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إن البيئة ركن أساسي من أركان الحياة ،يتحقق بصحتها رفاه
المجتمعات ،وهي من األولويات التي اهتمت بها الدول ،وسنت
الستدامتها الكثير من القوانين .لكن ،وفي نفس الوقت ،فإن البيئة
مثقلة بالمهددات التي ال تخلو من تدخل اإلنسان كالتلوث ،والصيد
الجائر ،وتدمير الغطاء النباتي ،وغيرها كثير .وقد تزايدت هذه
المهددات حتى بات من الصعب عالجها من غير تضافر الجهود
الوطنية والدولية ،ونشر الوعي على كافة المستويات ،وتطبيق
القوانين واالستمرار في تحديثها .وقد وهبنا اهلل في المملكة
األردنية الهاشمية بيئة فريدة تشكلت عبر ماليين السنين ،وتنوع
فيها موروثنا الطبيعي من النباتات والحيوانات والطيور حتى أن
بعضها ال يوجد في أي مكان آخر في العالم إال في األردن مثل بعض النباتات في محمية ضانا
للمحيط الحيوي جنوب المملكة ،وأسماك السرحاني في محمية األزرق المائية.
وقد دأبت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة منذ بدايات تأسيسها عام  1966على حماية بيئة المملكة
والتنوع الحيوي فيها ،إذ انتبه رعيلها األول وهم مجموعة من الصياديين المسؤولين إلى ضرورة
تنظيم الصيد واستدامته في مختلف مناطق المملكة ،ولهذا تطورت القوانين وبرامج التوعية وفقاً
ألسس تراعي استمرار تلك الرياضة واستدامتها وحماية األنواع البرية أيضا.
وقد كلفت قيادتنا الهاشمية من خالل حكومة المملكة األردنية الجمعية ومنذ سبعينيات القرن
الماضي بتطبيق قوانين الصيد وحماية األحياء البرية ،وتطبيق االتفاقيات الدولية ذات العالقة مثل
اتفاقية تنظيم اإلتجار الدولي باألحياء البرية ومنتجاتها (السايتس) ،مما يدل على االهتمام القديم
بالبيئة وعلى أعلى المستويات .ولهذا كانت األردن من أوائل الدول في المنطقة التي طورت قوانين
محلية لممارسة رياضة الصيد وتأسيس وإدارة المحميات الطبيعية.
واليوم ،ومع وصول عدد صيادي المملكة المرخصين إلى ما يقارب أربعة آالف صياد سنوياً ،وإيماناً
منا بأهمية الشراكة والتواصل معهم لنشر ثقافة الصيد المستدام ،ارتأت الجمعية وبعمل مشترك مع
شركاء محليين وإقليميين ،بأن تبادر لتطوير دليل يواكب الحاجات الوطنية لرياضة الصيد ،وذلك من
خالل رفع مهارة وكفاءة صيادي المملكة بمواضيع مختلفة ،أهمها االستخدام اآلمن للسالح ،ومعرفة
األنواع البرية المسموح صيدها ،وإجراءات السالمة العامة ،واإلسعافات األولية .إننا إذ نقدم لكم
هذا المنتج ،فإننا نتقدم بالشكر لكل من ساهم في إصداره ،على أمل أن نتعاون جميعاً في تطبيقه
وتطويره لحاجاتنا إلى رفع مستوى رياضة الصيد على أرض المملكة األردنية الهاشمية واستدامتها
لألجيال القادمة.
يحيى خالد
املدير العام للجمعية امللكية حلماية الطبيعة
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ملخص
يع ّد الصيد من األنشطة الطبيعية التي مارسها اإلنسان منذ قدمي الزمان وقد مارسها العرب بسبب طبيعة حياتهم
البدوية ،ومحدودية املوارد يف معظم املناطق التي اعتادوا املعيشة فيها .والصيد من األنشطة املهمة يف األردن كونه هواية
ال تقتصر على شريحة معينة من املجتمع ،بل تتم ممارستها من خالل طيف واسع من الهواة كمصدر للمتعة والنـزهة،
ومجال للتدريب على أساليب القنص واستخدام األسلحة النارية باختالف أنواعها ،كما أنه مجال للفخر واالعتزاز بالقوة،
والبراعة ،والقدرة على حتمل الصعوبات .ولعل من الضروري جدا أن يتمتع الصياد مبجموعة من األخالقيات خالل
ممارسة الصيد مثل :عدم اصطياد الفرائس الضعيفة ،وجتنب الصيد على موارد املياه ،واختيار الوقت املناسب للصيد،
وعدم إتالف املمتلكات التي مير بها أثناء جتواله بح ًثا عن الطرائد ،وصيد ما يكفيه فقط ،وعدم اإلسراف أو االستنزاف
 ...وغيرها من األخالقيات التي سيتم مناقشتها خالل هذا الدليل.
أن التزام الصياديني بأخالقيات الصيد وضوابطه أمر مهم الستدامة احلياة البرية ،والتي ستؤدي
وجتدر اإلشارة هنا ّ
بدورها إلى استدامة هواية الصيد .وهناك العديد من األمثلة على استنزاف األنواع بسبب الصيد اجلائر؛ مما أدى إلى
تشديد الضوابط والعقوبات ،ومن ذلك انقراض مجموعة من األنواع احليوانية من البرية مثل املها العربي واأليل األسمر،
وانحدار أعداد مجتمعات حيوانات أخرى بشكل حرج مثل (البدن) ،مما أدى إلى إدراج هذا النوع ضمن الئحة األنواع
املهددة باالنقراض ،ولم يقتصر التأثير السلبي للصيد على مجموعة الثدييات ،بل تأثرت الطيور ً
أيضا ،إذ تناقصت أعداد
أفرادها ،وتأثرت حالة جموعها.
تعمل اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة منذ تأسيسها يف عام  1966على تنفيذ القوانني اخلاصة بالصيد مبوجب التفويض
املوكل لها من قبل وزارة الزراعة من خالل قسم احلماية وتنظيم الصيد .ومن أجل رفع كفاءة العمل ،دأبت اجلمعية على
تطوير منهاج الصيد يف اململكة األردنية الهاشمية كركيزة استراتيجية سيتم االعتماد عليها يف خلق جيل واع من الصياديني
القادرين على دعم جهود حماية الطبيعة واحملافظة على التنوع احليوي .ويأتي هذا الدليل كأحد املخرجات اخلاصة
مبشروع تعميم إدماج احملافظة على الطيور احلوامة املهاجرة يف القطاعات اإلنتاجية الرئيسية ضمن مسار الهجرة حلفرة
االنهدام  /البحر األحمر ،بالتشارك مع مؤسسة بيرداليف إنترناشونال ،وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -مرفق
البيئة العاملي .ويع ّد هذا الدليل األول من نوعه يف األردن من حيث شمولية أفكاره ومحتوياته التي تضمنها ،حيث سيساهم
هذا الدليل يف معاجلة موضوع الصيد من خالل سبع وحد تتضمن  14فصال.
لقد عاجلت الوحدة األولى من هذا الدليل مجموعة من املعلومات العامة التي تتعلق بالصيد كعنصر رئيس ومهم يف
استدامة األحياء البرية،من خالل رسائل توعوية موجهة إلى الصيادين،مثل تبيان األنواع املنقرضة منها يف األردن بسبب
الصيد ،وواقع الصيد ما بني املاضي واحلاضر ،وغيرها من املواضيع التي هدفت إلى التأكيد على ضرورة انخراط الصياد
كجزء ال يتجزأ من جهود حماية الطبيعة ،ومن أجل توضيح آلية ذلك فقد مت تعريف مفهوم الصياد امللتزم بأنه "الصياد
صاحب اخلبرة واملعرفة الالزمة بالقوانني وطرق الصيد ،واستخدام األسلحة النارية ،والعمل على تطبيق هذه املعارف
وممارستها بشكل فعال خالل رحلة الصيد من أجل احملافظة على الثروة الطبيعية واستدامتها لألجيال القادمة" .وألهمية
الديانات السماوية للمجتمع األردني ،واالرتباط الروحي باملعتقدات الدينية ،فقد مت تسليط الضوء على نظرة الديانات
السماوية "اإلسالمية واملسيحية" يف مسألة احملافظة على األنواع ،ومت عرض مجموعه من األمثلة من واقع هذه الديانات،
والتي تؤكد ضرورة احترام األنواع وحمايتها ،واحملافظة عليها.
ونظراً ألهمية معدات الصيد للصياد ،فقد مت إفراد وحدة خاصة لذلك ،حيث عاجلت هذه الوحدة الطرق املشروعة
للصيد وهي استخدام اخلرطوش بأنواعه املختلفة ،باإلضافة إلى استعراض طرق الصيد املمنوعه مثل :استخدام األسلحة
األوتوماتيكية ،واخلردق (الدمدم) ،والصيد بواسطة الصقور والشباك بأنواعها املختلفة ،والصيد باستخدام الالصق
واملواد املخدرة والفخاخ بأشكالها املختلفة ،واخلداع السمعي (آالت التسجيل) والبصري (مجسمات الطيور) ،وكذلك
ممارسات جمع األعشاش والبيوض ،واستخدام السموم .وقد مت التطرق أيضا إلى األسلحة النارية وبالتفصيل من حيث
تعريف السالح الناري وأجزاءه املختلفة ،باإلضافة إلى توفير تفصيل لهذه األجزاء ،ومن ثم مت تفصيل الذخائر وأنواعها،
كما تطرق الدليل إلى استعراض مجموعة من املعلومات املتعلقة بعلم دراسة قوانني الذخيرة ومسارها .وتلخصت أهمية
استعراض مواد هذه الوحدة يف املبدأ الذي ينص على أنه " كي تصبح صيا ًدا محتر ًفا ،فإن عليك التعرف على معدات
الصيد اخلاصة بك وكيفية استخدامها بطريقة آمنة ".
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تناولت الوحدة الثالثة قواعد السالمة العامة املتعلقة بالصيد ،وأكدت على أن أدوات األمان املتوفرة يف األسلحة النارية
ال تستبدل أبداً تعليمات استخدام السالح الناري بطريقة آمنة .كما استعرضت الوحدة القواعد العامة التي مت تلخيصها
يف كلمة «احرص» ،والتي ميكن االستدالل على معنى كل حرف من خالل زيارة الدليل وتصفح أوراقه .باالضافة إلى ذلك
فقد مت التطرق إلى قواعد السالمة اخلاصة ،حيث صنفت ضمن ثالث مراحل :األولى مرحلة ما قبل اخلروج إلى رحلة
الصيد ،وأكدت هذه املرحلة على ضرورة التحقق من جاهزية الصياد ،ودرجة جاهزية األوراق الثبوتية واملعدات ،ودرجة
جاهزية املعرفة ،ودرجة جاهزية التنسيق .أما املرحلة الثانية فقد استعرضت قواعد السالمة اخلاصة أثناء رحلة الصيد
والتي متثلت يف مجموعة من القواعد اخلاصة بالتنقل أثناء رحلة الصيد ،سواء أكان الصياد يسير على قدميه أم يستخدم
املركبة كما مت التطرق إلى قواعد السالمة أثناء اجتياز العقبات ،وقواعد السالمة أثناء إطالق العيار الناري ،وقواعد
خاصة بالطريدة ،ومت توفير بند خاص حتت عنوان «سجل الصياد» كوسيلة لتوثيق املعلومات اخلاصة بالصياد خالل رحلة
الصيد .وألن قواعد السالمة اخلاصة باإلسعافات األولية مهمة  -نظراً للظروف التي قد يتعرض لها الصياد أثناء رحلة
الصيد  -فقد مت توفير بند خاص باإلسعافات األولية وذلك حسب احلاالت التي قد يتعرض لها الصياد .وأخيراً ،فقد
ناقشت الوحدة قواعد السالمة اخلاصة بعد االنتهاء من رحلة الصيد والتي متثلت بتوفير معلومات حول الطريدة ،وكيفية
التعامل معها ،وآلية تنظيف السالح الناري وتخزينه ،باإلضافة إلى قواعد السالمة اخلاصة بتخزين الذخيرة.
ونظراً ألهمية مهارات الصيد للصياد ،فقد مت إفراد وحدة خاصة بذلك تضمنت مجموعة من املواضيع منها :أخالقيات
الصيد والتي متثلت باالحترام واملسؤولية واالنتباه للسالمة أثناء جولة الصيد ،وحماية الطبيعة والتنوع احليوي .ومن
ثم تطرقت الوحدة إلى مهارات الرماية من حيث وضعيات استخدام السالح الناري ،وما أكثر الوضعيات أماناً من حيث
االستخدام؟ ومتى يتم استخدام كل وضعية؟ وما املهارات التي يجب أن تتوفر لدى الصياد أثناء الرماية؟ ومن األمثلة
على تلك املهارات احلدس والتعرف على الطريدة ،ووضعيات إطالق النار والتصويب والتحكم يف الزناد .وحيث إن تعامل
الصياد مع الطريدة هو أمر مهم فقد مت االسترسال يف موضوع اإلصابات القاتلة ،وكيفية تتبع حركة احليوانات ،ومعرفة
موضع اإلصابة ،سوا ًء أكانت إصابة قاتلة أم ال ،وكيفية التعامل مع الطريدة عند اصطيادها ،واألهداف غير املسموح
بإطالق العيار الناري عليها .وأخيراً فقد متت مناقشة موضوع التحجيل وأهميته يف حماية الطبيعة وكيفية مساهمة
الصياد يف هذا البرنامج الدولي بفعالية.
أما الوحدة اخلامسة والسادسة فقد عاجلت األنواع ضمن وحدتني ،حيث مت مناقشة أنواع الصيد يف الوحدة اخلامسة.
أما الوحدة السادسة فقد تخصصت يف استعراض األنواع املهددة باالنقراض .وفيما يتعلق بأنواع الصيد ،فقد مت االستناد
إلى توصية جلنة األحياء البرية يف إعالن أنواع الصيد من الثدييات والطيور .وكما هو معروف فإن الطيور تقسم إلى طيور
مقيمة وطيور مهاجرة ،وتقسم األخيرة منها إلى طيور الربيع والصيف وطيور اخلريف والشتاء .ويف هذه الوحدة أيضاً فقد
مت تفصيل مجموعة من املعلومات املتعلقة بكل نوع مثل التصتيف العلمي بذكر االسم العلمي واإلجنليزي ،واالسم العربي
للنوع ،ومن ثم حتديد مناطق االنتشار يف األردن ،وتوفير وصف للنوع واحلالة من حيث درجة التهديد وموسم التكاثر
واملهددات.وأخيراً مت توضيح حالة النوع بالنسبة جلداول الصيد .أما الوحدة السادسة فقد تخصصت باألنواع املهددة
باالنقراض بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ،وتلك الطيور احلوامة املهاجرة بحسب
مؤسسة بيرداليف إنترناشونال ،وقد مت استعراض مجموعة من املعلومات اخلاصة بكل نوع ،مثل التصتيف العلمي من
حيث االسم العلمي واإلجنليزي واالسم العربي ،واحلالة واملهددات والتوزيع يف األردن.
واختتم الدليل بوحدة خاصة بالقوانني والتعليمات واألنظمة املعمول بها يف اململكة األردنية الهاشمية واملتخصصة
بالصيد ،نظراً ألهميتها ودورها يف رفع الوعي لدى الصيادين ،فالقانون فوق اجلميع ،وهو من يحكم عملية الصيد،
إضافة إلى دور هذه الوحدة يف رفع درجة االلتزام والوعي .وخالل هذه الوحدة فقد مت التطرق إلى قانون الزراعة رقم
 13للعام  2015والتعليمات اخلاصة به باإلضافة إلى شروط احلصول على رخصة الصيد والقوائم الثالث اخلاصة
باألنواع املهددة ،وقانون األسلحة والذخائر.
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The third chapter handled the general safety rules and stressed on the principle that the safety tools available
in firearms never replace the instructions on how to use a firearm. A review of the general safety rules which
summarized in the word «CARE» was provided as well as a detailed review for the specific safety rules which
was categorized in three phases, which are: pre-hunting trip, during and after hunting trip. For the pre-hunting
trip, an emphasis on the readiness of the hunter was described in means of his\ her papers and equipment
readiness, degree of readiness of the hunter knowledge and the degree of readiness of coordination. Then, a
highlight on safety rules during hunting trip was provided especially while transportation during hunting trip,
whether on foot or using vehicles and safety rules during traverse obstacles. Safety rules for first-aid treatment
were described and finally the chapter tackled safety rules after the completion of the hunting trip in means
of how to deal with hunted animals, cleaning of the firearm and storage procedure as well as for storing
ammunition safety rules.
In order to complete the elements of the hunting trip, it was important to provide adequate information
concerning the skills of hunting, the part that has been reviewed in the fourth unit. At the outset, ethics of
hunting were reviewed, including respect, responsibility and attention to safety during the hunting tour and
nature conservation. The skills of hunting in terms of positions of using a firearm were demonstrated and what
are the skills that hunter must have during the shooting, which included intuition, prey identification, shooting
situations and control over the trigger. Ringing was tackled in this chapter with identifying its definition and
how the hunter can be involved in the regional efforts to conserve species and understand their migration
patterns.
The fifth and sixth chapters have addressed the issue of game species of mammals and birds where the later
was divided into resident and migratory birds. For each game species in Jordan, detailed information related
to their taxonomy, distribution in Jordan, description of the species, status, breeding season, threats and finally
the status of this species in the hunting lists. The sixth chapter has touched the issue of endangered species
according to the Red Lists of the International Union for the Conservation of Nature (IUCN). This chapter
dealt with migratory soaring birds as well according to BirdLife International where information about their
taxonomy, status, threats and distribution in Jordan were provided.
Lastly, chapter seven was an important section as it addressed laws and regulations in Jordan in regards to
hunting. Information provided aimed to raise awareness among hunters on the existing law as a tool of raising
the degree of commitment toward nature conservation. During this chapter, the new Agriculture Law No. 13 of
2015 was provided in addition to the requirements for obtaining a hunting license.
The comprehensiveness of evidence, information and figures provided in this curriculum will be the tool to
aspire hunter and create a conscious generation of hunters who are able to supplement the efforts of nature
conservation in Jordan. The sustainability of species and habitat is equal to the sustainability of hunting in our
beloved country.
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Summary
Hunting is one of the natural activities practiced by Arabs since ancient times because of the nomadic nature of
life, and the limited resources in most areas they have been living in. Hunting as a hobby is also important in
Jordan being exercised through a broad spectrum of amateur as a source of fun, excursions and field training
on hunting and the use of different kinds of firearms. Also, to show pride in the strength, dexterity, and the
ability to withstand difficulties. There is no doubt that the hunter must have a set of ethics during the hunting
trip, such as not shooting the weak prey, avoid hunting on water resources, choose the right time for hunting,
not to damage the property that passes by the hunter during his wandering in search of prey and many other
ethics that are discussed during this curriculum. It should be noted that hunter's commitment to the ethics of
hunting is important for the sustainability of wildlife, which in turn will work on the sustainability of hunting.
The extinction of species such as the Arabian Oryx and Roe Deer, as well as the sharp decline in the Nubian Ibex
population numbers is a true example of the negative effects of the irresponsible hunting. This is also applied
to birds where hunting led to a serious impact on their population size. Therefore, we have to work together to
conserve the extraodrinary biodiversity of Jordan.
The Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) have been working since its establishment in 1966
toward nature conservation through the implementation of hunting law based on the mandate entrusted to
it by the Ministry of Agriculture. As part of its mission, RSCN developed this work under the title "Hunting
Curriculum in the Hashemite Kingdom of Jordan" as a pillar strategy, which will be relied upon to create
conscious generation of hunters who are able to support nature conservation efforts and sustain biodiversity of
Jordan. The curriculum development is an output of the Migratory Soaring Birds (MSB) project, in partnership
with BirdLife International and the support of the United Nations Development Programme (UNDP) - Global
Environment Facility (GEF). This curriculum is considered the first of its kind in Jordan, where the universality
of ideas, content and figures presented will contributes to enhance sustainable hunting in Jordan.
Chapter one of this curriculum dealt with general information related to hunting as a key and important
element to the sustainability of wildlife species and habitats. This has been tackled through direct messages
to hunters on extinct species and how irresponsible hunting lead to their extinction. In addition, information
about the reality of hunting between past and present were demonstrated. Responsible hunter was defined as
"the person who has the needed experiences and knowledge about laws and hunting methods and is capable of
using firearms effectively during the hunting trip in order to conserve the natural habitats, species and sustain
their presence for the future generations". Because of the importance of spiritual beliefs and religions to the
Jordanian society, a dedicated unit was included to shed the light on the guidance provided in Christian and
Muslim religions to conserve the species with a series of examples that emphasize that.
As it is important for a hunter to be educated about the equipments used during hunting trip, a special chapter
was devoted for that. Information provided on legal methods of hunting in Jordan using shotguns and dogs and
illegal methods of hunting were also described such as the use of automatic weapons, falconerery, hunting by
nets of various types, hunting using adhesive materials, traps of various forms, audio deception, the collection of
nests and eggs and the use of poisons. Firearms were described in details in terms of their definition; parts and
a detailed breakdown of their parts were provided. Moreover, types of ammunition and its components were
discussed. The importance of this chapter is to summarize the principle of knowing firearms and they use it as
a requirement for a hunter to become a professional.
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متهيد

متهيد
يع ّد الصيد من األنشطة الطبيعية التي مارسها البشر منذ قدمي الزمان ،وقد اهتم العرب  -حتديداً  -بالصيد بسبب
طبيعة حياتهم البدوية ،ومحدودية املوارد يف معظم املناطق التي اعتادوا املعيشة فيها .وقد شكل صيد احليوانات رياضة
لم تقتصر على شريحة معينة من املجتمع العربي ،بل واعتبرت رياضة للفقراء واألغنياء كونها ساهمت يف توفير بعض
متطلبات احلياة األساسية .وكان للصيد  -وال يزال  -أهمية كبرى كمصدر متعة ونـزهة وفروسية ،ومجال للتدريب على
أساليب القنص واستخدام األسلحة النارية باختالف أنواعها ،كما أنه مجال للفخر واالعتزاز بالقوة ،والبراعة ،والقدرة
على حتمل الصعوبات .وقد ورث الصيادون منذ القدم عادات وتقاليد كثيرة تدل على أخالقيات ممارسة هذه الرياضة
العربية األصيلة وآدابها ،مثل عدم اصطياد الفرائس الضعيفة ،وجتنب الصيد على موارد املياه ،كما اعتادوا اختيار الوقت
املناسب للصيد ،وعدم إتالف املمتلكات التي مير بها الصياد أثناء جتواله بحثاً عن الطرائد ،واصطياد حاجتهم فقط،
وعدم اإلسراف أو االستنزاف .ولذلك فقد شكل الصيد عند العرب متعة وفروسية ومفاخرة ،بل تعدى ذلك أيضاً ليكون
معرفة ،وقوة حتمل ،وفراسة ،وشهامة وكرم .ويتطلب الصيد أيضاً معرفة بأحوال الطرائد ،وطبائع احليوان ،وأنواعه،
وأجناسه ،وصفاته ،وأشكال أثره على األرض ،ومعرفة بأحوال الطقس ،ومواقيت الصيد املفضلة ،كما يتوجب على الصياد
معرفة أنواع األسلحة والذخائر املستخدمة .ويف الصيد حتمل للظروف التي قد يصادفها الصياد ،مثل السير ملسافات
طويلة ،واجلوع ،والعطش ،ورمبا الضياع لفترات طويلة.
يعد الصيد من الهوايات الرائجة يف اململكة األردنية الهاشمية بسبب عوامل متعددة من ضمنها؛ توفر األنواع البرية
من الثدييات والطيور ،باإلضافة إلى صعوبة التضاريس التي أضافت عنصر املغامرة والتحدي على هواية الصيد .إال أن
املمارسات السلبية التي تطورت مع تطور استخدام سيارات الدفع الرباعي وظهور األسلحة األوتوماتيكية واستخدامها يف
الصيد  -على الرغم من منع استخدامها بحسب القانون  -قد أسهمت يف استنزاف العديد من أنواع احليوانات (الشكل
رقم  )1وحتدي ًدا مجموعة الثدي ّيات الكبيرة .وجتدر اإلشارة إلى انقراض بعض األنواع من رتبة ذوات األظالف ،مثل املها
العربي واأليل األسمر ،وتهديد حالة جموع العديد من األنواع األخرى ،مثل البدن وأنواع الغزالن الثالثة املعروفة يف األردن
وهي :غزال الرمي والغزال العفري والغزال اجلبلي ،إضافة إلى ذلك فقد انقرض كل من النمر العربي والفهد الصياد ،ولم
يقتصر األمر عند مجموعة الثدييات ،بل قد تسبب الصيد اجلائر يف تدهور حالة جموع العديد من أنواع الطيور املعروفة،
مثل طائر احلبارى واحلجل والسفرج والسبت ،وإلى تهديد مجموعة كبيرة من الطيور املهاجرة يف ظل موقع اململكة
اإلستراتيجي ضمن أحد أهم مسارات الهجرة العاملية وهو مسار الهجرة حلفرة االنهدام /البحر األحمر.

14

متهيد

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

الشكل رقم  :1تأثير الصيد اجلائر على التنوع احليوي يف األردن

يف عام  1966وحتت رعاية املغفور له بإذن اهلل امللك احلسني بن طالل رحمه اهلل تأسس نادي الصيد امللكي ،وهو نواة
اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة يف ذلك احلني من أجل احملافظة على التنوع احليوي يف األردن .وقد حصل نادي الصيد
(اجلمعية امللكية) على تفويض من وزارة الزراعة إلنشاء احملميات الطبيعية ،وتنظيم الصيد يف اململكة .ومنذ تأسيس
اجلمعية دأبت كوادرها على العمل بجد وعزم من أجل احملافظة على األنواع البرية من خالل تنظيم عمليات الصيد وفرض
القوانني وبرامج التفتيش ،باإلضافة إلى التواصل مع دول اإلقليم والشركاء يف املنطقة .وحيث إن اململكة تقع ضمن مسار
الهجرة حلفرة االنهدام  /البحر األحمر ،والذي يدعم هجرة ما يزيد عن  1.5مليون طير حوام سنو ًيا بني أوروبا وآسيا
وأفريقيا ،ويع ّد املمر الثاني من حيث األهمية للطيور احلوامة املهاجرة على األرض ،كان من الضروري تضافر اجلهود من
أجل حماية األنواع املهاجرة .ومن أجل ذلك فقد شاركت اجلمعية ً
دول أخرى يف تنفيذ مشروع تعميم إدماج احملافظة على
الطيور احلوامة املهاجرة يف القطاعات اإلنتاجية الرئيسة ضمن مسار الهجرة حلفرة االنهدام  /البحر األحمر بالتشارك
مع مؤسسة بيرداليف إنترناشونال ،وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -مرفق البيئة العاملي  -يف خطوة جريئة
للتخفيف من التأثيرات البشرية على الطيور املهاجرة .وقد كان إصدار هذا الدليل أحد املخرجات الرئيسة لهذا املشروع،
وأداة لتطوير نظام صيد مسؤول يدعم جهود حماية الطبيعة يف اململكة.
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الوحدة األولى :املقدمة  -الفصل األول

الوحدة األولى :املقدمة
يع ّد الصيد من املمارسات التقليدية القدمية واملرتبطة بالتراث الثقايف ،وال يزال الصيد يف وقتنا هذا من النشاطات
املهمة للعديد من األفراد،سواء أكان بهدف احلصول على الغذاء أم ملمارسة الهواية وتكوين الصداقات واالستمتاع بالطبيعة
وما توفره من راحة للنفس .وميكن التعرف إلى أهمية الصيد يف األردن عند مشاهدة الرسوم واحلفريات املختلفة التي
اجلبال،خصوصا يف منطقة وادي رم وعلى جدران القصور الصحراوية والتي
مت العثور عليها يف الكهوف وعلى جدران
ً
متثل واقع الصيد يف األزمنة الغابرة ،وتبني الرسومات أيضاً األدوات املستخدمة يف الصيد ،مثل الصخور والقالع والرماح
وغيرها من األدوات البدائية .ومع تطور أساليب الصيد فقد أصبح من الضروري العمل على رفع الوعي نحو أهمية الصيد
ودوره الفعال يف احملافظة على التنوع احليوي ،وجتدر اإلشارة إلى وجود العديد من الصياديني املسؤولني يف وقتنا احلالي،
والذين يدعمون وبقوة القوانني والتعليمات املنصوص عليها يف اململكة األردنية الهاشمية ،مما يسمح باحملافظة على التنوع
احليوي الفريد الذي تتمتع به اململكة ،ويسهم يف رفد جهود حماية الطبيعة واستدامة األنواع.
احملافظة على الطبيعة هي أساس استدامة هواية الصيد ،فلتكن مساهمتك فعالة  -عزيزي الصياد  -يف حماية
الطبيعة واحلفاظ على هواية الصيد.
يعرف التنوع احليوي أنه مجموع االختالفات يف الكائنات احلية،ويع ّد أحد املصادر الطبيعية املتجددة ما لم يتم استنزافها
بفعل األنشطة البشرية أو الكوارث الطبيعية .وبالتالي فإنه ميكن االستفادة من التنوع احليوي وإدارته بطريقة تضمن
استفادة البشر منه من خالل اإلدارة املستدامة التي تع ّد الوسيلة الفعالة التي تضمن تطبيق هواية الصياد واالستمتاع
بها وحماية األنواع من االنقراض .وميارس الصياد املسؤول دو ًرا مه ًما يف حماية التنوع احليوي من خالل وسائل متعددة
تتضمن االلتزام بالقانون ،وتوفير املعلومات حول األنواع التي يتم اصطيادها ،باإلضافة إلى جمع العينات التي قد تستخدم
يف البحوث والدراسات العلمية ،ودوره املهم يف مكافحة األنواع الغريبة الغازية ،والسيطرة على أعداد بعض األنواع التي
قد تتسبب يف مشاكل بيئية حرجة إن لم يتم السيطرة عليها ،وأيضاً فإن للصياد املسؤول دو ًرا ً
فعال يف رفع الوعي عند
شريحة الصياديني وغيرهم من املرافقني حول أهمية حماية األنواع البرية واستدامتها.
تعمل اجلمعية امللكية على تنفيذ القوانني اخلاصة بالصيد بحسب التفويض املوكل لها من قبل وزارة الزراعة ،ومن أجل
رفع كفاءة العمل وفعاليته فقد دأبت اجلمعية إلى تطوير منهاج الصيد يف اململكة األردنية الهاشمية كركيزة استراتيجية
سيتم االعتماد عليها يف خلق جيل واع من الصياديني القادرين على دعم جهود حماية الطبيعة ،واحملافظة على التنوع
احليوي .ويهدف هذا الدليل توفير املعلومات الالزمة للصيادين من كافة األعمار والفئات الالزمة؛ لرفع الوعي واإلدراك
حول هواية الصيد وأهميتها يف حماية التنوع احليوي.
الصياد امللتزم هو الصياد الذي يكون لديه اخلبرة واملعرفة الالزمة بالقوانني وطرق الصيد ،واستخدام األسلحة النارية،
وفعال خالل رحلة الصيد من أجل احملافظة على الثروة الطبيعية
والعمل على تطبيقها وممارستها بشكل قانوني ّ
واستدامتها لألجيال القادمة.
الفصل األول :الصيد وتأثيره على احليوانات البرية.
يعرف الصيد أنه عملية أو محاولة السيطرة باإلمساك أو القتل بهدف احلصول على الغذاء أو منفعة معينة ،ومتارس من
قبل احليوان على احليوان ،أو اإلنسان على احليوان وبعض أنواع النباتات وعلى احلشرات .وتتميز اململكة األردنية الهاشمية
نوعا من الثدييات ،و ( )106أنواع من الزواحف ،وثالثة أنواع من
بتنوع غني يف املجموعة احليوانية حيث مت تسجيل (ً )83
نوعا من أنواع أسماك املياه العذبة ،وما يزيد عن
نوعا من الطيور بشقيها املهاجرة واملقيمة ،و (ً )15
البرمائيات و (ً )436
( )500نوع من أسماك املياه البحرية ،والعديد من أنواع الالفقاريات التي تشكل قاعدة الهرم الغذائي .ويؤثر الصيد بشكل
رئيس على مجموعتني من املجموعات احليوانية وهما مجموعة الثدييات والطيور .ومما ال شك فيه أن املمارسات البشرية
املتعددة قد أثرت على تعداد هذه األنواع وعلى التأثير على حجم جموعها ،كما أدت إلى انقراض العديد منها ،وقد بدأت
وتيرة التناقص يف أعداد جموع العديد من احليوانات تدق ناقوس اخلطر منذ مطلع القرن التاسع عشر امليالدي.
ليس الصياد األفضل واألقوى من يسجل أكبر كمية من احليوانات املصطادة ،بل الذي يعمل على احملافظة على األنواع
لألجيال القادمة.
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يعرف الصياد امللتزم أنه الصياد الذي تكون عنده اخلبرة واملعرفة واملهارة الالزمة ملارسة الصيد واستدامته ضمن
القوانني الالزمة والفاعلة املطبقة يف مكان الصيد ،ويشمل أيضاً االستخدام اآلمن والقانوني لألسلحة النارية ،ومعرفة
كافية بتطبيقات السالمة العامة وحماية البيئة.
يع ّد الصيد اجلائر من األسباب التي أدت إلى تفاقم املهددات على األنواع احليوانية ،بل إنه السبب يف انقراض العديد
من تلك األنواع من البرية مثل األيل األسمر ،الذي توطن ساب ًقا جبال السلط وجبال عجلون واختفى وجوده بالكامل يف
املمكلة مطلع القرن التاسع عشر .وقد أسهمت جهود حماية الطبيعة التي نفذتها اجلمعية امللكية يف إعادة توطني هذا
النوع يف محمية غابات عجلونً .
أيضا فقد انقرضت أنواع أخرى بالكامل من البرية مثل حيوان األيل الفارسي الذي كان
موجودا سابقاً يف شمال املمكلة يف العشرينات من القرن التاسع عشر .ويع ّد حيوان املها العربي من القصص الناجحة
لبرامج إعادة التوطني التي قامت بها اجلمعية امللكية بعد انقراض هذا النوع من املمكلة يف األربعينيات من القرن التاسع
عشر .ولم يقتصر الصيد على األنواع العاشبة بل تعدى ذلك للتأثير على أنواع أخرى من املفترسات مثل النمر والفهد
الصياد واللذان اختفى وجوده بالكامل من البرية يف اخلمسينيات من القرن التاسع عشرً .
أيضا فقد كان ملمارسات الصيد
اجلائر تأثيرها السلبي على الطيور املقيمة واملهاجرة ،خصوصاً يف ظل موقع اململكة املتميز على أحد أهم مسارات هجرة
الطيور يف العالم وهو مسار حفرة االنهدام يف وادي األردن ،وقد أدى الصيد اجلائر إلى تراجع أعداد طائر احلبارى
 كأحد األمثلة  -إلى مستويات متدنية ،بل إنه يع ّد نوعا منقرضا بسبب عدم تسجيل أي مشاهدات له منذ ما يزيد عن( )50عاماً مضت ،ويجري حال ًيا تنفيذ برنامج إعادة توطني لهذا النوع من قبل اجلمعية امللكية يف األردن (الشكل رقم .)2

األيل األسمر

األيل الفارسي

املها العربي

طائر احلبارى

النمر العربي

الفهد الصياد

الشكل رقم  :2األنواع احليوانية التي انقرض وجودها يف اململكة.

