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المقدمة

أتوجــه بخالــص التهانــي للجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )WAZAوشــركائها
ـدرا كبيـ ً
إلتمــام المهمــة التــي تحمــل قـ ً
ـرا مــن األهميــة المتمثلــة فــي إعــداد هــذه اإلســتراتيجية الدوليــة
ُ
لحمايــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( ،)WZACSوهــي وثيقــة أصـ ِـدرت فــي الوقــت المناســب
لتنقيــح المفهــوم الســابق الــذي ُبنيــت عليه اإلســتراتيجية الدولية لحمايــة حدائق الحيوانــات ()WZCS
دورا
عــام  1993وتولــي المؤسســات المعنيــة بتكاثــر الحيوانــات (أو األنــواع) خــارج بيئتهــا الطبيعيــة ً
فــي حركــة حمايــة التنــوع البيولوجــي والتنميــة المســتدامة .وتطــرح هــذه اإلســتراتيجية فلســفة عامــة
لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة المنتشــرة حــول العالــم وتحــدد المعاييــر والسياســات التــي
تســتهدف تحقيــق أهــداف الحمايــة ومقاصدهــا.
ـال عظيمــة  -وقــت انعقــاد قمــة ريــو
خيمــت علــى أجوائــه آمـ ٌ
جــاءت اإلســتراتيجية األولــى فــي وقــت َّ
وبدايــات اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي  -وكانــت بتوجيــه مــن اإلســتراتيجية العالميــة لصــون الطبيعــة
ً
ســاكنا دون أن يحــرز أي خطــوة فــي
التابعــة  .IUCNومنــذ ذلــك الحيــن ،ظــل الموقــف تجــاه البيئــة
طريــق التقــدم بينمــا تركــزت االهتمامــات العالميــة حــول القضايــا االقتصاديــة واألمنيــة.
ً
دورا مهمـ ًـا غيــر مســبوق فــي حمايــة
وفــي هــذا الســياق ،تلعــب حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
الحيــوان .وتحظــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بمهمــة فريــدة مــن نوعهــا :وهــي توفيــر
فغالبــا
الحمايــة للحيوانــات بشــكل متكامــل .وبالنســبة لفئــة الشــباب الموجوديــن بمــدن العالــم
ً
مــا تمثــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة وســيلة االتصــال األولــى مــع الطبيعــة وكذلــك أجيــال
المســتقبل مــن حمــة البيئــة .ويحظــى البحــث الــذي أجريتمــوه بأهميــة قصــوى حتــى يتســنى لنــا فهــم
عناصــر التنــوع البيولوجــي وتفاعاتــه ،إلــى جانــب أهميــة حمــات توعيــة المجتمــع وبرامــج التواصــل
فضــا
التــي تشــرفون عليهــا فــي توعيــة عامــة الجمهــور بحجــم المنافــع المكتســبة مــن الطبيعــة
ً
عــن أهميتهــا الجماليــة .وتــؤدي مســاعيكم الراميــة إلــى بنــاء القــدرات ونقــل التقنيــات إلــى الزمــاء
ً
ً
مهمــا فــي ضمــان المشــاركة الطويلــة األجــل لحدائــق
دورا
الموجوديــن بأنحــاء أخــرى مــن العالــم
ً
الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي حمايــة التنــوع البيولوجــي ،التــي مــن شــأنها أيضــا تعزيــز روح التعــاون
وتضافــر الجهــود وهــي أكثــر مــا نحتــاج إليــه فــي عالــم ملــيء بالمشــكات والصراعــات.
ً
وأخيــرا ،يتجلــى الــدور الــذي يلعبــه الدعــم المالــي الــذي خصصتمــوه لحمايــة الحيــوان فــي إيضــاح
مــدى التــزام ســكان الحضــر فــي المحافظــة علــى المناطــق البريــة علــى وجــه البســيطة.
وبالرغــم مــن أن مامــح مســتقبلنا غيــر محــددة بعــد ،إال أن  WAZAتســتخدم هذه السياســة لتشــجيع
أكثــر مــن  600مليــون زائــر وحثهــم علــى زيــارة منشــآتكم سـ ًّ
ـنويا ،وال شــك فــي دوركــم المؤكــد فــي
المســاعدة علــى حمايــة التنــوع البيولوجــي الموجــود علــى الكوكــب .ويحظــى عــدد كبيــر مــن أعضــاء
 WAZAبعضويــة  ،IUCNوتوفــر هــذه الوثيقــة برنامــج عمــل لمشــاركتهم فــي تنفيــذ برنامــج IUCN
ورؤيتــه التــي تــدور حــول ”إيجــاد عالــم عــادل يقــدر الطبيعــة ويحميهــا”.
ً
وانطاقــا مــن كوننــا شــركاء فــي حمايــة البيئــة ،يــود  IUCNالترحيــب باإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ونتمنــى لكــم النجــاح الباهــر فــي تنفيذهــا.

أكيم شتاينر

المدير العام،
االتحاد العالمي لصون الطبيعة ( - )IUCNاتحاد الحماية العالمي

WZACS 2005

التمهيد

7

التمهيد

شــهد عــام  1993إصــدار الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة ( ،)WAZAالتــي
ُتعــرف باالتحــاد الدولــي لمــدراء الحدائــق الطبيعيــة ،إلســتراتيجيتها األولــى فــي مجــال حمايــة الحيــوان
والطبيعــة .أعربــت هــذه الوثيقــة الرائــدة عــن رؤيــة للــدور الــذي مــن المقــرر أن تتــواله حدائــق الحيوانــات
واألحــواض المائيــة فــي حمايــة الحيوانــات علــى مــدار األعــوام العشــرة التاليــة؛ وقــد كانــت المــرة
األولــى التــي يمــارس فيهــا مجتمــع حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة علــى مســتوى العالــم هــذا
رجمــت
الــدور .كانــت الوثيقــة وليــدة تعــاون دولــي بيــن متخصصيــن عــدة مــن األعــام البــارزة ،وقــد ُت ِ
إلــى عــدة لغــات وأصبحــت دليــل الحمايــة الــذي تســتخدمه حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة منــذ
ذلــك الحيــن.
وفــي خضــم االســتعدادات لاحتفــال بمــرور  10أعــوام علــى اإلســتراتيجية األصليــة ،شــهد عــام
 2002انعقــاد اجتمــاع مهــم ولكنــه صغيــر ،جمــع بيــن يولــي ســيل ،رئيــس المجموعــة المتخصصــة
للحمايــة ( )CBSGوالتكاثــر التابعــة  ،IUCNوالــذي رحــل عــن عالمنــا اآلن ،وبيــل كونــواي مديــر جمعيــة
حمايــة الحيــاة البريــة ،وبيــرت دي بــور منســق إســتراتيجية عــام  1993وگونتــر تـ ّ
ـوغ مديــر حديقــة حيــوان
كوليــن ،وذلــك لمناقشــة هيكلــة الوثيقــة اإلســتراتيجية الجديــدة والتــي ســتعتمد علــى نجــاح الوثيقــة
ً
طرقــا أخــرى تتمكــن مــن خالهــا حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة
أيضــا
األصليــة ،ولكنهــا توضــح ً
دعــم أنشــطة صــون الطبيعــة بنجــاح.
تمثــل هــذه الوثيقــة نتــاج مناقشــات وجهــود مبذولــة مــن ِقبــل عــدد كبيــر مــن األفــراد منــذ ذلــك
االجتمــاع المبدئــي .وعنــد اجتمــاع  CBSGوالتكاثــر مــع  WAZAفــي ظــل اجتماعاتهــم الســنوية
المشــتركة فــي فيينــا شــهر أغســطس ُ ،2002ع ِقــدت جلســات عمــل لتحديــد محتــوى اإلســتراتيجية
الجديــدة وكيفيــة تنظيمهــاُ .عيــن منســقو الفصــول وتحــددت نخبــة كبيــرة مــن األفــراد المتعاونــة لــكل
فصــل مــن الفصــول .وتحــت رعايــة لجنــة الحمايــة التابعــة إلــى WAZAبرئاســة جــو غيبــس ،وعلــى
مــدار عاميــن انطلقــت عمليــة مــن اإلبــداع والقــراءة والتحريــر وإعــادة التدويــن وتعديــل كل فصــل مــن
الفصــول وتنقيحــه للوصــول إلــى قبــول رســمي لمســودة اإلســتراتيجية الجديــدة باجتمــاع WAZA
الســنوي فــي تابيــه شــهر نوفمبــر .2004
ُمــدرج بالملحــق الثالــث كل مــن ســاهم وشــارك بهــذه الوثيقــة ،حســب الترتيــب األبجــدي .تتضمــن
هــذه القائمــة أعضــاء مــن مجلــس  ،WAZAولجنــة حمايــة WAZAومؤلفــي كل فصــل مــن الفصــول
ً
تعليقــا عليهــا ،إلــى جانــب مــن حضــر اجتماعــات  CBSGوالتكاثــر وجلســات
وجميــع مــن تعــاون وذكــر
عمــل  WAZAوعــدد كبيــر مــن المعقبيــن علــى أجــزاء مــن الوثيقــة أو بأكملهــا علــى مــدار العاميــن
الماضييــن .قائمــة طويلــة مــن أســماء المتخصصيــن المعروفــة والمألوفــة مــن داخــل مجتمــع حدائــق
الحيوانــات ومــن خارجهــا مجتمعيــن مــن حــول العالــم؛ نــود أن نتقــدم بخالــص الشــكر والعرفــان
جميعــا ،بفضــل مســاهماتهم أصبحــت هــذه الوثيقــة كمــا تمنيناهــا :إســتراتيجية حمايــة دوليــة
لهــم
ً
حقيقيــة لصالــح حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة المنتشــرة حــول العالــم خــال خمســة إلــى
عشــرة أعــوام قادمــة.
خاصــا :المجموعــة الرئيســة لإلســتراتيجية
ذكــرا
ولكــن هنــاك بعــض الشــخصيات التــي تســتحق
ً
ً
الدوليــة لحمايــة حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة والتــي تتألــف مــن ميرانــدا ستيفنســون،
وبيتــر أولنــي ،وأونــي بايــرز ،وبيتــر دولينجيــر ،وكريــس ويســت ،وبيــرت دو بويــر ومــارك ريــد (مــدون
بالملحــق الثالــث مشــاركاتهم) .تولــت ميرانــدا ستيفنســون مســؤولية تنســيق المشــروع بأكملــه مــع
أقصــى درجــات االهتمــام والدقــة البالغــة بعيـ ًـدا عــن أجــواء التوتــر والضغــوط ،بينمــا تولــى بيتــر أولنــي
مســؤولية صياغــة الوثيقــة ً
وفقــا لمعاييــره المثاليــة التــي تعودنــا عليهــا .ونتقــدم بشــكر خــاص إلــى بيتــر
دولينجيــر المديــر التنفيــذي لـــ  WAZAعــن جهــوده المبذولــة وخبرتــه فــي مراجعــة الوثيقــة وتنســيقها
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وتصميمهــا .ونشــعر باالمتنــان العظيــم للمجموعــة الرئيســة علــى وقتهــا وجهدهــا المتفانــي فــي
المشــروع لزمائنــا مــن مجموعــة العمــل الرئيســة الخاصــة باإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة حدائــق
الحيوانــات واألحــواض المائيــة علــى دعمهــم الــذي ال يقــدر بثمــن (.)CBSG
َّ
وتألفــت إســتراتيجية عــام 1993مــن وثيقــة تأســيس وملخــص تنفيــذي .ومــن المقــرر أن تتضمــن
ً
حاليــا) لتســتخدمه حدائــق الحيوانــات واألحــواض
ـداده
ـ
إع
ـرى
ـ
(يج
ـوارد
ـ
للم
ـا
ـ
دلي
ـدة
ـ
الجدي
ـتراتيجية
ـ
اإلس
ً
المائيــة وجمعيــات حدائــق الحيوانــات اإلقليميــة و WAZAنفســها ،وذلــك فــي ســبيل تطويــر خطــط
العمــل لتمكيــن كل واحــد علــى حــدة مــن تنفيــذ اإلســتراتيجية.
ال تقتصــر اإلســتراتيجية علــى أعضــاء  WAZAفحســب وإنمــا توجــه لجميــع أعضــاء المجتمــع العالمــي
ـن الوثيقــة هــذا المجتمــع مــن التعبيــر لقاعــدة
لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة .ونأمــل أن ُت َم ِّكـ َ
أكبــر مــن عامــة الجمهــور أيــن تكمــن أولويــات الحمايــة مــن وجهــة نظرهــا .وكمــا ذكــر المديــر العــام
لـــ  IUCNفــي المقدمــة ،ال يوجــد أدنــى شــك فــي الــدور الــذي يقــع علــى عاتــق حدائــق الحيوانــات
واألحــواض المائيــة فــي حمايــة التنــوع البيولوجــي علــى كوكــب األرض .نأمــل أن تشــرح هــذه الوثيقــة
كيــف تمــارس حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم دورهــا بنجــاح كمــا
نوصيكــم باالطــاع عليهــا.

جو غيبس
رئيس لجنة الحماية التابعة لـ WAZA

إد ماك أليستر
رئيس WAZA
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المقدمة
“اليــوم يعيــش الكثيــرون فــي المــدن ويفقــدون التواصــل الحقيقي
مــع الحيوانــات والنباتــات البريــة”( .ديفيد أتينبــورو)2004 ،

هنــاك ســببان وراء وجــود اإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة ( .)WZACSســيجني خبــراء حدائــق
الحيوانــات مــن أنحــاء العالــم منفعــة مــن وجــود وثيقــة متماســكة األركان توفــر مجموعــة أهــداف
عامــة .وفــي نفــس الوقــت هنــاك الكثيــرون مــن النشــطاء فــي مجــاالت مناصــرة البيئــة والمحافظــة
علــى الحيوانــات ،أو الكثيــرون مــن المشــاهدين المهتميــن تنتابهــم مخــاوف وتراودهــم التســاؤالت
حــول حمايــة الحيوانــات ورفاهيتــه ،كل هــؤالء يرغبــون فــي معرفــة مــا إذا كان يتوجــب عليهــم دعــم
حدائــق الحيوانــات .وعلــى ذلــك كان علــى  WZACSأن تشــتمل علــى إجابــات ألســئلة مهمــة مــع
عــرض أفضــل لممارســات لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة فــي أنحــاء العالــم .لمــاذا توجــد
حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة؟ ومــا نظريتهــم الموحــدة وهدفهــم؟ ومــا رؤيتهــم وعاقتهــم
بعالــم يواجــه تحديــات غيــر مســبوقة تتنافــس فــي ظلهــا احتياجــات البشــر والحيوانــات والنباتــات؟
وكيــف يكــون لهــم تأثيــر ملمــوس فــي حمايــة البريــة؟ باختصــار ،مــا فائــدة وجــود حدائــق الحيوانــات
و األحــواض المائيــة ومــا النجاحــات التــي يمكــن اإلشــارة إليهــا؟ يعلــم المجتمــع العالمــي لحدائــق
قويــا يقــوم بــه فــي مســيرة تحقيــق االســتدامة الدوليــة.
دورا ً
الحيوانــات واألحــواض المائيــة أن عليــه ً
التوجــه.
يجــب علــي المجتمــع إلهــام زوار حدائــق الحيوانــات لكــي يصبحــوا جــزءا مــع هــذا
ّ
ومنــذ أكثــر مــن  10أعــوام ُنشــرت اإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة حدائــق الحيوانــات واألحــواض
المائيــة ( )WZCSوترســخت فــي اإلســتراتيجية العالميــة لصــون الطبيعــة التابعــة " ، IUCNاالهتمــام
بــاألرض" ،والتــي بدورهــا ترتبــط بموافقــة مؤتمــر األمــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة علــى اتفاقيــة التنــوع
البيولوجــي( )CBDالمنعقــدة فــي ريــو دي جانيــرو عــام  .1992وقــد أثبتــت  WZCSأثرهــا الفعــال فــي
إعــام ّ
الموحــد،
القــراء بالــدور الــذي يمكــن لحدائــق الحيوانــات القيــام بــه ووضــع اســاس للتوجــه
ّ
وفيمــا يتعلــق بهــذه الوثيقــة الثانيــة  -حدائــق الحيواناتواألحــواض المائيــة( - )WZACSفقــد حــددت
وشــرحت الرؤيــة اإلســتراتيجية ألعضــاء  WAZAفــي دعــم مهمتهــا فــي الحمايــة المتكاملــة لألنــواع.
وتضــع وثيقــة التأســيس سياســات ومعاييــر يمكــن الوصــول إليهــا تحــت عناويــن رئيســية تتعلــق
بالوظائــف واألنشــطة األساســية التــي تمارســها كافــة حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة علــى
اختافهــا وتنوعهــا ،وتركــز علــى إنجــازات الحمايــة الطويلــة المــدى والملموســة .وتهــدف هــذه
الوثيقــة إلــى توفيــر برنامــج عمــل مســتقبلي لإلجــراءات الطارئــة علــى الصعيــد المحلــي والجماعــي
تتبعــه حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن خــال سياســات مباشــرة
ً
تفصيــا حــول
وسلســلة مــن الكتيبــات اإلرشــادية المرافقــة تحتــوي علــى إجــراءات وأمثلــة أكثــر
الممارســات المثلــى.

مربع1

ما هي الجمعية الدولية لحدائق الحيوانات
واألحواض المائية ()WAZA؟
مهمة  WAZAوأهدافها
تعــد  ،WAZAالجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان
واالحــواض المائيــة  ،منظمــة عالميــة تعمــل علــى توحيــد
المبــادئ والممارســات التابعــة ألكثــر مــن  1,000حديقــة
حيــوان أحــواض مائيــة يســتقبلون أكثــر مــن  600مليــون
ـنويا ،كمــا تضــع المعاييــر فــي ســبيل تعزيــز حمايــة
زائــر سـ ً
الطبيعــة.
تتمثل أهداف  WAZAفيما يلي:
1.

تعزيز التعاون بين حدائق الحيوان واألحواض المائية مع

األخذ في االعتبار حماية الحيوانات وتكاثرها وتوليتها
االهتمام والرعاية الازمة؛

2.

تعزيز التعاون المنسق فيما بين المؤسسات الوطنية

3.

تعزيز عنصر التعليم البيئي وحماية الحياة البرية

4.

المساعدة في تمثيل حدائق الحيوان واألحواض المائية

5.

تعزيز التعاون مع منظمات حماية الطبيعية األخرى؛

6.

تعزيز واستخدام أعلى معايير حقوق وتربية الحيوانات.

المؤسسات اإلقليمية واألقسام التابعة لها؛
والبحث البيئي؛

في منظمات أو جمعيات دولية أخرى؛

ولبلــوغ النجــاح يتعيــن علــى حدائــق الحيواناتواألحــواض المائيــة  WZACSصياغــة تفكيــر إســتراتيجي
وقيــادة إجــراءات عمليــة متبادلــة بيــن أعضــاء  WAZAوعلــى نطــاق أوســع تعزيــز الهــدف المشــترك
وروح القيــادة والمشــاركة مــع التابعيــن مــن أخصائيــون وحمــاة الطبيعــة ( مربــع ُ .)1نشــرت هــذه
اإلســتراتيجية الثانيــة بعــد مؤتمــر القمــة العالمــي للتنميــة المســتدامة فــي جوهانســبرغ عــام 2002
لتعكــس العديــد مــن التغيــرات فــي بيئــة التشــغيل الخارجيــة لمنظمــات الحمايــة كافــة إلــى جانــب
التحــوالت التــي شــهدتها المبــادئ واألولويــات الجوهريــة والشــاملة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض
المائيــة حــول العالــم.
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التهديدات البيئية وفقدان التنوع البيولوجي
تتواجــد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة اآلن فــي عالــم يتســم بتهديــدات بيئيــة متزايــدة ونقــص
فــي التنــوع البيولوجــي .فعلــى مــدار األعــوام العشــرة الماضيــة ازدادت األزمــات التــي تهــدد التنــوع
البيولوجــي كتغييــر المنــاخ واســتنزاف المــوارد الطبيعيــة وزيــادة التأثيــر الســلبي لألنــواع المجتاحــة
(األنــواع غيــر األصليــة) والتدهــور البيئــي .ولألســف لــم ُتظهــر وســائل اإلعــام بالشــكل الكافــي
قيمــة أنــواع الحيوانــات المختلفــة واألنظمــة البيئيــة التــي تتعــرض للتدهــور وتأثيرهــا علــى البشــر،
حيــث انصــب تركيــز الــرأي العــام علــى أزمــات مثــل الصراعــات والجفــاف والمجاعــة والهجــرة أكثــر
مــن األســباب المترســخة والمتعلقــة باســتنزاف المــوارد الطبيعيــة بطريقــة غيــر مســتدامة .وبالمثــل
كانــت التنميــة البشــرية والمطالــب الخاصــة باالســتدامة والمخــاوف الناجمــة عــن مبــدأ العولمــة
واتحاديــة المؤسســات ســادت جــداول أعمــال السياســات الدوليــة.
الحقيقــة الجوهريــة التــي تكمــن وراء كل شــي هــي تواجــد األعــداد الكبيــرة مــن البشــر والذيــن يقومــون
بإســتهاك مــوارد األرض بكميــات هائلــة ال تســمح لتزويــد األنــواع الغيــر بشــرية بتأميــن مســتقبلهم،
 .كمــا تعــد الزيــادة المتوقعــة فــي التعــداد الســكاني و مــع التبايــن الواضــح فــي توزيــع الثــروة بيــن
األمــم ا مشــكلتين مــن أكبــر المشــاكل التــي تواجــه ليــس فقــط البشــريةّ ،إنمــا تواجــه حمايــة األنــواع
والمواطــن الطبيعيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

“وفقا لمعدالت استهالك الموارد الطبيعية الحالية تحتاج البشرية إلى ثالثة
كواكب أخرى بحجم األرض حتى تتمكن من النجاة”
( إي .أو .ويلسون عام ( )2002مربع .)2
ال يعنــي ذلــك أن دالئــل المســتقبل ســلبية بالكامــل ،فقــد ُأنتِ جــت إتفاقيــة التنــوع البيولوجــي()CBD
غالبــا مــا يدعمهــا التشــريع .وقــد ُ
طــورت
(مربــع  )3عــدد هائــل مــن المبــادرات اإلقليميــة والمحليــة التــي ً
اإلســتراتيجيات القوميــة للتنــوع البيولوجــي وخطــط التنــوع البيولوجــي ( )BAPsبهــدف مواصلــة
العمــل علــى المســتويات المحليــة مــع مشــاركة المجتمــع والجهــات المعنيــة .وفــي العديــد مــن الــدول
مزيــدا مــن االعتمــاد إلــى
أصبحــت التشــريعات البيئيــة أكثــر صرامــة ،وأضفــت اإلجــراءات التعاونيــة
ً
المقامــة .وهنــاك اتجاهــات إيجابيــة نحــو الجهــود المتكاملــة مــن ِقبــل الــوكاالت الحكوميــة
األنشــطة ُ
حتمــا اســتخدام ِفـ َـرق متعــددة
وغيــر الحكوميــة الدوليــة المعتمــدة إلــي العلــوم الهادفــة وســيتطلب ً
التخصصــات لذلــك .وهنــاك تفهــم وقبــول أوســع للتهديــدات الخطيــرة التــي تواجــه البيئــة والتنــوع
البيولوجــي والبشــرية نفســها ،حيــث ُبذلــت الجهــود للتركيــز علــى مــوارد الحمايــة المحــدودة مــن خــال
تحديــد النقــاط الســاخنة مــن حيــث التنــوع البيولوجــي .تتماشــى تلــك "النقــاط الســاخنة" مــع أكثــر
األماكــن التــي تحتــاج تنميــة بشــرية واإلشــارة إلــى تركيــز إضافــي علــى االســتخدام اإلســتدام للبيئــة.
وعلــى األرجــح ستســتمر عمليــات التقــدم التقنيــة وقــد يكــون لهــا تأثيــرات إيجابيــة وســلبية .ســتظهر
الفوائــد المتواصلــة نتيجــة ثــورة تقنيــة المعلومــات العالميــة فيمــا يتعلــق بمشــاركة المعلومــات
اإلجتهــاد بالتأثيــر علــى جــداول األعمــال السياســية .هنــاك قــوى كامنــة فــي الحلــول التقنيــة للتأثيــر
علــى جميــع مجــاالت توليــد الطاقــة وإدارة المخلفــات وتوفيــر الطعــام والمــاء للشــعوب .حيــث تعتبــر
الفوائــد االقتصاديــة لــإلدارة المســتدامة لصالــح األمــم ،والحفــاظ علــى الخدمــات البيئيــة فــي التقليــل
مــن التأثيــرات الناجمــة عــن الفيضانــات والتجريــف واإلطمــاء والتلــوث ومشــكات أخــرى واضحــة
تلقائيــا عنــد اتخــاذ القــرارات.
ولكنهــا تحتــاج ألن تؤخــذ بعيــن االعتبــار
ً

دور حدائق الحيوان واألحواض المائية
مازالــت المعتقــدات االجتماعيــة والتاريخيــة التــي تنظــر إلــى حدائــق الحيوانــات علــى أنهــا حدائــق
ترفيهيــة تعــرض الحيوانــات بهــدف المــرح والتســلية موجــودة بالعديــد مــن الــدول ،وفــي بعــض
الحــاالت تكــون هــذه المعتقــدات مبــررة .فالقطــاع المعــادي لحدائــق الحيوانــات فــي كثيــر مــن األحيــان
هــي المجموعــة المدافعــة عــن حقــوق الحيوانــات والمطالبــة بتحقيــق رفاهيــة الحيوانــات ،والتــي تركــز
علــى رغبــات الحيوانــات بشــكل فــردي بـ ً
ـدال مــن حمايــة األنــواع أو األنظمــة البيئيــة؛ ويظهــر المزيــد مــن
اآلراء المعارضــة مــن حركــة الحمايــة تلــك والتــي تشــكك فــي تبريــرات نقــل الحيوانــات مــن البريــة.
إذا كان علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة دور فعــال فعليهــم مواجهــة المعارضــة الرئيســة
وتفهــم االنتقــادات والتأقلــم معهــا إذا لــزم األمــر وشــرح تصرفاتهــم بشــكل يكســب الدعــم مــن
أيضــا إفــادة عامــة الجمهــور بــأن مهمتهــم جــزء مــن الحمايــة التــي
الجمهــور العــام .ويتعيــن عليهــم ً
جنبــا إلــى جنــب مــع أعلــى معاييــر الحمايــة.
ُتنفــذ ً
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مربع 2

توضيح اتجاهات البيئة العالمية
1.

2.
3.
4.

استنزاف الموارد الطبيعية ،إزالة الغابات ،الصيد
الجائر ،التوسع في مساحات األراضي الزراعية/
نقص مساحات المواطن الطبيعية ،التلوث،
االنكماش ،التجزئة.

التغيرات المناخية وتوابعها من االحتباس الحراري
العالمي والفيضانات والجفاف والحرائق.
إدخال األنواع المجتاحة ،المنافسة ،اإلفتراس
وانتقال األمراض والتهجين.
ّ
قلة األمن البيولوجي للبشرية مع زيادة أعداد
األمراض الناشئة مثل مرض نقص المناعة
المكتسب (اإليدز) ،واإليبوال والسارس.

مربع 3

اتفاقية التنوع البيولوجي ()CBD
المادة  – 9حماية األنواع خارج موطنها
الطبيعي
يقوم كل طرف متعاقد باستكمال حماية األنواع خارج
مواطنها الطبيعية بما يلي:
(أ) إعتماد مقياس لعناصر التنوع البيولوجي بهدف
ويفضل إختيار
حماية االنواع خارج موطنها الطبيعي،
ّ
البلدان التي تتواجد فيها عناصر التنوع البيولوجي لنجاح
برنامج الحماية ؛
(ب) إنشاء مرافق لحماية األنواع خارج موطنها
الطبيعي وإجراء البحوث فيما يتعلق بالنباتات
والحيوانات والكائنات الدقيقة ،واألفضلية في بلد
المنشئ للموارد الجينية؛
(ج) إعتماد مقياس إلعادة األنواع المهددة إلى حالتها
األولى وتوطينها من جديد في موائلها الطبيعية في
ظروف مناسبة؛
(د) تنظيم وإدارة جمع الموارد البيولوجية من موائلها
الطبيعية ألغراض حماية االنواع خارج موطنها الطبيعي
بغية عدم تهديد النظم اإليكولوجية و أو تهديد األنواع
المتواجدة في مواطنها إال إذا استلزم األمر اتخاذ تدابير
بموجب الفقرة الفرعية (ج) أعاه؛
(ه) التعاون في تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال
الدعم من أجل حماية األنواع خارج مواطنها الطبيعية
حسبما يرد في الفقرة الفرعية من (أ) إلى (د) أعاه
وإنشاء وصيانة مرافق لحماية األنواع خارج مواطنها
الطبيعية في البلدان النامية.

المقدمة

11
فــي إطــار هــذه الســياقات العريضــة وإلــى جانــب االتجاهــات الكبــرى ،يتعيــن علــى حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة تحقيــق وتعزيــز رؤيــة أوضــح لدورهــم الفريــد ومســاهمتهم فــي ظــل التحالــف
العالمــي لصــون الطبيعــة .التنســيق بيــن األنشــطة والتركيــز علــي المــوارد حســب األولويــة يجــب أن
يكــون بجانــب تطبيــق ممارســات إداريــة جيــدة والتقييــم المتواصــل للمشــاريع (مربــع  4و.)5
تنفــرد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بمائمتهــا إلبــراز الجوانــب العالميــة لصــون الطبيعــة .فــي
األعــوام القليلــة الماضيــة تزايــدت المعرفــة العلميــة ألوجــه الترابــط بيــن أنظمــة الحيــاة كافــة وتزايــدت
ـاهدا علــى أن عمليــة الحمايــة ال تتعلــق بإنقــاذ
أعــداد المواطــن الطبيعيــة بشــكل كبيــر لتصبــح بذلــك شـ ً
األنــواع والمواطــن الطبيعيــة فحســب وإنمــا تتطلــب لــروح التعــاون مــن الجميــع واتبــاع منهاهــج
عالميــة .تتميــز حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة برعايتهــا للحيوانــات فضـ ًـا عــن خبرتهــا فــي جمــع
تلــك الحيوانــات مــن حــول العالــم ،إلــى جانــب كونهــا شــبكة عالميــة ،فيمكنهــا لعــب دور مهــم فــي
تعزيــز التعــاون القائــم مــن أجــل حمايــة البيئــة وعناصرهــا علــى مســتوى عالمــي.
تتميــز حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة وحدائــق النباتــات بقدرتهــا علــى إدارة سلســلة متكاملــة
ـدءا مــن تكاثــر األنــواع المهــددة باالنقــراض خــارج مواطنهــا الطبيعيــة،
مــن برامــج صــون الطبيعــة إال بـ ً
والبحــوث وتثقيــف الــزوار والتدريــب إلــي دعــم األنــواع داخــل مواطنهــا الطبيعيــة  ،وتنفــرد بوجــود
أعــداد مــن الزائريــن "المعجبيــن بشــدة" وبالتالــي يمكنهــا التأثيــر علــى معرفتهــم وتفهمهــم وســلوكهم
إيجابيــا واالســتفادة منــه .كمــا تحظــى بمــوارد هائلــة مــن المهــارات الفنيــة واألفراد
ومشــاركتهم تأثيـ ًـرا
ً
المتفانيــن .كمــا ناحــظ بــأن أعــداد الموائــل الطبيعيــة قــد ّ
تقلصــت وتزايــدت أعــداد مجموعــات
الحيوانــات إزدادت أيضــا بعــض التســاؤالت عــن مــا هــي حدائــق الحيوانــات؟ مــا هــي حدائــق النباتات؟
مــا هــي المحميــة الطبيعيــة؟ بفرصــة تنصيــب نفســها كنمــاذج "للحمايــة المتكاملــة" أمــا عــن وســائل
تحقيــق هــذا بشــكل جماعــي يربــط بيــن حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة فيتمثــل فــي حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة  . WZACSيمكــن ألي هيئــة مــن الهيئــات األخــرى مثــل هيئــات الحمايــة
واإلدارات الحكوميــة اســتخدام حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  WZACSومنهــج الحمايــة
المتكامــل ،فــي خطــوة مــن شــأنها إعــادة النفــع علــى كافــة الجهــات المعنيــة بحمايــة البيئــة.

مربع 4

كيف يمكن التأكد من نجاح جهود حماية
األنواع التي تتبعها حدائق الحيوانات
واألحواض المائية؟
المقاييس النوعية التي تشير الي نجاح حماية
األنواع
1.
2.
3.
4.

5.

زيادة أعداد األنواع الموجودة في البرية بشكل آمن.

زيادة المناطق اآلمنة /مستويات األمان مع زيادة
المواطن الطبيعية المستدامة.
ٌ
معرفة أعمق ،وتطبيق أكبر لعلم أحياء األنواع
ولعلم البيئة وعلم صون الطبيعة .

زيادة الوعي السياسي بالقضايا البيئية مع اتخاذ
قرارات صديقة للبيئة وأولويات حماية وصون
األنواع- .مع-

زيادة مقدار المواطن الطبيعية عن طريق التدريب
والتعليم والوعي العام.

مربع 5

تعريف صون الطبيعة
صون الطبيعة هو تأمين مجتمعات طويلة األجل
لألنواع في النظم البيئية الطبيعية والمواطن الطبيعية
كلما أمكن ذلك.
بالرغم من تعدد تعاريف صون الطبيعة وتنوعها إال
أنه من الضروري وجود تعريف عام ومباشر يفهمه
الجميع ويستخدمهُ .
وتشير الكلمات المحددة بخط
مثل "النظم البيئية والمواطن الطبيعية" إلى ضياع
هباء إذا لم تترجم لمصلحة حماية الحيوانات
الجهود
ً
والنباتات في البرية .عاوة على ذلك يتعين على تلك
األعداد الموجودة في البرية أن تحظى بالقدرة على النمو
والتطور ،ومن هنا يجب علينا االستمرار في تقييم
ومراجعة مدى نجاح حدائق الحيوان واألحواض المائية
في دعم برامج صون األنواع.

