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تمهيد
استشــراًفا لمســتقبٍل مزدهــٍر ومســتدام، حظيــت الحيــاة الفطريــة باهتمــام ودعــم حكومتنــا الرشــيدة، منــذ عهــد 
الملــك عبدالعزيــز »طيــب اللــه ثــراه« وحتــى وقتنــا الحاضــر حيــُث ال يــزال الســعي حثيًثــا مــن كافــة قطاعــات وزارة 
البيئــة والميــاه والزراعــة لتحقيــق أهــداف الرؤيــة الطموحــة 2030 التــي أطلقهــا ولــي العهــد صاحــب الســمو 

الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود.

ومــن تلــك المبــادرات كان اعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة بدايــًة للتكامــل فــي العمــل البيئــي لتحقيــق 
ــُة فــي بيئــة مزدهــرة ومســتدامة تحظــى بأعلــى درجــات الرعايــة مــن  الرؤيــة الطموحــة لالســتراتيجية المتمثل
الجميــع وذلــك عــن طريــق توفيــر الممكنــات وإشــراك جميــع األطــراف المعنيــة فــي صياغــة وتنفيــذ السياســات 
ــق الرفــاه  ــة فــي تحقي ــة قطــاع البيئ ــز فعالي ــة واســتدامتها، وتعزي ــة البيئ واالســتراتيجيات التــي تضمــن حماي

واالســتدامة االقتصاديــة والشــراكة المجتمعيــة

كمــا وتضمنــت االســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة مقارنــات مرجعيــة ألفضــل الممارســات العالميــة فــي أكثــر 
مــن خمســين دولــة مــن الــدول المتقدمــة فــي المجــال البيئــي، وحــددت مراكــز متخصصــة بــكل أولويــة مــن 
أولويــات البيئــة تتمتــع باالســتقالل المالــي واإلداري، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى بيئــة مزدهــرة ومســتدامة، 
وتعزيــز الحوكمــة والتكامــل لقطاعــات البيئــة واألرصــاد، إضافــة إلــى إيجــاد منظومــة بيئيــة ذات قــدرة عاليــة على 
األداء ومســتدامة ماليــًا. وهــذه المراكــز هــي: المركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة، المركــز الوطنــي لتنميــة 
الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر، المركــز الوطنــي لألرصــاد، المركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي، 

المركــز الوطنــي إلدارة النفايــات.

تلــى ذلــك اطــالق العديــد مــن اللوائــح واألنظمــة التــي تحــدد األطــر الرئيســية للعمــل البيئــي وتنظــم خدمــات 
المنتفعيــن ومــن ذلــك اصــدار الالئحــة التنفيذيــة لصيــد الكائنــات الفطريــة البريــة بتاريــخ 1441/11/19هـــ والتــي 

ُيعنــى بتنفيذهــا المركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة.

لذلــك يســر المركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة أن يقــدم لكــم هــذا الكتيــب القيــم )مرشــد الصيــاد( والــذي 
يهــدف إلــى إشــعار الصياديــن وغيرهــم مــن محبــي الحيــاة الفطريــة بتجويــد العالقــة مــع الحيــاة الفطريــة مــن 
خــالل االطــالع ومعرفــة أخالقيــات ومبــادئ وضوابــط الصيــد، واالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة 
بأنشــطة الصيــد، واللوائــح التنفيذيــة المتعلقــة بهــا، والتعريــف باألنــواع المســموح صيدهــا والتــي ال يعــارض 

صيدهــا الحفــاظ علــى التنــوع األحيائــي. 

وهــذا المرشــد يحمــل بيــن طياتــه دراســة علميــة مفيــدة، كمــا يحتــوي علــى إرشــادات ذات قيمــة عاليــة فــي 
ــاة الفطريــة واالرتبــاط بهــا. تربيــة اإلحســاس الوجدانــي بجمــال الطبيعــة، وخلــق شــعور المحبــة للحي

ــاة  ــة والحي ــن ومحبتهــم للطبيع ــاب مــن خــالل وعــي الصيادي ــر أن تتحقــق أهــداف هــذا الكت هــذا واألمــل كبي
الفطريــة.
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مقدمة
»ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون«  صدق الله العظيم

تزخــر المملكــة العربيــة الســعودية بتنــوع احيائــي فريــد وذلــك لكبــر مســاحتها وتنــوع بيئاتهــا بيــن غابــات وجبــال 
وســواحل وصحــاري، إال أن هــذه البيئــات تعرضــت إلــى ضغــوط بشــرية هائلــة خــالل العقــود األخيــرة أدت إلــى 

خلــل فــي النظــم البيئيــة وبالتالــي تدهــور التنــوع االحيائــي فيهــا.

ومــن هنــا أصبحــت الحاجــة ملحــة إلــى اتخــاذ تدابيــر متنوعــة تهــدف إلــى المحافظــة علــى التنــوع االحيائــي فــي 
ــه  ــه فــي مواطن ــوع ومكونات ــى هــذا التن ــراءات المحافظــة عل ــة اج ــة الســعودية وتشــمل كاف ــة العربي المملك

الطبيعيــة والعمــل علــى إنمائــه بالصــورة التــي تضمــن اســتمراره واســتدامته لألجيــال القادمــة.

ــاة  ــى الحي ــاظ عل ــام    الحف ــى مه ــة ليتول ــاة الفطري ــة الحي ــي لتنمي ــز الوطن ــر الســامي بإنشــاء المرك فــكان األم
الفطريــة والتنــوع االحيائــي والنظــم البيئيــة وتنميتهــا مــن خــالل تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة فــي برامج شــاملة 
وفاعلــة لتحقيــق االســتدامة البيئيــة وتعظيــم الفوائــد االجتماعيــة واالقتصاديــة. ويعمــل المركــز منــذ إنشــائه  
علــى تطويــر وتنفيــذ خطــط للتصــدي لألخطــار المحدقــة بالحيــاة الفطريــة فــي البــر والبحــر وإعــادة تأهيــل األنــواع 
التــي انقرضــت مــن البريــة واألنــواع المهــددة بخطــر االنقــراض مســتهدفًة إعــادة التــوازن البيئــي للنظــم البيئيــة 

الطبيعيــة.

وتمثــل الالئحــة التنفيذيــة لصيــد الكائنــات الفطريــة البريــة نتــاج العمــل المؤسســاتي الممنهــج الــذي يهــدف 
ــث قــام  ــة، حي ــي فــي المملك ــوع األحيائ ــى التن ــة بمــا يكفــل الحفــاظ عل ــد التراثي ــة الصي ــى اســتدامة هواي ال
المركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة بالعمــل علــى اعــداد ضوابــط ومعاييــر الصيــد البــري المســتدام فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية عبــر عقــد ورش عمــل علــى ثــالث مســتوياٍت ناقــش المســتوى األول منهــا 
معاييــر اعــداد ضوابــط الصيــد البــري المســتدام بالمملكــة واســتهدف الخبــراء والمختصيــن مــن داخــل المركــز 
ــارة مــن  ــة مخت ــد المســتدام مــع نخب ــط الصي ــي فقــد ناقــش ضواب ــا المســتوى الثان ــة, ام والجامعــات المحلي
الخبــراء واألكاديمييــن محليــا وإقليميــا ودوليــا, فيمــا ناقــش المســتوى الثالــث ضوابــط الصيــد البــري المســتدام 
مــع الجهــات المعنيــة ونخبــة مــن الصياديــن والمهتميــن بالحيــاة الفطريــة الســتطالع آرائهــم والخــروج بعــدد مــن 

ــا. ــا وعالمًي التوصيــات التــي نالــت القبــول محلًي

تزامــن ذلــك مــع تدشــين منصــة )فطــري( التــي تســهل الحصــول علــى خدمــات المركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة 
الفطريــة بشــكل عــام مثــل التراخيــص الالزمــة ألنشــطة االســتيراد والتصديــر، والخدمــات المقدمــة لهــواة 

الصيــد بشــكل خــاص مثــل تراخيــص الصيــد وإصــدار جــوازات الصقــور وغيرهــا مــن الخدمــات. 

ال يخفــى علــى الصياديــن والمهتميــن بعمليــة الصيــد عمومــًا أن الصيــد رياضــة عربيــة محببــة قديمــًا وحديثــًا، 
وهــذا الكتيــب الــذي بيــن يديــك »مرشــد الصيــاد« يعــد أحــد إصــدارات المركــز للتعريــف بالتنــوع األحيائــي فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، وأهميــة الحفــاظ علــى تــراث الصيــد التقليــدي مــع الحفــاظ علــى التنــوع األحيائــي.
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أخالقيات ومبادئ صيد الحيوانات البرية في 
المملكة:

الشــريعة اإلســالمية هــي الركيــزة فــي تنظيــم األمــور الحياتيــة ومنهــا الصيــد، وهــي المنهــج والدســتور الــذي 
أكــد عليهــا النظــام األساســي للحكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وحلــل اإلســالم الصيــد ومــا شــابه ذلــك 
مــن احتياجــات صالحــة، والصيــد جائــز بشــرط أن يكــون علــى اآلداب التــي يجســدها القــرآن وســنة النبــي محمــد 
صلــى اللــه عليــه وســلم، ويجــب علــى الصيــاد أن يخــاف اللــه فــي كل شــيء. وليعلــم أن نبينــا محمــد صلــى 

اللــه عليــه وســلم قــال:

َماِء« ْحَمُن، اْرَحُموا َمْن ِفي اأَلْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَّ اِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرَّ »الرَّ

)رواه أبو داود والترمذي وأحمد عن عبد لله بن عمرو(

بــَح، ولُيحــدَّ  ــَه كتــَب اإلحســاَن علــى كلِّ شــيٍء، فــإذا قتلُتــْم فأحِســنوا الِقتلــَة، وإذا ذبحُتــْم فأحســنوا الذَّ »إنَّ اللَّ
ــِرْح َذبيحَتــُه« أحُدُكــم شــفرَتُه، ولُي

)رواه مسلم وأبو داود من حديث شّداد بن أوس(

وتحــرم الشــريعة اإلســالمية اســتخدام مخلوقــات اللــه بقســوة أو تبذيــر، وال يســمح بالفســاد فــي األرض أو 
اإلســراف، فــأي فعــل يهــدد بانقــراض نــوع مــن النظــام البيئــي هــو فســاد فــي األرض. وأي قتــل يتجــاوز الحاجة 
المشــروعة هــو إســراف مفــرط. كمــا أن التعاليــم اإلســالمية ال تســمح بالقســوة المفرطــة وإلحــاق األذى الــذي 

يمكــن تجنبــه )بمعنــى التعذيــب( أو اإلســاءة الطائشــة وتدميــر الكائنــات الحيــة )أي العبــث(.

وبنــاًء عليــه، فــال ُيســمح بالصيــد فــي الحــاالت التــي مــن المحتمــل أن تــؤدي إلــى الفســاد والدمــار فــي األرض، 
أو اإلســراف فــي القتــل، أو المعانــاة التــي يمكــن تجنبهــا، أو اإلســاءة الطائشــة للكائنــات الحيــة وتدميرهــا.

· االســتمتاع بالتنــوع األحيائــي حــق للجميــع، فكمــا لهــواة الصيــد االســتمتاع بالصيــد فــإن بعــض فئــات 	
المجتمــع مثــل الســياح مــن مصطافيــن ومحبــي مراقبــة ومشــاهدة الحيوانــات وتصويرهــا والعلمــاء لهــم 
حــق باالســتمتاع بالحيــاة الفطريــة، وعليــه فــإن المبــدأ األساســي هــو االســتخدام المســتدام للمــوارد 

الطبيعيــة، ومشــاركة الجميــع فــي المســؤولية واتخــاذ القــرار الصحيــح للوصــول لالســتدامة.