النوع املنقرض من البرية هو النوع الذي اختفى وجوده بالكامل من البرية ولم يتبق منه أي فرد.
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الفصل الثاني :الصيد ما بني املاضي واحلاضر يف اململكة األردنية الهاشمية.
تأسست اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة يف عام  1966بهدف احملافظة على التنوع احليوي يف األردن ،وقد حصل نادي
الصيد (اجلمعية امللكية) على تفويض من وزارة الزراعة من أجل إنشاء احملميات الطبيعية وتنظيم الصيد يف اململكة.وقد
اكتسبت اجلمعية امللكية شهرة عاملية منذ ذلك احلني؛ ألدائها املتميز يف تطبيق القانون ،وتطوير املنهجيات الالزمة لذلك،
ولرياديتها يف تكامل برامج حماية الطبيعة مع التنمية االقتصادية االجتماعية .ولم تعمل اجلمعية امللكية يف ذلك احلني
بشكل منعزل ،بل قد شاركت يف تنفيذ القانون مع وزير الزراعة واألمن العام وضباط احلراج ورؤساء البلديات (املختار
يف ذلك الوقت).
لقد قامت اجلمعية امللكية بتقدمي مقترح إلى احلكومة األردنية منذ بدء التفويض احلكومي ،يهدف لتنظيم حيازة
األسلحة من أجل تنظيم الصيد واحلد من املخالفات ،ومن مت تنفيذ العديد من املبادرات التي أسهمت يف تنظيم الصيد
مثل منع كافة أشكال الصيد ،وإطالق العيارات النارية من دون حيازة رخصة يتم إصدارها بشكل رسمي ،كما قدمت
توصيات مبنع استخدام األسلحة األوتوماتيكية وشباك الصيد واألقفاص خالل نشاطات الصيد املرخصة ،ومت حتديد
األعداد املسموح صيدها من كل نوع باإلضافة إلى حتديد مواسم الصيد ،وكمثال على ذلك فقد مت السماح بجولتني يف
كل سنة بحيث يسمح للصياد بصيد خنزير بري واحد وماعز جبلي (بدن) واحد فقط ،ومت السماح بصيد ( )20بطة
خالل يومني فقط من كل أسبوع وهما يوما اجلمعة واألحد يف الفترة الزمنية الواقعة بني تشرين األول وآذار .أيضاً فقد
منع الصيد بشكل كامل يف منطقة الصحراء الواقعة شرق سكة احلجاز باستثناء منطقة األزرق التي سمح الصيد فيها
ضمن ضوابط محددة .ومن ضمن اإلجراءات الفعالة التي أسهمت يف تعزيز تطبيق قانون الصيد يف ذلك الوقت ،تشديد
العقوبات على املخالفني ،والتي تراوحت بني سحب رخص الصيد ومصادرة األسلحة ومعدات الصيد.
ومع تسجيل اجلمعية امللكية رسم ًّيا كجمعية غير حكومية وغير ربحية ،فقد تطورت الهيكلة اإلدارية يف اجلمعية ،وأصبح
قسم احلماية وتنظيم الصيد هو اجلهة املعنية من قبل اجلمعية مبتابعة تنظيم الصيد .وقد مت تفويض اجلمعية بتطبيق
التعليمات عام  ،1973ومنذ ذلك احلني فإن قسم احلماية يعمل من خالل مجموعة من املفتشني املسؤولني عن ضبط
عملية الصيد وإصدار رخص الصيد وتنظيم نشاطاته ،وحترير املخالفات والتعديات على التنوع احليوي ،باإلضافة إلى
مهمات أخرى منها :إصدار مجموعة من املؤلفات اخلاصة بالصيد وذلك لرفع الوعي جتاه هذه الهواية والقوانني الناظمة
لها ،وتسهيل احلصول على املعلومات الالزمة لالستمتاع بهواية الصيد ،وحماية األنواع ،ومن ضمن هذه املؤلفات دليل
"حتديدات الواجبات ودليل إجراءات العمل حلماية الطبيعة بالتعاون مع اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة" حيث استعرض
هذا الدليل قانون الزراعة املؤقت رقم ( )44لسنة  2002اخلاص بحماية الطيور البرية واحليوانات البرية ،وتسلسل يف
سرد تعليمات حماية الطيور البرية واحليوانات البرية ،وتنظيم صيدها واإلجتار بها ،وشروط منح الرخص ،وجدول تنظيم
الصيد ،وخارطة الصيد وتعليمات عامة ،إضافة إلى واجبات ضابط االرتباط الرئيس يف مديرية األمن العام ،وواجبات
رئيس فريق البيئة وضابط اإلرتباط يف مديرية الشرطة ،وواجبات الفريق األمني ،وواجبات رجال الشرطة يف املركز
احلدودي وواجبات الدوريات اخلارجية ،وواجبات اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.
أسهمت اجلمعية ً
أيضا يف تنفيذ العديد من الدراسات التي استهدفت فئة الصياديني ،من أجل توفير قاعدة علمية قوية
تستند عليها اجلمعية يف تنفيذ برامجها املتعلقة باحلماية وتنظيم الصيد ،ومن خالل إحدى الدراسات التي قامت بها
اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة واستهدفت من خاللها فئة الصياديني ،فقد أظهرت النتائج أن النسبة األعلى من الصيادين
( )39.7%ال يحتاجون إلى أكثر من ساعة بعد الوصول إلى منطقة الصيد الصطياد أول طائر ،يف حني يحتاج ( )21.3%من
الصياديني إلى أكثر من ساعتني .إضافة إلى ذلك فقد تبني أن رحلة الصيد يف املوقع تستمر لفترة تزيد عن خمس ساعات
بشكل عام ،بينما تبني أن نسبة ( )23.1%من الصياديني يقضون فترة زمنية تتراوح بني  3-5ساعات ،وتبقى النسبة األقل من
الصيادين لفترة زمنية تتراوح بني  1-3ساعات ،مما يدل على أهمية رحلة الصيد بالنسبة للصياد .أ ّما من حيث تكلفة رحلة
الصيد فقد تراوحت ما بني  30-60دينارا بحسب النسبة األعلى من الصياديني الذين مت استهدافهم من خالل االستبانة.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن رحالت الصيد تتكون يف معظمها من ثالثة إلى أربعة أشخاص ،ويستخدم اخلرطوش
بشكل رئيس ،حيث بلغت نسبة الصياديني املستخدمني للخرطوش ( .)86.9%أما من حيث أيام الصيد املفضلة لدى
الصيادين فنالحظ أن النسبة األعلى منهم تفضل العطل الرسمية واملناسبات ،وتوجد نسبة قليلة من الصيادين
يفضلون الصيد خالل أيام األسبوع.
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مؤخ ًرا فقد مت إصدار قانون الزراعة رقم ( )13لسنة ( )2015الذي ينظم قانون الصيد يف األردن ،وعلى الرغم من
اجلهود املبذولة يف حماية الطبيعة إال أن ازدياد عدد الصياديني ،وتطور وسائل الصيد ،وقلة الوعي بأهمية التنوع احليوي
وعدد العينات من كل نوع التي يتم السماح بصيدها أدت إلى تدهور حالة األنواع .ويوضح اجلدول اآلتي مقارنة بني أعداد
الثدييات املسموح اصطيادها يف السابق واحلاضر.
جدول رقم  :1أعداد أنواع الثدييات املصرح بصيدها حسب قوانني الصيد السابقة واحلالية (املصدر :مجدي سالمة وزهير
عمرو  -األطر اإلرشادية لتأسيس برنامج الصيد يف األردن .)2013

النوع

نظام وقاية الصيد  /صادر
نظام وقاية الصيد رقم
مبقتضى املادة ( )8من
( )60من قانون الصيد رقم
قانون الصيد رقم ( )3لسنة
( )8لسنه 1966
1972

قانون الزراعة رقم ()44
لعام 2003

العدد املسموح به بالسفرة /العدد املسموح به بالسفرة /العدد املسموح به بالسفرة/
عدد املرات
عدد املرات
عدد املرات

اخلنزير البري

 1/2مرات يف السنة

 1/2مرات يف السنة

غير محدد /على مدار
السنة

البدن

 1/2مرات يف السنة

 1/2مرات يف السنة

مينع صيدها على مدار
السنة

الغزال اجلبلي

 1/2مرات يف السنة

 1/2مرات يف السنة

مينع صيدها على مدار
السنة

األرنب

/3عدة مرات

/3عدة مرات

مينع صيدها على مدار
السنة

الوبر

/3عدة مرات

/3عدة مرات

مينع صيدها على مدار
السنة

الغريري

/1عدة مرات

/1عدة مرات

مينع صيدها على مدار
السنة

النيص

/1عدة مرات

/1عدة مرات

مينع صيدها على مدار
السنة

الغزال الصحراوي

مينع صيدها على مدار
السنة

مينع صيدها على مدار
السنة

مينع صيدها على مدار
السنة
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الفصل الثالث :حماية األنواع والديانات السماوية
ع ّدت الديانات السماوية كل ما يف األرض والكون نعمة إلهية ينبغي على اإلنسان احملافظة عليها والتمتع بها وشكر اهلل
عز وجل عليها ،وجاء ذكر الطبيعة يف مواضع متعددة يف الكتب السماوية املقدسة ،وضرب اهلل تبارك وتعالى على لسان
رسله األطهار بها أمثل ًة لتكون عبرة لإلنسان كي يؤمن باخلالق العظيم ،وليبذل كل مجهوده للحفاظ عليها .وقد حفلت
الكتب السماوية باآليات الكرمية واألمثال احلكيمة والقصص البليغة التي تناولت الطبيعة؛ ليتبصر االنسان يف عظمة
اخلالق تبارك وتعالى ،وروعة ما أبدع من مخلوقات .ففي الديانة اإلسالمية استفاضت األحاديث النبوية يف احلث على
رعاية الطيور والدواب واإلحسان إليها ،وعدم التعرض لها باألذى بل وحتى حماية موائلها .ويقول عليه الصالة والسالم
يف احلديث الذي رواه أبو داوود "اقِ ُّروا الطير على َمكِ نَّاتِها" واملكِ نَّات هي األماكن التي تأوي إليها وتسكنها ،فهي أعم من
األعشاش ،ومعنى اقِ روا أي دعوها تستقر وتسكن.وهذا أم ٌر بعدم التعرض ألوكار الطيور وأعشاشها ،وبتركها تقر وتأمن
على أنفسها وبيضها وفراخها ،والقصة اآلتية أكبر دليل على ذلك ،فقد روى الترمذي والبخاري يف األدب املفرد عن
عبد اهلل بن مسعود قال  ":كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سفر ،فانطلق حلاجة ،فرأينا ُح َّمر ًة معها فرخان،
فأخذنا فرخيها ،فجاءت ا ُ
حل َّمرة فجعلت تَ َف َّر ُ
ش (أي ترفرف بجناحيها وتقترب من األرض) فجاء النبي صلى اهلل عليه
وسلم فقال":من َف َجع هذه بولدها؟ ُر ُدوا ولدها إليها" وهذا كالم عظيم ليس يف رفقه عليه الصالة والسالم فحسب ،ولكن
ِ
بحضه املسلمني عليه.
أما العبث وسوء معاملة احليوان فقد جاء فيه أحاديث كثيرة نختار ً
بعضا منها ،فقد روى مسلم يف صحيحه أن النبي
ً
غرضا" أي تسلية وهد ًفا ملا يف ذلك من العبث ،وروى البخاري وغيره
صلى اهلل عليه وسلم قال" :ال تتخذوا شيئا فيه الروح
عن ابن عمر أن النبي عليه الصالة والسالم قال "لعن اهلل من م َّثل باحليوان".
كما جاء يف أحاديث عديدة أنه عليه الصالة والسالم نهى أن ت َُص َّب َر البهائم وتُتَّخذ هد ًفا للرماة وتسمى املقتولة هكذا
"املُجثمة" ،وقد روى الترمذي عن أبى الدرداء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهى عن أكل املجثمة ،وهي التي ت َُص َّب ُر
بالنبل .فليحذر العابثون بهذه األرواح من ازدواج املعصية بالتصبير للقتل ثم أكل حلم أصبح بذلك حرا ًما .وقد أشارت
العديد من األحاديث النبوية الى الغايات من الصيد وضرورة توفر النظرة اإلنسانية ،وتؤكد يف مجملها أن احليوان خلق
نفسا ،فقد روي أن الرسول صلى اهلل عليه
لننتفع به ،وهذه نعمة من اهلل .فمن قتل حيوا ًنا للهو أو لألذى فكأمنا قتل ً
وسلم قال" :من قتل عصفو ًرا فما فوقها بغير حقها سأله اهلل عن قتله" قيل" :يا رسول اهلل ما حقها؟" قال عليه السالم
شارحا حق احليوان
موضحا معنى حق احليوان وهو أن تُذبح لتؤكل ال لقطع رأسها من أجل قتلها فقط .قال عليه السالم
ً
ً
"أن يذبحها فيأكلها وال يقطع رأسها فيرمي بها" .وهذا حديث حسن رواه ابن حنبل والنسائي.
وجاءت الديانة املسيحية بتعاليم الديانات السماوية األخرى نفسها ،التي سبقتها والتي تلتها كونها جميعها قد صدرت
من اهلل العظيم ،حيث يقول اإلجنيل بأن معظم حياة السيد املسيح عليه السالم كانت يف البرية وعلى الشواطئ التي كان
يعتبرها بيتًا ومال ًذا له ،فكانت الطبيعة وحبها جزءا ال يتجزأ من نفسه.
وقد استشهد عليه السالم وهو يبشر بكلمة اهلل تعالى بالعديد من األمثلة من الطبيعة مبا فيها من سهول ومياه وجبال
ونبات وأشجار وطيور وقطعان ماشية .كما استشهد السيد املسيح عليه السالم ً
أيضا بالطيور البرية حلث الناس على
القناعة فقال لتالميذه :انظروا إلى الطيور كيف تزرع وال حتصد وما من مخزن لها ،واهلل يرزق الذين يجعلون لها مأوى من
أن السيد املسيح عليه السالم
خالل اإلكثار من الغابات .وكان يشبه املؤمنني األتقياء باخلراف الصغيرة ،وحسبنا أن نعلم ّ
قد ولد يف مغارة يف بيت حلم بني قطيع من اخلراف الوديعة كانت تدفئه بأنفاسها وهو مولود .ومن أهم توصيات السيد
املسيح أنه قال ":ارحموا من يف االرض يرحمكم من يف السماء" ،وقوله ً
أيضا " :أعطنا خبزنا كفاف يومنا".
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الوحدة الثانية :معدات الصيد
تتنوع أساليب الصيد املستخدمة يف األردن ،وتتراوح بني عدد من الطرق املشروعة وغير املشروعة ،وبحسب القوانني
املعمول بها يف اململكة االردنية الهاشمية فإن الصيد باستخدام اخلرطوش هو الطريقة الوحيدة املشروعة للصيد إن
توفرت الشروط األخرى ،مثل رخصة السالح ورخصة الصيد وغيرها من الشروط .إال أن الواقع يشير إلى استخدام
العديد من األساليب غير املشروعة ،مثل الصيد باستخدام األسلحة األوتوماتيكية واخلردق (الدمدم) ،والصيد بواسطة
الصقور والشباك بأنواعها املختلفة ،والصيد باستخدام الالصق واملواد املخدرة والفخاخ بأشكالها املختلفة ،واخلداع
السمعي (آالت التسجيل) والبصري (مجسمات الطيور) ،وكذلك ممارسات جمع األعشاش والبيوض واستخدام السموم.
وستستعرض الفصول اآلتية األسلحة النارية املستخدمة يف الصيد بشكل رئيس بسبب انتشارها يف اململكة ،وكونها محط
اهتمام هذا الدليل.
ً
محترفا هو معرفة معدات الصيد اخلاصة بك وكيفية استخدامها بطريقة آمنة.
صيادا
اخلطوة األولى لكي تصبح
ً
الفصل األول :األسلحة النارية ،مكوناتها وطرق استخدامها.
استخدم اإلنسان األسلحة النارية منذ ما يقارب  500عام ،وكانت عملية تلقيم السالح الناري بالبارود تتم من فوهته ،إال
أن هذه األسلحة لم تكن فعالة بسبب العديد من العوامل منهاْ :
بطء عملية التعبئة (التلقيم) ،وإمكانية تلف البارود بسبب
الظروف اجلوية مثل الرطوبة أو األمطار ،ومنذ ذلك احلني واألسلحة النارية يف تطور مستمر حتى أصبحت األسلحة
النارية تع َّبأ من اجلزء اخللفي للماسورة مما يساعد يف زيادة سرعة عملية التحميل وضمان احملافظة على الذخيرة،
وبالتالي فعالية أعلى يف الصيد .ومن الضروري التمييز خالل الفصول القادمة بني البندقية " "Riflesواخلرطوش
" "Shotgunحيث إن األخير هو األداة املستخدمة يف الصيد ،وهو محور احلديث خالل كافة األجزاء اآلتية من هذا الدليل.
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن القانون األردني يسمح فقط باستخدام اخلرطوش (يسمى باجلفت) عيار  ،12وعيار  ،16وعيار
 ،20وعيار  .410باإلضافة الى  9مليمتر فقط يف الصيد ،بينما تعتبر باقي أنواع األسلحة ممنوعة مثل اخلردق والكلشن
خصوصا األوتوماتيكية (الشكل رقم .)3
وغيرها من أنواع األسلحة
ً

الشكل رقم  :3األسلحة النارية األوتوماتيكية املمنوع استخدامها يف الصيد يف اململكة االردنية الهاشمية.
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 2.1األسلحة النارية
 2.1.1ما هو السالح الناري
يعرف السالح الناري (الشكل رقم  )4أنه األداة التي تعمل على إطالق قذيفة أو أكثر بسرعة كبيرة عبر أنبوب معدني
واخلروج منه إلى هدف معني ،وتنطلق القذيفة جراء توليد غازات ناجتة عن احتراق محدود املدى للبارود املستخدم
لكن االختالف األساسي
بأنواعه .وعلى الرغم من اختالف أشكال األسلحة النارية إال أنها تشترك جميعها يف آلية العملّ ،
بينها يف كيفية إشعال البارود .ويسمى السالح الناري املستخدم يف الصيد عند العامة باخلرطوش (تعرف بالبندقية أو
اجلفت) ،ومن اجلدير بالذكر أن انطالق الذخيرة من اخلرطوش يعتمد على نوع املخنق (سيتم استعراضها الحقاً) ويتم
بطريقة الرش " "Sprayأو االنتشار "."Spread

الشكل رقم  :4السالح الناري (اخلرطوش) املستخدم يف الصيد.

 2.1.2أجزاء السالح الناري
يقسم السالح الناري إلى ثالثة أجزاء رئيسة (الشكل رقم  )5وهي:
 .1املاسورة (السبطانة) ""Barrel
 .2آلية التشغيل (أجزاء احلركة) ""Action
 .3كعب السالح الناري ""Stock\Frame

الشكل رقم  :5أجزاء السالح الناري (اخلرطوش) املستخدم يف الصيد
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وآتيا نستعرض كل جزء من أجزاء السالح الناري بالتفصيل.
 2.1.2.1املاسورة (السبطانة) ""Barrel
ميكن تعريف املاسورة "السبطانة" أنها أنبوب مصنوع عادة من املعدن تسير خالله القذيفة عندما يتم إطالقها من
السالح الناري ،وقد يحتوي السالح الناري على أكثر من ماسورة ،وقد يختلف ترتيب املواسير ،فإما أن تكون محاذية
بعضها بعضا ،أو تقع فوق بعضها .وتعمل شركات تصنيع األسلحة النارية عادة على وضع املعلومات اخلاصة بخصائص
الذخيرة اخلاصة بكل سالح ناري على املاسورة وتسمى بطابع املعلومات "( "Data Stampالشكل رقم .)6

الشكل رقم  :6طابع املعلومات املتوفر على ماسورة السالح الناري (رقم العيار موضح يف السطر الثاني وهذه البندقية عيار )12

تقسم املاسورة إلى قسمني:
1 .1املاسورة امللساء :تكون البطانة الداخلية فيها ناعمة امللمس ،ويخلو سطحها الداخلى من البروزات أو النتوءات ،وتتميز
ماسورة خرطوش الصيد بهذا النوع (الشكل رقم .)7
2 .2املاسورة اللولبية :تكون البطانة الداخلية خشنة امللمس ،ويحتوي سطحها الداخلي على بروزات وجتاويف حلزونية
(لولبية) تعمل بشكل رئيس على إعطاء الذخيرة املقذوفة حركة لولبية حول نفسها أثناء مرروها خالل املاسورة (انظر
الشكل رقم  .)8ولهذه احلركة مهمتان حيث تزيد مدى الرصاصة ،وحتفظ اتزان الرصاصة أثناء انطالقها ،وهي من
ميزات البندقية احلديثة املستخدمة يف احلروب.

الشكل رقم  :7املاسورة امللساء

الشكل رقم  :8املاسورة اللولبية
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يتم قياس قطر ماسورة (سبطانة) البندقية " "Rifleأو " "Handgunبامللليمتر ،ويختلف قطر السالح الناري من نوع إلى
آخر ،فهناك األسلحة ذات عيار  9مليمتر و 5،6ميليمتر و 7،62ميليمتر ،ويف العادة يطبع رقمني على الذخيرة ،فمثال طلقة
عيار  19×9مليمترا تعني أن الرقم األول ( )9يدل على قطر املاسورة بينما يرمز الرقم الثانى ( )19إلى طول الظرف الفارغ،
أى طول اخلرطوشة الفارغة ،إال أنه قد اعتيد ذكر الرقم األول فقط على الرغم من أن ذلك ال يكفي فى بعض احلاالت.
أما ما يتعلق مبصطلح عيار " "Gaugeالسالح الناري فهو نظام قدمي مت استخدامه يف قياس قطر ماسورة (سبطانة)
السالح الناري املعروف باخلرطوش " ،”Shotgunويتم قياسه بعدد كرات الرصاص املتساوية يف القطر التي تزن باوندا
واحدا ( 453غراما تقريباً) ولتقريب ذلك نقول عندما تصل  12كرة رصاص وزن باوند واحد فإن عيار السالح الناري هو
 ،12ويستثنى من ذلك السالح من عيار  410كونه قد مت تصنيعه حدي ًثا (الشكل رقم  .)9توجد عدد من العيارات لألسلحة
النارية املستخدمة يف الصيد وهي عيار  ،12وعيار  ،16وعيار  ،20وعيار  .410إضافة الى  9مليمتر ،وكلما قل العيار ازداد
قطر فوهة السالح الناري.

الشكل رقم  :9عيار السالح الناري بحسب عدد كرات الرصاص املتساوية يف القطر والوزن.

يرتبط مباسورة (سبطانة) السالح الناري مجموعة من القطع واملصطلحات:
1 .1فوهة املاسورة “ :”Muzzleهي الفتحة التي تخرج منها القذيفة (العيار الناري) وتقع يف نهاية املاسورة ،وهي اجلزء
الذي يتوجب على الصياد أن يتحكم به (الشكل رقم  10والشكل رقم .)11
2 .2مؤخرة املاسورة “ :"Breechهي الفتحة التي تستقبل القذيفة (العيار الناري) وتقع يف مقدمة املاسورة من جهة آلية
التشغيل (الشكل رقم .)11

الشكل رقم  :10فوهة ماسورة السالح الناري.

الشكل رقم  :11فوهة ومؤخرة املاسورة.
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 .3املخُ نِق " :"Chokeهو اجلزء املستدق الذي يقع يف فوهة املاسورة ويسمح بالتحكم يف انتشار الذخيرة ""Shot Pattern
بعد إطالقها ،وكلما ازدادت املسافة التي تقطعها الذخيرة ازدادت مساحة انتشار حبيبات الذخيرة ،ويسمى هذا االنتشار
خط انتشار الطلقة (شكل رقم  ،)13وميكن تصنيف انتشار الذخيرة بحسب املخُ نِق املتوفر كاآلتي (الشكل رقم :)12

الشكل رقم  :12املخُ نِق املرتبط مباسورة السالح الناري (الصورة على اليمني بعد التركيب وإلى اليسار قبل التركيب).

أنواع املخنقات املتوفرة:
.1
.2
.3
.4

1املخُ نِق الكامل " :"Full Chokeوهو املخُ نِق الذي يعمل على إنتاج منط ضيق من انتشار حبيبات الذخيرة.
2املخُ نِق املعدل " :"Modified Chokeوهو املخُ نِق الذي يعمل على إنتاج منط مفتوح بشكل أكبر يؤدي إلى انتشار أكثر
كثافة حلبيبات الذخيرة.
3األسطوانة املعدلة " :"Improved Cylinderوهي املخُ نِق الذي يعمل على إنتاج منط مفتوح منتظم يسمح بانتشار
حبيبات الذخيرة بسرعه مقبولة.
4األسطوانة املجوفة (غير مخنقة) “ :”Cylinder Chokeوهي املخُ نِق الذي يعمل على إنتاج أكبر منط مفتوح عند
اإلطالق مما يسمح بانتشار حبيبات الذخيرة بسرعة ،ومن اجلدير بالذكر أن األسطوانة املجوفة هي التي ال تنتهي
مبخُ نِق ،وتستخدم عادة مع الرصاصات كبيرة احلجم.

الشكل رقم  :13تأثير املخُ نِق على خط انتشار الرصاصة.
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إن اختيار املخُ نق املناسب سيساعدك يف حتقيق إصابات قاتلة ،واجلدول اآلتي يوضح نوع املخنق املناسب الصطياد
حيوانات الصيد (مع اشتراط توفر املسافة املناسبة للصيد).
جدول رقم  :2نوع املخنق املناسب الصطياد حيوان الصيد

نوع الصيد

نوع املخنق

اإلوز

املخُ نِق املعدل أو األسطوانة املعدلة

البط

املخُ نِق املعدل أو األسطوانة املعدلة

الديك الرومي

املخُ نِق الكامل

الشنقب /السنايب ودجاج األرض

املخُ نِق املعدل أو األسطوانة املعدلة

احلمام

املخُ نِق املعدل أو األسطوانة املعدلة

الفر

املخُ نِق املعدل أو األسطوانة املعدلة

أما فيما يتعلق بنمط انتشار الرصاصات ،فيوجد هنالك منطني :األول مرغوب فيه واآلخر غير مرغوب فيه ،حيث إنه
يزيد من فرص ضياع الطريدة والشكل رقم  14التالي يوضح كل منهما:

النمط املرغوب

النمط غير املرغوب

الشكل رقم  :14أمناط الذخيرة.

 .4املصوبات " :"Sightsوهي األداة التي تساعد يف زيادة دقة التصويب على الهدف ،وقد تقع هذه املصوبات على اجلزء
األمامي " "Front Sightمن املاسورة أو اجلزء اخللفي منها " "Rear Sightوقد يتم تثبيتها على كال اجلهتني .وبعض
املصوبات هي جزء من أجزاء السالح الناري ،أو قد تكون أجزاء مضافة إليها ،وتستخدم أربعة أنواع من املصوبات
يف األسلحة النارية وهي:

ً
إطالقا كمنظار لتقريب األجسام ومراقبتها.
ال تستخدم املصوبات

26

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية



الوحدة الثانية :معدات الصيد  -الفصل األول

املصوبة املفتوحة " :"Open Sightsهي أبسط أشكال املصوبات املستخدمة يف األسلحة النارية ،وتتكون من مصوبة
يف منتصفها عمود أو خرزة ،وتوضع إما على فوهة املاسورة من اجلهة العلوية أو يف املنطقة اخللفية للماسورة ،حيث
متكن مستخدم السالح الناري من حتديد اجتاه إطالق الذخيرة (الشكل رقم  .)15إن آلية التصويب بسيطة حيث
يترتب على مستخدم السالح الناري النظر ألعلى العمود أو اخلرزة ومطابقتها ملوقع اجتاه الذخيرة املطلوب (الشكل
رقم  ،)20وقد يكون هذا النوع من املصوبات مثبتًا على املاسورة ،أو ميكن تعديله بحسب نوع السالح الناري.

الشكل رقم  :15املصوبة املفتوحة.

 املصوبة مع فتحة للنظر " :"Aperture\ Peep Sightsهي عبارة عن مجموعة مؤلفة من مصوبة أمامية مزودة بعمود
أو خرزة وثقب مستدير مثبت بالقرب من موقع موضع عني مستخدم السالح الناري ،حيث يتم التركيز على الهدف من
خالل الفتحة ،ويتم توجيه املصوبة األمامية نحو وسط الفتحة ،وتع ّد أكثر دقة من املصوبة املفتوحة (الشكل رقم .)16

الشكل رقم  :16املصوبة مع فتحة للنظر.
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 املصوبة البصرية (التلسكوب) " :"Optical Sightsهي عبارة عن تلسكوب صغير يتم تركيبه على املنطقة اخللفية من
املاسورة حيث يعمل على توضيح الصورة وتكبير الهدف مما يسمح ملستخدم السالح الناري من اقتناص هدفه بدقة
أعلى (الشكل رقم .)17
وجتدر اإلشارة هنا إلى ضرورة تثبيت املصوبات ،ملنع ظاهرة االرتداد عند إطالق العيار الناري مما سيتسبب يف
إصابات حرجة يف الوجه والعينني.

الشكل رقم  :17املصوبة البصرية (التلسكوب).



املصوبة اإللكترونية " :"Electronic Sightsتع ّد أكثر املصوبات دقة حيث إنها تعمل من خالل إلكترونات أو ألياف بصرية
تقوم بإسقاط نقطة مضيئة أو عالمة أخرى على العدسة أمام عيني مستخدم السالح الناري (الشكل رقم  ،)18وميكن
لبعض أنواع هذه املصوبات أن تعمل على تكبير احلجم ،وجتدر االشارة هنا إلى ضرورة تثبيت املصوبات ملنع ظاهرة
االرتداد عند إطالق العيار الناري مما سيتسبب يف إصابات حرجة يف الوجه والعينني.

الشكل رقم  :18املصوبة اإللكترونية.
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 .5احلجرة " :"Barrel Chamberوهي اجلزء املتصل باملاسورة ويسمح باإلمساك بالعيار الناري أو الرصاصة املجهزة
لإلطالق ،وهنا يجب التنبيه إلى ضرورة تطابق الذخيرة املستخدمة مع احلجرة لتجنب احلوادث (الشكل رقم .)19

الشكل رقم  :19احلجرة.

عند التصويب فإن على الصياد أن يقوم بالتصويب بشكل صحيح وبدقة عالية لتجنب وقوع أي أخطاء قد تؤدي إلى أي
إصابات جانبية ،باإلضافة إلى ضرورة احلرص على عدم إضاعة الطريدة.األمثلة املتوفرة يف الشكل رقم  20توضح أسس
التصويب الصحيح واخلاطئ الذي يجب جتنبه دائ ًما.

الشكل رقم  :20دقة التصويب.
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 .6حلقة الماسورة " :"Barrel Bandوهي حلقة تعمل على ربط الماسورة العلوية بالماسورة السفلية في بعض أنواع
األسلحة مزدوجة الماسورة وتتميز هذه األسلحة بوجود حلقة أمامية " "Front Barrel Bandوحلقة خلفية
"( ،"Rear Barrel Bandقد ال تتوفر في كافة األسلحة) (الشكل رقم .)21

الشكل رقم  :21حلقة املاسورة.

 2.1.2.2آلية التشغيل (أجزاء الحركة) "."Action
تعرف آلية التشغيل أنها األجزاء المتحركة من السالح الناري والتي تعمل على التحكم بالذخيرة ،ويتم من خاللها إشعال
البارود وإطالق الذخيرة ،والتحكم بالذخيرة ضمن آلية التشغيل من خالل:
1 .1تجهيز مستودع الذخيرة "."Chamber the Cartridge
2 .2إطالق الذخيرة "."Fire the Ammunition
3 .3استخراج أغلفة الذخيرة المستخدمة "."Extract the unfired cartridge and used casings
تختلف األسلحة النارية في أنواعها ،ويمكن تصنيفها بحسب آلية التشغيل (أجزاء الحركة) " "Actionالمستخدمة فيها
إلى ستة أنواع كاآلتي (الشكل رقم :)22
1 .1آلية التشغيل الشبيه بالمفصل " :”Hinge (or Break) Actionيمكن فتح آلية التشغيل بالقرب من مؤخرة السالح
الناري ،وعادة ما تكون األسلحة النارية المزودة بهذا النوع مفردة أو مزدوجة الماسورة.

الشكل رقم  :18املصوبة اإللكترونية.
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 .2آلية التشغيل الشبيه بالترباس (املزالج) " :"Bolt Actionتشبه مزالج الباب حيث يتم قفل الترباس بقوة يف ثغرة
املغالق ،مما يجعله محكم اإلغالق ،ومن أجل فتح آلية التشغيل فإنه يتوجب رفع املقبض إلى األعلى وسحبه إلى
اخللف ،وعند وجود الترباس يف املنطقة اخللفية (مسحوب للخلف) فإن السالح الناري يكون مع ًّدا لإلطالق ،وميكن
أن تكون األسلحة النارية من هذا النوع أحادية أو ثنائية الطلقات أو أكثر.

 .3آلية التشغيل الشبيه بالعتلة " :"Lever Actionتتضمن مقبضا معدنيا يقع خلف الزناد مباشرة ،وميكن من خاللها
فتح آلية التشغيل بدفع املقبض املعدني إلى األسفل وإلى األمام ،وميكن أن تكون األسلحة النارية من هذا النوع أحادية
أو ثنائية الطلقات أو أكثر.

 .4آلية التشغيل الشبيه باملضخة " :"Pump Actionتعمل من خالل دفع املخزن ذها ًبا وإيا ًبا من خالل سحب كعب
البندقية (اجلزء املتصل باملاسورة) إلى اخللف ،وتكون األسلحة النارية من هذا النوع متعددة الطلقات.

 .5آلية التشغيل نصف األوتوماتيكية " :"Semi-automatic Actionيعمل على إطالق غالف الذخيرة بعد إطالق العيار
الناري إلى خارج السالح الناري وإعادة تعبئة الذخيرة احلية بشكل أوتوماتيكي بطيئ.
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 .6آلية التشغيل الدوارة " :"Revolving Actionتستخدم في بعض األسلحة اليدوية وتحتوي على عدد من الحجرات
التي تستقر في أسطوانة دوارة ،حيث تستوعب كل حجرة ذخيرة حية واحدة.

الشكل رقم  :22آلية التشغيل املستخدمة يف األسلحة النارية.

تتضمن آلية التشغيل مجموعة من األجزاء وهي:
1 .1الزناد " :"Triggerهو الجزء الذي يعمل على تسلسل آلية إطالق الذخيرة من خالل اإلفراج عن المطرقة "،"Hummer
ويتموضع الزناد داخل غالف الزناد "( "Trigger Guardالشكل رقم .)23
2 .2غالف الزناد " "Trigger Guardوهو قطعة معدنية صلبة تحيط بالزناد وتعمل على حماية الزناد ،ومنع أي شيء من
مالمسته بشكل خاطئ (الشكل رقم .)23
3 .3المطرقة " :"Hummerوهي قطعة معدنية صلبة تحتوي على مسمار اإلشعال " "Firing Pinالذي يعمل على ضرب
الكبسولة وبالتالي إشعال البارود وإطالق القذيفة (الشكل رقم .)23

الشكل رقم  :23أجزاء الزناد.
32

الوحدة الثانية :معدات الصيد  -الفصل األول

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

 .4الهيكل " :"Frameوهو اجلزء من السالح الناري الذي يدعم كل من املاسورة ،ويتم تثبيت آلية التشغيل خالله
(الشكل رقم .)24

الشكل رقم  :24الزناد وغالف الزناد والهيكل.

 .5صمام األمان " :"Safetiesهو قطعة ميكانيكية تعمل على منع آلية التشغيل من إطالق الذخيرة ،وهي غير متوفرة
يف كافة األسلحة النارية .ويجب أن يكون صمام األمان على وضعية األمان عند تعبئة السالح بالذخيرة ،كما يجب
إزالة وضعية األمان عند استخدام السالح فقط،وقد يعمل صمام األمان كعتلة متنع انزالق الزناد وإطالق الذخيرة.
ومن القواعد الواجب أخذها بعني االعتبار عدم االعتماد أب ًدا على صمام األمان من أجل منع إطالق الذخيرة؛ ألن
السالح الناري احملشو بالذخيرة أداة خطيرة بالرغم من وجود صمام األمان على وضع األمان؛ ألن صمام األمان
خصوصا يف حال عدم صيانته (التزييت على سبيل املثال) ،أو عند انفصاله بسبب انزالق الصياد ،وقد
عرضة للتلف
ً
يفشل يف تأدية عمله بالطريقة املناسبة .وتتعدد أنواع صمامات األمان لألسلحة النارية ،واآلتي يوضح كل نوع منها:


صمام أمان مزود مبطرقة منتصبة بشكل نصفي " :"Hammer on Half-Cock Notchتأخذ املطرقة ثالثة أشكال
يف األسلحة النارية وهي أن تكون منتصبة بشكل كامل لألمام (تالمس دبوس اإلطالق) ،أو منتصبة بشكل نصفي،
أو منتصبة بالكامل.فحينما تكون املطرقة منتصبة بشكل كامل لألمام فأي دفع لها قد يعمل على إطالق الذخيرة،
بينما إن كانت منتصبة بشكل نصفي (بحسب نوع السالح) فإن صمام األمان يكون ً
فعال ،ويكون متوقفا عن العمل
يف احلالة الثالثة (الشكل رقم .)25

الشكل رقم  :25صمام أمان مزود مبطرقة منتصبة بشكل نصفي.
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صمام أمان مع قضيب انزالق أو لسان " :"Slide or Tang Safetyمن األنواع الشائعة في البندقية والخرطوش
ويتموضع عادة في الطرف األيمن من الخرطوش أو في الجهة العلوية للبنادق ،ويعمل على إغالق عملية إطالق النار
(الشكل رقم .)26

الشكل رقم  :26صمام أمان مع قضيب انزالق أو لسان.



