي وليــس لغرض 
البيــع أو االجتار كما مينع 
جمعها من املناطق احملمية.

وأضاف عبداهلل الزيدي: 
»عرفت الالئحة مبهام اجلهات 
ونقاط االتصال بأن الهيئة 
العامــة للبيئــة هــي نقطة 
االتصــال الوطنية التفاقية 
سايس وهي املختصة بإصدار 
جميع التشريعات املتعلقة 
وتراخيــص  باالتفاقيــة. 
ســايتس هــي تراخيــص 
االجتار الدولي التي تصدرها 
العامــة لشــؤون  الهيئــة 
الزراعة والثروة الســمكية 
وتكون ترخيص تصدير او 
ترخيص اســتيراد. ويعني 
االجتار الدولي واملقصود به 
التصدير او اعادة التصدير 
أو االســتيراد او االيراد من 

مــن يرغــب فــي الصيد أن 
يحصل علــى رخصة صيد 
وهــي رخصــة مختلفة عن 
رخصة حيازة السالح وتقوم 
وزارة الداخليــة باصدارها 
بالتنسيق مع الهيئة العامة 
للبيئة وال متنح ألقل من عمر 
إحدى وعشرين عاما وتكون 

صالحيتها ملدة عام.
وقال الزيدي: ان الالئحة 
التنفيذيــة لقانــون حماية 
البيئة نظمت صيد الطيور 
مبا يناســب احملافظة على 
احلياة الفطرية في الكويت، 
وهنا جند النتائج كما يلي:
»حافــظ  موافــق   6٢%
علــى الكائنات«، وقال نحو 
33% »غيــر موافــق« )ظلم 
الصيادين(، فيما أجاب نحو 
5% بال أعلم، وجاءت نسبة 

»ال أهتم« ٠%.
»ويسمح الصيد في...« 

وجاءت نتائجه كما يلي:
مناطــق  جميــع   3٠%
الكويت، و38% أجابوا »في 
الزاوية الشمالية«، وقال نحو 
٢٠% ال أعلم، ونحو ١3% قالوا 
»ال يســمح بالصيد بتاتا«. 
وحددت الالئحة الصيد في 
الغربية  الشــمالية  الزاوية 
مــن الكويت غــرب املطالع 
ـ العبدلــي وشــمال طريق 

األطراف ـ الساملي.
وأشــار الى محور »فيما 
عدا بعــض أنــواع الطيور 
مينع منعا باتا الصيد البري 

بتحديد مواســم الصيد في 
شــهرين بالســنة وحتديد 
أنــواع الطيــور املخصصة 
للصيد؟« وجــاءت نتائجه 

كما يلي:
%53 أجابوا مبوافق، %55 
قالــوا »غير موافــق«، فيما 
أجاب 3% بال أعلم، و١% قالوا 
»ال أهتم«، مؤكدا أن مواسم 
صيد الطيور حددت في فصل 
اخلريــف ابتداء مــن ١ ـ 3٠ 
سبتمبر وفصل الربيع من 
١ ـ 3٠ ابريل وللهيئة العامة 
للبيئة احلق في منع صيد أي 
نوع من الطيور أثناء موسم 
الصيد حســب حالة الطير 
ولها احلق أن تقوم بشــكل 
دوري بتحديــث وتعديــل 
مواسم صيد الطيور حسب 

ما تراه مناسبا.
وأضاف عبداهلل الزيدي: 
مينــع صيــد طائر كــروان 
احلجر بــأي نوع من أنواع 
األســلحة ويســمه بصيده 
باســتخدام الصقــور فقط 
68% أجابوا بااليجاب وكانت 
اجاباتهم صحيحة فيما أجاب 

نحو 35% بـ »خطأ«.
ورخصة حيازة السالح 
للصيد هي نفســها رخصة 
نســبة  وكانــت  الصيــد، 
املشاركة ونتائجه كما يلي:

%39 قالوا »صح«، و%6٠ 
أجابوا بـــ »خطأ«. وحددت 
التنفيذية ضوابط  الالئحة 
تراخيــص الصيد فعلى كل 

دارين العلي

أعلنت اجلمعية الكويتية 
نتائــج  البيئــة  حلمايــة 
الذي  اســتبيانها الشــهري 
نظمته حــول صيد الطيور 
ضمن سلسلة االستبيانات 
االســتطالعية التي تنظمها 
لرفع الوعي بقانون حماية 
البيئــة، وجــاءت نتيجــة 
االستبيان لقياس مدى الوعي 
في قرار الهيئة العامة للبيئة 
)3 لسنة ٢٠١٧( والذي القى 
رواجا شاســعا في وسائل 
التواصل االجتماعي وخاصة 
حملبي وهواة صيد الطيور 

والقنص. 
البرامــج  وأكــد عضــو 
واألنشطة باجلمعية عبداهلل 
الزيدي في تصريح صحافي 
أمس أن حملة التوعية بقانون 
حماية البيئة رقم )4٢( لعام 
٢٠١4 أطلقتهــا اجلمعية في 
مطلع هذا العام بالتعاون مع 
حملــة الهيئة العامة البيئة 
)تســوى نحميها( وتهدف 
احلملة إلى تعريف املواطن 
القانــون  واملقيــم بأهميــة 
البيئــي اجلديــد وضرورة 
االلتزام به وتطبيق أحكامه 
وتعزيــز مفهوم املشــاركة 

املجتمعية.
وذكر الزيدي ان استبيان 
»صيــد الطيــور« شــمل ١٠ 
محــاور مت طرحهــا علــى 
املشاركني، مبينا ان املقصود 

عبداهلل الزيدي 

47 % من املشاركني 
يؤيدون استخدام 

األسلحة الهوائية في 
الصيد.. و45% اختاروا 

األسلحة النارية

 70% ذهبوا إلى 
ضرورة منع الصيد 

البري للكائنات البرية