الثقة المتبادلة –
غزال سيكا مع فتاة صغيرة في حديقة حيوان جولداو والمناظر
الطبيعية ،سويسرا
صورة :فيليكس ويبر ،جولداو
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إن قــدرة حدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة علــى أن تصبــح نمــاذج "للحمايــة المتكاملــة" ليســت أمـ ًـرا
نفعــا وفعاليــة وتمسـ ًـكا
اختياريــا ولكنهــا فــي حقيقــة األمــر أمــر إلزامــي .فعليهــا أن تتغيــر وتصبــح أكثــر ً
ً
بمنهجهــا .فقــد خضــع العالــم مــن حولنــا لتغيــرات ال حصــر لهــا خــال األعــوام العشــرة األخيــرة،
أيضــا .بإمكانهــم
فيجــب أن تخضــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة والعاملــون بهــا لهــذا التغييــر ً
أن يصبحــوا أنصــار حمــاة الطبيعــة ومرشــدين وعلمــاء لهــم التاثيــر القــوي علــى التغييــر السياســي إذا
مــا أرادوا ذلــك ،وعلــى ذلــك فأمامهــم أحــد االختياريــن :إمــا اتخــاذ هويــة جديــدة وتبنــي هــدف جديــد
وإمــا التخلــي عــن حركــة الحمايــة .وتوفــر  WZACSخريطــة تبــدأ مــن خالهــا الرحلــة ،وبالرغــم مــن
أن بعضهــا ســيواجه رحلــة أكثــر طـ ً
جميعــا
ـوال ومشــقة مــن البعــض اآلخــر ،إال أنــه حــان الوقــت لهــم
ً
الســتبدال الخطــى الســريعة ُ
بالخطــى البطيئــة (مربــع .)6

مربع 6

األدوار والمهام التي ترسم مالمح مستقبل
مثالي لجميع حدائق الحيوانات واألحواض
المائية
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

يتمثل الهدف والتركيز األولي على االلتزام
المتزايد بالحماية في البرية.

االستفادة من الموارد الفريدة المتاحة التي تدفع
بأهداف البحوث إلى األمام سواء داخل المواطن
الطبيعية أو خارجها.

تطوير برامج تعليم ممتازة تسعى الي نشر
الوعي في الشؤون البيئية على المستوى المحلي
والعالمي

تطوير معارض مبتكرة لبث روح الحماس
واإللهام فلدى الزوار مع استكمال التدقيق
وتحسين الموضوعات المتعلقة برفاهية
الحيوانات األسيرة.

استخدام القوى الجامعة للمؤسسات الدولية
واإلقليمية والتأثير على التغييرات السياسية
المرتبطة بالبيئة.

إدارة حدائق الحيوانات ً
وفقا ألعلى المعايير
األخاقية والمهنية مما يزيد األموال
المخصصة لمشاريع صون الحيوانات.
ُ

الدفاع عن دور حدائق الحيوانات أمام عامة
الجمهور ،في جميع األوقات ،والتعامل مع
القضايا بشكل مباشر والثبات في مواصلة
مهمة الحماية.

زيادة التعاون بين المؤسسات لتعزيز استخدام
الموارد المحدودة والعمل على الصعيد العالمي.
تبني ابتكارات تقنية واستخدامها لتعزيز ُسبل
التواصل والبحوث والتعليم.

 10.تعزيز الهياكل التنظيمية التي تستفد من نقاط
القوة على جميع المستويات وتبني مناهج العمل
الجماعي.
 11.تقدير طاقم العمل بكافة مستوياته وتعيين أفراد
إضافيا.
تدريبا
ُجدد وتدريبهم
ً
ً

ال تجمــع «أرض القــردة» بحديقــة حيــوان اليبزيــغ بيــن كونهــا منشــأة أبحــاث ومــكان عصــري للعــروض الخاصــة بقــردة الشــمبانزي
أيضــا ( )WCFوتربيتهــا خــارج مواطنهــا الطبيعيــة
مثــل (شــمبانزي غــرب أفريقيــا) وأنــواع أخــرى مــن القــردة فحســب ،ولكنهــا تربــط ً
بجهــود الحمايــة الداخليــة التــي تبذلهــا  WCFبســاحل العــاج .أمــا متنــزه تــاي الوطنــي فقــد ضمــن -مــن خــال اتفاقيــة تعــاون طويلــة
المــدى -الدعــم المالــي لمشــروعات الحمايــة .وتهــدف مشــروعات خاصــة إلــى تثقيــف الســكان المحليين بالكارثــة التــي تعانيها قردة
صنــف اآلن مــن ضمــن األنــواع المهــددة باالنقــراض .ومــن خــال بعض األنشــطة الترفيهيــة ،يتعــرف زوار حديقة
الشــمبانزي حيــث تُ ّ
حيــوان اليبزيــغ عــن مشــاريع التعــاون مــع  WCF؛ بالتزامــن مــع معرفــة القروييــن المقيميــن فــي نطــاق قــردة الشــمبانزي بأنشــطة
صــون الطبيعــة التــي تتخذهــا حديقــة حيــوان اليبزيــغ والبحــث الــذي تجريــه علــى «أرض القــردة» .مشــروع  WAZAرقــم 02040
صور :بيتر دولينجير ،WAZA ،وكريستوف بوشWCF ،
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الفصل األول

الحماية المتكاملة لألنواع

ملخص
يشــرح هــذه الفصــل الســبب وراء احتيــاج جميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة لاشــتراك بشــكل مباشــر فــي برامــج حمايــة الحيوانــات فــي البريــة والســبب وراء
وخارجيــا ،وكيفيــة القيــام بذلــك .إن أنشــطة الحمايــة
داخليــا
احتياجهــم إلــى دمــج أنشــطة صــون الطبيعــة التــي يتبعونهــا مــع اإلجــراءات التنظيميــة الخاصــة بهــم
ً
ً
المتكاملــة لألنــواع الداخليــة هــي تلــك المرتبطــة بطريقــة تنظيــم حديقــة الحيــوان أو األحــواض المائيــة وطريقــة تصرفهــا ً
وفقــا لتعاماتهــا اليوميــة مــع الزائريــن.
أمــا أنشــطةالحماية المتكاملــة لألنــواع الخارجيــة فهــي تلــك التــي تديرهــا إحــدى المنظمــات بعيـ ًـدا عــن مقراتهــا .تــم مناقشــة كل مــن األنشــطة الداخليــة والخارجيــة
وإدراجهــا فــي قوائــم مــع اقتــراح اإلســتراتيجيات األساســية إلــى جانــب التركيــز الدائــم علــى التعــاون والتنســيق والتواصــل.

الرؤية
يكمــن الهــدف األكبــر لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي دمــج أعمالهــا بجميــع مجاالتهــا مــع أنشــطة صــون الطبيعــة ،وســتتمحور
العناصــر األساســية لثقافــة كل منظمــة مــن المنظمــات حــول قيــم االســتدامة والحمايــة والمســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة ،لتتوغــل
هــذه القيــم بجميــع اتجاهــات أعمالهــم ليتفهمــا جيـ ًـدا كل مــن يعمــل داخــل شــبكة  WAZAبــل ويقدمــون الدعــم الــالزم لهــا.

1.1

المقدمة

شــرعت حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي إدراك إمكانياتهــم كقــوى
إيجابيــة مؤثــرة لحمايــة الحيــاة البريــة بأوائــل القــرن العشــرين وتزايــدت فــي
حقبــة الســتينيات مــن نفــس القــرن ليحتــل موضــوع الحمايــة الجــزء األكبــر مــن
مهمتهــم الشــاملة .تلعــب حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المنتشــرة
مهمــا فــي حمايــة
دورا
حــول العالــم -
ً
وخصوصــا تلــك التابعــة لـــ ً - WAZA
ً
التنــوع البيولوجــي وتســعى جاهــدة لتعظيــم مســاهمتها فــي الحمايــة الدوليــة
بطرق متنوعة.
يتطلــع مجتمــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة العالمــي فــي الوقــت الراهــن
إلــى اشــتراك جميــع أعضائــه فــي برامــج حمايــة البريــة بشــكل مباشــر .ال يمكــن
ألي حديقــة حيوانــات أو أحــواض مائيــة االشــتراك الفعلــي فــي مســألة الحمايــة
بــدون دمــج منهــج الحمايــة مــع ثقافتهــا التنظيميــة؛ يجــب أن تكــون الحمايــة
المتكاملــة لألنــواع هدفهــم الواضــح والصريــح.
تتحقــق الحمايــة المتكاملــة بشــكل أكثــر فاعليــة عندمــا ترتبــط كافــة
اإلجــراءات التــي تتخذهــا حديقــة الحيــوان واألحــواض المائيــة بفاعليــة مــع بعضها
البعــض مــن الناحيــة الفكريــة مــع التنســيق اإلســتراتيجي علــى الصعيديــن
الخارجــي والداخلــي؛ ليصبــح هدفهــم الرئيســي حمايــة األنــواع المهــددة
باالنقــراض والحفــاظ علــى وجــود أنظمــة بيئيــة صحيــة .يجــب أن تصبــح عمليــة
ً
روتينــا يتســم بالســهولة والساســة.
التنســيق والتعــاون والتواصــل
وعلــى ذلــك ،تتضمــن الحمايــة المتكاملــة لألنــواع مجموعــة مــن العمليــات
الداخليــة تحــاول حديقــة الحيــوان مــن خالهــا إدارة جميــع أنشــطتها وعاقاتهــا
ومعرفــة علــى نحــو جيــد .كمــا يمكــن أن تمثــل
بدعــم مــن برامــج حمايــة ُمحــددة ُ
أيضــا رايــة تحــت ظالهــا تتواصــل برامــج الحمايــة مــع
الحمايــة المتكاكلــة لألنــواع ً
زائــري حدائــق الحيوانــات ووســائل اإلعــام والجمهــور العــام.

تتنــوع أنشــطة الحمايــة المتكاملــة لألنــواع بأماكــن مختلفــة مــن حــول العالــم
غالبــا مــا
بســبب العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة وحقيقــة الحيــاة اليوميــة.
ً
تســتمر حدائــق الحيوانــات الواقعــة بأماكــن تتســم بمعــدالت عاليــة مــن التنــوع
البيولوجــي ،الكثيــر مــن أوقاتهــا وطاقتهــا ومواردهــا الماليــة فــي ســبيل توفيــر
الرعايــة العاجيــة للحيوانــات وتخصيــص أماكــن لهــا .تتضمــن هــذه الفئــة تلــك
الحيوانــات التــي تواجــه صراعــات مــع ســكان المــدن ممــن تــم إيقافهــم للتجــارة
غيــر القانونيــةُ ،اتخــذت الحيوانــات البريــة كحيوانــات أليفــة ممــا شـ َّـكل عبــأ علــى
أصحابهــا أو أضحــت ضحايــا للكــوارث الطبيعيــة مثــل الفيضانــات والحرائــق
وغالبــا مــا تشــترك هــذه
والــزالزل وحتــى تلــك التائهــة أو الشــاردة أو المســروقة.
ً
الحدائــق فــي قضايــا رعايــة الحيوانــات ممــا قــد يؤثــر علــى طريقــة اشــتراكها و
تفســيرها لمفهــوم الحمايــة المتكاملــة لألنــواع.
يمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المنتشــرة حــول العالــم مباشــرة
الحمايــة فــي الموقــع داخــل بلدهــم أو خارجهــا .هنــاك العديــد مــن حدائــق
الحيوانــات فــي أوروبــا وشــمال أمريــكا تباشــر الكثيــر مــن أعمــال الحمايــة خــارج
وخصوصــا فــي البــاد التــي تتميــز بارتفــاع معــدالت التنــوع البيولوجــي،
بادهــا،
ً
إلــى جانــب العمــل فــي منطقتهم اإلقليميــة ،تدير حدائــق الحيوانــات واألحواض
المائيــة بأســتراليا ،وهــي بــاد تضــم بعــض البقــاع التــي تنتشــر بهــا أمــراض
مســتوطنة ،العديــد مــن مــوارد الحمايــة بشــكل جماعــي فــي المشــاريع اإلقليميــة
أكثــر مــن المشــاريع التــي تقــع خــارج المنطقــة .ومــا زالــت تحــاول العديــد مــن
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،التــي تقــع فــي بــاد تتميــز بارتفــاع معــدالت
التنــوع البيولوجــي مثــل أمريــكا الوســطى وأمريــكا الجنوبيــة وأفريقيــا وجنــوب
آســيا وشــرقها ،فــي تحديــد أدوارهــم الخاصــة تجــاه الحمايــة المتكاملــة لألنــواع.
غالبــا مــا تحظــى تلــك المؤسســات بعــدد أكبــر مــن الزائريــن يفــوق أعــداد زائــري
ً
حدائــق الحيوانــات بــأي مــكان آخــر ولذلــك يســتهلكون الكثيــر مــن أعمــال طاقــم
العمــل وجهودهــم .تعــد تلــك الحدائــق أماكــن مثاليــة لتثقيــف عــدد كبيــر جـ ًـدا
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الحماية المتكاملة لألنواع
مــن الجمهــور عــن المشــاكل المتعلقــة بالحمايــة التــي تعانيهــا بادهــم ومــدى
قوتهــا .وعلــى ذلــك قــد يختلــف مفهــوم الحمايــة المتكاملــة لألنــواع باختــاف
األماكــن نفســها.
دائمــا مــا توجــد احتماليــة منافســة للمــوارد بيــن األنشــطة التــي تقــوم بهــا حدائق
ً
الحيوانــات وبيــن إحتياجهــا لحمايــة األنــواع المهــددة باإلنقــراض .وســتتمكن
دائمــا حدائــق الحيــوان أو األحــواض المائيــة التــي تحظــى بالمــوارد الماليــة
ً
بفــرص لزيــادة هــذه المــوارد أكثــر مــن تلــك الحدائــق التــي تعمــل لإللتــزام لتلبيــة
إحتياجــات حيواناتهــا وزوارهــا وموظفيهــا .ومــع ذلــك يمكن ألي حديقــة حيوانات
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أو أحــواض مائيــة المســاهمة فــي حمايــة األنــواع ســواءا كانــت تملــك أو تفتقــر
للمــوارد الماليــة .وفــي النهايــة علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة اإللتــزام
بحمايــة األنــواع المهــددة باإلنقــراض بالتعــاون مــع المؤسســات األخــرى فضــا
عــن المنافســة
تؤكــد ( )WZACSعلــى تطبيــق هــذه الوثيقــة وهــذا الفصــل علــى جميــع حدائــق
وأيــا كان حجمهــا أو
الحيــوان واألحــواض المائيــة ســواء كانــت غنيــة أو فقيــرة ً
ظروفهــا اإلداريــة ،ودون النظــر إلــى البلــد التــي توجــد بهــا أو الثقافــة التــي تتبعهــا.

الحماية المتكاملة لألنواع الداخلية والخارجية

تقــع الحمايــة المتكاملــة لألنــواع فــي مجموعتيــن مختلفتيــن ولكنهــا ترتبــط
فــي بعضهــا باألنشــطة الداخليــة والخارجيــة .األنشــطة الداخليــة هــي تلــك
المرتبطــة بطريقــة تنظيــم المؤسســات لنفســها وتتصــرف ً
وفقــا ألنشــطتها
اليوميــة المتعلقــة بالزائريــن .أمــا األنشــطة الخارجيــة فهــي تلــك التــي تجريهــا
بعيــدا عــن مقراتهــا.
المؤسســة
ً

الحماية المتكاملة لألنواع الداخلية

تتخــذ بالفعــل معظــم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المنتشــرة حــول
العالــم العديــد مــن األنشــطة التــي توصــف بأنهــا عناصــر الحمايــة المتكاملــة
لألنــواع الداخليــة ،فيمــا يلــي بعــض منهــا:
تهتــم جميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بالحيوانــات المعروضــة
باألماكــن المغلقــة .فــي بعــض الوقــت تقــوم بتشــييد مجموعــات مــن
غالبــا مــا تكــون مرتبطــة بفكــرة التنــوع البيولوجــي
األماكــن المغلقــة والتــي ً
أو الحمايــة المعتمــدة علــى الموطــن الطبيعــي أو الموقــع الجغرافــي أو
النظــام البيئــي .فــي بعــض الحــاالت ،تحتــوي المعــارض علــى مجموعــة
متعــددة مــن األنــواع المختلفــة ســواء حيوانــات أو نباتــات.
تعــد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة منشــآت ترفيهيــة ترتادهــا
العائــات والمجموعــات االجتماعيــة واألفــراد مــن جميــع أنحــاء العالــم،
وفــي أجــزاء عديــدة مــن العالــم تمثــل واحــدة مــن أهــم الوســائل الترفيهيــة
الخارجيــة اآلمنــة والميســورة التكلفــة.
مــن خــال الرســومات البيانيــة وغيرهــا مــن وســائل اإليضــاح والمشــاركة
األخــرى مثــل التحــدث مــع الحــراس وتغذيــة الحيــوان والســلوكيات
الطبيعيــة التــي تظهرهــا الحيوانــات ،يمكــن شــرح التنــوع البيولوجــي
وســلوك الحيــوان داخــل األماكــن المخصصــة للحيوانــات بمــا فــي ذلــك
التناســل والســلوك االجتماعــي .كمــا شــرحت بعــض حدائــق الحيوانــات
خصائــص المواطــن الطبيعيــة البريــة حيــث توجــد الحيوانــات والمخاطــر
التــي تواجــه األنــواع الموجــودة فــي البريــة ومــا تقــوم بــه حدائــق الحيوانــات
للمســاعدة فــي موضــوع الحمايــة.
تحظــى العديــد مــن حدائــق الحيوانــات بأقســام تعليميــة لــكل مــن حمــات
التوعيــة الرســمية وغيــر الرســمية بالرغــم مــن مباشــرة العمليــة التعليميــة
فــي بعــض أجــزاء مــن العالــم مــن ِقبــل طاقــم عمــل غيــر متخصــص لديــه
مهــام أخــرى أو حتــى مــن قبــل منظمــات محليــة غيــر حكوميــة.
وفــي ســبيل جــذب الــزوار ،تتولــى حدائــق الحيوانــات مهمــة الترويــج
لنفســها أمــام الجماهيــر باســتخدام العديــد مــن الوســائل ،بمــا فــي ذلــك
ـادرا
الدعايــة والعاقــات العامــة وتناقــل األخبــار ،إال أنــه فــي بعــض الــدول نـ ً
مــا يكــون هنــاك ضــرورة لعمليــة الترويــج بــل وفــي أوقــات محــددة يؤخــذ
بعيــن االعتبــار الســماح بزيــارة أعــداد محــدودة.
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فــي المســتقبل ،ومــن خــال تبنــي سياســة للحمايــة المتكاملــة ،ســتتمكن
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن:
اتبــاع منهــج ُمســتدام لعمليــات الصيانــة والتشــييد الخاصــة بهــم عــن
متاحــا ،عمليــات اإلنشــاء والتشــييد باســتخدام
طريــق ،متــى كان هــذا
ً
مــواد ذات مكونــات مســتديمة أو يمكــن إعــادة تدويرهــا بمعــدالت قليلــة
مــن الطاقــة الشــاملة؛ وتقليــل اســتهاكها للحــد األدنــى عــن طريــق
اســتخدام أنظمــة العــزل والتدفئــة الســلبية؛ وتوليــد الطاقــة الخاصــة بهــا
عــن طريــق اســتخدام مناهــج مثــل االكتســاب الشمســي وطاقــة الريــاح؛
وشــرح كل تلــك المبــادرات “الصديقــة للبيئــة” إلــى زائريهــم؛
إقامــة روابــط واضحــة بيــن جميــع معارضهــم الكبــرى وبيــن مشــروعات
الحمايــة فــي الموقــع ليعلــم الزائــرون عــن حالــة الحمايــة المطبقــة علــى
الحيوانــات التــي يشــاهدونها؛
إشــراك الزائريــن والمجتمــع األوســع فــي نقــاش حــول قضايــا أكبــر تهــدد
تواجــد األنــواع فــي البريــة وتحــاول بــث روح الحمــاس فــي نفوســهم
وبالتالــي تأميــن دعمهــم؛
محاولــة إشــراك المتاجــر والمطاعــم فــي برامــج الحمايــة – علــى ســبيل
المثــال ،عــن طريــق بيــع مشــغوالت يدويــة مــن المناطــق التــي تمــارس بهــا
برامــج الحمايــة واســتخدام العائــدات لمنفعــة ســكان تلــك المناطــق؛
إطــاع الزائريــن علــى أنشــطة صــون الطبيعــة التــي تتوالهــا حدائــق
الحيــوان أو األحــواض المائيــة إلــى جانــب تلــك التــي يقــوم بهــا نظراؤهــا
اآلخــرون ومنظمــات الحمايــة والــوكاالت الحكوميــة؛
جــذب انتبــاه قاعــدة أعــرض مــن الجمهــور إلــى قضايــا الحمايــة مــن خــال
األعمــال الترويجيــة مثــل أنشــطة العاقــات العامــة وشــبكة اإلنترنــت
والدعايــة .ال يجــب أن تهــدر قيمــة شــبكة اإلنترنــت كأداة لزيــادة الوعــي حــول

قضايــا وأنشــطة الحمايــة.

الحماية الموحدة الخارجية
تؤكــد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  WZACSأن عالــم الحمايــة الحديــث
والمعقــد يحظــى بالعديــد مــن البرامــج والعديــد مــن األطــراف .ال ينبغــي علــى أي
مؤسســة فرديــة ســواء كانــت حديقــة حيــوان أو أحــواض مائيــة أو جمعيــة حمايــة
خيريــة أو منظمــة تنميــة وتطويــر أن تعمــل منفــردة .يجــب أن تتــم أنشــطة
صــون الطبيعــة بشــكل تعاونــي مــع جميــع الجهــات المشــتركة فــي ســبيل
الوصــول إلــى نهايــة واحــدة وتجنــب المنافســة أو االســتغال.
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يتعيــن علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة التــي تتبــع تدابيــر حمايــة أن
تتضافــر جهودهــا وتتعــاون بشــكل فعــال مــع برامــج التنميــة البشــرية وأجنــدات
الحمايــة القوميــة والدوليــة واإلدارات الحكوميــة والمجتمعــات المحليــة لضمــان
حلــول مســتدامة علــى المــدى الطويــل .أخفــق الكثيــر مــن أنشــطة صــون
وخصوصــا
الطبيعــة فــي الماضــي فــي منــح االهتمــام الكافــي ألجنــدات أوســع
ً
اهتمامــا جلـ ًـا.
تلــك المتعلقــة بالتنميــة البشــرية ومــا زال هــذا
ً
علــى عكــس العديــد مــن منظمــات الحمايــة التــي ال يعــرف عامــة الجمهــور عنهــا
الكثيــر ،وبفضــل مكانــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة كأماكــن جــذب
مشــهورة للزائريــن فإنهــا تحظــى بفــرص فريــدة مــن نوعهــا لعــرض عالــم أوســع
وشــرح قضايــا الحمايــة الدوليــة أمــام الزائريــن .يمكنهــم تعزيــز توعيــة الزائــر
بشــكل كبيــر حــول مســائل الحمايــة ،حــول كل مــن المشــكات والحلــول ،عــن
طريــق دمــج جهدهــم الخــاص مــع جهــود هيئــات الحمايــة األخــرى؛ وتوضيــح
أيضــا أن تصبــح
دليــل ذلــك التكامــل ولتصبــح “نافــذة عــرض” .كمــا يمكنهــا ً
ً
حقيقيــا لشــبكات متكاملــة للحمايــة ومنظمــات التطويــر والتنميــة،
مركــزا
ً
وتوفيــر مــوارد مركزيــة مثــل منشــآت تدريــب واجتماعــات.
تحتفــظ العديــد مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بأنــواع مــن الحيوانــات
والمنســقة على األصعــدة القوميــة واإلقليمية
كجــزء مــن برامــج التكاثــر التعاونيــة ُ
والدوليــة ،بالتعــاون مــع حدائــق حيــوان ومنشــآت تكاثــر أخــرى .تتنــوع أنمــاط
المشــاركة فــي مثــل تلــك البرامــج حــول العالــم؛ تحظــى بعــض البرامــج ببرامــج
جيــدا ،بينمــا مــا زال آخــرون يتخــذون أولــى خطواتهــم فــي
تأسيســا
مؤسســة
ً
ً
هــذه الرحلــة .وعــن طريــق تبنــي إســتراتيجية حمايــة موحــدة ســتتمكن حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن اآلتــي:
تحقيــق أهــداف الحمايــة الخاصــة بهــم عــن طريــق تشــكيل تحالفــات
أيضــا علــى مشــروعاتهم فــي
إســتراتيجية مــع منظمــات أخــرى تعمــل ً

1.3

الموقــع علــى الصعيــد المحلــي فــي المنطقــة بمــا فــي ذلــك الحكوميــة
وغيــر الحكوميــة ومنظمــات الحمايــة والمنظمــات االجتماعيــة وأخــرى
خاصــة بالتعليــم والتطويــر؛
حيثمــا أمكــن ،جمــع التبرعــات لدعــم مشــروعات أو برامــج الحمايــة فــي
الموقــع مــن الزائريــن واألفــراد والشــركات والصناديــق الخيريــة أو مــن
مــوارد أخــرى؛
حيثمــا أمكــن ،التعــاون أو المشــاركة فــي مشــاريع الحمايــة التــي يقومــون
بهــا فــي المواقــع ،ســواء كانــت مســاهمة عمليــة (مســاعدة فنيــة) ،أو
تعليميــة ( تنميــة القــدرات والمشــاركة المجتمعيــة) أو المشــاركة فــي
البحــث العلمــي؛
العمــل مــع منشــآت التكاثــر والرفاهيــة فــي المواقــع المقــام عليهــا
مشــروعات الحمايــة فــي الموقــع الخاصــة بهــم مثــل حدائــق الحيوانــات
المحليــة ومنشــآت التكاثــر والمحميــات الطبيعيــة؛
ً
بحوثــا
إجــراء أو تقديــم الدعــم للبحــوث العلميــة المناســبة ســواء كانــت
ميدانيــة أو فــي حديقــة الحيــوان نفســها .ينبغــي أن تشــارك مثــل تلــك
البحــوث مباشــرة فــي حمايــة الطبيعــة البريــة ،ويفضــل حمايــة المواطــن
الطبيعيــة ونقــص أعــداد األنــواع؛
المشــاركة فــي التدابيــر التــي تتخذهــا لجنــة حمايــة األنــواع IUCN
بمــا فــي ذلــك مجموعــات األفــكار الرئيســة مثــل  ،CBSGالمجموعــة
المتخصصــة بإعــادة توطيــن األنــواع الفطريــة ( ، )RSGومجموعــة الخبــراء
البيطريين ()VSG؛
المشاركة وإثارة النقاش السياسي مع حكوماتهم والهيئات األخرى.

الخاتمة

ليســت الحمايــة المتكاملــة لألنــواع ،كمــا هــي موضحــة أعــاه ،باألمــر الهيــن الــذي
يســهل تحقيقــه ،إال أن العديــد مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة قــد بــدأت
رحلتهــا بالفعــل مبشـ ً
ـرة بنجــاح يــزداد خطــوة بخطوة.

التوصيات
تطلــب اإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )WZACSمــن المؤسســات متابعــة إســتراتيجية الحمايــة
المتكاملــة لألنــواع والســعي إلــى تخصيــص جميــع مواردهــم الماليــة والبشــرية بحــرص وذكاء مــع أقصــى درجــات التفكيــر اإلســتراتيجي
المتماســك فــي منظمتهــم الخاصــة ،وأقصــى درجــات التعــاون مــع اآلخريــن ،ليتحقــق بذلــك أعظــم فوائــد الحمايــة المســتدامة لألنــواع
المهــددة باالنقــراض ومواطنهــم الطبيعيــة وجيرانهــم اآلدمييــن.
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الفصل الثاني

حماية مجتمعات
الحيوانات البرية
ملخص
يعــرض هــذا الفصــل رؤيــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن منطلــق كونهــا قــوى حمايــة فــي العالــم أجمــع ،مــع البيانــات التفصيليــة الخاصــة بكيفيــة تحقيــق
ـدءا مــن اإلطــار القائــم علــى اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي وأهــداف األلفيــة التطويريــة مــن األمــم المتحــدةُ ،تترجــم السياســات إلــى إجــراءات حمايــة مــن خــال
ذلــك .بـ ً
المشــاركة فــي خطــط التنــوع البيولوجــي وبرامــج إعــادة تأهيــل األنــواع علــى األصعــدة اإلقليميــة والوطنيــة والمحليــة ،ممــا يضمــن تكامــل التدابيــر األساســية التــي
تتخذهــا حدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة بـ ً
ـدال مــن أن تكــون فــرادى .وتشــترك تلــك المؤسســات بفاعليــة فــي الحمايــة مــن خــال عمليــات تشــخيص المشــكات
وحلهــا واتخــاذ اإلجــراءات اإلصاحيــة مــع التركيــز علــى دعــم الدراســات والبرامــج الطويلــة المــدى .علــى ســبيل المثــال اشــتراك األطبــاء البيطريــن المتخصصيــن فــي
الحيــاة البريــة والمتواجديــن فــي حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بشــكل فريــد للمســاهمة فــي األبحــاث القائمــة حــول األمــراض الناشــئة والعمــل علــى الواجهــات
بيــن الحيوانــات البريــة والحيوانــات األليفــة وبيــن اآلدمييــن والحيوانــات (مثلمــا يحــدث مــع القــردة المســتخدمة فــي الســياحة البيئيــة) .كمــا تعــد صحــة الحيوانــات البريــة
ـزءا ال يتجــزأ مــن برامــج إعــادة توطيــن الحيوانــات ونقلهــا مــن مــكان إلــى آخــر والتــي قــد تكــون فــي حاجــة متزايــدة إلــى أن تتماشــى مــع تقســيم المواطــن الطبيعيــة
جـ ً
والصــراع القائــم بيــن اإلنســان والحيــاة البريــة .يجــب أن تتخــذ وحــدات ميدانيــة مــن أخصائيــي صــون الطبيعــة كل تلــك التدابيــر بفاعليــة .تخضــع حدائــق الحيــوان
أيضــا مراكــز ممتــازة فــي مجــال
واألحــواض المائيــة للتطويــر كمراكــز تدريبيــة لهــؤالء المتخصصيــن وبذلــك يمكــن إيجــاد إمكانيــات وقــدرات حمايــة محليــة .كمــا تعــد ً
رفاهيــة الحيــوان وتربيتهــا وإدارة المجتمعــات الصغيــرة ورعايــة صحــة الحيوانــات البريــة واســتخدام مواقعهــم لجــذب الحيــاة البريــة الداخليــة ودعمهــا .عــاوة علــى
وختامــا ،تشــارك
مهمــا يمكــن اســتخدامه فــي تمويــل الحمايــة فــي الموقــع.
ً
ـوردا ً
ذلــك ،يرتــاد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  600مليــون زائــر سـ ً
ـنويا ممــا ُيمثــل مـ ً
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بشــكل نموذجــي لحمايــة البريــة ســواء داخــل البــاد التــي تتواجــد بهــا تلــك الحدائــق أو خارجهــا مــن خــال االســتخدام التطبيقــي
لمعرفتهــم ومهاراتهــم ومواردهــم ،لينــال تطويــر تلــك المشــاركات التركيــز األكبــر.

الرؤية
مشــاركة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بمســاهمات إضافيــة للحمايــة فــي البريــة عــن طريــق توفيــر المعرفــة والمهــارات والموارد
مــن خــالل المبــادرات المنطلقــة حــول التكاثــر بحدائــق الحيوانــات وانتقــال الحيوانــات مــن مــكان إلــى آخــر وإعــادة توطينهــم ،وصحــة
الحيوانــات البريــة واألبحــاث والتدريــب والتعليــم وعــن طريــق تمويــل األنشــطة فــي الموقــع .ســتصبح حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة قــوى مهمــة لدعــم مفهــوم الحمايــة علــى مســتوى العالــم أجمــع عــن طريــق اســتخدامهم لعمــال ميدانييــن ناشــطين فــي
حمايــة الحيوانــات البريــة ومواطنهــا الطبيعيــة إلــى جانــب تقديــم الدعــم الــالزم ألولئــك العمــال.