صمام األمان المحوري " :"Pivot or Leverوهو شائع االستخدام في األسلحة الحديثة ،ويقع عادة فوق منطقة الزناد
على المنطقة اليمنى أو اليسرى وهو مزود بعتلة محورية توقف عمل الزناد أو المطرقة (الشكل رقم .)27

الشكل رقم  :27صمام األمان احملوري.



صمام األمان الشبيه بالجناح " :"Wingيعتمد عادة على آلية التشغيل الشبيهة بالترباس ،ويقع عادة فوق منطقة آلية
التشغيل على يمين أو يسار الترباس (الشكل رقم .)28

الشكل رقم  :28صمام أمان
شبيه باجلناح.



صمام األمان المانع للزناد " :”Trigger Block\ Leverيضمن هذا النوع عدم تفعيل آلية التشغيل من دون تعطيل
صمام األمان (الشكل رقم .)29
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الشكل رقم  :29صمام أمان مانع للزناد.

 صمام األمان المزود بالترباس " :"Common-Bolt Safetyهو أداة تستخدم من خالل قابس يتم فتحه أو اغالقه ،وهو
من األنواع الشائعة في معظم األسلحة النارية ،ويعمل من خالل تعطيل آلية التشغيل أو المطرقة (الشكل رقم .)30

الشكل رقم  :30صمام أمان مزود بترباس.

 .6مخزن الذخيرة " :"Magazineهو الجزء من السالح الناري الذي يتم فيه االحتفاظ بالذخيرة ويعمل على تزويد
السالح الناري بالذخيرة.ويتم تزويد المخزن بزنبرك وقادح يعمالن على دفع الذخيرة إلى موقع آلية التشغيل،
ويعتمد موقع مخزن الذخيرة على الشركة المصنعة ونوع السالح الناري ،ومن الممكن أن يكون مخزن الذخيرة ثابتًا
أو متحر ًكا ،وهناك نوعان من أنواع مخازن الذخيرة ،هما:
 مخزن ذخيرة على شكل صندوق " :"Boxيتصل عادة بالسالح الناري من األسفل ،ويتكون من حجرة تتخذ شكل
صندوق يتم وضع الذخيرة داخلها ،وتنتقل الذخيرة بفعل زنبرك نابض يتموضع أسفل الصندوق (الشكل رقم .)31
 مخزن الذخيرة األنبوبي " :"Tabularيتموضع هذا النوع أسفل املاسورة أو ضمن منطقة كعب السالح الناري (الشكل رقم .)31

مخزن الذخيرة االنبوبي

مخزن ذخيرة على شكل صندوق

الشكل رقم  :31مخزن الذخيرة.
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 .7بوابة فتح آلية التشغيل " :"Action Releaseوهي عتلة أو مقبض معدني يستخدم لفتح آلية التشغيل من أجل إخراج
العيار الناري أو تلقيم العيار الناري.
 .8بوابة طرد العيار الناري " :"Ejection Portهي جزء معدني يتضمن زنبركا داخليا ،يعمل على إخراج العيار الناري
بعد إطالق القذيفة خارج السالح الناري.وقد تكون هذه األداة متصلة ببوابة فتح آلية التشغيل في بعض األسلحة
النارية (الشكل رقم .)32

الشكل رقم  :32بوابة فتح آلية التشغيل.

 2.1.2.3كعب السالح الناري ""Stock\Frame
يعرف كعب السالح الناري أنه األداة التي تعمل بمثابة مقبض للسالح الناري وتمكن مستخدمه من التحكم واإلمساك
به ،ويتم صناعتها في الغالب من الخشب أو المواد االصطناعية .ويصمم كعب السالح الناري بحيث يتمكن مستخدم
السالح من محاذاة إصبعه تلقائ ًّيا على الزناد عند التقاط السالح الناري ،وهذا ما يعمل على التسبب بالحوادث في
أغلب األحيان عندما يتم وضع اإلصبع على الزناد دون التفكير بالعواقب .ولكعب السالح الناري أربعة مكونات رئيسة
(الشكل رقم  )33وهي:
.1
.2
.3
.4

بدن الكعب " :"Butt Stockهو ذلك الجزء من كعب السالح الناري المتصل بكل من الماسورة وآلية التشغيل ،ويشكل
معظم مساحة كعب السالح الناري ،ويأتي على شكلين ،فإما أن يتكون من قطعة واحدة أو قطعتين تكون األولى
ملتصقة بالماسورة ،وتقع الثانية خلف آلية التشغيل.
صفيحة الكعب " :"Butt Plateهي الصفيحة المتصلة بنهاية بدن كعب السالح الناري ،وتساعد الصياد في توفير
ارتكاز للسالح الناري مع منطقة الكتف.
لوحة االرتداد " :"Forearmهي الجزء من كعب السالح الناري الموجود على الماسورة ،ويساعد الصياد في اإلمساك
بالسالح الناري وتثبيته عند إطالق الذخيرة.
المقبض " :"Gripهو الجزء من كعب السالح الناري الذي يمكن مستخدمه من اإلمساك بالسالح الناري والتحكم
به عند إطالق الذخيرة.
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صفيحة الكعب

بدن الكعب

الشكل رقم  :33أجزاء كعب السالح الناري.

الفصل الثاني :الذخائر ،مكوناتها وخصائصها
إن فهم الذخيرة المتوفرة لدى مستخدم السالح الناري ال يقل أهمية عن فهم األسلحة النارية المستخدمة وأجزاءها،
كونها تساعد مستخدم السالح الناري في معرفة تناسب هذه الذخائر مع السالح الناري المستخدم ،باإلضافة إلى القدرة
على اختيار الذخائر التي تتناسب مع حيوانات الصيد المراد اصطيادها ،واآلتي يوضح ما يتعلق بالذخائر بشكل عام.

 2.2ما هي الذخيرة ""Cartridge
الذخيرة "أو األعيرة النارية" هي كل المواد المتفجرة والوقود والقذيفة المستخدمة بكافة أشكالها المتوفرة ،ومن
ضمنها الخرطوش والرصاص والطلق والقنابل والصواريخ والرؤوس الحربية واأللغام األرضية والبحرية (الشكل رقم .)34
وسيتم الحديث عن مصطلح الذخيرة في هذه الوحدة وما يليها لإلشارة إلى الذخائر المستخدمة في الصيد ،وهي ما
يسمى بالخرطوش "."Shotshells or Shellsومن الجدير بالذكر أن الذخائر المصنعة تحتوي على معلومات مهمة ،تمكن
مستخدمها من معرفة صالحيتها لالستخدام وتناسبها مع السالح الناري المستخدم ،باإلضافة إلى معلومات أخرى تتعلق
بقياس الرصاصة والجهة المصنعة وطبيعة الذخيرة .وتقاس الذخيرة باإلنش ،ويع ّد عيار  12العيار الشائع الذي يستخدم
في أسلحة الصيد المعروفة.

الشكل رقم  :34الذخيرة املستخدمة يف االسلحة النارية.
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تتعدد أنواع الذخائر بحسب السالح ونوع الطريدة المستهدفة ،وتكون قياساتها مطابقة لعيارات بندقيات الصيد ،وعليه
فإنه في حال عدم وجود معلومات على الذخيرة المستخدمة يتوجب الرجوع للمغلف الخاص بالذخائر ،وفي حال عدم
توفره يجب استشارة مختص بالذخيرة ،وتجنب استخدام ذخيرة خاطئة في سالحك الناري.
ُ
المخ ِنق المناسب للسالح الناري لتجنب أي مخاطر قد تترتب على إطالق العيار الناري.
يجب أن تقوم باستخدام
 2.2.1أجزاء الذخيرة
تتشابه أجزاء الذخيرة المستخدمة في األسلحة النارية المختلفة مثل المسدس والبندقية والخرطوش وغيرها في وجود
أربعة أجزاء رئيسة ،إال أن ذخيرة الخرطوش الخاصة بالصيد تتضمن جز ًءا إضاف ًّيا يسمى الحشوة ،واآلتي يوضح أجزاء
الذخيرة المستخدمة في األسلحة النارية (الشكل رقم :)35

 2.2.1.1الرصاصة " "Projectileأو القذيفة ""Shot
تُعرف القذيفة أو القذائف أنها الكتلة الصلبة من الذخيرة التي يتم إطالقها بواسطة قوة ضغط من السالح الناري في
الهواء (سواء أكانت محشوة أم فارغة) .وتستقر القذيفة في مقدمة الرصاصة ،وتختلف في أشكالها وأحجامها وأوزانها،
ويتم صناعتها من الرصاص في العادة .ويطلق مصطلح الرصاصة " "Projectileعلى الذخيرة المستخدمة في األسلحة
اليدوية أو البندقية ،أما مصطلح القذيفة " "Shotفإنه يطلق على الخرطوش المستخدم في الصيد.

 2.2.1.2المواد المحترقة (المندفعة) ""Explosive Materials

هي مزيج كيميائي من مركب البارود ،يعمل على االشتعال بسرعة عالية ،مشك ً
ال غازا يتمدد عند االشتعال ،ويساعد
هذا الغاز في إطالق القذيفة لألمام .ويستخدم نوعين من البارود في الذخيرة؛ البارود عديم الدخان ،والبارود األسود،
ويجب أن يستخدم كل نوع بحذر وبحسب مواصفات السالح الناري وعدم الخلط بينهما .يستخدم البارود عديم الدخان
في معظم األسلحة الحديثة ،حيث إنه يعطي قوة دفع هائلة للقذيفة مقارنة مع البارود األسود ،ومن الجدير بالذكر أن
البارود األسود أقل استقرا ًرا من النوع األول ،ويسبب تلف أجزاء السالح الناري بشكل أسرع مما يؤدي إلى مخاطر متعددة
عند استمرار استخدامه ،ويقسم إلى أربعة أنواع تختلف في مدى خشونة الحبيبات التي تشكلها ،إال أن أكثرها قدرة على
تحقيق ضغط أعلى هي ذات الحبيبات الناعمة.

كلما تقدم البارود األسود في العمر بسبب عدم االستخدام أو التخزين لفترات طويلة فإن مادة البارود تصبح غير
مستقرة ،وتبدأ الحبيبات المكونة له بااللتصاق م ًعا ،مما يشكل بلورات بيضاء ،وهذا يعني أن البارود في وضع غير مستقر
إطال ًقا ،ولذلك فأنه ينصح بوضع البارود في الماء بشكل مباشر .ومن الضروري أن يتم التعامل مع البارود األسود بشكل
حذر ج ًدا ،وأال يعرض ألي عوامل قد تؤدي إلى اشتعاله ،مثل وضعه بالقرب من مصدر للحرارة.

 2.2.1.3الكبسولة ""Primer
تستقر الكبسولة في قاعدة الرصاصة ،وتحتوي على خليط كيميائي ينفجر بسرعة عند تالمس مسمار اإلشعال
بالكبسولة ،وقد تأتي الكبسولة على شكلين رئيسين هما:
 الكبسولة الطرفية :يكون احتكاك طرف الزناد مع الكبسولة من طرف الغالف من المنطقة السفلية وتصنع الذخائر
هذه عادة من الرصاص.
 الكبسولة المركزية :يكون احتكاك طرف الزناد مع الكبسولة من منتصف الغالف من المنطقة السفلية وتستخدم
لألسلحة الثقيلة.

 2.2.1.4الغالف (المستودع) ""Case
هو الغالف الذي يحيط بالقذيفة ،ويعمل على تهيئتها لإلطالق من خالل قوة ضغط البارود الناتج عن احتراقه ،ويتم
صناعته من النحاس في العادة ،أو الفوالذ أو البالستيك أو الورق ،ويحيط المستودع بكافة أجزاء الذخيرة وهي القذيفة
ومسحوق البارود والشعلة.
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 2.2.1.5الحشوة ""Wad
هذه الجزئية خاصة بالخرطوش ،وهي عبارة عن سدادة مصنوعة من الورق المقوى أو البالستيك تعمل على فصل
البارود عن القذائف المعدنية ،وتمنع الحشوة ً
أيضا خروج الغاز المتشكل جراء احتراق البارود ،وتحافظ على تماسك
الطلقة خالل مرورها بالماسورة .ويعمل الخرطوش عادة على إطالق كرة واحدة أو مجموعة من الكرات المعدنية.
وكلما ازدادت طول الخرطوشة زادت فيها كمية البارود والرصاص ،وبالتالي ستزيد قوة الضغط المتولد من احتراق
البارود ،وستولد قوة ارتداد عالية ،وعادة ما توجد الخراطيش بأطوال مختلفة بحسب نوع الطريدة ،حيث يكون الطول
شيوعا لخرطوشة الـ  12فهو 70 :مليمترا (.)2"3/4
القياسي هو  76مليمترا (" )3ماغنوم ( ،)magnumأما الطول األكثر
ً

الشكل رقم  :34أجزاء الذخيرة املستخدمة يف السالح الناري.

من أجل اختيار القياس المناسب من الذخيرة لسالحك الناري فإن عليك التحقق من الدمغة الموجودة على الماسورة.

 2.2.2قوانين حركة الذخيرة ""Ballistics
هو العلم الذي يدرس الذخيرة المنطلقة من السالح الناري وما هي المؤثرات التي تحيط بها ،ومن المعروف أن األسلحة
الحديثة تعمل على إطالق ذخائر لمسافات بعيدة ،ومن أجل ذلك فإن فهم التأثيرات المحيطة بالذخيرة بعد إطالقها أمر
مهم لمستخدم السالح الناري ،وذلك لمعرفة أقصى مدى لقذف الذخيرة ،والتعرف على المدى الفعال لإلصابة القاتلة
خالل الصيد ،وتحديد المدى الخطر الذي يتوجب عدم إطالق النار خالله.وهنا نشير إلى مصطلحين مهمين هما:



المدى األقصى للعيار الناري " "Maximum Projectile Rangeوهو المسافة القصوى التي تقطعها القذيفة وتلحق
الضرر بالهدف المتجه نحوه ،ويختلف مدى األسلحة النارية عن بعضها ً
بعضا (الشكل رقم .)35
المدى الفعال لإلصابة القاتلة " "Effective Killing Rangeوهو المسافة التي تقطعها الرصاصة لتلحق إصابة قاتلة
بالهدف المتجهة نحوه ،ويختلف مدى اإلصابة الفعالة عن مدى اإلصابة القاتلة للقذيفة كون الثانية قد ال تتعدى
السنتيمترات أو ما يسمى بخط الصفر.
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الشكل رقم  :35املدى الفعال (أو املدى األقصى) للعيار الناري.

 2.2.3مسار الذخيرة ""Trajectory
هو المسار الذي تسلكه الذخيرة بعد إطالقها من فوهة السالح الناري (الشكل رقم  ،)36وتوجد مجموعة من العوامل
التي تؤثر على المسار ومن ضمنها الجاذبية األرضية ومقاومة الهواء وسرعة انتقال الذخيرة ،وكتلة الرصاصة .وبشكل
عام فإن الصياد المسؤول سيحرص كل الحرص على اتباع القواعد اآلتية:
 إطالق العيارات النارية في المدى الفعال فقط.
 األخذ بعين االعتبار المدى أو المسافة التي سيقطعها العيار الناري إن لم يصب الهدف.
 المسؤولية الكاملة عن العيار الناري الذي سيتم إطالقه.

الشكل رقم  :36مسار الذخيرة.

خصوصا أن الجاذبية األرضية ستعمل على جذب الرصاصة إلى األسفل خالل انتقالها
التعليمات السابقة مهمة ج ًدا،
ً
في الهواء إلى الهدف ،وسيعمل الهواء على خلق مقاومة تسبب بطء حركة الرصاصة كلما انتقلت لمسافة أطول ،ويسهم
كل من التسارع ووزن القذيفة في التأثير على القذيفة أثناء انتقالها من السالح الناري للهدف (انظر الشكل رقم .)36
 2.2.4الذخائر المستخدمة في الصيد
اآلتي يستعرض جميع العيارات الناريه المستخدمة في بندقية صيد من عيار  - 12على الرغم من وجود اختالفات
بسيطة بحسب المصدر المصنع لها ً -
أيضا سيتم استعراض الذخائر المستخدمة ألنواع الصيد في الجدول رقم .3
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اجلدول رقم  :3قياس الذخيرة املستخدمة يف صيد األنواع البرية

قياس الذخيرة املستخدمة

مالحظات

النوع
الثدييات
اخلنزير البري

Slug... Single shot
LG... From 7 to 11 bbs

على املسافات اآلمنة فقط

السفرج
الشنار
احلمام األزرق
القطا
الفر
عصفور التني
احلمام الرقطي
قبرة الشرق
البط اخلضيري /أبو حشيش
بط الشهرمان /احلبرجل /البط
بط البلبول /أبو سنينو /البط

طلق قياس 6 .. 5 .. 4
طلق قياس 6 .. 5 .. 4
طلق قياس 6 .. 5 .. 4
طلق قياس 6 .. 5 .. 4
طلق قياس 10 .. 9 .. 8
طلق قياس 10 .. 9
طلق قياس 8 .. 7 .. 6
طلق قياس 10 .. 9
طلق قياس 6 .. 5
طلق قياس 4 .. 3 .. 2
طلق قياس 6 .. 5
طلق قياس 3 .. 2 .. 1
SG .. from 14 to 17 bbs
AAA .. 27 or 28 bbs
BB .. from 55 to 77 bbs
طلق قياس 6 .. 5
طلق قياس 7 .. 6
طلق قياس 7 .. 6 .. 5
طلق قياس 10 .. 9 .. 8
طلق قياس 10 .. 9
طلق قياس 10 .. 9 .. 8
طلق قياس 7 .. 6

الطيور

اإلوز االربد /الرمادي
الكوت /الغر
السنايب /الشنقب
دجاج األرض /ديك الغاب
السمن اجلبلي /سمنة الدب
الزرعي /قبرة احلقل
الزرزور
الدرج

قياس  :1قطر الرصاصة  4.0مليمتر
قياس  :2قطر الرصاصة  3.8مليمتر
قياس  :3قطر الرصاصة  3.5مليمتر
قياس  :4قطر الرصاصة  3.3مليمتر
قياس  :5قطر الرصاصة  3.0مليمتر
قياس  :6قطر الرصاصة  2.8مليمتر
قياس  :7قطر الرصاصة  2.5مليمتر
قياس  :8قطر الرصاصة  2.3مليمتر
قياس  :9قطر الرصاصة  2.0مليمتر
قياس  :10قطر الرصاصة  1.8مليمتر
قياس  :Bقطر الرصاصة  4.3مليمتر
قياس  :BBقطر الرصاصة  4.6مليمتر
قياس  :BBBقطر الرصاصة  4.8مليمتر

باإلضافة إلى ذلك فإن الذخيرة المستخدمة في الصيد تتراوح في الطول ،ويوجد ثالثة أطوال رئيسة مستخدمة تقاس
جميعها باإلنش بشكل عام أو ما يعادلها بالمليمتر ،وهي خرطوش  70مليمترا ،و  76مليمترا و  89مليمترا.
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الفصل الثالث :استخدام األسلحة النارية.
 3.1كيف يعمل السالح الناري
يعمل السالح النارى بضغط الغاز المتولد عن انفجار البارود داخل الطلقة ،مما يتسبب فى تكوين غاز يعمل على فصل
المقذوف عن الخرطوشة الفارغة ،فيدفع المقذوف بسرعة شديدة الى الماسورة ،وهناك يدور المقذوف حول نفسه
بفعل السطح الخشن اللولبي للماسورة بينما يدفع الغاز الخرطوشة الفارغة إلى الخلف؛ ألن لكل فعل رد فعل مساو له
فى المقدار ومعاكس له فى االتجاه ،فترجع الخرطوشة الفارغة إلى الخلف بقوة وعنف دافعة معها األقسام (األجزاء
المتحركة) ،وباستمرار الرجوع فإن السالح يخرج الخرطوشة الفارغة إلى الخارج ،وهنا يتالشى الغاز وتنعدم قوته ،فتعود
األقسام إلى األمام من جديد تحت تاثير انفراد الزنبرك وتأخذ معها أعلى طلقه بالمخزن ،لتعمل على تجهيز السالح
الناري لإلطالق مرة أخرى .ويمكن تلخيص سلسلة عملية إطالق العيار الناري كاآلتي (الشكل رقم :)37
1 .1انتقال الذخيرة من مخزن الذخائر الى الحجرة.
2 .2الضغط على الزناد يعمل على تحرير آلية التشغيل مما يعمل على دفع مسمار اإلشعال باتجاه الكبسولة.
3 .3عندما يضرب المسمار الكبسولة فإن األخيرة تنفجر ،فتدفع اللهب الى حجرة الذخيرة.
4 .4يعمل اللهب على حرق البارود ،مما يشكل غازا يتمدد في الحيز بشكل سريع.
5 .5يعمل ضغط الغاز المرتفع على دفع القذيفة إلى األمام لتخرج من الماسورة.

املصدرHunter Ed Michigan Course :
الشكل رقم  :37آلية إطالق الذخيرة.
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 3.2إجراءات تفريغ الذخيرة من السالح الناري
تع ّد عملية تفريغ الذخيرة من السالح الناري مهمة ج ًدا كونها تساعد في توفير حماية أعلى لمستخدم السالح الناري،
خصوصا إن تم تخزين السالح الناري لفترة من الزمان ،وتوجد مجموعة من اإلجراءات الواجب اتباعها عند البدء
ً
بعملية تفريغ السالح الناري من الذخيرة (الشكل رقم  )38وتتلخص هذه اإلجراءات في اآلتي:
 احرص على توجيه فوهة السالح الناري في اتجاه آمن عند البدء بعملية التفريغ ،وتجنب مالمسة الزناد ،وقم بتفعيل
وضعية صمام األمان.
 قم بالتخلص من جميع العيارات النارية الموجودة داخل السالح الناري ،واحرص على التأكد أنك قد قمت بذلك
من خالل:
1 .1قم بتفحص مستودع الذخيرة للتأكد من عدم وجود أية طلقات داخله.
2 .2قم بالتحقق من مسار تلقيم الطلقات النارية للتأكد من خلوها من أية ذخائر.
3 .3قم بتفحص التجاويف بتمعن للتأكد من عدم وجود مواد تشحيم أو صدأ أو أية عوائق.
4 .4تجنب مالمسة الزناد.

الشكل رقم  :38تفريغ السالح الناري.

عند استخدامك لسالح ناري جديد يجب عليك تنفيذ إجراءات تفريغه حتى وإن كنت تعرف أن من سبقك قد قام بذلك.
 3.3إجراءات تحميل (تلقيم) الذخيرة في السالح الناري
عند تحميل (تلقيم) السالح الناري بالذخيرة (شكل رقم  )39فإنه يفضل اتباع الخطوات اآلتية:
1 .1الحرص على تفريغ الذخيرة من السالح الناري من خالل اتباع اإلجراءات التي تم استعراضها ساب ًقا.
2 .2العمل على تنظيف الفجوات من أي عوائق موجودة في مخزن الذخيرة أو الماسورة.
3 .3البدء بتلقيم السالح الناري ،والحرص على وضع فوهة السالح الناري في اتجاه آمن خالل عملية تحميل
الذخيرة ،وعدم مالمسة الزناد.
4 .4عندما تكون آلية التشغيل مفتوحة-إن استطعت-قم باختيار وتحميل الرصاصات المالئمة لنوع السالح الناري
من خالل مطابقة المعلومات المتوفرة على السالح الناري وتلك الموجودة على الذخيرة.
5 .5قم بإغالق آلية التشغيل.
6 .6قم بتفعيل صمام األمان.
43

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

الوحدة الثانية :معدات الصيد  -الفصل الثالث

الشكل رقم  :39تلقيم السالح الناري.

جدا ويجب التعامل معه بحذر أكبر لحين التأكد من خلوه من الذخيرة.
السالح الناري المجهز بالذخيرة هو أداة خطرة ً
 3.4المخاطر المترتبة على استخدام السالح الناري
يع ّد السالح الناري من المعدات الخطيرة ،والتي قد تشكل تهديدا حقيقيا على حياة اإلنسان إن لم يتم استخدامها
بطريقة سليمة وآمنة ،وهناك العديد من األمور الواجب أخذها بعين االعتبار عند التعامل مع األسلحة النارية ،وأهمها
فهم مكوناتها ،وتركيبها كما سلف ذكره ،باإلضافة إلى ضرورة اختيار العيارات النارية الصحيحة .ومن أه ّم المخاطر
المترتبة على استخدام السالح الناري؛ عدم خروج العيار الناري عند إطالق النار ،كون هذه المشكالت حساسة وتتطلب
عناية ودقه في التعامل معها ،واآلتي يوضح مجموعه من المخاطر:
 عيار ناري عالق :وهي الحالة التي يتأخر فيها إطالق النار بسبب عدم اشتعال البارود بشكل كاف بعد مالمسة
المطرقة للكبسولة.
 فشل الكبسولة :وتحدث هذه الحالة عند عدم وجود بارود في الرصاصة ،فحينها سيكون صوت إطالق العيار الناري
مختل ًفا ،وقد يؤدي إلى انحباس الرصاصة في السالح الناري ،مما سيؤدي إلى جروح في حال إطالق رصاصة أخرى.
 إطالق سلبي للعيار الناري :ويحدث عندما ال ينطلق العيار الناري من فوهة الماسورة ،وفي هذه الحالة فإنه يجب
التخلص من العيار الناري ،وعدم استخدامه مرة أخرى ،وإتالفه بطريقة مالئمة.
وفي جميع الحاالت السابقة ،فإنه يتوجب على الصياد أن يقوم بتوجيه فوهة السالح الناري إلى موقع آمن يضمن من
خالله عدم إحداث إصابات في األرواح أو الممتلكات ،ومن ثم الحرص على عدم مالمسة الزناد والقيام بتنفيذ إجراءات
تفريغ السالح الناري السالف ذكرها .وينصح بشكل عام أن تكون هنالك فترة انتظار لمدة دقيقة على األقل عند مالحظة
وجود خلل في إطالق العيار الناري.

44

الوحدة الثالثة :قواعد السالمة اخلاصة بالصيد  -الفصل األول

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

الوحدة الثالثة :قواعد السالمة اخلاصة بالصيد
يجب على كل صياد أن يلتزم بقواعد السالمة اخلاصة بنفسه ومبرافيقه أو زمالئه من الصياديني ،وذلك لتفادي أي
أخطاء قد حتدث خالل جولة الصيد ،وسنستعرض خالل هذه الوحدة قواعد السالمة العامة ،ومن ثم سنتطرق إلى قواعد
وإجراءات السالمة اخلاصة برحلة الصيد ضمن ثالث مراحل ،هي :مرحلة اإلعداد ملا قبل البدء بجولة الصيد ،ومرحلة
الصيد ،ومرحلة ما بعد االنتهاء من جولة الصيد.
ً
إطالقا بأدوات األمان املتوفرة يف سالحك الناري.
ال تستبدل تعليمات استخدام السالح الناري بطريقة آمنة
الفصل األول :قواعد السالمة العامة
ميكن أن يتم استخدام أي سالح ناري بطريقة آمنة إن مت اتباع إجراءات األمان املناسبة ،وتوجد أربع قواعد رئيسة عند
التعامل مع أي سالح ناري ،وتتلخص يف كلمة "احرص" وتتضمن كال من:
 "أ" :افترض دائ ًما بأن سالحك الناري محشو بالرصاص وجاهز لإلطالق.
 "ح" :حدد اجتاه فوهة البندقية يف جميع األوقات وقم بتوجيهها دائ ًما باجتاه آمن لتجنب وقوع أي أخطاء.
 "ر" :راقب موضع أصبعك ،وجتنب وضعه على الزناد حتى ال تقوم بتفعيل آلية التشغيل.
 "ص" :صوب نحو الهدف فقط إن كانت الرؤية واضحة ،وميكن التحقق من محيط املوقع وخلوه من األفراد أو املمتلكات.
باالضافة إلى القواعد األربع التي ذكرت يف األعلى ،فإن على كل مستخدم للسالح الناري االلتزام بإجراءات السالمة
العامة والتي تتلخص فيما يأتي:
1 .1يجب على مستخدم السالح الناري االلتزام املطلق بالقانون وتطبيقه واحلرص على عدم الصيد يف املناطق احملمية.
2 .2إن السالح الناري هو مسؤولية مالكه ،وعليه أن يقوم مبراقبته والسيطرة عليه طوال فترة احتفاظه به.
وخال من الذخيرة ،من خالل اتباع اإلجراءات املشار اليها ساب ًقا.
3 .3احلرص على تخزين السالح الناري وهو غير محشو
ٍ
4 .4احلرص على تخزين الذخيرة بعيداً عن موقع تخزين السالح الناري ،إال إن احتفظت بالذخيرة يف مستودع آمن.
5 .5احلرص على تلقيم السالح الناري بالذخيرة يف حال استخدامه فقط ،وعند وصولك ملوقع إطالق النار ويف الوقت
الذي تكون به على استعداد إلطالق النار.
6 .6احلرص على تفريغ السالح الناري من الذخيرة عند مغادرة موقع إطالق النار أو عند انتهاء جولة الصيد ،وعدم
تأجيل هذا العمل حلني الوصول إلى املنزل أو املركبة.
7 .7احلرص على تفريغ السالح الناري من الذخيرة عند إعطائك إياه لشخص آخر ،ويجب على الشخص اآلخر أن يقوم
باتباع إجراءات تفريغ السالح الناري عند حصوله على السالح حتى وإن كان متأك ًدا من خلوه من الذخيرة.
8 .8احلرص على إبقاء آلية التشغيل مفتوحة عند عدم استخدام السالح الناري.
9 .9احلرص على عدم قبول أي سالح ناري مجهز لإلطالق من أي شخص آخر.
1010احلرص على عدم الركض أو التسلق أو القفز أو اجتياز املمرات الضيقة أو نقل السالح يف السيارة وأنت حتمل
سالحا ناريا ملقما.
1111احلرص على عدم إلقاء السالح الناري على األرض ،بل ضعه بهدوء متب ًعا اإلجراءات املتوفرة ضمن هذا الدليل.
1212احلرص على عدم تعليق السالح الناري على السيارة أو على شجرة أو على موقع مرتفع؛ ألن سقوط السالح الناري
سيترتب عليه تبعات خطيرة.
خصوصا تلك
1313احلرص على عدم الذهاب يف جولة الصيد وأنت حتت تأثير املشروبات الروحية أو تأثير العقاقير،
ً
التي تسبب النعاس.
1414احلرص على عدم إطالق العيار الناري على سطح صلب أو على سطح املاء؛ ألنك لن تستطيع التحكم يف اجتاه
الرصاصة بعد ذلك.
1515احلرص على استخدام بندقية الصيد اخلاص بك فقط.
1616احلرص على صيد الطيور خالل ساعات النهار وجتنب صيد الطيور خالل الليل لعدم توفر الرؤية الكاملة وحماية
لالشخاص املمكن تواجدهم يف املنطقة.
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الفصل الثاني :قواعد السالمة الخاصة برحلة الصيد.
سيستعرض الفصل الثاني من هذه الوحدة إجراءات وقواعد السالمة الخاصة برحلة الصيد ،وقد تم تفصيلها ضمن
ثالث مراحل تتضمن مرحلة ما قبل بدء رحلة الصيد ،وأثناء رحلة الصيد ،وما بعد االنتهاء من رحلة الصيد.واآلتي
يستعرض كل مرحلة بالتفصيل.
 3.2قواعد السالمة قبل البدء برحلة الصيد  -التخطيط لرحلة الصيد.
قبل البدء برحلة الصيد ،يجب على الصياد أن يعمل على التخطيط للرحلة بشكل كاف ،كون نجاح رحلة الصيد يعتمد
على التخطيط الناجح ،وألن السالمة تتحقق من خالل التحضير الجيد والمسبق (الشكل رقم  ،)40وهنا يجب التنبه إلى
ثالثة أمور رئيسة عند البدء بالتخطيط وهي:

الشكل رقم  :40التخطيط لرحلة الصيد.

 3.1.1درجة جاهزية الصياد:
يجب على الصياد أن يقوم بتقييم وضعه الصحي والجسدي قبل الذهاب إلى رحلة الصيد ،ويجب عدم الخروج إطال ًقا
في رحلة صيد تكون فيها الحالة الصحية للصياد غير جيدة ،كون ذلك سيؤدي إلى ضعف التركيز ،مما قد ينتج عنه
مخاطر حقيقية على الصياد نفسه أو على زمالئه ،وتستعرض النقاط اآلتية مجموعة من القواعد التي تمكن الصياد من
قياس درجة جاهزيته.
1 .1الجاهزية البدنية :تحتاج جولة الصيد إلى الكثير من الطاقة بسبب المسافات التي يقطعها الصياد ،سواء أكان في
المركبة أم على األقدام ،وبسبب تضاريس األرض والمشقة المترتبة على جولة الصيد وجميع ذلك يعرض الصياد
إلى اإلجهاد والتعب ،ولذلك فعلى الصياد المسؤول عدم الخروج في جولة الصيد وهو بحالة صحية غير جيدة ،وفي
حال قيام الصياد بالخروج في جولة الصيد وهو في حالة صحية غير جيدة فإنه يتوجب عليه اإلفصاح عن ذلك
لزمالئه قبل البدء في جولة الصيد.
(خصوصا تلك التي تسبب النعاس) أثناء رحلة
العقاقير
أو
الروحية
المشروبات
2 .2الجاهزية العقلية :يجب عدم تناول
ً
الصيد ،وعدم الخروج في رحلة صيد فيها شخص تعاطي المشروبات الروحية أو ينوي القيام بذلك؛ ألن ذلك يؤثر
على قرارات الصياد خالل جولة الصيد بما في ذلك توقيت إطالق النار والمناطق اآلمنة وغيرها ،ويؤثر في تركيزه
على االتجاهات وعلى قدرته على التخاطب والتواصل ،وقدرته على السمع والرؤية (الشكل رقم .)41
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الشكل رقم  :41اجلاهزية العقلية بعيداً عن املخدرات والكحول.

 3.1.2درجة جاهزية األوراق الثبوتية والمعدات.
يجب على كل صياد التأكد من جاهزية كافة المعدات التي يمتلكها خالل رحلة الصيد بما فيها معدات اللباس والسالمة،
ومعدات الصيد ،وتستعرض النقاط اآلتية مجموعة القواعد التي تمكن الصياد من قياس درجة جاهزية معداته وأوراقه
الثبوتية (الشكل رقم :)42
1 .1جاهزية األوراق الثبوتية :يجب على الصياد التحقق من توفر رخصة الصيد ،ورخصة حمل السالح والهوية الشخصية،
وأي أوراق أخرى ذات صلة.
2 .2جاهزية المالبس :يجب ارتداء مالبس مناسبة تمكن الصياديين اآلخرين من التعرف على الصياد وتمييزه من مسافة
بعيدة ،من أجل ضمان عدم حدوث أخطاء تقديرية من قبل الصياديين ،وينصح باستخدام اللون البرتقالي أو األصفر
مع العواكس الليلية ،كونها تجعل من السهل على الصيادين اآلخرين رؤية الصياد وتحديد موقعه ،مما يزيد من أسس
السالمة ،كما ينصح بعدم ارتداء األلوان ذات التدرج البني كونها تتشابه مع ألوان حيوانات الصيد.
3 .3جاهزية معدات الصيد :يجب على الصياد المسؤول التأكد من جاهزية معداته ،وتتضمن المعدات كل من السالح
الناري ،ونوع الخرطوش الخاص به ،باإلضافة إلى مخزن الذخيرة وجاهزية أدوات األمان .وهنالك مجموعة من
المخاطر التي قد يتعرض لها الصياد خالل رحلة الصيد بسبب عدم جاهزية المعدات تتلخص فيما يأتي:
○ المخاطر المترتبة على العين :قد تتسبب هواية الصيد وما تتضمنه من المسير لمسافات طويلة نسب ًّيا  -في بعض
األحيان وفي موائل متعددة الخصائص  -إلى حدوث إصابات للعين جراء مالمسة أغصان األشجار ،أو دخول األتربة
للعين أو غير ذلك .وال يقتصر األمر عند المخاطر الطبيعية ،فقد تحدث إصابة العين جراء انطالق العيار الناري
الفارغ خارج السالح الناري أو غيره من المخلفات الناتجة عن إطالق العيار الناري .ومن أجل ضمان عدم إصابة
العين فإنه ينصح باستخدام نظارات واقية مصنوعة من مواد خاصة.
○ المخاطر المترتبة على السمع :إن التعرض ألصوات طلقات العيارات النارية بشكل مستمر قد يؤثر على حاسة السمع
بشكل سلبي ،ومن أجل التقليل من هذه المخاطر فإنه ينصح باستخدام أدوات خاصة تساعد في حماية السمع.
○ المخاطر المترتبة على جسم الصياد :وتنتج مثل هذه المخاطر نتيجة تعرض الصياد للوقوع أو االنزالق خالل جولة
الصيد ،ويجب االنتباه هنا إلى ضرورة اتباع إجراءات األمان التي سبق ذكرها مثل تفريغ السالح الناري ،وتوجيه فوهة
السالح الناري إلى اتجاه آمن بعي ًدا عن الصياد نفسه أو عن زمالئه ،ويمكن تجنب الوقوع أو اإلنزالق من خالل تتبع
المسارات المناسبة ،واالستعانة بأدالء محليين ،وأن يتم ارتداء المالبس واألحذية المناسبة.
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الشكل رقم  :42جاهزية معدات الصيد.