· يجــب أال يــؤدي الصيــد إلــى تدهــور، أو نقــص حــاد أو انقــراض ألي نــوع أو التأثيــر الوراثــي علــى النــوع، أو 	
التأثيــر البيئــي علــى المواطــن الطبيعيــة واألنــواع األخــرى، حتــى ال يتســبب بضــرر للتــوازن البيئــي، وعليــه 
ــة، وأال يعرقــل  ــل والبيئ ــواع والموائ ــى األن ــد والمحافظــة عل ــن الصي ــوازن بي ــى وجــود ت يجــب العمــل عل
الســماح بصيــد أي نــوع أهــداف المحافظــة علــى الحيــاة الفطريــة بــل علــى العكــس مــن ذلــك ينبغــي أن 
يتــم إدارة الصيــد المقنــن بشــكل يــدر مــوارد ماليــة مســتدامة تســاهم فــي دعــم جهــود المحافظــة علــى 

الحيــاة الفطريــة.

· ــور واالســماك 	 ــل الطي ــدان مث ــن البل ــة ارث طبيعــي لإلنســانية جمعــًا، ومنهــا مــا يتنقــل بي ــاة الفطري الحي
والســالحف والحيتــان المهاجــرة أو يمتــد انتشــارها خــارج الحدود، لذا فالمســؤولية مشــتركة، فأي ممارســات 
فــي أي بلــد يمكــن أن تؤثــر علــى تواجــده فــي البلــد اآلخــر، وعليــه فــإن أهميــة تحمــل المســؤولية للحفــاظ 
علــى هــذا اإلرث تقــع علــى الجميــع، وذلــك مــن خــالل احتــرام وااللتــزام باالتفاقيــات الدوليــة المعنيــة فــي 
تطبيــق قــرارات المحافظــة علــى الحيــاة الفطريــة، كذلــك تنفيــذ برامــج إلدارة الصيــد بشــكل مســتدام ووجــود 

أنظمــة ولوائــح صارمــة وجهــات مســؤولة لتطبيــق هــذه األنظمــة واللوائــح.

· ــد المســتدام، كرســوم 	 ــة للوصــول للصي ــراءات الضروري ــذ اإلج ــف تنفي ــادون تكالي  يجــب أن يتحمــل الصي
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ــة. ــة لعمــل الدراســات العلمي ــر المــوارد المالي ــد وتوفي للصي

· لقــد تــم اتخــاذ القــرارات المرتبطــة بتنظيــم وبتطبيــق الصيــد المســتدام مــن سياســات وخطــط وتشــريعات 	
ــى  ــب المخاطــر واألذى عل ــة أو صــادرة مــن جهــات رســمية متخصصــة لتجن ــة موثق ــى معلومــات علمي عل
األنــواع والبيئــات التــي تعيــش فيهــا، وعليــه فــإن إتبــاع مبــدأ الوقايــة يجنــب ويبعــد التأثيــر الســلبي الــذي 

ال يمكــن إصالحــه. 

· ــور المهاجــرة، يشــير االســتخدام الحكيــم بوضــوح إلــى االســتخدام االســتهالكي 	 ــد المســتدام للطي الصي
المســتدام مــع التركيــز علــى الحفــاظ علــى تجمعــات األنــواع فــي حالــة حفــظ مواتيــة. ويبــدو أن المفهــوم 
 :CBD يتوافــق بشــكل جيــد مــع تعريــف االســتخدام المســتدام الــوارد فــي اتفاقيــة التنــوع األحيائــي
»اســتخدام مكونــات التنــوع االحيائــي بطريقــة ومعــدل ال يؤديــان إلــى تدهــور طويل األمد للتنــوع االحيائي 

»وبالتالــي الحفــاظ علــى قدرتــه علــى تلبيــة احتياجــات وتطلعــات األجيــال الحاليــة والمســتقبلية.

· ــة 	 ــات إدارة المــوارد الطبيعي ــات وآلي ــد باســتعمال منهجي ــة للصي ــواع المفضل ــد األن ــم الســماح بصي أن يت
المتجــددة )الحيــة( والتــي تقــوم علــى أســاس تحديــد الحــدود المثلــى للصيــد المســتدام لــكل نــوع بطريقــة 
ــي  ــة باســتعمال أفضــل الطــرق الت ــة الفطري ــات الحي ــد الكائن ــة صي ــد آلي ــم علــى أثرهــا تحدي ــة ويت منفصل

تناســب طبيعــة النــوع المســتهدف.

· ليــس للبشــر الحــق فــي أن يعبثــوا بحيــاة أي كائــن حــي. »والصيــد جائــز، إال للتســلية. وعلــى هــذا األســاس 	
حــرم الفقهــاء أن يتخلــى الصيــاد عــن الحيوانــات التــي يصطادهــا أو إتالفهــا بأيــة وســيلة )طــرق أو أدوات( 
تجعــل أكل لحمهــا غيــر مشــروع. وعلــى هــذا األســاس أيًضــا، يجــوز للســلطات المســؤولة عــن الصيــد أن 
ــي  ــواع الت ــد األن ــادة وال تســمح بصي ــؤكل ع ــي ت ــواع الت ــى األن ــد عل ــواع المســموح لهــا بالصي تقصــر األن

يحتمــل أن يتــم التخلــص منهــا دون أن تــؤكل. 

االحتياطات والشروط التي يجب أن تنطبق على الصياد والمصيد
ارتبطــت هوايــة الصيــد عبــر التاريــخ بالقيــم الفاضلــة كالشــجاعة والقــوة والنبــل، ممــا يســبغ علــى الصيــاد 
المحتــرف نمًطــا ســلوكًيا متوقًعــا أساســه األخــالق الحميــدة التــي مــن أبرزهــا الحفــاظ علــى األرواح والممتلــكات 

وعــدم البغــي واإلســراف فــي الصيــد أكثــر مــن الحاجــة.

كمــا أنــه ينبغــي علــى الصيــاد مراعــاة قواعــد الســالمة أثنــاء ممارســة هوايتــه وذلــك عــن طريــق اختيــار المالبــس 
المناســبة ووســيلة الصيــد التــي تتوائــم مــع نــوع الطريــدة وجميــع المتطلبــات التــي تمكنــه مــن االســتمتاع 

بممارســة هوايتــه بأمــان مثــل المنظــار والبوصلــة والخرائــط وآالت التصويــر.

كما أنه يجب على الصياد مراعاة التالي:

احترام حقوق األخرين وخصوصيتهم ومزارعهم وممتلكاتهم.	 

المحافظة على سالمة البيئة بشكل عام وعدم تلويثها بالنفايات أو تدمير الغطاء النباتي.	 

ــار، والحفــاظ 	  ــل الطريقــة الصحيحــة إلشــعال الن ــزه فــي األماكــن المفتوحــة مث ــات التن االلمــام بأخالقي
ــة فــي الموقــع. ــة والتاريخي ــات التراثي علــى المكون

االنتباه والتركيز حفاًظا على سالمة الصياد أو مرافقيه.	 

تجنب السهر والتقليل من الطعام للحفاظ على الطاقة والنشاط.	 

وحيــث أن الحيوانــات والطيــور أمــم وممالــٌك كالبشــر ســخرها اللــه لإلنســان وابــاح صيدهــا، قــال اللــه تعالــى 
فــي ســورة األنعــام ) ومــا مــن دابــة فــي األرض وال طائــر يطيــر بجناحيــة إال أمــم أمثالكــم ( لــذا يســتحب للصيــاد 
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بصفــٍة خاصــة أن يكــون ملًمــا بطريــدة الصيــد التــي يرغــب بهــا ، وأن يعــرف العوامــل المؤثــرة عليهــا ووضعهــا 
ِدهــا باالنقــراض حتــى يتــم التعامــل مــع هــذه الطرائــد تعامــاًل مبنًيــا علــى علــم  البيئــي مــن ناحيــة وجودهــا أو تهدُّ
وفهــم ودرايــة، كمــا البــد لــه مــن معرفــة طبائــع الحيــوان وأســلوبه فــي حياتــه وفــي دفاعــه عــن نفســه ، وأن 
يتعــرف علــى خصائصــه األخــرى كأوقــات التــزاوج والتكاثــر حتــى يتجنــب إزعاجهــا فــي هــذه األوقــات الحساســة 

أو صيــد الحيوانــات البالغــة التــي ترعــى الصغــار فــي أطــوار الحضانــة والتكويــن.

و الصيــاد الماهــر ال يطــارد فريســًة إال إذا توفــرت فيهــا التحديــات المقنعــة للِطــراد ، فلــو كانــت ســهلة المأخــذ 
أو ضعيفــة أو كســيرة أو ترعــى صغــاًرا فــإن ذلــك ُيضعــف إحســاس التحــدي وجملــة األخالقيــات العليــا التــي 

تنبنــي عليهــا هــذه الهوايــة النبيلــة.
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العوامل المؤثرة على حيوانات الصيد بين الماضي والحاضر
لــم تتأثــر األنــواع الفطريــة فــي الســابق بالصيــد التقليــدي عكــس مــا حــدث فــي العقــود القليلــة الماضيــة مــن 
ــة  ــر ســلًبا علــى أعــداد الطرائــد فــي الجزيــرة العربي تطــور هائــل فــي وســائل النقــل واألســلحة األمــر الــذي أث
نتيجــة الممارســات الســلبية مــن بعــض هــواة الصيــد مثــل الصيــد الجائــر الــذي أدى إلــى القضــاء علــى أنــواع 
فطريــة متعــددة مثــل النعــام العربــي وغــزال العفــري والمهــا العربــي وغيرهــا ممــا يعــد صــورًة لإلفســاد فــي 

األرض . قــال اللــه تعالــى ) وال تفســدوا فــي األرض بعــد إصالحهــا (.

ويمكــن تلخيــص مجموعــة العوامــل التــي تؤثــر ســلًبا علــى حيوانــات وطيــور الصيــد وتــؤدي إلــى تناقــص 
أعدادهــا وانقراضهــا فيمــا يلــي:

أ/ عوامل من فعل اإلنسان:

الصيد الجائر والمخالف للنظم والقوانين.	 

الرعي واالحتطاب الجائر الذي يؤدي إلى تدهور المراعي الطبيعية.	 

استعمال المبيدات الكيماوية في الزراعة.	 

خطوط الضغط العالي والمتوسط في مسارات هجرة الطيور.	 

التوســع الحضــري )زراعــي أو صناعــي( علــى حســاب المناطــق الريفيــة التــي تعــد الموطــن األصلــي 	 
للحيــاة الفطريــة.

 التنمية السياحية غير المدروسة للمناطق البرية والبحرية.	 

ب/ عوامل طبيعية:

افتراس الحيوانات لبعضها.	 

عوامل تتعلق بالمناخ مثل مواسم الجفاف أو الرياح الشديدة.	 

األمراض المتناقلة بين الحيوانات والطيور.	 

مــع مالحظــة أن هــذه العوامــل الطبيعيــة ضعيفــة األثــر عنــد مقارنتهــا بالعوامــل األخــرى مــن فعــل اإلنســان ، 
ــا حيــن حــدوث خلــل طفيــف ، إال انهــا تعجــز عــن  وذلــك أن الطبيعــة قــادرة علــى اســتعادة توازنهــا البيئــي ذاتًي
ذلــك حيــن يكــون التدهــور شــديًد ومســتمًرا علــى المــدى الطويــل األمــر الــذي يــؤدي إلــى تفاقــم المشــكالت 

البيئيــة مثــل التصحــر وانقــرا ض األنــواع .
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االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة 
بأنشطة الصيد

ال يقتصــر تأثيــر المشــكالت البيئيــة علــى المنطقــة التــي تظهــر فيهــا ألول مــرة، ولكــن هــذا األثــر يمتــد إلــى 
مناطــق متعــددة نتيجــة التصــال الرقعــة الجغرافيــة والنظــم البيئيــة عبــر العالــم لــذا فكثيــر مــن المشــكالت البيئــة 

توصــف بأنهــا عابــرة للحــدود.

