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كلـ ــمة الع ـ ــدد
مياثل �إعداد كل عدد من جملة �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط جتميع ق�صة موزاييك
من �أجزاء متفرقة لأحجية بيئية من القطع املبعرثة عرب املنطقة .قد ال نعلم ما هي ال�صورة
الكاملة ،لكن القطع املرتابطة يف الن�شرة ت�ساعدنا على ر�ؤية ال�صورة الأكرب .جتدون يف هذا
العدد ق�ضايا متفاوتة كاالجتار غري امل�شروع باحلياة الفطرية ،وا�ضطهاد احليوانات ال�ضارية،
و�أخطار الأمرا�ض العالية العدوى على املجموعات احليوانية .نقدم �أي�ضا  -لتفادي ال�شعور بالأ�سى
�أكرث مما يجب  -بع�ض الأخبار الإيجابية ومنها �إمكانيات ال�سياحة الرفيقة بالبيئة ،والتدريب
البيئي عن احليوانات البحرية ،ورحلة ملهمة لإعادة ربط ال�شباب الوطني بتقاليدهم وبيئتهم.
قد يكون جتميع العدد �أحيانا �أمرا روتينيا للمحررين املتطوعني بينما نتوىل نحن مالحقة الكتاب
امل�شاركني ،وحترير الن�صو�ص ،وتن�سيق الرتجمات ومراجعتها ،وتبادل امل�سودّات مع امل�صممني
واملطابع� ،إىل �أن نرى نتيجة هذه اجلهود وهي تو�ضع يف املظاريف .لكن ،ودون النظر لروتينية بع�ض
الأعمال ،ف�إن هناك �شعورا باالرتياح والفخر عندما ن�صل �إىل املنتج النهائي� .إننا ن�أمل �أن ت�ؤدي هذه
ال�صور والتقارير ،والتي ت�صور اجلوانب اجليدة وال�سيئة والقبيحة من التفاعل الب�شري مع البيئة� ،إىل
امل�ساهمة ولو ب�شكل قليل �إىل فهم �أف�ضل للعالقة املعقدة للب�شر مع احلياة الفطرية يف ال�شرق الأو�سط.
ن�ض ّمن هذه الن�شرة ق�ص�صا تعر�ض �أف�ضل و�أ�سو�أ ما ميكن �أن يفعله الب�شر باحلياة الفطرية.
لعل القراء ي�شعرون بالأ�سى عندما يقرئون عن ا�ضطهاد احليوانات ال�ضارية يف اململكة
العربية ال�سعودية� .إن �صور الذئاب املعلقة من الأ�شجار قا�سية ومثرية للحزن .ال ميكنني ك�أب
لطفلني قراءة مثل هذا التقرير دون �أن �أت�سائل  ...ما الذي �سيبقى لأطفايل لي�شاهدوه من
هذا العامل اجلميل ،و�أكرث من ذلك ،ما الذي �سيبقى لأطفال املنطقة العربية لي�شاهدوه يف
امل�ستقبل� .صحاري خاوية تنترث فيها العظام ويغطيها رداء من �أكيا�س البال�ستيك .لعل ذلك
هو ال�سيناريو الأ�سو�أ .ك�أ�س ن�صف مملوءة؟ رمبا .لكنه يقع يف جمال االحتماالت؟ قطعا.
هو �إذا موزاييك من الر�سائل البيئية .لدينا م�ساهمات من �إندي�-آكت ،وهي رابطة من
النا�شطني امل�ستقلني ،الذين يديرون ب�شجاعة حملة جلعل لبنان توقع اتفاقية �سايت�س� .إن واقع
عدم توقيع لبنان والبحرين والعراق التفاقية �سايت�س يجعل منها حماورا «لغ�سيل» االجتار يف
احلياة الفطرية يف املنطقة� .إنه لأمر م�شجع �أن يبلغ احلما�س باللبنانيني �إىل �إدارة حملة
حول الق�ضايا البيئية .نحن يف منطقة اخلليج بحاجة �إىل مزيد من املواطنني املرتبطني
بالبيئة ،لذا ف�إن مبادرات على �سبيل «على خطى �أ�سالفنا» هي يف غاية الأهمية لإعادة
ارتباط الطالب املحليني مع تقاليدهم ومع البيئة� .إن هناك حاجة للمزيد من الفر�ص لربط
املواطنني بالطبيعة .ارتباطا مبا تقدم؛ ف�إن الن�شرة التي �أ�صدرتها يون�سكو م�ؤخرا عن ال�سياحة
الرفيقة بالبيئة يف حمميات املحيط احليوي هي وثيقة جتيء يف وقتها للرتويج لفوائد ال�سياحة
املرتكزة على املجتمعات واال�ستدامة .تقدم الن�شرة (املتوفرة للتحميل) معلومات هامة
عن التنمية الأف�ضل ملناطق جمال الطبيعة وحمايتها بح�سا�سية وكفاية من «غول التطوير».
�إن احلمى القالعية هي مر�ض �شديد العدوى ،وهو غري قاتل يف العادة ،ي�صيب املجرتات واخلنازير
ويظهر يف �شكل تقرح للغ�شاء املخاطي للفم ويف اجللد والأقدام .يتواجد الفريو�س يف القطعان
الأهلية يف العديد من بلدان �أفريقيا وال�شرق الأو�سط ،وقد �أبلغ عن انت�شار حديث للمر�ض يف
العراق و�إ�سرائيل والأردن و�سوريا والكويت والبحرين .يظهر التقرير املن�شور يف هذا العدد عن
حالتني حديثتني من انت�شار احلمى القالعية يف الإمارات العربية املتحدة ويبني �أهمية �إجراءات
التطعيم .كانت معدالت النفوق عالية يف �أحد املجموعات التي مل حت�صّ ن الغزالن فيها بالتطعيم
�إذ �أ�صيبت احليوانات بالعدوى ونفقت� ،أما يف جمموعة ثانية حيث كانت معظم احليوانات الربية

�أهداف جملة احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط
 .تع ــزيز الوعي البي ــئي ومناق�شة امل�س ــائل املتعلقة باملح ــافظة على البيـ ــئة واحلي ــاة الب ــرية يف ال�شـ ــرق الأو�سـ ــط.
 .ن�شـر املعلوم ــات لتمكني املخت ــ�صني من الإطـ ــالع على �أ�سـ ــاليب الإدارة الأفـ ــ�ضل للحيـ ــاة الب ـ ــرية والعنـ ــاية بها.
 .توفيـ ــر نقـ ــاط ات�ص ــال مركزية لتقدمي املعلومـ ــات والنــ�صائح العملي ـ ــة حـول �إدارة احلي ـ ــاة البــرية يف املنــطقة.

1

املع ّر�ضة قد تلقت التطعيم ،فقد كان ت�أثري املر�ض
طفيفا ومل تنفق �سوى حفنة قليلة من احليوانات.
�إن الرقابة البيطرية املرتاخية يف املنطقة تعني –
ل�سوء احلظ – ّ
توطن �أمرا�ض فريو�سية كاحلمى
القالعية و�أن على من يديرون املجموعات توخي
بالغ احلذر حلماية قطعانهم .لقد بلغتنا تقارير
غري م�ؤكدة �أن �إحدى جمموعات احليوانات الربية
قد فقدت الآالف من الغزالن م�ؤخرا ب�سبب احلمى
القالعية .ماذا كان احلال لو كانت هذه احليوانات
قد ط ّعمت؟ �إن معاملة وكبح احليوانات للتطعيم �أمر
يتطلب الكثري من اجلهد والوقت دون �شك ،لكن،
ومع تقدم �أنظمة الكبح واملعاملة �أ�صبح بالإمكان
التعامل مع �أعداد كبرية من احليوانات مما يجعل
تطبيق �إجراءات العالج الوقائي �أمرا ممكنا.
ختاما ،نود �أن نو�صي بالإطالع على مطبوعة
حول وجهات نظر عاملية يف �إعادة التوطني

 “Global Re-Introduction PerspectivesReintroduction Case Studies From Around
” The Worldالذي حرره بريتبال �سوراي ون�شرته

املجموعة التخ�ص�صية لإعادة التوطني يف .IUCN
يعر�ض الكتاب قدرا غري قليل من م�شاريع ال�شرق
الأو�سط ،ومنها مراجعات لإعادة توطني احلبارى،
واملها العربي ،والنعام �أحمر العنق ،وغزال الرمال،
مما يجعل منه مرجعا مفيدا جدا لكل من يعمل يف
م�شاريع تت�ضمن �إعادة توطني احليوان يف املنطقة
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لبنان  -عودة �إىل خارطة التجارة غري ال�شرعية باحليوانات الربية
�سومر دقدوق
الإرتباط� :إندي�-آكت – رابطة النا�شطني امل�ستقلني ،بريوت ،لبنان soumar@indyact.org