 .4الجاهزية الوقائية :وذلك من خالل اتباع قاعدة "درهم وقاية خير من قنطار عالج" ،وعليه فإن على الصياد العمل
على تجهيز أدوات اإلسعاف األولي خالل رحلة الصيد ،والتأكد من توفر وسائل التواصل ،وفي حالة عدم توفر
شبكات اإلرسال في موقع الصيد فإنه ينصح وبشدة أخذ االحتياطات الالزمة ،كتبليغ شخص أو أكثر عن رحلة
الصيد ،وتفاصيل الموقع المراد زيارته ،أو استخدام وسائل االتصال من خالل األقمار الصناعية .وبشكل عام فإنه
ينصح باالحتفاظ بالمعدات اآلتية في حقيبة اإلسعافات األولية (الشكل رقم  )43خالل رحلة الصيد:
○ حافظة مصنوعة من البالستيك ليتم تخزين األدوية ومعدات اإلسعافات األولية وضمان عدم تلفها بسبب المياه
أو الغبار.
○ أقراص سكرية في حال نقص السكر في الدم.
○ أعواد ثقاب أو والعة من أجل استخدامها إلشعال النار باإلضافة الى شموع.
○ سكين ويفضل أن تكون من السكاكين متعددة االستخدامات ،وأن تكون ذات جودة عالية.
○ مصباح سهل الحمل.
○ مصباح محمول على الرأس لسهولة الحركة والتحكم بالسالح الناري.
○ مواد طاردة للحشرات وبطانية.
○ أربطة خاصة بالجروح أو الكسور.
○ طعام وشراب وماء وكيس للنفايات.
○ بوصلة وخارطة للموقع إن توفرت.
○ أقراص تنقية الماء ،باإلضافة إلى أدوية آلالم الرأس وحقيبة إسعافات أولية.
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الشكل رقم  :43جاهزية معدات الصيد.

يمكنك وضع المزيد من المواد والمعدات ضمن حقيبة اإلسعافات األولية
 3.1.3درجة جاهزية المعرفة:
إن على الصياد المسؤول أن يتعرف على القانون والمخالفات وأنواع الصيد وإجراءات السالمة العامة ،باإلضافة إلى
خصوصا
وجوب معرفته موقع الصيد وتضاريسه واألنواع التي توجد فيه ،وأن يفكر في احتياطات السالمة واألمان دائ ًما،
ً
من األنواع التي قد يتعرض لها خالل رحلة الصيد .وتعرض النقاط اآلتية مجموعه القواعد التي يمكن للصياد من خاللها
قياس درجة جاهزية معرفته قبل البدء برحلة الصيد:
 .1جاهزية معرفة موقع الصيد :يجب على الصياد أن يكون قاد ًرا على قراءة المحيط الذي يوجد به وتضاريسه
وخصائصه الحيوية ،ويتم ذلك من خالل زيارة الموقع قبل بدء موسم الصيد ،والتعرف إليه أو الحصول على خرائط
للموقع (إن توفرت) .ومن الضروري هنا أن يقوم الصياد بتبليغ من لديه خبرة في الموقع عن عدم درايته بالموقع
ومالزمته له أثناء رحلة الصيد (الشكل رقم .)44
 .2جاهزية معرفة أدوات ومعدات الصيد :يجب على الصياد المسؤول أن يتمكن من استخدام األدوات التي يمتلكها من
سالح ناري وذخيرة ،باإلضافة إلى ضرورة معرفة كيفية استخدام وسائل المساندة مثل البوصلة والخارطة وجهاز
التوقيع العالمي "( "GPSإن توفرت).

الشكل رقم  :44البوصلة وجهاز التوقيع العاملي واخلريطة من األدوات املهمة خالل رحلة الصيد.
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 .3جاهزية المعرفة العلمية :يجب على الصياد المسؤول تثقيف نفسه بالمعرفة حول القوانين المنصوص عليها
والتعليمات الخاصة بالصيد لتجنب الوقوع في إشكاليات قد تؤثر على الصياد شخص ًّيا أو قد تؤثر على غيره.
ويجب التعرف ً
أيضا على أنواع الصيد من حيث العالمات المميزة لها وأصواتها وطبيعة حركتها وسلوكها االجتماعي
والموائل المفضلة لها ،من أجل الحصول على جولة صيد ناجحة ،والحرص كل الحرص على التعرف إلى مواسم
الصيد واألعداد المسموح بها .ومن الضروري التعرف إلى السالح الناري وأنواع الذخيرة التي تتالئم معه ،والتدرب
دائ ًما لتزداد درجة المهارة لديك ولتصبح قاد ًرا على معرفة مدى انطالق الرصاصة من سالحك الناري.
 3.1.4درجة جاهزية التنسيق:
يتم ذلك من خالل الترتيب مع الشركاء في جولة الصيد ،وتعيين قائد للرحلة (الشكل رقم  ،)45وتحديد األهداف
وطرق الصيد ومسافات الصيد ومراجعة تعليمات السالمة .ومن الضروري التنسيق لعملية الصيد ،وضرورة عدم ترك
الطريدة بعد صيدها ،وتوفير إصابة قاتلة .كما يجب ً
أيضا أن يقوم الصياد المسؤول بالتنسيق مع زمالئه على ضرورة
عدم استنزاف أنواع الصيد من خالل إطالق الرصاص بكثافة ومن دون وعي على مجموعه من أنواع الصيد؛ ألن ذلك
سيؤدي إلى فقدان هذه األنواع في القريب العاجل.

الشكل رقم  :45التنسيق من الضروريات خالل رحلة الصيد.

 3.2قواعد السالمة خالل رحلة الصيد.
خصوصا خالل رحلة الصيد؛ ألن هذه المرحلة
يجب على أي صياد أن يراعي قواعد السالمة وأخالقيات الصيد
ً
تتضمن إطالقا ح ّيا للذخيرة ،باإلضافة إلى ذلك فإن على الصياد المسؤول أن يحرص على تقدير مدى مساحة الصيد
ً
متيقظا حول اتجاه فوهة السالح الناري ،ووضعية
بشكل دقيق من أجل تجنب الوقوع في أخطاء ال يحمد عقباها ،والبقاء
آلية التشغيل والتي يفضل أن تكون مفتوحه في جميع األوقات باستثناء وقت إطالق النار الفعلي ،وأن يتم تحميل السالح
فقط عند إطالق النار ،والحذر من مالمسة الزناد في غير الوقت المناسب .ومن البدهي أن يعمل الصيادين على التنسيق
فيما بينهم ،وإعطاء دور القيادة ألحدهم ،والعمل على التوقف عن إطالق النار بشكل كامل ،وتفريغ السالح الناري عند
سماعهم لكلمة "أوقف النار" على سبيل المثال.
باإلضافة إلى ذلك فإنه من الضروري مراقبة المرافقين بشكل متواصل والحرص على سالمتهم ،ومن اإلجراءات التي
يمكن اتباعها لحماية القاصرين أو المرافقين من خطر األسلحة النارية مالزمتهم ،وإبقاء األسلحة النارية والذخيرة بعيدة
عن متناول أيديهم ،والحرص على تفريغ السالح الناري عند التوقف عن استخدامه ،وتوجيه فوهة السالح الناري باتجاه
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آمن أثناء المسير أو القيادة.وعلى الرغم من اختالف طرق حمل السالح الناري اآلمنة خالل المسير في الميدان إال أنه
يجب اتباع قواعد السالمة اآلتية:
○ تأكد من توجيه فوهة السالح الناري في اتجاه آمن تتجنب من خالله حدوث أي إصابات.
○ احرص على تفعيل مفتاح األمان.
○ ابق أصبعك بعي ًدا عن الزناد.
وألن رحلة الصيد ال تقتصر على المسير فقط ،بل وتتعداه إلى التنقل ضمن موقع الصيد باستخدام المركبات فإن اآلتي
سيستعرض قواعد السالمة الخاصة بذلك.
 3.2.1قواعد السالمة الخاصة بالتنقل في موقع الصيد بالمركبة.
قد يضطر الصياد إلى االنتقال من موقع آلخر باستخدام السيارات ،ولذلك فإنه يجب الحرص على خلو السالح الناري
من الذخيرة أثناء مسير المركبة مع وجوب أخذ االحتياطات الالزمة ،وعدم خروج فوهة السالح الناري من المركبة اذ
يعتبر الصيد باستخدام المركبات ممنوعاً ،وعند ترك السالح الناري فإنه يجب التأكد من تفعيل وضعية األمان أو وضع
السالح الناري في مكان آمن وبعي ًدا عن األنظار.
 3.2.2قواعد السالمة الخاصة باجتياز العقبات.
من الممكن أن يتعرض الصياد إلى مجموعة من العوائق الطبيعية مثل المنحدرات أو بشرية المنشأ مثل السياج
وغيرها ،وتوجد بعض القواعد الواجب أخذها بعين االعتبار عند المرور بعائق من قبل صياد واحد أو أكثر من صياد
(الشكل رقم  )46وهذه القواعد كاآلتي:
 .1قم بتفريغ السالح الناري.
 .2قم بالتأكد من أن آلية التشغيل مفتوحة.
 .3ضع فوهة السالح الناري في اتجاه آمن ،وثبت السالح الناري على األرض (في حال وجود رفيقين فيجب تأمين
السالح مع أحدهما لتأمين عبور اآلخر).
 .4قم بعبور السياج أو العائق بشكل عام.
 .5قم بالتقاط السالح الناري ،واحرص على توجيه فوهته باتجاه آمن.
 .6تحقق من عدم وجود أو دخول أي معيقات للماسورة مثل األتربة أو أوراق األشجار.
 .7قم بإعادة تلقيم السالح الناري.

الشكل رقم  :46قواعد السالمة أثناء اجتياز العوائق.
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 3.2.3قواعد السالمة المتبعة قبل إطالق الذخيرة
بعد اإلعداد لرحلة الصيد فإن على الصياد المسؤول اتباع مجموعه من قواعد السالمة المتعلقة بمرحلة ما قبل إطالق
الذخيرة من السالح الناري وتتلخص هذه القواعد فيما يأتي:
 3.2.3.1قواعد خاصة بالهدف (الطريدة)
○
○
○
○
○

تأكد دو ًما من الهدف الذي تنوي اصطياده قبل إطالق العيار الناري ،وال تطلق العيار الناري أب ًدا إن كانت لديك أي
شكوك (شكل رقم .)47
ً
احرص على البقاء متيقظا حتى وإن اتبعت إجراءات األمان ،وال تترك أي مجال للخطأ.
احرص على عدم إطالق العيار الناري بسبب مشاهدتك للون معين أو أحساسك بحركة معينه أو لدى سماعك صوتا
معينا ،أو حتى عند رؤيتك شكال معينا أنت غير متأكد منه.
احرص على أن تتحقق من توفر مساحة واضحة إلطالق النار ،وكن متيقنًا أن المساحة الموجودة خلف الهدف
(الطريدة) خالية وآمنه قبل اإلطالق.
احرص على عدم إطالق العيار الناري على سطح صلب كونه قد يرتد أو يغير من اتجاهه.

شكل رقم  :47أطلق النار فقط عندما تكون متأكداً من الهدف.

 3.2.3.2قواعد خاصة بالسالح الناري وإطالق الذخيرة.
○
○
○

احرص على التحقق من الفجوات الخاصة بالسالح الناري (الماسورة على سبيل المثال) ،والتأكد من خلوها من أي
عيوب أو عوائق (مثل التراب على سبيل المثال).
احرص على التحقق من مالئمة ذخيرتك لنوع السالح الناري الذي تقوم باستخدامه.
احرص على حمل الذخيرة المطابقة لنوع السالح الناري الذي تستخدمه فقط.

قم بالصيد لهدف وليس للقتل واإلبادة فقط.
 3.2.3.3سجل الصياد
يجب على كل صياد أن يحتفظ بسجل خاص (مرفق نموذج لهذا السجل في الجدول رقم  )4لنشاطات الصيد التي يقوم
بها،مما سيساعد في معرفه تطور نشاط الصيد لديه خالل الموسم ،ويسمح له بمراقبة صيده عند الترخيص ودفع الرسوم.
ويجب أن يضم السجل تحديد أنواع الطرائد التي تم صيدها في كل رحلة صيد ،مع ذكر عددها وتاريخ القيام بالصيد
وساعاته ،وتحديد مناطق الصيد ضمن الرحلة الواحدة.كما يجب أن يحتفظ الصياد بتسجيل لمدى استهالكه للذخائر
لمعرفة صحة رمايته ودقتها ،إضافة إلى سجل لملحوظاته المهمة أثناء الصيد من تحديد عدد األفراد من كل نوع من أنواع
الطرائد ،واألنواع األخرى التي تم َّكن من مشاهدتها وزمن مراقبتها واتجاه تحركاتها ،وأن يقوم بتدوين المعلومات التي يصادفها
عن الطرائد من حيث توفرها أو ندرتها ومعلومات حلقات التحجيل التي تُستعمل على الطيور أثناء دراستها من قِ بل مراكز
األبحاث .إن كل هذه المعلومات على بساطتها تُفيد كثي ًرا في دراسات الحياة البرية ونشاطات الصيد الوطنية والمحلية.
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 3.2.4قواعد السالمة الخاصة باالسعافات األولية.
خصوصا في ظل
إن من الضروري على أي صياد أن يتمتع بالمعرفة األساسية التي تمكنه من إجراء اإلسعافات األولية
ً
المخاطر التي قد يتعرض لها الصياد أثناء جولة الصيد ،وسيتم استعراض أهم المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها الصياد
أثناء جولة الصيد خالل هذا الجزء ،ويمكن ألي صياد االستزادة من ذلك من خالل الرجوع إلى الكتب والمراجع المختصة بذلك.
إن الدرس األول ألي صياد هو تجنب المشاكل ،فدرهم وقاية خير من قنطار عالج ،أما الدرس الثاني فيتمثل في كيفية
التعامل مع المشاكل التي قد تنتج أثناء جولة الصيد.
تعليمات السالمة العامة.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1قم بإعطاء خطة رحلة الصيد الخاصة بك لصياد محترف.
2ال تخرج وحدك في رحلة الصيد.
3خذ كمية كافية من الطعام والشراب ،تكفيك لعدة أيام في حالة الطوارئ.
4قم باحضار كافة معداتك.
5قم بارتداء مالبس مناسبة.
6ال تفزع إن ضعت بل فكر جي ًدا.

 3.2.4.1ضربة الشمس
قد تكون ضربة الشمس قاتلة في بعض األحيان ،وتنتج جراء التعرض المباشر ألشعة الشمس لفترات طويلة.
األعراض
○ بشرة جافة وساخنة وتكون غامقة اللون عادة.
○ اتساع في حدقة العين.
○ ضعف وتسارع نبضات القلب.
○ صعوبة في التنفس.
○ ارتفاع في درجة الحرارة.
العالج
○ لف الجسم بقماش بارد.
○ استخدم مروحة للتخفيف من درجة حرارة الجسم.
○ قم بزيارة المستشفى بأسرع وقت.
 3.2.4.2االنهاك الحراري
هو حالة معاكسة لما يحدث عند انخفاض درجة حرارة الجسم بحيث ترتفع درجة حرارة الجسم بسبب الجو الحار
والرطب ،باإلضافة إلى نقص المياه.
أعراض اإلنهاك الحراري
○ ضعف عام.
○ بشرة شاحبة.
○ غثيان.
○ صداع.
○ تشنج في العضالت.
عالج اإلنهاك الحراري
1 .1قم باالنتقال إلى موقع بارد واشرب كميات كبيرة من المياه.
2 .2قم باستخدام مروحة للتخفيف من درجة حرارة جسمك.
3 .3خذ فترات استراحة متتالية في حالة المشي لمسافات.
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 3.2.4.3الكسور والكدمات وااللتواء
المبدأ األساسي في مثل هذه الحاالت هو عدم تحريك المصاب إن كان هناك أدنى ٍّ
شك في حدوث كسور في عظام
الجسم ،أما إذا كان نقل المصاب أم ًرا ضرور ًيا فعليك أن تقوم بتجميد حركة الطرف أو الجزء المكسور تجمي ًدا تا ًما قبل
ذلك .وعند حدوث كسر يجب أن يتم تنظيفه وتغطيته ،وفي حال حدوث نزيف فإنه يجب دعم المكان بشريحة مع رفعه
متاحاً .
أيضا فإن التضميد هو أول بنود اإلسعاف األولى ألنواع كثيرة من الكسور ،ويجب أن يتم
إلى أعلى إن كان ذلك
ً
تجميد الطرف بالشريحة وذلك بوضع لوحة رقيقة من خشب أو معدن تحت الطرف (الذراع أو الساق) وربطها جي ًدا ،ولكن
تجنب المساس بموضع الكسر ،ويجب أن تكون الشريحة صلبة وعريضة لمنع أي حركة حتى ربط الموقع المصاب بها.
ويجب وضع اللباد على الشريحة كي يخفف من صالبة الشريحة وال يحدث المزيد من الضرر للطرف المصاب .ويستطيع
اثنان نقل المصاب بأمان ولكن على حمالة فقط ،وإال فإن العملية تتطلب ثالثة على األقل ،أحدهم يسند الكتفين والرأس،
والثاني يسند الفخذين ،والثالث يسند الرجلين.
أما إذا كسرت عظمة الترقوة فحينها من المهم أن يتم شد الكتفين إلى الوراء ،ومن أجل هذا ضع ضمادة تحت كل إبط،
واربط االثنتين وراء الكتفين واستعن بضمادة تربط الضمادتين بقوة م ًعا كي تشد المنكبين إلى الوراء ،وبذلك تمنع الترقوة
المكسورة من الطرفين من إنزال الضرر بالرئتين ،اسند الذراع بحمالة مدالة .أما إذا كان الكسر في الضلع فاسند الذراع
على الجانب المصاب بحمالة ،وخذه إلى المستشفى وفي حال تحطم الصدر فقم بتغطية الجرح بضمادة نظيفة محكمة
الشد ،من ًعا لدخول الهواء إلى الصدر وضع المصاب في وضعية االسترداد على أن يكون الجانب المصاب من الصدر على
األرض تمكينًا للرئة السليمة من التنفس بحرية ،ثم اطلب سيارة اإلسعاف وانقل المصاب على حمالة.
أما الكسور التي تؤثر على الجمجمة أو الوجه أو الفك أو عند حدوث كسر في العمود الفقري والذي يصاحبه ألم حاد
في العمود كله وضعف وفقدان الشعور ،أو شلل يصيب أحد األطراف أو أي جزء آخر من الجسم ،فحينها يجب ان ال يتم
تحريك المصاب أو نقله خو ًفا من تلف األعصاب أو الحبل الشوكي ،وقم بطلب اإلسعاف على الفور.

تثبيت العضو املصاب

لف ضمادة الذراع

لف القدم

لف ضمادة الرأس
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 3.2.4.4انخفاض حرارة الجسم "هبوط الحرارة".
ً
هبوطا خطي ًرا قد يؤدي إلى الموت ،وتحدث هذه الحالة عند هبوط درجة حرارة
هي حالة تهبط فيها حرارة الجسم
الجسم دون المعدل ،مما يؤدي إلى فقدان الجسم للحرارة بسرعة أعلى من اكتسابه لها ،وكلما انخفضت درجة الحرارة
فإن األعضاء الحيوية مثل الدماغ والقلب والكبد تفقد قدرتها على القيام بوظائفها الحيوية مما يؤدي إلى فقدان الوعي
لدى المصاب ،وعدم قدرته السيطرة على تحركاته مما يسبب في اتخاذه قرارات خاطئة قد تؤثر على سالمته.
األسباب
○ يعتبر الهواء البارد والماء من المسببات الرئيسة النخفاض حرارة الجسم.
○ المالبس الرطبة والرياح واإلرهاق والتعرق ومالمسة الماء البارد تعمل على تسريع انخفاض حرارة الجسم.
األعراض
○ ارتجاف غير مسيطر عليه في جسم المصاب والنعاس.
○ تحسس األيدي.
○ التعثر عند المشي.
○ األرهاق والتلعثم عند التحدث (قد ال تستطيع تحديده إن تعرضت بنفسك النخفاض الحرارة ولكن يمكن لمرافقك
إن وجد تمييزه).
○ فقدان الذاكرة (قد ال تستطيع تحديده إن تعرضت بنفسك النخفاض الحرارة ولكن يمكن لمرافقك إن وجد تمييزه).
العالج
○ قم بالبحث عن مخبأ أو موقع لالستلقاء به بأسرع وقت ممكن.
○ إن تعذر إيجاد مخبأ ،فقم باشعال نار وبأسرع وقت ممكن.
○ قم بنزع المالبس المبللة.
○ قم بتدفئة الرأس والعنق والصدر والفخذ من خالل لف المصاب ببطانية أو أكثر أو ضع معطف دافئ فوقه.
○ أعط المريض شرا ًبا حا ًرا حل ًوا ليشربه ،وال تقم بإعطاءه الكحول مطل ًقا ،وال تستعمل قربه الماء الساخن أو البطانية
○ الكهربائية فقد ينجم عنه تدفق الدم إلى األطراف الباردة فتسبب البرد للجسم مما يعرض المريض للموت.
○ استشر الطبيب بسرعة ،واعمل على نقل المريض إلى المستشفى أو إلى أقرب مركز للعالج.
 3.2.4.5التعرض ألنواع الحيوانات الخطرة.
توجد مجموعه من األنواع الحيوانية التي يتوجب أخذ الحيطة والحذر منها باإلضافة إلى تجنبها وهي:
○ الحشرات مثل البعوض وذباب الخيل والقراد:
يمكن تجنب الحشرات (الشكل رقم  )48من خالل وضع المرهم الخاص بطرد الحشرات على الجسم ،وعدم النوم في
واق من الحشرات ،أما في حالة القرادة وهي شائعه ج ًدا فإنه يجب انتزاعها من الجلد بشرط
البرية من دون توفر غطاء ٍ
عدم ترك الرأس والفكين في جسم المصاب لضمان عدم حدوث أي التهابات في موضع العضة ،ويمكن نزع القرادة
بسهولة من خالل وضع مواد من مشتقات البترول أو دهون األظفار أو الزيت أو الكحل أو زيت الكاز عليها.

الشكل رقم  :48البعوض من األنواع الناقلة لألمراض.
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○ العقارب واألفاعي
تنتشر العقارب واألفاعي السامة في معظم مناطق المملكة ،وقد تم تسجيل ما يقارب من ستة أنواع من العقارب السامة،
باإلضافة إلى سبعة أنواع من األفاعي تتفاوت سميتها باختالف نوعها وحجمها وموقع اللدغة ،لذا فإن التعرف على نوع
العقرب أو األفعى هو الخطوة األولى لمعرفة كيفية معالجة المصاب ،ومن الضروري توفر مضاد السم العام لدى الصياد
خالل رحلة الصيد.
والخطوات اآلتية توضح اإلجراءات الواجب اتباعها عند لدغة األفعى.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1البحث عن مكان اللدغة ،ويمكن التحقق منه من خالل مالحظة األنياب.
2قم بتهدئة المصاب وطمأنته.
3اغسل المكان بالماء والصابون.
 4يجب عدم تحريك المنطقة المصابة.
5وضع المصاب في مستوى الرقود ومنعه من الحركة.
6راقب التنفس ونبضات القلب.
7استخدم جهاز شفط (إن توفر).
8اربط ضمادة فوق منطقة اللدغة بعشرة سنتيمتر.
9اذهب إلى أقرب مستشفى.

يجب عدم اتباع الخطوات اآلتية عند حدوث اللدغة:
 ال تعطي المصاب أي أدوية أو طعام.
 ال تستخدم ضاغطة.
 ال تحدث أي جرح.
 ال تشفط السم بواسطة الفم.
 ال تستخدم أي مواد كيميائية حول مكان اإلصابة.
 ال تستخدم أي معالجة بالصدمات الكهربائية
 ال تعالج المصاب إن كنت غير مؤهل.
يوجد في األردن ما مجموعه  37حية منها سبعة أفاعي سامة فقط ،ويمكن تمييز األفاعي المسجلة في األردن من
خالل مجموعة من المواصفات تتلخص فيما يأتي:
عائلة األفاعي الحقيقية (خمسة أنواع سامة) وهي األفعى الفلسطينية وأفعى السجاد الشرقية واألفعى المقرنة واألفعى
المقرنة الكاذبة وأفعى بالد الشام وتتميز جميعها باآلتي:
 الرأس مثلث الشكل والرقبة واضحة.
 العين أهليجية الشكل.
 حراشف الرأس من الجهة العلوية صغيرة الحجم.
 الذيل واضح ويمكن تمييزه بسهولة.
 قصيرة الطول نسب ًيا (يصل طول األفعى البالغة إلى متر وعشرة سنتيمترات).
اتبع قاعدة "درهم وقاية خير من قنطار عالج" وتجنب الحيات والعقارب حال مشاهدتها وإياك والعبث معها
أما عائلة الصل (الكوبرا) وعائلة األفاعي الحفارة فتتميزان باللون األسود وغيرها من الصفات ،ولكن ما يجب ذكره
هنا عدم التعامل مع أي حية لونها أسود .الشكل رقم  49يوضح هذه األنواع السامة.
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األفعى املقرنة

االفعى الفلسطينية

أفعى السجاد الشرقية

أفعى بالد الشام

األفعى املقرنة الكاذبة

الصل (الكوبرا املصرية)

االفعى احلفارة
الشكل رقم  :49أنواع األفاعي السامة يف األردن.

 3.3قواعد السالمة بعد االنتهاء من رحلة الصيد
ال تقتصر المخاطر على جولة الصيد ،بل قد تتعداها إلى مخاطر تحدث بعد انتهاء جولة الصيد ،والواقع أن معظم
المهددات التي تحدث عن طريق الخطأ تكون بعد انتهاء جولة الصيد ،واآلتي يستعرض قواعد السالمة العامة الواجب
اتباعها بعد االنتهاء من جولة الصيد.
 3.3.1نقل الطريدة والعناية بها
يحرص الصياد كل الحرص على االعتناء بطريدته بعد صيدها من أجل نقلها إلى الموقع النهائي وهي سليمة وصالحة
لالستهالك ،والخطوات اآلتية تلخص كيفية االعتناء بالطريدة بعد صيدها وضمان صالحيتها لالستهالك:
 الحرص على تنظيف الطريدة التي تم اصطيادها وذلك من خالل التخلص من الدم واألحشاء أو األعضاء الداخلية،
مثل األمعاء والمعدة ،من أجل تبريد الجثة وضمان عدم تلفها.
 تجنب تلطيخ الجثة بالتراب عند التعامل معها ،وإبقاء التجويف المعدي مفتوح من أجل السماح بمرور الهواء الذي
يمنع تكون البكتيريا وتلف اللحم.
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 تجنب التعامل مع الطريدة باستخدام سكين ملوث ،واحرص على تنظيف يديك لتجنب األمراض.
 تجنب غسل الطريدة في مياه جارية أو راكدة لسببين يتعلق األول بسالمة الطريدة وعدم تلوثها في حال تلوث
مصدر الماء ،والثاني عدم تلويث المياه.
 تجنب استخدام األكياس البالستيكية من أجل وضع الطريدة بها؛ ألن ذلك يسمح بارتفاع حرارة اللحم وحدوث
الرطوية التي قد تؤدي إلى تلف الطريدة.
ومن أجل القيام بالخطوات السابقة فإن المعدات اآلتية يجب أن تتوفر لدى كل صياد.
 سكين نظيف وحاد خاصة بالصيد.
 حجر سن نظيف لشحذ السكين حين اللزوم.
 حبل الستخدامه في تعليق الطريدة وتجنيبها أي نوع من التلوث.
 قفازات مستهلكة لتنظيف الطريدة.
دائما بأن اللحم يفسد بسبب الحرارة أو الرطوبة أو التلوث أو اإلصابة الباطنية المباشرة
تذكر ً
 3.3.2تنظيف السالح الناري والذخيرة بطريقة آمنة.
يجب أن يخلو السالح الناري من الذخيرة قبل عملية التنظيف وقد تم التأكيد عليه ساب ًقا ،وال يجدر بالشخص غير
الخبير في عملية تنظيف السالح الناري أو صيانته العبث به ألنه من األدوات القاتلة ،وبشكل عام فإنه هناك مؤثران
رئيسان يسببان تلف السالح الناري وهما:
 الصدأ الناتج عن الرطوبة وتكثيف قطرات الماء.
 تراكم المخلفات أو الصدأ في السالح الناري.
لذلك فإنه ينصح بتنظيف السالح الناري بشكل متواصل وبعد كل استخدام ،ويجب تنظيف أي قطعة سالح تم تخزينها
لفترات زمنية طويلة بعناية قبل االستخدام .وقد تحتاج عملية التنظيف إلى تفكيك مكونات السالح الناري ،ولهذا فإنه
ينصح باستشارة خبير إن لم تتوفر الخبرة الكافية لمنع حدوث أي إصابات أو تلف للسالح الناري .كما يجب تنظيف
السالح الناري بعد كل استخدام وقبل عملية التخزين لفترات طويلة من الزمن ،وتأتي أدوات التنظيف عادة في مستوعبات
خاصة حيث تحتوي على كل من (الشكل رقم :)50
فراشي خاصة للتنظيف تتناسب وحجم السالح الناري

زيت خفيف

أطراف لتثبيت قطع القماش املستخدمة يف التنظيف

قماش التنظيف

مسحوق للتنظيف

الشكل رقم  :50أدوات التنظيف اخلاصة باالسلحة النارية.
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عند تنظيف السالح الناري فإنه ينصح بالبدء بالتنظيف من كعب السالح الناري باتجاه فوهة السالح الناري ،على أن يتم
الحرص على توجيه فوهة السالح الناري باتجاه آمن ،وينصح باتباع الخطوات اآلتية:
○ قم بتثبيت فرشاة التنظيف بأداة التنظيف.
○ أدخل الفرشاة إلى الماسورة عدة مرات ،واحرص على خروجها من فوهة الماسورة للتأكد من التخلص من
الفضالت (الشكل رقم .)51
○ قم بوضع القليل من مسحوق التنظيف على قطعة القماش ،واعمل على إدخالها مرة أخرى إلى الماسورة متب ًعا
الخطوة السابقة.
○ قم بتبديل قطعة القماش إلى أخرى جافة ،وأعد العملية عدة مرات للتأكد من تخلصك من مسحوق التنظيف.
○ قم بتنظيف السطح الخارجي للسالح الناري باستخدام قطعة قماش مبللة بزيت السالح الناري من كعب السالح
الناري باتجاه الفوهة.
○ قم بتخزين سالحك متب ًعا اإلرشادات السابقة.
○ احرص على عدم مالمسة يديك لألجزاء الحساسة مثل العين ،لتجنب وقوع أي إصابات.

الشكل رقم  :51استخدام الفرشاة أثناء تنظيف السالح الناري.

أما فيما بتعلق بالذخيرة ،فإنه يجب الحرص على تخزينها بعي ًدا عن موقع تخزين السالح الناري ،وإبقاءها في موقع جاف
ونظيف؛ ألن وجود غبار أو رمل على الذخيرة قد يسبب تلفها مما قد يؤدي إلى إصابات .كما يجب عدم تعريض الذخيرة
لإلشعاعات أو الحرارة لمنع تلفها.
 3.3.3تخزين األسلحة النارية بطريقة آمنة.
يجب الحرص عند تخزين األسلحة النارية على ضمان تفريغها قبل تخزينها ،باإلضافة إلى ضرورة تفعيل صمام األمان،
وإزالة مخزن الذخيرة من السالح الناري ،ووضعها في مستودع آمن بعي ًدا عن األيدي .إضافة إلى ذلك فإنه يجب الحرص
على عدم وضع السالح الناري في نفس موقع الذخيرة إال أن تم وضع الذخيرة في صندوق محكم اإلغالق ،مع الحرص
على تفقد الذخيرة بشكل مستمر ،وذلك لمنع حدوث أي تبعات قد تؤدي إلى تعريض هذه الذخائر للتلف كما تم توضيحه
ساب ًقا.
ومن أجل تقليل التبعات السلبية التي قد تنجم جراء تخزين األسلحة والذخائر فإنه ينصح بأن يتم تخزينها في موقع
جاف وبارد ونظيف ،وال ينصح بتخزين األسلحة النارية في حقائب األسلحة لمنع تعرضها للرطوبة التي قد تؤثر على
السالح الناري فيما بعد ،وينصح ً
أيضا بتخزين األسلحة في وضعية أفقية لمنع تسرب الزيت إلى آلية التشغيل مما سيعمل
على التأثير على آلية عملها (الشكل رقم .)52
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الشكل رقم  :52تخزين وعرض االسلحة النارية.

