CONSILIUL INTERNATIONAL AL VANATORII SI
CONSERVARII VANATULUI - C.I.C.
- PREZENTARE Misiune şi obiective
În toate instanţele naţionale şi internaţionale preocupate de gestionarea speciilor sălbatice, CIC şi
membrii săi vizează :
• o abordare globală a mediului, bazată pe conştiinţa colectivă ;
• respectarea unui echilibru natural între toate formele de viaţă din ecosistemele sale ;
• conservarea naturii în interesul generaţiilor prezente şi viitoare ;
• lupta contra pierderii nivelului biodiversităţii ;
• utilizarea optimă şi durabilă a resurselor naturale, ca şi condiţie esenţială, precum şi crearea de
profituri sociale şi economice pentru incitare la protecţia lor ;
• ameliorarea gestiunii faunei sălbatice, managementului şi utilizării teritoriilor ;
• promovarea cercetării şi informării ştiinţifice, precum şi difuzarea de informaţii către marele
public.
CIC se angajează să întreprindă tot ce îi stă în putinţă pentru a atinge aceste obiective în manieră etică şi
declară aceste principii ca bază a tuturor intervenţiilor şi activităţilor sale în întreaga lume.
Parteneriat internaţional pentru vânătoarea durabilă
CIC întreţine alianţe puternice pentru promovarea utilizării durabile şi dezvoltării politicilor de mediu
cu parteneri precum :
• Instituţiile Naţiunilor Unite : FAO, PNUE, PNUD,UNESCO
• Convenţii de mediu :
- Convenţia privind diversitatea biologică (CBD)
- Convenţia privind comerţul internaţional cu specii de faună şi floră ameninţate cu dispariţia
(CITES)
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare care aparţin faunei sălbatice (CMS) cu
care CIC a semnat un acord de parteneriat în 2005.
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare din Africa-Eurasia (AEWA)
- Convenţia referitoare la conservarea vieţii sălbatice şi a mediului natural din Europa
(Convenţia de la Berna)
- Conservarea de la Ramsar privind zonele umede
Organizaţii internaţionale neguvernamentale :
• UICN – Uniunea Mondială pentru Natură
• Wetlands International
• Asociaţia Internaţională pentru vânătoarea cu şoimi (IAF)
• Federaţia Asociaţiilor de Vânătoare şi conservarea faunei sălbatice din UE (FACE)
• WWF, BirdLife, Asociaţia mondială a fazanilor, etc.
• Uniunea internaţională a biologilor vânatului (IUGB)
Statut
Consiliul Internaţional al Vânătorii şi Conservării Vânatului este un organism consultativ independent
pe plan politic care urmăreşte conservarea speciilor de vânat. Pentru a atinge acest obiectiv, CIC
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promovează utilizarea durabilă a resurselor vieţii sălbatice. Născut dintr-o iniţiativă a reprezentanţilor
din 4 ţări europene (Franţa; România, Polonia şi Cehoslovacia), CIC a fost conceput în 1928, iar printre
ţările fondatoare s-a aflat şi România. Organizaţia a fost înscrisă la Paris în 1930 şi, din acel moment, a
dobândit o recunoaştere mondială în calitate de consilier unic în domeniul utilizării durabile şi
conservării faunei sălbatice.
CIC este recunoscut de către guvernul austriac ca o organizaţie neguvernamentală, cu scop ne lucrativ şi
de interes public. Din 2003 CIC are sediul social la Viena. Alături de Convenţia asupra diversităţii
biologice (CBD) şi Convenţia privind comerţul internaţional al speciilor de faună şi floră sălbatică
(CITES). CIC are statutul de Organizaţie inter-gouvernementală.
Membrii
Organismul este unic prin diversitatea sa, reunind membri titulari din 32 de State membre, ONG -uri,
precum AGVPS, şi membri individuali, inclusiv experţi ştiinţifici, din 82 de ţări.
Structură
Comisii şi grupuri de lucru internaţionale
Prin aceste comisii şi grupuri constituite într-o reţea, conduce proiecte, formulează recomandări şi
organizează conferinţe referitoare la aspectele ştiinţifice ale conservării utilizării faunei sălbatice. Se
ocupă de :
• politici: utilizare durabilă, măsuri privind mediul şi agricultura
• biologia vânatului: păsări migratoare, vânat mare, vânat mic, vânat tropical, câini de vânătoare,
expoziţii şi trofee
• cultură: vânători tradiţionale, vânătoarea cu şoimi, cinegetică în artă, vânătoare fotografică,
vânătoare şi gastronomie.
• educaţie
Centrele de coordonare regională:
• în Europa centrală şi de sud-est
• în Asia centrală
Activităţi :
Servicii furnizate :
• vânătorului în calitate de apărător al resurselor naturale
• tuturor celor care investesc în gestiunea faunei sălbatice
• marelui public invormându-l despre valorile faunei sălbatice şi a unei vânători raţionale
• pentru conservarea speciilor şi habitatului natural
• pentru combaterea sărăciei, prin utilizarea durabilă a beneficiilor de către populaţiile locale
• pentru dezvoltarea şi stabilirea normelor, directivelor, politicilor şi reglementărilor în ceea ce
priveşte vânătoarea durabilă şi gestiunea faunei sălbatice
• pentru lupta contra braconajului şi supraexploatării faunei sălbatice şi habitatelor acesteia
• pentru dezvoltarea studiilor şi proiectelor pilot
www.cic-wildlife.org
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