مقدمة
يركز القانون الدويل الذي يحكم االجتار بالأنواع املهددة� ،أي االتفاقية الدولية لالجتار ب�أنواع احليوان والنبات املهددة باالنقرا�ض
– �سايت�س  - CITESعلى �سبب واحد لفقدان الأنواع ،ويحوي �أهدافا و�أحكاما هي يف العموم �أو�ضح و�أقوى و�أكرث مبا�شرة باملقارنة
مع �أنظمة التنوع احليوي الأو�سع� 1.إن االجتار باحلياة الربية الغريبة هي جتارة تدر الأموال ،ويجري يف كل عام �شراء وبيع مئات
املاليني من �أعداد النباتات واحليوانات ،و�أجزاءها وم�ستخرجاتها 2.ت�ص ّنف �إتفاقية �سايت�س الأنواع يف ثالثة مالحق وفق ت�أثري
االجتار على بقائها ،وقد �أن�ش�أت عدة م�ستويات من الرقابة .ي�ضم امللحق � 1أكرث الأنواع تعر�ضا لتهديد االنقرا�ض .ي�سرد امللحق
 2الأنواع التي هي غري مهددة حتى الآن ولكنها تعترب مت�أثرة باالجتار �إذا ترك دون تنظيم ودون وجود �سلطة علمية حتدد ما �إذا
كانت ح�ص�ص الت�صدير ت�ض ّر ببقاء الأنواع .ي�ضم امللحق الثالث �أنواع مدرجة طوعيا من قبل دول جمال توزيع هذه الأنواع1.
درا�سة حالة– لبنان
لبنان لي�ست طرفا يف اتفاقية �سايت�س ،وهو حمور لالجتار العاملي – ب�شكل غري �شرعي �أحيانا – باحليوانات الربية .يتم يف
لبنان �سنويا ا�سترياد وت�صدير و�إعادة ت�صدير ع�شرات الآالف من احليوانات .يتوجب ،ر�سميا ،ح�صول احليوانات امل�ستوردة على
�شهادات �سايت�س ،كما �أن احليوانات امل�صدرة يجب ح�صولها على �شهادات �سايت�س لدخول الدول الأخرى .يوجد يف لبنان ،لهذا
الغر�ض ،موظفي �سايت�س مركزيني يف وزارة التجارة ،يقومان ب�إ�صدار ال�شهادات املطلوبة.
ورغم �أن قوانني لبنان تتطلب �ضرورة وجود �شهادات �سايت�س عند االجتار باحليوانات الربية� ،إال �أن العديد منها تدخل �إىل البلد
وتغادره ب�شكل غري قانوين �أو ب�شهادات �سايت�س م�شكوك فيها .مت الإبالغ عن حاالت �إدخال حيوانات �شمبانزي �إىل البالد بدون �شهادات
�سايت�س .تدعي بع�ض مراكز �إكثار احليوانات الربية �أنها رّ
تكث بوم احلظرية  Tyto albaلأغرا�ض الت�صدير .تتميز جتارة احليوانات
الربية يف لبنان بالقليل من ال�شفافية والكثري من الف�ساد ،لكن ما جذب اهتمام املجتمع الدويل كان االجتار اللبناين يف ال�سلحفاة
اليونانية (الإغريقية)  .Testudo graecaتتلقى �سايت�س العديد من التقارير املت�ضاربة مما يزيد من ال�شكوك يف االجتار بهذا النوع.
�أظهر تقريران رقمني خمتلفني لإجمايل ت�صدير هذا النوع للأعوام  .2002-1996زاد الرقم لب�ضع �سنني عن � 7000سلحفاة3،4 .
قامت جلنة �سايت�س للحيوان يف عام  2008بتفوي�ض  IUCNجلمع املعلومات عن بيولوجيا و�إدارة االجتار يف ال�سالحف اليونانية
يف لبنان .ينت�شر هذا النوع يف �شمال �أفريقيا وجنوب �أوربا وجنوب غرب �آ�سيا ،ويعي�ش يف �أكرث من  25دولة� 4.أفادت �سلطة
�إدارة �سايت�س بلبنان �أنه مل جتري �أي درا�سات لو�ضع التعداد وعليه ف�إن و�ضع النوع يف الربية غري معروف ،و�أنه وعلى الرغم
من وجود مرافق للإكثار يف الأ�سر يف لبنان� ،إال �أنه من غري الوا�ضح �إن كان لديها القدرات الالزمة لإنتاج الأرقام امل�صدّرة3.
ال�سلحفاة اليونانية مرغوبة كحيوان تدليل منزيل ،3لكن الطلب يف لبنان لي�س ذي �ش�أن� ،إال �أن الأعداد الكبرية امل�صدّرة منها
– �سواء الربية منها �أو تلك التي �أكرثت يف الأ�سر – �أقلقت املهتمني يف لبنان وقادت �إىل ح�صر للت�صدير يف عام � .2004أبلغت
�سلطة الإدارة يف لبنان �سكرتارية �سايت�س �أنه يف غياب �أي ح�ص�ص للت�صدير ،ف�إن الت�صدير ممنوع ،و�أن احلظر �سي�ستمر ولن
يرفع �إىل حني و�ضع �إجراءات منا�سبة .ا�ستنادا �إىل هذا التقرير ،قررت �سايت�س ت�صنيف االجتار بهذا النوع يف لبنان على �أنه»�أقل
�أهمية»3.
�إال �أن �إندي�-آكت علمت يف نوفمرب املا�ضي �أنه ،وعلى الرغم من احلظر ،ف�إن �شحنة من ال�سالحف اليونانية «يدّعى» �أنها �أكرثت
يف الأ�سر هي برهن الت�صدير ،وبد�أت يف التحقيق يف الأمر .قامت الرابطة بزيارة مركز الإكثار الذي كان ُي�شك يف قدراته الإنتاجية
ووجدته حتت امل�ستوى املطلوب ،ووجدت �سالحف ميتة يف كافة �أنحاء املزرعة التي بدت مهجورة .قامت �إندي –�آكت ،بعد توثيق

�صورة � :2سلحفاة تبلغ �أكرث من � 10سنوات من العمر يف مزرعة يف لبنان
)(©IndyACT/Hmaidan

املوقع – بتقدمي �شكوى لوزارة الزراعة وطالبت ب�إجابات عن
املمار�سات امل�شبوهة .وعندما مل تتلقى �أي �إجابات مع ا�ستمرار
�إجراءات الت�صدير قامت �إندي�-آكت بحملة وجنحت يف �إيقاف
ال�شحنة يف املطار قبل �إر�سالها للخارج .قام عامل م�ستقل من
اجلامعة الأمريكية يف بريوت بعد ذلك بفح�ص مركز الإكثار
املعني من جديد و�أكد �أن معظم ال�سالحف املوجودة هناك هي من
�أعمار ال تقل عن � 5سنوات� ،أي �أنها قد �أ�سرت يف الربية ومل يجري
�إكثارها يف املن�ش�أة .وجد� ،إ�ضافة لذلك� ،أن ح�ص�ص الت�صدير
مل حتدد على �أ�سا�س علمي �صحيح ،و�أنه مل يتم �إجراء �أي درا�سة
وطنية لتفا�صيل بيانات التعداد لل�سالحف اليونانية ،وهي �إحدى
التزامات �سلطة �سايت�س اللبنانية.
التو�صيات

�صورة  :1اجتماع تطوير احلياة الفطرية )(©Declan O’Donovan

ت�شتبه �إندي�-آكت يف �أن لبنان ي�ستخدم كمحور «لغ�سيل» احليوانات
الربية ،حيث ت�ستورد بع�ض الأنواع ب�صورة غري قانونية ،ثم متهر
باخلتم القانوين قبل �إعادة ت�صديرها� .إن لبنان والعراق والبحرين
هي الدول الوحيدة التي مل تعتمد اتفاقية �سايت�س ،مما يجعل منها
منافذ تهرب دولية .وعليه ،ف�إن �إندي�-آكت تطالب ال�سلطات
اللبنانية باعتماد االتفاقية والقيام بالأبحاث على امل�ستوى الوطني
للتقييم العلمي لو�ضع كل من الأنواع التي يجري ت�صديرها ،و�أن
حتدد على �أ�سا�س ذلك ح�ص�ص الت�صدير امل�ستدامة .كما تطالب
مبراقبة مراكز �إكثار احليوانات الربية ب�شكل �صارم من قبل جلنة
م�ستقلة ت�ضم ذوي امل�صلحة من خمتلف القطاعات ،و�أن تكون ف�إن
�إجراءات �إ�صدار ال�شهادات يجب �أن تكون �أكرث �شفافية ومنفتحة
للجمهور .و�إىل حني �أن يتم كل ما تقدم ،يجب وقف كل عمليات
االجتار باحليوانات الربية.
املراجع

�صورة  :1ت�شاريل :تهريب �شمبانزي ب�صورة غري قانونية �إىل لبنان

)(©IndyACT/Hmaidan

تتوفر ن�سخة كاملة على هيئة ملف  PDFمن التقرير ت�ضم كافة
املراجع على موقعنا وميكن حتميلها.
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مركز معلومات بيئي ل�سالحف جزيرة م�صرية
1

نان�سي باباتانا�سبولو
امل�شروع الكويتي للحفاظ على ال�سالحف البحرية� ،ص.ب  ،214383دبي ،الإمارات العربية املتحدة
nancyktcp@gmail.com