 3.3.4تخزين الذخيرة بطريقة آمنة
إن من الضروري أن يتم االحتفاظ بكميات مقبولة من الذخيرة ،وذلك لضمان عدم تلفها أو أن تصبح قديمة بالية ،واآلتي
يبين مجموعة التوصيات الالزمة لتخزين الذخيرة:
○ يجب االحتفاظ بالذخيرة بعي ًدا عن متناول األطفال.
○ يجب االحتفاظ بالذخيرة بعي ًدا عن الحرارة أو المواد المشتعلة ،كما يجب االحتفاظ بالذخيرة بعي ًدا عن موقع
االحتفاظ باألسلحة النارية ،إال إن تم وضعها في مستودع آمن.
○ يجب االحتفاظ بالذخيرة في مكان بارد وجاف مما سيقلل من تآكل الذخيرة وتلفها.
○ يجب أن يتم حمل الذخيرة فقط عند استخدامها ،وأن تكون مطابقة للسالح الناري الذي ستقوم باستخدامه.
○ يجب عدم التعامل مع أي ذخائر غير واضحة المعلومات أو ذخائر ال خبرة لديك بها.
○ يجب أن ال تستخدام الذخائر الحديثة في األسلحة النارية القديمة.
○ يجب عدم الخلط بين البارود عديم الدخان والبارود األسود ،واستخدامهما مع األسلحة النارية التي تطابق كل منهما.
○ قم بتخزين الذخيرة في موقع يسمح فقط للمخولين باستخدامها من الوصول إليها.
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الوحدة الرابعة :مهارات الصيد
الفصل األول :أخالقيات الصيد
على الرغم من أهمية القوانني املنصوص عليها إال أن وعي الصياد ومدى مسؤوليته يعتبران من العوامل الرئيسة يف
استدامة التنوع احليوي واملساهمة يف حماية الطبيعة ،وبالتالي فإن على الصياد املسؤول التعامل مع مهنة أو هواية الصيد
بأعلى درجة من املهنية ،بحيث يتم مراعاة قواعد السالمة واألمان واحملافظة على األنواع .ومع تطور وسائل الصيد يف
زمننا احلالي فإنه ال بد من اتباع إجراءات وتعلميات موحدة لضمان التزام شريحة الصياديني كافة بقواعد وأسس الصيد،
ولذلك يجب على أي صياد التحلى مبجموعه من األخالقيات ،وهي:
 .1االحترام :يتوجب على الصياد أن يحترم تلك األنواع التي يقوم باصطيادها بطريقة مناسبة وسريعة ،وجتنب تعريضها
للتعذيب ،باإلضافة إلى احترام موقع الصيد كونه ميثل البيئة التي تعيش فيها أنواع الصيد ،وباستمراريتها فإن هذه
األنواع ستستمر ،ويستطيع أي صياد أن يقيس مدى احترامه لهواية الصيد من خالل مجموعة من األسئلة ،وهي:
○ هل أقوم بالصيد لهدف واضح ومحدد؟
○ هل سأستفيد من حيوان الصيد الذي سأقوم باصطياده؟
○ هل أصطاد بطريقة حتترم القيم املتوارثة للصيد؟
○ هل قمت بتثقيف نفسي حول هواية الصيد وحيثياتها أم ال؟
○ هل هوايتي للصيد تؤثر سل ًبا على األنواع واملوائل ،وتشكل تهدي ًدا على نظافة البيئة والطبيعة أم ال؟
○ هل هوايتي تؤثر على غيري أو على ممتلكاتهم؟
 .2املسؤولية :إن مسؤولية الصياد يجب أن تبدأ من خالل كيفية تعامله مع طريدة الصيد ،ويتم ذلك من خالل فهم األنواع
التي سيتم اصطيادها وتأثير جولة الصيد على استدامتها وميكن ألي صياد أن يقوم بقياس مستوى مسؤوليته من
خالل مجموعه من األسئلة وهي:
○ هل أنا على فهم ودراية كافية بأنواع الصيد التي سأقوم باصطيادها؟
○ هل أمتلك اخلبرة واملهارات واملعرفة واملعدات الالزمة ،والتي ستمكنني من حتقيق هدف جولة الصيد؟
○ هل أمتلك املعرفة الكافية حول تلك األنواع املهددة والتي يتوجب أن يتم احملافظة عليها؟
 .3السالمة أثناء جولة الصيد :من األمور املهمة والضرورية ،وذلك بسبب استخدام األسلحة النارية خالل عملية الصيد،
وهي من املعدات اخلطرة والتي قد تتسبب يف مخاطر شديدة إن لم يتم استخدامها بالطريقة املناسبة ،وميكن ألي
صياد أن يقوم بقياس مستوى حرصه على السالمة العامة أثناء جولة الصيد من خالل مجموعه من األسئلة كاآلتي:
○ هل أنا على فهم ودراية بالقوانني والتعليمات املتوفرة؟
○ هل أنا على فهم ودراية كافية بالسالح الناري والذخيرة التي أقوم باستخدامها؟
○ هلى أنا على فهم ودراية باإلسعافات األولية وتعليمات السالمة اخلاصة بجوالت الصيد؟
○ هل أنا على فهم ودراية باألضرار التي قد تسببها احليوانات التي يتم اصطيادها وإلقاءها يف املسطحات املائية؟
○ هل أنا على فهم ودراية باألضرار التي قد تسببها ترك الرصاصات يف املسطحات املائية وما ينتج عنها من حاالت تسمم؟
 .4حماية الطبيعة والتنوع احليوي :إن أي صياد مسؤول حريص دائ ًما على حماية التنوع احليوي وذلك من أجل
استدامته ،وميكن ألي صياد أن يقوم بقياس مستوى حرصه على حماية الطبيعة والتنوع احليوي من خالل مجموعه
من األسئلة وهي:
○ هل تعكس طريقة الصيد التي أقوم مبمارستها معرفتي واهتمامي باستدامة أنواع الصيد؟
○ هل أنا على معرقة ودراية مبواسم الصيد وطبيعة املوائل التي تفضلها أنواع الصيد من أجل حمايتها؟
○ هل أنا على معرفة ودراية بأهمية ترك املوقع كما كان؟
الفصل الثاني :مهارات إطالق العيار الناري
يجب أن يتمتع الصياد مبجموعه من املهارات التي ستساعده خالل جولة الصيد يف احلصول على طريدته وجتنب
األخطاء ،وتتطور هذه املهارات نتيجة درجة املسؤولية التي يتحلى بها الصياد ،باإلضافة إلى التدريب املستمر .وتعتمد
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مهارات إطالق العيار الناري على مجموعة من العوامل؛ مثل التضاريس املتوفرة يف منطقة الصيد ،وعدد الصياديني
املشاركني يف جولة الصيد ،ومواقع الصياديني واملسافات البينية بينهم وغيرها من العوامل .ولذلك فإنه ينصح وبشدة
التنسيق فيما بني الصيادين املشاركني يف جولة الصيد من أجل جتنب األخطاء التي قد تكون مميته يف بعض األحيان.
وسيتم التطرق إلى مهارات الصيد خالل الفصل األول وبالتفصيل.
 4.2.1وضعيات االمساك بالسالح الناري
هنالك ست وضعيات لإلمساك بالسالح الناري (الشكل رقم  ،)53وهذه الوضعيات تتثمل مبا يأتي مع مراعاة ضرورة
عكس الوضعيات بالنسبة للصياد عسراوي اليد:

الوضعية األولى :اإلمساك بالسالح بكلتا اليدين أو وضعية
االستعداد ""Two-hand or Ready Carry
تعتبر أكثر طرق حمل السالح أماناً ألنها تسمح حلامل
السالح الناري بالتحكم بفوهة السالح الناري ،وتسمح
للصياد من رفع سالحه الناري والتصويب بسرعة.

الوضعية الثانية :وضعية اجلر ""Trail Carry
تعتبر طريقة آمنة عندما يسير أكثر من صياد مبحاذاة
بعضهم البعض ،وتتم من خالل اإلمساك بالسالح من
املنطقة اخللفية للماسورة باستخدام يد واحدة وتوجيه
الفوهة إلى األسفل ،ومن سلبيات هذه الوضعية إمكانية
تعرض املاسورة للمعيقات مثل الشوائب التي قد تنتج من
احلشائش أو األتربة أو غيرها.

الوضعية الثالثة :وضعية حضن السالح الناري

الوضعية الرابعة :وضعية احلمل على املرفق أو اجلانب

من الطرق اآلمنة ،ويجب توجيه فوهة السالح الناري
إلحدى اجلهتني ،وال ينصح باستخدامها يف حال وجود أكثر
من صياد يف نفس املنطقة.

من الطرق اآلمنة عند املسير يف مناطق مفتوحة وال ينصح
بها يف املناطق الغابوية ،ومن سلبياتها عدم املقدرة على
السيطرة على فوهة السالح الناري ،وال ينصح بها يف
املناطق العشبية.

""Elbow or Side Carry

""The Cradle Carry
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الوضعية اخلامسة :وضعية حمل السالح على الكتف

الوضعية السادسة :وضعية حمل السالح بحمالة الكتف

من الوضعيات التي ال ينصح باستخدامها بسبب عدم
السيطرة على السالح الناري ،ويجب عدم استخدمها
مطل ًقا يف حال وجود أحد الصياديني خلفك.

من الوضعيات التي ينصح باستخدامها عند املسير
ملسافات طويلة قبل البدء بعملية إطالق العيارات النارية،
ومن سلبياتها انزالق السالح الناري بسبب تلف احلمالة
ولذلك ،ينصح بإبقاء اليدين محكمتني على احلمالة.

""Shoulder Carry

""Sling Carry

الشكل رقم  :53وضعيات حمل السالح الناري.

 4.2.2مناطق الرماية
عندما يقوم مجموعة من الصياديني باالنطالق يف جولة الصيد مع بعضهم بعضا ،فإن عليهم أن يحددوا مناطق الرماية
اخلاصة بكل صياد قبل البدء بإطالق العيار الناري حتى ال حتدث أي أخطاء قد تنجم عنها خسارة بشرية ،فعلى سبيل
املثال إن قام ثالثة صيادين بالبدء بجولة الصيد فإن عليهم التمركز بجانب بعضهم بعضا وينصح أن يبتعدو عن بعضهم
بعضا ملسافة  20أو  30مت ًرا بشرط أن يتمكن كل منهم من رؤية اآلخر ،ويقوم كل منهم بتحديد مناطق الرماية اخلاصة
به (انظر الشكل رقم .)54
جدا من أن يتعرض لإلصابة من سالحك الناري.
تأكد دائم ًا بأن ما ال تستطيع أن تراه قد يكون قري ًبا ً

الشكل رقم  :54موقع الصياديني من بعضهم البعض يف جولة الصيد.

ويجب على أي صياد مسؤول احلرص على التحقق من الهدف الذي يسعى إليه ،ولذلك ينصح الصياد باإلجابة عن
األسئلة اآلتية:
○ هل أنا على يقني من رؤيتي الهدف؟
○ هل أستطيع رؤية الهدف بوضوح؟
○ هل أنا على يقني بأن هذا هو الهدف الذي أسعى اليه؟
○ هل يسمح صيد هذا الهدف؟
○ هل هو من األنواع املدرجة ضمن القانون؟
○ هل الهدف ضمن مجال الصيد املناسب إلصابته؟
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○ هل يوجد أي شيء آخر يف نطاق مرمى الهدف؟
○ هل يوجد الهدف على قمة تله أو أنه ميشي على شارع؟
○ هل من املمكن أن يعبر أي شيء آخر غير الهدف مرمى اإلصابة؟
 4.2.3مهارات الرماية
يتم تعريف الرماية " "Marksmanshipعلى أنها قدرة مطلق النار (الصياد) على التصويب إلى الهدف املراد إصابته
بدقة وفعالية (الشكل رقم  ،)55وتعتبر الرماية مهمة لسببني؛ السالمة أو احلرص على جتنب األخطاء ،واحلصول على
هدف صحيح ،وتعتمد الرماية على عدة عوامل تتعلق بخبرة مطلق النار والتدريب واملمارسة .باإلضافة إلى ذلك فإن على
أي صياد محترف االعتماد على مجموعه من العوامل التي تسهم يف فعالية جولة الصيد ،ومنها احلدس ووضعية إطالق
النار ،والتصويب والتحكم يف الزناد،والتحكم يف التنفس واملتابعة ما بعد إطالق العيار الناري ،وسيتم مناقشة هذه العوامل
ضمن الفقرات اآلتية :

الشكل رقم  :55الرماية

احلدس
ً
فمثل يتوجب على الصياد
يجب أن يتمتع الصياد احملترف بحاسة حدس عالية متكنه من قراءة احمليط املوجود حوله،
قراءة البيئة احمليطة به ومعرفة عناصرها ،وذلك بسبب اختالف البيئات من البيئة الصحراوية قليلة الغطاء النباتي والتي
متكن الصياد من الرؤية ملدى أبعد وحتديد موقع طرائده بشكل أوضح ،إلى البيئات الغابوية والتي يتوجب فيها أخذ احليطة
واحلذر كونها بيئة متعددة العناصر .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على الصياد توقع ظهور الطريدة بشكل مفاجئ وأن يكون على
دراية مبوقع زمالئه من حوله وأن يستطيع توقع موقع استقرار القذيفة بعد إطالقها إن لم تصب الهدف املطلوب ،وبالتالي
فإن على الصياد أن يحكم على جميع النتائج املتوقعة من إطالقه للقذيفة قبل أن يقوم بإطالقها .وميكن تنمية حدس الصياد
من خالل معرفة موقع الصيد ،ومدى مالئمته للطرائد وذلك من خالل زيارة املوقع قبل بدء موسم الصيد.
التعرف على الطريدة
يجب على الصياد أن يتعرف على طريدته قبل الذهاب إلى رحلة الصيد من أجل حتقيق فعالية أكبر خالل فترة الصيد،
كون فهم الطريدة يساعد يف معرفة توزيعها ومواقع تواجدها ،واألمور اآلتية مهمة ألي صياد قبل البحث عن الطريدة:
○ معرفة املوائل املتوفرة وأنواعها ،مثل التعرف على طبيعة الغذاء اخلاص بالطريدة والغطاء النباتي املفضل وتوفر
املصادر املائية وأهميتها للطريدة.
○ معرفة سلوك الطريدة ،مثل موسم التكاثر والهجرة وغيرها من األسس الالزمة أثناء رحلة الصيد.
○ معرفة أوقات ظهور الطريدة من اليوم.
○ معرفة سلوك الطريدة بالنسبة حلالة الطقس.
○ معرفة األنواع املسموح اصطيادها من تلك األنواع التي مينع اصطيادها.
○ معرفة األعداد املسموح بها من كل نوع ،ومواقع الصيد املسموح الصيد بها.
وقد يكون هنالك صعوبة يف بعض األحيان يف حتديد بعض أنواع الطيور املتشابهة ،ولذلك فإن على الصياد املسؤول عدم
إطالق العيار الناري يف حال عدم التأكد من طريدته ،حتى ال يتم الوقوع يف اخلطأ وبالتالي مخالفة القوانني.
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وضعية إطالق النار
توجد أربع وضعيات يستطيع الصياد استخدامها إلطالق العيار الناري (الشكل رقم  )56-59واآلتي يوضح هذه
الوضعيات وإيجابيات كل منها ومتى ميكن استخدامها.ويرجى التنبه إلى ضرورة عكس كافة التعليمات التي سيتم التطرق
اليها يف حال كون الصياد أيسر (أعسر) اليد.
 .1وضعية الوقوف :تع ّد هذه الوضعية األقل ثباتًا عند إطالق النار لعدة أسباب تتعلق بدرجة التحكم بالسالح الناري
ودرجة ثبات مطلق العيار الناري .ومن أجل إطالق العيار الناري يف هذه الوضعية قم بثني جسمك بزاوية  45درجة
على ميني اجتاه الطريده (العكس يف حالة أعسر اليد) ،وقم مبباعدة أقدامك مبسافة تساوي املسافة بني الكتفني مع
موازنة ثقلك بالكامل .ثم قم باإلمساك بالسالح الناري بكلتا اليدين بحيث تضع يدك اليسرى عكس اجتاه اجلسد
إلعطاء املزيد من الثبات خالل إطالق العيار الناري ،وضع كعب البندقية على الكتف .ومن الضروري عدم إطالق
العيار الناري يف حال الشعور باخلدر أو التعب أو عدم االتزان؛ لتجنب حدوث أي مشاكل تنتج عنها إصابات غير
متوقعة (الشكل رقم .)56

الشكل رقم  :56وضعية الوقوف خالل الصيد.

 .2وضعية الركوع :تعتبر هذه الطريقة أفضل من سابقتها حيث إنها تعطي ثباتا أعلى ملطلق العيار الناري ،ولكنها ليست
بأفضل من الطريقتني الثالثة والرابعة ،واللتان سيتم استعراضهما تال ًيا ،وتتلخص هذه الوضعية يف وضع ركبة القدم
اليمنى على األرض ،وتثبيت القدم اليسرى يف املقدمة ويقوم الصياد بثني جسده بزاوية  45درجة مع إمساك البندقية
بنفس األسلوب املشار إليه يف وضعية الوقوف (انظر الشكل رقم .)57

الشكل رقم  :57وضعية الركوع خالل الصيد.
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 .3وضعية اجللوس :تعتبر من الوضعيات التي توفر ثباتا مناسبا ملطلق العيار الناري ،بحيث يقوم الصياد باجللوس
على األرض ومباعدة قدميه وثني جسمه بزاوية  30درجة ،ويعمل على وضع كوع اليد اليمنى واليسرى على الركبتني
لالرتكاز ومن ثم اإلمساك بالسالح الناري بنفس الطريقة املشار إليها يف الوضعيتني السابقتني (الشكل رقم .)58

الشكل رقم  :58وضعية اجللوس خالل الصيد.

 .4وضعية االستلقاء :هي أكثر وضعيات إطالق العيار الناري ثباتًــا وتتناس ًبا مع بيئات مختلفة ،وتتم من خالل االستلقاء
على البطن ومد القدم اليمنى بشكل مستقيم ،وثني القدم اليسرى إلعطاء الصياد القدرة على التحكم بالسالح الناري
ومن ثم يعمل الصياد على اإلمساك بالسالح الناري بنفس الطريقة املبينة أعاله (الشكل رقم .)59

الشكل رقم  :58وضعية اجللوس خالل الصيد.

التصويب
مت التطرق يف الوحدة السابقة إلى أنواع املصوبات ،وألهميتها فإن على الصياد العمل على استخدامها بطريقة صحيحة من
أجل ضمان إصابة الطريدة ،ومن أجل ذلك فعلى الصياد استخدام العني األسلم أو ما يسمى بالعني الرئيسة ""Master Eye
وهي العني األقوى من حيث اإلبصار وتستخدم عادة للتصويب ،وميكن حتديد العني األقوى (الشكل رقم  )60من خالل:
○ اصنع مثلثا باستخدام كلتا يديك ،وقم مبد كلتا يديك إلى األمام.
○ ركز يف بصرك على هدف معني ومن ثم قم بوضعه يف منتصف املثلث.
○ إبدأ بتحريك يديك نحوك مع التركيز على الهدف.
○ ستجد أن الهدف يتحرك نحو عينك األقوى.
احرص على تبليغ زمالئك يف حال كنت من ذوي عمى األلوان ألنك قد
خصوصا األلوان اللماعة.
ال تستطيع متييز املالبس اخلاصة بزمالئك
ً
يستطيع بعض الصياديني احملترفني وذوي اخلبرة التصويب وإطالق العيار
الناري وكلتا العينني مفتوحة ،وذلك يعطي الصيد أفضل دقة لتخمني املسافات
ونوعية الطريدة ،ولكن احذر من القيام بذلك إن لم تكن من ذوي اخلبرة.
الشكل رقم  :60حتديد العني األقوى.
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التحكم يف الزناد
يجب الضغط على الزناد ببطء وثبات وعدم القيام بجذب الزناد أو إزاحته للخلف؛ ألن ذلك سيعمل على تغيير اجتاه
الفوهة ،باإلضافة إلى ذلك يجب على الصياد الهدوء وعدم اجلزع أو االرتباك عند الضغط على الزناد.
التحكم بالتنفس
يجب أن يقوم الصياد بالتحكم بتنفسه بطريقة صحيحة؛ ألنه إن لم يفعل فقد تتغير اجتاه فوهة السالح الناري ،ومن
أجل ذلك قم بالتنفس بعمق مرتني أو ثالث مرات قبل إطالق العيار الناري ،وبعدها قم بحبس نفسك قبل إطالق العيار
الناري مما سيساعدك على تركيز التصويب ،ولكن ال حتبس نفسك ملدة طويلة (أكثر من عشر ثواني) ألنك قد تفقد
التركيز بالكامل.
املتابعة
تعني ببساطة البقاء ثابتًا حتى بعد إطالق العيار الناري؛ ألنك إن قمت بأي حركة فإنك قد تغير من اجتاه فوهة املاسورة
عند حترك القذيفة داخلها ،مما سيعمل على ضياع الطريدة أو عدم إصابتها بطريقة سليمة توفر لها ميتة مريحة.
الفصل الثالث :األهداف (الطرائد)
 4.3.1اإلصابات القاتلة
حتتلف الطرائد يف أحجامها وطبيعة سلوكها ،ويتم إطالق العيار الناري يف مواضع فعالة ،هي تلك املواضع من جسم
الطريدة التي تسمح للصياد احلصول على طريدته بأقل جهد ممكن وعدم إضاعتها .وتتمثل هذه املواضع يف منطقة القلب
والرئتني خصوصاً ألن كلتا املنطقتني ستخلفان وراءهما آثار دماء واضحة ،وال تستطيع الطريدة أن تسير ملسافات بعيدة
بعد إطالق النار عليها ،ويجب على الصياد معرفة كال مما يأتي للحصول على إصابة موفقة:
○ معرفة التشريح الداخلي للطريدة.
○ إصابة موقع قاتل يف الطريدة.
○ استخدام السالح الناري املناسب.
كما يجب على الصياد توجيه فوهة السالح الناري نحو املنطقة التي تتوسط أكتاف الطريدة يف حالة الطرائد الكبيرة
احلجم مثل اخلنزير (كونه النوع الوحيد املسموح صيده) عند إطالق العيار الناري ،ألن هذه املنطقة حتتوي على أعلى
تركيز لألوعية الدموية مبا يف ذلك القلب والرئتني (الشكل رقم  .)61إن إصابة هذه املواضع سيساعد يف حتقيق إصابة
قاتلة ونزيف شديد ،يساعد الصياد يف تتبع أثر الطريدة حال فرارها .ومن املعروف أن اإلصابة املباشرة يف قلب الطريدة
تعمل على إحداث قطع يف األوردة ،مما سيوقف تزويد الدماغ بالدم ،فتفقد الطريدة وعيها مما يؤدي إلى عدم قدرتها
على التحرك .وعلى الرغم من أن اإلصابة املوجهة إلى الرئة تكون قاتلة إلى أن الطريدة تكون قادرة على الفرار إلى مسافة
خصوصا عند حترك الطريدة
قصيرة فمعظم النزيف يكون داخليا .وعلى الصياد أن ينتبه إلى موقع إطالق العيار الناري
ً
وذلك للحيلولة دون إصابة العظام التي تعمل على حماية القلب والرئتني مما سيضيع الفرصة يف احلصول على الطريدة.

الشكل رقم  :61موقع اإلصابة القاتلة.
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ينصح الصياد بعدم إطالق العيار الناري على كل من موقع الكبد أو الطحال ،فعلى الرغم من النزيف الشديد املصحوب
مبثل هذه اإلصابة إال أن الطريدة ستتمكن من الفرار ملسافة طويلة مما سيؤدي إلى فقدانها ،باإلضافة إلى ذلك فإن
فرص تلف الطريدة يف حال العثور عليها تكون مرتفعةً .
أيضا فإن إصابة الطريدة يف منطقة املعدة واألمعاء ستؤدي إلى
قتل الطريدة ولكن بعد فترة زمنية طويلة،ويف هذه احلالة فإن فرصة ضياع الطريدة مرتفعة .وأخي ًرا فإنه ال ينصح العمل
على التصويب لكل من الدماغ أو العمود الفقري (الظهر) ألن مساحة كل منهما صغيرة ومن املمكن إخطاء الهدف وضياع
الطريدة.
من الضروري على الصياد املسؤول أن يتمتع بالروح اإلنسانية عند إطالق العيار الناري ،وأن يوفر للطريدة موتـًـا رحي ًما
وسري ًعا ،ولذلك يجب جتنب إطالق العيار الناري يف حال عدم القدرة على إحداث إصابة قاتلة .ويجب أخذ كل من اآلتي
بعني االعتبار من أجل ضمان صيد مباشر وسريع:
○ تأكد من أن الطريدة يف مرمى الهدف.
○ قم بالتصويب نحو املوقع القاتل وهو القلب والرئتني.
○ تأكد بأنك ستصيب الهدف بدقة قبل إطالق العيار الناري.
بعد التصويب على الطريدة فإن على الصياد مراقبة رد فعل الطريدة ،واآلتي يوضح اخليارات التي قد يشاهدها الصياد
يف الثدييات الكبيرة:
○ وقوع الطريدة بشكل مباشر ونفوقها.
○ فرار الطريدة ملسافة قصيرة ومن ثم وقوعها على األرض ونفوقها.
○ االلتفاف وثني األكتاف إلى األمام والركض بعي ًدا.
○ الركض مع القدرة على متييز وجود إصابة يف إحدى األقدام مما يدل على إصابتها.
○ الوقوع بشكل كامل أو جزئي على األرض ومن ثم النهوض والبدء بالركض بعي ًدا.
○ عدم إظهار أي رد فعل واجلري بعي ًدا عن مصدر اخلطر.
○ الفرار بعي ًدا مع سماع أصوات الطريدة مما يدل على إصابتها.
من املفضل أن ينتظر الصياد مدة نصف ساعة على األقل قبل البدء يف مالحقة الطريدة وذلك لضمان نفوقها ،وميكن
ً
فمثل إن كان لون الدم محم ًرا بدرجة قليلة وخفيف فإنك تكون
للصياد أن يتعرف على حالة طريدته من لون الدم،
قد أصبت القلب أو الرئتني ،بينما يشير لون الدم الغامق إلى إصابة يف القدمني أو البطن ،بينما ميتزج لون الدم بلون
األحماض املعوية عند إصابة املعدة أو األمعاء .وعند العثور على جثة الطريدة فيجب عدم اإلقتراب منها بسرعة إال بعد
التأكد من نفوقها ،وعدم اإلقتراب من منطقة الرأس أو القدمني حتى ال تصاب بأي جروح نتيجه حركة احليوان ،كما
ينصح االقتراب من الطريدة من جهة الظهر وباستخدام عصا للتأكد من نفوق الطريدة .واحرص على عدم ترك طريدتك
تنزف يف اخلالء حتى تنطبق عليك مهارات الصياد املسؤول.
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أما فيما يتعلق بالطيور ،فتنطبق عليها ما مت ذكره سابقا باستثناء ضرورة حتلي الصياد بخبرة ودقة يف التصويب بسبب
اختالف حجم هذه األنواع وطبيعة حركتها ،ويجب على الصياد مراقبة موقع سقوط الطريدة بحذر حتى ال يتم إضاعتها.
وبشكل عام ميكن أن يالحظ الصياد عدد من التصرفات على الطائر الذي يتم إصابته وكاآلتي:
○ تنهار الطريدة وتسقط على األرض.
○ تضع الطريدة جناحيها يف وجهة واحدة وتنزلق إلى األرض.
○ تبقى الطريدة يف اجلو وميكن مشاهدة الريش يتطاير من الطريدة.
○ الطيران ملسافة معينه قبل ظهور أعراض اإلصابة.

الشكل رقم  :62اإلصابة القاتلة للطيور.

 4.3.2األهداف غير املسموح إطالق العيارات النارية عليها.
○ أي هدف ميكن من خالل إطالق العيار الناري عليه التسبب بإصابات بشرية مهما كان نوعها.
○ أي هدف ميكن من خالل إصابته إحلاق الضرر باملمتلكات اخلاصة أو العامة.
○ أي هدف غير مسموح اصطياده سواء بسبب طبيعة النوع أو املوسم أو غير ذلك.
○ أي هدف ميكن من خالل إصابته التسبب يف اإلضرار بأنواع أخرى أو أي شيء غير ذلك.
○ أي هدف ميكن من خالل إصابته أزعاج اآلخرين ،وينطبق ذلك على إطالق العيارات النارية يف الصباح الباكر.
يجب على الصياد املسؤول معرفة مهارات إطالق العيارات النارية من أجل احلصول على نتائج فعلية خالل رحلة الصيد،
ومن أجل جتنب األخطاء فإن التدريب أمر مهم ومطلوب .وعند البدء بالتحدث عن مهارات إطالق العيار الناري فإن على
أي صياد مسؤول أن يكون قاد ًرا على تفريغ السالح الناري وحتميله (تلقينه) بالذخيرة بطريقة سليمة ،وينصح بأن يتم
مراجعة تعليمات التحميل والتفريغ اخلاصة باألسلحة النارية لتعدد أشكالها وأنواعها قبل البدء يف عملية إطالق العيار
الناري يف ظل وجود أكثر من نوع من أنواع آليات التشغيل.
 4.3.3التحجيل وواجبات الصياد جتاه حلقات التحجيل.
خاصا فري ًدا مع عنوان مختصر للجهة
التحجيل هو وضع حلقة معدنية (أو مصنوعة من البالستيك املقوى) حتمل رق ًما
ً
املرجعية صاحبة احللقة ،والتي قامت بوضعها على رجلي أو جناحي الطير ،وتوضح احللقات التي يتم وضعها على قدم
الطائر معلومات تبني موقع إمساك الطائر والرقم التسلسلي ،وتهتم بعض املنظمات واجلهات العلمية مبتابعة حتركات
خصوصا لتحديد مناطق تفريخها وتكاثرها ومسارات الهجرة .ويف وقتنا احلالي فإنه يتم تتبع كافة الطيور التي
الطيور
ً
يتم حتجيلها من خالل قاعدة معلومات دولية.
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ومن األخالقيات التي يجب أن يتحلى بها الصياد احترام املجهود العلمي الذي تقوم به العديد من املؤسسات ،وذلك
من خالل اإلعالم عن حلقات التحجيل التي يراها على أرجل (أو أجنحة) الطيور التي حتملها ،وتسليم احللقة إلى اجلهة
صاحبة العالقة مع تزويدها بنوع الطائر ومكان وتاريخ اصطياده أو إمساكه ،وترتيب موضع العالمات البالستيكية األخرى
إن ُو ِجدت على األرجل .كما تتم متابعة الطيور أحيانا بواسطة األقمار االصطناعية ،لذلك يوضع عليها جتهيزات أكثر
مواز ،فال بد من اإلشارة إلى أن اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة هي اجلهة املخولة وطن ًيا
تعقي ًدا كأجهزة البث .وبشكل ٍ
مبتابعة موضوع التحجيل وبالتعاون مع اجلهات الوطنية والدولية املعنية.
جزءا من هذا البرنامج الدولي.
احرص على تسليم حلقات التحجيل إلى اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة وكن ً

الشكل رقم  :63حلقة التحجيل ظاهرة على قدم هذا النوع من أنواع الطيور.
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الوحدة اخلامسة :أنواع الصيد
بدأ استخدام مصطلح حيوانات الصيد منذ العصور الوسطى ،وبالتحديد يف أواخر القرن الثالث عشر ميالدي على
احليوانات التي يتم اصطيادها بهدف املتعة أو الرياضة أو التسلية .وعلى الرغم من أن بعض الدول تعمل على التمييز
بني حيوانات الصيد ،وتعمل على تقسيمها إلى قسمني هما حيوانات الصيد كبيرة احلجم مثل اخلنزير وهو النوع الوحيد
املسموح باصطياده يف األردن ،وحيوانات الصيد صغيرة احلجم مثل األرانب والبط واإلوز وغيرها ،إال أن هدف اصطياد
كل منها واحد .لقد تعددت أنواع الصيد يف األردن ومعظمها من الطيور باستثناء اخلنزير البري فقط من مجموعة
الثدييات .اآلتي يوضح أنواع الصيد يف اململكة األردنية الهاشمية بحسب قوائم الصيد املسموح بها ،والتي يتم إصدارها
من خالل مبوجب توصية من جلنة األحياء البرية ،ويتم حتديثها باستمرار بحسب البيانات املتوفرة عن وفرة االنواع ،لذا
فإن االنواع الواردة ادناه عرضة للتغيير باالضافة او احلذف ،كما أن األيام واألوقات عرضة ايضاً للتغيير.
احذر من مخالفة القانون بالصيد شرق السكة.
يتم اإلعالن عن أنواع الصيد واألعداد املسموح بها ومواسم الصيد بحسب قرار من جلنة األحياء البرية ،وعليه فإن ما
سيتم توضيحه قابل للتغيير.
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الفصل األول :الثدييات
يعتبر اخلنزير البري هو النوع الوحيد ضمن مجموعة الثدييات الذي مت إدراجه ضمن أنواع الصيد ،والتالي يبني
معلومات عامة عنه.

االسم العلميSus scrofa :
االسم االجنليزيWild Boar :

االسم العربي :اخلنزير البري

مناطق االنتشار يف االردن :ميتد توزيعه من أقصى شمال اململكة وبالتحديد من منطقة اليرموك ،ويستمر انتشاره باجتاه
ً
وصول إلى وادي خنيزيرة يف منطقة غور فيفا.
احلدود الغربية
الوصف :يعتبر من األنواع األصيلة التي تعيش ضمن جماعات تتكون من  6إلى 20فر ًدا وقد تصل بعض اجلماعات إلى
 100فرد يف بعض األحيان .ويتغذى على الفواكه واخلضار واحلبوب واجلذور واألبصال ،باإلضافة إلى أنه قد يتناول
مخلفات احليوانات األخرى .كما يع ّد من اآلفات الزراعية ،األمر الذي تسبب يف محاولة التخلص منه ومكافحته من قبل
املزارعني باستخدام التسميم ،إال أن ذلك قد أدى إلى نفوق أنواع أخرى من احليوانات بشكل غير مباشر مثل الثعالب
والضباع والطيور احلوامة والوشق والذئاب واألسماك وغيرها من الكائنات احلية (الشكل رقم .)64
نوعا شائ ًعا
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ،ويعد ً
وواسع االنتشار على الصعيد احمللي.
موسم التكاثر :يستمر تكاثر اخلنزير البري من شهر تشرين الثاني ولغاية شهر حزيران من كل سنة ،وميكن للذكر التزاوج
مع خمس إلى عشر إناث ،وتلد األنثى من  4-6صغار ،وميكن أن يصل عدد املواليد من  10-12صغيرا.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على اخلنزير البري ومجتمعاته يف األردن ،على الرغم من إدراجه ضمن حيوانات
الصيد املسموح صيدها يف األردن من دون أي قيود على املوسم أو العدد ،بل وعلى العكس فإن جموعه يف ازدياد بسبب
مدى انتشاره يف املناطق احلدودية مما أدى إلى توفير حماية طبيعية لهذا النوع ،باإلضافة إلى تدني اإلقبال على اصطياده
بسبب حترمي تناول حلمه يف الشريعة االسالمية.
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد :يسمح بصيد اخلنزير البري طوال العام يف منطقة غرب السكة والعدد مفتوح كل
سنة وبحسب توصية جلنة األحياء البرية.

الشكل رقم  :64اخلنزير البري.
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الفصل الثاني :الطيور
يتم اإلعالن عن أنواع الصيد واألعداد املسموح بها ومواسم الصيد بحسب قرار من جلنة األحياء البرية وعليه فإن ما
سيتم توضيحه قابل للتغيير.
 5.2.1الطيور املقيمة
مت إدراج خمسة أنواع من الطيور املقيمة ضمن قائمة حيوانات الصيد بحسب توصية جلنة األحياء البرية وهذه الطيور هي:
 .1السفرج
 .2الشنار (احلجل)
 .3احلمام األزرق
 .4القطا الكدري
 .5القطا العراقي
واآلتي يستعرض أبرز أنواع طيور الصيد املسموح بها يف اململكة ويوضح معلومات عامة عنها.

االسم العلميAmmoperdix heyi :
االسم االجنليزيSand Partridge :

االسم العربي :السفرج ويسمى ً
أيضا باحلجل الفلسطيني.

مناطق اإلنتشار يف األردن :ينتشر السفرج يف مناطق واسعة من اململكة األردنية الهاشمية ،حيث مت تسجيله من أقصى اململكة
ً
وصول إلى وادي رم يف اجلنوب .باإلضافة إلى
األردنية الهاشمية وبالتحديد من منطقة اليرموك إلى املناطق الغربية للمملكة
تسجيل أعداد قليلة منه يف مناطق الصحراء الشرقية يف األزرق والشومري ووادي سلمى ووادي احلشاد وبرقع.
الوصف :من األنواع القادرة على التكيف ضمن البيئات الصحراوية يف األردن ويعيش ضمن املنحدرات الصخرية اجلافة
وعلى سفوح وادي األردن ضمن اإلقليم اإليراني الطوراني واإلقليم السوداني وإقليم الصحراء العربية .ويتغذى على
احلبوب باإلضافة إلى احلشرات واألعشاب (الشكل رقم .)65
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ،ويعد نوعا شائعا
وواسع االنتشار على الصعيد احمللي.
موسم التكاثر :تضع األنثى من خمس إلى سبع بيضات خالل شهر نيسان ،وفترة احلضانة غير معروفة بشكل دقيق ولكنها
ميكن أن متتد من  25-18يوما.
املهددات :يعتبر الصيد من املهددات الرئيسية على هذا النوع.

وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد :بحسب توصية جلنة األحياء البرية ومبا يتم اإلعالن عنه بشكل رسمي وهو حالياً
ممنوع صيده.

الشكل رقم  :65السفرج
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االسم العلميAlectoris chukar :
االسم االجنليزيChukar Partridge :
االسم العربي :الشنار أو احلجل

مناطق اإلنتشار يف األردن :يعتبر الشنار من األنواع ذات االنتشار الواسع يف األردن حيث مت تسجيله ضمن األقاليم
اجلغرافية األربعة املعروفة يف األردن ،ويتوطن الشنار سفوح اجلبال الصخرية يف مرتفعات وادي األردن من وادي اليرموك
ً
ً
ً
رم.أيضا فقد مت تسجيله يف
وصول إلى البتراء جنو ًبا ،باإلضافة إلى أعداد قليلة مت تسجيلها يف منطقة وادي
شمال
مناطق الصحراء الشرقية.
الوصف :يتميز هذا الطائر باخلطوط البيضاء والسوداء الطولية املوجودة على اجلناح واخلط األسود الذي مير عبر العني
ويعد الذكر أكبر حج ًما من األنثى.
يعيش احلجل يف املناطق الوعرة واجلبلية على هيئة أسراب يف اخلريف والشتاء ،ويتفرق يف أزواج أثناء موسم التفريخ
(الشكل رقم .)66

احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ،ومحلياً يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :يسيطر الذكر على رقعة التعشيش من بداية آذار حتى متوز وتضع األنثى من سبع إلى  12بيضة ويف بعض
األحيان قد تصل إلى  20بيضة أو أكثر ،ويتم حضانتها يف فترة زمنية متتد من  22-24يو ًما.
املهددات :يع ّد الصيد من املهددات الرئيسة على هذا النوع حيث إنه أدى إلى تراجع أعداده يف بعض مناطق اململكة ومن
أهمها ناعور والسلط واجلبال احمليطة بها وسيل الزرقاء ومنطقة شفا بدران.

وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد :حسب توصية جلنة األحياء البرية ومبا يتم اإلعالن عنه بشكل رسمي وهو حالياً
ممنوع صيده.

الشكل رقم  :66احلجل.
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االسم العلميColumba livia :
االسم االجنليزيRock Dove :

االسم العربي :احلمام األزرق الطوراني
مناطق اإلنتشار يف األردن :يعتبر احلمام األزرق ضمن مساحات واسعة يف األردن ،حيث مت تسجيله ضمن األقاليم
اجلغرافية األربعة املعروفة ،ويعيش هذا النوع يف اجلروف الصخرية العالية أو اآلبار املهجورة ويرتاد احلقول الزراعية
للتغذية .كما ميكن أن يعشش يف املنازل والبنايات املهجورة ويشاهد عادة على شكل أسراب.
الوصف :حمام متوسط احلجم ،لونه رمادي مزرق شاحب ،ويتميز بلون الرقبة البراق ووجود خطوط سوداء على أسفل
اجلناح (الشكل رقم .)67
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًّيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :يستطيع هذا النوع التكاثر يف أي وقت خالل السنة ولكن تزداد نسبة التكاثر خالل فصلي الربيع
والصيف ،وتضع األنثى بيضتني يف األغلب وقد تكون ثالث بيضات يف بعض األحيان ،ويعمل كل من الذكر واألنثى على
حضانة البيض.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن.
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :67احلمام االزرق.
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االسم العلميStreptopelia decaocto :
االسم االجنليزيCollared Dove :
االسم العربي :احلمام املطوق

مناطق اإلنتشار يف األردن :يعد من األنواع املقيمة الشائعة ووافرة العدد يف جميع مناطق اململكة وخاصة مناطق
األحراش واألغوار.
الوصف :يتميز بلونه البني الفاحت الذي يبدأ بالتدرج للون الغامق عند االجتاه للجناحني ،وما مييزه بشدة هو وجود طوق
غير مكتمل على رقبته من اجلهة اخللفية .ويعيش ضمن أسراب يف فصلي اخلريف والشتاء ،ويتفرق على شكل أزواج
خالل مواسم التكاثر (الشكل رقم .)68
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحلياً يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :ميكن أن يتكاثر هذا النوع يف أي يوم يف السنة ولكن تصل ذروة تكاثره يف فصلي الربيع والصيف ،وتضع
األنثى بيضتني متتد فترة حضانتهما إلى  15يو ًما.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن.
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :68احلمام املطوق.
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االسم العلميPterocles orientalis :
االسم االجنليزيBlack-bellied Sandgrouse :
االسم العربي :القطا الكدري

مناطق االنتشار يف األردن :يألف السهول اجلافة واملناطق قصيرة األعشاب وأطراف البادية القريبة من املناطق الزراعية،
ويع ّد القطا الكدري زائ ًرا شتو ًّيا غير شائع يف األردن ،من شهر تشرين ثاني ولغاية آذار ضمن مناطق الصحراء الشرقية
يف واحة األزرق والشومري والرويشد ووادي راجل ،باإلضافة إلى بعض املناطق يف غرب السكة.
الوصف :يعتبر القطا الكدري أكبر حج ًما من القطا العراقي ،ويتميز بلونه الذي يساعده على التخفي ضمن البيئات
الصحراوية ،ويعيش هذا النوع ضمن البيئات اجلافة وشبه اجلافة والتي تتوفر فيها الشجيرات كوسيلة تساعد هذا النوع
يف التخفي (الشكل رقم .)69
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :ميكن أن تضع األنثى بيضها مرتني يف السنة حيث متتد فترة التكاثر من شهر شباط إلى شهر تشرين
الثاني ،وتضع األنثى يف كل مرة  3-2بيضات.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن.
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :69القطا الكدري.
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 5.2.2الطيور املهاجرة:
تفسم الطيور املهاجرة إلى قسمني ،هما:
 طيور الربيع والصيف :وتضم أربعة طيور وهي عصفور التني واحلمام الرقطي والفر وقبرة الشرق.
 طيور اخلريف والشتاء :وتضم عشرة أنواع وهي اإلوز األربد وبط الشهرمان وبط البلبول والبط اخلضيري
والكوت والسنايب (الشنقب) ودجاج األرض والسمن اجلبلي والزرعي والزرزور.
واآلتي يستعرض طور الصيد بالتفصيل
 5.2.2.1طيور الربيع والصيف

االسم العلميSylvia tricapilla :
االسم االجنليزيBlackcap :
االسم العربي :عصفور التني

مناطق اإلنتشار يف األردن :يع ّد عصفور التني من الطيور املهاجرة الشائعة خالل فصلي الربيع واخلريف ضمن املناطق
الغربية والوسطى يف األردن ،وهو من أكثر أنواع الهازجات عد ًدا خالل فترة الهجرة يف األردن.
الوصف :استمد هذا النوع اسمه من القلنسوة السوداء التي متيز الذكر ،أما اللون فهو بني داكن وفاحت من اجلهة البطنية،
وتختلف األنثى عن الذكر من خالل القلنسوة التي متيل إلى لون الكستنائي ولون اجلسم املائل إلى البني الغامق بدرجة
أكبر من تلك املتوفرة يف الذكر.ويتغذى على احلشرات والفواكه (الشكل رقم .)70
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًّيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :متتد فترة التكاثر لهذا النوع من شهر إبريل ولغاية شهر آب ،وتضع األنثى بيضتني إلى سبع بيضات يتم
حضانتها من قبل الذكر واألنثى يف فترة حضانة تستمر من  16-10يو ًما.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن.
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :70عصفور التني.
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االسم العلميCoturnix coturnix :
االسم االجنليزيCommon Quail :

االسم العربي :الفر /السلوى /املريعي
مناطق االنتشار يف األردن :نوع مهاجر شائع خالل موسم الربيع املمتد من نهاية شهر شباط ولغاية منتصف شهر أيار،
وتقل أعداده خالل فصل اخلريف من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر تشرين أول ضمن مناطق وادي األردن والصحراء
الشرقية (من ضمنها واحة األزرق) واملرتفعات الشمالية ،وهو يألف مناطق احلقول الزراعية والسهول املعشبة ،كما أنه
زائر صيفي ضمن املناطق الشمالية من وادي األردن (الشكل رقم .)71
الوصف :من الطيور صغيرة احلجم والتي تتميز بأجنحة طويلة تساعده خالل هجرته ،ويتغذى على احلبوب واحلشرات،
ويعمل على االختباء بني الشجيرات أو املناطق الزراعية.
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًّيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :تضع األنثى من  12-6بيضة يتم حضانتها لفترة متتد بني  18-16يوما.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن.
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :71الفر
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 5.2.2.2طيور اخلريف والشتاء:

االسم العلميAnas platyrhynchos :
االسم االجنليزيMallard :

االسم العربي :البط اخلضيري /أبو حشيش.

مناطق االنتشار يف األردن :يوجد هذا النوع بكثرة يف األزرق والسدود الكبيرة ومناطق األغوار ،ومت تسجيله يف واحة
األزرق وسد الكرامة ومرصد طيور العقبة وسد امللك طالل وسد التنور وغدير برقع من شهر تشرين أول وحتى بداية آذار.
الوصف :زائر شتوي يعيش يف املستنقعات والبرك الكبيرة ،ويصل على شكل جماعات وافرة العدد ،ويتميز بلون الرأس
األخضر اللماع بينما تكون اإلناث ذات لون بني (الشكل رقم .)72
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًّيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :ميكن لهذا النوع أن يتكاثر يف أي يوم بالسنة ولكنه عادة ما يبدأ التكاثر من شهر آذار ،وتضع األنثى من
 10إلى  12بيضة يتم حضانتها لفترة متتد ما بني  28إلى  29يوما.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن.
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :72بط اخلضيري.
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االسم العلميTadorna tadorna :
االسم االجنليزيShelduck :

االسم العربي :بط الشهرمان /احلبرجل /البط
ً
معششا يف قاع األزرق عام  1990عند
مناطق االنتشار يف األردن :يع ّد الشهرمان زائ ًرا شتو ًيا يف األردن ،ومت تسجيله
فيضان القاع ،حيث شوهد  15فرخ شهرمان .يرتاد الشهرمان املناطق الرطبة يف األردن ،وتشمل املياه املاحلة والعذبة
كالسدود والقيعان والبرك ،ويوجد بأعداد وفيرة خالل فترة الشتاء والربيع .وقد مت تسجيله ضمن مناطق العقبة واألزرق
وغدير برقع ،وسد الكرامه ،وقاع خنا.
الوصف :يتميز بلون الرأس األسود ،أما لون املنطقة الظهرية فتتراوح بني اللون األبيض السائد ومزيج من اللون األسود
والبني على اجلناح ،وتكون املنطقة البطنية ذات لون أبيض (الشكل رقم .)73
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًّيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :ميكن لهذا النوع أن يتكاثر يف الفترة املمتدة من شهر نيسان ولغاية شهر آب ،وتضع األنثى من سبع إلى 12
بيضة يتم حضانتها لفترة متتد ما بني  28إلى  29يو ًما.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن.
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :73بط الشهرمان.
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االسم العلميAnas acuta :
االسم االجنليزيPintail :

االسم العربي :بط البلبول /أبو سنينو /البط

مناطق االنتشار يف األردن :يع ّد البلبول زائ ًرا شتو ًيا لألردن ،ويألف املناطق املائية ذات النباتات املائية .يزور مناطق
واحة األزرق وسد الكرامة ومرصد طيور العقبة وسد امللك طالل وغدير برقع خالل الفترة من شهر تشرين أول وحتى
بداية آذار.
خصوصا يف موسم
الوصف :يتميز باستدقاق ذيله مما أعطاه هذه التسمية ،أما لون الرأس فيميل إلى اللون البني الغامق
ً
ً
وصول للصدر (الشكل رقم .)74
التزاوج وتكون والرقبة بيضاء اللون .ويوجد خط أبيض يعبر منطقة الرقبة
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًّيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :ميكن لهذا النوع أن يتكاثر يف الفترة املمتدة من شهر نيسان ولغاية شهر حزيران ،وتضع األنثى من سبع
إلى تسع بيضات يتم حضانتها لفترة متتد ما بني  22إلى  24يو ًما.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن.
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :74بط البلبول.
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االسم العلميAnser anser :
االسم االجنليزيGreylag Goose :

االسم العربي :اإلوز األربد /الرمادي
مناطق االنتشار يف األردن :زائر شتوي عارض يصل على شكل جماعات متفرقة إلى األزرق ومناطق األغوار يف األردن.
الوصف :من اإلوز كبير احلجم الذي يتميز باللون الرمادي وتتميز املنطقة السفلية من الذيل باللون األبيض (الشكل
رقم .)75
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًّيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :ميكن لهذا النوع أن يتكاثر يف الفترة املمتدة من شهر نيسان ولغاية شهر أيار وتضع األنثى من خمس إلى
ثماني بيضات يتم حضانتها لفترة  28يوما.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن.
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :75األوز األربد.
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االسم العلميFulica atra :
االسم االجنليزيCoot :
االسم العربي :الكوت /الغر

مناطق اإلنتشار يف األردن :يع ّد الكوت زائرا شتويا وافر العدد ،يشاهد ضمن املناطق الرطبة يف وادي األردن وواحة األزرق
ويفضل مناطق السدود .ويعشش ضمن مناطق واحة األزرق وبركة العرايس ،باإلضافة إلى مئات من طائر الكوت التي
تع ّد زائ ًرا منتظ ًما إلى سد التنور وبركة جامعة العلوم والتكنولوجيا ومرصد طيور العقبة وسد الكرامة خالل فترة الشتاء.
الوصف :من الطيور املائية التي يسهل تصنيفها بسبب لون اجلسم األسود واملنقار األبيض ،وهو من األنواع ذات املقدرة
على الغطس بشكل مميز وذلك اللتقاط الطعام الذي يتكون من األسماك والطحالب واحلشرات (الشكل رقم .)76
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًّيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :يبدأ تكاثر هذا النوع منذ منتصف شهر آذار ،وتضع األنثى من ست إلى تسع بيضات وقد تصل يف أقصى
حدودها إلى  15بيضة يتم حضانتها لفترة  24يوما.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن.
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :76الكوت
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االسم العلميGallinago gallinago :
االسم االجنليزيSnipe :

االسم العربي :السنايب /الشنقب

مناطق االنتشار يف األردن :يع ّد الشنقب مهاجرا عابرا وزائرا شتويا لألردن حيث تبدأ فترة هجرته من تشرين أول ولغاية
شهر آذار ،ويألف الشواطئ املائية املعشبة العذبة واملاحلة .وأكثر ما يشاهد يف واحة األزرق واخلربة السمراء وغدير برقع
وقاع خنا ومرصد طيور العقبة ونهر األردن ونهر اليرموك.
الوصف :من األنواع البارعة يف التخفي ،ويتميز بوجود خطوط فاحتة يف املنطقة الظهرية وخطوط داكنة على منطقة
الصدر ،أما املنطقة البطنية فلونها فاحت ،واملنقار طويل حيث يستخدمه يف البحث عن الغذاء يف املناطق الطينية والتي
تتكون من الديدان واحلشرات (الشكل رقم .)77
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًّيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :يبدأ تكاثر هذا النوع منذ شهر نيسان ولغاية شهر آب وتضع األنثى من بيضتني إلى خمس بيضات يتم
حضانتها لفترة متتد بني  17إلى  20يو ًما.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن.
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :77الشنقب
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االسم العلميScolopax rusticola :
االسم االجنليزيWoodcock :

االسم العربي :دجاج األرض /ديك الغاب
مناطق االنتشار يف األردن :يع ّد دجاج األرض من األنواع التائهة واملهاجرة ،وقد مت تسجيله بشكل نادر ج ًدا يف األردن مع
وجود بعض التسجيالت يف منطقة ضانا وواحة األزرق.
الوصف :من الطيور الصغيرة إلى متوسطة احلجم ،ويساعده املظهر اخلارجي على التخفي يف البيئات التي يعيش ضمنها،
ويتميز لون املنطقة الظهرية باللون األحمر املائل إلى البني ،وتقع عيناه يف املنطقة اخللفية للجمجمة ،ويتميز مبنقار طويل
نسب ًيا ميكنه من تناول الغذاء الذي يتكون من الديدان واحلشرات (الشكل رقم .)78
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًّيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :يبدأ تكاثر هذا النوع منذ شهر نيسان ولغاية شهر حزيران وتضع األنثى أربع بيضات يتم حضانتها لفترة
متتد بني  21الى  24يو ًما.

املهددات :على الرغم من عدم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن ،ولكن نظراً لوضعه وقلة األعداد املسجلة فإن
خصوصا بأنه قد مت السماح بصيد ستة طيور يف كل جولة.
إدراجه ضمن قوائم الصيد سيشكل خط ًرا على هذا النوع
ً

وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :78دجاج األرض.
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االسم العلميTurdus viscivorus :
االسم االجنليزيMistle Thrush :

االسم العربي :السمن اجلبلي /سمنة الدبق

مناطق االنتشار يف األردن :تع ّد سمنة الدبق أو السمن اجلبلي زائرا شتويا غير منتظم وقليل العدد ضمن مناطق األحراش
يف املرتفعات اجلبلية الشمالية واجلنوبية ،خالل الفترة من شهر تشرين أول ولغاية آذار.
الوصف :تتميز باللون الشاحب والذيل الطويل ،ويتشابه الذكور واإلناث يف اللون الداكن من اجلهة الظهرية ،أما املنطقة
البطنية فتتميز باللون األبيض وبوجود بقع سوداء صغيرة (الشكل رقم .)79
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًّيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :يبدأ تكاثر هذا النوع منذ شهر آذار ولغاية شهر متوز ،وتضع األنثى من ثالث إلى أربع بيضات يتم حضانتها
لفترة متتد بني  15الى  20يوما.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن ،ولكن نظ ًرا لوضعه وقلة األعداد املسجلة فإن إدراجه ضمن
خصوصا بأنه قد مت السماح بصيد ستة طيور يف كل جولة.
قوائم الصيد سيشكل خط ًرا على هذا النوع
ً
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :79السمن اجلبلي.
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االسم العلميSturnus vulgaris :
االسم االجنليزيStarling :
االسم العربي :الزرزور

مناطق االنتشار يف األردن :يع ّد الزرزور زائرا شتويا غير شائع لألردن خالل شهر تشرين ثاني وحتى بداية شهر آذار،
ويشاهد ضمن مناطق وادي األردن والصحراء الشرقية ويشكل أسرا ًبا كبيرة خالل الهجرة ويرتاد أماكن جتمع النفايات
ومحطات التنقية للغذاء.
الوصف :يتم اخللط بني هذا النوع وبني السويده بسبب اللون األسود الذي يسود جسم هذا النوع إال أن حجمه الصغير
وطبيعة الريش املائل للون الفسفوري الالمع يجعل من السهل على ذوي االختصاص متييزه (الشكل رقم .)80
احلالة :مت تصنيفه كنوع غير مهدد بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ومحل ًّيا يع ّد نوعا
شائعا وواسع االنتشار.
موسم التكاثر :يبدأ تكاثر هذا النوع منذ منتصف شهر نيسان وتضع األنثى من خمس إلى سبع بيضات يتم حضانتها
لفترة متتد من  20إلى  22يوما.
املهددات :لم يتم تسجيل أي مهددات على هذا النوع يف األردن ،ولكن نظ ًرا لوضعه وقلة األعداد املسجلة فإن إدراجه ضمن
خصوصا بأنه قد مت السماح بصيد ستة طيور يف كل جولة.
قوائم الصيد سيشكل خط ًرا على هذا النوع
ً
وضع النوع بالنسبة جلداول الصيد:
يسمح لكل صياد بصيده بحسب توصية جلنة األحياء البرية وما يتم االعالن عنه تباعاً.

الشكل رقم  :80الزرزور

احذر من مخالفة القانون بالصيد شرق السكة
تذكر أخي الصياد أن جلنة حماية األحياء البرية هي املخولة بإصدار التعليمات اخلاصة مبوسم الصيد وكل ما يتعلق
دوما من املعلومات املتعلقة مبوسم الصيد (نتيجة
بها وترفع توصياتها إلى وزير الزراعة للمصادقة عليها فانتبه وتأكد ً
للتعديل املرتبط باالنواع ،واالعداد ،واملواسم ،واألماكن اخلاصة بالصيد).
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

الوحدة السادســة :الطيور املهددة باالنقراض يف اململكة األردنية الهاشــمية
تع ّد الطيور من املجموعات احليوانية املهمة ضمن أي نظام بيئي ،حيث إنها توفر العديد من اخلدمات البيئية لإلنسان
مثل التلقيح ونثر البذور ومكافحة اآلفات وغيرها الكثير من اخلدمات ،باإلضافة إلى أنها تع ّد من املؤشرات احليوية
املتميزة التي تدل على صحة البيئة احمليطة.
وعلى الرغم من املساحة القليلة نسب ًّيا للمملكة األردنية الهاشمية والتي تبلغ ما يقارب من  90ألف كيلومتر مربع إال أنها
تضم العديد من أنواع الطيور املقيمة ،باإلضافة إلى أنها تقع ضمن أحد أهم مسارات الهجرة اخلاصة بالطيور وهو
مسار حفرة اإلنهدام /البحر األحمر والذي يسهم يف مرور العديد من األنواع املهاجرة ضمن حدود اململكة.وخالل سنوات
متتالية من الدراسات اخلاصة بالطيور والتي متت على أرض األردن فقد مت تسجيل  436نوعا تندرج ضمن  66عائلة
حيث كان النصيب األكبر لألنواع املهاجرة ،يف حني احتلت األنواع املقيمة النسبة األقل ،فقد مت تسجيل  69نوعا مقيما
معششا وواحد وعشرين نوعا توجد فقط يف الفترات التي ال يوجد فيها تكاثر للطيور ،بينما مت تسجيل  346نوعا مهاجرا
يعبر األراضي األردنية يف مواسم التكاثر ومواسم غير التكاثر ،وجتدر اإلشارة هنا بأن  98نوعا من األنواع املسجلة تع ّد
تسجيالت عرضية ،و هنالك ثالثة أنواع دخيلة.
الفصل األول :األنواع املهددة من الطيور يف األردن.
فيما يتعلق باألنواع املهددة على الصعيد العاملي بحسب مؤسسة بيرداليف إنترناشونال ومن خالل االحتاد الدولي حلماية
الطبيعة فقد مت تسجيل  12نوعا مت إدراجها ضمن القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ،تتضمن
ثالثة أنواع مهددة باالنقراض بشكل حرج ( )Critically Endangeredوثالثة أنواع مهددة باالنقراض ()Endangered
وستة أنواع معرضة لالنقراض ( .)Vulnerableأيضاً فقد مت تسجيل  14نوعا قريب من التهديد (.)Near Threatened
تع ّد اململكة األردنية الهاشمية من املناطق املتميزة لهجرة الطيور ،ويعود ذلك لعدد من األسباب تتضمن موقع اململكة
املتوسط الذي يربط بني ثالث قارات وهي القارة اآلسيوية واإلفريقية واألوروبية ،باإلضافة إلى وجود حفرة االنهدام والتي
وفرت البيئة املناسبة للطيور احلوامة املهاجرة للعبور أثناء فترة الهجرة.
وتع ّد حفرة االنهدام من أهم مسارات هجرة الطيور على املستوى الدولي والتي تربط ما بني القارة األوروبية
واإلفريقية.وميكن متييز فترتني للهجرة يف األردن ،وكلتاهما تتميزان مبرور أعداد ضخمة من اجلوارح فوق أرض
اململكة ،وهاتني الفترتني هما هجرة الربيع والتي ميكن مالحظتها من األعداد الضخمة ألنواع اجلوارح احلوامة
املهاجرة مثل الصقر احلوام ( )Buteo buteoوصقر العسل ( )Pernis apivorusوعقاب البادية ()Aquila nipalensis
والبيدق ( )Accipiter brevipesوهجرة اخلريف التي تتميز باألعداد الضخمة من عقاب البادية ()Aquila nipalensis
ومرزة مونتاكو ( )Circus pygargusواملرزة الباهتة (.)Circus macrourus
احذر وال تقم باصطياد األنواع املهددة باالنقراض ألنك قد تكون السبب يف انقراضها إلى األبد ،أيض ًا فإن قانون الزراعة
قد أدرج هذه األنواع ضمن امللحق األول وأي مخالفة لذلك سيترتب عليه مخالفات شديدة.
باالضافة إلى األنواع املدرجة أعاله فإن مجموعه أخرى من األنواع املسجلة يف اململكة االردنية الهاشمية قد مت إدراجها
ضمن القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة وهذه األنواع تتضمن اآلتي:
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الوحدة الوحدة السادسة :الطيور املهددة باالنقراض يف اململكة األردنية الهاشمية  -الفصل األول

االسم العلميVanellus gregarius :
االسم االجنليزيSociable Lapwing :

االسم العربي :القطقاط االجتماعي

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :مهدد باالنقراض بشكل حرج.
املهددات :مت إدراج هذا النوع بسبب تدني أعداد جموعه بشكل حاد ،ومن املعتقد بأن حجم جموعه سيستمر باالنخفاض
مع مرور الوقت ،ومن األسباب الرئيسة التي أدت إلى ذلك الصيد غير القانوني خالل موسم الهجرة ويف مناطق تعشيشه،
باإلضافة إلى مجموعة أخرى من املهددات التي تتعلق بكثافة الرعي يف مناطق التعشيش مما يؤدي إلى تدمير املوائل
وتعريض هذا النوع بشكل أكبر للمهددات.

الشكل رقم  :81القطقاط االجتماعي.
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلميLeucogeranus leucogeranus :
االسم االجنليزيSiberian Crane :

االسم العربي :الرها السيبيري

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :مهدد باالنقراض بشكل حرج.
املهددات :مت إدراج هذا النوع ضمن األنواع املهددة باالنقراض بشكل حرج حيث إنه يتوقع تدني أعداد جموعه بشكل حاد
يف األجيال الثالثة القادمة بسبب اإلنشاءات املتوقعة للسدود والتي ستعمل على تدمير موائله .باإلضافة إلى ذلك فإن
خصوصا يف إيران هي من املهددات املباشرة التي أدت الى تدني حجم مجتمعات
تدمير موائل التعشيش والتكاثر والصيد
ً
هذا النوع.

الشكل رقم  :82الرها السيبيري.
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االسم العلميOxyura leucocephala :
االسم االجنليزيWhite-headed Duck :

االسم العربي :البط أبيض الرأس

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :مهدد باالنقراض.
املهددات :مت إدراج هذا النوع ضمن األنواع املهددة باالنقراض بسبب املعلومات املتوفرة عن تدني أعداد جموعه بشكل
خصوصا الصيد العرضي بشباك صيد األسماك.
سريع يف مناطق تواجده ،ويع ّد الصيد من املهددات الرئيسة
ً

الشكل رقم  :83البط أبيض الرأس.
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلميMarmaronetta angustirostris :
االسم االجنليزيMarbled Teal :
االسم العربي :احلذف املرقط.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :معرض لالنقراض.
خصوصا يف مواقع
املهددات :مت إدراج هذا النوع ضمن األنواع املعرضة لالنقراض ألنه قد ثبت تعرض جموعه لالنحدار
ً
تعشيشه الشتوية ،ويتعرض هذا النوع للعديد من املهددات من أهمها تدمير املوائل ،وجفاف املسطحات املائية ويع ّد الصيد
من املهددات الرئيسة التي أثرت على حجم جموع هذا النوع.

الشكل رقم  :84احلذف املرقط.
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االسم العلميChlamydotis undulata :
االسم االجنليزيHoubara Bustard :
االسم العربي :احلبارى

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :معرض لالنقراض.
املهددات :مت إدراج هذا النوع ضمن األنواع املعرضة لالنقراض بسبب تناقص حجم جموعه بفعل الصيد والذي يعتبر من
أهم املهددات.

الشكل رقم  :85احلبارى
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االسم العلميSerinus syriacus :
االسم االجنليزيSyrian Serin :
االسم العربي :النعار السوري

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :معرض لالنقراض.
املهددات :مت إدراج هذا النوع ضمن األنواع املعرضة لالنقراض بسبب حجم جموعه الصغير وتناقصها املستمر ،ويتعرض
هذا النوع للعديد من املهددات التي تتمثل يف فقدان موائله بسبب تقطيع األشجار والرعي واستنزاف مصادر املياه
باإلضافة الى الصيد.

الشكل رقم  :86النعار السوري.
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االسم العلميTorgos tracheliotus :
االسم االجنليزيLappet-faced Vulture :
االسم العربي :النسر النوبي

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :معرض لالنقراض.
املهددات :مت إدراج هذا النوع ضمن األنواع املعرضة لالنقراض بسبب حجم جموعه الصغير وتناقصها املستمر ،ويتعرض
هذا النوع للعديد من املهددات التي تتمثل يف فقدان مصادر التغذية والتسميم.

الشكل رقم  :87النسر النوبي.
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

الفصل الثاني :األنواع احلوامة املهاجرة املهددة باالنقراض بحسب القوائم احلمراء.
قامت مؤسسة بيرداليف إنترناشونال من خالل مشروع الطيور احلوامة املهاجرة بتعريف  37نوعا من أنواع الطيور
احلوامة املهاجرة املهددة باالنقراض والتي تعبر مسار الهجرة حلفرة االنهدام /البحر األحمر مرتني كل عام ،ومن ضمن
هذه األنواع فإن خمسة منها مت تصنيفه ضمن القوائم احلمراء لالحتاد الدولي حلماية الطبيعة ،وجتدر اإلشارة إلى أن
جميع األنواع التي سيأتي ذكرها مدرجة ضمن القوائم األولى بحسب قانون وزارة الزراعة.واآلتي يلخص هذه األنواع
وحالتها يف األردن:

األنواع اخلمس من الطيور احلوامة املهاجرة املهددة باالنقراض.

االسم العلميAquila heliaca :
االسم االجنليزيEastern Imperial Eagle :
االسم العربي :ملك العقبان

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :معرض لالنقراض ""Vulnerable

املهددات :من األنواع املعروفة بصغر حجم مجتماعاتها والتي تقدر بني  2500ولغاية  9999فرداً ناضجاً والتي يعتقد بأن
جموعها آخذه بالتناقص بسبب تدمير املوائل وفقدانها .باإلضافة إلى ذلك فإن نفوق أفراد هذا النوع بسبب االصطدام
مع خطوط الكهرباء والتعدي على األعشاش وعدم توفر الطرائد من األسباب التي أدت إلى وضع هذا النوع ضمن القوائم
احلمراء التابعة لالحتاد الدولي حلماية الطبيعة.

الشكل رقم  :88ملك العقبان.
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االسم العلميNeophron percnopterus :
االسم االجنليزيEgyptian Vulture :
االسم العربي :الرخمة املصرية

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :مهدد باالنقراض "."Endangered
املهددات :مت إدراج هذا النوع ضمن األنواع املهددة باالنقراض بسبب املعلومات املتوفرة عن تدني أعداد جموعه بشكل
وخصوصا يف الهند ،وتقدر حجم مجتمعاته ما بني  13000ولغاية  41000فرد بالغ ،ومن املهددات
سريع يف مناطق وجوده
ً
التي تؤثر على هذا النوع التسميم والتصادم مع خطوط الضغط العالي ومراوح الهواء ،وتدني كميات الغذاء.

الشكل رقم  :89الرخمة املصرية.
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االسم العلميAquila clanga :
االسم االجنليزيGreater Spotted Eagle :
االسم العربي :العقاب األسفع الكبير

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :معرض لالنقراض.
املهددات :مت إدراج هذا النوع ضمن األنواع املعرضة لالنقراض بسبب حجم جموعه الصغيرة واملقدرة بحوالي 3300
ولغاية  8800فرد ،وتتناقص أعداد هذا النوع بسبب فقدان املوائل ،وتعرضه للصيد اجلائر وغيرها ،ومن املهددات حوادث
التسمم واالرتطام بشبكات الضغط العالي.

الشكل رقم  :90العقاب األسفع الكبير.
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االسم العلميGeronticus eremita :
االسم االجنليزيNorthern Bald Ibis :

االسم العربي :أبو منجل األقرع

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :مهدد باالنقراض بشكل حرج.
املهددات :مت إدراج هذا النوع ضمن هذه الفئة بسبب تدني أعداد جموعه بشكل حاد حيث تقدر حجم مجتمعاته ما بني
 200الى  249فردا ،باإلضافة إلى محدودية مناطق وجود هذا النوع حيث يقدر أن  %95من نسبة اجلموع البرية لهذا
النوع قد تركزت يف مجموعه صغيرة يف املغرب .ويتعرض هذا النوع للعديد من املهددات وهي التوسع العمراني ،واإلزعاج
خصوصا يف املواقع القريبة من مناطق تعشيش وتغذية هذا النوع ،ويع ّد الصيد من املهددات الرئيسة التي أثرت على
ً
جموع هذا النوع يف سوريا.

الشكل رقم  :91أبو منجل األقرع.
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلميFalco cherrug :
االسم االجنليزيSaker Falcon :
االسم العربي :صقر الغزال

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :مهدد باالنقراض.
املهددات :مت إدراج هذا النوع ضمن األنواع املهددة باالنقراض بسبب املعلومات املتوفرة عن توقع تدني أعداد جموعه يف
املستقبل القريب بسبب العديد من األسباب التي يعتبر الصيد بهدف التجارة من أهمها وتقدر حجم مجتمعات هذا النوع
ما بني  12800حتى  30800فرد بالغً .
أيضا فإن هذا النوع يتعرض للعديد من املهددات مثل تدمير املوائل وتأثير املبيدات
الكيميائية.

الشكل رقم  :92صقر الغزال.
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أنواع الطيور املهاجرة احلوامة ذات أهمية احلماية اخلاصة بحسب بيرداليف إنترناشونال

االسم العلميMilvus migrans :
االسم االجنليزي.Black Kit :
االسم العربي :احلدأة السوداء.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :يتميز هذا النوع مبدى انتشار واسع ،وعلى الرغم من الدالئل على تدني مستوى جموعه إال أن هذا التدني ال
يؤهل النوع ليتم تصنيفه ضمن األنواع املهددة ،ويقدر حجم مجتمعات هذا النوع بني مليون وستة ماليني فرد بالغ .ومن
املهددات التي تؤثر على هذا النوع التسميم والصيد وتلوث املياه بسبب املبيدات الكيميائية.

الشكل رقم  :93احلدأة السوداء.
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلمي.Ciconia nigra :
االسم االجنليزي.Black Stork :
االسم العربي :اللقلق األسود.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :يتميز هذا النوع مبدى انتشار واسع ،وال يعرف توجه جموع هذا النوع إن كانت يف ارتفاع أو انخفاض ،ويعد
تدمير املوائل من املهددات الرئيسة لهذا النوع ،مما أدى إلى انخفاض مساحات التعشيش ،باإلضافة إلى ذلك فإن حوادث
االصطدام بأسالك الكهرباء ،وحوادث التسميم من املهددات على هذا النوع.

الشكل رقم  :94اللقلق األسود.
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االسم العلميHieraaetus pennatus :
االسم االجنليزيBooted Eagle :

االسم العربي :العقاب املسير الشاحب.
احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.

املهددات :يتميز هذا النوع مبدى انتشار واسع ،وعلى الرغم من احلقائق التي تبني انخفاض حجم جموعه إال أنها لم
تؤد إلى اإلضرار بالنوع ،ويع ّد تدمير املوائل والصيد من املهددات الرئيسة التي تؤثر على هذا النوع ،باإلضافة إلى قطع
الغابات وتأثير تطوير مشاريع الطاقة.

الشكل رقم  :95العقاب املسير الشاحب.
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلميFalco tinnunculus :
االسم االجنليزي.Common Kestrel :
االسم العربي :العوسق.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع يف مناطق وجوده ،وتعتبر املبيدات الكيميائية من أهم املهددات التي تؤثر على
حجم مجتمعاته.

الشكل رقم  :96العوسق
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االسم العلميFalco eleonorae :
االسم االجنليزيEleonora's Falcon :
االسم العربي :صقر اليونورا.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع يف مناطق وجوده ويعتقد بأن هناك مجتمعات تقدر بحوالي  11800الى 12400
فرد بالغ ،ويع ّد الصيد من أهم املهددات التي أثرت على هذا النوع باإلضافة إلى مجموعة أخرى من املهددات التي متثلت
يف تطور مشاريع الطاقة.

الشكل رقم  :97صقر اليونورا.
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلميButeo buteo :
االسم االجنليزيSteppe Buzzard :
االسم العربي :الصقر احلوام.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،ويع ّد تدني كميات الطرائد من املهددات الرئيسة ،باإلضافة إلى تسميم هذا
النوع وفقدان املوائل ،ويتأثر ً
أيضا مبشاريع تطوير الطاقة.

الشكل رقم  :98الصقر احلوام.
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االسم العلميGrus grus :
االسم االجنليزيCrane :

االسم العربي :الرها.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،ويع ّد تدمير املوائل جراء إنشاء السدود من املهددات الرئيسة التي تؤثر
على مناطق تعشيش هذا النوعً .
أيضا يع ّد الصيد والتصادم بخطوط الضغط العالي من املهددات التي تؤثر على جموع
هذا النوع.

الشكل رقم  :99الرها
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلميGyps fulvus :
االسم االجنليزيGriffon Vulture :

االسم العربي :النسر البني.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ويعتبر تسميم املواشي بهدف التخلص من بعض أنواع الثدييات من املهددات
خصوصا بأنه يع ّد من األنواع القمامة ويع ّد الصيد من املهددات ً
أيضا.
الرئيسة التي تؤثر على هذا النوع
ً

الشكل رقم  :100النسر البني.
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االسم العلميFalco subbuteo :
االسم االجنليزيHobby :
االسم العربي :الشويهني.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،ويع ّد قطع األشجار والغابات من املهددات الرئيسة التي تؤثر على مواقع
تعشيش هذا النوع ،باإلضافة إلى جمع بيوض هذا الطائر يف فترات التكاثر واملبيدات احلشرية ومشاريع الطاقة.

الشكل رقم  :101الشويهني
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلميAccipiter nisus :
االسم االجنليزيSparrowhawk :
االسم العربي :الباشق.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،ويع ّد استخدامه يف هواية صيد حيوانات الصيد من املهددات الرئيسة،
باإلضافة إلى استخدام املبيدات احلشرية مما يؤثر على حجم جموعه.