2.1

المقدمة

اتخــذت حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى عاتقهــا مهمــة المشــاركة
المباشــرة لصالــح الحمايــة فــي البريــة ولتصبح قــوى أكثــر فعالية وتأثيـ ًـرا للحماية
الدوليــة وهــذا ليــس بجديــد علــى تطلعاتهــم .فقــد حظــت فــي اآلونــة األخيــرة
بقــوى أعظــم حيــث لــم يعــد الزائــرون يرغبــون فــي مجــرد مشــاهدة الحيوانــات
ومعرفــة المزيــد حولهــا بــل يرغبــون فــي أكثــر مــن ذلــك فــي فعــل شــيء حيــال
حمايتهــا فــي البريــة .حــان الوقــت اآلن للتحــرك بقــوة أكبــر نحــو اتخــاذ تدابيــر
حمايــة منســقة ،ولبســط حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة دعمهــا ألنشــطة
صــون الطبيعــة فــي الموقــع وتطويــر أنظمــة اعتمــاد متماثلــة.
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يجــب فــي البدايــة االعتــراف بالتفــاوت القائــم بيــن حدائــق الحيــوان واألحــواض
إطــارا لمــا
المائيــة فــي ســعة دعــم الحمايــة فــي البريــة .يرســم هــذا الفصــل
ً
ـواء بشــكل مســتقل أو فــي شــراكات جماعيــة .إنــه ليــس أمـ ًـرا
يمكــن تحقيقــه سـ ً
وحتمــا ستشــارك مجموعــة مــن المؤسســات المختلفــة فــي أنشــطة
إلزاميــا،
ً
ً
متنوعــة .يمكــن أن يكــون الدعــم المقــدم للحمايــة فــي البريــة مــن خــال إجــراءات
مباشــرة لتطويــر المواطــن الطبيعيــة واســتهداف أعــداد األنــواع ،أو إجــراءات غيــر
مباشــرة مثــل التعليــم وجمــع التبرعــات وإجــراء البحــوث إلرشــاد السياســات
والممارســات .ســيجرى تنــاول تلــك المناهــج غيــر المباشــرة بشــكل تفصيلــي
فــي الفصــول األخــرى ولكــن فيمــا يلــي إشــارة مختصــرة لهــا.
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2.2

السياق الدولي

فــي األقســام االســتهالية لإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة ( )WZCSعــام  ،1993تــم االستشــهاد باإلســتراتيجية
العالميــة لصــون الطبيعــة التــي نشــرها  IUCNعــام  1980كإطــار مهــم للبحــث
فــي تدابيــر الحمايــة .وقــد تغيــرت مامــح السياســة عندمــا تبنــى مؤتمــر قمــة
األرض (” )“Earth Summitفــي ريــو دي جانيــرو عــام  1992اتفاقيــة التنــوع
البيولوجــي ( .)CBDويتعيــن علــى عالــم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
تدبــر مقترحاتــه الخاصــة بالحمايــة وتدابيــره المتخــذة فــي هــذا الســياق بـ ً
ـدال مــن
إطــاق المبــادرات المعتمــدة علــى تطويــر حدائــق الحيوانــات وهــي مبــادرات
منشــقة مــن سلســلة جهــود الحمايــة.
َّ
وقعــت أكثــر مــن  180دولــة علــى ( ،)www.biodiv.org( )CBDوهــي اتفاقيــة
ً
قانونــا وتحظــى بثاثــة أهــداف :حمايــة التنــوع البيولوجــي؛ واالســتخدام
ملزمــة
المســتدام لمكونــات التنــوع البيولوجــي؛ مــع التقســيم العــادل والمتســاوي
للفوائــد الناتجــة عــن اســتخدام المــوارد الوراثيــة (انظــر مربــع  .)3هنــاك نقطــة
مهمــة ال يجــب إغفالهــا فــي هــذا الســياق الدولــي وهــي تمييــز ( )CBDبيــن
“الحمايــة” وبيــن “االســتخدام المســتديم” ،اللذيــن يعــدان هدفيــن منفصليــن
فــي االتفاقيــة ،علــى عكــس اإلســتراتيجية العالميــة لصــون الطبيعــة ،حيــث يعــد
ـزءا مــن الحمايــة.
االســتخدام المســتديم جـ ً

2.3

حدثــت النقلــة مــن السياســة إلــى التغيــرات علــى أرض الواقــع بفضــل مجموعــة
وخصوصــا خطــط العمــل التــي تســتهدف
مــن خطــط العمــل المتنوعــة،
ً
المحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي ( )BAPsعلــى األصعــدة اإلقليميــة والوطنيــة
والمحليــة ،خطــط تنــدرج تحــت ( .)CBDتركــز حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة اهتمامهــا الخاصــة بالحمايــة علــى أولويــات خطــط العمــل  ،BAPوبذلــك
المشــاركة فــي عمليــات أوســع واالشــتراك مــع مجموعــة أوســع مــن الشــركاء
يفــوق عددهــم المتواجديــن بعالــم حدائــق الحيوانــات وحــده .وفــي حــال كانــت
خطــط العمــل  BAPضعيفــة أو فــي حــال عــدم وجودهــا ،يمكــن أن تتبــادل
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المعلومــات واألفــكار وأطقــم العمــل
لصياغــة وتنفيــذ خطــط عمــل تســتهدف .BAPs

التطوير والتنمية

ينبغــي أن تــدرك حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أثنــاء تدبرهــا فــي سلســلة
إجــراءات الحمايــة مــن الدوليــة إلــى المحليــة أن تحقيــق الحمايــة الفعالــة
ـاء إذا مــا ُن ِفــذت البرامــج علــى الصعيــد
واالســتخدام المســتديم قــد يضيــع هبـ ً
المحلــي فــي ســياق الثقافــات والمعيشــة واحتياجــات التنميــة .بشــكل آخــر توفــر
أهــداف األلفيــة التطويريــة مــن األمــم المتحــدة ( )www.undp.org/mdgإطــار
مفيــد لبلــوغ هــذه المســألة .تركــز مجموعــة األهــداف والغايــات علــى تقليــل
أيضــا هــدف
حجــم الفقــر والمجاعــة وتحســين الصحــة والتعليــم ولكــن يوجــد ً
يتمثــل فــي االســتدامة البيئيــة وهــو “حمايــة فقــدان المــوارد البيئيــة” بحلــول
عــام  .2015وينبغــي عــدم نســيان هــذا الهــدف ودمجــه مــع تحقيــق أهــداف
التنميــة والتطويــر األخــرى.
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تحتــل ( )CBDأهميــة بالغــة فــي تنــاول مشــكات الحمايــة ولكــن هنــاك
عــدد مــن االتفاقيــات التكميليــة :اتفاقيــة رامســار لألراضــي الرطبــة
عــام  ،)www.ramsar.org( 1971واتفاقيــة التــراث العالمــي عــام 1972
( ،)www.unesco.org/whcواتفاقيــة ســايتس  -اتفاقيــة التجــارة الدوليــة
باألنــواع المهــددة باالنقــراض مــن الحيوانــات والنباتــات البريــة عــام 1973
( )www.cites.orgواتفاقيــة المحافظــة علــى األنــواع المهاجــرة عــام 1979
( ،)www.cms.intال غنــى عــن تلــك االتفاقيــات التكميليــة فــي توجيــه
سياسة الحماية.

تعــد خطــوة الربــط بيــن برامــج الحمايــة والتنميــة خطــوة مهمــة جـ ًـدا ،وفــي حــال
النجــاح فيهــا ســتحظى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بفرصــة االســتفادة
(غالبــا
منهــا أو علــى األقــل التأثــر بهــا ،أظهــرت مســاعدات تنميــة رســمية كبــرى
ً
مــا يشــار إليهــا باســم “مســاعدات”) مربــع  2.1مثاليــن ،أحدهمــا علــى مســتوى
السياســات واآلخــر علــى المســتوى الميدانــي ويشــير إلــى كيفيــة النجــاح فــي
ذلــك .أخــذت مبــادرات حمايــة أخرهــا تتولــى دعمهــا حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة مناهــج إدارة عالــم الحيــاة البريــة ،فــي إطــار الجهــود المبذولــة لضمــان
عــدم حصــول الجهــات المعنيــة علــى فوائــد الحمايــة الدوليــة بشــكل غيــر
متناســب .بينمــا يوجــد تماســك اجتماعــي قــوي وإمكانيــة الســتيعاب مناهــج
الشــراكة إلدارة الحمايــة قــد تتســم هــذه السياســة بفاعليــة طويلــة المــدى.

إعادة توطين الحيوانات ونقلهم من مكان آلخر

كانــت المقترحــات األوليــة لحمايــة مجموعــات الحيوانــات البريــة التــي اتخذتهــا
اعتمــادا علــى
حدائــق الحيوانــات مــن خــال التكاثــر وإعــادة توطيــن الحيوانــات
ً
النجــاح فــي تكاثــر حيوانــات مثــل البايســون األمريكــي والوايســنت األوروبــي فــي
الحدائــق الموجــودة فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا ومتنزهــات الحيــاة البريــة علــى
التوالــي .يمكــن أن تمثــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة «طــوق النجــاة»
كأماكــن مثاليــة يمكــن بهــا إدارة المجتمعــات الحيوانيــة التــي يتــم تربيتهــا بعنايــة
مــع إطــاق ســراح الذريــة فــي البريــة.
أنواعــا مــن الحيوانــات
فــي ظــروف مائمــة  ،يمكــن أن توفــر حدائــق الحيوانــات
ً
الضروريــة والمهــارات والمعرفــة الازمــة لتكاثــر الحيــوان :مــع تحديــد ســالة
التكاثــر (مــن خــال تحليــل وراثــي إذا لــزم األمــر)؛ ومــع تأســيس وحــدات
اجتماعيــة مناســبة ومائمــة للتكاثــر الناجــح مــع مراعــاة االحتياجــات الســلوكية؛
وتحديــد المعاييــر الغذائيــة ومعاييــر الرفاهيــة .وعــن طريــق جمــع تلــك الجوانــب
مــن التكاثــر وتنفيــذ تدريــب مــا بعــد اإلطــاق واألقلمــة ،وإجــراء بحــوث لتحســين
التكاثــر وإنجــاح إعــادة توطيــن الحيوانــات ،يمكــن توفيــر أنــواع الحيوانــات

المناســبة إلعــادة توطينهــا فــي البريــة (انظــر الفصــل التاســع).
أوضــح النجــاح الباهــر الــذي حققتــه برامــج اســتعادة حيوانــات المهــا العربــي فــي
ســلطنة عمــان والمملكــة العربيــة الســعودية إمكانيــة إطــاق الحيوانــات التــي
تربــت فــي حدائــق الحيوانــات فــي مناطــق بريــة مناســبة فــي أوقــات صحيحــة
مــع اســتخدام تقنيــات إطــاق مائمــة وذلــك إليجــاد تجمعــات للحيوانــات فــي
البريــة .ومــع زيــادة المحــاوالت ،تخضــع المعاييــر الدوليــة للتطويــر للوصــول إلــى
أفضــل الممارســات فــي مشــاريع إعــادة توطيــن الحيوانــات (www.iucn.org/
. )themes/ssc/pubs/policy/reinte.htm
غالبــا مــا ينفــي المنطــق البســيط لهــذا المنهــج الحقيقــة المعقــدة الكائنــة
ً
علــى أرض الواقــع ،وحظــت العديــد مــن المحــاوالت إلعــادة توطيــن أنــواع مــن
الحيوانــات فــي البريــة بنجــاح محــدود و /أو كلفــت نفقــات طائلــة .ويتعيــن علــى
بعــض القيــود الواضحــة والمتعلقــة بالحيــوان مواكبــة مخاطــر البريــة؛ وهنــاك
المعــاد توطينهــا و قــرد
أمثلــة واضحــة تتجلــى فــي ضــراوة قــردة األســد الذهبــي ُ
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المطــوق .وتظهــر مشــكات أكثــر تعقيـ ًـدا عنــد إطــاق قــرود الشــمبانزي
الليمــور ُ
التــي ترعرعــت فــي حدائــق الحيوانــات والتــي لــم تعــد تخــاف مــن األجنــاس
البشــرية ومــن ثــم تدخــل فــي صراعــات مــع الســكان المحلييــن – وبالرغــم
ـردا مــن قــرود الشــمبانزي فــي متنــزه جزيــرة روبونــدو الوطنــي
مــن إطــاق  17قـ ً
بتنزانيــا فــي الفتــرة بيــن عــام  1966 - 1969إال أن عددهــا لــم يــزد مــن ذلــك الحيــن
قــردا .
إال حوالــي 50
ً
تحتــاج حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة إلــى اتســاع نطــاق البحــوث حــول
المناهــج لتحســين مســتويات نجــاح إعــادة توطيــن الحيوانــات .قــد تظهــر عناصــر
جديــدة تزيــد مــن ُمشــكلة االنقــراض فــي المراحــل األخيــرة مــن إعــادة التوطيــن
التــي قــد ال تكــون موجــودة أو ال يكــون هنــاك حاجــة إلــى منعهــا بعــد ذلــك .علــى
ســبيل المثــال تغيــر النجــاح المبكــر الــذي حققتــه برامــج اســتعادة حيوانــات المهــا
جذريــا بفعــل عوامــل خــارج الحــدود اإلقليميــة
العربــي فــي ســلطنة عمــان تغيـ ًـرا
ً
ـم يتــم االســتحواذ عليهــا لوضعهــا بأماكــن أخــرى؛ وال تتعلــق مشــاريع
ومــن َثـ َ
إعــادة توطيــن الحيوانــات بهــذه المهمــة فقــط ولكــن فــي العديــد مــن الحــاالت
مزيجــا مــن الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والتــي
تعــد
ً
تحتــاج جميعهــا ألن تؤخــذ بعيــن االعتبــار وفــي إطــار زمنــي طويــل .ولكــن إذا
لــم يتــم االهتمــام بالجوانــب االقتصاديــة االجتماعيــة ودمــج إدارة مرنــة مــع
المشــروع ،قــد تــؤدي النتائــج علــى المــدى البعيــد إلــى إخفــاق ُمخيــب لآلمــال.
ومــن المرجــح أن يكــون إطــاق الحيوانــات ،فــي ســبيل تقليــل حجــم الفائــض
عــن الســعة االســتيعابية لحديقــة الحيــوان أو ألســباب تبــدو فــي ظاهرهــا لصالــح
رفاهيــة الحيــوان ،أقــرب إلــى زيــادة مخاطــر اإلصابــة باألمــراض ويــؤدي إلــى
مشــكات ســلوكية وبيئيــة مــع الحيوانــات والحيــاة والنباتــات األصليــة إضافــة
إلــى مخاطــر أخــرى علــى اإلنســان والحيــوان ،منــه إلــى تحســين مســتوى نجــاح
حمايــة المجتمعــات الحيوانيــة الموجــودة فــي البريــة .لــذا ينبغــي أن تقتصــر
عمليــات اإلطــاق تلــك علــى الحــاالت التــي تتطلــب إجــراء أبحــاث مائمــة واتخاذ
االحتياطــات الازمــة لضمــان عــدم وجــود تأثيــرات عكســية علــى المجتمعــات
الحيوانيــة الموجــودة فــي البريــة أو علــى األنظمــة البيئيــة .كمــا يجــب أن يكــون
هنــاك عمليــة مراقبــة دقيقــة بعــد اإلطــاق فــي ســبيل توفيــر بيانــات علميــة قــد
تؤثــر علــى محــاوالت اإلطــاق المســتقبلية.
وهنــاك أحــد األنشــطة الهامــة التــي تســتخدم عــدد مــن المهــارات مــن برامــج
إعــادة توطيــن الحيوانــات وهــي نقــل الحيوانــات البريــة مــن مــكان إلــى أخــر.
هنــاك أســباب وراء ذلــك نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال تخفيــض حجــم
الصراعــات القائمــة بيــن اآلدمييــن والحيــاة البريــة حيــث تقضــي الحيوانــات البريــة
علــى الماشــية والــدواب أو حتــى اإلنســان (مثــل ،الببــر والنمــر فــي ماليزيــا)
أو تدميــر الملكيــات (علــى ســبيل المثــال ،الفيــل األفريقــي فــي زيمبابــوي
أو بتســوانا) .وكلمــا زادت عمليــة تقســيم المواطــن الطبيعيــة مــع تســبب
التغيــرات المناخيــة فــي تغييــر حــدود المواطــن الطبيعيــة وجودتهــا ،كلمــا زادت
أهميــة نقــل الحيوانــات مــن مــكان إلــى آخــر لتصبــح وســيلة للحمايــة فــي البريــة.
وال غنــى عــن المهــارات والمعرفــة التــي يحظــى بهــا الخبــراء المدربيــن والمحنكيــن
والمتواجديــن بحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة إلــى جانــب وجــود خبــراء تكاثــر
آخريــن لقيــادة برامــج إدارة الحمايــة فــي أعمــال نقــل الحيوانــات مــن مــكان إلــى
أخــر.
ً
قليــا فــي مســاعدة
وغنــي عــن القــول أن تلــك الجهــود المختلفــة ستســاهم
المجتمعــات الحيوانيــة فــي البريــة حتــى تتوفــر المهــارات والمــوارد لحمايــة تلــك
المجتمعــات الموجــودة فــي البريــة وحمايتهــا.
تحتــاج جميــع برامــج إعــادة التوطيــن ونقــل الحيوانــات مــن مــكان إلــى آخــر إلــى
دعــم طويــل المــدى فــي البحــوث إلــى جانــب الوقــت والتفانــي واألمــوال.
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مربع 2.1

الربط بين جداول أعمال الحماية والتطوير
حملة  EAZAلمناهضة لحوم الطرائد
شهد عام  2000إطاق الرابطة األوروبية ( )EAZAحملة مناهضة للحوم
تقدم التماس
الطرائد .وفي إطار الوعي العام وجهود جمع التبرعات َّ
جماهيري َّ
موقع من ِقبل  1.9مليون شخص من زائري حدائق الحيوانات
األوروبية بمطالبة االتحاد األوروبي ،من خال البرلمان والمفوضية ،باتخاذ
إجراء أكبر لحماية القردة والثدييات الكبرى األخرى التي تاهت وسط تجارة
الطرائد .وكانت النتائج وقت الكتابة ،قرار من البرلمان األوروبي لتحسين
استثمارات المساعدات األوروبية (المواصات على سبيل المثال)
لألخذ بعين االعتبار قضايا صيد الطرائد ،مع المناداة بزيادة حجم اإلنفاق
األوروبي على المبادرات الرامية إلى تحسين إدارة تجارة الطرائد.

متنزه رويال تشيتوان الوطني

طورت جمعية حديقة حيوانات لندن بتمويل من وزارة التنمية الدولية
مشروعا يركز على هيكلة أربع
البريطانية وأمانة مؤسسة كادوري الخيرية
ً
عيادات بيطرية في المنطقة العازلة حول متنزه رويال تشيتوان الوطني،
وكان الهدف تحسين العاقات المتردية بين المتنزه والمجتمعات المحلية
عن طريق توفير فوائد رعاية بيطرية للرعاة لتعويض التكاليف وفقدان
قدرة الوصول إلى مراعي المتنزه وتكلفة الماشية التي لقت حتفها
على يد الببر والنمور .بعد مرور أربعة أعوام ،استبدل العديد من الرعاة
المحليين ماشية الدرباني لتحسين النسل والذي أصبح ُم ً
كلفا ولكنها
وفرت عائدات من كمية األلبان أكثر بخمس مرات .أدت العيادات الجديدة
وخدمات الدعم البيطرية إلى إقال حجم خسائر الماشية ،وتوقف الرعاة
نظرا إلى خوفها من
المكلفة إلى المتنزه،
ً
عن إرسال تلك الحيوانات ُ
المخاطرة بموتها أو إصابتها ،مما أدى بدوره إلى تقليل عمليات الرعي غير
القانوني وتقليل حجم المخاطر المتولدة عن عدوى الجاموس الهندي
العظيم وجاموس الماء البري من الماشية المصابة باألمراض .أدت
نتائج مشروع سابق طويل المدى قامت به جمعية الحفاظ على الحياة
البرية على حيوان وحيد القرن الهندي إلى اتساع أراضي المتنزه بمساحات
كبيرة.
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2.5

صحة الحيوانات البرية

ـدادا كبيــرة مــن متخصصــي الطــب
تضــم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أعـ ً
البيطــري ممــن يعملــون مــع حيوانــات غيــر أليفــة ويمكــن لهــم المشــاركة الفعالــة
فــي الحمايــة فــي الموقــع إلــى جانــب بنــاء هيئــة مــن المهــارات والمعرفــة العلميــة
لمســاعدة عمليــات التدخــل فــي البريــة .كمــا توفــر حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة مــورد رئيــس لتدريــب أطبــاء الحيــاة البيطريــة.
تضــم المدخــات البيطريــة فيمــا يخــص إعــادة توطيــن الحيوانــات بيانــات حــول
ومســببات المــرض فــي
معالجــة األمــراض وتقييمهــا والتحكــم فــي الطفيليــات ُ
حدائــق الحيوانــات والمؤسســات األخــرى الخاصــة بتكاثــر الحيوانــات ،إلــى جانب
ضمــان عــدم وجــود أمــراض أو مشــكات ضغــط وإجهــاد أو جــروح أثنــاء عمليــات
نقــل الحيوانــات مــن مــكان إلــى آخــر وعمليــات إطاقهــا .بيــن تلــك الخطوتيــن،
يحتــاج أطبــاء الحيــاة البريــة البيطرييــن إلــى إجــراء فحــص طبــي للحيوانــات قبــل
ومســببات
إعــادة توطينهــم فــي ســبيل تجنــب فتــح األبــواب أمــام الطفيليــات ُ
األمــراض واالنتقــال مــن مراكــز التكاثــر إلــى البريــة بشــكل غيــر متعمــد.
كمــا تعــد صحــة الحيوانــات البريــة مســألة مهمــة فــي حمايــة المجتمعــات
الحيوانيــة الخاصــة بهــا .يشــرح مربــع  2,2مشــكلة مــرض طاعــون الماشــية
القديمــة األزل .أصبحــت مســألة ظهــور األمــراض الجديــدة مســألة ُملحــة
تتلخــص فــي التدهــور المفجــع ألعــداد البرمائيــات فــي األعــوام األخيــرة فــي أربــع
قــارات علــى األقــل بســبب هجــوم فطــر جديــد ُممــرض.
كمــا ينبغــي فهــم القضايــا األخــرى المتعلقــة بصحــة الحيوانــات البريــة ،علــى
ســبيل المثــال أظهــرت األبحــاث التــي تجريهــا حديقــة حيــوان موســكو حــول
رميــا بالرصــاص
عقــاب ســتيلر البحــري كيــف أكلــت النســور الجثــث المقتولــة ً
ممــا تســبب فــي وفاتهــا .تجــري جمعيــة الحفــاظ علــى الحيــاة البريــة فــي
نيويــورك بحــوث فــي أفريقيــا الوســطى حــول فيــروس اإليبــوال وقــد أشــارت
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تلــك البحــوث إلــى أحــد الدالئــل بالقرينــة إلــى أنــه يدمــر مجتمعــات قــردة الغوريــا
ـب التدهــور الســريع والمفاجــئ
والشــمبانزي فــي البــاد المنخفضــة .مؤخـ ًـراُ ،ن ِسـ َ
فــي أعــداد النســور األســيوية إلــى إعطــاء الحيوانــات األليفــة عقــار ِد ُ
وفينــاك
يكل ِ
وخصوصــا األبقــار التــي أصبحــت جثثهــا الغــذاء الرئيــس للنســور.
ً

مربع 2.2

طاعون الماشية
يعد مرض طاعون الماشية ً
واضحا على األمراض الوافدة عندما
مثاال
ً
ُجلبت ماشية ُمصابة في أربعينيات القرن التاسع عشر من أفريقيا.
وبحلول حقبة التسعينيات من نفس القرن ،دمر المرض أعداد الدواب
القادمة من كينيا مع انعدام المقاومة للمرض ،بلغت حصيلة الوفاة
المبدئية مئات اآلالف مع انتشار رائحة الجثث المتعفنة على مدار أشهر
في أراضي السافانا شرق أفريقيا ،ويشمل ذلك َّ
النو األفريقي بمتنزه
سيرينغيتي الوطني والذي هبط تعداده إلى  .300,000وبحلول ستينيات
القرن العشرين استعادت الحيوانات مستوياتها لتصل إلى ما يقرب من
 1,5مليون فقط ،بعد القضاء على طاعون الماشية بين قطعان المواشي
وتباعا طاعون الحيوانات البرية .يجب أن يخضع الطاعون في الحياة البرية
ً
إلى مراقبة ،وبالتالي يمكن أن تتمحور برامج اإلبادة على مناطق الخطر
مثل حدود الصومال وكينيا حيث توجد ظباء الهيروال المهددة باالنقراض.

وحدات الحماية في الميدان

ال تكفي عمليات إعادة التوطين واالنتباه إلى صحة الحيوانات البرية واألبحاث
القائمة على حدائق الحيوانات في حد ذاتها لتحقيق حماية دائمة في البرية.
وغالبا ما تكون في سبيل
يمكن أن تكون عناصر ناجحة تحت ظروف محدودة
ً
وغالبا ما
مؤكدة،
غير
متنوعة
إنقاذ موقف ميؤوس منه مع احتماالت نجاح
ً
تكون مكلفة للغاية .يتعين على حدائق الحيوان واألحواض المائية لتصبح
قوى عظمى في مجال الحماية في الموقع إيجاد وحدات ميدانية ألخصائيي
صون الطبيعة أو دعم وجودها وإنشائها.
تتــراوح أعمــال الموظفيــن الميدانييــن مــن دراســات صغيــرة حتــى دراســات
المركــزة بمســتوى
طويلــة المــدى .قــد تتســم الدراســات والبحــوث الصغيــرة ُ
بــدءا مــن عمليــات اإلدارة
كبيــر مــن الفعاليــة والتأثيــر فــي تحديــد المشــكات ً
والحــث علــى تغييــر السياســات ،إال أنــه ينبغــي اســتكمال تلــك الجهــود بأبحــاث
طويلــة المــدى لتوضيــح كيــف تعيــش الحيوانــات فــي البريــة ،ومــا المخاطــر التــي

تواجههــا هــي ومواطنهــا الطبيعيــة ،معلومــات تفيــد فــي توجيــه التدابيــر طويلــة
المــدى لجــداول أعمــال إدارة الحمايــة.
التخــاذ هــذه الخطــوة ،ينبغــي علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
االســتثمار فــي توظيــف وتدريــب واإلحتفــاظ بطاقــم عمــل مختــص بالحمايــة
أيضــا أن يكــون هــوالء الخبــراء علــي علــم واســع
فــي الموقــع .ومــن المهــم ً
بالمبــادئ االجتماعيــة واالقتصاديــة والمؤسســية إلــى جانــب المعرفــة والخبــرة
البيولوجيــة .يجــب تقديــر مقيــاس المهمــة نظـ ًـرا الحتيــاج نتائــج الحمايــة الدائمــة
إلــى تدريــب حــراس للحيــاة البريــة وطاقــم عمــل المحميــات وتنميتهــم ،مــع
تشــجيع المجتمعــات المحليــة فــي المشــاركة وإقنــاع الحكومــات والشــركات
الخاصــة بمنــح الدعــم؛ يتطلــب ذلــك توظيــف مجموعــة مــن متخصصــي
الحمايــة وتقديــم ُســبل الدعــم الازمــة لهــم فــي البــاد.
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قاعدة التمويل

وخصوصــا التمويليــة،
تجمــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المــوارد،
ً
لتحقيــق الحمايــة فــي البريــة ،وذلــك لجعــل هــذا التغييــر يحــدث بســرعة ،حيــث
قــد ال يســتطيع العديــدون بنــاء "وحــدات الحمايــة فــي الموقــع الخاصــة بهــم".
ـنويا
تســتقطب حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أكثــر مــن  600مليــون زائر سـ ً
وغالبــا مــا تشــتمل علــى عضويــة منظمــات قــد تشــكل
(،)www.waza.org
ً
معــا مئــات اآلالف مــن األشــخاص .ممــا ُيعـ ّـرف شــريحة عريضــة مــن المجتمــع
ً
بمســألة الحمايــة إلــى جانــب تقديــم مــورد مهــم لجمــع التبرعــات للحمايــة
في الموقع.
هنــاك أعــداد هائلــة مــن النشــاطات والمناهــج التــي يمكــن أن تســتخدمها
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي تمويــل المشــاريع فــي الموقــع
تمامــا مثــل المبالــغ الهائلــة التــي يمكــن جمعهــا .علــى ســبيل المثــال ،أجــرت
ً
حدائــق الحيــوان اإلنجليزيــة واإليرلنديــة دوريــة علميــة اســتغرقت ثاثــة أعــوام
(مــن  )2000 – 1997أوضحــت إنفــاق حدائــق الحيوانــات أكثــر مــن  5ماييــن
جنيــه إســترليني علــى الحمايــة فــي الموقــع .تجمــع الحمــات الحمايــة الســنوية
التــي تطلقهــا ( EAZAوالتــي اســتبعدت المشــاريع الفرديــة) مــا يزيــد عــن
ـنويا ،بينمــا تخصــص حدائــق الحيوانــات بفيكتوريــا (أســتراليا)
 0250.00يــورو سـ ً
ســنويا للمشــاريع فــي الموقــع .وتنفــق جمعيــة
أســترالي
نحــو  300,000دوالر
ً
صــون الطبيعــة الكائنــة فــي حديقــة حيــوان برونكــس ،بواليــة نيويــورك ،نحــو
ســنويا .يمكــن أن ُتســتكمل
 32مليــون دوالر علــى مشــاريع الحمايــة الداخليــة
ً
حصلــة علــى البوابــات تحــت مظلــة رعايــة الشــركات والمؤسســات
الم ّ
المبالــغ ُ
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أو اإلعانــات الحكوميــة ،والتــي تزيــد مــن احتماليــة جمــع مبالــغ جوهريــة فــي
الحمايــة فــي الموقــع.
تتــراوح حــدود اإلنفــاق علــى الحمايــة فــي الموقــع بيــن حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة المتنوعــة إلــى حــد كبيــر .تنفــق المؤسســات الكبــرى
مبالــغ أساســية ولكــن تتعــاون مجموعــات مــن حدائــق الحيوانــات بشــكل
ـاو لتحقيــق أهــداف الحمايــة الخاصــة ،علــى ســبيل المثــال يشــكل اتحــاد
متسـ ٍ
مكــون مــن  39حديقــة حيــوان رابطــة مدغشــقر لحمايــة الحيوانــات()MGF
( )www.madagascarfaunagroup.orgالتــي أخــذت علــى عاتقهــا تمويــل
النشــاطات فــي الموقــع بمــا فــي ذلــك التعليــم بشــأن الحمايــة وإعــادة توطيــن
قــردة الليمــور .شــهد عــام  ،2003اتحــاد أكثــر مــن  120حديقــة حيــوان تابعــة
 EAZAوأخــرى ليســت تابعــة للرابطــة وأخــرى بمنطقــة أستراالســيا وروســيا،
معــا فــي ســبيل جمــع تبرعــات لتســعة مشــاريع فــي الموقــع خاصــة
اتحــدت ً
بالنمــر بدعــم مــن اتحــاد .21st Century Tiger
تتوفــر جميــع أنشــطة جمــع التبرعــات تلــك أمــام حدائــق الحيوانــات بكافــة
أحجامهــا؛ يمكــن لحدائــق الحيوانــات صغيــرة الحجــم المشــاركة فــي اتحــاد
كاف يســاعد علــى إحــداث اختــاف علــى أرض
ٍ
أكبــر لضمــان جمــع تمويــل
الواقــع .وليــس هنــاك أدنــى شــك فــي الــدور اإليجابــي للمشــاركة الفعالــة التــي
تقــوم بهــا حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي اســتقطاب قاعــدة أوســع
من المتبرعين.

تعزيز مواقع حدائق الحيوانات واألحواض المائية

ً
ملجــأ للحيــاة البريــة الحضريــة
غالبــا ال ُيولــى دور حدائــق الحيوانــات كونهــا
ُ
ً
كبيــرا ،ومــع ذلــك يمكــن أن ُتــدار حدائــق الحيوانــات بشــكل
ا
تركيــز
والريفيــة
ً
يحســن المواطــن الطبيعيــة لألنــواع النــادرة التــي ال تنتمــي للمجموعــة .فمــن
ّ
المتعفنــة
خــال زراعــة ســياج مــن األشــجار وتــرك األعشــاب الضــارة واألخشــاب ُ
بهــدف جــذب الحشــرات وإقامــة بــرك مائيــة وتوفيــر الطعــام فــي األوقــات
الرئيســة وتوفيــر حمايــة مثــل الصناديــق الخاصــة بأعشــاش العصافيــر أو
صناديــق تعشــيش الخفافيــش ،يمكــن تشــجيع العديــد مــن الحيوانــات البريــة.
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وقــد يتســم بعضهــا بالنــدرة ســواء علــى المســتوى المحلــي أو الدولــي مثــل
عصافيــر المنــزل بحديقــة حيــوان لنــدن ،وســاحف المســتنقعات فــي حديقــة
حيــوان بالتيمــور.
عــاوة علــى ذلــك ،ينبغــي علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة توعيــة زوارها
المتبعــة لكســب دعمهــم مــع إطاعهــم علــى المزيــد
بأنشــطة صــون الطبيعــة ُ
حــول الحيــاة البريــة المحليــة فيمــا يتعلــق بالنباتــات والحيوانــات علــى حــد ســواء.

الدورات التدريبية

توجــه تلــك الــدورات إلــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة التــي تخطــط
لدعــم حمايــة فعالــة فــي هــذا المجــال إلــى جانــب زيــادة قدراتهــم الخاصــة
علــى إجــراء الدراســات واألبحــاث ولتنفيــذ إدارة الحمايــة ،هنــاك حاجــة لتطويــر
مجموعــات جديــدة مــن مهــارات اإلدارة .تنفــذ الحمايــة فــي البريــة بشــكل عــام
بعيـ ًـدا عــن المنظمــات األساســية وقــد تكــون فــي بــاد أخــرى حيــن يلــزم العمــل
غالبــا بلغــة أخــرى مــع ثقافــة مختلفــة وحيــث يتعيــن
مــع وكاالت حكوميــة أخــرى ً
دعــم طاقــم العمــل الميدانــي علــى مــدار مســافات بعيــدة.
توجــد ضــرورة حاليــة بتدريــب أطقــم العمــل الخاصــة بالحيــاة البريــة
والغابــات والمحميــات وحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن البــاد
التــي تنــدر بهــا مــوارد التعليــم والتدريــب ،ولكــن يقطــن بهــا العديــد مــن
النباتــات والحيوانــات النــادرة .يمكــن أن تقــدم حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة مراكــز تدريبيــة لهــؤالء المتخصصيــن ،حيــث ُتصمــم الــدورات

بشــكل خــاص يتناســب مــع مجموعــة المرشــحين .هنــاك أمثلــة طويلــة
المــدى مثــل مركــز الحمايــة واألبحــاث التابــع لمؤسســة سميثســونيال
فــي فرونــت رويــال ،واليــة فيرجينيــا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة
( ،)www.nationalzoo.si.edu/ConservationAndScience/CRC
ومركــز التدريــب الدولــي التابــع لمنظمــة دوريــل لحمايــة الحيــاة البريــة
( )www.durrellwildlife.orgفي مقاطعة ترينيتي ،جيرســي .إن وجود مجموعة
مهمــا فــي الــدورات التدريبيــة لزيــادة
ـوردا
ً
مــن الحيوانــات داخــل الموقــع يوفــر مـ ً
المهــارات التــي مــن شــأنها المســاعدة بعــد ذلــك فــي إنشــاء شــبكات تواصــل
عالميــة مكونــة مــن المتخصصيــن ذوي األفــكار المتشــابهة .وتقــع الخطــوة
التاليــة فــي عمليــة بنــاء القــدرات علــى عاتــق حدائــق الحيوانــات والمؤسســات
األخــرى التــي حققــت نجــاح ُمعتــرف بــه فــي هــذا التدريــب بالتعــاون مــع حدائــق
الحيــوان واألحــواض مائيــة أخــرى تحظــى بالقــدرة الماليــة والشــغف بتعليــم
المنظميــن والمدربيــن.