ومــن هــذا المنطــق أصبحــت الحاجــة ملحــة إلــى التنســيق الدولــي لتوحيــد جهــود المحافظــة واتخــاذ إلجــراءات 
الالزمــة للحــد مــن تفاقــم المشــكالت البيئيــة، ونظــًرا لدورهــا الريــادي، ومكانتهــا اإلقليميــة والدوليــة، انضمــت 
المملكــة العربيــة الســعودية لعــدد مــن هــذه االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بالبيئــة والحيــاة 

الفطريــة بشــكل عــام، والمتعلقــة بأنشــطة الصيــد بشــكل خــاص، منهــا:

اتفاقية األمم المتحدة للتنوع األحيائي:  -1
بتاريــخ 	  م/7  رقــم  الكريــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  إليهــا  المملكــة  انضمــت  االنضمــام:  تاريــخ 

1422/2/15هـــ

الهــدف العــام  : تهــدف هــذه االتفاقيــة للمحافظــة علــى التنــوع األحيائــي واالســتخدام المســتدام 	 
لعناصــره والتقاســم العــادل والمنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدام المــوارد الجينيــة، وحيــث 
أصبحــت المملكــة طرفــًا فــي هــذه االتفاقيــة وطرفــًا فــي بروتوكــول قرطاجنــة للســالمة األحيائيــة 
التابــع لالتفاقيــة. وتــم اعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للتنــوع األحيائــي )التــي اعتمدتهــا المملكــة( وفقــًا 

ــة.   ــدول األطــراف فــي االتفاقي ــر ال ــرارات مؤتم لق

2- بروتوكــول ناغويــا بشــأن الحصــول علــى المــوارد الجينيــة والتقاســم العــادل والمنصــف للمنافــع 
الناشــئة عــن اســتخدامها الملحــق باتفاقيــة األمــم المتحــدة للتنــوع األحيائــي.

تاريــخ االنضمــام: انضمــت المملكــة العربيــة الســعودية إلــى بروتوكــول ناغويــا بموجــب قــرار مجلــس 	 
ــخ 1441/11/2ه. ــوزراء رقــم )675( وتاري ال

الهــدف العــام  : يعطــي هــذا البروتوكــول دفعــة قويــة لتنفيــذ الهــدف الثالــث إلتفاقيــة األمــم المتحــدة 	 
للتنــوع األحيائــي مــن خــالل مــا يقدمــه مــن اطــار قانونــي شــفاف لــكل مــن الــدول المقدمــة للمــوارد 
الجينيــة والــدول المســتخدمة لهــا حيــث توفــر أحكامــه المختلفــة الــواردة فــي مــواد هــذا البروتوكــول )36 
مــادة( الظــروف المناســبة للحصــول علــى المــوارد الجينيــة كمــا ستســاهم فــي ضمــان تقاســم المنافــع 
بشــكل منصــف وعــادل بيــن الــدول/ الجهــات التــي اســتخدمت هــذه المــوارد الجينيــة والــدول التــي 

قدمــت هــذه المــوارد.

3- معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية:
تاريــخ االنضمــام: انضمــت المملكــة إليهــا بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م/27 وتاريــخ 	 

1410/11/26هـــ.

الهــدف العــام : هــي معاهــدة بيئيــة تحــت رعايــة برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة وهــي االتفاقيــة العالميــة 	 
الوحيــدة المتخصصــة فــي المحافظــة علــى األنــواع المهاجــرة مــن الحيوانــات الفطريــة ومواطنهــا التــي 
ــل  ــة المهاجــرة مث ــواع الفطري ــد مــن األن ــك مســارات هجرتهــا وتضــم العدي تعيــش فيهــا، بمــا فــي ذل

أنــواع مــن الطيــور واألســماك والســالحف. 
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4- اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات:
وتاريــخ 	  م/9  رقــم  الكريــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  إليهــا  المملكــة  انضمــت  االنضمــام:  تاريــخ 

1416/5/8هـــ.

الهــدف العــام  : هــي اتفاقيــة دوليــة بيــن الحكومــات لضمــان أن يكــون أي اتجــار فــي األنــواع الفطريــة 	 
المهــددة ومنتجاتهــا ال يهــدد بقــاء تلــك األنــواع.  

5- اتفاقيــة المحافظــة علــى الحيــاة الفطريــة ومواطنهــا الطبيعيــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة

إليهــا بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م/54 بتاريــخ 	  تاريــخ االنضمــام: انضمــت المملكــة 
1424/8/15هـــ

ــة 	  ــاة الفطري ــى الحي ــة وعل ــى النظــم البيئي ــى المحافظــة عل ــة إل الهــدف العــام : تهــدف هــذه االتفاقي
فــي حالــة ســليمة متناميــة وبخاصــة األنــواع المهــددة باالنقــراض وال ســيما عندمــا يتجــاوز انتشــار هــذه 
األنــواع علــى الحــدود الدوليــة لدولتيــن جارتيــن أو أكثــر أو حيثمــا تهاجــر هــذه األنــواع عبــر تلــك الــدول بمــا 

فــي ذلــك الميــاه اإلقليميــة والمجــال الجــوي الخاضــع لســيادتها.

6- االتفاقيــة اإلقليميــة للمحافظــة علــى بيئــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن، 1982، المعروفــة باتفاقيــة 
جــدة لعــام 1982م، والتــي تــم التوقيــع عليهــا فــي جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية تحــت رعايــة 

المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ) أليســكو(:
الهــدف منهــا هــو المحافظــة علــى بيئــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن مــن المخاطــر التــي تواجههــا مثــل التلــوث 
البحــري واســتنزاف المــوارد البحريــة والصيــد الجائــر، وهــي مخاطــر ذات طبيعــة مشــتركة وعابــرة للحــدود 

وتســتوجب التعــاون اإلقليمــي مــن خــالل هــذه االتفاقيــة.

 

7- بروتوكــول المحافظــة علــى التنــوع األحيائــي وإنشــاء شــبكة المناطــق المحميــة فــي البحــر األحمــر 
وخليــج عــدن، 2005م

إدراكًا للضغــوط المســتمرة علــى البيئــة البحريــة والســاحلية والنظــم اإليكولوجيــة المترتبــة علــى التوســع 
الحضــري والنمــو الســكاني والتنميــة االقتصاديــة والعوامــل األخــرى التــي قــد تــؤدى إلــى تراجــع كبيــر للتنــوع 
االحيائــي، فــإن الهيئــة اإلقليميــة للحفــاظ علــى بيئــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن “PERSGA”، وبالتنســيق مــع 
الــدول االعضــاء )مصــر، الســودان، الســعودية، األردن، اليمــن، الصومــال وجيبوتــي( أكــدت على ضــرورة تعاون 
كافــة الــدول علــى صــون وحمايــة واســتعادة صحــة وســالمة وتكامــل النظــم االيكولوجيــة البحريــة والســاحلية، 
لــذا قامــت الهيئــة بوضــع هــذا البروتوكــول الــذي تــم التوقيــع عليــه فــي 2005/12/10م فــي مدينــة جــدة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك مــن أجــل المحافظــة علــى التنــوع األحيائــي فــي البحــر األحمــر وخليــج عدن، 
بمــا فــي ذلــك حمايــة األنــواع المهــددة والموائــل الحرجــة والمواقــع ذات األهميــة الخاصــة، وكذلــك األنمــاط 
ــوع أحيائــي، والعمــل علــى اســتخدامها وإدارتهــا  ــه مــن تن ــة ومــا تحظــى ب ــة مــن النظــم اإليكولوجي النموذجي

علــى نحــو مســتدام، بمــا يكفــل توفرهــا وتنوعهــا علــى المــدى البعيــد.    

8- اتفاقية المحافظة على الطيور المائية المهاجرة في أفريقيا وأوروبا وآسيا.
ــة 	  ــخ 1440/11/13ه، بالموافق ــر رقــم )642( وتاري ــوزراء الموق ــس ال ــرار مجل ــخ االنضمــام: صــدر ق تاري

ــة. علــى انضمــام المملكــة إلــى هــذه االتفاقي
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الهــدف العــام : تهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى الحفــاظ علــى أنــواع طيــور المــاء المهاجــرة واســتدامة حالتهــا 	 
اإلســتبقائية المنشــودة أو الوصــول بهــا إلــى الوضــع الطبيعــي المرغــوب. 

ــال  ــاء مج ــة أنح ــا فــي كاف ــر )األطــوم( وموائله ــار البح ــول المحافظــة وإدارة أبق ــرة تفاهــم ح 9- مذك
ــا تواجده

تاريخ التوقيع: وقعت المملكة على هذه المذكرة في 2013/3/3م.	 

الهــدف العــام : تهــدف هــذه المذكــرة والتــي تقــع تحــت مظلــة معاهدة المحافظــة على األنــواع المهاجرة 	 
مــن الحيوانــات الفطريــة   إلــى االهتمــام باألســباب المباشــرة وغيــر المباشــرة لنفــوق حيوانــات األطــوم، 
البحــث والمتابعــة ألعــداد األطــوم والحمايــة والمحافظــة وإدارة البيئات،والبحــث والمتابعــة للبيئــات 
ــي،  ــي واإلقليمــي والدول ــاون الوطن ــا, والتع ــة للمحافظــة عليه ــات األطــوم، والتوعي المهمــة لحيوان
وتطبيــق مذكــرة التفاهــم، للحمايــة القانونيــة لحيوانــات األطــوم وبيئاتهــا، وبنــاء القــدرات علــى كافــة 

المســتويات.

10- مذكــرة تفاهــم حــول حمايــة وإدارة الســالحف البحريــة وموائلهــا فــي المحيــط الهنــدي وجنــوب 
شــرق آســيا

تاريخ التوقيع: وقعت المملكة على هذه المذكرة في 2005/11/1م.	 

الهــدف العــام : تهــدف مذكــرة التفاهــم هــذه والتــي تقــع تحــت مظلــة معاهــدة المحافظــة علــى األنــواع 	 
المهاجــرة مــن الحيوانــات الفطريــة إلــى حمايــة والمحافظــة علــى وســد النقــص واســـتعادة الســالحف 
البحريــة وموائلهــا بنــاء علــى أفضــل األدلــة العلميــة مــع األخــذ فــي االعتبـــار الخصائــص البيئيــة 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة للــدول الموقعــة.

11- مذكــرة التفاهــم حــول المحافظــة علــى األنــواع المهاجــرة مــن الطيــور الجارحــة فــي إفريقيــا 
وأوروبــا وآســيا )مذكــرة الطيــور الجارحــة(

تاريــخ التوقيــع: وقعــت المملكــة علــى المذكــرة فــي مــارس 2017م ودخلــت المذكــرة حيز النفــاذ للمملكة 	 
فــي 4 رجب 1438هـ.  

الهــدف العــام : تــم إبــرام هــذه المذكــرة تحــت مظلــة معاهــدة المحافظــة علــى األنــواع المهاجــرة مــن 	 
الحيوانــات الفطريــة وتهــدف إلــى المحافظــة علــى الجــوارح المهاجــرة و تعزيــز االجــراءات الدوليــة لتحقيــق 
حالــة محافظــة إيجابيــة للطيــور الجارحــة علــى امتــداد نطــاق انتشــارها فــي 131 دولــة فــي إفريقيــا 

وأوروبــا وآســيا وعكــس التدنــي فــي أعدادهــا، حيثمــا كان ذلــك مناســبًا. 

 12 - مذكرة تفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة )مذكرة أسماك القرش(
تاريــخ التوقيــع: وقعــت المملكــة علــى هــذه المذكــرة فــي مــارس 2017م ودخلــت المذكــرة حيــز النفــاذ 	 

للمملكــة فــي اليــوم األول مــن شــهر أبريــل 2017م.