الشكل رقم  :102الباشق
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االسم العلميPernis apivorus :
االسم االجنليزيHoney Buzzard :

االسم العربي :صقر العسل.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،ومن املهددات الرئيسة لهذا النوع إطالق العيارات النارية عليه أثناء موسم
الهجرة ،باإلضافة إلى املهددات احملتملة بسبب تطوير مشاريع الطاقة.

الشكل رقم  :103صقر العسل.
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلميAccipiter gentilis :
االسم االجنليزيNorthern Goshawk :
االسم العربي :الباز الصداح.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،ومن املهددات الرئيسة التي تؤثر على هذا النوع إزالة الغابات والصيد.

الشكل رقم  :104الباز الصادح.
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االسم العلميCircus cyaneus :
االسم االجنليزيHen Harrier :

االسم العربي :مرزة الدجاج.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ومن املهددات التي ستؤثر على حجم مجتمعات هذا النوع استخدام املبيدات
احلشرية ،إضافة إلى جفاف املسطحات املائية وإزالة الغابات والتمدد الزراعي.

الشكل رقم  :105مرزة الدجاج.
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلميFalco biarmicus :
االسم االجنليزيLanner Falcon :
االسم العربي :احلر العربي.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ومن املهددات الرئيسة جمع بيوض هذا النوع والصيد ،باإلضافة إلى استخدام
املبيدات احلشرية.

الشكل رقم  :106احلر العربي.

116

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

الوحدة الوحدة السادسة :الطيور املهددة باالنقراض يف اململكة األردنية الهاشمية  -الفصل الثاني

االسم العلميFalco naumanni :
االسم االجنليزيLesser Kestrel :
االسم العربي :العويسق.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
ً
النوع.أيضا فإن
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ويع ّد الصيد بهدف التجارة من املهددات التي تؤثر على هذا
استخدام املبيدات احلشرية وفقدان املوائل يعتبران من املهددات لهذا النوع.

الشكل رقم  :107العويسق
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلميAccipiter brevipes :
االسم االجنليزيLevant Sparrowhawk :

االسم العربي :البيدق.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،ومن املهددات الرئيسة تطور قطاع مشاريع الطاقة.

الشكل رقم  :108البيدق
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االسم العلميButeo rufinus :
االسم االجنليزيLong-legged Buzzard :

االسم العربي :احلميق.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ويعتقد وجود  100ألف فرد بالغ من هذا النوع ،ومن املهددات الرئيسة التسميم
وتطور قطاع مشاريع الطاقة.

الشكل رقم  :109احلميق
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلميCircus pygargus :
االسم االجنليزيMontagu's Harrier :
االسم العربي :مرزة مونتاكو.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،ومن املهددات الرئيسة على جموع هذا النوع استخدام املبيدات احلشرية وتطور
قطاع مشاريع الطاقة.

الشكل رقم  :110مرزة مونتاكو.
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االسم العلميPernis ptilorhynchus :
االسم االجنليزيOriental Honey Buzzard :

االسم العربي :صقر العسل املتوج.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،ومن املهددات الرئيسة لهذا النوع تطور قطاع مشاريع الطاقة.

الشكل رقم  :111صقر العسل املتوج.
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

االسم العلميPandion haliaetus :
االسم االجنليزيOsprey :
االسم العربي :العقاب النسري.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ويعتقد وجود  500ألف فرد بالغ من هذا النوع يف مناطق وجوده ،ومن املهددات
الرئيسة التي تؤثر على هذا النوع قطع األشجار وجمع البيوض ،باإلضافة إلى استخدام املبيدات احلشرية ومشاريع
الطاقة.

الشكل رقم  :112العقاب النسري.
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االسم العلميCircus macrourus :
االسم االجنليزيPallid Harrier :
االسم العربي :املرزة الباهتة.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ومن املهددات الرئيسة لهذا النوع فقدان وتدهور احلقول ،باإلضافة إلى ما
يصاحبها من عمليات حرق للغطاء النباتي واستخدام املبيدات الكيميائية والرعي اجلائر.

الشكل رقم  :113املرزة الباهتة.
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االسم العلميFalco peregrinus :
االسم االجنليزيPeregrine Falcon :

االسم العربي :الشاهني.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،ويع ّد صيد هذا النوع وجمع البيوض يف موسم التعشيش من املهددات الرئيسية
لهذا النوع.

الشكل رقم  :114الشاهني
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االسم العلميMilvus milvus :
االسم االجنليزيRed Kite :

االسم العربي :احلدأة احلمراء.
احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،وتع ّد عمليات التسميم من املهددات غير املباشرة الرئيسة التي تؤثر على هذا
ً
النوع.أيضا تؤثر مشاريع الطاقة على جموع هذا النوع.

الشكل رقم  :115احلدأة احلمراء.
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االسم العلميFalco vespertinus :
االسم االجنليزيRed-footed Falcon :
االسم العربي :اللزيق.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ويع ّد تدمير األعشاش خالل فترة التكاثر من أجل التوسع الزراعي من املهددات
الرئيسية لهذا النوع.

الشكل رقم  :116اللزيق
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االسم العلميCircaetus gallicus :
االسم االجنليزيShort-toed Snake Eagle :

االسم العربي :عقاب احليات.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،ويقدر حجم جموع هذا النوع ما بني  51ألفا و 156ألف فرد بالغ ،ويع ّد تدمير
املوائل من املهددات الرئيسة على هذا النوع.

الشكل رقم  :117عقاب احليات.
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االسم العلميFalco concolor :
االسم االجنليزيSooty Falcon :

االسم العربي :صقر الغروب.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع وتقدر حجم مجتمعاته ما بني  10آالف وحوالي  19999فردا بالغا ،ومن املهددات
الرئيسة لهذا النوع تدمير املوائل.

الشكل رقم  :118صقر الغروب.
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االسم العلميAquila nipalensis :
االسم االجنليزيSteppe Eagle :

االسم العربي :عقاب البادية.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع وتقدر حجم مجتمعاته بحوالي  160ألف فرد بالغ ،ويع ّد الصيد من املهددات
الرئيسية التي تؤدي إلى تدني مستوى مجتمعاته.

الشكل رقم  :119عقاب البادية.
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االسم العلميCircus aeruginosus :
االسم االجنليزيMarsh Harrier :

االسم العربي :مرزة البطائح.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ويتم قتل هذا النوع بشكل كبير بواسطة األسلحة النارية وهي من املهددات
الرئيسة ،باإلضافة إلى التلوث واالستخدام املفرط للمبيدات احلشرية يف املسطحات املائية.

الشكل رقم  :120مرزة البطائح.
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االسم العلميPelecanus onocrotalus :
االسم االجنليزيWhite Pelican :

االسم العربي :البجع األبيض.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ويع ّد جفاف املسطحات املائية بسبب النشاطات البشرية والصيد  -كون هذا
النوع هو من أنواع الصيد  -من املهددات الرئيسة التي تؤثر على جموع هذا النوع.

الشكل رقم  :121البجع األبيض.
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االسم العلميCiconia ciconia :
االسم االجنليزيWhite Stork :
االسم العربي :اللقلق األبيض.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :غير مهدد.
املهددات :من األنواع ذات االنتشار الواسع ،ويع ّد جفاف املسطحات املائية وما يصاحبها من تدمير للموائل باإلضافة إلى
الصيد من املهددات الرئيسة.

الشكل رقم  :122اللقلق األبيض.
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االسم العلميAythya nyroca :
االسم االجنليزيFerruginous Duck :

االسم العربي :حمراوي أبيض العني.

احلالة بحسب القوائم احلمراء اخلاصة باالحتاد الدولي حلماية الطبيعة :قريب من التهديد .Near Threatened
املهددات :من األنواع النادرة ،ومن املهددات الرئيسة جفاف املسطحات املائية وما يصاحبها من تدمير للموائل باإلضافة
إلى الصيد.

الشكل رقم  :123حمراوي أبيض العني.
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دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

الوحدة السابعة:
القوانــن و التعليمــات اخلاصة بالصيد يف اململكة األردنية الهاشــمية
اجلهل بالقانون ال يسوغ مخالفته ،ويجب على كل صياد البحث والسؤال عن القوانني املتوفرة وفهمها من أجل جتنب
الوقوع يف األخطاء.
دوما ،القانون ثم الصيد
تذكر ً
أيضا على الصيد وعليه فإن على اجلميع االلتزام به مبا يف ذلك املزارعني وضيوفهم
القانون فوق اجلميع ،وذلك ينطبق ً
يف مزارعهم اخلاصة.
تطورت القوانني اخلاصة بالصيد منذ عهد اإلمارة العثمانية حتى عام ،1930حيث بدأت عملية حتديد مواسم الصيد ما
بني عامي  1931-1934ميالدي ،وتطورت إلى حتديد األنواع التي يسمح باصطيادها يف العام  .1956ولم تتوقف القوانني
عند ذلك ،بل تطورت لتتضمن نصوصا خاصة باألسلحة املسموح استخدامها يف الصيد يف العام  ،1966وقد مت السماح
يف ذلك الوقت بصيد املفترسات ،وجاء قانون حماية احلياة البرية يف عام  1973ليفوض من خالله اجلمعية امللكية حلماية
الطبيعة بشكل رسمي ملتابعة قضايا الصيد .وتعد القوانني مهمة ج ًدا لتنظيم احلياة البشرية والصيد للعديد من األسباب،
ومن ضمنها:
○ احلفاظ على الطبيعة :ويتم ذلك من خالل تأسيس جداول الصيد واملواسم والعدد املسموح صيده وأنواع الصيد.
باإلضافة إلى ذلك فإن حتديد طرق الصيد واألدوات املسموحة واملمنوعة يساعد يف احملافظة على التنوع احليوي.
○ السالمة وتوفر الفرص :إن القوانني تسهم بشكل إيجابي يف رفع درجة السالمة واألمان خالل رحالت الصيد من
خالل استخدام األسلحة النارية أو من خالل جتنب املخالفات والوقوع يف األخطاء.
سيتم استعراض القوانني املعمول بها يف اململكلة األردنية الهاشمية والتي تنظم عملية الصيد خالل الفقرات اآلتية.
الفصل األول :النصوص القانونية اخلاصة بصيد احليوانات البرية يف املمكلة األردنية الهاشمية.
يتم تنظيم الصيد يف اململكة األردنية الهاشمية من خالل النصوص القانونية املتوفرة يف قانون الزراعة رقم  13للعام
 ،2015والتي تعمل على حماية احليوانات البرية "ومن ضمنها الطيور" (إنظر امللحق رقم  .)1وقد جاءت املادة رقم ()56
لتنظم حماية الطيور البرية واحليوانات البرية ضمن ثمانية بنود خلص البند األول "أ" شروط منح رخصة الصيد ومناطق
الصيد واألنواع املسموح صيدها وشروط اقتناء األنواع ،أما البند الثاني "ب" فقد أسس لتشكيل جلنة حماية األحياء
البرية ،وجاء البند الثالث "ج" حول النشاطات احملظور استخدامها عند التعامل مع احليوانات البرية ،وقد استعرضت
املادة الرابعة "د" ولغاية املادة الثامنة "ح" العقوبات والغرامات على املخالفني .ومن اجلدير بالذكر أنه قد صدرت تعليمات
بحماية احليوانات البرية وهي:
 .1تعليمات رقم (ز )34/لسنة  :2003تعليمات حماية الطيور واحليوانات البرية ،وتنظيم صيدها واالجتار بها صادرة
مبقتضى املادة ( )57الفقرة (أ) من قانون الزراعة املؤقت رقم ( )44لسنة ( 2002امللحق رقم .)2
 .2تعليمات :نظام تصنيف الطيور البرية واحليوانات البرية احملظور صيدها تب ًعا لدرجة حمايتها.
التالي سيستعرض القوانني التي تنظم الصيد يف اململكة األردنية الهاشمية مبزيد من التفصيل.
 6.1قانون الزراعة رقم ( )13للعام 2015
املادة " 56أ" :يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية واحليوانات البرية وصيدها واالجتار بها واالجتار
بأسماك الزينة مبا ال يتعارض مع االتفاقيات الدولية املتعلقة بحماية الطيور واحليوانات البرية مبا يف ذلك ما يأتي:
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○ حتديد شروط منح رخص الصيد وحتديد رسوم الترخيص بالصيد واجلهات املكلفة مبنح الرخص واستيفاء الرسوم.
○ حتديد املناطق التي يسمح فيها الصيد ومواعيد الصيد.
○ حتديد أنواع الطيور البرية واحليوانات البرية التي يحظر صيدها أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.
○ حتديد أنواع الطيور البرية التي يجوز االجتار بها وشروط ترخيص أماكن االجتار بالطيور البرية وبأسماك الزينة.
○ حتديد الشروط الفنية والصحية التي يجب أن تتوفر يف حدائق احليوانات.
○ حتديد شروط اقتناء حيوانات االختبار ،وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها يف التجارب العلمية.
املادة " 56ب" :يشكل الوزير جلنة خاصة حلماية األحياء البرية ،على أن يحدد يف قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها.
املادة " 56ج" :يحظر القيام بأي من األعمال اآلتية:
○ صيد الطيور البرية واحليوانات البرية دون ترخيص ،والصيد يف املناطق واملواعيد التي يحظر الصيد فيها.
○ إدخال الطيور البرية واحليوانات البرية إلى املمكلة أو إخراجها منها حية أو ميته إال مبوافقة الوزير.
○ قتل الطيور البرية واحليوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.
○ صيد الطيور اجلارحة واحليوانات البرية الكاسرة بأي طريقة إال بإذن خاص من الوزير.
○ العبث بأوكار احليوانات البرية وأعشاش الطيور البرية ،أو التقاط بيضها أو إتالفها وإيذاء صغارها.
○ استعمال املركبات واألنوار الكاشفة واألسلحة االوتوماتيكية يف صيد الطيور البرية واحليوانات البرية.
○ صيد احليوانات البرية باستعمال البندفية غير املخصصة للصيد ،ويستثنى من ذلك احليوانات التي يحددها الوزير.
○ استعمال املواد الغرائية والالصقة يف صيد الطيور البرية.
○ استعمال املواد السامة أو العقاقير املخدرة يف قتل الطيور البرية واحليوانات البرية أو صيدها مهما كانت األسباب.
○ نصب أي نوع من الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كالبيرق وجلد احليوانات وآلة النداء ،أو إقامة مراكز التمويه
كاألكشاك واألقفاص إلمساك الطيور البرية واحليوانات البرية.
○ الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء أو ضمن حدود البلديات أو املجالس القروية أو املناطق الزراعية
املأهولة أو املناطق املأهولة أو داخل حدود احملميات الرعوية واحملميات الطبيعية ،أو بالقرب من معسكرات القوات
املسلحة األردنية.
○ القسوة على احليوانات.
املادة " 56د"
○ الفقرة  :1كل من يخالف أحكام البنود ( )1و ( )5و ( )6و ( )7و ( )8و ( )9و ( )10و ( )11و ( )12من الفقرة (ج) من
هذه املادة يعاقب بغرامة ال تقل عن مئة دينار وال تزيد على ثالثمئة دينار.
○ الفقرة  :2كل من يخالف أحكام البند رقم ( )2من الفقرة (ج) من هذه املادة يعاقب بغرامة ال تقل عن مئتي دينار
وال تزيد عن ألف دينار.
○ الفقرة  :3كل من يخالف أحكام أي من البندين ( )3و ( )4من الفقرة (ج) من هذه املادة يعاقب بغرامة ال تقل عن
مئتني وخمسني دينا ًرا وال تزيد عن ألف دينار.
املادة " 56ه" :تصنف الطيور البرية واحليوانات البرية التي يحظر صيدها تب ًعا لدرجة حمياتها يف ثالث قوائم مبوجب
نظام يصدر لهذه الغاية ويعاقب كل من يصطاد طيرا بر ّيا أو حيوانا بر ًّيا أدرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات اآلتية:
مدرجا ضمن
○ احلبس مدة أربعة أشهر وغرامة مقدارها ألفا دينار عن كل طير بري أو حيوان بري مت صيده وكان
ً
القائمة األولى.
مدرجا ضمن
وكان
صيده
مت
بري
حيوان
أو
بري
طير
كل
عن
دينار
ألف
مقدارها
وغرامة
أشهر
ثالثة
○ احلبس مدة
ً
القائمة الثانية.
مدرجا ضمن
○ احلبس مدة شهر وغرامة مالية مقدارها مئة دينار عن كل طير بري أو حيوان بري مت صيده وكان
ً
القائمة الثالثة.
املادة " 56و" :يعاقب كل من يصطاد دون ترخيص أي طير بري مهدد باالنقراض أو حيوان بري مهدد باالنقراض لم يدرج
يف القوائم الصادرة مبوجب النظام املشار إليه يف الفقرة "ه" من هذه املادة ،باستثناء اخلنزير البري يعاقب باحلبس ملدة
سبعة أيام وبغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون دينا ًرا عن كل طير بري أو حيوان بري مت صيده.
135

الوحدة السابعة :القوانني والتعليمات اخلاصة بالصيد يف اململكة األردنية الهاشمية  -الفصل األول

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

املادة " 56ز" :باإلضافة الى العقويات املنصوص عليها يف هذه املادة تتم مصادرة الطيور البرية واحليوانات البرية واألسلحة
واألدوات واملواد املستخدمة يف صيدها.
املادة " 56ح" :يف حال تكرار املخالفة ألحكام هذه املادة خالل سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق املخالف،
باإلضافة الى العقوبات املنصوص عليها فيه.
 6.2تعليمات حماية الطيور واحليوانات البرية وتنظيم صيدها واالجتار بها
املادة ( :)1تسمى هذه التعليمات (تعليمات حماية الطيور البرية واحليوانات البرية وتنظيم صيدها واالجتار بها ويعمل بها
من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.
املادة ( :)2تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم صيد احليوانات البرية والطيور البرية وعمليات االجتار بها .وتنظيم عملية
إصدار رخص الصيد استنا ًدا الى قانون الزراعة.
املادة ( :)3يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:
القانون :قانون الزراعة.
الوزير :وزير الزراعة.
الرخصة :رخصة الصيد.
اجلدول :جدول تنظيم الصيد.
اللجنة املختصة :جلنة حماية األحياء البرية.
سجل الصياد :هو السجل اخلاص بتسجيل كافة رحالت الصيد وأنواع وأعداد الطيور واحليوانات البرية التي مت صيدها
خالل السنة.
بندقية الصيد :اخلرطوش.
املادة ( :)4متنح الرخصة لألردني وغير األردني املقيم يف اململكة لقاء رسم مقداره ثالثون دينار وفق الشروط اآلتية:
أ -يجب على املتقدم أن يكون قد أمت الواحد والعشرين عاما من عمره ،ويبرز رخصة اقتناء بندقية صيد سارية
املفعول باسمه صادرة من إحدى الدوائر األمنية ومبا ال يتعارض مع قانون األسلحة النارية واألنظمة املرعية.
ب -يجوز إعطاء رخصة صيد ملن لم يتم الواحد والعشرين من العمر وأمت السادسة عشرة شريطة أن تكون "رخصة
صيد مرافق لوالده" فقط ويجب على الوالد إبراز رخصة صيد سارية املفعول باسمه وكتابة تعهد بتحمل كامل
املسؤولية عن ذلك وان ال يبتعد االبن عن الوالد خالل عملية الصيد مسافة أكثر من  10أمتار فقط.
املادة ( :)4مينح األجنبي غير املقيم يف اململكة رخصة مؤقتة لقاء رسم مقداره خمسون دينار وفق الشروط اآلتية:
أ -أن يحصل املتقدم على موافقة وزارة الداخلية على حمل واستخدام بندقية صيد داخل األراضي األردنية.
ب -يعمل بالرخصة ملدة أسبوع واحد فقط من تاريخ إصدارها.
املادة ( :)5جتدد الرخصة لقاء رسم مقداره ثالثون دينارا بعد تسليم الرخصة املنتهية .أما بالنسبة لغير األردني غير املقيم
فتجدد الرخصة بعد موافقة وزارة الداخلية على حمل واستعمال بندقية صيد داخل األراضي األردنية.
املادة ( :)6أحكام الرخصة حيث تراعى يف رخص الصيد ما يأتي:
أ -يجب أن حتمل الرخصة صورة الصياد الشمسية.
ب -يعمل بالرخصة ملدة سنة من تاريخ اإلصدار وتنتهي فعليا بعد أسبوع واحد من تاريخ انتهائها املذكور.
جـ -ال يجوز حتويل الرخصة من شخص إلى آخر.
د -يجب إبراز الرخصة عند الطلب ألي موظف أو شخص يع ّد مكل ًفا بتنفيذ أحكام قانون الزراعة رقم .2015 13
هـ -يجب على حامل الرخصة التقيد بأحكام قانون الزراعة واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة مبوجبه.
و -على حامل الرخصة تسجيل كافة رحالت الصيد خالل العام وتسجيل كافة أنواع وأعداد الطيور البرية واحليوانات
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البرية التي مت اصطيادها يف سجل الصياد وإبراز هذا السجل عند الطلب من قبل األشخاص املكلفني بتنفيذ
القانون.
ز -حتجب رخصة الصيد ملدة سنة يف حال ارتكب الصياد مخالفتني فأكثر للقانون خالل نفس السنة.
املادة ( :)6تكون اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة هي اجلهة املكلفة بإدارة كافة شؤون رخص الصيد من إصدار وجتديد
واستيفاء الرسوم.
املادة ( :)7يتم صيد احليوانات البرية والطيور البرية يف املناطق واملواسم التي يحددها الوزير يف اجلدول بناء على توصية
اللجنة املختصة ويتم نشرها يف اجلريدة الرسمية.
املادة ( :)8مينع الصيد منعا باتا وبكافة أشكاله يف املناطق الصحراوية الواقعة شرق اخلط احلديدي احلجازي على مدار
العام باستثناء األنواع واملناطق واملواسم التي يحددها الوزير وبتنسيب من اللجنة املختصة ومبوجب إعالن يصدر باجلريدة
الرسمية.
املادة ( :)9مينع منعا باتا صيد أو حيازة أو نقل أو بيع أو عرض كافة أنواع احليوانات البرية والطيور البرية غير املذكورة
يف جدول تنظيم الصيد.
املادة ( :)10يحظر حتنيط أي نوع من الطيور البرية واحليوانات البرية املذكورة يف جدول الصيد إال بإذن خاص.
املادة ( :)11يحظر ممارسة كافة أنواع التجارة أو عرض أو حيازة أو نقل كافة أنواع الطيور البرية واحليوانات البرية احلية
أو النافقة أو أي أجزاء منها أو مشتقاتها ،كما مينع عرض أو جتارة أنواع أو حيازة أو نقل الطيور البرية احلية حتى ضمن
موسم صيدها إال مبوافقة مسبقة من الوزير.
املادة ( :)12مينع إدخال أو إخراج أي طيور برية أو حيوانات برية سواء احلية أو النافقة أو أي أجزاء منها أو مشتقاتها إال
مبوافقة مسبقة من الوزير ومبا يتماشى مع االتفاقيات الدولية التي تعتبر اململكة طرفاً فيها.
املادة ( :)13كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة ( )57من قانون الزراعة املؤقت
رقم  44لسنة .2002
 6.3نظام تصنيف الطيور البرية واحليوانات البرية احملظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها
املادة ( :)1يسمى هذا النظام (نظام تصنيف الطيور البرية واحليوانات البرية احملظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها لسنة
 )2008ويعمل به من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.
املادة ( :)2تصنف الطيور البرية واحليوانات البرية التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها يف ثالث قوائم ملحقة بهذا
النظام على النحو اآلتي:
أ .امللحق رقم ( )1يتضمن القائمة األولى :يعاقب كل من يصطاد أي طير بري أو حيوان بري أدرج ضمن هذه القائمة
باحلبس ملدة أربعة أشهر وغرامة مقدارها ألفا دينار عن كل طير بري أو حيوان مت صيده وكان مدرجا يف هذه
القائمة سواء كانت طيورا برية أو حيوانات برية.
ب .امللحق رقم ( )2يتضمن القائمة الثانية :يعاقب كل من يصطاد أي طير بري أو حيوان بري أدرج ضمن هذه
مدرجا
القائمة باحلبس ملدة ثالثة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار عن كل طير بري أو حيوان مت صيده وكان
ً
ٍ
حيوانات برية.
يف هذه القائمة ،سواء كانت طيو ًرا برية أو
ج .امللحق رقم ( )3يتضمن القائمة الثالثة :يعاقب كل من يصطاد أي طير بري أو حيوان بري أدرج ضمن هذه القائمة
باحلبس ملدة شهر واحد وغرامة مقدارها مئة دينار عن كل طير بري أو حيوان مت صيده وكان يف هذه القائمة
سواء أكانت طيورا برية أم حيوانات برية.
ويف حال تكرار صيد أو حيازة أي من احليوانات والطيور البرية املدرجة ضمن هذه القوائم خالل سنة ومن الشخص
نفسه فإن العقوبة املالية تضاعف ،باإلضافة إلى العقوبات املنصوص عليها وتتم مصادرة األنواع واألسلحة املستخدمة
يف صيدها.
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 الطيور البرية:)1( امللحق رقم

Scientific Name االسم العلمي
Struthio camelus
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Oxyura leucocephala
Pernis ptylorhynchus
Milvus milvus
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Torgos tracheliotus
Aegypius monachus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Accipiter gentiles
Buteo lagopus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila verreauxii
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco vespertinus
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco peregrinus
Falco pelegrinoides
Crex crex
Grus leucogeranus
Anthropoides virgo

Common Name االسم الشائع
Ostrich
Marbled Duck
Ferruginous Duck
White-headed Duck
Crested Honey Buzzard
Red Kite
Lammergeier
Egyptian Vulture
Griffon Vulture
Lappet-faced Vulture
Black Vulture
Hen Harrier
Pallid Harrier
Goshawk
Rough-legged Buzzard
Lesser Spotted Eagle
Spotted Eagle
Imperial Eagle
Verreaux's Eagle
Osprey
Lesser Kestrel
Red-footed Falcon
Eleonora's Falcon
Lanner Falcon
Saker Faclon
Peregrine Falcon
Barbary Falcon
Corncrake
Siberian White Crane
Demoiselle Crane
138

Arabic Name االسم العربي
نعامة
شرشير مخطط
)حمراوي أبيض العني (الزرق األحمر
)أبو مروحة (بط أبيض الرأس
)حوام النحل اآلسيوي (املتوج
احلدأة احلمراء
النسر امللتحي
الرخمة املصرية
النسر األسمر
النسر األوذن
النسر األسود
مرزة الدجاج
)مرزة بغثاء (باهتة
الباز
احلوام املسرول
عقاب أسفع (أرقط) صغير
عقاب أسفع (أرقط) كبير
ملك العقبان
)عقاب سوداء (خدارية
)عقاب نساري (عقاب السمك
عويسق
اللزيق
صقر اليونورا
الصقر احلر
صقر الغزال
الشاهني
شاهني مغربي
)مرعة الغيط (صفرد
كركي أبيض سيبيري
الرهو

 الفصل األول-  القوانني والتعليمات اخلاصة بالصيد يف اململكة األردنية الهاشمية:الوحدة السابعة

Chlamydotis undulate
Glareola nordmanni
Larus audouinii
Ketupa zeylonensis
Serinus syriacus
Emberiza cineracea

Houbara Bustard
Black-winged Pratincole
Audouin's Gull
Brown Fish Owl
Syrian Serin
Cinereous Bunting

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

احلبارى
أبو اليسر أسود اجلناح
نورس أدون
بومة السمك البنية
نعار سوري
درسة رمادية
 الثدييات البرية:)1( امللحق رقم

Scientific Name االسم العلمي
Canis aureus
Canis lupus
Vulpes rueppelli
Caracal caracal
Felis chaus
Felis margarita
Lutra lutra
Mellivora capensis
Capra ibex
Gazella dorcas
Gazella subgutturosa
Oryx leucoryx
Panthera pardus

Common Name االسم الشائع
Asiatic Jackal
Wolf
Sand Fox
Caracal
Jungle Cat
Sand cat
European Otter
Honey Badger
Nubian Ibex
Dorcas Gazelle
Goitred Gazelle
Arabian Oryx
Arabian Leopard

Arabic Name االسم العربي
إبن آوى
ذئب
الثعلب الرملي
الوشق
قط األدغال
القط الرملي
ثعلب النهر
غريري العسل
البدن
الغزال العفري
الرمي
املها العربي
النمر العربي
 الزواحف البرية:)1( امللحق رقم

Scientific Name االسم العلمي
Canis aureus
Canis lupus
Vulpes rueppelli
Caracal caracal

Common Name االسم الشائع

Arabic Name االسم العربي
سلحفاة بحرية
سلحفاة بحرية
سلحفاة بحرية
سلحفاة بحرية

Asiatic Jackal
Wolf
Sand Fox
Caracal
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 الطيور البرية:)2( امللحق رقم

Scientific Name االسم العلمي

Common Name االسم الشائع

Gavia arctica
Pterodroma mollis
Pterodroma incerta
Calonectris leucomelas
Puffinus carneipes
Oceanites oceanicus
Phaethon aethurus

Black-throated Diver
Soft-plumaged Petrel
Atlantic Petrel
Streaked Shearwater
Flesh-footed Shearwater
Wilson's Storm Petrel
Red-bellied Tropicbird

Phalacrocorax pygmeus
Anhinga melanogaster
Pelecanus rufescens
Fregata ariel
Butorides striatus
Egretta gularis
Egretta intermedia
Ardea melanocephala
Ardea goliath
Mycteria ibis
Cygnus olor
Cygnus columbianus
Anser albifrons
Anser erythropus
Tadorna ferruginea
Nettapus coromandelianus
Anas falcate
Clangula hyemalis
Pernis apivorus
Milvus migrans
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus pygargus

Pygmy Cormorant
Darter
Pink-backed Pelican
Lesser Frigatebird
Green-backed Heron
Western Reef Heron
Intermediate Egret
Black-headed Heron
Goliath Heron
Yellow-billed Stork
Mute Swan
Bewick's Swan
White-fronted Goose
Lesser White-fronted Goose
Ruddy Shelduck
Cotton Pygmy Goose
Falcated Duck
Long-tailed Duck
Honey Buzzard
Black Kite
Short-toed Eagle
Marsh Harrier
Montagu's Harrier
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Arabic Name االسم العربي
غماس أسود الزور
طائر النوء ناعم الريش
طائر النوء األطلسي
جلم ماء مخطط
جلم ماء فاحت القدم
طائر نوء ويلسون
)رئيس البحر (الطائر االستوائي
أحمر املنقار
غراب املاء القزمي
الزُقة
البجع الرمادي
الفرقاط الصغير
)بلشون أخضر الظهر (مخطط
)بلشون الصخر (البحر
بلشون متوسط
بلشون أسود الرأس
بلشون جبار
لقلق أصفر املنقار
التم الصامت
مت بيويك
اإلوزة الغراء
اإلوزة الغراء الصغيرة
بط أبو فروة
حذف قطني
احلذف األعقف
بط طويل الذنب
)حوام النحل (صقر العسل
احلدأة السوداء
)عقاب صرارة (نسر الثعابني
مرزة البطائح
مرزة مونتاجو
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Accipiter nisus
Accipiter brevipes
Buteo buteo
Buteo rufinus
Aquila nipalensis
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco concolor
Porphyrio porphyrio
Rostratula benghalensis
Dromas ardeola
Pluvialis fulva
Pluvialis apricaria
Vanellus tectus
Vanellus indicus
Chettusia gregaria
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris melanotos
Gallinago media
Gallinago stenura
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Xenus cinereus
Stercorarius pomarinus
Stercorarius langicaudus
Stercorarius maccormicki
Larus hemprichii
Larus leucophthalmus
Larus minutus

Sparrowhawk
Levant Sparrowhawk
Buzzard
Long-legged Buzzard
Steppe Eagle
Golden Eagle
Booted Eagle
Bonelli's Eagle
Kestrel
Merlin
Hobby
Sooty Falcon
Purple Gallinule
Painted Snipe
Crab Plover
Pacific Golden Plover
European Golden Plover
Blackhead Plover
Red-wattled Plover
Sociable Plover
Knot
Sanderling
Pectoral Sandpiper
Great Snipe
Pintail Snipe
Bar-tailed Godwit
Whimbrel
Terek Sandpiper
Pomarine Skua
Long-tailed Skua
South Polar Skua
Sooty Gull
White-eyed Gull
Little Gull
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)الباشق (باشق العصافير
باشق بالد الشام
الصقر احلوام
احلوام طويل الساق
)عقاب السهول (البادية
العقاب الذهبية
)العقاب املسيرة (املنتعلة
)عقاب بونللي (مخطط
عوسق
اليؤيؤ
)شويهني (البيدق
)صقر الغروب (الصقر الفاحم
فرفر (سحنون) أرجواني
اجلهلول (الشنقب) البنغالي
احلنكور
قطقاط ذهبي باسيفيكي
قطقاط ذهبي أوروبي
قطقاط أسود الرأس
قطقاط أحمر اللغد
قطقاط إجتماعي
دريجة النط
املدروان
دريجة سوداء الظهر
الشنقب (اجلهلول) الكبير
شنقب (جهلول) رفيع الذيل
بقويقة مخططة الذيل
كروان املاء الصغير
طيطوي مغبر
كركر بوماريني
كركر طويل الذيل
كركر القطب اجلنوبي
نورس فاحم
نورس أبيض العني
نورس صغير

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

Larus sabini
Larus cirrocephalus
Larus heuglini
Larus hyperboreus
Sterna caspia
Sterna bergii
Sterna bengalensis
Sterna paradisaea
Ptercoles lichtensteinii
Columbus palumbus
Streptopelia roseogrisea
Otus brucei
Strix butleri
Caprimulgus nubicus
Caprimulgus aegyptius
Eremopterix nigriceps
Anthus hodgsoni
Prunella ocularis
Prunella collaris
Irania gutturalis
Oenanthe xanthoprymna
Turdus torquatus
Turdus iliacus
Locustella naevia
Acrocephalus palustris
Acrocephalus stentoreus
Hippolais languida
Sylvia mystacea
Regulus regulus
Tichodroma mururia
Lanius pallidirostris
Corvus frugilegus
Corvus corax
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Sabine's Gull
Grey-headed Gull
Heuglin's Gull
Galucous Gull
Caspian Tern
Crested Tern
Lesser Crested Tern
Arctic Tern
Lichtenstein's Sandgrouse
Woodpigeon
African Collared Dove
Striated Scops Owl
Hume's Tawny Owl
Nubian Nightjar
Egyptian Nightjar
Black-crowned Finch-lark
Olive-backed Pipit
Radde's Accentor
Alpine Accentor
White-throated Robin
Red-tailed Wheatear
Ring Ouzel
Redwing
Grasshopper Warbler
Marsh Warbler
Clamorous Reed Warbler
Upcher's Warbler
Minteries's Warbler
Goldcrest
Wallcreeper
Steppe Grey Shrike
Rook
Raven
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نورس سابيني
نورس رمادي الرأس
نورس أسود الظهر كبير
نورس الثلج
خطاف بحر قزويني
خطاف بحر سريع
خطاف بحر متوج صغير
خطاف بحر قطبي
)قطا ليشتنستني (قطا مخطط
حمام الغابات
ميام مطوق أفريقي
)ثبج مخطط (بومة األشجار املخططة
بومة بتلر
سبد نوبي
سبد مصري
قبرة سوداء الرأس
)جشنة (صعو) زيتونية الظهر (أبو مترة
عصفور شوك رادي
عصفور الشوك الصنوبري
أبو احلناء أبيض الزور
أبلق أحمر الذيل
دج مطوق
سمنة حمراء اجلنب
هازجة اجلندب
هازجة البطائح
هازجة القصب الصياحة
)هازجة الشجر (اخلنشع الشجري
هازجة (دخلة) منتري الرأساء
ذهبي التاج
متسلق احليطان
صرد (دقناش) مروج رمادي
)غراب القيظ (الغداف
)الغراب (غراب أسود
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Serinus pusillis
Loxia curvirostra
Carpodacus erythrinus
Emberiza leucocephalos
Emberiza pusilla
Emberiza rustica

Red-fronted Serin
Common Crossbill
Common Rosefinch
Pine Bunting
Little Bunting
Rustic Bunting

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

نعار أحمر اجلبهة
القرزبيل
عصفور وردي
درسة الصنوبر
درسة صغيرة
درسة الريف
 الثدييات البرية:)2( امللحق رقم

Scientific Name االسم العلمي
Vulpes cana
Felis silvestris
Herpestes ichneumon
Hyaena hyaena
Martes foina
Meles meles
Vormela peregusna
Procavia capensis
Hystrix indica

