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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
املراجع
Breitenmoser, C., Henschel, P. & Sogbohossou, E. 2008.
Caracal caracal. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of
Threatened Species, www.iucnredlist.org The Emirates: A
Natural History.

�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