الهــدف العــام: تهــدف هــذه المذكــرة لضمــان حالــة محافظــة مرضيــة ألســماك القــرش المهاجــرة بنــاء 	 
علــى أفضــل المعلومــات العلميــة المتوفــرة عنهــا مــع األخــذ باالعتبــار القيــم االجتماعيــة واالقتصاديــة 

لهــذه األنــواع للســكان فــي مختلــف دول االنتشــار.  
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الالئحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية  
 

لمحة مختصرة عن الالئحة: 

تهــدف الالئحــة للحــد مــن الصيــد الجائــر، وتنظيــم أنشــطة الصيــد، وإتاحــة منافذ لهــواة الصيد لممارســة 
هواياتهــم بطريقــة ســليمة وآمنة.

نطاق التطبيق وعمل المركز

 نصت المادة )2( من الالئحة على نطاق التطبيق »تسري أحكام هذه الالئحة على جميع الكائنات 
الفطرية الحيوانية البرية ضمن إقليم المملكة«. 

أنواع وأعداد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية 

ــة 	-  ــات الفطري ــواع الكائن ــم بأن ــة- قوائ ــد الحاج ــة -عن ــاة الفطري ــة الحي ــي لتنمي ــز الوطن ــدد المرك يح
الحيوانيــة البريــة المحظــور صيدهــا أو المســموح بــه، ويشــمل ذلــك الطيــور المهاجــرة، وإصــدار 
القــرارات الالزمــة لحظــر -بصــورة مؤقتــة أو دائمــة- صيــد أي كائــن فطــري حيوانــي بري يــرى المركز 
أهميتــه للتــوازن البيئــي، كمــا حظــرت الالئحــة بشــكل دائــم صيــد األنــواع اآلتيــة: المفترســات: 
العســل.  غريــر  الرتــم،  الرملــي،  القــط  الوشــق،  أوى،  ابــن  الذئــب،  الضبــع،  العربــي،  النمــر 
والظلفيــات: المهــا العربــي، غــزال الريــم )الرملــي(، غــزال األدمــي )الجبلــي، الفرســاني(، الوعــل 

النوبــي. الطيــور: جميــع أنــواع الطيــور المتوطنــة المدرجــة فــي الملحــق )1(.

ــز بشــكل 	-  ــراض، ويصــدر المرك ــددة باالنق ــة المه ــة البري ــة الحيواني ــات الفطري ــد الكائن يحظــر صي
دوري قائمــة يحــدد فيهــا أنــواع هــذه الكائنــات، والحوامــل مــن الكائنــات الفطريــة الحيوانيــة البريــة، 

أو صغارهــا، أو العبــث بأعشاشــها، أو بيوضهــا، أو موائلهــا.

ُيصــدر المركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة فــي بدايــة كل موســم صيــد بــري- قائمــة بأنــواع 	- 
ــد البــري، وكمياتهــا  ــة البريــة المســموح صيدهــا خــالل موســم الصي ــة الحيواني ــات الفطري الكائن
خــالل فتــرة صالحيــة الترخيــص، ويحــدد المركــز أنــواع وأعــداد الكائنــات الفطريــة الحيوانيــة البريــة 

المســموح بصيدهــا بموجــب كل ترخيــص صيــد.
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أماكن الصيد البري

يســمح الصيــد فــي األماكــن التــي يحددهــا المركــز ويعلــن عنهــا بشــكل دوري، ويحظر صيــد الكائنات . 1
الفطريــة الحيوانيــة البريــة في األماكــن التالية: 

داخــل حــدود الحرميــن الشــريفين، داخــل حــدود المــدن والقــرى، داخل حــدود األماكن المصنفــة تراثيًا،  
داخــل حــدود المناطــق الرطبــة وإلــى مســافة 2 كيلــو متــر منهــا، داخــل حــدود كافــة المناطــق المعلنــة 
كمناطــق محميــة إال بموجــب ترخيــص يصــدر بنــاًء علــى اشــتراطات وضوابــط خاصــة يصدرهــا المركــز 
الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة، داخــل حــدود كافــة أراضــي الغطــاء النباتــي إال بموجــب ترخيــص 
ــة المحــددة  ــدود البري ــة الح ــز منطق ــا المرك ــى اشــتراطات وضوابــط خاصــة يصدره ــاًء عل يصــدر بن
بموجــب نظــام أمــن الحــدود والئحتــه التنفيذيــة، الطرقــات العامــة والفرعيــة وإلــى مســافة 2 كيلــو 
ــة وبعــرض )20( عشــرين  ــع ســواحل المملك ــرم الشــاطئ، الشــريط الســاحلي لجمي ــا، ح ــر منه مت
كيلــو متــرًا مــن حــرم الشــاطئ، أي مواقــع أخــرى يحددهــا المركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة، 

كمــا يحظــر اســتخدام أو تأجيــر المــزارع واالســتراحات واألمــالك الخاصــة للصيــد.

كمــا يجــب أن تكــون األماكــن المســموح بالصيــد فيهــا بعيــدة عــن المواقــع الســكنية، والمســاجد، 
والمنشــآت العامــة والخاصــة بمســافة ال تقــل عــن 2 كيلــو متــر مــن هــذه األماكــن.

مواسم وأوقات الصيد البري

يحظــر الصيــد فــي غيــر األوقــات والتواريــخ التــي يحددهــا المركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة، كمــا 
يحظــر الصيــد ليــاًل، ويبــدأ هــذا الحظــر خــالل الفتــرة الواقعــة قبــل غــروب الشــمس بســاعة واحــدة إلــى 
مــا بعــد شــروقها بســاعة واحــدة، وللمركــز أن يقــوم -عنــد الحاجــة- بتحديــث، وتعديــل مواســم وأوقــات 

الصيــد، وإصــدار القــرارات الالزمــة بذلــك.

أحكام وسائل ومعدات الصيد البري 

يحظــر الصيــد باســتخدام الوســائل والمعــدات التــي تــؤدي الصطيــاد أكثــر مــن كائــن دفعــة واحــدة، 	- 
مثــل الشــباك ومــا فــي حكمهــا، كما يحظــر الصيــد باســتخدام األســلحة الناريــة بجميــع أنواعهــا، 
ويحظــر الصيــد باســتخدام وســائل جــذب الكائنــات الفطريــة مثــل آالت النــداء والتســجيل التــي 
تصــدر أصواتــًا شــبيهة بأصــوات الطيــور والحيوانــات، وما فــي حكمها، كما يحظر الصيد بواســطة 
الكهربائيــة،   واآلالت  والدخــان،  والغــاز،  والســموم،  المخــدرة،  والعقاقيــر  الكيميائيــة،  المــواد 
ويحظــر اســتخدام وســائل ومعــدات الصيــد مــن علــى جميــع أنــواع المركبــات المتحركــة، كمــا يحظــر 

مطــاردة أي مــن الكائنــات الفطريــة الحيوانيــة البريــة بواســطة أيــة مركبــة.

يحظــر الصيــد إال بواســطة األســلحة المرخــص بهــا مــن الجهــات المعنيــة، التــي يســمح المركــز 	- 
الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة باســتخدامها فــي الصيــد، أو بالوســائل األخــرى التــي يحددهــا. 
ويصــدر المركــز –كلمــا دعــت الحاجــة– قــرارات تتضمــن قوائــم محدثــة بوســائل ومعــدات الصيــد 
المســموح بهــا، وتلــك المحظــور اســتخدامها، ولــه –بعــد التنســيق مــع وزارة الداخليــة والجهــات 
ذات العالقــة – حظــر بيــع، أو عــرض، أو الترويــج، أو تــداول، أو حيــازة أيــة أســلحة ناريــة، أو هوائيــة، 

أو بنــادق رش محظــور اســتخدامها لغــرض الصيــد داخــل المملكــة.
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تراخيص الصيد: 

ــه، ويجــب حمــل  ــر صاحب ــه لغي ــازل عن ــد شــخصي، وال يجــوز التن ــد: ترخيــص الصي أواًل: تراخيــص الصي
ترخيــص الصيــد، وترخيــص األســلحة المســتخدمة أثنــاء الصيــد، وإبرازهــا للمفتشــين، وللجهــة األمنيــة 
المعنيــة، ويشــترط فــي طالــب الترخيــص بمباشــرة الصيــد أال يقــل عمــره عــن واحــد وعشــرين عامــًا وأال 
يكــون قــد ثبــت بحقــه ارتــكاب مخالفتيــن أو أكثــر لهــذه الالئحــة، ولــم يمــض علــى آخــر مخالفــة ســنتان 
مــن تاريــخ صــدور آخــر قــرار بشــأنها، وأن يكــون التقديــم بطلــب الترخيــص عــن طريــق المركــز الوطنــي 

لتنميــة الحيــاة الفطريــة.

ثانيًا: تراخيص الصيد البري من أجل تنظيم األعداد، والمحافظة على األنواع

يصــدر المركــز تراخيــص لصيــد أنــواع محــددة مــن الكائنــات الفطريــة الحيوانيــة البريــة ألجــل تنظيــم 
األعــداد، والمحافظــة علــى األنــواع وتشــمل هــذه التراخيــص األعــداد المســموح بصيدهــا، والمواســم، 
واألوقــات المســموح بالصيــد خاللهــا، ووســائل، ومعــدات الصيــد المســموح باســتخدامها، ومــدة 

ــم هــذا النشــاط. ــط الالزمــة لتنظي ــز االشــتراطات، والضواب الترخيــص ويضــع المرك

تداول الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة: 

يلتــزم كل حامــل ترخيــص صيــد بــري بوضــع الكائنــات الفطريــة الحيوانيــة البريــة المصيــدة فــي المركبــة 
المســتخدمة خــالل عمليــة الصيــد، وإبرازهــا للمفتشــين أو للجهــة األمنيــة المعنيــة، كمــا يحظــر عــرض 
الكائنــات الفطريــة الحيوانيــة البريــة المصيــدة خــارج المركبــات، أو علــى الطرقــات العامــة، أو عــن طريــق 
اإلنترنــت، أو أيــة وســيلة عــرض أخــرى، ويحظــر بيــع أو تصديــر الكائنــات الفطريــة الحيوانيــة البريــة 

المصيــدة، أو منتجاتهــا، أو مشــتقاتها دون ترخيــص مــن المركــز.

ضبط وتصنيف المخالفات والعقوبات: 

يتــم ضبــط مخالفــات أحــكام هــذه الالئحــة، وإيقــاع العقوبــات، وتقديــر التعويضــات عــن األضــرار أ- 
البيئيــة المترتبــة علــى المخالفــات وفــق أحــكام الالئحــة التنفيذيــة لضبــط المخالفــات وإيقــاع 
العقوبــات لنظــام البيئــة حيــث يتــم ضبــط مخالفــات أحــكام النظــام واللوائــح والتحقيــق فيهــا 
وإثباتهــا مــن قبــل المفتشــين، ولهــم طلــب المســاندة والدعــم مــن الجهــات األمنيــة عنــد الحاجــة، 
كمــا تتولــى الجهــات األمنيــة ضبــط مخالفــي أحــكام النظــام واللوائــح وإحالتهــم للجهــة المختصــة 

الســتكمال اإلجــراءات الالزمــة، ودعــم المفتشــين عنــد الطلــب.

العقوبات التي يجوز ايقاعها على مخالفي الالئحة:ب- 
غرامة مالية ال تزيد عن )30.000.000( ثالثين مليون ريال.	- 
السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات.	- 
مصادرة المضبوطات محل المخالفة.	- 
نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته.	- 
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غرامــات صيــد الكائنــات الحيــة البريــة: حــدد الجــدول رقــم )2( تصنيــف المخالفــات والعقوبــات ج- 
لالئحــة التنفيذيــة للكائنــات الفطريــة البريــة، وغرامــات صيــد الكائنــات الحيــة.