�سالحف بحرية ،مركز معلومات بيئي ،جزيرة م�صرية
تقع جزيرة م�صرية قبالة ال�ساحل ال�شرقي ل�سلطنة ُعمان وهي �أكرب جزرها .ي�ضم حميط اجلزيرة عددا من ال�شواطئ
الرملية تقيم فيها �أربعة �أنواع من ال�سالحف �أع�شا�شها يف كل عام؛ يعي�ش يف اجلزيرة �أي�ضا �أكرث من  400نوع من الطيور يف
م�سطحاتها الطينية و�شواطئها ووديانها؛ كما ت�شاهد الزواحف يف بع�ض تاللها؛ وتتواجد الرخويات يف بحرها؛ ويقع يف جنوبها
حيد مرجاين بكر.
ت�أ�س�س م�شروع حماية �سالحف م�صرية  MTCPبوحي من الرثوة البيئية واحلاجة للمزيد من املعرفة واحلماية نظرا للتطورات
امل�ستقبلية .تقدم كل من م�ؤ�س�سة �شركة توتال للتنوع البيئي والبحر و�شركة توتال ُعمان الدعم املايل للم�شروع الذي يقوم
بن�شاطاته بدعم خربات �شركة ايبيدك�س  IPEDEX Productions L.L.C.وعناية الإدارة العامة وزارة البيئة وال�شــئون املناخية.
لقرابة �أربعة �سنوات ،تواجد امل�شروع يف اجلزيرة مع جمموعة من الباحثني من �أنحاء خمتلفة من العامل يف املرة الأوىل
التي تتعاون فيها �شركة خا�صة مع حكومة ُعمان يف مثل هذا امل�شروع ، .وقد وفد �إىل م�صرية وعلى مدى ثالثة �سنوات خرباء
يف ال�سالحف البحرية ،والطيور ،واحليود املرجانية ،والرخويات ،والتثقيف البيئي ،وامل�ؤ�س�سات البيئية ،والت�شريع ،والتنمية
امل�ستدامة و�ساهموا يف حمايتها واحلفاظ عليها ،متبعني ال�سيا�سات احلازمة للحكومة ال ُعمانية يف �ش�أن التنمية امل�ستدامة.
�إ�ضافة �إىل تطويره ملناهج تعليم بيئية للمدار�س املحلية ،والك�شف عن البيانات الهامة عن ال�سالحف البحرية والطيور ،و�إجناز
خطة �إدارية للتنمية امل�ستدامة؛ قام فريق توتال /ايبيدك�س بتقدمي �شيء �آخر مل�صرية :وهو �أول مركز معلومات بيئي يف ُعمان،
�أن�ش�أ بوحي �سالحفها البحرية ،ي�صف ويعر�ض الرثوة البيئية املميزة مل�صرية لأهل املنطقة وطالب املدار�س وزوار اجلزيرة
على حد �سواء.
تتواجد مراكز املعلومات البيئة يف عدة دول وخا�صة يف املناطق النائية حيث ي�صعب �إن�شاء املتاحف وعنايتها .تهدف املراكز
�إىل تقدمي جمموعة لوحات عر�ض تقدم املعرفة ب�شكل دائم و�سهلة الفهم بغر�ض تقدمي الكنوز البيئية والثقافية التي متيز
املنطقة م�ساهمة بذلك يف فهمها وتقديرها و�صونها .يت�ضمن مركز املعلومات البيئي مل�صرية ،والذي �صممه فريق عاملي
من املتخ�ص�صني ،معلومات عن ال�سالحف البحرية على امل�ستويات العاملية والوطنية واملحلية ،وعن طيور م�صرية وحيودها
املرجانية وحيتانها ودالفينها� ،إ�ضافة لعر�ض  250من الرخويات التي توجد يف �سواحل م�صرية مبا فيها �صدفة «�إلواز»
امل�ستوطنة باجلزيرة والتي �س ّميت على ا�سم زوجة الدكتور دونالد بو�ش.1
يقع املركز يف املبنى اجلديد لبلدية م�صرية ،ويقدم معلومات عن بيئة اجلزيرة وتت�ضمن لوحات عرو�ضه �صورا خمتارة من التي
التقطها م�صورو امل�شروع ،كما �أعدت �صناديق للن�صو�ص والر�سوم لتو�ضيح حركة ال�سالحف يف املنطقة.
يتعرف الزائر للمركز على اجلزيرة و�أهلها من لوحة ا�ستهاللية يجدها على ي�ساره لدى دخوله الباب« .م�صرية� :أعجوبة
مرحبة» هو عنوان هذه اللوحة ،التي ت�صف ذلك ب�شكل كامل تلك ال�صور الرائعة ،وتقدم الن�صو�ص بع�ض التفا�صيل
طبيعية ّ
عن الن�شاطات االقت�صادية والبيئة ،وتثني على ح�سن �ضيافة �أهل اجلزيرة .يلقى الزائر بعد ذلك ولدى تقدمه يف اجتاه عقارب
ال�ساعة تعريفا وو�صفا موجزا للحيتان والدالفني التي �شوهدت قبالة اجلزيرة� ،إذ �أن احلوتيات قد كانت جماال لدرا�سات طويلة
املدى حول اجلزيرة من قبل باحثني من �شتى �أنحاء العامل والذين �شكل بع�ضهم قطاعا من �سكان اجلزيرة لعدة �سنني .عند
ا�ستمرار الزائر يف التقدم ي�سارا يتلقى حتية من زقزاق �سرطان) حنكور) «يطري» فوق ال�شاطئ ،وطري فالمنجو (ب�شرو�ش)
«يطري» فوق م�سطحات طينية ،وتقع حتت هذه الطيور «الطائرة» ثالثة طاوالت ت�صف طيور اجلزيرة وفق فئاتها ب�شكل يع ّد
الزائر ملا �سرياه خالل ا�ستك�شافاته وهو يحمل املنظار والكامريا.
تهيمن ال�سالحف على املركز ،وحتتل اجلدران الرئي�سة واجلانبية املواجهة ملدخله ،فيجد الزائر �أ�شكاال ثالثية الأبعاد تقارب
احلجم الطبيعي ل�سالحف النملة والرمياين واخل�ضراء ورديل الزيتونية ومنقار ال�صقر« ،ت�سبح» �أمام خلفية بلون �أزرق فاحت
يومئ للبحر وب�شكل يتيح له التمتع مبنظرها ومالحظة ت�شابهاتها واختالفاتها .تتوفر معلومات عن الأنواع اخلم�سة يف خم�س
لوحات م�ستقلة ت�ضم خرائط تبني املواقع الرئي�سة لتع�شي�شها ،بينما ت�صف طاولتني دورات حيواتها ،والأخطار التي تواجهها،

�صورة :1
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�سلحفاة الرمياين على �شاطئ الظاهرية ،م�صرية )(©Martin Gaethlich/MTCP

�صورة  :2لوحة �سلحفاة الرمياين مركز معلومات البيئة )(©Martin Gaethlich/MTCP

ودورها امل�صريي يف حميطات العامل .يجد الزائرون �أنف�سهم بعد
ال�سالحف «مغمورين» يف لوحة حتاكي املياه التي ت�ست�ضيف احليد
املرجاين جلزيرة م�صرية ،وتهيمن عليها الأهمية الفائقة للحيود
عرب العامل وو�صف احليد البكر جلزيرة م�صرية ،وقبل موا�صلة
م�سريه ،ال ميلك ال�ضيف �إال �أن يق�ضي وقتا يف ت�أمل املخلوقات التي
ت�ضمها اللوحة� :سالحف ،و�سمكة النيمون (�شقائق النعمان)،
واملراجني ،واحل ّبار والكثري غري ذلك .يلي ذلك �صناديق زجاجية
تعر�ض القواقع البحرية وجمموعة من  250نوعا من الرخويات
من ذات امل�صراعني واملربقعة جمعها ال�سيد مارتن داي – الذي
�أقام يف اجلزيرة ملدة طويلة – و�أهداها للمركز .ت�صف لوحة
على اجلدار الرخويات و�أهمية ت�أثري وريح ال�صيف املو�سمية عليها
يف ُعمان.
ترحب جزيرة م�صرية بكل من يطلب اال�ستك�شاف� .إذا قمت
بزيارتها ،فعليك البدء بزيارة ملركز معلومات البيئة ترثي زيارتك
باملعرفة واالهتمام.
املراجع
Bosch, D. & Bosch, E., 1982, Seashells of Oman,
illust.col. Longman Group, London, UK. 206 and
Bosch, D. et al., Seashells of Eastern Arabia, Motivate
Publishing 2008, Dubai, UAE, 179.

�صورة � :3أفراخ �سلحفاة الرمياين متوجهة للبحر� ،شاطئ بيا�ض ،م�صرية
)(©Martin Gaethlich/MTCP
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مالحظات على مر�ض احلمى القالعية يف حيوانات برية
ط ّعمت ومل تط ّعم يف الإمارات العربية املتحدة
3

توم بيلي ،1ديكالن �أودونوفان ،2جيورج ِك ّنه� ،3ألري�ش فرينريي

1م�ست�شفى دبي لل�صقور� ,ص ب  ،23919دبي ،الإمارات العربية املتحدة2 .مركز وادي ال�صفا للحياة الرب ّية� ،ص ب  ،27875دبي،
الإمارات العربية املتحدة3 .املخترب املركزي للبحوث البيطرية ،دبي ،الإمارات العربية املتحدةcvrl@cvrl.ae .