 2.10التقييم
ليــس هنــاك حتــى اليــوم ســوى القليــل مــن الدراســات المنشــورة التــي تحــدد
مــدى فعاليــة مشــاريع الحمايــة المدعمــة مــن ِقبــل حدائــق الحيــوان واألحــواض
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المائيــة ،أو مــن ِقبــل مؤسســات حمايــة ذات أنمــاط أخــرى ،وهنــاك ضــرورة
لوجــود مناهــج موضوعيــة لتقديــر مــدى نجــاح تلــك المشــاريع.
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 2.11االستنتاج
ُوضعــت حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بمكانــة مثاليــة حتــى يتســنى لهــا
المشــاركة المباشــرة فــي حمايــة الحيــاة البريــة ،ســواء داخــل البــاد المتواجــدة
بهــا أو خارجهــا عــن طريــق الجمــع بيــن منهجيــن؛ األول تأهلهــم المنقطــع
يمكنهــم مــن توفيــر المهــارات والمعلومــات فــي فــروع تكاثــر
النظيــر الــذي ِّ
الحيــوان ورفاهيتــه وإدارة المجتمعــات الحيوانيــة الصغيــرة .أمــا المنهــج الثانــي
فيتمثــل فــي قدرتهــم علــى تنفيــذ مشــاريع فــي الموقــع عــن طريــق العمــل مــع
شــركاء محلييــن ومؤسســات داعمــة .وهــذا التكامــل االســتثنائي بيــن هاتيــن
المجموعتيــن؛ الخبــرة والمعلومــات ،يتيــح فرصــة مهمــة أمــام حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة للمشــاركة فــي حمايــة الحيــاة البريــة.
باختصــار ،يمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة اتخــاذ إجــراء مباشــر
لحمايــة المجتمعــات البريــة مــن خــال:
التكاثــر المائــم فــي مجموعــات وبرامــج إعــادة توطيــن الحيوانــات ونقلهــم
مــن مــكان إلــى آخــر ،وتقديــم النصــح حــول المعاييــر الســلوكية والغذائيــة
والرفاهيــة؛

النصــح واإلرشــاد حــول موضوعــات صحــة الحيــاة البريــة مــع تقديــم
المســاعدة العمليــة فــي البريــة؛
التمويل؛
تأسيس وحدات حماية في الموقع و /أو دعمها؛
التعليــم مــن خــال برامــج حمايــة بمــا فــي ذلــك تلــك الخاصــة بالحيــاة
البريــة المتواجــدة بنفــس مناطــق حدائــق الحيوانــات؛
برامج تدريبية.
ينبغــي اســتكمال إجــراءات الحمايــة المباشــرة هــذه ودعمهــا عــن طريــق تدابيــر
حمايــة غيــر مباشــرة :إجــراء أبحــاث حــول علــم الوراثــة وعلــم وظائــف األعضــاء
والتغذيــة والســلوك وعلــم البيئــة الســلوكي ورفاهيــة الحيــوان والنســل
والتكاثــر؛ مــع جمــع التبرعــات الازمــة لألنشــطة فــي الموقــع والتعليــم وزيــادة
الوعــي وخطــط العمــل.

التوصيات
تتوجهــه اإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة ( )WZACSبدعــوة جميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة لزيــادة إجراءاتهــا فــي ســبيل دعــم
الحمايــة فــي البريــة.
تتبنــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  WZACSالرؤيــة التــي تفيــد بضــرورة توجيــه حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،التــي تلقــى
الدعــم والتشــجيع مــن ِقبــل  WAZAوالروابــط اإلقليميــة والقوميــة ،مقترحاتهــا وإجراءاتهــا الخاصــة بالحمايــة التــي تتخذهــا فــي هــذا
الصــدد نحــو خطــط التنــوع البيولوجــي علــى الصعيــد المحلــي أو القومــي أو اإلقليمــي و /أو برامــج مشــابهة إلعــادة تأهيــل األنــواع،
فعــل ينبغــي البــدء فــي صياغتهــا ودعمهــا وتقويتهــا.
وســواء لــم تكتمــل هــذه البرامــج أو ُت ّ
تســلط  WZACSالضــوء علــى ضــرورة عــدم عمــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بشــكل مســتقل فــي برامــج إعــادة توطيــن
الحيوانــات أو نقلهــا مــن مــكان إلــى آخــر ولكــن يتعيــن عليهــا العمــل بالتعــاون مــع المؤسســات األخــرى وال غنــى عــن التعــاون الدائــم مــع
وخصوصــا تلــك
الســلطات الحكوميــة المعنيــة ،والمتخصصيــن مــن ( ،)IUCN/SSCوهيئــات حمايــة أخــرى حكوميــة وغيــر حكوميــة،
ً
المتواجــدة بالبلــد المضيــف ومــع المؤسســات المختصــة مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة القوميــة واإلقليميــة.
توصــي  WZACSبشــدة علــى أهميــة تعيــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة طاقــم عمــل مختــص بالحمايــة وتدريبــه وتقديــم ُســبل
الدعــم الالزمــة لــه للعمــل فــي البريــة؛ كمــا ُتثنــي علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة التــي أقامــت دورات تدريبيــة لمتخصصــي
الحمايــة ،وتعمــل علــى تشــجيع المؤسســات األخــرى علــى التفكيــر فــي إقامــة دورات خاصــة بهــم وتقــدم المســاعدة للــدورات
القائمة بالفعل.
تدعــو  WZACSالمؤسســات القوميــة واإلقليميــة وجميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مهمــا كان حجمهــا صغيــرة كانــت أو
كبيــرة ،إلــى المشــاركة الفعالــة فــي جمــع التبرعــات للحمايــة فــي الموقــع.
تحــث  WZACSعلــى تعزيــز حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة لمواقعهــم عــن طريــق رؤيــة تتمحــور فــي توفيــر مواطــن طبيعيــة
لألنــواع المحليــة المهــددة باالنقــراض.
توصــي حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  WZACSبضــرورة تكريــس حدائــق الحيــوان القوميــة واإلقليميــة الوقــت والمــال الالزميــن
البتــكار وتنفيــذ مناهــج تقييــم نجــاح مســاهمات األعضــاء فــي الحمايــة.
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الفصل الثالث

العلوم واألبحاث
ملخص
يقــدم هــذا الفصــل رؤيــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة الجــادة ومؤسســات األبحــاث المرموقــة المتحــدة مــع مجتمــع األبحــاث ،واتخــاذ قــرارات علميــة للحيــاة
وضعــت فــي مكانــة فريــدة مــن نوعهــا للمشــاركة فــي
البريــة .يناقــش هــذا الفصــل فضــل احتضــان حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المجموعــات الحيــة حيــث ِ
ً
مكانــا يتاقــى فيــه الباحثــون والزائــرون ،وبذلــك يفهــم عامــة الجمهــور بالعلــوم وتطــرح فــرص لزيــادة الوعــي
األبحــاث الخاصــة بالحمايــة .هــذا إلــى جانــب توفيرهــا
الخــاص باألبحــاث وإجراءاتهــا المتبعــة فــي مســألة الحمايــة .يمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة القيــام باألبحــاث لحســابهم الخــاص وفــي ســبيل أهــداف
أخــرى (علــى ســبيل المثــال ،فــي حالــة التعــاون مــع الجامعــات) .تتضمــن فئــات البحــوث ،البحــث فــي العلــوم البيولوجيــة التطبيقيــة واألساســية (علــى ســبيل
المثــال ،علــم األحيــاء الخــاص بالمجموعــات الصغيــرة والســلوك والتغذيــة وعلــم األحيــاء التناســلي) ،وأبحــاث الحمايــة داخــل المواطــن الطبيعيــة (علــى ســبيل
المثــال ،علــم البيئــة الســلوكي واســتطاع المواطــن الطبيعيــة) واألبحــاث التــي تهــدف لتطويــر وظائــف أخــرى (تعليــم الزائريــن والتســويق وتقييــم العــروض).
يناقــش هــذا الفصــل ضــرورة تســجيل جميــع مشــاريع البحــث المشــاركة فــي الحمايــة وتوفيــر المعلومــات علــى نطــاق أوســع مــع ضمــان ســهولة الوصــول إليهــا،
وللمســاعدة فــي هــذا الصــدد خضعــت قواعــد البيانــات للتطويــر .يمكــن لحدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة تطويــر قدرتهــا البحثيــة عــن طريــق تقديــم الدعــم الــازم
لطاقــم عمــل خــاص باألبحــاث ،وتطويــر شــراكات تعاونيــة مــع الجامعــات ودعــم المنشــورات والنــدوات وجلســات العمــل المنتظمــة فــي ســبيل تقديــم أبحــاث
علميــة ومناقشــتها .تعمــل زيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى النتائــج (لــكل مــن المجتمعــات األكاديميــة ومجتمعــات حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة) مــع مشــاركة
التقنيــات والخبــرات علــى تعظيــم فوائــد البحــث .عــن طريــق تشــجيع الوصــول إلــى مجموعــات الحيوانــات والمــواد الازمــة التــي توفرهــا حدائــق الحيــوان واألحــواض
وختامــا ،هنــاك مجــال كبيــر لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة يمكــن بــه تطويــر األبحــاث العلميــة
أيضــا فــي تطويــر األبحــاث فــي المســتقبل.
ً
المائيــة ،فإنهــا تســاعد ً
لإلخبــار عــن عمليــة صنــع القــرار الخاصــة بالمجموعــات الموجــودة بهــا إلــى جانــب المشــاركة فــي الحمايــة فــي الميــدان.

الرؤية
تتحــد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بشــكل كامــل وفعــال مــع مجتمــع األبحــاث ومــع الوعــي العــام وتــدرك العلــوم كمؤسســات
علميــة جــادة لهــا مكانتهــا لهــا مســاهمات هامــة وقــرارات علميــة صحيحــة خاصــة بالحيــاة البريــة علــى مســتوى العالــم.

3.1

المقدمة

يواجــه العالــم أزمــة حمايــة ملحــة وهائلــة ،وال غنــى عــن األبحــاث العلميــة فــي
المســاعدة علــى تحديــد التحديــات المطروحــة ومواجهتهــا .وحتــى نصبــح أكثــر
فعاليــة فــي تقديــم حمايــة داخــل الموطــن ،يتعيــن علينــا منــح األولويــة لألبحــاث
التــي تحظــى بآثــار واضحــة ومهمــة للحفــاظ علــى المجتمعــات والمواطــن
الطبيعيــة فــي البريــة .وحدهــا برامــج البحــث المســتديمة التــي ســتنجح فــي
تحديــد مشــكات الحمايــة وإعطــاء األولويــة لإلجــراءات وتنفيــذ إجــراءات الحمايــة
ومراقبــة نتائــج التدابيــر التــي اتخذناهــا .يتجــاوز عمــر نشــر اإلســتراتيجية الدوليــة
لحمايــة حدائــق الحيوانــات عشــر أعــوام بقليــل ،فتــرة اتســعت فيهــا مجــال
األبحــاث الخاصــة بحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة وقيمتهــا وأهميتهــا.
وبالرغــم مــن هــذه الطفــرة ،يتعيــن علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
القيــام بالمزيــد علــى مــدار األعــوام العشــرة القادمــة.
مــن خــال مجموعــات الكائنــات الحيــة التــي تحظــى بهــا حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة يمكــن لهــا أن تســاهم بشــكل فريــد مــن نوعــه فــي األبحــاث
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ً
انطاقــا مــن كونهــا أحــد مــوارد الدراســة ،فــا يوجــد شــبكة
الخاصــة بالحمايــة.
مؤسســات أخــرى يمكنهــا توفيــر مجتمعــات نموذجيــة تتســم بهــذا التنــوع فــي
الحيــاة البريــة علــى مســتوى العالــم .عــاوة علــى ذلــك ،تقــدم حدائــق الحيــوان
ً
نــادرا يمكــن أن يتاقــى فيــه الباحثــون مــع الزائريــن
مكانــا
واألحــواض المائيــة
ً
ويتواصلــوا ،مــع توفيــر منصــة لتفســير نتائــج األبحــاث وشــرح اآلثــار الناتجــة عــن
تدابيــر الحمايــة.
يعــد البحــث أداة للمســاعدة فــي تحســين القيــام بــأي إجــراء مــن اإلجــراءات –
والتعلــم مــن التجــارب وتجــارب اآلخريــن ومــن التدابيــر واإلجــراءات ذات الصلــة.
يجــب أن تشــتمل العمليــات العقليــة التــي يقــوم بهــا مديــر أي حديقــة مــن
حدائــق الحيوانــات بشــكل ضمنــي علــى مــا ســبق ولكــن بشــكل منهجــي منظم.
ال يجــب التعامــل مــع األبحــاث علــى أنهــا مهمــة إضافيــة علــى األعمــال اليوميــة.
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3.2

نطاق البحث

يتألــف البحــث فــي مجــال حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن شــعبتين
رئيســتين هما )1( :البحث بهدف استكشــاف معرفة جديدة تســاعد المؤسســة
فــي تحقيــق أهدافهــا )2( ،البحــث الــذي تجريــه جهــات أخرى فــي حديقــة الحيوان
لتحقيــق أهدافهــا الذاتيــة ،دون أن تتســق مــع أهــداف المؤسســة .وفــي إطــار
الشــعبة األولــى يتنــاول البحــث تكاثــر الحيوانــات ،والجوانــب المفضلــة لــدى
الــزوار واألســاليب التعليميــة وطــرق الشــرح ومنهجيــات حمايــة الطبيعــة ،إلــخ،
ـاء -إلــى ٍحــد مــا -علــى المهمــة األساســية لحديقــة الحيــوان .أمــا شــعبة البحــث
بنـ ً
الثانيــة فتشــمل مســاعدة الباحثيــن فــي الجامعــات والمؤسســات البحثيــة عــن
طريــق الســماح لهــم بدراســة أنــواع غيــر مستأنســة مــن أجــل اســتخدامها فــي
التحليــات المقارنــة.
ً
وصفــا لجميــع تلــك األبحــاث التــي تجريهــا حدائــق
ومــن المســتحيل أن يتوفــر
الحيــوان واألحــواض المائيــة .إال أن المصفوفــة الموضحــة فــي جــدول 3.1
تبيــن نطــاق موضــوع البحــث وعاقاتــه .ورغــم وجــود تداخــل فــي بعــض
المجــاالت إال أنــه يمكننــا أن نقســم البحــث إلــى الفئــات التاليــة:
إجــراء األبحــاث فــي علــوم األحيــاء البحتــة والتطبيقيــة (بمــا فــي ذلــك أحيــاء
المجموعــات الصغيــرة ورفاهيــة الحيــوان وطــب الحيــاة البريــة ووظائــف
األعضــاء والتغذيــة والســلوك وعلــم أحيــاء التكاثــر وعلــم الجينــات الوراثيــة
والتطــور والتصنيــف الحيــوي).
أبحــاث حمايــة الحيوانــات التــي تعيــش داخــل بيئتهــا األصليــة (علــى ســبيل
المثــال األبحــاث الميدانيــة المتعلقــة بالبيئــة والمواطــن الطبيعيــة).
األبحــاث التــي تهــدف إلــى تحديــد عمليــات تحســين حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة (علــى ســبيل المثــال إجــراء األبحــاث حــول تعلــم
الزائريــن وفعاليــة العــروض والبرامــج والتســويق وإرســال الرســائل
القصيــرة والعضويــة والتطويــر وجمــع التبرعــات).
ويجــب تحديــد جميــع المشــروعات البحثيــة التــي تجريهــا حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة التــي تســهم فــي عمليــة حمايــة الطبيعــة وتســجيلها.
وعــن طريــق الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،إلــى جانــب
الجمعيــات اإلقليميــة والوطنيــة ،يجــب أن ُتجمــع هــذه المعلومــات وأن ُتنشــر
علــى نطــاق واســع لمســاعدة المؤسســات فــي توســيع مجــال أنشــطتها
البحثيــة .ورغــم االفتقــار فــي الوقــت الحالــي إلــى قاعــدة بيانــات منظمــة فــي أي
مــن أنحــاء العالــم ،إال أن مربــع  3.1يعــرض مثـ ً
ـاال علــى قاعــدة البيانــات اإلقليميــة.

3.3

إضافــة إلــى ذلــك ،يجــب أن يقــوم المجتمــع العالمــي لحدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة بمراقبــة ظهــور مجــاالت علميــة جديــدة يمكــن تطبيقهــا
لحــل مشــكات حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة وعمليــات حمايــة الطبيعــة
ً
نطاقــا.
األوســع

مربع 3.1

قاعدة البيانات الحاسوبية حدائق الحيوان واألحواض المائية
 AZAحول أبحاث حدائق الحيوانات
أقامت الجمعية األمريكية لحدائق الحيوان واألحواض المائية ()AZA
قاعدة بيانات حاسوبية تحمل اسم التقرير السنوي حول صون الطبيعة
مثاليا على قاعدة البيانات األشمل
نموذجا
والعلوم ( .)ARCSوتقدم
ً
ً
التي تساعد في متابعة المشروعات البحثية في أنحاء العالم .ويمكن
البحث في قاعدة البيانات بواسطة استخدام كلمات البحث الرئيسة،
اسم الباحث ،الموضوع ،الموطن األصلي ،اسم المؤسسة التابعة
حدائق الحيوان واألحواض المائية  ،AZAعنوان برنامج حماية الطبيعة،
اسم المؤسسة المتعاونة (بما في ذلك الوكاالت الحكومية والمنظمات
غير الحكومية ،والكليات والجامعات وغير األعضاء من حدائق الحيوان
واألحواض المائية) ،ونوع البحث أو تاريخه.
وفي عامي  ،2000 – 2001أشارت تقارير المؤسسات األعضاء في
حدائق الحيوان واألحواض المائية  AZAإلى مشاركتها في أكثر من
 2,230مشروع من مشروعات حماية الطبيعة ( 1,390حول الحيوانات
التي تعيش داخل بيئتها األصلية و 610حول الحيوانات التي تعيش
خارج مواطنها األصلية 230 ،حول كليهما) في  94دولة .وقد نشرت
وأبوابا من كتب ومقاالت في مجات وأوراق
كتبا
ً
 1,450مطبوعة تشمل ً
مؤتمرات وملصقات ورسائل وأبحاث علمية .ويمكن البحث عن تلك
المنشورات عن طريق استخدام كلمات البحث الرئيسة مثل اسم
المؤلف ،نوع المنشور ،اسم المؤسسة أو تاريخ النشر.

ترتيب األولويات

ن مــوارد األبحــاث محــدودة مــن ثــم يجــب أن ُتســتهدف تلــك المــوارد بحــذر.
ويجــب أن ُتمنــح األولويــة لألبحــاث التــي يتضــح انطوائهــا علــى إنقــاذ األنــواع
واألصنــاف والمواطــن الطبيعيــة فــي الحيــاة البريــة .ويجــب أن تشــمل عمليــات
ترتيــب أولويــات البحــث عــن معلومــات بشــأن نقــاط القــوة الفريــدة والمرافــق
التــي يمكــن أن توفرهــا حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة إلــى جانــب نتائــج
التقييمــات المســتقلة حــول احتياجــات حمايــة الطبيعــة.
موحــدا إلطــار
عنصــرا
ويجــب أن تصبــح حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
ً
العمــل الوطنــي والعالمــي مــن أجــل إجــراء أبحــاث حمايــة الطبيعــة ،وذلــك عــن
طريــق صياغــة العاقــات مــع المؤسســات التــي تعمــل علــى تقييــم أولويــات
حمايــة الطبيعــة وتحديدهــا إلــى جانــب المشــكات ذات الصلــة .وقــد يشــمل
ذلــك الــوكاالت الحكوميــة المعنيــة بالحيــاة البريــة ومجموعــة المتخصصيــن
التابعيــن للجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  -اتحــاد الحمايــة

العالمــي  IUCNولجنــة حمايــة األنــواع ،خاصــة المجموعــة المتخصصــة للحمايــة
والتكاثــر؛ االتفاقيــة الدوليــة لتجــارة الحيوانــات والنباتــات المهــددة باالنقــراض
) ،(CITESاتفاقيــة المحافظــة علــى األنــواع المهاجــرة ) ،(CMSوالجامعــات
والمؤسســات البحثيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الراســخة المعنيــة
بحماية الطبيعة.
ويجــب وضــع أطــر العمــل اإلقليميــة والدوليــة أو دعمهــا لتحويــل توصيــات تلــك
المنظمــات إلــى خطــط عمــل بحثيــة قائمــة علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة .ويجــب أن تعمــل خطــط العمــل تلــك علــى الصعيديــن العالمــي
واإلقليمــي وعلــى مســتوى المؤسســات كمــا يجــب أن تخضــع للتقييــم
بصورة دورية.
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بنوك قواعد البيانات والمواد البحثية

ضروريــا إذ تعمــل علــى رفــع
أمــرا
ً
ُتعــد بنــوك قواعــد البيانــات والمــواد البحثيــة ً
دعمــا ذا قيمــة للباحثيــن والعامليــن علــى إدارة شــؤون
الكفــاءة ،كمــا توفــر ً
الحيوانــات فــي حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،وكل مــن يعمــل فــي
هــذا المجــال .وتصبــح تلــك المصــادر أكثــر قيمــة عــن طريــق انتشــارها الكبيــر
بعضــا كلمــا أمكــن.
والمشــاركة بهــا ،واتســاقها مــع بعضهــا
ً
ومجتمــع حدائــق الحيوانــات بصــدد إنشــاء قاعــدة بيانــات قويــة وواعــدة فــي
الوقــت الحالــي ليتمكــن الباحثــون فــي مجــال حدائــق الحيــوان واألحــواض
فعليــا بجميــع الحيوانــات لــدى
المائيــة مــن الحصــول علــى البيانــات الخاصــة
ً
مــا يقــرب مــن  600مؤسســة تنتشــر فــي أنحــاء القــارات الســت .وفــي صورتهــا

النهائيــة ،ســتضم قاعــدة البيانــات تلــك جميــع المعلومــات بشــأن ســالة
جميــع الحيوانــات التــي تحظــى برعايتنــا وتاريخهــا الطبــي .وســيتصل المخــزون
الرئيــس مــن المعلومــات بقواعــد بيانــات أخــرى تتنــاول موضوعــات مثــل
التغذيــة والســلوك .وهــذا مــا سيشــكل قاعــدة البيانــات الشــاملة ،نظــام إدارة
معلومــات علــم الحيــوان علــى موقــع إلكترونــي ( ZIMSالجديــدة مــن ،)ISIS
وهــي أهــم أدوات البحــث الوحيــدة تحــت تصرفنــا (مربــع  .)3.2وسـ ُـتنفذ قاعــدة
البيانــات علــى مــدار الســنوات العشــرة القادمــة( .انظــر أيضـ ًـا الفصــل الرابــع).

مربع 3.2

 ISISوقاعدة البيانات الدولية
أنشــئ نظــام معلومــات األنــواع العالمــي ) (ISISفــي عــام  ،1973وقــد بــات فــي الوقــت الحالــي شــبكة دوليــة لألعضــاء ،وهــي ال تســعى للربــح ويديرهــا مجلــس
أمنــاء دولــي بانتخــاب األعضــاء ويشــارك بهــا  613مؤسســة مــن  70دولــة بالقــارات الســت .ويحتفــظ األعضــاء بمعلومــات معياريــة ومفصلــة حــول أكثــر  1,8مليــون
عامــا ،أنشــأ  ISISقاعــدة معرفيــة وأرشـ ً
قيمــا
ـدرا ً
ـيفا فريديــن ،فيمــا ُيعــد مصـ ً
نــوع مــن الحيوانــات مــن  10,000فصيلــة ويتشــاركونها فيمــا بينهــم .وعلــى مــدار ً 30
لــإلدارة الســليمة لشــؤون الحيوانــات وحمايــة الطبيعــة واألبحــاث األساســية ،حيــث حظيــت بمصداقيــة فــي إطــار االتفاقيــات التنظيميــة الدوليــة مثــل االتفاقيــة
الدوليــة لتجــارة الحيوانــات والنباتــات المهــددة باالنقــراض ) ،(CITESإلــى جانــب الــوكاالت التنظيميــة الدوليــة حــول العالــم.
وقــد بــدأ تطويــر الجيــل التالــي مــن نظــام إدارة معلومــات علــم الحيــوان ) (ZIMSعلــى موقــع إلكترونــي عــام  .2001وســتكون تلــك النســخة الجديــدة مــن ،ISIS
هــي النظــام اإللكترونــي الوحيــد والعالمــي والشــامل والدقيــق واللحظــي الــذي يجــده أعضــاء شــبكة النظــام وغيرهــم شـ ً
أرقامــا مميــزة
ضروريــا .وســيضم
ـيئا
ً
ً
لهويــة الحيوانــات طــوال حياتهــا ،إلــى جانــب ســجل رئيــس مشــترك بيــن المؤسســات حــول الحيوانــات (بـ ً
ـدال مــن ســجات المؤسســات التــي ُتحفــظ منفصلــة).
ً
وســيقوم النظــام بالتشــغيل الذاتــي لجمــع بيانــات ســجات الســاالت ،إلــى جانــب متابعــة المجموعــات وتلبيــة احتياجــات األحيــاء المائيــة فضــا عــن االحتياجــات
الحديثــة للرعايــة البيطريــة واألوبئــة .كمــا يشــتمل علــى مخــزون مــن البيانــات التــي يســهل االستفســار عنهــا لدعــم المســائل المتعلقــة بــاإلدارة والمبــادرات
عامــا .وفــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر ،يحصــل
البحثيــة .وســيعتمد  ZIMSعلــى أول عمليــة مراجعة/تحديــث منظمــة لمعاييــر بيانــات مجتمــع علــم الحيــوان فــي ً 30
 ZIMSعلــى تمويــل جزئــي عــن طريــق تعهــدات أعضــاء  ISISحيــث تســتمر حملــة التمويــل التــي يطلقهــا .وســتقوم شــركات برمجيــات محترفــة بإنشــاء قاعــدة
البيانــات كاملــة أو جــزء كبيــر منهــا.

3.5

تعزيز الموارد

يعمــل لــدى العديــد مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة اآلن باحثــون
محترفــونُ .
وتنشــر المقــاالت العلميــة المتعلقــة بحدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة بانتظــام كمــا ُينظــم الكثيــر مــن النــدوات حــول أبحــاث حدائــق
الحيوانــات .ويمكــن اإلبقــاء علــى هــذا االتجــاه ودعمــه وتوســيع نطاقــه إذا مــا
أدركــت حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة كل إمكانياتهــا الكامنــة .وبصــورة
خاصــة ،يجــب أن تكــون حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة قــادرة علــى الوصول
إلــى المتخصصيــن فــي األنظمــة الشــائعة االســتخدام ،فهــؤالء المتخصصيــن
لديهــم معرفــة مثاليــة بحدائــق الحيوانــات والعمليــات الخاصــة بهــا .يشــمل
مربــع  3.3أمثلــة علــى التعــاون.
ويجــب علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ذات المــوارد الجيــدة أن
توظــف باحثيــن .كمــا يجــب أن ُتنفــذ عمليــات إقليميــة وعالميــة لجمــع مجموعــة
ً
ً
متكامــا
جــزءا
المتخصصيــن فــي مجــاالت البحــث المهمــة الذيــن ُيشــكلون
ً
نطاقــا والقادريــن
مــن مجتمــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة األوســع
علــى تقديــم المشــورات .وهنــاك خمــس وســائل رئيســة لتشــكيل وعــاء مــن
المتخصصيــن.
يمكــن للجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة والروابــط
اإلقليميــة إقامــة شــبكات تواصــل إقليميــة وعالميــة للباحثيــن فــي مجــال حدائــق
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الحيــوان واألحــواض المائيــة ودعمهــا عــن طريــق توفيــر وســائل فعالــة ويمكــن
عالميــا لاتصــال والمناقشــة والتعــاون.
الوصــول إليهــا
ً
يمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة و/أو الروابــط اإلقليميــة إقامــة
شــراكة إســتراتيجية مــع المؤسســات البحثيــة ذات الصلــة مــن أجــل التمكــن مــن
الحصــول علــى مشــورات المتخصصيــن والباحثيــن المهــرة.
يمكــن أن تتعــاون المجموعــات المعنيــة بحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
لتمويــل أحــد األبحــاث المتخصصــة أو أكثــر لتوفيــر الخدمــات لتلك المؤسســات
إضافــة إلــى تغذيــة الشــبكات االستشــارية اإلقليميــة والدوليــة.
يمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المســتقلة أن تطــور تخصصــات
ـزءا مــن
بحثيــة وأن توظــف باحثيــن للعمــل عليهــا ،علــى أن يكــون الموظفــون جـ ً
الشــبكات االستشــارية اإلقليميــة والدوليــة.
يمكــن للمؤسســات الفرديــة والجماعيــة أن تدعــم المنشــورات والنــدوات
وورش العمــل وتشــجعها بانتظــام لعــرض العلــوم واألبحــاث المتعلقــة
بحماية الطبيعة.

العلوم واألبحاث
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جهود األبحاث التعاونية
حدائق الحيوان واألحواض المائية  AZAوحديقة حيوان سانت لويس

بدأ مركز تنظيم تكاثر الحيوانات في الحياة البرية بصفته المجموعة االستشارية لتعقيم الحيوانات التابعة حدائق الحيوان واألحواض المائية  AZAفي عام
 .1989ومع تطور دور عملية التعقيم في برامج إدارة تكاثر الحيوانات ،قامت المجموعة االستشارية بتوسيع نطاق خدماتها وعضويتها .وقد أسهمت حديقة
حيوان سانت لويس بالتمويل والموارد الازمة لعمليات المجموعة االستشارية التي تشارك في رئاستها .وفي عام  ،2000اختارت رابطة حدائق الحيوان
مقرا للمركز الجديد تنظيم تكاثر الحيوانات في الحياة البرية ،الذي يضم علماء وأطباء بيطريين ومدراء
واألحواض المائية  AZAحديقة حيوان سانت لويس ً
لشؤون الحيوان من ذوي الخبرة في مجال البحث واإلدارة المتعلقة بتعقيم حيوانات الحياة البرية.

مجلس حدائق الحيوان نيو ساوث ويلز والسجل االسترالي لصحة الحياة البرية

أعد السجل الدكتور بيل هارتلي عام  1985لوضع مجموعة من المعلومات والمواد المتعلقة بالمعافى والمريض من الحيوانات المحلية والحيوانات
الموجودة في حدائق الحيوانات .وقد بدأ الدكتور هارتلي تشغيل السجل عن طريق استخدام نظام بالغ الفعالية للسجات وملفات البطاقات؛ ومنذ عام
ويعد هذا السجل الفريد من نوعه في نصف الكرة األرضية الجنوبي
 ،1998استخدم برنامج قاعدة بيانات أرشيفي لتعزيز مجموعة البيانات الشاملة بالفعلُ .
ويعمل كمصدر وطني ودولي مهم لفهم صحة األنظمة البيئية األسترالية .ويستخدمه األشخاص باستمرار في كل من القطاعين الخاص والعام ،بما في
ذلك األطباء البيطرون وعلماء األحياء في الجامعات ،كمصدر للمعلومات من أجل فهم تفشي األمراض والسيطرة عليه بين الحيوانات المحلية والحيوانات
ً
أبحاثا على الحيوانات المحلية.
في حدائق الحيوانات .إضافة إلى أن المجموعة الشاملة من المعلومات حول األنسجة الطبيعية ذات قيمة عالية لمن يجري
ويمكن الحصول على المواد التي يحتويها السجل دون مقابل لألفراد المهتمين بدراسة صحة الحياة البرية.

3.6

التشجيع على المشاركة

تعمــل المشــاركة الواســعة النطــاق فــي مجــال العلــوم واألبحــاث علــى إيجــاد
وعــي أكبــر بالوســائل والمتطلبــات والفوائــد .إذ ستســتفيد جميــع فــروع عمليــات
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،إلــى جانــب برامــج التثقيــف حــول حمايــة
الطبيعــة ،مــن األبحــاث ،ويجــب أن يشــارك جميــع الموظفيــن ســواء بصــورة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن طريــق إطاعهــم علــى المعلومــات .كمــا أن
التعــاون بيــن المؤسســات أمــر ضــروري.
ومــع اســتخدامها بطريقــة فعالــة ،توفــر الشــبكة الدوليــة للجمعيــة الدوليــة
ً
هائــا لألبحــاث للجامعــات
مصــدرا
لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
والمؤسســات البحثيــة إلــى جانــب مجتمــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ذاتــه .وستســتفيد بصــورة أكبــر المشــروعات البحثيــة المصممــة والمنفــذة
بعنايــة التــي تعمــل فــي جميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،مــع مشــاركة
وأيضــا مــن
كل مــن المؤسســات الكبــرى والصغــرى ،مــن زيــادة حجــم العينــات
ً
فــرص تقييــم تأثيــر قطــاع أكبــر مــن المتغيــرات ،األمــر الــذي يمكــن أن يحســن
جــودة النتائــج ودقتهــا .ويمكــن للتعــاون بيــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
فــي برامــج علــوم وأبحــاث الحيوانــات داخــل بيئتهــا الطبيعيــة أن تضمــن مصــادر
أفضــل وأكثــر ً
أمنــا لهــذه المشــروعات ،إلــى جانــب توفيــر الفــرص لمســاهمات
حجمــا ،التــي كان ســيفتقر الكثيــر منهــا إلــى القــدرة علــى
ـر
ـ
األصغ
المؤسســات
ً
المشــاركة الميدانيــة وتمويلهــا .ويوضــح الشــكل  3.1كيفيــة عمــل جهــود التعــاون
بيــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة والجامعــات والمؤسســات البحثيــة
علــى تعزيــز الدراســات العلميــة حتــى داخــل المؤسســات التــي ال يوجــد بهــا
موظفــون عاملــون فــي المجــال العلمــي أو المختبــرات.