ضوابط ومعايير الصيد البري المستدام في 
المملكة

1. معايير تحديد قائمة أنواع الحياة الفطرية التي يحظر صيدها
ــواع التــي يحظــر  ــر التــي تحــدد األن ــة بإعــداد المعايي ــاة الفطري ــة الحي ــز الوطنــي لتنمي ــة قــام المرك فــي البداي

ــى أربعــة محــاور وهــي: ــور، والتــي يعتمــد فيهــا عل ــار بهــا مــن الطي صيدهــا واإلتج

ما ورد بالشريعة اإلسالمية من تحريم قتلها بشكل مباشر أو غير مباشر  1.1

األنواع الهامة المثبتة بالدراسات واألبحاث العلمية والصادرة من الجهات المتخصصة  2.1

األنظمة العالمية الواردة باالتفاقيات الدولية واإلقليمية الموقعة من قبل المملكة  3.1

وجود حظر أو منع لصيد الطيور المهاجرة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة   4.1

ما ورد بالشريعة اإلسالمية من تحريم قتلها بشكل مباشر أو غير مباشر  1.1

إن المملكــة العربيــة الســعودية وحســب النظــام األساســي للحكــم فــإن دســتورها الشــريعة اإلســالمية وعليــه 
فــإن تطبيــق الشــرع فــي اختيــار النــوع والمــكان والوســيلة أمــر حتمــي، ويمكــن للمركــز الرفــع باألنــواع المختلــف 
عليهــا مــن الناحيــة الشــرعية لهيئــة كبــار العلمــاء لرفــع اللبــس الحاصــل عنهــا. ويمكــن تلخيــص مــا ورد بالشــريعة 

اإلســالمية مــن تحريــم قتــل لبعــض أنــواع الطيــور بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وهــي:

أنــواع الحيــاة الفطريــة التــي ذكــرت باالســم فــي القــرآن الكريــم أو األحاديــث النبويــة الشــريفة: وهــذه يمنــع 	 
صيدهــا أو مســكها حيــة بــأي وســيلة وألي غــرض إال بغــرض المحافظــة عليهــا أو للدراســات العلميــة بعــد 
إقرارهــا مــن اللجنــة العلميــة ومنهــا الهدهــد والصــرد )جميــع أنــواع الصــرد الثمانيــة المســجلة بالمملكــة(، 
فقــد ثبــت بإســناد صحيــح فــي مســند أحمــد وســنن أبــي داود عــن عبــد اللــه ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا 
ــة والهدهــد  ــة والنحل ــدواب: النمل ــع مــن ال ــل أرب ــه وســلم نهــى عــن قت ــه علي ــى الل بلفــظ: إن النبــي صل

والصــرد.

ــي 	  ــورة والحمــى الت ــة المن ــن بمكــة المكرمــة والمدين ــد فــي نطــاق المشــاعر بمنطقــة الحرمي حرمــة الصي
ــا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم.  حددهــا نبين

عــدم جــواز االعتــداء علــى الفــراخ أو البيــض وأخذهــا مــن األعشــاش، عــن عبــد اللــه ابــن مســعود - رضــي 	 
ــَرًة  اللــه عنــه - قــال: كنــا مــع رســول اللــه - صلــى اللــه عليــه وســلم - فــي ســفر، فانطلــق لحاجتــه، فرأينــا ُحمَّ
ــه وســلم -  ــه علي ــِرُش فجــاء النبــي - صلــى الل ــَرُة فجعلــت َتْع ــا فرخيهــا، فجــاءت الُحمَّ معهــا فرخــان، فأخذن

فقــال: »مــن فجــع هــذه بولدهــا؟ ردوا ولدهــا إليهــا«. 

يمنــع الصيــد ألي نــوع مــن المخلوقــات عــن طريــق الحــرق للمــكان أو األعشــاش أو الطائــر، عــن ابــن مســعود 	 
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- رضــي اللــه عنــه - قــال: كنــا مــع رســول اللــه - صلــى اللــه عليــه وســلم - فــي ســفر ورأى قريــة نمــل قــد 
ب بالنــار إال رب النــار(. َق هــذه؟« قلنــا: نحــن قــال: )إنــه ال ينبغــي أن يعــذِّ حرقناهــا، فقــال: »مــن َحــرَّ

يحــرم الصيــد ألي نــوع إذا كان صيــده سيتســبب فيــه ضــرر علــى الخلــق، ســوآءًا كان الضــرر علــى اإلنســان 	 
ــِه صلــى اللــه عليــه وســلم َقــاَل: اَل َضــَرَر َواَل ِضــَراَر  أو النــوع أو البيئــة، عــن َأِبــى َســِعيٍد اْلُخــْدِريِّ َأنَّ َرُســوَل اللَّ
ــِه.  فالشــريعة ال تســاند أن يــؤدي الصيــد إلــى انقــراض  ــُه َعَلْي ــْن َشــاقَّ َشــقَّ اللَّ ــُه َوَم ُه اللَّ ــْن َضــارَّ َضــارَّ َم
نــوع مــن أنــواع المخلوقــات، فــكل منهــا آيــة مــن آيــات اللــه وأّمــة مــن األمــم تســّبح، واللــه تعالــى لــم يخلــق 
شــيئا عبثــًا باطــاًل ســبحانه. وهــذا ســوف يعتمــد علــى مــا يــرد مــن اللجنــة العلميــة موثقــة بأدلــة علميــة عــن 

األضــرار التــي يتســبب بهــا صيــد أي كائــن حــي.

منــع صيــد األنــواع المهــددة باالنقــراض المحــددة مــن جهــة االختصــاص والجهــات العلميــة والتــي يثبــت 	 
علميــًا مــن خــالل الدراســات أن أعداهــا تناقصــت بشــكل كبيــر ويمكــن أن يــؤدي الصيــد إلــى فنــاء أمــة مــن 
ْرِض َواَل  ــٍة ِفــي اأْلَ خلــق اللــه مثــل أمــة البشــر يقــول اللــه تعالــى فــي ســورة األنعــام آيــة 38 ﴿َوَمــا ِمــن َدابَّ
ــِه ِإالَّ ُأَمــٌم َأْمَثاُلُكــم ۚ ﴾، وعليــه فــكل نــوع مــن أنــواع الحيــوان أمــة مثلنــا وال يحــق لنــا أن  ــٍر َيِطيــُر ِبَجَناَحْي َطاِئ

ــة أو مجتمــع يصلــي ويســبح اللــه. نفنــي اّمْ

عــدم اإلســراف بالصيــد وتنظيــم األعــداد بحيــث ال تســتخدم الوســائل التــي تقضــي علــى أكثــر مــن فــرد 	 
فــي االســتخدام كشــباك الصيــد واألجهــزة الصوتيــة والتــي تزيــد عــن العــدد المطلــوب.

2.1 األنواع الهامة المثبتة بالدراسات واألبحاث العلمية والصادرة من الجهات المتخصصة:	 

األنــواع المهــددة باالنقــراض والقريبــة مــن حالــة التهديــد المســجلة ضمــن القائمــة الحمراء لالتحــاد العالمي 	 
لحمايــة الطبيعــة  علــى المســتوى العالمــي أو اإلقليمــي أو المحلــي، حيــث إن لالتحــاد العالمــي لحمايــة 
الطبيعــة هــو الجهــة العلميــة المخولــة عالميــًا بتحديــد األنــواع المهــددة باالنقــراض والمحــددة وفقــًا لمعاييــر 
علميــة. باإلضافــة لذلــك فــإن ديننــا الحنيــف ال يســمح أن نكــون ســبب فــي انقــراض أي نــوع وعليــه فــإن 
إدراج قوائــم لألنــواع المهــددة عالميــًا وإقليميــًا ضمــن األنــواع المحظــور صيدهــا أو التجــارة بهــا محكــم أنهــا 
ــًا، ويتــم مراجعــة القوائــم بشــكل دوري وتحديثهــا وفقــًا  مبنيــة علــى دراســات وتقييــم متفــق عليــه عالمي

لمنهجيــة علميــة صــادرة مــن اإلتحــاد العالمــي لحمايــة الطبيعــة. 

األنــواع المتوطنــة )Endemic(: وهــي تلــك األنــواع المحــدودة االنتشــار بمنطقــة محــددة جغرافيــًا وال توجــد 	 
فــي موقــع آخــر، ومــن المهــم الحفــاظ عليهــا، ويمكــن أن يســتثنى منهــا األنــواع التــي يثبــت علميــًا تزايــد 
أعدادهــا بشــكل كبيــر وغيــر مهــددة باالنقــراض فيقتصــر الســماح بالتجــارة بهــا أو صيدهــا محليــًا، علــى أن 
يكــون بشــكل مقنــن يحــدد أعدادهــا وفقــًا لمعاييــر مبنيــة علــى دراســات وأبحــاث وتقاريــر علميــة ومقدمــة 
مــن اللجنــة العلميــة للمركــز، مــع التأكيــد علــى أهميــة هــذه األنــواع للمملكــة فــال يســمح بتصديرهــا خــارج 
ــة  ــي، مــع أهمي ــوع األحيائ ــى التن ــات تعمــل للمحافظــة عل ــز وهيئ ــة أو مراك ــة إال لألغــراض العلمي المملك
قيــام اللجنــة بمراجعــة القوائــم دوريــًا مــع األخــذ فــي االعتبــار عــدم إمكانيــة الســماح بالتجــارة بالطيــور وفقــًا 

التفاقيــة ناغويــا للحفــاظ علــى حــق المملكــة فــي االســتفادة مــن مصادرهــا الطبيعيــة. 

األنــواع التــي يثبــت علميــًا مــن الدراســات واألبحــاث الموثقــة أنهــا تتناقــص بشــكل كبيــر علــى المســتوى 	 
المحلــي وفقــًا للدراســات العلميــة الصــادرة مــن المتخصصيــن وإقرارهــا مــن قبــل اللجنــة العلميــة بالمركــز، 
وذلــك احتــرازًا مــن خطــر انقراضهــا ســواء كان نتيجــة للصيــد أو أي أســباب أخــرى وعليــه فــإن علــى المركــز 
بموجــب هــذه التقاريــر العلميــة ومســؤوليته حســب الئحــة الصيــد فــي إضافتهــا إلــى قوائــم األنــواع 

الممنــوع صيدهــا.

األنــواع التــي يثبــت علميــًا أنهــا محــدودة التوزيــع الجغرافــي والبيئــات مثــل األنــواع ذات األصــول األفريقيــة 	 
والمحصــورة فــي مناطــق وبيئــات محــددة ومعزولــة يمكــن أن يــؤدي صيدهــا إلــى زوالهــا.
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3.1 األنظمة العالمية الواردة باالتفاقيات الدولية واإلقليمية الموقعة من قبل المملكة	 

ــة والمحافظــة 	  ــق الدولي ــات والمواثي ــق االتفاقي ــرام وتطبي ــة فــي احت وهــذا ينســجم مــع سياســة المملك
ــة ضمــن النظــام األساســي للحكــم. علــى البيئ

اســتبعاد األنــواع الموجــودة ضمــن مالحــق االتفاقيــات الدوليــة مثــل األنــواع المدرجــة فــي الملحــق االول 	 
ــة  ــات واتفاقي ــوان والنب ــات الحي ــواع المهــددة باالنقــراض مــن مجموع ــة فــي األن ــارة الدولي ــة التج التفاقي
ــات  ــك االتفاقي ــا، وكذل ــا وأوروب ــن آســيا وأفريقي ــرة بي ــة المهاج ــور المائي ــة الطي ــرة واتفاقي ــواع المهاج األن
ــة لبرنامــج األمــم  ــة التابع ــات الدولي ــل هــذه االتفاقي ــرات التفاهــم وخطــط العمــل الصــادرة مــن قب ومذك

ــة.  المتحــدة للبيئ

يمكــن للجنــة العلميــة أن تضيــف أنواعــًا للقائمــة باتفاقيــات غيــر موقعــة مــن قبــل المملكــة تنــدرج ضمــن 	 
قائمــة االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم أو تحــذف أنواعــًا إذا ثبــت علميــًا الحاجــة لحمايتهــا أو الســماح بصيدهــا 

وفــق معاييــر علميــة محــددة.