احلمى القالعية  FMDهي مر�ض عايل العدوى ،وغري قاتل يف العادة ،ي�صيب املجرتات ويظهر يف �شكل حتو�صل للغ�شاء املخاطي للفم ويف
اجللد والأقدام ( ..)2001 ,Thompson et alي�ستوطن الفريو�س يف ال�شرق الأو�سط بالنمطني امل�صليني ( )Oو (A) (Knowles et al
 .)2005هناك القليل من حاالت انت�شار احلمى يف احلياة الربية يف املنطقة ،رغم �أن املر�ض قد ورد يف تقرير عن الغزالن يف �إ�سرائيل يف عام
 )2009 ,Promed( 2007كما �أن  )1986( Shimshony et alو�صف انت�شارا للمر�ض يف غزالن اجلبال �أدى لن�سبة حادة من الوفيات.
تلخ�ص مقالتنا خ�صائ�ص حالتي انت�شار احلمى القالعية ،يف جمموعتني من املجرتات الربية ،مل يجري تطعيم احليوانات يف �أحدها،
بينما ط ّعمت حيوانات املجموعة الأخرى ،وتربز �أهمية �إجراءات التطعيم حلماية احلياة الربية يف منطقة ت�ستوطن فيها عدوى الأمرا�ض
الفريو�سية ،مبا فيها احلمى القالعية.
املوقع ( 1غري مط ّعم) ي�ضم جمموعة (~ )100من غزال دوركا�س (عفري)  ،Gazella dorcasوكذلك (~ )25من �أيل
�سيكا  Cervus Nipponتعي�ش داخل حديقة كبرية م�س ّورة يف دبي� .ضم املوقع �أي�ضا مزرعة للألبان .نفق الكثري من الغزالن
يف الأ�سبوع ال�سابق للبحث .لوحظ يف � 2008/12/29أن معظم الغزالن كانت عرجاء و�أن الكثري من �صغار الغزالن قد
نفقت� .أما الأيل ،فرغم �أن معظمها قد �أظهر العرج �إال �أنه مل ينفق �أي منها .مت �إجراء القتل الرحيم على �أربعة غزالن فاقدة
احلركة ونقلت �إىل خمترب �أبحاث الطب البيطري املركزي .نفق يف املح�صلة قرابة  %50من الغزالن يف فرتة � 6أ�سابيع.
لوحظ ت�آكل يف �أل�سنتها لكن مل ت�شاهد �أي �آفات يف الأقدام .مت عزل فريو�س نوع ( )Oمن ت�آكل الأل�سن ومن الأع�ضاء.
املوقع  2ي�ضم جمموعة خا�صة تت�ألف من (~)80ظبيا �أ�سودا  ، Antelope cervicapraو(~ )20غزال رمال Gazella
 ،subgutturosa maricaو(~ )45مها عربيا  ،Oryx leucoryxو(~ )8غزال جبال  ،Gazella gazellaو(~� )48إمباال
 ،Aepyceros melampusو(~ )36غزال �سبيكي  Gazella spekeiيف موقع خارج دبي .كانت معظم املجرتات قد ط ّعمت �ضد
احلمى القالعية منذ  .2006كان املها العربي وغزالن اجلبال وغزالن �سبيكي وجمموعة من  10غزالن رمال موجودة يف حظائر
م�س ّيجة وكان كل حيوان بالغ يف هذه املجموعات قد ط ّعم خالل الأ�شهر الثالثة ال�سابقة .توجد الظبي الأ�سود والإمباال وبقية غزال
الرمال يف م�ساحة  350هكتارا من املوقع .ورغم �أن الكثري من هذه احليوانات قد �أم�سكت وط ّعمت �سنويا ب�سوقها عرب نظام م�ضمار
( ،)2006 O’Donovan and Baileyف�إنه مل ميكن �إم�ساك كل �أفرادها .نقدّر �أن  %75من احليوانات قد ط ّعمت قبل � 12-10شهرا.
عرث يف  2009/1/29على �أنثى ظبي �أ�سود يف تايل الو�ضع مثبطة وغري قادرة على الوقوف بجوار عجل ميت كانت قد ولدته� .أجري
القتل الرحيم للأنثى ونقلت �إىل خمترب �أبحاث الطب البيطري املركزي� .ضمت الأعرا�ض امل�سجلة ت�آكال يف الل�سان ،وتقرحا ب�ؤريا
يف ال�شفة ،وخطوطا بي�ضاء يف ع�ضالت جدار القلب .مت عزل فريو�س نوع ( )Oمن الأن�سجة .يف �شهر فرباير ،ت�أكد وجود احلمى
القالعية يف عجل مها عربي جهي�ض ،وظبي �أ�سود نا�شئ ،وعجلي غزال رمال .فيما عدا �أنثى الطبي الأ�سود التي ماتت بالقتل.
الرحيم مل يعزل فريو�س احلمى القالعية من �أي من احليوانات البالغة يف املوقع 2-منذ احلالة الأوىل وحتى الآن (يونيو .)2009
�أر�سلت الفريو�سات املعزولة من كال حالتي االنت�شار �إىل املخترب املرجعي العاملي يف معهد �صحة احليوان
(اململكة املتحدة) .وجد �أن فريو�س ( )Oقريب جدا من �سالالت يف الهند  ،2001-Indو�إيران .2001-Irn
مل يتم ت�أكيد م�صدر العدوى يف كلتا حالتي االنت�شار .قد تكون عدوى املوقع 1-قد جاءت من قطعان ا�ستوردت حديثا �أو من زبل روث

�صورة  :2غزال يظهر عرجا �أحاديا )(©Tom Bailey

البقر ،وقد جلب كالهما من دول جماورة يعرف ا�ستيطان احلمى
القالعية فيها� .أما املوقع 2-فقد �أبلغ الطبيب البيطري للموقع كاتبي
هذا التقرير �أنه قد حدثت �إ�صابات باحلمى القالعية يف مزرعة �أغنام
جماورة مبا�شرة قبل انت�شاره يف احلياة الربية.
تظهر حالتي االنت�شار هاتان �أن احلمى القالعية قد جتلب اخلراب
للمجموعات الأ�سرية من املجرتات الغريبة املعر�ضة التي مل تتلقى
التطعيم .هناك القليل من جمموعات احلياة الربية يف ال�شرق
الأو�سط التي حت�صّ ن حيواناتها بالتطعيم ب�شكل روتيني �ضد الأمرا�ض
املعدية� .إن ال�سبب الهام لذلك هو �صعوبة الإم�ساك ب�أعداد كبرية
من احليوانات الغريبة ال�سائمة كالغزالن واملها والتعامل معها
ب�شكل �آمن� .أ�صبح ا�ستخدام �أنظمة التعامل مع احليوانات الغريبة
�أكرث �شيوعا ( .)Tamer, Fauna Research, USAكان املوقع2-
قد با�شر برنامج تطعيم �سنوي لكافة املجرتات منذ عام .2006
يحتوي هذا العدد على ملخ�ص لدرا�سة )2008( Kilgalon et al
لتقييم اال�ستجابة املناعية للمها العربي للقاح احلمى القالعية .و�صل
امل�ؤلفون �إىل �أن جرعة واحدة من لقاح احلمى القالعية قد ال حتدث
ا�ستجابة للأج�سام امل�ضادة يف املها العربي كافية ملنح حماية باقية
والتو�صية بها كنظام وقائي معياري ،واملتابعة بجرعات الحقة كما
يف قطعان املا�شية الأهلية .لكن ،ومن املنظور العملي ،ف�إن الإم�ساك
بالقطعان من ذوات الظلف الغريبة لإعطائها جرعة معززة بعد �شهر
من التطعيم الرئي�س ،بل وحتى ملرتني يف العام هو �أمر م�ستحيل عمليا
يف معظم املجموعات .تدل م�شاهداتنا �أنه على الرغم �أن معظم
احليوانات يف املوقع 2-جرى تطعيمها مرة يف العام� ،إال �أنها اكت�سبت
حماية جيدة عند تعر�ضها لنف�س �ساللة الفريو�س التي �أدت لوفيات
مرتفعة يف الغزالن غري املط ّعمة يف املوقع .1-من اجللي �أن هناك
حاجة للمزيد من البحث يف هذا املجال.

املراجع
تتوفر ن�سخة كاملة على هيئة ملف  PDFمن التقرير ت�ضم كافة املراجع
على موقعنا وميكن حتميلها.

�صورة  :1غزال مي�شي على �أطراف القدم )(©Tom Bailey

�صورة � :3آفات الفم يف غزال م�صاب باحلمى القالعية )(© CVRL, Dubai
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على خطى �أ�سالفنا – توطيد الإح�سا�س باملكان
ديفيد جنز
االرتباط :الإرتباط :املدير التنفيذي ،ليربا david.jenns@libra-uae.com -