تعزيــز فــرص عمــل الموظفيــن مــع ممارســي العلــوم واألبحــاث داخــل
البيئــة الطبيعيــة وخارجهــا

اســتخدام شــبكات تواصــل إقليميــة لحدائــق الحيــوان واألحــوض المائيــة
لزيــادة حجــم عينــات المشــروعات ومــن ثــم رفــع جــودة النتائــج ودقتهــا.

العمــل بصــورة فرديــة وجماعيــة ،وبمشــاركة المؤسســات البحثيــة،
ليتمكــن الطــاب مــن دراســة الحيوانــات فــي حدائــق الحيــوان واألحــوض
المائيــة بصــورة منســقة تخضــع لإلشــراف.

ولهــذا المجــال األخيــر فائــدة مزدوجــة :تتمثــل فــي المســاعدة مــن أجــل زيــادة
عالميــا،
وإقليميــا و /أو
أولويــات البحــث المتفــق عليهــا مــن قبــل المؤسســات
ً
ً
إلــى جانــب المســاعدة فــي تدريــب علمــاء المســتقبل المتخصصيــن فــي علــوم
أحيــاء الحيــاة البريــة.

ويجــب أن تشــجع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المشــاركة الواســعة
النطــاق فــي مجــال العلــوم واألبحــاث عــن طريــق مــا يلــي:
ضمــان تقديــم هــذه الوثيقــة الخاصــة باإلســتراتيجية لجميــع الموظفيــن،
وذلــك فــي إطــار حثهــم وتحفيزهــم.

ضمــان احتــواء دورات التدريــب المصممــة للموظفيــن العامليــن فــي
مجــال حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى التصميــم التجريبــي
وعــرض النتائــج وتحليلهــا.

مشــروع الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة رقــم  :03002ســحب عينــة دم مــن
أحــد أحصنــة البريزولســكي المعــاد توطينهــا (إكــوس برزيوالســكي) فــي غوبــي بــي منغوليــا .تصويــر:
كريســتيان والــزر .جماعــة التاكــي الدوليــة (.)ITG
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3.7

يجــب أن يتوفــر المزيــد مــن التمويــل ألبحــاث حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة .وتتحمــل المؤسســات ذاتهــا تكاليــف األبحــاث التــي تجريهــا حــول
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،وتتبايــن األمــوال المتاحــة مــن مؤسســة
ألخــرى بصــورة بالغــة .ويمكــن للمؤسســات أن تقــوم بتمويــل األبحــاث عــن

نشر نتائج األبحاث

3.8

يجــب أن تصــل نتائــج األبحــاث والتطــورات فــي مجــال التطبيــق العلمــي إلــى
كل مــن لــه شــأن مباشــر بهــذا التطبيــق ،األمــر الــذي يرتبــط بمــكان توثيــق
النتائــج وتوزيعهــا وكيفيــة ذلــك ،حيــث تتطلــب تنــاول وســائل طــرح النتائــج،
وفــي بعــض األحيــان تفســيرها لممارســي أعمــال حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة ،عنايــة كبيــرة.
دعمــا مــن حدائــق
ويجــب علــى جميــع الباحثيــن وشــبكات البحــث التــي تتلقــى ً
الحيــوان واألحــواض المائيــة مــا يلــي:
التشــجيع علــى نشــر النتائــج ،أو علــى األقــل ملخــص لهــا ،فــي الدوريــات
المعنيــة بحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،إلــى جانــب مطبوعــات
التخصصــات العلميــة ذات الصلــة.
عــرض األعمــال بصــورة دوريــة فــي النــدوات وورش العمــل والمؤتمــرات
التــي ُتعقــد حــول حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة.
ً
نطاقا ،واألنشــطة العملية
إتاحــة النتائــج لمجتمــع حدائــق الحيــوان األوســع
المتعلقــة بالحمايــة التــي ُتنشــر فــي الدوريــات أو فــي الكتــب العلميــة؛
ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق نشــر ملخصــات واســتعراضات فــي
مطبوعــات ذائعــة االنتشــار حــول حدائــق الحيــوان ،مثــل الدليــل الســنوي
لحدائــق الحيوانــات الدوليــة “ ”International Zoo Yearbookوغيرهــا
مــن الدوريــات ذات الصلــة.
مربع 3.4

طريــق دخلهــا الخــاص أو جهــات خارجيــة مثــل الجامعــات أو الهيئــات المعنيــة
بحمايــة الطبيعــة .وقــد يكــون التمويــل فــي شــكل دعــم أو منــح بحثيــة أو
مدفوعــات غيــر منتظمــة مــن المبالــغ الماليــة.

ضمــان نشــر المعلومــات حــول أنشــطة األبحــاث التــي ُتجــرى فــي البيئــات
الطبيعيــة ونتائجهــا فــي المنطقــة التــي أجريــت بهــا وباللغــات المحليــة.
أيضــا النتائــج المنشــورة فــي الكتــب والنشــرات العلميــة
ويجــب أن تتوفــر ً
لمجتمــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بأكملــه ،مــن أجــل توفيــر
المعلومــات التــي ستســمح بإجــراء تقييــم نتائــج البحــث مــن الناحيــة العمليــة.
إال أن معظــم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ليــس لديهــا فريــق كبيــر مــن
المتخصصيــن الذيــن يســتطيعون تقييــم المنشــورات المتخصصــة للغايــة
التــي تحتويهــا المطبوعــات العلميــة.
ويوضــح مربــع 3.4قائمــة بعــدد المنشــورات التــي تحتــوي علــى أبحــاث متعلقــة
بحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،فــي بعــض األوقــات ال تكــون أكثــر
مــن ملخــص أو فــي صــورة غيــر مقبولــة مــن الناحيــة الفنيــة ،وهــي قائمــة
ليست كاملة.
وفــي بعــض الحــاالت ،تبقــى نتائــج أبحــاث حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
فــي هيئــة تقاريــر داخليــة ال يمكــن الحصــول عليهــا بحريــة مثــل المنشــورات.
وعــادة مــا تتضمــن تلــك التقاريــر معلومــات ذات اســتخدام عملــي مباشــر ،وقــد
تكــون ذات قيمــة لمزيــد مــن الدراســات أو لدراســات شــبيهة تحظــى باهتمــام
مؤسســات أخــرى.

الدليل السنوي لحدائق الحيوانات الدولية (“)”International Zoo Yearbook

المنشــورات والمؤسســات التــي تنشــر نتائــج أبحــاث حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة
حماية الحيوان (“)”Animal Conservation
فعاليات مؤتمر رابطة حدائق الحيوان واألحواض المائية (السنوي واإلقليمي)
الجمعيــة األســترالية اإلقليميــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة(( )ARAZPAالنشــرة اإلخباريــة للرابطــة

والموقــع اإللكتروني)

بونجو(“( )”Bongoجريدة يومية تصدرها حديقة حيوان برلين)
مجلة سيبا (( )CEPAرابطة سيبا ،فرنسا)
علم حفظ األحياء (“)”Conservation Biology
رابطة عقاب هاربي (دي هاربج) األلمانية  /البلجيكية لمراقبي الحيوانات
مجلــة الحدائــق الحيواناتيــة التابعــة للرابطــة (“ )”Der Coologische Gartenحدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة حدائــق الحيوانــات ()WAZA and VDZ

طائر الدودو (“( )”Dodoالنشرة العلمية لمنظمة دوريل لحماية الحياة البرية)
الرابطــة األوروبيــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة (( )EAZAالنشــرة اإلخباريــة للجنــة أبحــاث الرابطــة؛

الموقــع اإللكترونــي)

النشــرة اإلخباريــة لألبحــاث الفدراليــة  -الرابطــة اإلنجليزية/األيرلنديــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض

المائية) ()BIAZA

الغزال(“( )”Gazellaالنشرة العلمية لحديقة حيوان براغ)
أخبار حدائق الحيوانات الدولية (“)”International Zoo News
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معهــد أبحــاث الحيــاة البريــة والحيوانيــة – برليــن ( متابعــات المؤتمــر ومطبوعــات أخــرى والموقــع

اإللكتروني) ()IZW

النشــرة العلميــة اليابانيــة لطــب حدائــق الحيوانــات والحيــاة البريــة (“Japanese Journal of Zoo and

)”Wildlife Medicine

النشرة العلمية لطب حدائق الحيوانات والحياة البرية (“)”Journal of Zoo and Wildlife Medicine
المها (“ : )”Oryxالنشرة العلمية العالمية لحماية الحيوان
الرابطة األفريقية لحدائق الحيوان واألحواض المائية (أخبار الرابطة ،الموقع اإللكتروني) ()PAAZAB
غرير العسل (“ )”Ratelرابطة غرير العسل لمراقبي الحيوانات البرية البريطانيين
رابطة حدائق حيوان جنوب شرق آسيا (تتوفر األوراق العلمية للمؤتمر على موقع )SEAZA
ثاياسين (“( )”Thylacinusالذئب التسماني) (دورية الجمعية األسترالية لحماية حدائق الحيوانات)
شبكة معلومات الحياة البرية (“)”Wildlife Information Network
الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( WAZAاألخبــار ،المجــات ،الحقائــق ،الفعاليــات،
والموقــع اإللكترونــي)

حديقة حيوان كولونيا (“)”Zeitschrift des Kölner Zoo
علم أحياء حدائق الحيوانات (“)”Zoo Biology
النشرة العلمية لحدائق الحيوانات (“()”Zoos’ Print Journalمنظمة دعم وتوعية حدائق الحيوانات)
النشرة العلمية لحدائق الحيوان (منظمة دعم وتوعية حدائق الحيوان)

كمــا تقــوم دوريــات ذات تخصصــات متعــددة ،مثــل النشــرة األمريكيــة للبحــث
البيطــري وســلوك الحيــوان ونشــرة علــم الزواحــف ودوريــة علــم الثدييــات ودوريــة
التكاثــر ،بنشــر أبحــاث يجريهــا علمــاء أحيــاء حدائــق الحيوانــات.

العلوم واألبحاث

27

3.9

التقييم

جوهريــا لضمــان التمويــل المائــم لجهــود األبحــاث التــي
أمــرا
ُيعــد التقييــم
ً
ً
تركــز علــى األولويــات المحــددة ،وتحقيقهــا للنتائــج المرجــوة .ويجــب أن ُتجــرى
أيضــا فــي
التقييمــات الموثوقــة والدقيقــة بصــورة دوريــة ،حيــث إنهــا ستســاعد ً

تحديــد الفجــوات التــي تشــملها جهودنــا مــن أجــل تعزيــز العلــوم الازمــة لعمليــة
الحمايــة ،كمــا ستســاعد المؤسســات اإلقليميــة وغيرهــا فــي توجيــه مواردهــا
بطريقــة مفيــدة.

التوصيات
تحــث اإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )WZACSجميــع الروابــط ،اإلقليميــة والوطنيــة ،علــى
مواصلــة تســجيل األبحــاث التــي يجريهــا أعضاؤهــا وتجميعهــا لكــي تصبــح تلــك المعلومــات متاحــة ومــن أجــل رصــد ظهــور مجــاالت
علميــة جديــدة يمكــن تطبيقهــا فــي عمليــة الحمايــة.
وفيمــا يتعلــق بأبحــاث حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،توصــي  WZACSالمؤسســات الفرديــة والجماعيــة بتحديــد احتياجاتهــا
البحثيــة وتوضيــح األولويــات المتعلقــة بهــا والســعي للحصــول عليهــا.
وتناشــد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  WZACSتعزيــز إنشــاء قواعــد بيانــات وبنــوك للمصــادر واســتخدامها علــى نطــاق واســع
لدعــم جهــود حمايــة حدائــق الحيوانــات .وتطالــب بصــورة خاصــة شــبكة الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ونظــام
معلومــات األنــواع العالمــي ( )ISISبضمــان حصــول أعضــاء الرابطــة والمؤسســات اإلقليميــة والوطنيــة التابعــة لهــا بســهولة ويســر علــى
نظــام ذي قيمــة إلدارة المعلومــات حــول حدائــق الحيوانــات ( .)ZIMSكمــا تطالــب جميــع الروابــط اإلقليميــة بتعزيــز المشــاركة الدوليــة
فــي حدائــق الحيوانــات .ZIMS
وتحــث حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  WZACSعلــى مراجعــة مصادرهــا لتقديــم مســاهماتها إلــى أقصــى حــد وبشــتى الطــرق
الممكنــة مــن أجــل بحــث المبــادرات خاصــة تلــك المعنيــة بالحمايــة .إضافــة إلــى أنهــا يجــب أن تعمــل بصــورة مســتقلة وتعاونيــة علــى حــد
الســواء للحصــول علــى تمويــل خارجــي لألبحــاث .ولدعــم تلــك الجهــود ،يجــب أن ُتبقــي الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة والروابــط اإلقليميــة علــى معلومــات بشــأن مصــادر التمويــل المتوفــرة وشــروط الحصــول عليهــا.
وتشــجع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  WZACSوالمؤسســات البحثيــة ذات الصلــة علــى تحليــل نتائــج أبحاثهــا ونشــرها فــي
النشــرات العلميــة التــي تطلــع عليهــا نظيراتهــا مــن المؤسســات ،إضافــة إلــى تعزيــز نتائجهــا عــن طريــق تجميــع المراجــع ونشــرها
والتقاريــر القصيــرة واالســتعراضات المنشــورة فــي الدوريــات والنشــرات اإلخباريــة والمواقــع اإللكترونيــة ذات الصلــة.
وتنــادي  WZACSباســتعراض أبحــاث حدائــق الحيوانــات بصــورة منتظمــة حتــى يمكــن إجراؤهــا علــى صعيــد مؤسســي وإقليمــي و/أو
عالمــي .ويجــب أن تقــوم تلــك االســتعراضات بتقييــم أولويــات البحــث المحــددة وتوثيــق تطورهــا وإعــادة توجهيهــا كمــا يتطلــب األمــر.

أبــو منجــل األصلــع الشــمالي ( )Geronticus eremitaأحــد الطيــور المهــددة باالنقــراض بصــورة كبيــرة ،التــي تســلك مســارات
وتتجــه نحــو مقاصــد تقليديــة للهجــرة ،يمكــن معرفتهــا بصــورة أساســية عــن طريــق الفــراخ التــي تهاجــر مــع آبائهــا لمــرة واحــدة علــى
األقــل .ويهــدف “مشــروع شارنســتين” (مشــروع الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة رقــم  )03001إلــى تدريــب
يدويــا علــى أســلوب جديــد مــن الهجــرة ،بواســطة اســتخدام عينــة
مجموعــات مــن طيــور أبــو منجــل األصلــع التــي جــرت تربيتهــا
ً
تطيــر برفقتهــا مــن النمســا العليــا إلــى منطقــة شــتوية مائمــة فــي جنــوب توســكاني .وفــي الربيــع التالــي يؤمــل أن تتمكــن الطيــور
مــن العــودة بمفردهــا إلــى النمســا .وفــي حــال نجــاح هــذا المشــروع يمكــن اســتخدام المعلومــات المحصلــة فــي إعــادة توطيــن
طيــور أبــو منجــل إلــى أجــزاء أخــرى مــن مواطنهــا األصليــة .وقــد ذاعــت شــهرة هــذا المشــروع وتلــك الطيــور بفضــل التغطيــة
التلفزيونيــة اإليجابيــة.
تصوير :جوانيس فريتز ،شارنستين.
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شكل 3.1

نماذج المجهود التعاوني بين حدائق الحيوان والجامعات والمؤسسات البحثية
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علم
تصنيف
األحياء
وتسميتها

علم
سلوك
الحيوانات

علم
الوراثة

التغذية

علم
وظائف
األعضاء

علم أحياء
المجتمعات
الحيوانية

إطالة العمر

X

X

X

X

X

X

X

رفاهية الحيوان

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

التشريح
والتشكُ ل

الموضوع

الجغرافيا
الحيوية

السلوك
بنوك المواد الحيوية

علم
البيئة

التعليم

X

التكنولوجيا الحيوية

X

تنظيم النسل

X

الدراسات الغذائية

X

األمراض

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

االستئناس

X

X

X

X

X

X

التعزيز البيئي

X

X

X

X

X

تكاثر الحيوانات

X

X

X

X

X

X

تحديد الهوية

X

X

X

تاريخ الحياة

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

التكاثر

X

التصنيف

X

دراسات الزائرين
جدول 3.1

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

إدارة المجتمعات
الحيوانية

X

X

X

X

العلوم
االجتماعية

الطب
البيطري

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

األبحاث األساسية والتطبيقية في حدائق الحيوان واألحياء المائية :التخصصات الرئيسة التي تشملها موضوعات الدارسة ذات األولوية.

أسســت حديقــة حيــوان ســانت لويــس معهــد وايلــد كيــر ليكــون أحــد المرافــق الداخليــة التــي تتنــاول
قضايــا الحمايــة مــن الناحيــة التاريخيــة ،وذلــك بالشــراكة مــع مؤسســات أخــرى .ومــن أجــل تعزيــز
العلــوم واألبحــاث المتعلقــة بالحمايــة ،أنشــئ  12مركــزً ا تحــت مظلــة المعهــد ،توضــح فيمــا يلــي:
مركــز صحــة الطيــور فــي جــزر الغاالباغــوس (مشــروع الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان
واألحيــاء المائيــة  WAZAرقــم ،)04019 :حيــث تجــري دراســة صحــة الطيــور النــادرة فــي جــزر
الغاالباغــوس.
مركــز حمايــة بطريــق همبولــد (سفينســكس همبولدتــي) فــي بونتــا ســان خــوان فــي بيــرو
(مشــروع  WAZAرقــم  ،)04025حيــث يجــري تجميــع البيانــات الحيويــة حــول أكبــر مجموعــة
البطاريــق فــي بيــرو.
مركــز أمريــكا الوســطى للحمايــة فــي محميــة بوســاواس للمحيــط الحيــوي فــي نيكاراجــوا
(مشــروع  WAZAرقــم  )04018لدراســة الحيوانــات الموجــودة فــي المحميــة ،أنمــاط اســتخدام
األراضــي والضغــط البشــري علــى أنــواع الصيــد ،إلــخ.
صــورة :عصفــور أردوازي ُمدبــب الذيــل (سيناالكســيس براشــيورا) التقطــت فــي إطــار دراســة حــول
الطيــور فــي بوســاواس .تشــيريل آســا ،ســانت لويــس.
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الفصل الرابع

إدارة مجتمعات الحيوان
ملخص
يطــرح هــذا الفصــل رؤيــة حــول مشــاركة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،بصفتهــا مراكــز للخبــرة فــي مجــال إدارة المجتمعــات الصغيــرة ،فــي إطــار البرامــج
التعاونيــة اإلقليميــة أو العالميــة لتكاثــر الحيوانــات .ومــن أجــل رفــع قيمــة الحمايــة إلــى الحــد األقصــى ،تحتــاج مجتمعــات الحيــوان التــي تعيــش خــارج بيئتهــا األصليــة
إلــى االســتقرار الديمغرافــي ،والصــون بصــورة جيــدة إلــى جانــب القــدرة علــى التكاثــر المســتدام بصفــة ذاتيــة .ويجــب أن تتــوزع بيــن العديــد مــن المؤسســات ذات
أحجــام كافيــة لكــي تحافــظ علــى مســتويات عاليــة مــن التنــوع الوراثــي .إال أن العديــد مــن البرامــج ال يملــك إال القليــل للغايــة مــن الحيوانــات المســتولِ دة والمؤسســات
ً
وراثيــا مسـ ً
ضعيفــا فــي تــزاوج الحيوانــات .وتشــمل إســتراتيجيات تعزيــز االســتمرارية مــا يلــي :زيــادة مســاحات التكاثــر
نجاحــا
ـتنزفا و/أو
تنوعــا
المشــاركة ،كمــا تعانــي
ً
ً
ً
الحيوانيــة ،التوســع فــي نطــاق البرامــج وتحويلهــا مــن إقليميــة إلــى عالميــة ،تقويــة إدارة الصفــات الوراثيــة ،تحســين ممارســات التكاثــر الحيوانيــة عــن طريــق األبحــاث
واالســتعانة بحيوانــات اســتياد مــن البريــة أو مــن مناطــق أخــرى .وتشــمل إدارة مجتمعــات الحيــوان كل مــن اإلدارة الديمغرافيــة والوراثيــة ،والرعايــة البيطريــة وتكاثــر
الحيوانــات .وتعمــل األولــى علــى مراقبــة األعــداد والبنــى العمريــة واالجتماعيــة والجنســية .فيمــا تشــمل اإلدارة الوراثيــة التحقــق مــن هويــة األصنــاف ،وتجنــب اآلثــار
الضــارة الناجمــة عــن التــزاوج الداخلــي بيــن األصنــاف ذاتهــا وفقــدان التنــوع الوراثــي .ويجــري اتخــاذ القــرارات بشــأن اإلدارة عــن طريــق ســجل الفــرس .وتوضــع بيانــات
الحيوانــات فــي قاعــدة بيانــات داخــل نظــام معلومــات األنــواع العالمــي ( ،)ISISالــذي يدعمــه برنامــج للتســجيل والتحليــل .وتشــمل مجــاالت اإلدارة األخــرى الحيوانــات
المصــادرة والمهجــورة ،والملكيــة وأثــر اللوائــح علــى عمليــات نقــل الحيوانــات .ويؤكــد الفصــل علــى أن الهــدف األساســي لبرامــج الحيوانــات خــارج البيئــة األصليــة
تتمثــل فــي دعــم حمايــة الحيوانــات فــي بيئاتهــا األصليــة (بمــا فــي ذلــك المســتودعات الديمغرافيــة والوراثيــة) .وتشــمل إدارة مجتمعــات الحيوانــات ذات النــوع الواحــد
معــا فــي إطــار هــدف مشــترك للحمايــة .وقــد تضــم عناصرهــا مجتمعــات الحيوانــات التــي تعيــش خــارج بيئاتهــا األصليــة،
إدارة مجموعــة مــن الحيوانــات التــي تتفاعــل ً
محليــا ،والمجتمعــات البريــة وبنــوك الجينــات .وقــد يتطلــب النقــل مــن مجتمــع آلخــر إعــادة توطيــن الحيوانــات .ويختتــم الفصــل بتوضيــح
وبرامــج تكاثــر الحيوانــات
ً
أن العديــد مــن الحيوانــات البريــة مثلهــا كالحيوانــات التــي تعيــش خــارج بيئاتهــا األصليــة -ذات أحجــام صغيــرة وتنــوع وراثــي محــدود .وقــد ُ
طــور علــم إدارة المجتمعــات
ويعــد هــذا
الحيوانيــة الصغيــرة فــي المقــام األول مــن أجــل إدارة الحيوانــات التــي تعيــش خــارج بيئاتهــا األصليــة ويتصــل هــذا العلــم مباشــرة بالحمايــة فــي الموقــعُ .
المجــال مــن الخبــرة مســاهمة مهمــة تمكــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن توفيــر الحمايــة.

الرؤية
ســتكون جميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مراكــز رئيســة للخبــرة فــي مجــال إدارة المجتمعــات الحيوانيــة الصغيــرة وســتقوم بالمشــاركة فــي
البرامــج التعاونيــة الدوليــة واإلقليميــة لتكاثــر الحيوانــات .وســتقوم كل تلــك البرامــج علــى المعرفــة الســليمة باســتخدام أحــدث البيانــات المتوفــرة حــول

إدارة المجتمعــات الحيوانيــة ،وعلــم أحيــاء التكاثــر ،وعلــم الوراثــة ،والســلوك ،وعلــم وظائــف األعضــاء ،والتغذيــة والرعايــة البيطريــة وتكاثــر الحيــوان.

4.1

مقدمة

جوهريــا فــي المســتقبل
أمــرا
ســتغدو حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ًّ
ً
ـزءا متكامـ ًـا مــن برامــج الحمايــة فــي
لنجــاة العديــد مــن األنــواع كمــا ســتصبح جـ ً
البيئــات األصليــة ألنــواع عديــدة أخــرى .إال أن مجموعــات الحيوانــات فــي حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة الفرديــة ال تحظــى بقيمــة كبيــرة فيمــا يتعلــق
بالحمايــة علــى المــدى الطويــل بســبب أحجامهــا الصغيــرة للغايــة .ومــن ثــم
فكيــف ســتقوم تلــك المجموعــات الفرديــة بتحقيــق الغــرض مــن الحمايــة؟
ســيعتمد الجــواب علــى البرامــج التعاونيــة الدوليــة واإلقليميــة لتكاثــر الحيوانــات
فــي البيئــات غيــر األصليــة مــن أجــل تشــكيل مجتمعــات كبيــرة قابلــة لاســتمرار.
وتحقــق تلــك البرامــج العديــد مــن األهــداف :توفيــر الحيوانــات لفــرص التعليــم
و/أو المعــارض العامــة ،وتوفيــر مــادة لجمــع التبرعــات ،وتوفيــر مجموعــات
لألبحــاث يمكــن الحصــول منهــا علــى معرفــة أساســية حــول علــم أحيــاء الحيــوان
وتكاثــر الحيوانــات ،وعلــى نطــاق واســع ،توفيــر الدعــم الديمغرافــي والوراثــي
للمجتمعــات البريــة .ومــن أجــل القيــام بتلــك األدوار كافــة وعلــى أكمــل وجــه،
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يجــب أن يســتمر بقــاء تلــك المجتمعــات علــى المــدى الطويــل .ويتطلــب ذلــك
مــا يلــي:
االستقرار الديموغرافي

التمتع بالصحة والحماية الجيدة والقدرة على التكاثر بصفة ذاتية

التوزيع بين المؤسسات المتعددة للحد من مخاطر الخسائر الفادحة

أحجــام كافيــة مــن الحيوانــات لإلبقــاء علــى مســتويات مرتفعــة مــن
التنوع الوراثي

يلــزم تحقيــق االســتقرار الديموغرافــي لضمــان توفيــر عــدد مائــم مــن
الحيوانــات فــي عمــر التــزاوج مــن أجــل إعــادة إنتاجهــا بالمســتوى المطلــوب
لزيــادة أعــداد الحيوانــات أو اإلبقــاء عليهــا فــي حــدود الحجــم المرغــوب .وهنــاك
حاجــة إلــى الحيوانــات التــي تتمتــع بالصحــة لضمــان قــدرة الحيوانــات علــى

إدارة مجتمعات الحيوان

31
التكاثــر عنــد الحاجــة إلــى ذلــك .كمــا أن التنــوع الوراثــي مطلــوب بيــن الحيوانــات
لكــي تبقــى متمتعــة بالصحــة وتســتطيع التكيــف مــع البيئــات المتغيــرة( .علــى
ســبيل المثــال تجربــة االنتقــاء الطبيعــي) .وتتطلــب برامــج تكاثــر الحيوانــات فــي
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الحفاظ على الحيوانات القابلة للنمو واالستمرار :وضع أهداف تتعلق بمجتمعات الحيوان

أوصــى علمــاء األحيــاء المتخصصــون فــي مجــال الحمايــة بــأن اســتمرار
كافيــا
الحيوانــات يتطلــب أن يكــون حجــم مجتمعاتهــا فــي البيئــات غيــر األصليــة
ً
مــن أجــل الحفــاظ علــى  90%مــن التنــوع الوراثــي لألنــواع األصليــة علــى مــدار 100
عــام .ويــرى العلمــاء أن تلــك األحجــام المطلوبــة لتحقيــق هــذا الهــدف ســيكون
أساســا لمعظــم المســائل األخــرى المتعلقــة بقابليــة االســتمرار (القــدرة علــى
ً
التكاثــر بصــورة مضمونــة ،االســتقرار الديمغرافــي ،إلــخ) .ويعتمــد الوصــول إلــى
أفضــل حجــم لمجتمعــات الحيــوان علــى خصائــص كل مجتمــع (علــى ســبيل
ً
نطاقــا
عمــرا أو التنــوع الوراثــي األوســع
المثــال ،األنــواع ذات األجيــال األطــول
ً
حجمــا) ،ولكنهــا ســتكون فــي حــدود المئــات
ســتكون بحاجــة إلــى مجتمــع أصغــر
ً
كالمعتــاد .ويوضــح ذلــك حاجــة المؤسســات الفرديــة إلــى االتصــال بالبرامــج
التعاونيــة الدوليــة واإلقليميــة لتكاثــر الحيوانــات.
وينحســر نطــاق هــدف " 90%/100عــام" مــع تركيــزه علــى المعاييــر الوراثيــة
لتحقيــق قابليــة النمــو واالســتمرار فقــط .ويجــب أن يكــون هنــاك منهــج أكثــر
ً
شــموال ليتنــاول اســتمرارية المجتمــع الحيوانــي بأكملــه .ويجــب أن تتوافــق
المجتمعــات ذات األحجــام المســتهدفة مــع مجموعــة متعــددة األبعــاد مــن
المعاييــر تتضمــن خفــض احتماليــة االنقــراض ،والحفــاظ علــى مســتويات
مرتفعــة مــن التنــوع الوراثــي ،والحفــاظ علــى االســتدامة الذاتيــة للمجتمعــات
الحيوانيــة وتلبيــة االحتياجــات األخــرى (علــى ســبيل المثــال ،احتياجــات
العــروض ،احتياجــات الحيوانــات االجتماعية/الســلوكية ،أو توفيــر إمــدادات مــن
الحيوانــات مــن أجــل إعــادة توطينهــا) .ويجــب أن ينظــر التخطيــط المســتقبلي
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البيئــات غيــر األصليــة الحفــاظ علــى هــذا التنــوع ،وإال فســتتضرر كفــاءة تلــك
الحيوانــات علــى المــدى الطويــل.

علم إدارة مجتمعات الحيوان

تشــمل إدارة مجتمعــات الحيــوان اإلدارة الديمغرافيــة والوراثيــة والرعايــة
ضروريــا
ويعــد التنســيق بيــن تلــك المجــاالت أمـ ًـرا
ًّ
البيطريــة وتكاثــر الحيوانــاتُ .
تمامــا حيــث يضــع كل منهــا بعــض القيــود علــى اآلخــر .فعلــى ســبيل المثــال،
ً
عـ ً
ـادة مــا تــؤدي المشــاكل المتعلقــة بتكاثــر الحيوانــات وســلوكها إلــى تقليــص
نطــاق اإلدارة الوراثيــة ،كمــا تــؤدي المشــاكل البيطريــة إلــى إخــراج الحيوانــات
مــن نطــاق التكاثــر أو الحــول دون بعــض عمليــات االنتقــال المرغوبــة بيــن
المؤسســات.
وتهتــم اإلدارة الديمغرافيــة بمراقبــة البنــى العمريــة واالجتماعيــة والجنســية
للحيوانــات ،إلــى جانــب أعــداد الحيوانــات التــي تنتمــي إلــى نــوع واحــد لضمــان
حــدوث التكاثــر ،إلــى جانــب تحديــد عــدد الحيوانــات التــي تحتــاج إلــى االســتياد
لتحقيــق معــدل النمــو المرجــو .ويمكــن تقديــر هــذا األمــر عــن طريــق برنامــج
تحليلــي باســتخدام بيانــات الســجل الدولــي للحيوانــات .وتواجــه اإلدارة
الديمغرافيــة مشــكلتين أساســيتين همــا :إدارة معــدالت نمــو المجتمعــات
الحيوانيــة ،والمــوارد المحــدودة.
ومــع نمــو المجتمعــات قــد يكــون هنــاك حاجــة إلــى إرســال الحيوانــات إلــى
حدائــق حيــوان ومؤسســات مســؤولة ،وتنظيــم تكاثرهــا مــن أجــل تحقيــق
معــدل الصفــر فــي نموهــا ،األمــر الــذي ُيشــكل ً
عبئــا علــى إدارة المجتمعــات
ً
عــادة مــا يكــون
الحيوانيــة ،حيــث إن وضــع الحيوانــات فــي حالــة عــدم التــزاوج
صعبــا مــن منظــور تكاثــر الحيوانــات الــذي قــد يتطلــب مســاحة كبيرة ،كمــا يكون
ً
غيــر طبيعــي مــن حيــث تكويــن المجموعــات االجتماعيــة بصــورة طبيعيــة .وقــد
ُ
اســتخدمت موانــع الحمــل لتنظيــم النســل بصــورة متكــررة ،وال يحــدث ذلــك
علــى نحــو مثالــي ويمكــن أن يــؤدي إلــى مشــاكل صحيــة واجتماعيــة فــي بعــض

لمجتمعــات الحيــوان فــي هــذا المنهــج ،كمــا يجــب تطويــر األدوات مــن أجــل
إجــراء تحليــات حــول مــدى قابليــة تلــك الحيوانــات لاســتمرار.
ولــن يتمكــن العديــد مــن برامــج تكاثــر الحيوانــات خــارج البيئــات األصليــة مــن
الوفــاء بالمعاييــر العامــة لاســتمرار .ويرجــع ذلــك بصــورة أساســية إلــى العــدد
القليــل للغايــة مــن الحيوانــات المســتولِ دة ،والتنــوع الوراثــي المســتنزف بالفعل،
والعــدد غيــر الكافــي مــن حدائــق الحيــوان المشــاركة وعــدم نجــاح التــزاوج .ويجــب
أن يحــدد كل برنامــج اإلســتراتيجيات الازمــة لتعزيــز قابليــة تلــك الحيوانــات
لاســتمرار ،ويشــمل ذلــك مــا يلــي:
زيــادة مســاحات تكاثــر الحيوانــات المخصصــة لألنــواع ،وقــد يكــون ذلــك
فــي مرافــق ال تشــملها المعــارض.
توسيع نطاق البرامج وتحويلها من إقليمية إلى دولية.