منــع صيــد األنــواع الموجــودة داخــل المناطــق المحميــة المعلنــة التابعــة للمركــز أو المحميــات الملكيــة أو 	 
ــى  ــى المحافظــة عل ــات خاصــة تابعــة لجهــات تعمــل عل ــي صــدرت بموجــب موافقــة ســامية أو محمي الت
الحيــاة الفطريــة مثــل مشــاريع نيــوم والبحــر األحمــر والهيئــة الملكيــة لمحافظــة للعــال أو أي منطقــة يمنــع 
فيهــا الصيــد مثــل حــدود المــدن والمنتزهــات الوطنيــة واألراضــي الرطبــة أو علــى طــول ســواحل المملكــة 

حتــى مســافة 20 كــم مــن خــط ســاحل البحــر بتجــاه البــر. 

4.1 وجود حظر أو منع لصيد الطيور المهاجرة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة:

صــدور قــرار مــن الجهــات المعنيــة بمنــع صيــد الطيــور المهاجــرة القادمــة مــن مناطــق موبــوءة يحتمــل تأثرهــا 
بأحــد االمــراض الفيروســية التــي قــد تصيــب الطيــور كمــرض إنفلونــزا الطيــور. فــي هــذه الحالــة ســيقوم المركــز 
بمراجعــة قوائــم الطيــور المســموح صيدهــا واســتبعاد تلــك األنــواع التــي يمكــن معرفــة أنهــا هاجــرت مــن خــالل 

مناطــق موبــوءة. 

2. معايير تحديد فترة الصيد 
مــن المعــروف أن هنــاك فترتيــن لهجــرة الطيــور عبــر أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية، الفتــرة األولــى 
»خريفيــة« وهــي الفتــرة التــي تهاجــر فيهــا الطيــور مــن شــمال الكــرة األرضيــة بعــد انتهــاء موســم التكاثــر عبــر 
أراض المملكــة إلــى أفريقيــا حيــث تقضــي فصــل الشــتاء. والفتــرة الثانيــة »الربيعيــة« وهــي هجــرة الطيــور مــن 

أفريقيــا عبــر أراضــي المملكــة متجهــة إلــى شــمال الكــرة األرضيــة للتكاثــر. 

لــذا فإنــه مــن المهــم معرفــة الوقــت المناســب لصيــد الطيــور المهاجــرة بطريقــة ال تؤثــر علــى أعــداد الطيــور 
المتكاثــرة وبذلــك يتحقــق الهــدف األساســي للصيــد المســتدام. لــذا فمــن الواضــح أن فصــل “الخريــف« هــو 

األنســب للصيــد بالمملكــة العربيــة الســعودية لألســباب التاليــة:

خــالل الهجــرة الخريفيــة تعبــر الطيــور أراضــي المملكــة بعــد موســم التكاثــر مــع صغارهــا وبالتالــي 	- 
يقــل التركيــز فــي الصيــد علــى الطيــور البالغــة والمنتجــة.

تقضي الطيور المهاجرة في فصل الخريف فترة أطول في أراض المملكة.	- 
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ــب 	-  ــم تجن ــي يجــب أن يت ــع، وبالتال ــر فــي فصــل الربي ــة تتكاث ــة بالمملك ــور المتوطن معظــم الطي
ــة.  ــرة والمتوطن ــور المهاج ــن الطي ــق مــا بي ــة التفري ــد فــي هــذا الموســم لصعوب الصي

ــب صيدهــا 	-  ــذا يجــب تجن ــع، ل ــرة الربي ــة فــي هج ــة أراضــي المملك ــة والمنتج ــور البالغ ــر الطي تعب
لضمــان وصولهــا لمناطــق تكاثرهــا.

تــؤدي جميــع الطيــور )المتوطــن والمهاجــر( دورًا هامــًا فــي نقــل البــذور واللقــاح فــي فصــل 	- 
الربيــع، وبالتالــي فــإن تناقــص أعدادهــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى البيئــة. 

3. معايير تحديد أعداد الطيور المسموح صيدها من كل نوع في الموسم الواحد:
لقــد ُبذلــت جهــود كبيــر لوضــع آليــة لتحديــد أعداد الطيور التي يســمح بصيدهــا لكل نوع، وذلك كــون المعلومات 
ــغ  ــر متوفــرة، ممــا يجعــل عمليــة تحديــد عــدد الطيــور المســموح بصيدهــا بال ــر دقيقــة أو غي ــة إمــا غي المطلوب
الصعوبــة وبالتالــي يجــب أن يتــم اتبــاع معاييــر احتياطيــة ووقائيــة عنــد تحديــد األعــداد المســموح بصيدهــا مــن 
هــذه األنــواع، ومــن خــالل اســتعراض العديــد مــن الدراســات والبرامــج للصيــد المســتدام فقــد تــم اللجــوء إلــى 
عــدة مراجــع مهمــة لتحديــد عــدد الطيــور التــي يمكــن صيدهــا بالمملكــة وهمــا موقــع القائمــة الحمــراء لالتحــاد 
 Jennings( وكتــاب أطلــس الطيــور المعششــة بالجزيــرة العربيــة  IUCN 2020(  العالمــي لصــون الطبيعــة

.)Boland & Alsuhaibany 2021( وكتــاب طيــور المملكــة العربيــة الســعودية )2010
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الطيور المسموح 
صيدها بالمملكة

االسم العربي: سمان شائعة. 	

Coturnix coturnix :االسم العلمي

Common Quail :االسم اإلنجليزي

عبد الله السحيباني ©

وضعـــه بالمملكـــة: متكاثـــر غيـــر شـــائع، ويوجـــد علـــى 
نطـــاق واســـع فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة أثنـــاء موســـم 
ـــات متفرقـــة  ـــر أعـــدد منـــه فـــي مجموع ـــرة. وتتكاث الهج
فـــي المنطقـــة الوســـطى مـــن المملكـــة، وســـجل 
تكاثـــره فـــي أعـــداد قليلـــة فـــي المناطـــق الزراعيـــة 
الشـــمالية والشـــرقية. يتغـــذى علـــى الحبـــوب والبـــذور 

ــرات. والحشـ

وســـيلة الصيـــد المســـموح بهـــا: البنـــادق الهوائيـــة 
)الســـاكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

    

االسم العربي: حجل شائع. 	

Alectoris chukar :االسم العلمي

Chukar :االسم اإلنجليزي

محمد المحترش ©

وضعـــه بالمملكـــة: مســـتوطن ومقيـــم غيـــر شـــائع فـــي 
أقصـــى الشـــمال الغربـــي، وســـبق لـــه أن وجـــد فـــي 
ــن ال  ــوى ولكـ ــل رضـ ــع وجبـ ــن ينبـ ــرب مـ ــوب بالقـ الجنـ
ـــه فـــي هاتيـــن المنطقتيـــن.  توجـــد تســـجيالت حديثـــة ل

يتغـــذى علـــى الحبـــوب والبـــذور والحشـــرات.

وســـيلة الصيـــد المســـموح بهـــا: البنـــادق الهوائيـــة 
)الســـاكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر
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االسم العربي: حجل رملي. 	

Ammoperdix heyi :االسم العلمي

Sand Partridge :االسم اإلنجليزي

تركي األزوري ©

وضعه بالمملكة: مستوطن ويفضل دائمًا 
المنحدرات والوديان الصخرية المعزولة

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

االسم العربي: حمام جبلي. 	

Columba livia  :االسم العلمي

Rock Dove :االسم اإلنجليزي

جيم بابنقتون ©

وضعه بالمملكة: مستوطن في معظم مناطق 
المملكة ويفضل المناطق الجبلية والوديان 

الصخرية. يتغذى على الحبوب والبذور.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر
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االسم العربي: يمام مطوق. 	

Streptopelia decaocto  :االسم العلمي

Eurasian Collared-dove :االسم اإلنجليزي

سليمان الرومي ©

وضعه بالمملكة: مستوطن في معظم مناطق 
المملكة خاصة الزراعية وزادت مناطق انتشاره 

بالمملكة مع التوسع في المساحات المزروعة. 
ويتواجد في حدائق المدن والقرى والمتنزهات 
وغالبا يتجمع بأسراب في الحقول. يتغذى على 

الحبوب والبذور.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

االسم العربي: يمام مطوق أفريقي. 	

Streptopelia roseogrisea  :االسم العلمي

African Collared-dove :االسم اإلنجليزي

عبد الله السحيباني ©

وضعه بالمملكة: مستوطن وتوسعت مناطق 
انتشاره مؤخرا ليغطي معظم األجزاء الغربية 

والجنوبية الغربية للمملكة. يفضل المناطق شبه 
الصحراوية والسهول العشبية المشجرة وأشجار 
القرم الساحلية ومتنزهات المدن. يتغذى على 

الحبوب والبذور.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر
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االسم العربي: يمام النخيل. 	

Streptopelia senegalensis :االسم العلمي

Laughing Dove :االسم اإلنجليزي

تركي األزوري ©

وضعه بالمملكة: مستوطن وتوسع تواجده بشكل 
كبير في المملكة، ويتواجد في الحدائق بالمدن 
والقرى والواحات والسهول العشبية المشجرة 

والمناطق الزراعية. يتغذى على الحبوب والبذور 
والثمار الصغيرة.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

  

االسم العربي: قطا كستنائي البطن. 	

Pterocles exustus  :االسم العلمي

Chestnut-bellied Sandgrouse :االسم اإلنجليزي

د. ضحى الهاشمي ©

وضعه بالمملكة: معشش مقيم ومتجول في 
غرب وجنوب غرب المملكة، يتواجد عادة في 

مناطق شبه الصحاري ذات الغطاء النباتي القليل 
أو المتوسط وعادة تكون بالقرب من أطراف 

المناطق الزراعية. يتغذى على الحبوب والبذور.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

   



مرشد الصياد

23

االسم العربي: قطا نبطاء. 	

Pterocles alchata  :االسم العلمي

 Pin-tailed Sandgrouse :االسم اإلنجليزي

جون هوكنز ©

وضعه بالمملكة: مستوطن - مهاجر ويكثر في 
المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية 

الغربية من المملكة بعضه مهاجر أو متجول. 
يفضل عادة السهول الجافة وشبه الصحاري 

الصخرية وغالبا قرب مناطق زراعة الحبوب. يتغذى 
على الحبوب والبذور.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

  

االسم العربي: قطا مخطط. 		

Pterocles lichtensteinii  :االسم العلمي

Lichtenstein’s Sandgrouse :االسم اإلنجليزي

جيم بابنقتون ©

وضعه بالمملكة: مستوطن ومهاجر وخاصة على 
طول المنطقة الغربية ومن الشمال الغربي إلى 

الجنوب الغربي. يفضل دائمًا المناطق الشبه 
صحراوية الصخرية الجافة والوديان والمنحدرات 

التي توجد بها شجيرات مثل السنط. يتغذى على 
الحبوب والبذور.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر
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االسم العربي: قطا مرقط. 		

Pterocles senegallus  :االسم العلمي

Spotted Sandgrouse :االسم اإلنجليزي

وضعــه بالمملكــة: مقيــم ومهاجــر وخاصــة علــى فــي 
المناطــق الوســطى. يفضــل دائمــًا المناطــق الشــبه 
صحراويــة الصخريــة الجافــة والوديــان والمنحــدرات 
التــي توجــد بهــا شــجيرات ومــوارد مائيــة. يتغــذى 

علــى الحبــوب والبــذور.