منذ �أول و�صويل للإمارات العربية املتحدة للعمل كمدر�س يف كليات التقنية العليا يف مدينة العني يف عام � ،1996أ�صبحت
الرحل الذين جابوا بحار الرمل ال�شا�سعة على منت اجلمال قبل و�صول ال�سيارات.
مفتونا بال�صحراء وعامل البدو �أولئك ّ
لكن ،ومع اكت�شاف النفط يف املنطقة وابتداء احلداثة ،تراجع الكثري من التقاليد و�أن�شطة الرتاث لدى �شباب اليوم الذين
جذبهم خ�ضم النمو املت�صاعد يف بلد غني بالنفط ،وباتوا جد توّاقني ملعانقة قيم القرن الواحد والع�شرين� .إن الكثريين
من �شباب و�شابات دول التعاون اخلليجي هم يف خطر فقدان روابطهم مع بيئتهم الطبيعية وتقاليدهم كركوب اجلمال
مثال.
تتمتع الإمارات العربية املتحدة بت�ضاري�س طبيعية متنوعة ممتدة لت�شمل �شواطئ ذات خلجان متاثل الفيوردات،
وجبال مذهلة ،و�سهول �سافانا ع�شبية ،وبحار رمال عظيمة هي العنوان الرديف للمنطقة .كانت هذه املناطق �سابقا
تعج باحليوانات ال�ضارية مبا فيها الذئاب والنمور العربية ،وبالأرانب الربية والغزالن واحلبارى والن�سور� ،إال �أن
ّ
معدل التنمية كان من ال�شمول لدرجة ابتالع وح�ش التطور ملناطق �شا�سعة .يعي�ش الكثري من ال�شباب الآن يف املدن
الأنيقة وك�أنهم يف �شرنقة تعزلهم عن عامل الطبيعة الذي يقع على بعد ب�ضعة كيلومرتات من الزحف احل�ضري.
� ّأ�س�ست �أثناء عملي يف كلية التقنية العليا يف ال�شارقة مبادرة لإن�شاء برنامج لتعزيز الهوية الوطنية وا�ستعادة
ال�صلة مع الرتاث املحلي وتعريف املواطنني ال�شباب على التنوع واجلمال الطبيعي الرائع للإمارات ،وح�صلت
يف �سبتمرب على املوافقة للبدء يف التخطيط لقيادة قافلة على ظهر اجلمال عرب الدولة .كانت خطة الرحلة،
التي حملت ا�سما منا�سبا هو «على خطى �أ�سالفنا» ،هي تتبع خط قوافل اجلمال التقليدية من عري�شة
قدمية تقع �أح�ضان خلجان جبال احلجر �إىل ال�شارقة وهي �إحدى �أقدم م�ستوطنات الإمارات ال�شمالية.
وهكذا ،ومع بزوغ �شم�س ال�سبت  22نوفمرب ،وب�صحبة ت�سعة طالب واثني ع�شر جمال ،ومرتدين اللبا�س التقليدي
من كندورة وغرتة ،غادرنا دبا احل�صن منطلقني يف رحلتنا التاريخية .كنا قد علمنا قبل البدء يف رحلتنا ،وعلى
نحو الفت للنظر� ،أن واحدا فقط من الطالب كان قد �سبق له ركوب اجلمال ،لكننا �أ�صبحنا جميعا يف نهاية اليوم
الأول على دراية بالركوب وتلقينا درو�سا يف املالحة ومبادئ �إقامة املخيمات� .إن من الأمور الهامة يف قوافل اجلمال
ال�سري يف طابور �أحادي قدر الإمكان� ،إذ �أن اجلمال ومبجرد �أن جتد جماال �أخرى جتاورها تبد�أ يف الت�سابق ب�شكل
يبد�أ هرولة ثم ينتهي بالعدو ب�أق�صى �سرعة والفو�ضى .لقد تعلمنا هذا الدر�س باكرا يف اليوم الأول ،وكنا جد
م�صممني على عدم التكرار الطوعي لهذا لأمر مرة �أخرى� .سرنا مبحاذاة �سهل عري�ض لفي�ضان نهر متجهني �إىل
جبال احلجر الرهيبة ،وكانت وجبة َغذائنا �شعرية بالبي�ض طهيت يف الظالل الوارفة ل�شجرة �سنط ال�سمر (�أكا�سيا)،
ورغم �أننا كنا فيما يعترب ف�صل ال�شتاء� ،إال �أن احلرارة كانت ت�صل �إىل  25درجة مئوية يف ذروة احلر �أثناء النهار.
و�صلنا بعد  35كيلومرتا و�سبعة �ساعات م�ضنية من الركوب �إىل موقع خميمنا الأول على ه�ضبة يف جبال احلجر تطل
على ال�سهول الواقعة على بعد �آالف الأقدام �أ�سفلنا ،با�شرنا بعقل اجلمال و�ضرب املخيم و�إعداد الطعام ،ثم ناق�شنا
حول املجل�س �أثناء وجبة الع�شاء �إجنازاتنا وما تعلمناه من هذه التجربة .كانت حياتنا تدور كحياة الأجداد حول

�صورة :1الغروب يف �سهول ال�سفانا

5

)(© Brad Moody

�صورة  :2امل�ؤلف يناق�ش رحلة اليوم التايل)(© Brad Moody

�إيقاع اليوم؛ ف�ض املخيم قبل �شروق ال�شم�س واالرحتال
عرب ال�صحراء طيلة اليوم ثم التخييم عند الغروب.
و�صلنا يف اليوم ال�ساد�س �إىل املدينة اجلامعية وهي بغيتنا
النهائية ،لنلقى موكبا من �آالف الطالب من خمتلف الكليات
بانتظارنا .كان الطالب قد واكبوا تقدمنا عرب �إ�شارات لأجهزة
نظام حتديد املواقع العاملي  GPSح ّملت �إىل املوقع اخلا�ص
بالرحلة على �شبكة الإنرتنت ،ومن خالل املدونات اليومية
للطالب التي كانت تر�سل من جهاز مودم مت�صل بالأقمار
ال�صناعية حمله �أحد اجلمال .قطعت القافلة م�سافة  160من
�أكرث الت�ضاري�س حتديا يف العامل ،ومل نرتك خلفنا �سوى �آثار
خطى كتلك التي خلفها �أ�سالفنا.
�أثارت الربامج امل�شابهة حوارا داخل املجتمع املحلي حول �أهمية
احلفاظ على الروابط مع املا�ضي .اكت�سب الطالب امل�شاركني
الكثري من جتربة امل�شاق التي كانت تتحملها عائالتهم،
كما �أنها منحتهم تب�صرا يف تنوع وجمال املنطقة العربية.
عمل ديفيد جنز لقرابة  12عاما يف تطوير و�إدارة برامج التدريب
اجل�سدي يف الإمارات العربية املتحدة ،وانتخِ ب يف عام  2004زميال
للجمعية اجلغرافية امللكية ،جلهوده يف تطوير برنامج التدريب يف الربية
والقيادة يف �أح�ضان الطبيعة مع الطالب املواطنني يف �إمارة �أبو ظبي.
ي�شغل ديفيد حاليا من�صبي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة ليربا ومدير التعليم
يف م�ؤ�س�سة تعليم املغامرة املطلقة.

�صورة  :3املخيم يف تالل الرمال املرتفعة )(© Brad Moody
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ا�ضطهاد احليوانات ال�ضارية يف منطقة ع�سري� ،شرق
اململكة العربية ال�سعودية
3

بيرت كننجهام  ،1،2تور�شنت رون�سكي  ،1،2خالد العقيل

الإرتباط1 :مركز امللك خالد لأبحاث احلياة الفطرية ،ثمامة� ،ص.ب ،61681 .اململكة العربية ال�سعوديةpckkwrc@yahoo.co.uk. ،

2جمعية علم احليوان يف لندن ،برامج ال�صون ،اململكة املتحدة

Zoological Society of London, Conservation Programmes,

Regent’s Park, London, NW1 4RY, United Kingdom

3الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية و�إمنائها� ،ص.ب ،61681 .الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
مقدمة
ال تتمتع احليوانات ال�ضارية بالكثري من ال�شعبية يف املناطق القروية الزراعية.حيث ينظر �إليها كخطر فعلي �أو حمتمل على القطعان،
وعليه ف�إنها ت�ضطهد ب�شكل منهجي حيثما وجدت .نتيجة لهذا ال�صراع بني الب�شر واحليوانات ال�ضارية ف�إن �أعدادها  ،وب�صفة خا�صة
الكبرية احلجم منها كالفهد والذئب وال�ضبع ،تتناق�ص ب�شكل دراماتيكي عرب جمال تواجدها الطبيعي يف اململكة العربية ال�سعودية.
عامليا ،ت�صنف الذئاب  Canis lupusعلى �أنها نوع « غري مهدد/ذو �أهمية قليلة ) ،LC» (Mech & Boitani 2008بينما
ت�صنف قائمة الإحتاد العاملي للمحافظة  IUCNال�ضبع املخطط  Hyaena hyaenaعلى �أنه «قريب من خطر التهديد
) .(Arumugam, Wagner & Mills 2008وفق ) Mech & Boitani (2004ف�إن هناك � 500إىل  600ذئبا عربيا يف اجلزيرة العربية
 ،C . l. pallipes Sykes 1831بينما يرى)� ( (Nader 1996أن تعداد الذئاب م�ستقر يف اململكة العربية ال�سعودية رغم �أنها
تعترب نادرة� .إن �أعداد ال�ضبع املخطط املقدرة من � 300إىل � 400ضبعا هي يف تدين متوا�صل يف اململكة العربية ال�سعودية
( (Nader 1996ويتوقع تواجدها يف كثافات �أقل من الذئاب.
»NT

املنهج والنتائج
يقع وادي ترج على م�سافة  66كلم تقريبا �شمال �شرق النما�ص (بني �أبها والباحة) يف منطقة ع�سري ب�شرق اململكة العربية ال�سعودية
وميكن الو�صول �إليه بطريق معبد باحل�صا وعرب ت�ضاري�س وعرة للغاية (ال�شكل  .)1يف  23فرباير  2009عرثنا �أثناء درا�سة حقلية
�أجريت م�ؤخرا يف وادي ترج على  7ذئاب و�ضبع خمطط واحد مقتولة يف ثالث مواقع خمتلفة .كانت �ستة من الذئاب معلقة من �أ�شجار
�أكا�سيا (�سنط ال�سمر)  Acacia tortilisوذئب �سابع معلق من عمود كهرباء� ،أما ال�ضبع فكان معلقا من �شجرة �أكا�سيا �أي�ضا (ال�شكل
 .)2تعادل هذه الأعداد � 0.02ضبعا و  0.12ذئبا لكل كلم قطعناه ،مما قد يكون دليال على كثافتها العامة يف املوائل املنا�سبة عرب
املنطقة� .أخذت عينات من اجللد لأغرا�ض التحاليل اجلينية ولتحديد م�ستوى التهجني� ،إن وجدت ،للذئاب مع الكالب الأهلية.
ا�صطيدت هذه احليوانات ال�ضارية ليال من مركبة با�ستخدام ك�شافات �ضوئية لأنها اعتربت م�سئولة عن
فقدان الأغنام يف املنطقة .كانت جثة ال�ضبع ،فيما عدا اجللد واجلمجمة ،قد �أخذت ،ومن املعروف �أن
اجلثث ت�ستخدم للأغرا�ض الطبية – لتنظيم �ضغط الدم مثال (في�صل �سعيد ع�شارى  ،معلومة �شخ�صية)
وردت تقارير عن مقتل حيوانات �ضارية �أخرى يف منطقة وادي ترج ومنها املركال (قط �أم الري�شات) Felis caracal
والظربان (الغرير)  ،Mellivora capensisورغم �أن النمر العربي  Panthera pardus nimrمل يعد متواجدا يف املنطقة،
�إال �أن منرين قد قتال م�ؤخرا �شمال غرب النما�ص (العقيقة) يف منطقة جبل �سكر في�صل �سعيد ع�شارى  ،معلومة �شخ�صية).
النقا�ش
ما زال ا�ضطهاد احليوانات ال�ضارية عرب اململكة العربية ال�سعودية �أمرا مقلقا� .إن هذه امل�شاهدات للذئاب وال�ضبع املقتولة،
وهو �أمر ال ينح�صر يف منطقة وادي ترج �إرن�ست روبن�سون  ،معلومة �شخ�صية) ،تدل على توا�صله يف مناطق اجلبال الغربية