تعزيــز اإلدارة الوراثيــة (علــى ســبيل المثــال ،عــن طريــق تشــجيع االمتثــال
لتوصيــات تكاثــر الحيوانــات بصــورة أكثــر صرامــة).

تحســين ممارســات تكاثــر الحيوانــات أو االســتثمار فــي هــذا المجــال ،إلــى
جانــب تعزيــز األبحــاث حــول الســلوك والتغذيــة والرعايــة البيطريــة مــن
أجــل تحســين األداء المتعلــق بالتكاثــر.

إحضــار المزيــد مــن الحيوانــات المســتولدة مــن البرامــج البريــة أو اإلقليميــة
األخرى.

األنــواع .ومــع ذلــكُ ،تعــد موانــع الحمــل الوســيلة األساســية التــي ُتســتخدم
للتحكــم فــي نمــو مجتمــع الحيوانــات فــي العديــد مــن حدائــق الحيــوان ،وهنــاك
حاجــة إلــى المزيــد مــن األبحــاث لتطويــر موانع حمــل آمنــة قابلة لإلزالــة لمجموعة
نوعا
ويعــد القتــل الرحيــم ً
كبيــرة مــن األنــواع التــي تخضــع لرعايــة حديقــة الحيــوانُ .
آخــر مــن وســائل التحكــم فــي النســل فــي بعــض المجتمعــات الحيوانيــة ،وليــس
كلهــا ،ولكنهــا قــد تثيــر تحفظــات أخاقيــة وثقافيــة( .انظــر الفصــل التاســع).
ـودا علــى إدارة
وتضــع المــوارد المحــدودة ،خاصــة فــي المســاحات المغلقــة ،قيـ ً
المجتمعــات الحيوانيــة .ويمكــن اســتخدام المعاييــر العلميــة لتحديــد الحجــم
المثالــي لمجتمــع الحيوانــات ،وال تتوفــر مســاحات مغلقــة كافيــة للعديــد
مــن األنــواع ،حتــى علــى الصعيــد العالمــي ،مــن أجــل إنشــاء مجتمعــات قابلــة
لاســتمرار علــى المــدى الطويــل .وتهتــم اإلدارة الوراثيــة بالتحقــق مــن هويــة
األصنــاف الحيوانيــة ،وتصميــم برامــج التــزاوج لتخطــي التحديــات الوراثيــة
األساســية التــي تواجــه مجتمعــات حدائــق الحيــوان :اآلثــار الضــارة للتــزاوج
الداخلــي بيــن األنــواع ذاتهــا ،التكيــف الوراثــي لبيئــة حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة (مــا يشــبه االســتئناس)؛ فقــدان التنــوع الوراثــي ،وظهــور الســمات
الضــارة .وبصــورة عامــة ،تتنــاول إســتراتيجيات تكاثــر الحيــوان ،التــي تشــمل
ً
أهدافــا رئيســة مــن بينهــا تقليــل فقــدان التنــوع الوراثــي (علــى ســبيل المثــال
خفــض معــدالت التــزاوج بيــن حيوانــات العائلــة ذاتهــا) كل تلــك المســائل.

وتشــمل التحديــات الكبــرى التــي تواجــه اإلدارة الوراثيــة عــدم التأكــد مــن الحالــة
التصنيفيــة للعينــات بســبب انعــدام توفــر المعلومــات حــول مواطنهــا األصليــة،
إلــى جانــب عــدم توفــر المعلومــات حــول العاقــات بيــن الحيوانات بســبب غياب
معلومــات حــول شــجرة النســب .وتتوفــر فــي الوقــت الحالــي تقنيــات جزيئيــة
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غيــر باهظــة الثمــن (علــى ســبيل المثــال تحليــل الحمــض النــووي لجســيمات
الســيتوبازم والحمــض النــووي عــن طريــق األقمــار النوويــة الصغــرى) مــن أجــل
تقييــم تصنيفــات المجموعــات الحيــة باســتخدام عينــات يســهل جمعهــا مثــل
الشــعر والبــراز .وال شــك أن المســتقبل سيكشــف عــن المزيــد مــن التقنيــات
التــي ســتواصل تســهيل إجــراء تلــك التحليــات لتصبــح متوفــرة بصــورة أكبــر
للمؤسســات فــي شــتى أنحــاء العالــم.
لقــد ُوضعــت أفضــل إســتراتيجيات تكاثــر الحيوانــات للحفــاظ علــى التنــوع
الوراثــي مــن أجــل المجتمعــات الحيوانيــة التــي تكــون بهــا العاقــات بيــن
الحيوانــات معروفــة ويمكــن تحديدهــا فــي شــجرة النســب الكاملــة .إال أنــه مــن
الصعــب تطبيــق تلــك اإلســتراتيجيات علــى المجتمعــات التــي يكــون بهــا أصــل
النســب غيــر معلــوم .ويمكــن اســتخدام علــم الوراثــة الجزيئيــة للكشــف عــن
كاف وإذا
ٍ
العديــد مــن تلــك العاقــات غيــر المعروفــة إذا كان هنــاك تنــوع وراثــي
كان مــن الممكــن االســتعانة بالحيوانــات ذات األهميــة (التــي ُيحتمــل كونهــا آبــاء
وأبنــاء) كعينــات وراثيــة .وفــي حــال وجــود نســبة قليلــة مــن التنــوع الوراثــي ،أو
فــي حــال عــدم توفــر عينــات مــن الحيوانــات األساســية ،ال يقــدم علــم الوراثــة
الجزيئيــة إال القليــل مــن المســاعدة فــي تحديــد العاقــات بيــن الحيوانــات.
وفــي المجتمعــات التــي تفتقــر إلــى شــجرة نســب كاملــة أو أنــواع تعيــش فــي
مجموعــات يصعــب فيهــا التمييــز بيــن الحيوانــات (علــى ســبيل المثــال داخــل
األحــواض المائيــة فــي المجتمعــات التــي تعيــش خــارج بيئتهــا األصليــة)،
تصبــح إدارة المجموعــة -وليــس إدارة أفــراد الحيوانــات -الخيــار الوحيــد .وبالــكاد
يبــدأ العاكفــون علــى إدارة المجتمعــات الحيوانيــة فــي وضــع إســتراتيجيات
لتلــك الحــاالت مــن المجموعــات وتقييمهــا .وفــي المســتقبل ،ســتعتمد إدارة
المجتمعــات الحيوانيــة بصــورة بالغــة علــى إســتراتيجيات إدارة المجموعــات فــي
العديــد مــن المجتمعــات ،داخــل كل مــن البيئــات األصليــة وخارجهــا.
وســتواجه إدارة المجتمعــات الحيوانيــة فــي المســتقبل قضيتيــن أخرييــن
تتعلقــان بعلــم الوراثــة وهمــا التكيــف مــع بيئــة حديقــة الحيــوان واألحــواض
المائيــة ،واحتمــال زيــادة ظهــور ســمات ضــارة مــع زيــادة التــزاوج الداخلــي بيــن
حيوانــات العائلــة ذاتهــا فــي المجتمــع الحيوانــي.
لطالمــا ُعــرف التكيــف الوراثــي فــي عمليــات التــزاوج الخاضعــة للتحكــم بكونــه
مفهومــا بصــورة جيــدة.
مهمــا فــي إدارة مجتمعــات الحيــوان ،إال أنــه ليــس
أمـ ًـرا
ً
ًّ
فاالنتقــاء االصطناعــي -بوعــي أو دون وعــي -ســيؤدي إلــى اســتئناس الحيوانــات
بدرجــة مــا مــع مــرور الوقــت .وقــد تصبــح الســمات فــي ظــل عمليــة االنتقــاء
ضعيفــة رغــم وضوحهــا ،مثــل انخفــاض االســتجابة للخــوف ،تراجــع العدوانيــة،
أو كفــاءة عمليــة هضــم الغــذاء الصناعــي .ومــن المحتمــل أن تــؤدي البيئــات
القائمــة علــى مجموعــات الحيوانــات ،إلــى جانــب تقنيــات التكاثــر ،إلــى تضاعــف
بعــض المعاييــر التــي ُيتعمــد اســتخدامها فــي عمليــة االنتقــاء االصطناعــي
للحيوانــات المستأنســة .األمــر الــذي ُيعــد أحــد األســباب الرئيســة التــي تتطلــب
اعتمــاد القــرارات المتعلقــة بالتــزاوج علــى شــجرة النســب ،عــن طريــق اســتخدام
إســتراتيجيات مثــل عــدم تــزاوج أفــراد مــن حيوانــات العائلــة ذاتهــا لزيــادة التنــوع
الوراثــي ألقصــى حــد ،بـ ً
ـدال مــن االعتمــاد علــى االنتقــاء مــن أجــل ســمات معينــة.
ورغــم إســتراتيجيات التكاثــر تلــك ،ال يــزال هنــاك اســتخدام لعمليــة االنتقــاء
االصطناعــي .وهنــاك حاجــة إلــى أبحــاث فــي المســتقبل مــن أجــل فهــم
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اآلثــار الخطيــرة المحتملــة لعلميــة االنتقــاء االصطناعــي علــى المجتمعــات
المســتقبلية الطويلــة المــدى فــي حدائــق الحيــوان بصــورة أفضــل ،إضافــة إلــى
كيفيــة إســهامها فــي حمايــة األنــواع بنجــاح (علــى ســبيل المثــال نحــاج برامــج
إعــادة التوطيــن).
وســيتزايد ظهــور ســمات ضــارة مــع التــزاوج الداخلــي بيــن الحيوانــات بمــرور
الوقــت ،حيــث إن تلــك الصفــات الوراثيــة المتنحيــة الضــارة جــزء طبيعــي مــن
التنــوع الوراثــي فــي المجتمعــات الحيوانيــة .ويجــب أن يقــوم المــدراء ً
أوال بتحديــد
مــا إذا كان ظهــور الســمات غيــر الصحيــة ترجــع لعلــم الوراثــة أم لألضــرار البيئية.
ويجــب أال يفتــرض المــدراء علــى الفــور بــأن اإلســتراتيجية األكثــر ماءمــة هــي
عــدم انتقــاء الحيوانــات التــي ُيعــرف حملهــا لتلــك الســمات أو التــي ُيحتمــل
حملهــا لهــا .والقيــام بذلــك قــد يــؤدي بصــورة تلقائيــة إلــى إخــراج تنــوع وراثــي
مرغــوب مــن شــكل آخــر مــن المجتمــع الحيوانــي .ويجــب أن ُتجــرى تحليــات
لشــجرة النســب مــن أجــل تحديــد أفضــل اإلســتراتيجيات للتعامــل مــع الســمات
الضــارة التــي تظهــر مــع تزايــد التــزاوج الداخلــي بيــن الحيوانــات مــن العائلــة ذاتها.
وال يمكــن إلدارة مجتمعــات الحيــوان أن تنجح دون إدارة بيطرية وتربوية ســليمة.
وعــادة مــا يتطلــب التكاثــر الناجــح حيوانــات تتمتــع بالصحــة والعنايــة الجيــدة فــي
بيئــات مائمــة .ويجــب تلبيــة االحتياجــات الســلوكية عــن طريــق هيــكل اجتماعي
ســليم للمجموعــة ،وتصميــم جيــد للمعــارض برامــج إثرائيــة .ويتطلــب ذلــك
إجــراء أبحــاث ســلوكية ،خاصــة حــول األنــواع غيــر المعروفــة علــى نطــاق واســع.
وتثيــر حركــة انتقــال الحيوانــات بيــن المؤسســات مخــاوف بيطريــة .حيــث ُيعــد
أساســيا فــي إدارة مجتمعــات الحيــوان ولكنــه يســبب
جــزءا
انتقــال الحيوانــات
ًّ
ً
كبيــرا يتعلــق بانتشــار األمــراض .فمعظــم أنــواع الحيوانــات تطــورت
خطــرا
ً
ً
بصــورة مشــتركة مــع مجموعــة مــن الكائنــات الحيــة التــي ربمــا تكــون -أو ال
ـال مــن اإلصابــة باألمــراض أو النفــوق .ويمكــن
تكــون -سـ ً
ـببا فــي وقــوع معــدل عـ ٍ
أن يتبــدل هــذا الوضــع الطبيعــي عــن طريــق وضــع الحيوانــات فــي ظــروف شــبه
مثاليــة ( مــن الناحيــة البدنيــة والنفســية والغذائيــة ،إلــخ) ،أو عــن طريــق تعريضهــا
لمســببات جديــدة لألمــراض مــن أنــواع أخــرى ( بمــا فــي ذلــك البشــر) أو مــن
أنــواع تعــود أصولهــا لمواقــع أخــرى .ويجــب أن ُتمنــح الرعايــة التامــة للحيوانــات
مــن أجــل تقليــل تعرضهــا ألنــواع أو كائنــات أخــرى ال تحتــك بهــا بصــورة طبيعيــة.
ً
أبحاثــا وبرامــج فحــص مســتمرة.
ويتطلــب تقييــم مســببات األمــراض الجديــدة
كمــا تحتــاج حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مرافــق للحجــر الصحــي ذات
إدارة جيــدة ،إلــى جانــب بروتوكــوالت لمعالجــة مصــادر القلــق تلــك بصــورة
مائمــة.
وفــي إطــار إدارة مجتمعــات الحيــوان بوجــه عــام ،يمكــن للمناهــج اإلقليميــة أو
القائمــة علــى تعــدد المؤسســات المعنيــة بالفحــص واإلدارة الصحيــة أن تقلــل
ـام مــن
مخاطــر أعبــاء الجهــود علــى مؤسســة بعينهــا .ويتوفــر كيــان ضخــم ومتنـ ٍ
المعرفــة عــن طريــق شــبكات تواصــل تضــم المتخصصيــن فــي مجــال الصحــة،
مثــل مجموعــة الخبــراء البيطرييــن التابعــة لاتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة،
إلــى جانــب شــبكة دوليــة لألطبــاء البيطرييــن فــي حدائــق الحيــوان والحيــاة البريــة،
والمنظمــات اإلقليميــة لألطبــاء البيطرييــن فــي حدائــق الحيــوان (مثــل الجمعيــة
األمريكيــة لألطبــاء البيطرييــن لحدائــق الحيــوان والرابطــة األوروبيــة لألطبــاء
البيطرييــن لحدائــق الحيــوان والحيــاة البريــة).

أدوات إدارة مجتمعات الحيوان :قواعد البيانات ،ISIS ،السجالت الدولية للحيواناتZIMS ،

إن جميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المشــاركة فــي برنامــج إدارة
مجتمعــات الحيــوان بحاجــة إلــى تســجيل المعلومــات حــول أفــراد الحيوانــات
داخــل مجموعاتهــا باتبــاع األســلوب ذاتــه ،عــن طريــق اســتخدام مجموعــات مــن
البرمجيــات المعياريــة ،علــى ســبيل المثــال " "ARKSالــذي عمــل علــى تطويــره
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 .ISISوستشــمل البيانــات الرئيســة المســجلة الموطــن األصلــي ،تواريــخ الميــاد
والنفــوق ،وهويــة اآلبــاء واألبنــاء ،إلــى جانــب معلومــات حــول النظــام الغذائــي
والتغذيــة والصحــة والعاجــات الطبيــة ،فضـ ًـا عــن عــادات التــزاوجُ .
وتعــد هــذه
المعلومــات ضروريــة مــن أجــل برنامــج إدارة مجتمعــات الحيــوان وعــادة مــا
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تتوفــر بيانــات حــول علــم األحيــاء األساســي المتعلــق باألنــواع غيــر المعروفــة
علــى نطــاق واســع.
ويوفــر  ISISقاعــدة حاســوبية مركزيــة للســجات الحيوانيــة المجمعــة،
ويتقاســمها ،فــي إطــار العضويــة علــى نطــاق عالمــي ،أكثــر مــن  600مؤسســة
(مربــع  .)3.2وعــن طريــق اســتخدام  ،ARKSيمكــن للمؤسســات األعضــاء أن
إلكترونيــا بصــورة مباشــرة إلــى قاعــدة بيانــات .ISIS
تنقــل المعلومــات
ًّ
دوليــا
كمــا ُتحفــظ الســجات حــول أنــواع معينــة فــي ســجل الحيوانــات ،ســواء
ًّ
ً
وعــادة مــا يكــون ســجل الحيوانــات هــو أكثــر مجموعــات
وطنيــا.
إقليميــا أو
أو
ًّ
ًّ
البيانــات دقــة حــول األنــواع ويرجــع ذلــك إلــى وجــود موظــف مختــص بالعنايــة
بســجل الحيوانــات يحفظــه ويتولــى مســؤولية جمعــه والتحقــق مــن البيانــات
الــواردة بــه وتحريــره ونشــره .ويدخــل ســجل الحيوانــات الدولــي فــي إطــار ســلطة
الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،كمــا تدخــل ســجات
الحيوانــات اإلقليميــة والوطنيــة فــي إطــار مســؤولية روابــط حدائق الحيــوان ذات
ـنويا يحتــوي علــى أحــدث
الصلــة .ويقــوم  ISISبإنتــاج قــرص مدمــج وتوزيعــه سـ ًّ
نســخ مــن ســجل الفــرس التــي يرســلها القائمــون علــى جمعهــا .وقــد احتــوى
القــرص المدمــج لســجل الحيوانــات لعــام  2003بيانــات مــن  281مؤسســة فــي
دوليــا ،إضافــة
 47دولــة ،كمــا يضــم قائمــة بـــ  903ســجل إقليمــي و 167ســجل
ًّ
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ويشــكل ذلــك زيــادة ملحوظــة فــي العــدد منــذ
إلــى  87دليـ ًـا لتكاثــر الحيوانــاتُ .
وجزئيــا
،1993
ـام
ـ
ع
ـي
ـ
ف
ـوان
ـ
الحي
ـق
ـ
حدائ
ـة
ـ
لحماي
انطــاق اإلســتراتيجية الدوليــة
ًّ
انعكاســا لزيــادة حقيقيــة
انعكاســا لزيــادة االســتجابة لاســتبيانات ،كمــا ُيعــد
ُيعــد
ً
ً
فــي عــدد ســجات الفــرس.
ً
وفضــا عــن البرنامــج المســتخدم فــي إدارة بيانــات الحيوانــات ،هنــاك
مجموعــات برامــج متنوعــة متخصصــة لتحليــل البيانــات الــواردة فــي ســجل
الحيوانــات ووضــع توصيــات تتعلــق بــاإلدارة ،علــى ســبيل المثــال برمجيــات
” ”REGASPو”  2000بــي إم”  2000MPو”ماتريكــس” .MateRx
اســتخداما
ويعــد النظــام الحالــي لحفــظ قواعــد البيانــات المتعــددة والمتكــررة
ً
ُ
مهمــا ،ســيخضع
ـورا جديـ ًـدا
غيــر ٍ
ًّ
ويجـ ِـري فــي الوقــت الحالــي تطـ ً
كاف للمصــادرُ ،
إلدارة  ISISمــن أجــل إنشــاء وضــع نظــام معلوماتــي شــامل متكامــل علــى
الموقــع اإللكترونــي لدعــم مجموعــة كبيــرة مــن أنشــطة إدارة مجتمعــات الحيوان
وحمايتهــا .ويمكــن الوصــول إلــى هــذا النظــام ”ZIMS“ ،عــن طريــق اإلنترنــت
وعبــر محطــات مســتقلة لحفــظ الســجات( .انظــر الفصــل الثالث ،ومربــع .)3.2

تنظيم البرامج التعاونية لتكاثر الحيوانات

يمكــن تنظيــم البرامــج التعاونيــة لتكاثــر الحيوانــات وإدارتهــا علــى صعيــد عالمــي
أو إقليمــي .وعـ ً
ـادة مــا ُتفضــل البرامــج اإلقليميــة حيــث يكــون انتقــال الحيوانــات
أكثــر ســهولة داخــل اإلقليــم (علــى ســبيل المثــال داخــل االتحــاد األوروبــي) .وقــد
يكــون لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي المناطــق المختلفــة أولويــات
حماية متباينة.
أيضــا بصــورة نشــطة بوضــع خطــط إقليميــة
وتقــوم مناطــق عديــدة
ً
للمجموعــات لتحديــد األصنــاف ذات األولويــة مــن حيــث التكاثــر ومــن أجــل
تخصيــص المصــادر اإلقليميــة .ويجــري تحديــد األحجــام المســتهدفة
للمجتمعــات لــكل صنــف فــي إطــار الخطــة مــن أجــل تحســين اســتخدام
المســاحات فــي حدائــق الحيــوان ،ودمــج المؤسســات المشــاركة إلرشــادات
الخطــة اإلقليميــة لجمــع األنــواع فــي تخطيــط مؤسســي لعمليــة الجمــع .وقــد
تشــمل أولويــات انتقــاء األنــواع عوامــل عــدة ،مــن بينهــا مــا يلــي:

ـزءا من مجموعــة برمجيات
ويــوزع برنامــج  REGASPفــي أنحــاء العالــم بصفتهــا جـ ً
ُ
إدارة مجتمعــات الحيــوان التابعــة  ISISحــول األنواع.
وتمتلــك لجنــة حمايــة األنــواع التابعــة لـــ  IUCNشــبكة مــن مجموعــات
ً
أصنافــا معينــة وتســاعد فــي ترتيــب أولويــات أنشــطة
المتخصصيــن تتنــاول
الحمايــة.

درجــة التهديــد الــذي تتعــرض لهــا المجتمعــات البريــة ،أي فئــات التهديــد
التــي يحددهــا IUCN
التصنيف الفريد؛

األنواع األصلية للمنطقة؛

األنواع التي تخضع لبروتوكوالت تكاثر الحيوانات؛

األنواع داخل المجتمعات الصحية المؤسسة بالفعل؛
األنواع الرئيسة؛

القيمة التعليمية والبحثية.

وقــد قامــت الجمعيــة األســترالية اإلقليميــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
بتطويــر برنامــج خطــة تجميــع أنــواع الحيوانــات اإلقليميــة  REGASPلدعــم
حدائــق الحيــوان فــي إطــار التخطيــط المؤسســي لعمليــة الجمــع .ويجمــع
البرنامــج بيــن المعلومــات المحصلــة مــن الســجات المؤسســية للحيوانــات
وبيــن البيانــات حــول أهــداف عمليــة الجمــع اإلقليميــة ليتمكــن القائمــون علــى
إدارة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن العثــور علــى توصيــات إقليميــة
وعالميــة حــول المجموعــات أثنــاء إجرائهــا لعمليــة التخطيــط.

أحــد نســور كنــدور كاليفورنيــا المعرضــة بشــدة لخطــر االنقــراض .اســتولدته  AZAفــي إطــار خطــة حماية
األنــواع ،وأعيــد بنجــاح إلــى الحيــاة البريــة .تصويــر :مايــك واالس ،جمعيــة ســان دييغــو لحدائــق الحيوان.
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4.6

البرامج العالمية التعاونية لتكاثر الحيوانات

تضــم البرامــج العالميــة التعاونيــة لتكاثــر الحيوانــات ،المعنيــة ببعــض األنــواع،
ســجل حيوانــات دولــي ،إضافــة إلــى منســق دولــي لألنــواع يقــوم بتقييــم أدوار
الحيوانــات ،والمؤسســات واألقاليــم مــن منظــور عالمــي .وقــد ُتــدار تلــك
البرامــج فــي إطــار ســلطة الحكومــة الوطنيــة التــي ربمــا تمتلــك جميــع الحيوانات
التــي يشــملها برنامــج تكاثــر الحيوانــات أو معظمهــا.
ويمكــن للبرامــج العالميــة أن تزيــد إمكانيــة عمليــة اإلدارة مــن حيــث جمــع
الحيوانــات إلــى أقصــى حــد عــن طريــق تجنــب الســعي وراء أهــداف وتوصيــات
متضاربــة أو حتــى متنافســة بيــن مختلــف المناطــق .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد
تتعــرض محــاوالت وضــع برامــج إقليميــة لبعــض األنــواع فــي مناطــق اإلقليــم
للمخاطــر بســبب إخــراج حيوانــات ذات أهميــة مــن الناحيــة الوراثيــة مــن أجــل
دعــم برامــج فــي مناطــق أخــرى .وبصــورة مماثلــة ،قــد يقــوم أحــد البرامــج
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اإلقليميــة بإرســال فائــض مــن الحيوانــات (وحيوانــات ليســت ذات أهميــة مــن
الناحيــة الوراثيــة) إلــى مناطــق أخــرى ،التــي عـ ً
ـادة مــا تكتشــف بشــكل مفاجــئ أن
حيواناتهــا المســتولِ دة تحظــى بقيمــة وراثيــة ضئيلــة مــن المنظــور العلمــي عندما
تبــدأ فــي تعبئــة مواردهــا لوضــع خطــط اإلدارة اإلقليميــة الخاصــة بهــا .وفــي
بعــض األصنــاف ،قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى جهــد منســق بيــن عــدة مناطــق
مــن أجــل الحفــاظ علــى حيوانــات تتمتــع بالصحــة والقابليــة للنمــو واالســتمرار.
وفــي حــاالت أخــرى ،قــد تتمكــن كل منطقــة مــن الحفــاظ بصــورة فرديــة علــى
مجتمــع حيوانــي قابــل لاســتمرار مــن أحــد األنــواع الفرعيــة أو مــن نطــاق أوســع
مــن األصنــاف حيــث تحتــاج العديــد مــن األصنــاف إلــى عمليــة اإلدارة .كمــا أن
هنــاك حاجــة إلــى تنســيق تخصيــص المــوارد بيــن حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة فــي العالــم لتجنــب تجزئــة المــوارد أو مضاعفــة المجهــود دون ضــرورة.

الملكية وإدارة مجتمعات الحيوان

مهمــا فــي هيــكل البرامج التعاونيــة لتكاثر
جانبــا ًّ
ال تــزال ملكيــة الحيوانــات تشــكل ً
الحيوانــات وتنفيذهــا .وفــي إطــار بعــض البرامــج ،تبقــى الملكيــة لحكومــات
الــدول اإلقليميــة ،حيــث تكــون الحيوانــات األصليــة وجميــع أفــراد نســلها فــي
صــورة قــرض؛ إذن فالملكيــة ال تمثــل مشــكلة فــي عمليــة إدارة المجتمعــات
الحيوانيــة .وتوصــي برامــج أخــرى بإجــراء تعامــات فيمــا يتعلــق بالحيوانــات
ولكنهــا تتجاهــل مســألة الملكيــة ،حيــث تتــرك القــرار للمؤسســة ذاتهــا لتحديــد
ـراء .وتشــمل فوائــد
نــوع المعاملــة ،ســواء كان
بيعــا أم شـ ً
قرضــا أم مقايضــة أم ً
ً
إقــراض الحيوانــات اســتعادة الملكيــة للعينــات ذات القيمــة الوراثيــة ،إلــى جانــب
المشــاركة فــي اتفاقيــات للقــروض المتبادلــة بيــن المؤسســات ،ومــن ثــم زيــادة
تنوعــا مــن أجــل عمليــة الجمــع.
الحصــول علــى عينــات أكثــر
ً
إال أن بعــض حدائــق الحيــوان يجــب أن تعتمــد علــى عوائــد بيــع حيواناتهــا لتمويــل
برامــج التكاثــر ،أو علــى جــزء منهــا علــى األقــل ،األمــر الــذي ّ
يعقــد ســير المعامــات
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بيــن المؤسســات وربمــا يقــوض فاعليــة البرامــج التعاونيــة لتكاثــر الحيوانــات،
حيــث تفضــل حدائــق الحيــوان بيــع الحيوانــات ً
بــدال مــن تحويلهــا إلــى ســلطة
المنســق اإلداريــة .وقــد ينشــأ تضــارب شــديد فــي المصالــح داخــل حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة التــي لديهــا مصالــح ماليــة كبيــرة تتعلــق بالمجتمــع
الحيوانــي الخاضــع إلدارتهــا .إذ تكــون غيــر مســتعدة لتنفيــذ توصيــات بوقــف
التــزاوج ،أو بإرســال عينــات إلــى مؤسســات أخــرى مــن أجــل تزاوجهــا مــع عينــات
أخــرى ال تمتلكهــا .ويصبــح لتلــك المســائل أهميــة خاصــة عندمــا تضــم البرامــج
التعاونيــة لتكاثــر الحيوانــات كيانــات فرديــة .ويحتــاج منســقو األنــواع إلــى تقديــر
التكاليــف والفوائــد التــي تعــود مــن مشــاركة تلــك المؤسســات فــي البرنامــج،
ســواء كانــت مؤسســات عامــة أو خاصــة ،والتــي تملــك مصالــح تجاريــة تتعلــق
باألنــواع المــدارة .ومــع امتــاك تلــك المؤسســات المشــاركة للحيوانــات ذات
القيمــة الوراثيــة ،أو توفيرهــا (بمقابــل مــادي) ،قــد تــؤدي مصالحهــا التجاريــة إلــى
ّ
تعقــد البرنامــج أو حتــى القضــاء علــى مصداقيتــه( .انظــر الفصــل التاســع)

الحيوانات المصادرة والمهجورة

تمثــل الحيوانــات المصــادرة والمهجــورة مشــكلة لبعــض برامــج تكاثــر
الحيوانــات ،إذ ُتحتجــز بصــورة غيــر قانونيــة بصفتهــا حيوانــات أليفــة أو ُتصــادر
بســبب اســتيرادها بصــورة غيــر قانونيــة .قــد تكــون تلــك الحيوانــات ســبق
إنقاذهــا وإعادتهــا إلــى الســلطات المعنيــة بالحيــاة البريــة ،أو ربمــا تكــون حيوانات
بريــة مشاكســة أخرجتهــا الســلطات المعنيــة بالحيــاة البريــة لتجنــب الصراعــات
بيــن البشــر والحيوانــات.
ويجــب االهتمــام بالنقــاط التاليــة عنــد إطــاق الحيوانــات المصــادرة والمهجــورة
فــي برنامــج تكاثــر الحيوانــات:
التأكد من سامة الحالة الصحية ،ومخاطر اإلصابة األمراض.

التحــري عــن أصــل الحيــوان؛ نظـ ًـرا لعــدم توفــر تاريــخ للحيــاة (وليــد البريــة،
صيــد البريــة ،التصنيــف بيــن األحيــاء).
التحقق من العاقات بين أفراد الحيوانات في المجموعات المصادرة.

WZACS 2005

صحيــا أو
وعلــى صعيــد آخــر ،يمكــن أن تقــوم الحيوانــات المصــادرة الســليمة
ًّ
التــي جــرى صيدهــا وإنقاذهــا مــن البريــة بتوفيــر برنامــج لتكاثــر الحيوانــات يحظى
بفرصــة إلنعــاش المجموعــة المســتولِ دة ،أو اســتبدال الحيوانــات المســنة بعــد
ســن التكاثــر بحيوانــات مســتولِ دة يافعــة .وقــد وضعــت معظــم برامــج تكاثــر
الحيوانــات دون عــدد مائــم مــن الحيوانــات المســتولِ دة ولذلــك يصبــح ضــم
حيوانــات جديــدة ليســت ذات صلــة إضافــة جيــدة لمثــل تلــك البرامــج .ويجــب
أن ُتبــذل كل الجهــود مــن أجــل ضمــان صحــة كل الحيوانــات التــي يشــملها
البرنامــج ،إلــى جانــب معرفــة تصنيفهــا ،كمــا يجــب أن تضمــن والدتهــا فــي
البريــة (أو معرفــة عاقتهــا بالحيوانــات فــي المجتمــع فــي حــال والدتهــا داخــل
المجموعــة) إضافــة إلــى وضعهــا فــي ظــروف مائمــة .وقــد وضعــت كل مــن
الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )WAZAوIUCN
إرشــادات مفصلــة للســلطات المعنيــة بحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
المصــادرة ( التــي توفرهــا
والحيــاة البريــة ،مــن أجــل التعامــل مــع الحيوانــات ُ
ُ WAZA
وتعــرض علــى الموقــع اإللكترونــي . ) IUCN: www.iucn.org
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اللوائح الوطنية والدولية

تتطلــب اإلدارة الصارمــة للمجتمعــات الحيوانيــة التــي تخــدم أهــداف الحمايــة
انتقــال الحيوانــات .ويشــمل ذلــك :تبــادل الحيوانــات بيــن الوحــدات الفرعيــة فــي
المجتمعــات داخــل البيئــة غيــر األصليــة ،وتوطيــن حيوانــات بريــة فــي مجتمعــات
الحيوانــات القائمــة فــي البيئــة غيــر األصليــة مــن أجــل تقويــة الجينــات الوراثيــة،
وإقامــة مجتمعــات جديــدة للحيوانــات البريــة فــي البيئــات غيــر األصليــة،
والتبــادل التفاعلــي بيــن حيوانــات مجتمعــات البيئــات األصليــة وغيــر األصليــة
لتقويــة الجينــات الوراثيــة لــدى الجانبيــن .ويتطلــب العديــد مــن تلــك االنتقــاالت
– المخططــة فــي إطــار عمــل عمليــة حمايــة األنــواع -عبــور الحــدود الوطنيــة
والقاريــة.
ويجــب أن تمتثــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة إلــى التشــريعات الوطنيــة
والدوليــة فيمــا يتعلــق بانتقــال الحيوانــات .إال أنــه فــي ســبيل تحقيــق اإلدارة
الفعالــة للمجتمعــات الحيوانيــة ،وهــو أمــر أساســي لحمايــة األنــواع ،يجــب ِّ
تبنــي
َّ
التشــريعات القائمــة والمعلقــة إلــى جانــب ســنها إلتاحــة فرصــة كبيــرة لنقــل
الحيوانــات والمــواد الوراثيــة بيــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المســجلة
وبيــن المجتمعــات الحيوانيــة فــي البيئــات األصليــة وغيــر األصليــة.