وســيلة الصيــد المســموح بهــا: البنــادق الهوائيــة 
)الســاكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

االسم العربي: الكروان الصخري. 		

Burhinus oedicnemus  :االسم العلمي

Eurasian Thick-knee :االسم اإلنجليزي

بندر الجابر ©

غيــر  عابــر  مهاجــر  معشــش  بالمملكــة:  وضعــه 
منتظــم أو نــادر فــي المملكــة لكنــه يشــتي فــي كل 
المناطــق. يفضــل الســهول أو المنحــدرات الصخريــة 
والرمليــة والطينيــة الجافــة شــحيحة النباتــات وكذلــك 
المناطــق شــبه الصحراويــة. فــي المناطــق الحــارة 
ــن األشــجار المتفرقــة والشــجيرات  ــا بي ــد أحيان يتواج
الشــوكية. يتغــذى علــى الحبــوب والبــذور والحشــرات 

والخنافــس والزواحــف الصغيــرة.

وسيلة الصيد المسموح بها: الصقور

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر
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االسم العربي: كروان عسلي. 		

Cursorius cursor  :االسم العلمي

Cream-coloured Courser :االسم اإلنجليزي

محمد المحترش ©

وضعه بالمملكة: مستوطن ومهاجر ومن المحتمل 
أن تكون أعداد طائر الكروان العسلي المتكاثر في 
المملكة أكثر من تلك المهاجرة، ويتواجد عادة في 
البيئات شبه الصحراوية الرملية أو الصخرية والتي 
توجد بها نباتات قليلة وأطراف المزارع والمنحدرات 

المنبسطة القاحلة ولكن غير الوعرة. يتغذى على 
الحبوب والبذور والحشرات والخنافس والزواحف 

الصغيرة.

وسيلة الصيد المسموح بها: الصقور

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

     

االسم العربي: صفارية أوراسية. 		

Oriolus oriolus  :االسم العلمي

Eurasian Golden Oriole :االسم اإلنجليزي

علي الشايع ©

وضعه بالمملكة: مهاجر معشش في شمال 
غرب المملكة باإلضافة إلى أجزاء من المنطقة 
الوسطى والشرقية، ولكن بأعداد قليلة، واسع 

االنتشار خالل العبور. يفضل عادة المتنزهات ذات 
األشجار الطويلة والحدائق. يتغذى على الثمار 

والحشرات واليرقات من على األرض واألشجار.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر
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السم العربي: حنائي أزور. 		

Irania gutturalis  :االسم العلمي

 White-throated Robin :االسم اإلنجليزي

بندر الجابر ©

وضعه بالمملكة: مهاجر عابر لمعظم مناطق 
المملكة يتواجد في المناطق التي بها شجيرات 
كثيفة والحدائق والمزارع. يتغذى على الحشرات 

واليرقات من على األشجار.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

االسم العربي: زرقاء زور. 		

Cyanecula svecica  :االسم العلمي

Bluethroat :االسم اإلنجليزي

حسين صالن ©

وضعه بالمملكة: مهاجر عابر لمعظم اراضي 
المملكة، يفضل عادة المناطق التي بها شجيرات 

منخفضة ونباتات كثيفة. يتغذى على الحشرات 
واليرقات من على األشجار. 

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر
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االسم العربي: العندليب. 		

Luscinia luscinia  :االسم العلمي

Thrush Nightingale :االسم اإلنجليزي

بيكي ماتسبورا ©

وضعه بالمملكة: مهاجر عابر ألراض المملكة، 
يتواجد أثناء العبور في المناطق التي تكثر 

فيها األجمات والنباتات الصغيرة بالقرب من 
المستنقعات وأطراف مناطق الوديان كثيفة 

األشجار. يتغذى على الثمار والحبوب والحشرات.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

    

االسم العربي: هزاز شائع. 		

Luscinia megarhynchos  :االسم العلمي

 Common Nightingale :االسم اإلنجليزي

وضعه بالمملكة: مهاجر شائع لشرق ووسط 
المملكة، نادر في بقية المناطق. يتواجد في 

الحدائق والشجيرات المنخفضة وأحيانا على أطراف 
الوديان. يتغذى على الثمار والحبوب والحشرات.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون( 

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر
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االسم العربي: سمنة الصخور الزرقاء. 		

Monticola solitarius  :االسم العلمي

Blue Rock-thrush :االسم اإلنجليزي

عبد الله السحيباني ©

ــر ,شــائع فــي معظــم  وضعــه بالمملكــة: مهاجــر عاب
الشــتاء  يقضــي  والبعــض  المملكــة،  مناطــق 
فيهــا. تتواجــد فــي األراضــي المشــجرة والحقــول 
واليرقــات  الحشــرات  علــى  يتغــذى  المفتوحــة. 

الصغيــرة. والخنافــس 

وســيلة الصيــد المســموح بهــا: البنــادق الهوائيــة 
)الســاكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

االسم العربي: سمنة مغردة. 		

 Turdus philomelos  :االسم العلمي

Song Thrush :االسم اإلنجليزي

محمد المحترش ©

وضعــه بالمملكــة: مهاجــر شــائع لمعظــم مناطــق 
شــرق  فــي  الشــتاء  يقضــي  والبعــض  المملكــة، 
ووســط المملكــة. يفضــل عــادة مناطــق المنتزهــات 
والمــزارع، والمناطــق المفتوحــة التــي بهــا أشــجار 
موزعــة وشــجيرات. تتغــذى علــى الحشــرات والثمــار 

الصغيــرة.

وســيلة الصيــد المســموح بهــا: البنــادق الهوائيــة 
)الســاكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر
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االسم العربي: حميراء شائعة. 		

Phoenicurus phoenicurus  :االسم العلمي

Redstarts  :االسم اإلنجليزي

جيم بابنقتون ©

وضعه بالمملكة: مهاجر عابر ألراضي المملكة، 
والبعض يقضي الشتاء في شرق وجنوب غرب 
المملكة. يفضل عادة وقت العبور في مناطق 

األشجار الكثيفة واطراف الوديان المشجرة. تتغذى 
على الحشرات واليرقات الصغيرة والعناكب التي 

تلتقطها من بين األوراق واألغصان.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر 

االسم العربي: تميرة الشجر. 		

Anthus trivialis  :االسم العلمي

Tree Pipit  :االسم اإلنجليزي

جيم بابنقتون ©

وضعه بالمملكة: مهاجر عابر ألراضي المملكة، 
مع تواجد أعداد منها مشتيه في المنطقة 

الغربية والجنوبية الغربية من المملكة. تتواجد 
في المناطق المفتوحة خالل الهجرة. تتغذى على 

الحشرات في الحقول وحول المياه. 

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر
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االسم العربي: أبو قلنسوة. 		

Sylvia atricapilla :االسم العلمي

Eurasian Blackcap :االسم اإلنجليزي

أحمد العمري ©

وضعه بالمملكة: مهاجر عابر للمملكة، قليل منها 
يقضي الشتاء فيها. يتواجد وقت العبور في أي 
مكان به أشجار أو شجيرات. تتغذى على الحشرات 

واليرقات الصغيرة والعناكب التي تلتقطها من بين 
األوراق واألغصان.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

االسم العربي: نقشارة. 		

Phylloscopus collybita :االسم العلمي

Common Chiffchaff :االسم اإلنجليزي

جيم بابنقتون ©

وضعه بالمملكة: مهاجر عابر شائع في معظم 
مناطق المملكة، والبعض منها تقضي الشتاء 
على اراضيها. تتواجد وقت العبور والشتاء في 

أي مكان تقريبا به أشجار أو شجيرات. تتغذى 
على الحشرات واليرقات الصغيرة والعناكب التي 

تلتقطها من بين األوراق واألغصان.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر
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االسم العربي: دخلة صفصافية. 		

Phylloscopus trochilus  :االسم العلمي

 Willow Warbler  :االسم اإلنجليزي

بندر الجابر ©

وضعه بالمملكة: مهاجرة عابرة لمعظم مناطق 
المملكة وشائعة وقت العبور، والبعض يشتي 

على اراضيها. تفضل عادة مناطق الشجيرات 
واألحراش والمزارع. تتغذى على الحشرات 

واليرقات الصغيرة والعناكب التي تلتقطها من بين 
األوراق واألغصان.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 سبتمبر– 30 نوفمبر

 

االسم العربي: قبرة سماوية أوراسية. 		

Alauda arvensis  :االسم العلمي

 Eurasian Skylark  :االسم اإلنجليزي

وضعه بالمملكة: زائر شتوي لمعظم مناطق 
المملكة خصوصا الوسطى والشمالية. تفضل 

عادة أراضي المحاصيل المروية والحقول المحروثة. 
تتغذى على  البذور وبعض النباتات الصغيرة.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 ديسمبر– 30 يناير
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االسم العربي: حميراء سوداء. 		

Phoenicurus ochruros  :االسم العلمي

Black Redstart  :االسم اإلنجليزي

وضعــه بالمملكــة: مهاجــر عابــر وزائــر شــتوي ألراضي 
المملكــة. يفضــل عــادة الوديــان الصخرية  المشــجرة. 
تتغــذى على الحشــرات واليرقات الصغيــرة والعناكب 

التــي تلتقطهــا مــن بيــن األوراق واألغصان.

وســيلة الصيــد المســموح بهــا: البنــادق الهوائيــة 
)الســاكتون(

موسم صيد الطائر: 1 ديسمبر– 30 يناير

االسم العربي: تميرة الماء. 		

Anthus spinoletta  :االسم العلمي

Water Pipit  :االسم اإلنجليزي

جيم بابنقتون ©

ــر ألراضــي المملكــة،  ــر عاب ــه بالمملكــة: مهاج وضع
وتتواجــد بشــكل اوســع فــي شــمال غــرب وشــرق 
عــادة  تفضــل  الشــتاء.  تقضــي  حيــث  المملكــة 
وكذلــك  المفتوحــة  الرطبــة  المنخفضــة  األراضــي 
حــول  الحشــرات  علــى  تتغــذى  البحيــرات.  أطــراف 

الراكــدة. الميــاه 

وســيلة الصيــد المســموح بهــا: البنــادق الهوائيــة 
)الســاكتون(

موسم صيد الطائر: 1 ديسمبر– 30 يناير
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االسم العربي: درسة قمحية. 		

Emberiza calandra  :االسم العلمي

Corn Bunting  :االسم اإلنجليزي

فليب روبرت ©

وضعه بالمملكة: معشش مهاجر في مناطق 
صغيرة في كل من شرق وشمال غرب المملكة، 

انتشاره اوسع خالل الهجرة. تفضل عادة المناطق 
المفتوحة والمنحدرات التي بها شجيرات متناثرة. 

تتغذى على الحبوب والبذور.

وسيلة الصيد المسموح بها: البنادق الهوائية 
)الساكتون(

موسم صيد الطائر: 1 ديسمبر– 30 يناير
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منصة فطري 
الفكرة من إنشائها

        ِفطري .. هذه التسمية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه الكائنات، حيث أطلق المركز الوطني لتنمية 
الحياة الفطرية في الثالث من نوفمبر من العام 2020 منصة الخدمات اإللكترونية بنقلة خدمية نوعية 

مقدمة للمنتفعين من األفراد والمؤسسات من خالل خدمات إلكترونية وذكية عديدة مختلفة وبإجراءات 
مبسطة وتهدف المنصة لتنظيم الحصول على هذه الثروة من الكائنات الفطرية ومنتجاتها والتشارك 

المجتمعي في استدامتها. 

ِفطري .. ُتسهم لتبقى الحياة الفطرية مزدهرة ومستدامة. 