�صورة � :2صورةذئاب(ذكرو�أنثى)قتلتبالر�صا�صوعر�ضتكتحذيرلغريها
من احليوانات ال�ضارية يف منطقة وادي ترج )(©Peter Cunningham

الوعرة و�إن مل كان بكثافات منخف�ضة� .إن ازدياد الن�شاط الزراعي
وجرف طرق جديدة لت�سهيل الو�صول �إىل تلك املزارع �سي�ؤدي
دون �شك �إىل ازدياد ال�صراع بني الب�شر واحليوانات ال�ضارية
و�إهالك ما تبقى من احليوانات ال�ضارية التي كان يحميها ن�أي
تلك املناطق .متثل الكالب امل�ستخدمة حلماية قطعان املاعز التي
تتجول يف الربية تهديدا �إ�ضافيا للنقاء اجليني ملا تبقى من الذئاب
(� .)Wronski & Macasero 2008إن من ال�ضروري لكل من حماية
احلياة الفطرية؛ مبا فيها احليوانات ال�ضارية يف مواقعها با�ستخدام
حرا�س من املجتمعات املحلية �أو لأ�سر بع�ضها والبدء يف برنامج
للإكثار يف مواقع خارجية ل�ضمان البقاء امل�ستقبلي لهذه ال�ضواري
التي بات وجودها يف اململكة العربية ال�سعودية يف خطر داهم.
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�شكر وتقدير

�صورة  :1موقع وادي ترج وبقايا احليوانات ال�ضارية يف غرب اململكة العربية ال�سعودية

(©Peter Cunningham).

نتقدم بال�شكر ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري بندر بن �سعود بن
حممد �آل �سعود ،الأمني العام للهيئة الوطنية حلماية احلياة
الفطرية و�إمنائها ،لدعمه املتوا�صل جلهود ال�صون يف اململكة
العربية ال�سعودية .كما نقدم تقديرنا البالغ لدليلينا املحليني
رازي حممد ع�شاري وفي�صل �سعيد ع�شاري �إذ لوالهما ملا
�أمكن العثور على مواقع ال�ضواري املقتولة .كما نتقدم �أي�ضا
بالتقدير لإرن�ست روبن�سون (مدير مركز امللك خالد لأبحاث
احلياة الفطرية ،ثمامة) لتعليقاته على م�سودة هذا التقرير.
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من�شورات جديدة« :نحو �سياحة رفيقة بالبيئة
يف حمميات املحيط احليوي العربي
2

هيننج �شوارز 1و ماك�سميليان ريت�شزينهاين

الإرتباط1 :جمعية املوئل العاملي � ، ,World Habitat Society, Paderborner Str. 11, 33189 Schlangenأملانيا،.

h.schwarze@world-habitat-society.org

2

m.richtzenhain@world-habitat-society.org

الكلمات الدليلية :يون�سكو ،حمميات املحيط احليوي ،ال�سياحة ،املنطقة العربية ،البيئة ،الرمي
مقدمة
�أ�صدر مكتب يون�سكو يف الدوحة ،قطر ،كتابا جديدا بعنوان «نحو �سياحة رفيقة بالبيئة يف حمميات املحيط احليوي العربي» .يهدف هذا الكتاب
�إىل رفع م�ستوى الوعي حول فر�ص ال�سياحة الرتفيهية يف الطبيعة يف املنطقة العربية ،كما يركز �أي�ضا على احلاجة لت�شجيع ال�سياح ،ومنظمي
الرحالت ،واملط ّورين ،وال�سلطات املعنية على تطوير و�إبراز املمار�سات ال�سياحية املتطابقة مع الرفق بالبيئة يف املنطقة العربية وبخا�صة بالنظر
�إىل خمتربات التعليم يف الطبيعة� :شبكة اليون�سكو العاملية ملحم ّيات املحيط احليوي.
�ساهم فريق من اخلرباء العامليني يف �إعداد الكتاب ،متوجهني بوجه عام �إىل ال�سياحة الرفيقة بالبيئة ،ومقدمني �أف�ضل الأمثلة على تطبيق تطوير
ال�سياحة امل�ستدامة والتعليم البيئي .يحتوي الكتاب ،بالإ�ضافة لذلك ،على درا�سة حالة تغطي حممية الرمي القطرية للمحيط احليوي.
فوائد ال�سياحة الرفيقة بالبيئة يف حمميات املحيط احليوي العربي
لل�سفر وال�سياحة تقاليد قد تف�سر كيف �أ�صبحت �صناعة ال�سياحة �أ�سرع القطاعات االقت�صادية منو ًا يف العامل .لقد منت ال�سياحة يف منطقة
اخلليج خالل ال�سنوات الأخرية .ي�ساهم ال�سياح من �أنحاء العامل� ،إ�ضافة �إىل العمالة واملحرتفني الوافدين من �شتى امل�ستويات االقت�صادية ،يف
منو ال�سياحة واالقت�صاد عندما يقررون ق�ضاء �إجازاتهم يف الدول العربية .ولهذا ،ف�إن قطاع ال�سياحة هو ن�شاط اقت�صادي واعد يجب تطويره
للم�ساعدة يف ا�ستمرارية رخاء منطقة اخلليج ،كما �أن ال�سياحة تربز �أي�ضا نظرة عاملية جيدة للمنطقة كما �أظهره تطوير ال�سياحة يف دبي
وعمان.
تعتمد معظم الدول العربية ،وبخا�صة دول اخلليج ،اقت�صاديا على مواردها الطبيعية .تتمتع �إحداها ،دولة قطر الواقعة بني اململكة العربية ال�سعودية
والإمارات العربية املتحدة ،ب�أعلى دخل للفرد يف العامل معتمدة ب�شكل �أ�سا�سي على احتياطياتها من النفط والغاز .بالنظر �إىل تراجع موارد الطاقة،
وقلة املياه العذبة ،وخا�صة يف �شبه اجلزيرة العربية ،ف�إن رفع الوعي البيئي وت�شجيع ا�ستخدام م�ستدام للموارد الطبيعية هما �أمران يف غاية الأهمية.
يهدف هذا العمل �إىل تطوير اقرتاح يقدم خطوط �إر�شادية مفيدة لإن�شاء �سياحة م�ستدامة ومتوافقة مع البيئة يف حمميات املحيط احليوي
القائمة �أو امل�ستقبلية وغريها من املناطق املخ�ص�صة ،وذلك بهدف �صون تنوع وجمال الطبيعة ،بالإ�ضافة �إىل �إبراز بدائل لالقت�صاد القائم
على �أ�سا�س واحد.
يركز الف�صل الأول من كتاب يون�سكو اجلديد ،كمقدمة ،على ال�سياحة الرفيقة بالبيئة بوجه عام ،وكذلك على �أهمية ال�سياحة
املرتكزة على املجتمعات ،وامل�شاركة املحلية ،وم�ساهمتها يف التثقيف البيئي .يقدم الف�صل معلومات �أولية عن الأ�شكال املختلفة
لل�سياحة البيئية ،كال�سياحة امل�ستدامة ،وال�سياحة الثقافية ،وال�سياحة يف الطبيعة ،و�سياحة احلياة الفطرية ،و�سياحة �أنظمة البيئة.
يعالج الف�صل الثاين منطقة البحث ،حممية الرمي القطرية للمحيط احليوي .يقدم هذا الف�صل معلومات عن املحمية ،و�صفاتها
الطبيعية ،وا�ستخداماتها احلديثة ،و�إمكانياتها ال�سياحية ،والت�ضارب وامل�شاكل اجلارية .كما يو�ضح خلفية وتطورات �إعالنها
كمحمية يون�سكو للمحيط احليوي .كان من �أهم اكت�شافات درا�سة حالة حممية الرمي القطرية للمحيط احليوي� ،أنها مثال فريد
للموئل والثقافة العربية ،وتقدم فر�صا و�إمكانيات هامة لل�سياحة الرفيقة بالبيئة ،مرتبطة بتحديات التطوير وال�صون� .إن تنوع
احليوان والنبات وامل�شاهد الطبيعية ،وكذلك املعمار التقليدي ميكن �أن تكون جد جذابة لل�سياح املحليني ومن املنطقة والعامل.