ونوضــح فيمــا يلــي العمليــات المطلوبــة مــن أجــل تطبيــق التشــريع التــي يمكــن
أن تكــون لألســف معقــدة ومهــدرة للوقــت ومــن ثــم تتســبب فــي تأخيــرات غيــر
ضروريــة:
لوائــح  ،CITESوالتشــريعات الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة ،التــي تنظــم
الصــادرات والــواردات مــن أنــواع الحيوانــات المهــددة باالنقــراض.

قيــودا علــى واردات الحيوانــات
التشــريعات الوطنيــة التــي تفــرض
ً
(المستأنســة والبريــة) مــن أجــل الوقايــة مــن وصــول األمــراض.

التشــريعات الوطنيــة أو قوانيــن الحمايــة المتعلقــة بإخــراج الحيوانــات مــن
المواطــن الطبيعيــة أو إعــادة توطينهــا فيهــا.
التشــريعات الوطنيــة التــي جــرى ســنها نتيجــة التفاقيــة التنــوع البيولوجــي
المعنيــة بالســيطرة علــى القرصنــة البيولوجيــة ،وحقــوق ســيادة الدولــة
علــى التنــوع البيولوجــي .CBD
التشــريعات الوطنيــة التــي تهــدف إلــى منــع توطيــن األنــواع الغريبــة التــي
ُيحتمــل أن تكــون عدوانيــة.

 4.10إدارة مجتمعات الحيوان في البيئات األصلية وغير األصلية :خطط إدارة المجتمعات ذات النوع
الواحد في أماكن مختلفة
إن دعــم عمليــة الحمايــة فــي البيئــات األصليــة الهــدف الرئيــس للبرامــج
التعاونيــة لتكاثــر الحيوانــات فــي البيئــات غيــر األصليــة المعنيــة باألنــواع المهــددة
والمعرضــة لخطــر االنقــراض .وقــد يتحقــق ذلــك عــن طريــق إنقــاذ األنــواع
المهــددة باالنقــراض الوشــيك فــي الحيــاة البريــة ،عبــر إجــراء األبحــاث والتعليــم

إدارة
تســتلزم
شكل 4.1
مجتمعــات الحيوانــات ذات النــوع الواحــد
فــي أماكــن مختلفــة إدارة مجموعــة مــن
معــا ،فــي كل
المجتمعــات التــي تتفاعــل ً
مــن البيئــات األصليــة وغيــر األصليــة فــي
إطــار هــدف حمايــة مشــترك .وقــد يتطلــب
عــددا مــن العوامــل :التبــادالت بيــن
ذلــك
ً
ً
نطاقــا لتكاثــر الحيوانــات
مؤسســات أوســع
(الدوائــر الكبيــرة) ،والتخلــص مــن الحيوانــات
التــي تجــاوزت ســن التكاثــر أو غيــر القــادرة
علــى التكاثــر داخــل المؤسســات الملحقــة
(دوائــر أصغــر وخطــوط منقطــة) ،ونقــل
الحيوانــات بيــن المناطــق ،وإعــادة توطيــن
الحيوانــات المســتولدة داخــل حدائــق الحيوان
إلــى المواطــن األصليــة ،ونقــل الحيوانــات
البريــة بانتظــام إلــى مجتمعــات خــارج البيئــة
األصليــة .ومــع تطــور تقنيــات التكاثــر فــي
أيضــا يمكــن نقــل الجينــات بيــن
المســتقبلً ،
وحــدات المجتمــع ذي األنــواع الواحــدة عــن
طريــق نقــل الحيوانــات أو الخايــا التناســلية.

وجهــود التعزيــز التــي تدعــم المجتمعــات فــي البيئــات األصليــة ،أو ببســاطة عــن
طريــق المســتودعات الوراثيــة والديمغرافيــة التــي تعمــل كمخــزون احتياطــي
للمجتمعــات البريــة المعرضــة لانقــراض.
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إدارة مجتمعات الحيوان
مفيــدا
نموذجــا
ُيعــد نمــوذج إدارة مجتمعــات الحيوانــات ذات النــوع الواحــد
ً
ً
لوصــف العاقــات المحتملــة بيــن إدارة المجتمعــات فــي البيئــات األصليــة وغيــر
معــا وتخضــع
األصليــة ،وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المجتمعــات التــي تتفاعــل ً
لــإلدارة فــي إطــار هــدف حمايــة واحــد (شــكل .)4.1
ـددا
وقــد تشــمل عناصــر خطــة إدارة مجتمعــات الحيوانــات ذات النــوع الواحــد عـ ً
مــن المجتمعــات اإلقليميــة خــارج البيئــات األصليــة (أو مجتمــع عالمــي خــارج
البيئــة األصليــة) ،وبرامــج محليــة لتكاثــر الحيوانــات ،ومجتمعــات بريــة متعــددة،
ومجتمعــات أعيــد توطينهــا ،ومواطــن شــاغرة مائمــة إلعــادة توطيــن الحيوانــات
أو إلنشــاء بنــوك للجينــومُ .
وتنفــذ إدارة المجتمعــات عن طريق انتقــال الحيوانات
ً
بيــن المؤسســات فــي المجتمعــات خــارج البيئــة األصليــة كمــا أوضحنــا ســابقا،
َ
مســتولدة داخــل حدائــق الحيــوان إلــى البريــة ،ونقــل
وإعــادة نقــل حيوانــات
الحيوانــات بيــن المجتمعــات البريــة ،وفيمــا يتعلــق بالجينــات الوراثيــة ،التلقيــح
االصطناعــي ،أو تقنيــات نقــل األجنــة .ويتحــول دور المجتمعــات فــي البيئــات
غيــر األصليــة مــن كونــه مجــرد مســتودع وراثــي وديمغرافــي ثابــت لألنــواع –مــع
القليــل مــن التفاعــل مــع المجتمعــات البريــة -إلــى مجتمعــات تحظــى بتدفــق
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شــديد فــي الجينــات فــي كا االتجاهيــن (إعــادة توطيــن حيوانــات مســتولِ دة
جديــدة والحصــول عليهــا بصــورة دوريــة).
وعــادة مــا تواجــه المجتمعــات فــي البيئــات األصليــة مشــاكل شــبيهة بتلــك
التــي تواجــه المجتمعــات فــي البيئــات غيــر األصليــة ،قاعــدة صغيــرة مــن
الحيوانــات المســتولِ دة وحجــم صغيــر للمجتمــع بوجــه عــام ،وتدفــق محــدود
للجينــات ،ومشــاكل محتملــة تتعلــق بالتهجيــن ،واالزدحــام (مــا يزيــد عــن
الطاقــة االســتيعابية للمجتمــع الحيوانــي) والحاجــة للتدخــل البشــري .وســتكون
هنــاك حاجــة إلــى تطبيــق علــم إدارة المجتمعــات الصغيــرة ،الــذي ُ
طــور بصــورة
أساســية مــن أجــل إدارة المجتمعــات فــي البيئــات غيــر األصليــة ،علــى تلــك
المجتمعــات فــي البيئــات األصليــة لتعزيــز قابليتهــا لاســتمرار .وســتقوم
قويــا كمــا يجــب أن
دعمــا ًّ
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بدعــم تلــك الخبــرة ً
تبحــث عــن فــرص لتحقيــق ذلــك.
ُ
مهمــا فــي العاقــة بيــن حمايــة البيئــات األصليــة
وتعــد إعــادة التوطيــن عنصـ ًـرا
ًّ
وغيــر األصليــة ،رغــم أنهــا ال تــزال مهمــة صعبــة( .انظــر الفصــل الثانــي).

التوصيات
توصــي اإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  WZACSبــأن ُتــدار جميــع برامــج تكاثــر األنــواع المهــددة فــي
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بصفتهــا برامــج تعاونيــة عالميــة أو إقليميــة ،حيــث تتقاســم تلــك الحدائــق المشــاركة مجموعــة
معــا مــن أجــل معالجــة إســتراتيجيات الحمايــة الدوليــة .وهنــاك
مــن األهــداف المعينــة للبرنامــج .ويجــب أن تتصــل البرامــج اإلقليميــة ً
حاجــة إلــى ســجل فــرس أو قواعــد بيانــات مماثلــة عالميــة أو إقليميــة لتلــك األنــواع .ويجــب أن تخضــع برامــج تكاثــر األنــواع غيــر المهــددة
للرقابــة واإلدارة إذا مــا ســمحت المــوارد بذلــك.
وتوصــي  WZACSبــأن يجــري تقييــم جميــع برامــج تكاثــر الحيوانــات التــي تشــارك بهــا حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بصــورة
موضوعيــة ومــن حيــث العــدد فيمــا يتعلــق بأهدافهــا وحالتهــا وقابليتهــا لالســتمرار.
كمــا توصــي بشــدة بــأن تقــوم جميــع برامــج تكاثــر الحيوانــات علــى العلــوم واإلدارة الســليمة عــن طريــق اســتخدام أحــدث المعــارف
المتاحــة حــول إدارة المجتمعــات الحيوانيــة وعلــم أحيــاء التكاثــر وعلــم الصفــات الوراثيــة والســلوك الحيوانــي والتغذية والرعايــة البيطرية
ومعاييــر تكاثــر الحيوانــات.
وتذكــر  WZACSوالســلطات المحليــة واإلقليميــة والوطنيــة بأنهــا ستســتفيد مــن االســتعانة بإرشــادات الجمعيــة الدوليــة لحدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة بشــأن قبــول الحيوانــات المحتجــزة والمصــادرة قبــل قبولهــا.
وتحــث  WZACSعلــى مواصلــة دعــم التطويــر العلمــي إلدارة المجتمعــات الحيوانيــة ،خاصــة األصنــاف التــي تعيــش فــي شــكل
مجموعــات (علــى ســبيل المثــال األســماك والالفقاريــات والكائنــات المجهريــة) ،أو األنــواع التــي تواجــه مشــكالت معينة مثــل األمراض.
وتذكــر  WZACSبأنــه مــن المتوقــع أن تحفــظ ســجالت مهمــة حــول مجموعاتهــا وأن تصــل تلــك البيانــات بقاعــدة البيانــات وســجل
الحيوانــات التابعــة  ISISفــي الوقــت المناســب وبصــورة شــاملة .ويجــب أن تواصــل الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة والمؤسســات اإلقليميــة اكتشــاف وســائل ذات جــدوى اقتصاديــة للمؤسســات فــي الــدول الناميــة مــن أجــل المشــاركة الكاملــة
فــي هــذه العمليــة.
وعالميــا بالتعــاون مــع المجموعــات
إقليميــا
وتطالــب  WZACSبربــط تخطيــط المجموعــات الحيوانيــة بأولويــات الحمايــة المحــددة
ً
ً
االستشــارية حــول األنــواع والتصنيفــات التابعــة للجنــة حمايــة األنــواع فــي .IUCN
وتطالــب  WZACSالجهــات التشــريعية وجهــات تطبيــق القوانيــن بالتأكــد مــن اســتكمال عمليــات التنفيــذ المتعلقــة بنقــل الحيوانــات
والمــواد الجينيــة بيــن حدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة بأســرع صــورة ممكنــة.
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ملخص
ـزءا مــن اإلســتراتيجية التنظيميــة الخاصــة بهــا.
ُيعــد التعليــم الــدور المركــزي الــذي يجــب أن تقــوم بــه جميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة وينبغــي أن يكــون جـ ً
ويتضمــن ذلــك وجــود سياســة تعليميــة محــددة ،ووضــع خطــة تطويــر إســتراتيجية للتعليــم مــع شــرح مفهــوم االســتدامة البيئيــة (الــروح “الخضــراء”) .ويجــب أن
تتكامــل األهــداف التعليميــة مــع مجموعــات التخطيــط وتصميــم المعــارض وتطويــر برامــج للحمايــة والتخطيــط لخدمــات الزائريــن .أمــا عــن الــدور التعليمــي فيتمثــل
فــي عــرض المجموعــات الحيــة الســتقطاب األشــخاص مــن العالــم أجمــع وإلهامهــم وتمكينهــم مــن التصــرف بإيجابيــة تجــاه مســألة الحمايــة .ويعبــر المرشــدون عــن
أيضــا ،ويشــرحون التأثيــر البشــري علــى الحيــاة البريــة علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي .وفــي ســبيل
الحيوانــات فــي ســياق اقتصــادي وثقافــي وسياســي ،وحيــوي ً
بلــوغ هــذا الهــدف ،ينبغــي توفيــر الدعــم للهيئــة التعليميــة (والمتطوعيــن) عبــر الــدورات التدريبيــة .وتوفــر الشــبكة التــي تصــل بيــن الجمعيــة الدوليــة لمرشــدي حدائــق
الحيوانــات وبيــن النظــراء فــي الحدائــق النباتيــة والمتاحــف والمراكــز العلميــة ،المزيــد مــن الفــرص لمشــاركة المناهــج .وتجــري حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
دورات تعليميــة غيــر رســمية ً
وفقــا لاختيــار الحــر للزائريــن ،وأخــرى رســمية عــن طريــق إيجــاد روابــط مــع المــدارس والكليــات والجامعــات ومعاهــد تدريــب المرشــدين.
وعــن طريــق المشــاركة فــي تطويــر المناهــج ،يتمكــن مرشــدو حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن تحديــث برامجهــم والمســاعدة فــي ضمــان دمــج مفهــوم
الحمايــة فــي إطــار الــدورات التعليميــة .ويمكــن اســتخدام المجموعــات الحيــة بعيـ ًـدا عــن علــم األحيــاء ،لتدريــس رعايــة الحيــوان وعلــم البســتنة وتصميــم المعــارض
مهمــا فــي مجــال الحمايــة فــي الموقــع،
واإلدارة الترفيهيــة؛ ومــن ثــم تعمــل إقامــة شــراكات تدريبيــة علــى توســيع نطــاق األدوار التعليميــة .كمــا ُيعــد التعليــم عنصـ ًـرا ً
ونشــر الوعــي والدعــم .ولذلــك يعــرض هــذا الفصــل رؤيــة حــول مســاهمة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المهمــة فــي مجــال الحمايــة عــن طريــق العمــل كقــادة
ومراقبيــن فــي إطــار عمليــة التعليــم الرســمية وغيــر الرســمية االجتماعيــة والثقافيــة ،وبهــذه الطريقــة يمكــن التأثيــر علــى ســلوكيات األفــراد ومواقفهــم تجــاه الحيــاة
البريــة والبيئــات علــى المســتوى المحلــي والعالمــي.

الرؤية
تحظــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بمواردهــا الفريــدة مــن الحيوانــات إلــى جانــب الخبــرات واتصالهــا بالحمايــة فــي الموقــع ومــن ثــم ُ
ســتعرف
بمكانتهــا الرياديــة والرقابيــة فــي مجــال التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي مــن أجــل الحمايــة .وســيكون الــدور التعليمــي لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
متصـ ًـال علــى المســتوى االجتماعــي والبيئــي والثقافــي ،وعــن طريــق التأثيــر علــى ســلوك األفــراد وقيمهــم ،ســيصبح التعليــم أحــد األنشــطة المهمــة فــي
مجــال الحمايــة .وســتقوم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بتمديــد نطــاق تدريــب موظفيهــا إلــى جانــب آخريــن مشــاركين فــي أعمــال الحمايــة ســواء داخــل
مواطــن الحيوانــات األصليــة أو خارجهــا.

5.1

مقدمة

تعــد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مراكــز ممتــازة يطلــع مــن خالهــا
األفــراد علــى عالــم الطبيعــة مــع معرفــة مــدى الحاجــة إلــى حمايتهــا .ويمكــن
تحويــل التوعيــة النظريــة إلــى أفعــال تعــود بفوائــد إيجابيــة علــى الحيــاة البريــة
واألفــراد والحمايــة .وستســاعد األنشــطة التعليميــة التــي تقيمهــا حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي إدراك رؤيــة “أجنــدة  ، Agenda 21 ”21وهــي
مبــادرة أطلقهــا مؤتمــر األمــم المتحــدة حــول البيئــة والتنميــة فــي ريــو دي
جانيــرو عــام  .1992وينــص التوصيــف الرســمي علــى مــا يلــي“ :تعــد أجنــدة
 21خطــة عمــل شــاملة ُتنفــذ علــى الصعيــد العالمــي والوطنــي والمحلــي مــن
ِقبــل منظمــات تابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة والحكومــات والمجموعــات
الرئيســة فــي جميــع نواحــي التأثيــر البشــري علــى البيئــة .وللحصــول علــى
النــص األصلــي لهــذه الوثيقــة الطويلــة باللغــة العربيــة والصينيــة واإلنجليزيــة
والفرنســية والروســية واإلســبانيةُ ،يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي
 www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/.جــاء الفصــل  36مــن

أجنــدة  21تحــت عنــوان “تعزيــز التعليــم والوعــي العــام والتدريــب” ليوفــر سـ ً
ـقفا
لجميــع التدابيــر المتعلقــة بعمليــة التعليــم مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة
بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تتنبــأ بهــا مؤتمــرات األمــم المتحــدة األخــرى .ويشــمل
فصــل  36االتجاهــات التعليميــة كافــة ســواء الرســمية وغيــر الرســمية والتعليــم
األساســي وجميــع الموضوعــات الرئيســة المتعلقــة بالتعليــم مــن أجــل التنميــة
البشــرية المســتدامة بمــا فــي ذلــك التعليــم البيئــي”.
ويعتمــد التقــدم فــي مجــال الحمايــة علــى تنميــة الفهــم العــام للعاقــات بيــن
األنــواع والبيئــة وبيــن ســلوكيات األفــراد وأفعالهــم .ويعتمــد نجــاح إســتراتيجيات
الحمايــة األخــرى ،مثــل إدارة الحمايــة للمجتمعــات الحيوانيــة التــي تعيــش خــارج
مواطنهــا األصليــة ،وإعــادة توطيــن الحيوانــات وحمايــة المواطــن الطبيعية ،على
وتمكــن حدائــق
تأثيــر التعليــم علــى الســلوك البشــري علــى المــدى الطويــل.
ِّ
الحيــوان واألحــواض المائيــة األفــراد مــن زيــادة تقديرهــم للطبيعــة والتأمــل
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التعليم والتدريب
فيهــا واحترامهــا وفهمهــا ورعايتهــا واالهتمــام بشــأنها .ويمكــن تحقيــق ذلــك
علــى مســتوى عالمــي عــن طريــق شــبكة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ،وعــن طريــق المشــاركة المباشــرة فــي
المشــروعات داخــل المواطــن األصليــة وخارجهــا.
وهنــاك حاجــة إلــى تطويــر المزيــد مــن قــدرات حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة المتعلقــة بالتدريــب – ليــس فقــط للموظفيــن فــي حدائــق الحيــوان ولكن
غيرهــم مــن المشــاركين فــي عمليــة الحمايــة واألبحــاث واإلدارة البيئيــة والتعليم
والتنميــة المجتمعيــة وغيرهــا .وتســتقطب حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
هائــا مــن الزائريــن فــي جميــع
عــددا
قاعــدة عريضــة مــن الجمهــور وتســتقبل
ً

38
مهمــا للغايــة لنشــر
ـدرا
ً
أنحــاء العالــم ،ومــن ثــم فمــن الممكــن أن تصبــح مصـ ً
الوعــي البيئــي وللتدريــب والعمــل مــن أجــل مســتقبل مســتدام .وفــي أوائــل
القــرن الحــادي والعشــرين ،يتعيــن علينــا بــذل جهــود مكثفــة فــي ســبيل إحيــاء
العمليــة التعليميــة والبرامــج التدريبيــة وإعــادة تركيزهــا؛ وتطويــر مــوارد مائمــة،
وإيجــاد ُســبل تواصــل مباشــرة مــع أعمــال الحمايــة داخــل البيئــات األصليــة،
والمشــاركة فــي االحتياجــات
والســلوكيات والطموحــات العامــة .وينبغــي أن يتمثــل هــدف التعليــم فــي
اختــراق كافــة جوانــب العمليــات التــي تقــوم بهــا حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة مهمــا كان حجمهــا أو موقعهــا أو قيودهــا الماليــة.

حدائق الحيوان واألحواض المائية كمنظمات تعليمية

5.2

تخصصــا شـ ً
ـاما
يعــد التعليــم عــن طريــق حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
ً
نطاقــا.
يســتهدف الزائريــن والموظفيــن والمجتمــع األوســع
وينبغــي أن تجمــع الفلســفة التعليميــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بيــن
مبــادئ التعليــم البيئــي والتعليــم مــن أجــل االســتدامة ،وقــد ُيشــار إلــى ذلــك
باســم “تعليــم الحمايــة” .وينبغــي علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أن
تــدرك أهميــة توفيــر معلومــات أساســية عــن الحيوانــات والمواطــن الطبيعيــة.
جميعــا أن نعــرف أن العوامــل الثقافيــة واالقتصاديــة
ومــع ذلــك ،يتعيــن علينــا
ً
والسياســية ســتؤثر علــى التركيــز المنصــب علــى تنــوع قضايــا الحمايــة
والموضوعــات البيئيــة فــي حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بمناطــق
مختلفــة مــن العالــم.

ويجــب أن تــدرك حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أهميــة التعليــم عــن طريــق
تضمينــه فــي التصريحــات الخاصــة بالمهمــة وضمــان تكاملــه مــع أنشــطة فريــق
اإلدارة العليــا ،إلــى جانــب التأكــد مــن أخــذ أهــداف التعليــم فــي االعتبــار بشــكل
تــام عنــد التخطيــط للمجموعــات وتصميــم المعــارض وتطويــر برامــج حمايــة
والتخطيــط لخدمــات الزائريــن .وينبغــي علــى جميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة ،والمنظمــات اإلقليميــة المتعاونــة معهــا ،وضــع سياســة تعليــم وخطة
تنميــة إســتراتيجية للتعليــم وتدوينهمــا( .انظــر مربــع .)5 .1

مربع 5.1

معايير التعليم
فــي ســبتمبر عــام  ،2001تبنــى مجلــس الرابطــة األوروبيــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  EAZAالمعاييــر الموجــزة هنــا .كمــا طــورت روابــط إقليميــة
معــا علــى نحــو مســتمر لتحســين
أخــرى معاييــر للتعليــم للمؤسســات األعضــاء .وســيمكن تحقيــق تلــك المعاييــر األعضــاء مــن تعزيــز االحترافيــة والتواصــل ً
دورهــم التعليمــي وفاعليتــه.

ملخص معايير (EAZA Education Standard )2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

توضيح الدور التعليمي لحدائق الحيوان في البيان الخطي للمهمة.

وجــه عــن طريقهــا تلــك العناصــر نحــو القطاعــات
يجــب أن تضــع حدائــق الحيــوان سياســة تعليــم خطيــة تحــدد العناصــر وتعــرض الوســائل التــي ُت َّ
المختلفــة لجماهيــر زوار حديقــة الحيــوان .ويجــب أن يســتهدف تعليــم حدائــق الحيــوان جميــع الزائريــن دون أن يقتصــر علــى المــدارس.

ويتعيــن علــى حدائــق الحيــوان إثبــات قيامهــا بتنفيــذ سياســاتها التعليميــة عــن طريــق اإلشــارة إلــى مشــروعات محــددة وأعــداد الزائريــن وإجــراءات
التقييــم واألبحــاث.
يجب أن يتولى أحد العاملين على األقل داخل المؤسسة مسؤولية تنفيذ السياسات التعليمية بصورة مهنية.

يجــب أن ُيشــار بشــكل واضــح وصحيــح إلــى الحيوانــات الموجــودة داخــل الحظائــر .ويجــب أن تبــرز الافتــات األنــواع المهــددة باالنقــراض ،واألنــواع التــي
المنســقة علــى المســتوى اإلقليمــي والوطنــي والدولــي.
تشــملها برامــج التكاثــر ُ
جزءا من البرنامج.
يجب أن تتضمن الافتات التي تحتوي على معلومات حول الحيوانات رسالة تتعلق بالتعليم أو الحماية إذا كانت تشكل ً

ّ
تمكنهــا مــن العيــش
فــي ســبيل نجــاح برامــج التعليــم ،يجــب أن تعــرض حدائــق الحيــوان الحيوانــات فــي أفضــل ظــروف ممكنــة  ،فــي الحظائــر التــي
بصــورة طبيعيــة قــدر اإلمــكان والتصــرف علــى نحــو طبيعــي بأقصــى قــدر ممكــن.
جــزءا ال يتجــزأ مــن معــارض الحيوانــات؛ ويجــب أن يشــترك المرشــد فــي التخطيــط للمعــارض وعمليــة
ينبغــي أن تكــون عمليــة الشــرح والتعليــم
ً
تخطيــط المجموعــات.

يجب إقامة مكتبة مرجعية مائمة لحجم حديقة الحيوان وتفاصيلها على أن تتوفر محتوياتها لجميع الموظفين وللجمهور إذا أمكن.

 10.ينبغــي توفيــر عناصــر المــوارد والمعلومــات التعليميــة لعامــة جمهــور حديقــة الحيــوان .وقــد يشــمل ذلــك عرض النشــرات واألدلــة اإلرشــادية وماحظات
المرشــدين ومجموعــات مــن المــوارد وأوراق العمــل وتوفيرهــا.
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ً
ً
مؤهــا يكــون
موظفــا
ينبغــي أن تعيــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
مسـ ً
ـؤوال عــن تطويــر األنشــطة التعليميــة واإلشــراف عليهــا ،كمــا يجــب توفيــر
طاقــم عمــل و/أو متطوعيــن متدربيــن .وإذا أمكــن ،يجــب أن تعيــن “مرشــدين”
وأن تنشــئ مراكــز تعليميــة أو غيرهــا مــن المرافــق التعليميــة المماثلــة.

5.3

شبكات التواصل

ينبغــي تشــجيع المرشــدين وغيرهــم مــن الموظفيــن علــى المشــاركة فــي
شــبكات التواصــل المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة مثــل الجمعيــة
الدوليــة لمرشــدي حدائــق الحيوانــات  IZEوالمجموعــات اإلقليميــة التابعــة لهــا.
وجهــا لوجــه أو عبــر الوســائل الخطيــة أو اإللكترونيــة
ويعــد تبــادل األفــكار ســواء
ً
ُ
مهمــا للمحافظــة علــى قاعــدة تعليميــة فعالــة .ويجــب أن تشــجع حدائــق
عنصـ ًـرا
ً

5.4

العروض الحية

تتميــز الحيوانــات بقــوة جــذب هائلــة إذ إن رؤيتهــا وســماع أصواتهــا وشــم
ويعــد التعليــم الهــدف
رائحتهــا لــه أهميــة تعليميــة كبــرى فــي حــد ذاتــهُ .
الرئيــس للعــروض الحيــة ،حيــث يجــب أن يشــارك المرشــدون فــي تصميــم
تلــك العــروض .ومــع اتســاع المجتمعــات الحضريــة ،أصبــح لهــذا االتصــال مــع
الطبيعــة أهميــة بالغــة ويجــب علينــا اســتكماله لتعزيــز الحمايــة ودعمهــا .وعلــى
ســبيل المثــال ،يمكننــا عــرض الحيوانــات فــي بيئــات أكثــر طبيعــة ،واســتخدام
معــارض مختلطــة مائمــة و/أو توفيــر تجــارب فــي ســياق قصصــي أو ذات
رســالة باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن تقنيــات الشــرح .ويجــب أن يشــمل
تصميــم المعــارض الــذي يعتمــد علــى المواطــن الطبيعيــة ،جوانــب مــن الثقافــة

5.5

الحيــوان واألحــواض المائيــة المرشــدين وتمنحهــم الوســائل الازمــة للمشــاركة
فــي مثــل تلــك الحــوارات المثمــرة ،ليــس مــع الزمــاء مــن مرشــدي حدائــق
الحيــوان فحســب وإنمــا مــع نظرائهــم فــي الحدائــق النباتيــة والمتاحــف ومراكــز
العلــوم والمؤسســات األخــرى ذات الصلــة.

البشــرية المناســبة لألنــواع ،واالســتفادة مــن النباتــات وســمات مثــل الصــوت
والمنــاخ .ومــن ثــم ســيتمكن الــزوار مــن فهــم مفاهيــم التنــوع البيولوجــي
واالعتمــاد المتبــادل بيــن األنــواع والمواطــن الطبيعيــة واألنظمــة البيئيــة بســهولة
أكبــر ،إلــى جانــب التعــرف علــى الصلــة بينهــا وبيــن األفعــال البشــرية.
وينبغــي أن تــدرك حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أن تجربــة الــزوار تتأثــر
أيضــا برفاهيــة الحيوانــات والحظائــر التــي توجــد بهــا ،ولذلــك يجــب أن تضمــن
ً
حدائــق الحيــوان عــدم التأثيــر علــى الرســائل التعليميــة اإليجابيــة أو تشويشــها
بســبب الظــروف الســيئة أو تكاثــر الحيوانــات بصــورة رديئــة.

ذاتيا (االختيار الحر)
التعليم غير الرسمي والتعليم الموجه ً

حاجــة إلــى وجــود مجموعــة مــن المناهــج التعليميــة التــي تمنــح الجميــع ،بصــرف
النظــر عــن العمــر أو القــدرات ،إمكانيــة الوصــول والفرصــة.
وهنــاك مجموعــات متنوعــة مســتهدفة بيــن جمهــور الزائريــن تقــوم بتوفيــر
فــرص للتعليــم المركــز فــي مجــال الحمايــة -علــى ســبيل المثــال ،صنــاع القــرار
وقــادة األعمــال والمســتهلكون واآلبــاء والمرشــدون والطــاب واألطفــال .ويرتــاد
حدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة مجموعــات ذات نطــاق عريــض مــن الخلفيــات
االجتماعيــة والثقافيــة والعرقيــة واالقتصاديــة.

