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 يُمنع إطالق النار على األصناف غير البرية من الطيور
تُطلّق النار أحيانًا على األصناف غير البرية من الطيور عندما يخطئ الصيادون في التعرف 

عليها أو عندما تطير ضمن الطيور البرية. تُفرض غرامات باهظة على من يُطِلق النار 
قانونية على األصناف غير البرية من الطيور. لتجنب إطالق النار على بطريقة غير 

 األصناف غير البرية من الطيور:

 برية. طيوًرا الُمستهدفة الطيور تكون أن من تماًما تأكد   

 النار. إطالق في مهارتك بها تسمح  التي المسافة على الطائر يكون أن من تحقق 

 السرب على أو  القائدة الطيور على النار تُطلق ال - عةالمتتبِّ  أو المفردة الطيور استهدف 
 البرية). غير األصناف فيها بما األخرى الطيور إصابة إلى ذلك يؤدي (قد

  (Freckled Duck) يجب على الصيادين أيًضا اتخاذ الحيطة بعدم صيد البط الُمنّمش

أثناء الطيران) ألن هناك  Hardhead أو هاردهيد Black Duck الذي يشبه البط األسود(

حظر تام على صيد هذه األصناف المهددة باالنقراض.  يُرجى قراءة نشرة معلوماتنا عن البط 

 www.gma.vic.gov.auللحصول على مزيد من المعلومات على  الُمنّمش

 أين يمكنني صيد البط؟

البط في غابات الوالية، وأراضي التاج الشاغرة ومحميات الطيور البرية في يُسمح بصيد 
الوالية.  يُسمح بالصيد أيًضا في أراضي التاج الُمؤجرة والمصرح بالصيد فيها، أو في 

األراضي الخاصة مع الحصول على اإلذن من صاحب اإليجار، أو المرخص له أو صاحب 
 .األرض/المدير على التوالي

 Cape Conran، و(Gippsland Lakes Coastal Park ث حدائق فقطهناك ثال
Coastal Parkو ، (Lake Albacutya Park  يُسَمح فيها بصيد البط في مناطق

 اإللكتروني Parks Victoria معينة.  توجه إلى موقع
)www.parkweb.vic.gov.au(  مزيد من المعلوماتللحصول على. 

تُغلق المستنقعات أمام الصيادين في أوقات معينة وذلك لحماية قد 
تركيزات أصناف الطيور المهددة باالنقراض، أو مستوطنات الطيور 

المائية المتناسلة. قد تُغلق المستنقعات أيًضا لتوفير مالجئ للطيور المائية 
اإللكتروني  GMA مراجعة موقعأثناء أوقات الجفاف. على الصيادين 

 .للتعرف على أحدث المعلومات

 تأكد من حمل ُرَخَصك معك
عاًما) حمل رخص صيد سارية  17 - 12يجب على جميع الصيادين، بما فيهم صغار السن (

تُجيز صيد البط.  ال يُسمح للناس األصغر  )Game Licence( المفعول لصيد الطيور البرية
 عاًما باستخدام األسلحة النارية، ولذلك، ال يُسمح لهم بصيد وال أخذ البط البري. 12من 

سارية المفعول وتُجيز لك صيد  نالبرية تكوعند صيد البط، احمل معك رخصة صيد الطيور 
 .)Firearms Licence( البط وحمل واستخدام األسلحة النارية

للحصول على رخصة صيد الطيور البرية التي تُجيز صيد البط، يجب على الصياد أوًال أن 
ف على الطيور المائية توجد استثناءات من االختبار لحاملي  (WIT) يجتاز اختبار التعرُّ

 (Junior رخص صيد الطيور البرية االحتياطية وصغار السن غير المقيمين في أستراليا

Provisional and Non-resident of Australia( في كلتا الحالتين، سيلزم على الصياد  .
حمل رخصة استخدام األسلحة النارية المعنية وأن يكون تحت الرقابة المباشرة من قِبَل  صياد 

 بالغ يحمل ترخيًصا كامًال لصيد البط.   يمكن العثور على التفاصيل الكاملة على
 www.gma.vic.gov.au 

 

 عبوة الحقيبة، طول فترة الموسم واألصناف
 بصيد يُسمح ولن الحقيبة، عبوة حجم ويقلّ  البط صيد موسم فترة تقلّ  ،2019 عام في

 ).Shoveler winged-Blue( الجناحين أزرق الجّراف
 

 عطلة في الواحد اليوم في برية بطات )4( أربع هو الحقيبة لعبوة األقصى الحد 
 أيام بقية في الواحد اليوم في برية بطات )5( وخمس االفتتاحية، األسبوع نهاية

  الموسم.
 الجناحين أزرق الجّراف بصيد يُسمح ال. 
 الشمس غروب بعد وينتهي 2019 مارس/آذار 16 في البط صيد موسم سيبدأ 