�صورة � :1سحلية �شائكة الذيل(ال�ضب) يف حممية الرمي القطرية للمحيط احليوي ،قطر (ت�صوير هننج �شوارز)2004 ،
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�صورة  :2قرية عربية يف حممية الرمي القطرية للمحيط احليوي
(ت�صوير م .ريت�شزينهاين)
يلفت الف�صل الثالث االهتمام �إىل ت�شكيلة من املقرتحات حول فر�ص
ال�سياحة الرفيقة بالبيئة يف حمميات املحيط احليوي العربية .ت�ضم هذه
املقرتحات الن�شاطات ال�سياحية العامة كن�شاطات الرتفيه يف الطبيعة،
للجمال  ،ونظام احلمى التقليدي،
واملباين الرفيقة بالبيئة ،ومزارع مبتكرة ِ
وكذلك فر�ص �إن�شاء حدائق نباتية قر�آنية.
يقدم الف�صل الرابع والأخري اقرتاحات حمددة لتطوير م�شروع ال�سياحة
الرفيقة بالبيئة يف حممية الرمي القطرية للمحيط احليوي والفوائد املتوقعة
على االقت�صاد الإقليمي.
�إن �إن�شاء �سياحة رفيقة بالبيئة هو حل ممكن جلذب �سياح من م�ستوى
جيد ،وااللتزام يف نف�س الوقت بقواعد ونظم حمميات املحيط احليوي.
وعليه ،ف�إن هذا الإ�صدار يقدم معلومات هامة حول فر�ص ال�صون والتطوير
املختلفة للمواقع املحمية يف املنطقة العربية .كما �أن الكتاب ،وبالإ�ضافة
للمعلومات عن م�ضمون ال�سياحة الرفيقة بالبيئة ،ي�ؤ�س�س لتوجهات و�أفكار
للتخطيط امل�ستقبلي.

التوزيع
الكتاب االلكرتوين متوفر يف هيئة ملف  PDFوميكن حتميله جمانا
من موقع _http://www.unesco.org/mab/doc/brs/BRs
 .Doha.pdfللمزيد من املعلومات يرجى االت�صال بالدكتور ب ّنو بور Dr.
 ،Benno Böerيون�سكو الدوحة ،قطر ،بريد الكرتوين @b.boer

unesco.org.

�صورة  :3غالف كتاب “Towards Environmentally Friendly Tourism in
“�( Arabian Biosphere Reservesإ�صدار يون�سكو )2009
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مراجعة ملطبوعة :وجهات نظر عاملية يف �إعادة التوطني
حترير بريتبال �سوراي� .إ�صدار املجموعة التخ�ص�صية لإعادة التوطني يف IUCN

راجعها :توم بيلي

�أقدم مبزيج من ال�سعادة واالهتمام الفائقني هذا اال�ستعرا�ض الق�صري لهذا املطبوع احلديث ،الذي حرره
بريتبال �سوراي ،من�سق املجموعة التخ�ص�صية لإعادة التوطني يف  .IUCNيعر�ض هذا الإ�صدار اخلا�ص عن
وجهات النظر العاملية يف �إعادة التوطني  62درا�سات حالة ت�شمل الالفقاريات والأ�سماك والربمائيات
والزواحف والطيور والثدييات والنباتات ،قدمت درا�سات احلالة يف منط منظم بالرتتيب التايل :املقدمات،
والأهداف ،وم�ؤ�شرات النجاح ،وموجز امل�شروع ،ال�صعاب الرئي�سة التي ووجهت ،والدرو�س الرئي�سة
امل�ستفادة ،وجناح امل�شروع مع �أ�سباب النجاح والف�شل.
�إنها لوثيقة هامة حيث �أنها تكثف يف �إيجاز وب�شكل ي�سهل ا�ستيعابه م�شاريع ًا ا�ستغرقت عدة �سنوات من
التخطيط� .إن هذا ال�شكل املوجز يعني �أنه ب�إمكاين ،رغم �أن تخ�ص�صي هو يف الطيور واحليوانات ذات الفرو،
�أن �أقر�أ بي�سر موا�ضيع تقع خارج جمال تخ�ص�صي .لقد ا�ستهواين ،بعد �أن ق�ضيت عاما يف جمعية علم احليوان
يف لندن� ،أن �أقر�أ عن �إعادة توطني جنادب احلقل يف جنوب اململكة املتحدة .قد ال �أكون �ضليعا يف الالفقاريات،
�إال �أنه ميكنني كطبيب بيطري �أن �أقدّر �أهمية عنا�صر الك�شف ال�صحي يف امل�شروع ،حيث �أعاقت عدوى
طفيليات الهيموجريجارين �إطالق اجلنادب التي �أكرثت يف الأ�سر لعدة �سنوات .كان من املثري لالهتمام �أن
�أقر�أ كيف �أن الكثري من امل�شاريع (و�أ�سارع للقول ،لي�س كل امل�شاريع) قد عانت من �إجراءات الك�شف ال�صحي.
ت�ضمن الكتاب قدرا جيدا من م�شاريع ال�شرق الأو�سط ،ومنها مراجعات لإعادة توطني احلبارى،
واملها العربي ،والنعام �أحمر العنق ،وغزال الرمال ،مما يجعل منه مرجعا مفيدا جدا لكل من يعمل
يف م�شاريع تت�ضمن �إعادة توطني احليوان يف املنطقة� .إن ما كان جوهريا ،و�إن كانت امل�شاريع قد
جنحت ب�شكل جزئي ،تلك الأهمية الوا�ضحة للح�صول على دعم عرب املجتمعات ،خا�صة يف م�شاريع
الإطالق املتعلقة بحيوانات �ضارية (كالن�سور مثال) ،وكيف ميكن مل�شاريع �إعادة توطني لنوع واحد �أن
ت�ساعد يف رفع وعي ال�صون يف املجتمعات الأو�سع مما ميكن �أن يقود �إىل م�شاريع �إعادة توطني �أخرى.
�إنه لأمر ايجابي �أن نرى قائمة املنظمات الراعية و�أن نالحظ �أن �أبو ظبي قد �شاركت يف متويل امل�شاريع
داخل وخارج الإمارات العربية املتحدة� .إن هذه النظرة الأو�سع لرعاية مبادرات ال�صون حمليا و�إقليميا هي
التي ت�ساهم يف رفعة �ش�أن منظمات  ،كهيئة البيئة يف �أبو ظبي ،على امل�ستوى العاملي .تهانينا ملنظمة IUCN
لتجميعها لهذه الوثيقة الهامة.
ميكن حتميل ن�سخة من الكتاب كوثيقة  PDFمن ق�سم التحميل يف موقع املجموعة التخ�ص�صية لإعادة التوطني RSG
لدى الرابط http://www.iucnsscrsg.org/rsg_book.html. :يخطط لإ�صدار طبعة ثانية يف  ،2010ف�إذا كان لديكم
الرغبة يف تقدمي مقالة عن م�شروع �إعادة توطني ،يرجى االت�صال باملحرر بالربيد الإلكرتوين psoorae@ead.ae.

ما هو اجلديد يف املطبوعات والن�شرات
�سي كيلجلون ،ت�.أ .بيلي ،دز فرينري  -تقييم زماين ال ْن ِق َال ُب
َفاع ِل َّي ِة ا َمل ْ�صل يف ا�ستجابة للقاح معطل املفعول للحمى القالعية
ت ُ
يف املها العربي.
Kilgallon, C., Bailey, T.A., O’Donovan, D. Wernery, U.
and Alexandersen, S. (2008). A Temporal Assessment
of Seroconversion in Response to Inactivated Foot
and Mouth Disease Vaccine in Arabian Oryx (Oryx
leucoryx). Veterinary Record. 163: 717-720.

كان التلقيح الطارئ للحمى القالعية يعترب و�سيلة ناجعة
حلماية املجرتات الغريبة يف الأ�سر واملهددة يف حاالت
تف�شى املر�ض .مت يف هذه الدرا�سة تلقيح ع�شرة ذكور من
املها العربي بلقاح مائي معياري للحمى القالعية متوفر
جتاريا مع هيدروك�سيد الأملونيوم كمادة م�ساعدة .نقدم
نتائج معايري الأج�سام امل�ضادة امل�سجلة �ضد النمطني
امل�صليني ( )Oو ( )Aبا�ستخدام كبح الطور ال�صلب �إليزا
 SPBEوتقنيات حتييد الفريو�س VNT.ورغم �أن متو�سط
معدالت الأج�سام امل�ضادة امل�سجلة يف  SPBEكانت �أكرث
من  1.45 log10للنمط امل�صلي ( ،)Aف�إن معدالت �أقل قد
�سجلت للـ  VNTلكال النمطني امل�صليني وملعدالت SPBE
للحمى القالعية  .FMDV/Oوعلى هذا الدليل ف�إن �إعطاء
جرعات �إ�ضافية كجرعة معززة بعد قرابة � 6-4أ�سابيع من
التطعيم الأويل قد يكون مطلوبا لتوفري حماية اتقائ ّية �ضد
املر�ض يف املها العربي .يبدو �أن هيدروك�سيد الأملونيوم
املعياري التجاري امل�ساعد امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة
غري مالئم لال�ستخدام يف التطعيم الطارئ �إذا مل يكن
مت�ضمنا ب�صورة كامنة يف �إ�سرتاتيجية مركبة تتكون من
جرعة قاعدية �أولية تعطى دون �أي خماطر حمددة لتقدمي
املر�ض تليها جرعة معززة يف مواجهة انت�شار للمر�ض.