الخدمات المقدمة
أكثر من ٢٨ خدمة إلكترونية متعلقة بالحياة الفطرية مقدمة لألفراد والمؤسسات والجهات الحكومية عبر 

المنصة من ضمنها خدمة إصدار تصريح الصيد.

خدمة إصدار رخصة صيد

خدمة إلكترونية إلصدار رخصة لصيد الحيوانات الفطرية حيث تقدم طلبات إصدار رخص الصيد وفق اللوائح 
اإلجرائية واالشتراطات الخاصة بترخيص الصيد في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

االشتراطات الخاصة بالصيد: 

يعتمد إصدار رخصة الصيد على قائمة المصيد المسموح في موسم الصيد. 	 

يتم تحديد الكميات المسموح صيدها لكل مصيد على مستوى الطلب الواحد في موسم 	 
الصيد.

يتم تحديد وسائل الصيد المسموح استخدامها لكل مصيد في موسم الصيد. 	 

ال يمكن إصدار ترخيص صيد لنفس المصيد أكثر من مرة لنفس الموسم.	 

يعتمد تاريخ تراخيص الصيد على تاريخ موسم الصيد الذي يتم اختياره.	 

خطوات طلب إصدار رخصة صيد
1/ تقديم الطلب:

يتم تقديم طلب إصدار الترخيص من خالل:

تحديد الفترة للصياد في موسم الصيد.	 

إختيار الكائن المراد صيده.	 
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2/ تدقيق ومعالجة الطلب:

يتم اعتماد الطلب نهائيًا بشكل آلي إذا كان مقدم الطلب من النوع أفراد وال يوجد عليه 	 
مخالفات سابقة مسجلة في المنصة.

إذا كان مقدم الطلب )أفراد وعليه مخالفات - قطاع اعمال - جهة حكومية( يتم إحالة الطلب 	 
إلى مرحلة ) دراسة الطلب بواسطة الموظف المختص ( ومن ثم إتخاذ االجراء النهائي. 

3/ اإلعتماد النهائي:

بعد االعتماد النهائي في حالة الموافقة على الطلب يتم إشعار مقدم الطلب بسداد المبلغ 	 
عبر رسائل نصية وعبر البريد اإللكتروني.

 	

4/ صدور الترخيص:

يتم إصدار الترخيص آليًا ويمكن للمستفيد اإلطالع على الترخيص من تبويب تراخيص 	 
الصيد.
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الملحق )1(: قائمة بالطيور المتوطنة في المملكة العربية السعودية

االسم العلمياالسم العربي

Numida meleagrisالدجاج الحبشي	

Alectoris philbyiحجل فيلبي	

Alectoris melanocephalaحجل عربي	

Pica asirensisالعقعق العسيري	

Phalacrocorax nigrogularisالغاق السوقطري	

Dendrocopos doraeنقار الخشب العربي	

Curruca leucomelaenaدخلة عربية	

Curruca buryiدخلة اليمن	

Zosterops abyssinicusأبيض العين	

Turdus menachensisسمنة اليمن		

Passer euchlorusالعصفور الذهبي العربي		

Estrilda rufibarbaشمعي المنقار العربي		

Cinnyris habessinicusتمير عربي		

Crithagra rothschildiنعار عربي		

Crithagra menachensisنعار اليمن		

Rhynchostruthus percivaliضخم المنقار العربي		

Acanthis yemenensisحسون اليمن		

Ichthyaetus leucophthalmusنورس أبيض العين		

Ichthyaetus hemprichiiنورس األسحم		
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المالحق
الجدول )1(: األنواع المسموح صيدها في المملكة العربية السعودية

المناطق: جميع المناطق المسموح فيها الصيد

وسيلة الصيد: البنادق الهوائية )الساكتون(

االسم العلمياالسم العربي

موسم الخريف  ٢٠٢٢/٩/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠

Phylloscopus collybitaنقشارة
Sylvia atricapillaأبو قلنسوة

Phylloscopus trochilusدخلة صفصافية
Turdus philomelosسمنة مغردة
Phoenicurus phoenicurusحميراء شائعة

Luscinia megarhynchosهزاز شائع
Cyanecula svecicaزرقاء زور

Anthus trivialisتميرة الشجر
Spilopelia senegalensisيمام النخيل
Streptopelia decaoctoيمام مطوق

Oriolus oriolusصفارية أوراسية
Luscinia lusciniaالعندليب

Columba liviaحمام جبلي
Ammoperdix heyiحجل رملي

Streptopelia roseogriseaيمام مطوق أفريقي
Coturnix coturnixسمان شائعة

Irania gutturalisحنائي أزور
Monticola solitariusسمنة الصخور الزرقاء
Pterocles exustusقطا كستنائي البطن

Pterocles lichtensteiniiقطا مخطط
Pterocles alchataقطا نبطاء
Alectoris chukarحجل شائع
Pterocles senegallusقطا مرقط

Cursorius cursorكروان عسلي )وسيلة الصيد(: الصقور
Burhinus oedicnemusالكروان الصخري )وسيلة الصيد(: الصقور

موسم الشتاء  ٢٠٢٢/١٢/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١

Alauda arvensisقبرة سماوية أوراسية
Emberiza calandraدرسة قمحية

Phoenicurus ochrurosحميراء سوداء
Anthus spinolettaتميرة الماء
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الجدول )2(: تصنيف المخالفات والعقوبات لالئحة التنفيذية للكائنات الفطرية البرية

الغرامة - المرة االولىالمخالفة

مخالفات الصيد

10,000)عشرة آالف ريال(الصيد بدون ترخيص1

5,000 )خمسة أالف ريال(الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها2

5,000 )خمسة أالف ريال(الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها3

10,000 )عشرة أالف ريال(عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري4

 يغرم المخالف مبلًغا بحسب القائمة المدرجةصيد أنواع محظور صيدها5
 في الجدول )2(

يغرم المخالف ضعف المبلغ المحدد ضمن القائمة صيد الحوامل من إناث الكائنات الفطرية البرية6
المدرجة في الجدول )2(

يغرم المخالف ضعف المبلغ المحدد ضمن القائمة صيد صغار الكائنات الفطرية البرية7
المدرجة في الجدول )2(

صيد أعداد من الكائنات أكثر من األعداد المسموح بها 8
ضمن الترخيص

يغرم المخالف عن كل كائن بمبلغ بحسب القائمة المدرجة 
في الجدول )2(

إتالف أو اإلضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات 9
الفطرية البرية

غرامة مالية ال تزيد عن مبلغ 1,000.000 )مليون ريال(، 
وتقدر قيمة الغرامة تبعا لجسامة المخالفة وفقًا لما 

يحدده المركز.

التصرف بالكائنات المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها

20,000 )عشرون ألف ريال(عرض الكائنات البرية المصيدة10

بيع الكائنات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها من 11
20,000 )عشرون ألف ريال(دون ترخيص

تطبيق العقوبات بحسب الالئحة التنفيذية لإلتجار بالكائنات تصدير الكائنات البرية المصيدة من دون ترخيص12
الفطرية

غرامات المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد

)80,000( ثمانون ألف ريالاستخدام األسلحة النارية في الصيد13

استخدام بنادق الرش )الشوزن(، والشباك، والشباك 14
)100,000( مائة ألف ريالالساقطة، والمصايد، واألشراك

)10,000( عشرة أالف ريالاستخدام المواد الغرائية والالصقة، واألنوار الساطعة15
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)80,000( ثمانون ألف ريالاستخدام المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم16

)80,000( ثمانون ألف ريالاستخدام الغاز، والدخان، واآلالت الكهربائية17

)100,000( مائة ألف ريالاستخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة18

)50,000( خمسون ألف ريالاستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية19
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الجدول )3( : غرامات صيد الكائنات الحية:

الغرامة )ريال( االسم العلمياالسم العربي
للكائن الواحد

الثدييات

Oryx leucoryx90,000المها العربي )الوضيحي(1

Gazella marica25,000غزال الريم )الرملي(2

Gazella arabica35,000غزال األدمي )الجبلي(3

Capra nubiana60,000الوعل النوبي4

Panthera pardus nimr400,000النمر العربي5

Canis lupus arabs80,000الذئب العربي6

Canis aureus80,000إبن أوى7

Hyaena hyaena80,000الضبع المخطط8

Lepus capensis18,000األرنب البري9

Mellivora capensis80,000غرير العسل )الضربان(10

Vulpes vulpes60,000الثعلب األحمر11

Vulpes cana60,000ثعلب بالنفورد12

Vulpes rueppelli60,000ثعلب روبل13

Vulpes zerda60,000ثعلب الفنك14

Felis margarita70,000القط الرملي15

Caracal caracal70,000الوشق16

Felis lybica70,000القط البري17

Procavia capensis25,000الوبر الصخري18

Genetta genetta50,000الرتم19

Hystrix indica70,000النيص20
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الغرامة )ريال( االسم العلمياالسم العربي
للكائن الواحد

الطيور

Struthio camelus25,000النعام أحمر الرقبة	

Numida meleagris3,000الدجاج الحبشي	

Coturnix coturnix1,500السمان	

Turnix sylvaticus1,500سمان الشجر الصغير	

Coturnix delegorguei1,500السمان الضاحك	

Alectoris chukar3,000الحجل	

Alectoris philbyi10,000حجل فيلبي	

Alectoris melanocephala10,000حجل عربي	

Ammoperdix griseogularis5,000حجل سي سي	

Ammoperdix heyi2,500الحجل الرملي		

Francolinus pondicerianus1,500دراج رمادي		

Phoenicopterus roseus5,000النحام الكبير		

Columba palumbus1,000حمام الغابات		

Columba arquatrix1,000حمام زيتوني		

Streptopelia turtur1,500القمري األوروبي		

Treron waalia1,000الحمامة الخضراء		

Pterocles orientalis1,000قطا أسود البطن		

Pterocles exustus1,000قطا كستنائي البطن		

Pterocles senegallus1,000قطا مرقط		

Pterocles coronatus1,000قطا متوج		

Pterocles alchata1,000قطا مسنن الذيل		

Pterocles lichtensteinii1,000قطا مخطط		

Pica asirensis100,000العقعق العسيري		

Anthropoides virgo12,000الرهو		

Grus grus12,000الكركي الرمادي		

Chlamydotis macqueenii25,000الحبارى		

Ardeotis arabs50,000الحبارى العربية		

Geronticus eremita200,000أبو منجل األصلع		
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Pelecanus rufescens15,000البجع الرمادي		

Pelecanus onocrotalus10,000البجع األبيض		

Phalacrocorax nigrogularis8,000الغاق السوقطري		

Burhinus oedicnemus5,000الكروان الصخري		

Burhinus capensis5,000الكروان الصخري المنقط		

Dromas ardeola10,000الحنكور		

Cursorius cursor5,000كروان عسلي		

Endemic Passerineالجواثم المتوطنة		

Dendrocopos dorae5,000نقار الخشب العربي		-	

Curruca5,000دخلة عربية		-	

Curruca buryi5,000دخلة اليمن		-	

Zosterops abyssinicus5,000أبيض العين		-	

Turdus menachensis5,000سمنة اليمن		-	

Passer euchlorus5,000العصفور الذهبي العربي		-	

Estrilda rufibarba5,000شمعي المنقار العربي		-	

Cinnyris habessinicus5,000تمير عربي		-	

Crithagra rothschildi5,000نعار عربي		-	

Crithagra menachensis5,000نعار اليمن		-		

Rhynchostruthus percivali5,000ضخم المنقار العربي		-		

Acanthis yemenensis5,000حسون اليمن		-		

Breeding Passerine3,000الجواثم المستوطنة		

Migrant Passerine2,000الجواثم المهاجرة		

لألنواع المسموح صيدها في موسم الصيد تطبق المخالفة فقط إذا تم صيدها خارج الموسم

الزواحف

Uromastyx spp3,000الضب )جميع األنواع المحلية(	
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