 .2019 مايو/أيار 19 األحد يوم في ساعة بنصف

استجابةً لظروف الجفاف التي قللت وفرة وتوالد  2019وتأتي التغييرات التي أدخلت في 
 .ومواطن البط البري عبر شرق أستراليا

 
 (Pacificهي: البط األسود الباسيفيكي  2019أنواع البط البري الذي يمكن صيده في عام 

Black Duck) وبط الجبال ،(Mountain Duck والحذف الشتوي الكستنائي ،(
)Chestnut Teal) والحذف الشتوي الرمادي ،(Grey Teal والبط زهري األذنين ،(
)Pink-eared Duck) وبط الغابة ،(Wood Duck) وهاردهيد ،(Hardhead .(

واستجابةً الستمرار تناقص أعداد الجّراف أزرق الجناحين لن يُسمح بصيدة في موسم صيد 
 .2019البط لعام 

 

 
 2019بصيد ذكر (على الشمال) وأنثى (على اليمين) الجّراف أزرق الجناحين في  ال يُسمح

 على التعرف مهارات على للحفاظ  الحقل. في تصطاده الذي البط على التعرف من تأكد
  البط بخصوص WISE و البرية) الطيور إدارة (سلطة GMA فيديو شاهد البط، أنواع

 اإللكتروني GMA موقع على الكفء) الفعال والصيد والسالمة المائية الطيور على (التعرف
 GMA موقع على بها قائمة الوارد المختارة المكاتب ضبع من منه نسخه على احصل أو

  ).www.gma.vic.gov.au( اإللكتروني

ممارسة الصيد في عطلة نهاية  -أوقات ممارسة الصيد الجديدة 
 األسبوع

. 2019الصيد في  ستستمر تجربة االفتتاح المتأخر في عطلة نهاية األسبوع التي يمارس فيها
) سيبدأ الموسم في أنحاء الوالية في 2019مارس/آذار  16عند االبتداء في يوم السبت (

 .  صباًحا 9:00الساعة 

) سيبدأ الصيد في أنحاء الوالية في الساعة 2019مارس/آذار  17عند االبتداء في يوم األحد (
 .صباًحا 8:00

في كل يوم من عطالت نهاية األسبوع التي سيتوقف الصيد بعد غروب الشمس بنصف ساعة 
 يمارس فيها الصيد.

 بقية أيام الموسم - أوقات الصيد 
بالنسبة لبقية أيام الموسم، يُسمح بصيد البط من قبل شروق الشمس بنصف ساعة، إلى ما بعد 

 غروب الشمس بنصف ساعة.

توريا يمكنك تنزيل الكتيب اإلرشادي الذي يتناول صيد الطيور البرية في فيك
)www.gma.vic.gov.au     .للحصول على تفاصيل طريقة حساب ذلك ( 

 نشرة معلومات 

  2019موسم صيد البط لعام
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 زورق. للحصول على معلومات مفصلة، قم بزيارة
www.transportsafety.vic.gov.au 

ن فرصك  حّسِ
 لتحسين فَُرص أخذ الطيور إلى منزلك ولتقليل خطورة اإلصابة، قم باآلتي:

  اختبر نمط بندقيتك للتأكد من أنك تستخدم مجموعة الصمامات والطلقات
 Tom Roster’sالتي تصطادها (راجعالصحيحة القتناص الطيور 

Lethality Table  في الكتيب اإلرشاديGame Hunting in Victoria( 

  اطلق النار فقط على الطيور التي تقع في المسافة التي  تسمح بها مهارتك في
 متًرا) 30إطالق النار (بالنسبة لمعظم الصيادين يقع ذلك في حدود 

 الُمصطادة وال تصطاد في المناطق التي  كّون استراتيجية السترداد الطيور
 يصعب استرداد الطيور الُمصطادة منها

 استخدم كلب صيد ُمدرب تدريبًا جيًدا السترداد الطيور الُمصطادة 

 احرص على ممارسة إطالق النار بانتظام لتحسين مهاراتك والحفاظ عليها 

  دليل كيف تكون صياًدا أفضل للطيور بإمكان الصيادين إنزال نسخة مجانية من
والنشرة التمهيدية من موقع  ) Be a better game bird hunterالبرية (
GMA  اإللكتروني.  قم بزيارة صفحة تعليم إطالق النار على

www.gma.vic.gov.au 

 ف تعلُّم األساسيات عن صيد الطيور البرية قبل موسم صيد البط في احضر ص
  www.gma.vic.gov.au . سّجل الدخول في2019عام 

 186 136بلّغ عن الصيد غير القانوني. اتصل على 
أوضاع خطرة أو غير قد يتسبب السلوك غير المسؤول أو غير القانوني   في حدوث 

مستدامة. من المهم أن يكون الصيادين على مستوى المسؤولية وأن يشجعوا بقية المجتمع على 
 أداء األعمال الصحيحة.