8

المجلد 4

•

العدد 1

•

يونيو 2009

•

8237-1990 ISSN

ما هو اجلديد (والقدمي) يف املطبوعات
ور�شة عمل احلماية حليوانات �شبه اجلزيرة العربية :املناطق املحمية يف اجلزيرة العربية
فيليب �سيدون ،1مايك نايت2
الإرتباط1 :ق�سم علم احليوان بجامعة �أوتاجو ،نيو زيالنده Department of Zoology, University of Otago, PO Box 56,
 ، Dunedin, New Zealandبريد �إلكرتوين 2 philip.seddon@stonebow.otago.ac.nz :احلدائق الوطنية وق�سم علم
احليوان ،جامعة نيل�سون مانديلال مرتوبوليتانSouth African National Parks & Department of Zoology, Nelson .
 . Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, South Africa.بريد �إلكرتوين M.Knight@nmmu.ac.za

ُعقدت ور�شة العمل ال�سنوية العا�شرة حلماية حيوانات �شبه اجلزيرة العربية يف مركز �إكثار احليوانات الربية العربية املهددة ()BCEAW
يف ال�شارقة يومي  10و 11فرباير  .2009قامت هيئة البيئة واملحميات الطبيعية ( )EPAAيف ال�شارقة با�ست�ضافة هذا املنتدى الإقليمي
حتت رعاية �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي.
ركزت هذه الور�ش �أعمالها يف ال�سنوات الأخرية على املناطق املحمية يف �إقرار ب�أن حتديد وحماية املوائل املالئمة كانت الق�ضية املحورية
لل�صون يف �أنحاء اجلزيرة العربية� .سعت الور�شة العا�شرة يف � 2009إىل الدفع مبفهوم املناطق املحمية �إىل الواجهة ب�إر�سائها لثالثة �أهداف:
( )1مراجعة �أو�ضاع املناطق املحمية يف �شبه اجلزيرة العربية؛ ( )2تطبيق �أداة متابعة للإدارة الفاعلة؛ ( )3االرتقاء بخطط ت�شجيع مناطق
ال�صون عرب-احلدودية (.)TBCAs
مراجعة �أو�ضاع املناطق املحمية يف �شبه اجلزيرة العربية
قدم ممثلو الدول عرو�ضا موجزة لأو�ضاع التطورات يف �شبكاتهم من املناطق املحمية �شملت  61موقعا يف الأردن واململكة العربية ال�سعودية
واليمن وعمان والبحرين والإمارات العربية املتحدة� .أبرزت العرو�ض املقدمة �أهمية اخلطط الإدارية الآنية والفاعلة واملتكاملة يف كل
املواقع �ضمن �شبكة معينة؛ والنق�ص العام يف مرافق الز ّوار؛ والت�أثري املتوا�صل ال�ستخدامات احل�صد والرتفيه؛ واحلاجة امل�ستمرة لبحوث
اجتماعية توازي امل�ستوى احلايل اجليد من البحوث البيولوجية لتقدمي املعلومات لإدارة املواقع.
�أداة متابعة للإدارة الفاعلة ()METT
ا�ستخدمت �أداة متابعة للإدارة الفاعلة ك ّيفت خ�صي�صا ال�ستطالع فعالية الإدارة يف  7مناطق حممية اختريت من مناطق بيئية خمتلفة
من �شبه اجلزيرة� .أو�ضحت التحليالت احلاجة خلطط �إدارية �أف�ضل وذات روابط وا�ضحة بني م�ؤ�شرات املتابعة و�أهداف املناطق املحمية.
برزت �أي�ضا احلاجة العامة للمزيد من املعلومات االقت�صادية-االجتماعية وم�شاركة �أكرب للمجتمعات يف التخطيط للمناطق املحمية و�إدارتها.
يجري الإعداد حاليا على الجتماع  .2010ات�صلوا بال�سيد كيفن َبد ،مركز �إكثار احليوانات الربية العربية املهددة ،ال�شارقة ،الإمارات
العربية املتحدة ،بريد �إلكرتوين breeding@epaa-shj.gov.ae
تتوفر ن�سخة كاملة من هذا التقرير يف موقعنا ب�شبكة الإنرتنت.

�صورة  :1ال�سيد عبد العزيز املِدفع يقدّم ور�شة ال�صون

ا�ضطهاد حيوان الكركال يف الإمارات العربية املتحدة
في�سيال تودوروفا
الإرتباط :جريدة ذا نا�شونال � ،The Nationalأبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدةvtodorova@thenational.ae ،
على الرغم من حمايته يف القوانني االحتادية ،يتعر�ض الكركال العربي (قط �أم الري�شات)  Caracal caracal schmitziلال�ضطهاد
يف الإمارات العربية املتحدة .لقد كرثت التقارير عن حيوانات نافقة معرو�ضة للملأ ،لكن م�شهد ت�سعة جثث للحيوان يف منطقة جبال
حجر النائية �أمر غري عادي نظرا للعدد الكبري من احليوانات الذي يت�ضمنه .تتطلب هذه الواقعة تطبيقا �أف�ضل للقوانني القائمة.
ي�صنف الكركال يف قوائم  IUCNعلى �أنه»�أقل �أهمية» ( ،)Breitenmoser et al, 2008لكن من املعتقد �أن �أعداده يف الإمارات
العربية املتحدة هي يف تناق�ص .الكركال مت�ضمن يف قوائم امللحق  1للقانون االحتادي رقم  24لعام  ،1999مما يعني معاقبة كل من يهلك،
�أو يقتل� ،أو يتاجر باحليوان حيا �أو ب�أجزائه ميتا بال�سجن والغرامة.
�شوهدت جثث احليوانات معلقة من �شجرة غاف  Prosopis cinerariaعلى طريق مفرو�ش باحل�صى يف منطقة �سد طويان .قال
ريت�شارد هورنبي املقيم يف �أبو ظبي ،الذي عرث على اجلثث� ،إنها كانت يف �أطوار متفاوتة من التحلل وبدت بع�ض احليوانات وك�أنها قد
قتلت قبل عامني ،بينما بدا بع�ضها الآخر بحالة �أف�ضل حليوانات قد قتلت من فرتة قد ال تزيد عن �شهر يناير من العام احلايل ،كما وردت
تقرير �آخر من �أع�ضاء يف جمموعة دبي للتاريخ الطبيعي ،وكانت هذه املرة عن جثتني حليوان الكركال.
يقول الدكتور كري�ستوف تورينك ،مدير العلوم والأبحاث بجمعية الإمارات للحياة الفطرية« :ينظر النا�س �إىل احليوانات ال�ضارية
كالكركال على �أنها مناف�سة ،ولذا فهي ت�ضطهد دون اعتبار لو�ضعها ك�أنواع مهددة».
�إن �أحد احللول هو التطبيق الأف�ضل للقوانني .يقول ال�سيد هورنبي «�إنه من املحزن جدا �أن يقوم �أي �شخ�ص بقتل هذه احليوانات �أوال،
ثم �أن يبلغ به الفخر واجلهل وازدراء القانون حلد تعليقها يف �شجرة لعر�ضها للملأ »،وي�ضيف «من امل�ؤكد �أن هناك التزاما على الدولة
للتحقيق يف الواقعة ،و�أن تقوم ،على الأقل ،بتوعية ال�ضالعني فيه �إن مل تتوىل مقا�ضاتهم� ،إن هذان الأمران �سي�ؤديان �إىل انت�شار العلم
ب�أن هذه الت�صرفات غري مقبولة.».
تعترب التوعية خطوة �ضرورية �أخرى ،وعلى الرغم من عدم وجود مبادرات حالية� ،إىل �أن هناك �أمثلة جيدة من املا�ضي ،منها �صندوق
النمر العربي ،الذي �أ�س�سه الهولندي ماريكه يوجنبلود ،والذي عمل طيلة ت�سعينات القرن املا�ضي يف تثقيف �سكان املدن والقبائل املحلية
يف ق�ضايا ال�صون .لقد بلغت هذه املبادرة حدا من النجاح يف جمع �أموال كافية لربنامج لإكثار النمر �أدى بالتايل �إىل ت�أ�سي�س برنامج
ملفي
مركز ال�شارقة حلماية و�إكثار احليوانات الربية العربية املهددة باالنقرا�ض الذي ترعاه احلكومة ،والذي يقول عنه بيرت هيلري� ،أحد ّ
كتاب (الإمارات – تاريخ طبيعي)« ،لقد كان �صندوق النمر العربي مبادرة ممتازة متت بالدعم النا�شط حلاكم ال�شارقة».
ي�ضيف هيلري «لقد �آن الوقت ملوا�صلة اجلهد اجلدي من قبل الهيئات املحلية والفدرالية لتثقيف النا�س عن اجلبال وت�شجيع املزيد من
البحث وال�صون الن�شط املتعلقني ب�أنواع كالنمر العربي والكركال وغريها.».
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�صورة  :2جثة حيوان الكركال� أزيلت من �شجرة غاف يف االمارات
العربية املتحدة
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�شكر وتقدير
�أ�شكر الدكتور تورينك من والأبحاث بجمعية الإمارات للحياة الفطرية
 ال�صندوق العاملي للحياة الربية ،مل�شاركتنا يف ن�سخة من للقانوناالحتادي رقم  24لعام � .1999أتقدم بال�شكر لل�سيدين هورنبي وهيلري
للفت انتباهي للم�شاهدات الأخرية وللدكتور فرينري (املخترب املركزي
للبحوث البيطرية ،دبي) لتوفري املعلومات عن �صندوق النمر العربي.
للح�صول على ن�سخة من املقالة الأ�صلية التي ن�شرت يف جريدة ذا
نا�شونال يرجى مراجعة الرابط:
http://thenational.ae/article/20090318/NATIONAL/855511822