Common Name االسم الشائع
Blanford’s Fox
Wild Cat
Egyptian Mongoose
Striped Hyena
Stone Marten
Eurasian Badger
Marbled Polecat
Rock Hyrax
Indian Crested Porcupine

Arabic Name االسم العربي
الثعلب األفغاني
القط البري
النمس
الضبع املخطط
الدلق الصخري
الغريري
النسناس
الوبر الصخري
النيص
 الزواحف البرية:)2( امللحق رقم

Scientific Name االسم العلمي
Chamaeleo chamaeleon
Pseudopus apodus
Lacerta media
Varanus griseus
Mauremys rivulata
Testudo graeca
Pelobates syriacus

Common Name االسم الشائع
European Chamaeleon
Glass Snake
Green Lacerta
Desert Monitor
Stripe-necked Terrapin
Spur-thighed Greek Tortoise
Eastern or (Syrian) Spadefoot
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Arabic Name االسم العربي
 احلرباء،احلرباية
أفعي الزجاج
سحلية
الورل
السلحفاة املائية
السلحفاة البرية
الضفدع السوري

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية
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 الطيور البرية:)3( القائمة

Scientific Name االسم العلمي
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Calonectris diomedea
Puffinus griseus
Sula leucogaster
Phalacrocorax carbo
Pelecanus onocrotalus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Phoenicopterus ruber
Anas penelope
Anas strepera
Netta rufina
Aythya ferina
Francolinus francolinus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Gallinula chloropus
Grus grus
Haematopus ostralegus

Common Name االسم الشائع
Great Crested Grebe
Black-necked Grebe
Cory's Shearwater
Sooty Shearwater
Brown Booby
Cormorant
White Pelican
Bittern
Little Bittern
Night Heron
Squacco Heron
Great White Egret
Grey Heron
Purple Heron
Black Stork
White Stork
Glossy Ibis
Spoonbill
Greater Flamingo
Wigeon
Gadwall
Red-crested Pochard
Pochard
Black Francolin
Water Rail
Spotted Crake
Little Crake
Baillon's Crake
Moorhen
Crane
Oystercatcher
144

Arabic Name االسم العربي
غطاس متوج كبير
غطاس أسود الرقبة
جلم ماء كوري
جلم ماء فاحم
األطيش البني
غراب البحر
البجع األبيض
الواق
الواق الصغير
بلشون الليل
واق أبيض صغير
بلشون أبيض كبير
بلشون رمادي
بلشون إرجواني
لقلق أسود
لقلق أبيض
)أبو منجل األسود (الالمع
أبو ملعقة
النحام (البشروش) الكبير
الصواي
بط سماري
الونس
حمراوي
)دراج أسود (سبت
مرعة املاء
)املرعة الرقطاء (املنقطة
املرعة الصغيرة
مرعة بيلون
دجاجة املاء
)الكركي الرمادي (الرها
آكل احملار
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Burhinus oedicnemus
Cursorius cursor
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius leschenaultia
Charadrius asiaticus
Charadrius morinellus
Pluvialis squatarola
Chettusia leucura
Vanellus vanellus
Calidris minuta
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus
Stercorarius parasiticus
Larus ichthyaetus
Larus ridibundus
Larus genei
Larus canus
Larus fuscus
Larus armenicus
Gelochelidon nilotica
Sterna sandvicensis
Sterna repressa
Sterna anaethetus
Sterna albifrons
Chlidonias niger

Stone-curlew
Cream-coloured Courser
Little Ringed Plover
Ringed Plover
Greater Sand Plover
Caspian Plover
Dotterel
Grey Plover
White-tailed Plover
Lapwing
Little Stint
Broad-billed Sandpiper
Ruff
Jack Snipe
Black-tailed Godwit
Curlew
Spotted Redshank
Greenshank
Common Sandpiper
Trunstone
Red-necked Phalarope
Arctic Skua
Great Black-headed Gull
Black-headed Gull
Slender-billed Gull
Common Gull
Lesser Black-backed Gull
Armenian Gull
Gull-billed Tern
Sandwich Tern
White-cheeked Tern
Bridled Tern
Little Tern
Black Tern
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الكروان اجلبلي
كروان عسلي
قطقاط (زقزاق) مطوق صغير
قطقاط (زقزاق) مطوق
قطقاط (زقزاق) الرمل الكبير
قطقاط (زقزاق) قزويني
قطقاط (زقزاق) أغبر
قطقاط رمادي
قطقاط أبيض الذيل
زقزاق شامي
دريجة صغيرة
طيطوي عريض املنقار
حجوالة
الشنقب (اجلهلول) الصغير
بقويقة سوداء الذيل
كروان املاء
طيطوي أحمر الساق أرقط
طيطوي أخضر الساق
طيطوي اعتيادي
قنبرة املاء
فلروب أحمر الرقبة
كركر قطبي
)نورس أسود الرأس كبير (نورس السمك
نورس أسود الرأس
نورس مستدق املنقار
نورس إعتيادي
نورس أسود الظهر صغير
نورس أرميني
) (األويقخطاف بحر نيلي
خطاف بحر (خرشنة) ساندوتش
خطاف بحر أبيض اخلد
خطاف البحر األسحم
خطاف بحر صغير
خطاف مستنقعات (مرشك) أسود

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية
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Pterocles coronatus
Pterocles senegallus
Pterocles exustus
Columba oenas
Oena capensis
Clamatus glandarius
Tyto alba
Otus scops
Otus scops
Bubo bubo
Strix aluco
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Ceryle rudis
Merops superciliosus
Dendrocopos syriacus
Eremalauda dunni
Alaemon aludipes
Ramphocoris clotbey
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Lullula arborea
Ptynoprogne rupestris
Hirundo daurica
Anthus novaeseelandiae
Anthus campestris

Crowned Sandgrouse
Spotted Sandgrouse
Chestnut-bellied Sandgrouse
Stock Dove
Namaqua Dove
Great Spotted Cuckoo
Cuckoo
Barn Owl
Scops Owl
Eagle Owl
Tawny Owl
Long-eared Owl
Short-eared Owl
Nightjar
Swift
Pied Kingfisher
Blue-cheeked Bee-eater
Syrian Woodpecker
Dunn's Lark
Hoopoe Lark
Thick-billed Lark
Calandra Lark
Short-toed Lark
Lesser Short-toed Lark
Woodlark
Crag Martin
Red-rumped Swallow
Richard's Pipit
Tawny Pipit

Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla citreola
Motacilla cinerea

Meadow Pipit
Yellow Wagtail
Citrine Wagtail
Grey Wagtail
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قطا متوج
قطا مرقط
قطا كستنائي البطن
حمام ستوك
ميام طويل الذنب
وقواق مرقط كبير
وقواق اعتيادي
)بومة املخازن (بومة بيضاء
)ثبج أوروبي (بومة األشجار األوروبية
)بومة نسارية (بوهة
البومة السمراء
)البومة القرناء (األذناء
البومة الصمعاء
سبد أوروبي
سمامة عادية
صياد السمك (الرفراف) األبقع
)وروار أزرق اخلد (وروار عراقي
ناقر اخلشب السوري
)قبرة دان (قبرة الرمال
قبرة هدهدية
قبرة سميكة املنقار
)قبرة شرقية كبيرة (قبرة كالندرا
قبرة قصيرة األصابع
قبرة قصيرة األصابع صغيرة
)قبرة الغياض (الغاب
خطاف الشواهق
سنونو أحمر العجز
جشنة (أبو مترة) ريتشارد
جشنة الصحراء (أبو مترة أو الصعو
)األصفر
)جشنة الغيط (أبو مترة أو صعو الغيط
ذعرة (فتاح) صفراء
ذعرة(فتاح) صفراء الرأس
ذعرة (فتاح) رمادية
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Pycnonotus xanthopygos
Prunella modularis
Luscinia megarhynchos
Oenanthe isabellina
Oenanthe cypriaca
Oenanthe finschii
Oenanthe monacha
Monticola solitarius
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Cisticola juncidis
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais caligata
Hippolais olivetorum
Hippolais icterina
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephalus
Sylvia melanothorax
Sylvia ruppelli
Sylvia nana
Sylvia leucomelaena
Sylvia curruca

Yellow-vented Bulbul
Dunnock
Nightingale
Isabelline Wheatear
Cyrpus Wheatear
Finsch's Wheatear
Hooded Wheatear
Blue Rock Thrush
Fieldfare
Song Thrush
Fan-tailed Warbler
River Warbler
Savi's Warbler
Moustached Warbler
Great Reed Warbler
Booted Warbler
Olive-tree Warbler
Icterine Warbler
Spectacled Warbler
Subalpine Warbler
Sardinian Warbler
Cyprus Warbler
Ruppell's Warbler
Desert Warbler
Arabian Warbler
Lesser Whitethroat

Sylvia communis
Phylloscopus bonelli
Ficedula parva
Turdoides squamiceps
Remiz pendulinus
Lanius isabellinus
Lanius collurio

Whitethroat
Bonelli's Warbler
Red-breasted Flycatcher
Arabian Babbler
Penduline Tit
Isabelline Shrike
Red-backed Shrike
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بلبل أصفر العجز
عصفور الشوك
الهزار األوروبي
أبلق أشهب
أبلق أبقع قبرصي
أبلق فينش
أبلق أبو قلنسوة
سمنة الصخور الزرقاء
سمنة احلقول
سمنة مغردة
هازجة مروحية الذنب
هازجة النهر
هازجة سايف
)الهازجة ذات الشارب (سوداء اللحية
هازجة القصب الكبيرة
)هازجة منتعلة (اخلنشع املنتعل
)هازجة الزيتون (خنشع الزيتون
)هازجة ليمونية (اخلنشع الليموني
هازجة (دخلة) أم نظارة
هازجة (دخلة) الصرود
هازجة (دخلة) سردينيا الرأساء
)دخلة قبرص (هازجة سوداء الرقبة
هازجة (دخلة) روبل
هازجة (دخلة) الصحراء
هازجة (دخلة) عربية
دخلة بيضاء الزور الصغرى (زريقة
)فيراني صغيرة
)دخلة بيضاء الزور (زريقة فيراني
نقشارة بونللي
خاطف الذباب أحمر الصدر
ثرثارة عربية
)قرقف بنديولني (قرقف متخطر
صرد (دقناش) محمر الذنب
صرد (دقناش) محمر الظهر

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية
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Corvus monedula
Sturnus roseus
Passer moabiticus
Petronia brachydactyla

Jackdaw
Rose-coloured Starling
Dead Sea Sparrow
Pale Rock Sparrow

Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis spinus
Carpodacus synoicus
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza cia
Emberiza schoeniculus

Brambling
Serin
Siskin
Sinai Rosefinch
Hawfinch
Yellowhammer
Rock Bunting
Reed Bunting

غراب الزرع
زرزور وردي
عصفور البحر امليت
عصفور الصخر الباهت (عصفور
)قصير األصابع
شرشور جبلي
نعار أوروبي
حسون الشوك
عصفور سيناء الوردي
شرشور الكرز
الدرسة األوروبية الصفراء
درسة الصخور
درسة القصب
 الثدييات البرية:)3( امللحق رقم

Scientific Name االسم العلمي
Erinaceus concolor
Hemiechinus auritus
Paraechinus aethiopicus
Crocidura suaveolens
Suncus etruscus
Rousettus aegyptiacus
Myotis capaccini
Myotis nattereri
Pipistrellus ariel
Lepus capensis
Eliomys melanurus
Sciurus anomalus

Common Name االسم الشائع
East European Hedgehog
Long-eared Hedgehog
Desert Hedgehog
Lesser White-toothed Shrew
Savi’s Pigmy Shrew
Egyptian Fruit Bat
Long-fingered Bat
Natterer’s Bat
Egyptian Desert Pipistrelle
Cape Hare
Asian Garden Mouse
Persian Squirrel

Arabic Name االسم العربي
قنفذ االروبي الشرقي
قنفذ طويل االذن
قنفذ صحراوي
زبابة
زبابة
خفاش الفاكهة
خفاش
خفاش
خفاش
األرنب البري
فأر احلدائق
السنجاب الفارسي
 الزواحف البرية:)3( امللحق رقم

Scientific Name االسم العلمي
Pristutrus rupestris

Common Name االسم الشائع
Common Semaphore Gecko
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Arabic Name االسم العربي
أبو بريص

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

أبو بريص
احلردون
سحلية
سحلية
حية
حية
حية
حية
الضب

الوحدة السابعة :القوانني والتعليمات اخلاصة بالصيد يف اململكة األردنية الهاشمية  -الفصل األول

Persian Agama
Nidua Spiny-footed Lizard
Tulbury’s Spiny-footed Lizard
Most Beautiful Whip Snake
Mountain Racer
Sinai Whip Snake
Sinai Cat Snake
Spiny-tailed Lizard

Stenodactylus slevini
Trapelus persicus
Acanthodactylus scutellatus
Acanthodactylus tilburyi
Coluber elegantissimus
Coluber ravergieri
Coluber Sinai
Telescopus hoogstraali
Uromastyx aegyptia

 6.4قانون األسلحة والذخائر يف اململكة األردنية الهاشمية.
اململكة األردنية الهاشمية
قانون األسلحة النارية والذخائر
قانون رقم ( )34لسنة 1952

املادة :1
يسمى هذا القانون (قانون األسلحة النارية والذخائر لسنة  1952م) ويعمل به من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.
املادة :2
يكون لأللفاظ والعبارات الواردة يف هذا القانون املعاني املخصصة لها أدناه إال إذا دلت القرينة على خالف ذلك:
تعني لفظة (اململكة) اململكة األردنية الهاشمية.
تعني لفظة (سالح) كل سالح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سالح ناري أو قطع غيار ألي سالح ناري.
تعني عبارة (سالح أوتوماتيكي) الرشاشات من أي نوع كانت واألسلحة التي تقذف بحركة واحدة أكثر من قذيفة واحدة،
واألسلحة التي تعمل بقوة الغاز وقوة نابض اإلرجاع وتقذف بكل ضغطة طلقة واحدة وال حتتاج إلى جتهيز السائق (وال
تشمل بنادق الصيد واملسدسات) وكل جزء من هذه األسلحة أو قطع غيارها.
املادة :3
أ) يجوز جلميع األهالي يف اململكة أن يحتفظوا يف منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق واملسدسات الالزمة الستعمالهم
الذاتي فقط ،مع كمية من العتاد املخصص لذلك السالح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس ،شريطة أن يحصل
الشخص الذي يرغب يف اقتناء السالح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك قبل شراء السالح
من التاجر ،وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري يف سجالته.
ب) يسمح ملن بحوزته ترخيص اقتناء السالح أن يحمل السالح خارج املناطق املبينة يف املادة الرابعة من هذا القانون
دومنا حاجة للترخيص بحمله.
املادة :4
أ) ال يجوز حمل األسلحة النارية يف مراكز احملافظات واألولوية ومديريات القضاء والنواحي واملخافر ومراكز البلديات
واملجالس القروية إال لألشخاص املسموح لهم بحمل السالح قانو ًنا وهم:
ضباط وأفراد القوات املسلحة األردنية ،واألمن العام ،واملخابرات العامة ،والدفاع املدني على أن يقتصر احلمل
األسلحة املسلمة إليهم رسم ًّيا.
حاشية جاللة امللك اخلاصة.
الوزراء العاملون والسابقون وأعضاء مجلس األمة وأعضاء مجلس األمة االستشاري واحلكام اإلداريون.
خفر وحرس القصبات والقرى ،على أن يكون يف حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السالح ورقمه وكمية العتاد املصرح
بحمله مصدقة من مدراء الشرطة.
أي مستخدم يف احلكومة سلمت إليه أسلحة مبقتضى وظيفته.
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ترخيصا قانون ًّيا.
أي شخص يحمل
ً
ب) يحظر حمل األسلحة النارية املرخصة لألشخاص املنصوص عليهم يف البند ( )6من الفقرة (أ) من هذه املادة أثناء
االحتفاالت الرسمية واحلفالت العامة واملؤمترات واالجتماعات ومواكب األعراس واجلنازات أو أي اجتماع آخر يزيد
عدد املجتمعني فيه عن عشرة أشخاص.
املادة :5
مينع بصورة مطلقة حمل أو بيع أو شراء أو حيازة أي نوع من املدافع.
يجوز حمل األسلحة األوتوماتيكية بترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه.
رخصا مجانية بحيازة وحمل األسلحة األوتوماتيكية وذخائرها ضمن خمسة
يجوز لوزير الداخلية أومن ينوب عنه أن يعطي
ً
عشر كيلو متراً من خط الهدنة املؤقتة.
املادة :6
أ) تقسم رخص األسلحة التي تصدر مبقتضى هذا القانون إلى األنواع األربعة اآلتية:
رخصة حمل سالح ومتنح للشخص الطبيعي.
رخصة اقتناء سالح ومتنح للشخص الطبيعي.
رخصة اجتار باألسلحة ومتنح للشخص الطبيعي واملعنوي.
رخصة صنع أسلحة ومتنح للشخص الطبيعي واملعنوي.
وتعتبر هذه الرخص شخصية وال تستعمل إال من قبل الشخص الذي صدرت باسمه ،وتنتهي حك ًما بوفاة الشخص
الطبيعي الذي صدرت باسمه أو بإنهاء الشخصية االعتبارية للشخص املعنوي ،وعلى الورثة أو وصيهم تعديل
أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة .أما األشخاص املعنويني فتطبق بحقهم القواعد
العامة املتعلقة باملؤسسات والشركات.
ب) ال تعطى رخصة حمل أو اقتناء سالح ملن حكم عليه بجناية ،أو ملن لم يكمل احلادية والعشرين من العمر.
املادة :7
يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذخيرة يف اململكة إال بترخيص من مجلس الوزراء.
املادة :8
مرخصا بذلك من
ال يجوز ألي شخص أن يستورد األسلحة أو الذخيرة أو يصدرها أو يتاجر بها داخل اململكة إال إذا كان
ً
وزير الداخلية أو من ينيبه.
املادة :9
ال يسمح بتصدير السالح إلى خارج اململكة.
املادة :10
ملجلس الوزراء أن يصدر مبوافقة جاللة امللك أنظمة لتنظيم ما يأتي:
أ) كيفية إحراز األسلحة والذخائر وحملها واالجتار بها.
ب) صنع األسلحة والذخائر وكيفية االحتفاظ بها.
ج) مقدار الرسوم التي تستويف عن الرخص.
د) لتنفيذ أي غاية من غايات هذا القانون.
املادة :11
أ) كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط يف شراء أو بيع أي مدفع أو سالح أوتوماتيكي بدون
ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب باإلعدام ويصادر السالح.
ب) كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاول تصدير األسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب باألشغال الشاقة
ملدة ال تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السالح.
ج) كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر مبوجبه يعاقب باحلبس ملدة ال تتجاوز ثالث
سنوات ويصادر السالح.
املادة :12
تلغى القوانني واألنظمة واملراسيم التي سبقت هذا القانون.
املادة :13
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
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املراجع
أكرم عيسى درويش ونابغ غزال أسود ( .)2014املمارسات الفضلى للصيد األمثل واملستدام .مشروع حتسني حالة الطيور
املهددة باالنقراض يف سبخة اجلبول .اجلمعية السورية حلماية احلياة البرية
باسمة شفيق اخلطيب وأسعد عادل سرحال ( .)2012دليل الصياد .مشروع تعميم ادماج احملافظة على الطيور احمللقة
املهاجرة يف القطاعات االنتاجية الرئيسية على طول مسار الوادي املتصدع /البحر األحمر
برنامج االمم املتحدة االمنائي وبيرداليف انترناشونال ( .)2014ميثاق املمارسات الفضلى للصيادين ومجموعات الصيادين
من أجل صيد مستدام ومسؤول وحماية كاملة للطيور احلوامة املهاجرة
عيسى شاهني وزهير عمرو ومهدي قطرميز ( .)2000دليل الصياد .اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

“Code of Practice for Responsible Hunting of Migratory Birds in the Mediterranean Countries of North
Africa and the Middle East” as an output of the EU funded BirdLife project “Building Capacity for
Sustainable Hunting of Migratory Birds in Mediterranean Third Countries”.
“Today’s Hunter in Missouri, a guide to hunting responsibly and safely”, Kalkomey Enterprises Inc.,
2009/2011 edition
BirdLife Pamphlet on Globally Threatened birds.
_IBA Criteria for sites in the Middle-East (taken from: http://www.birdlife.org/datazone/sites/middle
east_criteria.html
Ontario's Hunter Education Manual (2011).
Royal Canadian Mounted Police (2008). Canadian Firearms Safety Course. Student Handbook. ISBN
978- 0-660-19826-2
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امللحقات
مالحظة :للمزيد من التفصيل حول كل مصطلح ،يرجى تصفح الدليل حيث أنه تتوفر صور توضيحية.
اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة :هي مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست عام  1966برئاسة جاللة امللك الراحل احلسني
بن طالل كرئيس الشرف األعلى وتعمل اجلمعية على تأسيس وإدارة احملميات الطبيعية ،باإلضافة إلى تنظيم الصيد من
خالل التفويض احلكومي املمنوح لها من قبل وزارة الزراعة.
التنوع احليوي :هو مجموع االختالف يف الكائنات احلية ويتم التعامل معه ضمن ثالثة مستويات وهي املستوى اجليني
واألنواع واألنظمة البيئية.
الصياد امللتزم :هو من تكون لديه اخلبرة واملعرفة الالزمة بالقوانني وطرق الصيد واستخدام األسلحة النارية والعمل على
تطبيقها وممارستها بشكل فعال خالل رحلة الصيد من أجل احملافظة على الثروة الطبيعية واستدامتها لألجيال القادمة.
الصيد :هو عملية سيطرة باإلمساك أو القتل بهدف احلصول على الغذاء أو منفعة معينة ،ومتارس من قبل احليوان على
احليوان أو اإلنسان على احليوان وبعض أنواع النباتات واحلشرات.
الطريدة :هو احليوان الذي متت مطاردته (اللحاق به) من أجل الصيد.
السالح الناري :هو األداة التي تعمل على إطالق قذيفة أو أكثر بسرعة كبيرة عبر أنبوب معدني واخلروج منه إلى هدف
معني ،وتنطلق القذيفة جراء توليد غازات ناجتة عن احتراق محدود املدى للبارود املستخدم بأنواعه.
املاسورة "السبطانة" :هي أنبوب مصنوع عادة من املعدن تسير خالله القذيفة عندما يتم إطالقها من السالح الناري إلى
خارجه.
فوهة املاسورة :هي الفتحة التي تخرج منها القذيفة (العيار الناري) وتقع يف نهاية املاسورة ،وهي اجلزء الذي يتوجب على
الصياد أن يقوم بالتحكم به.
مؤخرة املاسورة :هي الفتحة التي تستقبل القذيفة (العيار الناري) وتقع يف مقدمة املاسورة من جهة آلية التشغيل.
ُ
املخ ِنق :هو اجلزء املستدق من فوهة املاسورة الذي يسمح بالتحكم يف انتشار الذخيرة بعد إطالقها.
ُ
املخ ِنق الكامل :هو اجلزء الذي يعمل على انتاج منط ضيق من انتشار حبيبات الذخيرة وهو مناسب ج ًدا الصطياد اإلوز
وحيوانات الصيد كبيرة احلجم.
ُ
املخ ِنق املعدل :هو الذي يعمل على إنتاج منط مفتوح بشكل أكبر يؤدي إلى انتشار أكثر كثافة حلبيبات الذخيرة ،وهو
مناسب لصيد احلمام وأنواع البط.
األسطوانة املعدلة :هي أحد أنواع املخنقات التي تعمل على إنتاج منط مفتوح منتظم يسمح بانتشار حبيبات الذخيرة
بسرعه مقبولة ،وهو مناسب الصطياد حيوانات الصيد صغيرة احلجم.
األسطوانة املجوفة (غير مخنقة) :هي إحدى أنواع املخنقات التي تعمل على إنتاج أكبر منط مفتوح على اإلطالق ،وتسمح
بانتشار حبيبات الذخيرة بسرعه ،ومن اجلدير بالذكر أن األسطوانة املجوفة هي التي ال تنتهي مبخُ نِق ،وتستخدم عادة مع
الرصاصات كبيرة احلجم وتستخدم الصطياد حيوانات الصيد ،وهي يف حالة وقوف دون حترك.
املصوبات :وهي األداة التي تساعد يف زيادة دقة التصويب على الهدف.
املصوبة املفتوحة :هي أبسط أشكال املصوبات ،وتتكون من مصوبة يف منتصفها عمود أو خرزة وتوضع إما على فوهة
املاسورة من اجلهة العلوية أو يف املنطقة اخللفية للماسورة حيث متكن مستخدم السالح الناري من حتديد اجتاه إطالق
الذخيرة.
املصوبة مع فتحة للنظر :هي عبارة عن مجموعة مؤلفة من مصوبة أمامية مزودة بعمود أو خرزة وثقب مستدير مثبت
بالقرب من موقع موضع عني مستخدم السالح الناري حيث يتم التركيز على الهدف من خالل الفتحة ومن ثم يتم توجيه
املصوبة األمامية نحو وسط الفتحة.
املصوبة البصرية (التلسكوب) :هي عبارة عن تلسكوب صغير يتم تركيبه على املنطقة اخللفية من املاسورة حيث يعمل على
توضيح الصورة وتكبير الهدف ،مما يسمح ملستخدم السالح الناري من اقتناص هدفه بدقة عالية.
املصوبة االلكترونية :تعتبر أكثر املصوبات دقة ،حيث إنها تعمل من خالل إلكترونات أو ألياف بصرية تعمل على إسقاط
نقطة مضيئة أو عالمة أخرى على العدسة أمام عيني مستخدم السالح الناري ،وميكن لبعض أنواع هذه املصوبات أن
تعمل على تكبير احلجم.
احلجرة :وهي اجلزء املتصل باملاسورة ويسمح باإلمساك بالعيار الناري أو الرصاصة املجهزة لإلطالق ،وهنا يجب احلذر
من ضرورة تطابق الذخيرة املستخدمة مع احلجرة.
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حلقة املاسورة :وهي حلقة تعمل على وصل املاسورة العلوية باملاسورة السفلية يف أنواع األسلحة مزدوجة املاسورة.
آلية التشغيل :هي األجزاء املتحركة من السالح الناري والتي تعمل على التحكم بالذخيرة ،ويتم من خاللها إشعال البارود
وإطالق الذخيرة.
الزناد :هو اجلزء الذي يعمل على تسلسل آلية إطالق الذخيرة من خالل اإلفراج عن املطرقة.
املطرقة :هي قطعة معدنية صلبة حتتوي على مسمار اإلشعال الذي يعمل على ضرب الكبسولة ،وبالتالي إشعال البارود
وإطالق القذيفة.
الهيكل :وهو اجلزء من السالح الناري الذي يدعم كل من املاسورة ويتم تثبيت آلية التشغيل خالله.
صمام األمان :هو قطعة ميكانيكية تعمل على منع آلية التشغيل من إطالق الذخيرة ،وهي غير موجودة يف كافة األسلحة
النارية.
صمام أمان مزود مبطرقة منتصبة بشكل نصفي :تأخذ املطرقة ثالثة أشكال يف األسلحة النارية فهي إما أن تكون منتصبة
بشكل كامل لألمام (تالمس دبوس اإلطالق) أو منتصبة بشكل نصفي أو منتصبة بالكامل ،فحينما تكون املطرقة منتصبة
بشكل كامل لألمام فإن أي دفع لها قد يعمل على إطالق الذخيرة ،بينما إن كانت منتصبة بشكل نصفي (بحسب نوع
السالح) فإن صمام األمان يكون فعاال ،بينما يكون متوقفا عن العمل يف احلالة الثالثة.
صمام أمان مع قضيب انزالق أو لسان :من األنواع الشائعة يف البندقية واخلرطوش ويتموضع عادة يف الطرف األمين من
اخلرطوش أو يف اجلهة العلوية للبنادق وتعمل على إغالق عملية إطالق النار.
صمام األمان احملوري :شائع االستخدام يف األسلحة احلديثة ويقع عادة فوق منطقة الزناد على املنطقة اليمنى أو اليسرى
وهو مزود بعتلة محورية توقف عمل الزناد أو املطرقة.
صمام األمان الشبيه باجلناح :يستخدم عادة آلية التشغيل الشبيهة بالترباس ويقع عادة فوق منطقة آلية التشغيل وعلى
ميني أو يسار الترباس.
صمام االمان املانع للزناد :من خالل هذا النوع فإنه يضمن عدم تفعيل آلية التشغيل من دون تعطيل صمام األمان.
صمام األمان املزود بالترباس :هو أداة تستخدم من خالل قابس يتم فتحه أو إغالقه ،وهو من األنواع الشائعة يف معظم
األسلحة النارية ويعمل من خالل تعطيل ألية التشغيل أو املطرقة.
مخزن الذخيرة :هو اجلزء من السالح الناري الذي يتم فيه االحتفاظ بالذخيرة ،ويعمل على تزويد السالح الناري
بالذخيرة ويتم تزويد املخزن بزنبرك وقادح يعمالن على دفع الذخيرة إلى موقع آلية التشغيل.
بوابة فتح آلية التشغيل :وهي عتلة أو مقبض معدني يستخدم لفتح آلية التشغيل من أجل إخراج السالح الناري أو تلقيمه.
بوابة طرد العيار الناري :هي جزء معدني يتضمن زنبركا داخليا يعمل على إخراج العيار الناري بعد إطالق القذيفة خارج
السالح الناري .وقد تكون هذه األداة متصلة ببوابة فتح آلية التشغيل يف بعض األسلحة النارية.
كعب السالح الناري :هو األداة التي تعمل مبثابة مقبض للسالح الناري ،ومتكن مستخدمه من التحكم واإلمساك به ،ويتم
صناعتها يف الغالب من اخلشب أو املواد االصطناعية.
بدن الكعب :وهو اجلزء من كعب السالح الناري املتصل بكل من املاسورة وآلية التشغيل ،ويشكل معظم مساحة كعب السالح
الناري ،ويأتي على شكلني فإما أن يتكون من قطعة واحدة أو قطعتني تكون األولى ملتصقة باملاسورة والثانية خلف آلية
التشغيل.
صفيحة الكعب :هي الصفيحة املتصلة يف نهاية بدن كعب السالح الناري ،وتساعد الصياد يف توفير ارتكاز للسالح الناري
مع منطقة الكتف.
لوحة االرتداد :وهي اجلزء من كعب السالح الناري املوجود على املاسورة ،ويساعد الصياد يف اإلمساك بالسالح الناري
وتثبيته عند إطالق الذخيرة.
املقبض :وهو اجلزء من كعب السالح الناري الذي ميكن مستخدمه من اإلمساك بالسالح الناري والتحكم به عند إطالق
الذخيرة.
الذخيرة "أو األعيرة النارية" :هي كل املواد املتفجرة والوقود والقذيفة املستخدمة يف الصيد بكافة أشكالها املتوفرة ،ومن
ضمنها اخلرطوش والرصاص والطلق والقنابل والصواريخ والرؤوس احلربية واأللغام األرضية والبحرية.
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اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

The Royal Society for the Conservation of Nature

تأسست اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة عام  1966كمؤسسة تطوعية غير حكومية ،وحال تأسيس اجلمعية رأسها الراحل
جاللة امللك احلسني كرئيس الشرف األعلى .فوضت احلكومة األردنية اجلمعية مسؤولية حماية احلياة البرية والتنوع
احليوي يف كافة مناطق اململكة ،وتعد اجلمعية من أولى املؤسسات التي تتمتع بهذا التفويض ليس يف الشرق األوسط
فحسب بل وعلى املستوى العاملي .وقد كسبت اجلمعية شهرة عاملية وذلك لرياديتها يف تكامل برامج حماية الطبيعة مع
التنمية االقتصادية االجتماعية.

www.rscn.org.jo

وزارة الزراعة

Ministry of Agriculture

تأسست وزارة الزراعة يف عهد إمارة شرق االردن يف تشكيلة الوزارة الثالثة عشرة بتاريخ  1929وصدرت تشريعات تتعلق
بالقطاع الزراعي منذ بداية تأسيس األمارة ،وتعمل وزارة الزراعة حاليا مبوجب قانون الزراعة رقم ( )44لسنة (،)2002
أما نظام تنظيم وإدارة الوزارة فهو النظام رقم ( )82لسنة ( )2004وتعديالته الصادر مبقتضى املادة ( )120من الدستور
وتعديالته .تتألف الوزارة من ثمان وثالثني مديرية ووحدة مركزية منها مديريتان مرتبطتان مبعالي الوزير وست مديريات
وثالث وحدات مرتبطة مباشرة بعطوفة األمني العام باإلضافة إلى اثنتي عشرة مديرية زراعة يف احملافظة ،وثالثني
مديرية زراعة يف ألوية احملافظات.

www.moa.gov.jo/ar-jo/home.aspx

اإلدارة امللكية حلماية البيئة

Rangers

الل الثاني ابن احلسني املعظم حفظه ّ
تأسست عام  2006مبباركة من صاحب اجلاللة امللك عبد ّ
الل  -ضمن جهود مديرية
األمن العام الرامية الستحداث إدارة الشرطة البيئية وبتاريخ  15كانون أول  2008مت اعتماد اسم اإلدارة امللكية حلماية
البيئة  .Rangersمنذ استحداث اإلدارة ولغاية  2014باشرت اإلدارة العمل امليداني من خالل تفعيل أقسام حماية البيئة يف
األقاليم األمنية اخلمسة ،باإلضافة إلى اختصاص قوات البادية امللكية ،حيث مت استحداث العديد من األقسام والفروع.
وتع ّد اإلدارة امللكية من أهم املؤسسات الوطنية التي تساهم يف احملافظة على البيئة يف األردن.

www.rangers.psd.gov.jo
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

United Nations Development Programme

هو الشبكة اإلمنائية العاملية لألمم املتحدة التي تدعو إلى التنمية املستدامة والنمو االقتصادي الشامل للجميع .ويعمل البرنامج
يف أكثر من  170دولة حيث يتعاون معها يف بناء وتبادل حلولها اخلاصة للتحديات اإلمنائية ضمن مجاالت التركيز الرئيسة
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهي احلد من الفقر والدميوقراطية ومنع األزمات واإلنعاش والبيئة والتنمية املستدامة.

www.undp.org

مرفق البيئة العاملي Global Enviornmnet Facility -
يعمل مرفق البيئة العاملي منذ العام  1991يف  183دولة على بناء شراكات بني املؤسسات الدولية ومنظمات املجتمع املدني
والقطاع اخلاص ،وذلك بهدف مجابهة التحديات البيئية العاملية ،ويف الوقت نفسه يعمل على دعم مبادرات التنمية
املستدامة من خالل كونه منظمة مالية مستقلة ،ويقوم املرفق بتقدمي منح ملشاريع تتعلق بالتنوع احليوي وتغير املناخ واملياه
الدولية وتدهور األراضي وطبقة األوزون وامللوثات العضوية الثابتة.
www.thegef.org

بيرداليف إنترناشونال BirdLife International -
هي أكبر شراكة حلماية الطبيعة يف العالم وتعمل بطريقة فريدة على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي ،حيث قدمت
مؤسسة بيرداليف إنترناشونال مساهمات متعددة يف مجال حماية الطبيعة واستدامتها وعملت على الربط ما بني برامج
التنمية واالحتياجات البشرية وحماية التنوع احليوي وتنتشر فيما يقارب من  120دولة.
www.birdlife.org

مشروع الطيور احلوامة املهاجرة Migratory Soaring Birds Project -
يعمل املشروع ضمن مؤسسة بيرداليف إنترناشونال وبدعم من مرفق البيئة العاملي وبإشراف برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي .ويهدف املشروع إلى ضمان تعميم وتفعيل أهداف وإجراءات إدارة احملافظة على الطيور احلوامة املهاجرة يف
قطاعات الصيد والزراعة والطاقة وإدارة النفايات والسياحة على مسار الطيور املهاجرة يف حفرة اإلنهدام /البحر األحمر
وحمايتها من االنقراض.
www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org

مؤسسة مافا MAVA Foundation -
هي مؤسسة خاصة مقرها يف دولة فرنسا تعمل على احلفاظ على التنوع احليوي ملصلحة الناس والطبيعة من خالل متويل
وتعبئة وتعزيز الشركاء ومجتمع حماية الطبيعة.
www.mava-foundation.org

155

دليل الصياد يف اململكة األردنية الهاشمية

اململكة األردنية الهاشمــية
رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية
()٢٠١٨/١١/٥٦٦٢
يتحمل املؤلف كامل املسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يع ّبر
هذا املصنف عن رأي دائرة املكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.
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