عبر موقعها  GMAال تتسامح مع الصيد غير القانوني. بلّغ عن أي صيد غير قانوني لـ 
أو عن  186 136أو مركز خدمة الزبائن على  www.gma.vic.gov.auاإللكتروني 

 Victoria.أو  شرطة  000 333 1800على  Crime Stoppersطريق االتصال بـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االمتثال لقوانين صيد الطيور البرية
تُفرض عقوبات بالغة عليك إذا خالفَت القانون قد تشمل سحب رخص صيد الطيور البرية 

الصيد األخرى. احرص على اتباع قوانين واألسلحة النارية منك و/أو سالحك أو أدوات 
 الصيد لحمايتك وحماية الطيور البرية التي تصطادها.

 اللوائح المهمة التي يجب أن تتذكرها

 الصيد على األراضي الخاصة والعامة

تنطبق قوانين صيد الطيور البرية على كال األراضي الخاصة والعامة. بإمكان الموظفين 
قوانين صيد الطيور البرية  وتنفيذها في جميع حيازات المصرح لهم الحصول على 

 األراضي.

 الطلقات غير السامة

يحظر استعمال طلقات الرصاص في صيد البط في جميع أنحاء فيكتوريا. وهذا يشمل صيد 
األراضي العامة البط في جميع المستنقعات، والمجريات المائية، واألراضي الجافة في 

والخاصة (هناك بعض االستثناءات).  ينشط الموظفون المصرح لهم في اختبار ذخيرة البنادق 
 خالل موسم الصيد.

 ) هو أمر غير قانونيHigh-gradeتجاوز الحد األقصى لعبوة الحقيبة (

ملء حقيبتك إلى الحد األقصى ثم التخلص من بعض محتوياتها أو  High-gradingيتضمن 
ائه آلخرين لكي تأخذ عدًدا أكبر من البط المحدد لحقيبتك في اليوم.  يفعل الصيادون ذلك إعط

عندما يريدون أخذ أصناف أفضل أو عندما يشاركون محتويات حقيبتهم مع شخص آخر. 
 مسموح لك بأخذ الحد اليومي لعبوة حقيبتك فقط ال غير.

 االحتفاظ بجناح مكسو تماًما بالريش

فون المصرح لهم من تحديد جميع أنواع الطيور المائية التي في حوزتك لكي يتمكن الموظ
بسرعة وبدقة، يجب أن تترك جناًحا مكسو تماًما بالريش في أي بطة تصطادها إلى ما قبل 

 طهيها مباشرة أو أخذها إلى مكان سكنك المعتاد.

 الصيد من زورق

 تصطاد أن والقنوات) المياه ومسارات والجداول (كاألنهار المائية المجريات على لك يُسمح
 المفتوحة المياه مجريات وعلى ُعقد. خمس سرعته تتجاوز ال بمحرك، زورق من البط

 المحرك كان إذا بمحرك زورق من البط بصيد  لك يُسمح ال والمستنقعات)، (كالبحيرات
 ال. أو حركةال ناقل عند أكان سواءً  دائًرا،

على جميع رواد الزوارق االمتثال لمتطلبات السالمة التي تمليها هيئة السالمة البحرية في 
     فيكتوريا المتعلقة بالزوارق، وهذا يشمل ارتداء سترات النجاة المطلوبة أثناء صيد البط من

  إخالء المسؤولية
والعاملين بها ال يقدمون أي ضمانات بعدم خلوها من أي نوع من األخطاء وال عدم مالءمتها كليةً  Victoriaقد تساعدك هذه النشرة، لكن والية  

ها من المسؤولية القانونية بشأن أي خطأ أو خسارة أو أي عواقب أخرى قد تترتب على لألغراض التي تسعى لتحقيقها ولذلك فالوالية تخلي ذات
 اعتمادك على المعلومات الواردة بهذه النشرة.
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 اللوائح التي تم إدخالها حديثًا

 .2018تم أدخال اللوائح التالية في عام 

 

يجب على الصيادين بذل جميع الجهود المعقولة لجمع الطيور التي يصطادونها فوًرا. حالما 

وبذل جميع الجهود المعقولة يسقط طائر، يجب على الصياد التركيزعلى هذا الطائر فقط 

السترداده فوًرا. ال ينبغي عليك االستمرار في إطالق النار على طيور أخرى. وفقًا للقوانين 

 القائمة حاليًا، يجب عليك قتل أي طائر بري فوًرا إذا كان ال يزال على قيد الحياة عند جمعه.

 

أدخلت على لوائح صيد الطيور  للتأكد من عدم إهدار الطيور البرية، تتطلب التغييرات التي

البرية اآلن أيًضا، من الصيادين قطع وأخذ لحم الصدر على األقل من  الطيور الُمصطادة. 

إذا قرر الصياد عدم االحتفاظ بالطائر البري بأكلمه وال أخذه معه إلى منزله، سيجب عليه 

على الصيادين إبقاء أن يأخذ على األقل كال الصدرين من الطائر البري الذي اصطاده. يجب 

 الطائر أو صدري البطة في حوزتهم إلى ما قبل طهيه أو أخذه إلى المنزل مباشرةً.

 