وغالبــا مــا يكونــون أكثــر
ويتقبــل الزائــرون تلقــي المعلومــات حــول الحيوانــات،
ً
تقبـ ًـا للمنهــج غيــر الرســمي .ويمكــن تعزيــز التعليــم غيــر الرســمي (علــى ســبيل
المثــال ،تبــادل أطــراف الحديــث مــع الحــراس ،واالحتــكاك عــن قــرب ،وتجربــة
لمــس الحيوانــات ،والمعــارض التــي تســمح للزائريــن بالدخــول ،والمعــارض
ذات موضــوع بيولوجــي رئيــس وواضــح) إذا مــا انتشــرت روح التعليــم والحمايــة
داخــل المؤسســة وبيــن الموظفيــن .ويصبــح التعليــم أكثــر فاعليــة عندمــا تتبنــى
المؤسســة المبــدأ األخاقــي "افعــل مــا تنصــح بــه"؛ وهــو مفهــوم يمكــن تنفيــذه
إذا مــا عملــت المؤسســات بطريقــة "خضــراء" أو مســتدامة قــدر اإلمــكان( .انظــر
الفصــل .)8

يجــب أن تتضمــن األهــداف التعليميــة الخاصــة بحدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة مــا يلــي:
إثارة اهتمام األشخاص وحماسهم نحو عالم الطبيعة.
التشــجيع علــى فهــم قضايــا الحمايــة واألدوار الفرديــة التــي تقــع علــى عاتــق
الزائرين؛
تطويــر الدعــم والعمــل مــن الجمهــور العــام لمعالجــة المســائل المتعلقــة
بالحمايــة علــى عــدة مســتويات
توفيــر مجموعــة مــن التجــارب والمــواد والمــوارد لمختلــف فئــات الزائريــن
لتمكينهــم مــن القيــام بخيــارات صائبــة فــي حياتهــم اليوميــة وتعــود
بالنفــع علــى البيئــة والحيــاة البريــة؛
إيجــاد شــعور باالنتمــاء للمــكان مــن حيــث وجــود البشــر فــي عالــم الطبيعــة
إلــى جانــب فهــم مــدى ارتبــاط الحمايــة بالحيــاة اليوميــة.
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5.6

التعليم الرسمي

ينبغــي أن تســتقطب حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مجموعــات متنوعــة
مــن المؤسســات التعليميــة .وعــن طريــق توفيــر ورش عمــل تعليميــة منظمــة
ومثيــرة لاهتمــام وتفاعليــة أو برامــج أو فصــول تعليميــة أو مــوارد ُمصممــة
خصيصــا للوفــاء باالحتياجــات الخاصــة لتلــك المجموعــات ،يمكــن لحدائــق
ً
الحيــوان واألحــواض المائيــة المســاهمة فــي عمليــة التعلــم والفهــم لكونهــا
جــزء مــن أطــر عمــل المناهــج المحليــة والوطنيــة .وفــي الوقــت نفســه ،يســتطيع
مرشــدو حدائــق الحيــوان زيــادة حجــم قضايــا البيئــة والحمايــة ودعــم توجهــات
إيجابيــة حولهــا إلــى جانــب أعمــال المــدارس والكليــات والجامعــات داخــل
المجتمــع مــن أجــل الطبيعــة.
ويجــب علــى موظفــي تعليــم فــي حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة االتصــال
بالمرشــدين وإقامــة شــراكات معهــم لضمــان تحديــث البرامــج التعليميــة
الخاصــة بحدائــق الحيــوان ً
وفقــا لتطــور المناهــج الدراســية .وقــد تســتقطب
األنشــطة التعليميــة الموائمــة دعــم الهيئــات التعليميــة ،وفــي الوقــت ذاتــه
تقــوم بتوضيــح الــدور التعليمــي المهــم لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
نطاقــا.
جــزءا مــن الشــبكة العالميــة األوســع
فــي المجتمــع المحلــي بصفتهــا
ً

5.7

موضوعات التعليم الرئيسة

يتبنــى العديــد مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة موضوعــات وتخصصــات
معينــة؛ علــى ســبيل المثــال :التركيــز علــى األنــواع المحليــة أو المجموعــات
التصنيفيــة أو منطقــة الجغرافيــا الحيويــة .ويجــب أن يعمــل التركيــز التعليمــي
علــى تحفيــز الشــعور بالتأمــل واحتــرام نســيج الحيــاة وأدوارنــا بــه؛ ويجــب أن
ُتشــرك المشــاعر وأن تعتمــد علــى هــذه التجربــة إليجــاد مبــدأ الحمايــة الــذي
يمكــن تحويلــه إلــى أفعــال .ويمكــن إيجــاز ذلــك فــي مفاهيــم مثــل “الجــذب،
اإللهــام ،التمكيــن”.
ويمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن
الوســائل إلثــارة فضــول الــزوار حــول الحيــاة البريــة .ويجــب أن يتمكــن الزائــرون
مــن التعــرف علــى األنــواع وعاداتهــا وســلوكها إلــى جانــب الحمايــة ،وحثهــم علــى
اكتشــاف المزيــد .وينبغــي تشــجيعهم علــى تفهــم أهميــة األنظمــة البيئيــة
والقيمــة االجتماعية-االقتصاديــة لألنــواع والمواطــن الطبيعيــة وأثــر الســلوك

5.8

الدعوة إلى حماية الحياة البرية

يمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أن تقــوم بتشــجيع الدعــم مــن
الجمهــور لحمــات الحمايــة واإلجــراءات المتعلقــة بهــا والدعــوة السياســية لهــا
بصــورة مثاليــة .وعــن طريــق القيــام بأنشــطة وعــروض وحمــات ومعلومــات
مكثفــة حــول الخيــارات التــي يمكــن لألفــراد القيــام بهــا فــي حياتهــم اليوميــة
يمكــن لحدائــق الحيــوان أن تســاعد الزائريــن فــي إحــداث فــارق فــي الحيــاة البريــة.
 ،قــد تكــون حدائــق الحيــوان مصــدر بعــض الزائريــن الرئيــس للمعلومــات
الخاصــة بالحيــاة البريــة ،وحمايتهــا مــن الناحيــة القانونيــة ،والقيــم البديلــة
الخاصــة بالطبيعــة .وتحظــى حدائــق الحيــوان بفرصــة مهمــة لتعزيــز

5.9

40

توصيل الرسالة

كبيــرا مــن المجتمــع،
قطاعــا
يمثــل زائــرو حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
ً
لذلــك يجــب أن ُتســتخدم مجموعــة متنوعــة مــن وســائل االتصــال.
وتشــير خبــرة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة والحدائــق النباتيــة والمعــارض
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وعلــى ذلــك يتعيــن علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة إدراك مفهــوم
التعلــم المســتمر طــوال الحيــاة ويجــب أن تســتهدف الطــاب مــن مختلــف
ـدءا مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة حتــى المرحلــة الجامعية،
األعمــار والقــدرات – بـ ً
إلــى جانــب الطــاب ذوي احتياجــات التعليــم الخاصــة .وعــاوة علــى ذلــك،
المدربيــن بصــورة خاصــة دفــع
بإمــكان مرشــدي حديقــة الحيوانــات والموظفيــن ُ
أهــداف التعليــم المتعلــق بالحمايــة عــن طريــق العمــل فــي المجتمــع – زيــارة
المــدارس وماجــئ األيتــام ودور المســنين أو المســاعدة عبــر إقامــة مشــروعات
البيئــة المحليــة.
ويمكــن تعزيــز أهــداف التعليــم الرســمي عــن طريــق برامــج تهــدف تحديـ ًـدا إلــى
تدريــب المرشــدين ومســاعدة هيئــات تطويــر المناهــج لضمــان احتــواء الــدورات
التدريبيــة علــى األدوار التــي تقــوم بهــا حدائــق الحيــوان وقضايــا الحمايــة .ينبغــي
أن تكــون حديقــة الحيــوان واألحــواض المائيــة كاملــة حجــرة دراســية حيــة ذات
تدريبــات معينــة تجــري داخــل الموقــع ،ويجــب أن تســعى المؤسســة إلــى إيجــاد
فــرص للشــراكة مــع نظيراتهــا المحليــة وغيرهــا مــن المؤسســات والــوكاالت
التعليميــة.

مكــن حدائــق الحيــوان
البشــري علــى الحيــاة البريــة وعلــى البيئــة .ويجــب أن ُت ِّ
الزائريــن مــن اتخــاذ إجــراءات وإدراك مســؤولياتهم نحــو العالــم الــذي نحيــا فيــه
جميعــا.
ً
ويمكــن اكتشــاف مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات البيولوجيــة الرئيســة
بمــا فــي ذلــك المفاهيــم المعقــدة مثــل ديناميكيــات المجتمعــات والتكيــف
التشــريحي والفســيولوجي والتطــور واالنتقــاء الطبيعــي وتكاثــر الحيوانــات مــن
أجــل الحمايــة وتقنيــات إدارة الحمايــة .إال أن حدائــق الحيــوان يجــب أن تــدرك
مــدى جاذبيتهــا وعليهــا أن تكتشــف موضوعــات التعليــم األخــرى التــي تائــم
جمهورهــا – علــى ســبيل المثــال ،أهميــة بعــض األنــواع فــي المعتقــدات الثقافية
والدينيــة واســتئناس األنــواع ،وأوجــه التكاثــر الســليمة وعــدم ماءمــة اقتنــاء
بعــض الحيوانــات الغريبــة كحيوانــات أليفــة.

المســؤوليات األخاقيــة وتغييــر الســلوك والقيــم .وعنــد اإلمــكان ،يتوجــب علــى
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أن تعــرض قضايــا بيئيــة تهــم الزائريــن عــن
طريــق ربــط تلــك القضايــا بحياتهــم وتجاربهــم .وعلــى ســبيل المثــال ،التجــارة
غيــر القانونيــة للحــوم حيوانــات الغابــة فــي أفريقيــا مقارنــة بالصيــد الجائــر
لألســماك فــي أوروبــا .وبهــذه الطريقــة ،يمكــن أن يرتبــط زائــرو حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة األوروبيــة بقضايــا فــي مناطــق أخــرى دون افتــراض اقتصــار
حــدوث المشــكات البيئيــة علــى مــكان آخــر ،األمــر الــذي يعنــي أن التعليــم يمكــن
أن يشــجع علــى اتخــاذ تدابيــر محليــة.

والمتاحــف فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين إلــى منــح األولويــة للمفســرين
بصفتهــم وســيلة االتصــال األكثــر فعاليــة .وقــد يكــون هــؤالء المفســرون مــن
الموظفيــن (الذيــن يقومــون بــأدوار أخــرى داخــل المؤسســة مثــل الحــارس أو
جميعــا أن
البســتاني أو مســؤول التعليــم) أو مــن المتطوعيــن ،ولكــن عليهــم
ً
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يكونــوا مدربيــن علــى مهــارات العــرض أمــام الجماهيــر.
وهنــاك مجموعــة عريضــة مــن تقنيــات االتصــال المتوفــرة للحدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة التــي لهــا آثــار متنوعــة تتعلــق بالمــوارد .وينبغــي علــى كل
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أن تحــاول اســتخدام تقنيــات متنوعــة
بطــرق تناســب موقعهــا وحجمهــا وميزانيتهــا .ويتســع مجــال اســتخدام شــبكة
اإلنترنــت بشــكل كبيــر حيــث يوفــر فرصــة عظيمــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض
عالميــا حتــى لغيــر الــزوار .كمــا توفــر شــبكة اإلنترنــت
المائيــة لنشــر رســالتها
ً

 5.10التعليم حول الحماية داخل البيئة األصلية

مهمــا مــن عمليــة بنــاء الدعــم والفهــم لمشــروعات الحمايــة
ـزءا
ً
ُيعــد التعليــم جـ ً
فــي الموقــع فــي المجتمعــات والــدول .وبالطبــع قــد تخفــق المشــروعات فــي
البيئــة األصليــة علــى المــدى الطويــل دون مشــاركة األشــخاص المحلييــن بهــا
وإذا مــا لــم ُتعالــج األســباب الرئيســة لفقــدان المواطــن الطبيعيــة والتهديــدات
التــي تتعــرض لهــا األنــواع .وهنــاك ضــرورة لنشــر الوعــي الثقافــي ،إلــى جانــب
فهــم اللغــة المســتخدمة واإلصغــاء.
ويقــع علــى عاتــق مرشــدي حدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة دور يمكنهــم
تحديــدا فــي تلــك المشــروعات
القيــام بــه ،حيــث يمتلكــون مهــارات خاصــة،
ً
التــي تدعمهــا الروابــط و /أو المؤسســات التابعــة لهــا .وتحظــى حديقــة الحيــوان
ـاركة فــي مشــروع ميدانــي بفرصــة جيــدة الســتخدام
واألحــواض المائيــة المشـ ِ

المركز القائم على المهارات
 5.11التدريب :التعليم ُ

تســتطيع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة تقديــم الدعــم بصــورة جيــدة عــن
طريــق تدريــب موظفيهــا وغيرهــم مــن المشــاركين فــي أعمــال الحمايــة القائمــة
علــى المتخصصيــن والمجتمــع.

تدريب الموظفين
تدريبــا وأن
يجــب أن يتلقــى الموظفــون بحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
يكونــوا مؤهليــن للقيــام بأدوراهــم؛ ويجــب أن يتعــرف كل موظــف ومتطــوع
علــى أهــداف المؤسســة وغاياتهــا بصــورة مبدئيــة وعامــة ،بمــا فــي ذلــك
األنشــطة المتعلقــة بالحمايــة والتعليــم .وبصــرف النظــر عــن الوظيفــة ،يجــب
أن يــدرك الموظفــون أنهــم يعملــون نحــو هــدف مشــترك.
ويجــب أن تطــور جميــع حدائــق الحيــوان خطــة تدريبيــة منظمــة لموظفيهــا
ومتطوعيهــا فــي ســبيل ضمــان أفضــل الممارســات فــي كافــة مجــاالت تشــغيل
التنميــة المهنيــة للموظفيــن ودعمهــا.
ُّ
نوعــا مــن
ومــع
تطلــب بعــض األدوار لمؤهــات معينــة ،يصبــح العمــل الفعلــي ً
تمامــا ،ويجــب أن تتحــدد األهــداف والعمليــات
التدريــب “أثنــاء العمــل” مناسـ ًـبا
ً
بصــورة واضحــة .وينبغــي تشــجيع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى
تطويــر برامــج تدريــب إضافيــة لبعــض المناصــب خاصــة تلــك التــي تســتلزم
ضروريــا مــن أجــل إحــراز التقــدم .وقــد يتحقــق ذلــك
وتدريبــا
مهــارات فنيــة
ً
ً
بمشــاركة مؤسســات أخــرى مثــل الكليــات .وتقــوم بعــض المؤسســات بوضــع
برامــج تدريبيــة يمكــن أن يســتخدمها أفــراد آخــرون غيــر الموظفيــن.
ويجــب أن تركــز برامــج حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى مــا هــو أكثــر مــن
مجــرد علــم األحيــاء والعلــوم والتعليــم وتدريــس الموظفيــن حــول كيفيــة عمــل
المؤسســة وكيفيــة تشــكيل فــرق العمــل وســبل التحــول إلــى قــادة.
كمــا يمكــن أن تقيــم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة شــراكات مــع مقدمــي

وســائل لتبــادل األفــكار والمعلومــات .وتمكــن الشــبكة الدوليــة المؤلفــة مــن
معــا ،مــن مشــاركة
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،التــي تتعــاون
إلكترونيــا ً
ً
ـبيا ،إلــى جانــب اســتخدام تقنيــة
التقنيــات والمــوارد مقابــل تكلفــة زهيــدة نسـ ً
اإلنترنــت مــن أجــل القيــام بأنشــطة تعليميــة محــددة مثــل التدريــب .وإذا كان
ً
ممكنــا ،يجــب أن تقــوم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بتوصيــل رســائلها
عبــر وســائل اإلعــام بمــا فــي ذلــك الصحــف واإلذاعــة والتلفزيــون( .انظــر
الفصــل الســادس).

أنشــطة تعليميــة ذات صلــة لتشــجيع الفهــم العــام واإلجــراءات المناســبة
لدعــم مشــروع بعينــه .فعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن تشــجع المشــروعات
المؤسســات علــى بحــث موضوعــات مثــل التجــارة العالميــة ،كمــا يمكــن أن
تمكــن األفــراد مــن شــراء منتجــات تدعــم األهــداف البيئيــة المحــددة ،ويمكــن أن
تشــجع األفــراد علــى توفيــر المــوارد أو زراعــة شــجرة.
كمــا يمكــن أن تقيــم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة شــراكات مــع
مؤسســات أخــرى معنيــة بالحمايــة ،ويمكنهــا اســتخدام شــبكة  IZEلوضــع
برنامــج عالمــي موحــد يعمــل علــى رفــع الوعــي وتشــجيع أعمــال الحمايــة.

الــدورات التدريبيــة علــى المســتوى المحلــي أو الدولــي الذيــن يمكنهــم اســتخدام
المهــارات المتخصصــة لموظفــي حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ومعرفتهــم.
كمــا ينبغــي تشــجيع الموظفيــن ودعمهــم لحضــور ورش العمــل والمؤتمــرات
والنــدوات التــي ُتقــام ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو الخارجــي.

شراكات التدريب
تعــد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أماكــن تعليــم ممتــازة لدراســة
مجموعــة كبيــرة مــن الفــروع العلميــة تتنــوع بيــن رعايــة الحيــوان ودراســة النباتــات
وتقنيــة المعلومــات وتصميــم المعــارض ،إضافــة إلــى إدارة األنشــطة الترفيهيــة
وخدمــات توريــد األغذيــة .وفــي بعــض الــدول (علــى ســبيل المثــال سويســرا)
يحتــم القانــون تدريــب الموظفيــن وقــد يتطلــب األمــر أن يرعــى الحيوانــات
حــراس مــن حاملــي الشــهادات .وفــي هــذه الحالــة ،يتعيــن علــى حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة التعــاون عــن كثــب مــع الســلطات المختصــة بوضــع
المتطلبــات القانونيــة والهيئــات المختصــة بتنفيذهــا.
فيمــا يتعلــق بالتعليــم الرســمي ،هنــاك فوائــد لتطويــر الشــركات مــع جهــات
أخــرى توفــر التدريــب والتعليــم مثــل الكليــات والجامعــات والمنظمــات
المحترفــة مثــل األطبــاء البيطريــن بحدائــق الحيــوان (علــى ســبيل المثــال الرابطــة
األوروبيــة لألطبــاء البيطريــن فــي حدائــق الحيــوان والحيــاة البريــة) .كمــا يمكــن
أن تقــدم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة للطــاب فــرص عمــل وتدريبــات
إلــى جانــب التدريــس ومراقبــة العمــل فــي الموقــع .ويمكــن أن ُتســتخدم تلــك
الشــراكات فــي تطويــر برامــج تدريــب الموظفيــن وحصولهــم علــى شــهادات
ومؤهــات .كمــا يمكنهــا توفيــر فــرص للتمويــل الخــاص بتكاليــف التدريــب.
وبالمثــل ،هنــاك فوائــد إلقامــة شــراكات مــع مجموعــة مــن المنظمــات غيــر
الحكوميــة المتخصصــة فــي التدريــب فــي مجــال الحمايــة والتطــوع؛ علــى ســبيل
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المثــال منظمــة “إيــرث ووتــش” ومنظمــة “الندكيــر أســتراليا”.

مشاركة المهارات مع الزمالء
إن أحــد أفضــل فــرص التدريــب التــي توفرهــا المجموعــات الحيوانيــة مشــاركة
المهــارات والخبــرات مــع الزمــاء فــي حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
األخــرى ،ومــع أفــراد ،مثــل مســؤولي المحميــات ومســؤولي الحيــاة البريــة
ـميا
المحليــة المشــاركين فــي أنشــطة مماثلــة .ويمكــن أن يكــون التدريــب رسـ ً
وغيــر رســمي .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد يقــوم موظفــو أحــد المواقــع نظيــره
فــي موقــع آخــر لمناقشــة كيفيــة ســير األمــور (غيــر رســمي) ،أو قــد تقــرر إحــدى

 5.12التقييم

مــن الضــروري أن تســتخدم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مجموعــة
متنوعــة مــن الوســائل لتقييــم أثــر برامجهــا التعليميــة والتدريبيــة .وقــد يؤثــر ذلــك
علــى تخطيطهــا للمســتقبل ويســاعدها فــي جمــع األدلــة التــي تثبــت فعاليتهــا
وأيضــا كعوامــل تغييــر مــن حيــث
كمراكــز جيــدة للتعليــم المتعلــق بالحمايــة
ً
التأثيــر علــى الســلوك والقيــم البشــرية لصالــح الحيــاة البريــة والمجتمــع.
وقــد تتضمــن تقنيــات التقييــم تقييمــات مقارنــة للفاعليــة التعليميــة الخاصــة
بمختلــف المعــارض واالســتبيانات اســتطاعات رأي وماحظــات ســلوك
الزائريــن ،والحمايــة والشــعور بالرضــا ،وســجات المبيعــات مــن منتجــات حدائق
الحيــوان المتعلقــة برســائل أو حمــات محــددة ،إلــى جانــب ســجات التبرعــات
المتلقــاة ،واالســتجابات للتعهــدات والمطالبــات وســجل التغطيــة اإلعاميــة
مســتمرا
وآراء المرشــدين حــول البرامــج الرســمية .ويجــب أن يكــون التقييــم
ً
كمــا يجــب مشــاركة المناهــج والنتائــج ً
أوال مــع المؤسســة ثــم مــع مجتمــع

 5.13النتائج:

إن الــدور التعليمــي الــذي تقــوم بــه حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة لــه
أهميــة فــي تحقيــق أهــداف  .WZACSويكمــن هــدف التعليــم المتعلــق
بالحمايــة فــي عــرض المجموعــات الحيــة بصــورة تجــذب األشــخاص وتلهمهــم
وتمكنهــم مــن التصــرف بإيجابيــة إزاء الحمايــة .ويحتــاج المرشــدون إلــى إيجــاد
ِّ

WZACS 2005

42
حدائــق الحيــوان إجــراء ورشــة عمــل تدريبيــة أو مؤتمــر ،ودعــوة آخريــن للحضــور
(رســمي) ،حيــث يصــل هــذا النــوع مــن التدريــب إلــى عــدد أكبــر مــن األفــراد ولكنــه
ً
مكلفــا عندمــا يضطــر األفــراد للســفر مــن أجــل
يعتمــد علــى المــوارد ،وقــد يكــون
حضــوره .وتشــمل الخيــارات األخــرى األقــل تكلفــة اســتخدام اإلنترنــت وتقنيــة
مؤتمــرات الفيديــو البصريــة والمنشــورات .وعــاوة علــى ذلــك ،يجــب أن تنظــر
نســبيا فــي دعــم المشــاركين مــن المؤسســات
المؤسســات الغنيــة بالمــوارد
ً
األخــرى لحضــور المؤتمــرات أو لزيــارة منشــآتهم للتدريــب .ويجــب إدراك أنهــا
عمليــة متبادلــة ،وأن تلــك المؤسســات الغنيــة بالمــوارد قــد تتعلــم الكثيــر مــن
األخــرى ذات المــوارد الضئيلــة.

حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة كامـ ًـا عــن طريــق المنشــورات والعــروض
التقديميــة فــي المؤتمــرات ،مثــل مؤتمــر  IZEواجتماعــات الشــبكة اإلقليميــة.
كمــا أن التقييــم ضــروري مــن أجــل تطويــر معــارض جديــدة واختبــار المــوارد فيما
يتعلــق بالتنميــة ومراقبــة الشــرح والتفســير والقيــام بالتخطيــط اإلســتراتيجي
علــى المــدى الطويــل .ويمكــن أن تجــري هيئــة التعليــم والباحثيــن وموظفــي
أيضــا .ويجــب
التســويق التقييــم ،إال أن رأي الجهــات الخارجيــة لــه قيمــة كبيــرة ً
أن تســتفيد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن أنشــطة التقييــم لاتصــال
بتلــك الجامعــات المحليــة التــي يرغــب طابهــا فــي إجــراء مشــروعات لألبحــاث
أيضــا التواصــل مــع عــروض جــذب أخــرى للزائريــن
االجتماعيــة .ومــن المفيــد ً
حيــث تبــادل اآلراء بشــأن الوســائل المتبعــة فــي كل منهــا.

روابــط مــع مجموعــة مختلفــة مــن المؤسســات وشــبكات التواصــل وتحســين
المناهــج والنتائــج وتقيمهــا .ومــن ثــم يمكنهــم دعــم ُســبل حيــاة أكثــر اســتدامة
عــن طريــق التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي داخــل المؤسســة وخارجهــا.
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التوصيات
تحــث اإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  WZACSكافــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى
رئيســا مــن الهــدف مــن وجودهــا وتوفيــر الدعــم الكافــي والمــوارد التــي تمكــن مــن تحقيــق هــذا الــدور.
جــزءا
ضمــان كــون التعليــم
ً
ً
وتوصــي  WZACSكافــة الروابــط اإلقليميــة والدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بالقيــام بتطويــر سياســة تعليميــة بحيــث
منهجــا منسـ ًـقا للتعليــم الرســمي والعــام وتوفــر قيــادة عنــد صياغــة المبــادئ واإلســتراتيجيات والحــد األدنــى لمعاييــر التعليــم.
توفــر
ً
كمــا توصــي  WZACSحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المســتقلة بتطويــر سياســتها التعليميــة أو مواكبتهــا بالتوافــق مــع تلــك
الخاصــة باتحاداتهــا والتــي تالئــم احتياجاتهــا.
وتنصح  WZACSبتوافر بيانات السياسة التعليمية وإستراتيجياتها ومعاييرها بسهولة ومراجعتها وتحديثها بانتظام.
توصــي  WZACSقيــام حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بتعزيــز فعاليــة التعليــم الخــاص بحمايــة الطبيعــة مــن خــالل العمــل الوثيــق
مــع غيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة والمنظمــات واإلدارات الحكوميــة والــوزارات ومــن خــالل المشــاركة فــي أنشــطة المناهــج
التعليميــة الرســمية والبرامــج التعليميــة الرســمية المصممــة لكافــة األعمــار والقــدرات.
تنصــح  WZACSبقيــام كافــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بالعمــل علــى تطويــر برامــج تدريبيــة منظمــة وتوافرهــا لكافــة
العامليــن والمتطوعيــن.
تشــجع  WZACSكافــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى اســتخدام األســاليب الموضوعيــة والمختبــرة لتقييــم فعاليــة التعليــم
الخــاص بحمايــة الطبيعــة والبرامــج التدريبيــة.

شــرعت الشــراكة بيــن منطقــة أمريــكا الوســطى والكاريبــي ألنشــطة صــون
الطبيعــة ( )AZA/MACCAPوجمعيــة أمريــكا الوســطى والبحــر الكاريبــي
لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  AMACZOOAفــي القيــام بعمــل
مجموعــة مــن ورشــات العمــل المشــتركة لفريــق العمــل الخــاص بحدائــق
الحيــوان حيــث جمعــت بيــن منهجيــن؛ أحدهمــا يركــز علــى مجــاالت التطويــر
المهنــي وتشــغيل حدائــق الحيــوان بينمــا يركــز اآلخــر علــى القضايــا الكبــرى
الخاصــة بحمايــة الطبيعــة.
تدعــم الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ()WAZA
الجهــود التدريبيــة المشــتركة مــن قبــل أنصارهــا ممــن يمنحــون البرنامــج
التدريبــي الخــاص بلجنــة التعــاون اإلقليمــي لحمايــة الطبيعــة التــي تأسســت
عــام  ،1996حيــث تتلقــى مــن ثاثــة إلــى أربعــة برامــج أو فعاليــات تدريبيــة تتــم
ماليــا كل عــام.
دعمــا ً
بيــن األقاليــم ً
صــورة :بعــض المشــاركين فــي إحــدى ورش العمــل مــن جمهوريــة الدومينيــكان
وهــم يتلقــون التدريــب علــى الحاســوب :تشــيريل آســا ،ســانت لويــس
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الفصل السادس

التواصل :التسويق
والعالقات العامة
ملخص
يســتعرض هــذا الفصــل رؤيــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة لكونهــا بيــن األصــوات الرئيســة المناديــة بحمايــة الطبيعــة مــن خــال فعاليتهــا فــي نشــر القضايــا
المتعلقــة بحمايــة الطبيعــة وتكاملهــا وخبرتهــا ،حيــث تضــع مجموعــة مــن المبــادئ بحيــث تتمكــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة خالهــا مــن التواصــل األمثــل
وملهمــة وتعليميــة إلــى جانــب
فيمــا يتعلــق باإلنجــازات الخاصــة بحمايــة الطبيعــة .وتتضمــن هــذه المبــادئ قيــام حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بــأدوار عالميــة ُ
رعايتهــا للحيوانــات التــي تعيــش فيهــا ،فهــي تمثــل هيئــات حمايــة تســاعد علــى تفعيــل التغييــر؛ حيــث تعــود بالنفــع علــى ســكان الحضــر كمــا أنهــا تتحمــل المســؤولية
وتتحلــى باألخاقيــات وتدعــم األعضــاء والــزوار بمــا يســاعد علــى حمايــة الطبيعــة فــي البريــة .ولكــن -إضافــة إلــى دورهــا فــي الحمايــة والتعليــم والرفاهيــة والبحــث-
مصــدرا للمتعــة والمــرح ،فحمايــة الطبيعــة والمــرح أمــران مختلفــان ال ينــوب أحدهمــا عــن اآلخــر .ولتعزيــز دور حدائــق
ُتعــد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
الحيــوان واألحــواض المائيــة كمؤسســات لحمايــة الطبيعــة تحتــاج كل مؤسســة منهــا إلــى اتبــاع إســتراتيجية تواصــل محــددة .ويجــب تصميــم هــذه اإلســتراتيجية
لتتضمــن تحديــد هويــة الجمهــور وتكامــل عمليــة التواصــل مــن خــال التعــاون بيــن فريــق التســويق والفريــق الخــاص برعايــة الحيوانــات والتعليــم والبحــث إضافــة
إلــى منظمــات حمايــة الحيــاة البريــة األخــرى .ويجــب أن يمتــد هــذا التكامــل ليشــمل األنشــطة الخاصــة بالتخطيــط لعمليــات جمــع الحيوانــات مــن البريــة وعمليــات
المراجعــة األخاقيــة وتصميــم الســياج والفعاليــات وتوضيحهــا .يجــب أن تكــون رســائل التواصــل واقعيــة وإيجابيــة وفعالــة وباعثــة علــى التفــاؤل ،ويجــب أن تتضمــن
اإلســتراتيجية تعزيــز العاقــات وتبــادل المعلومــات مــع المؤسســات األخــرى (للتســويق وتحديــد معاييــر األداء) وزيــادة احترافيــة فريــق العمــل فــي اســتخدام مهــارات
التواصــل مــن خــال تلقــي التدريــب .ويتوجــب علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة اســتخدام مجموعــة كاملــة مــن وســائل التواصــل المتاحــة واإلقــرار بحاجــة
أيضــا دخــول حدائــق
كافــة فريــق العمــل والمتطوعيــن إلــى االطــاع الجيــد ومــن ثــم يمكنهــم العمــل كحاملــي رســالة داخــل أســرهم ومجتمعاتهــم .ومــن المحبــذ ً
الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي مناقشــات مــع بعــض األشــخاص /المجموعــات غيــر المؤيــدة لوجــود حدائــق الحيــوان وأن تتحلــى بالصراحــة والشــفافية فيمــا يتعلــق
رئيســا فــي تطويــر حدائــق
دورا
ً
بكافــة األنشــطة .ويتعيــن مراقبــة إســتراتيجية التواصــل وتقييمهــا وتبادلهــا حيــث تلعــب إســتراتيجية التواصــل المتكاملــة القويــة ً
الحيــوان واألحــواض المائيــة كأصــوات إيجابيــة تنــادي بحمايــة الطبيعــة.

الرؤية
َ
ـديدة الفعاليــة فــي نشــر قضايــا حمايــة الطبيعــة والتعريــف بدورهــا فــي
ســتصبح حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة وروابطهــا المحليــة واإلقليميــة شـ

الحمايــة ،وهكــذا تلقــى المزيــد مــن التقديــر واالعتــراف كأصــوات رئيســة جديــرة بالثقــة تمثــل الحيــاة البريــة واألماكــن البريــة.

6.1

مقدمة

المواطــن الطبيعيــة وتختفــي األنــواع ويــزداد التحضــر
فــي عالــم تتاشــى فيــه َ
بخطــى ســريعةُ ،أنشــئت حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بشــكل فريــد
لتربــط النــاس ببيئاتهــم الطبيعيــة وتحثهــم علــى رعايتهــا وتشــجعهم علــى
القيــام بــدور فعــال فــي التقليــل مــن المعــدل المتواصــل والمتزايــد للتدميــر
البيئــي.
عامــا علــى
عملــت حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بنجــاح علــى مــدار ً 70
األقــل لحمايــة أنــواع الحيوانــات المهــددة باالنقــراض إال أن هنــاك حاجــة إلى نشــر
ذلــك الــدور بطريقــة أكثــر فعاليــة مــع تســليط الضــوء علــى مــدى ضآلــة المســاحة
المتبقيــة البريــة ومــدى تعــرض الحيــاة البريــة للخطــر ،وال يــزال لــدى بعــض
النــاس تحفــظ بشــأن تــرك الحيوانــات فــي حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
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كمــا يتملكهــم الشــك حــول العاقــة بيــن جــذب الــزوار وحمايــة الحيوانــات.
وقــد تضاعــف هــذا الشــك مــن قبــل المجموعــات غيــر المؤيــدة لوجــود حدائــق
الحيــوان وبعــض المجموعــات المختصــة برفاهيــة الحيــوان التــي تجبــر مجتمــع
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى الــرد علــى االنتقــادات الموجهــة
إليهــا وشــرح قضايــا محــددة أو الدفــاع عنهــا مثــل قضيــة رفاهيــة الحيــوان أو
األخاقيــات .فحينمــا تكــون حدائــق الحيــوان فــي موقــف دفاعــي ،تتمخــض
مجموعــة مــن مــوارد الوقــت والطاقــة القيمــة وذلــك مــن خــال نشــر التوعيــة
بحمايــة الطبيعــة وشــرح اإلنجــازات الرئيســة الخاصــة بمجتمــع حدائــق الحيــوان.
ُيعــد النجــاح العــام لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بوصفهــا مؤسســات
لحمايــة الطبيعــة تســعى إلــى مطابقــة أعلــى معاييــر رفاهيــة الحيــوان قصـ ًـة لــم
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كاف.
ٍ
يتــم الكشــف عــن كثيـ ٍـر مــن تفاصيلهــا ولــم يتــم اإلشــادة بهــا علــى نحـ ٍـو

دور حدائق الحيوان
تســتطيع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة القيــام بعــدد هائــل مــن األنشــطة
الجماعيــة لحمايــة الطبيعــة وذلــك لألســباب التاليــة:
الحفــاظ علــى الحيوانــات الحيــة والعنايــة بهــا وفــي كثيــر مــن األحيــان التعهــد
بالقيــام بمهــام رفاهيــة الحيوانــات خــارج بيئتهــا الطبيعية.

إشــراكها لعــدد كبيــر مــن النــاس وتحفيزهــم علــى القيــام بأنشــطة
الحمايــة (مــا يقــرب مــن  10%مــن ســكان العالــم) حيــث يكــون العديــد
جــراء انشــغالهم بحياتهــم اليوميــة.
منهــم منعزليــن عــن الطبيعــة َّ
استثمار كفاءتها في إبرام الشراكات العالمية المنقطعة النظير.

6.2

إجــراء األبحــاث لصالــح رفاهيــة الحيــوان وحمايتــه داخــل وخــارج بيئتــه
الطبيعيــة.

تثقيــف النــاس حــول الحمايــة والتنــوع البيولوجــي والوصــول إلــى ماييــن
النــاس حــول العالــم مــن مختلــف الثقافــات وكافــة مناحــي الحيــاة.

إثــارة المناقشــات الخاصــة بــإدارة الحيــاة البريــة وحمايتهــا والتأثيــر علــى
السياســيين ووســائل اإلعــام وغيرهــم.
دعم التجارب الخاصة بحماية الطبيعة وخبراتها.

مدعومــة بالتواصــل الفعــال حيــث يمكــن لمجتمــع الحدائــق واألحــواض المائيــة
القيــام بمســاهمة رئيســة فــي الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي علــى هــذا
الكوكــب.

التصورات الحالية

علــى مــدار الـــ  10ســنوات الماضيــة ،ومنــذ نشــر اإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة
حدائــق الحيــوان  WZCSكان هنــاك زيــادة بطيئــة ولكنهــا ثابتــة فــي الوعــي بــدور
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فيمــا يتعلــق بالحمايــة الهادفــة للطبيعــة،
ومــع ذلــك ال تــزال هنــاك مخــاوف بشــأن الرفاهيــة حتــى بيــن زوار حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة ،يتخللهــا إحســاس بـــ “مشــاعر مختلطــة” عــن
الــدور اإليجابــي الــذي قــد يكــون لحدائــق الحيــوان أثنــاء القيــام بحمايــة الطبيعــة.
وفيمــا يلــي عــدد مــن التصــورات المثيــرة للجــدل:
وتقتــرح إحــدى األدلــة القصصيــة وجــود مخــاوف عــدة بشــأن رفاهيــة
الحيوانــات فــي حدائــق الســفاري مقارنــة بالحيوانــات داخــل الحدائــق
التقليديــة كمــا يقــل اهتمــام النــاس بوجــه عــام باألســماك الموجــودة
فــي األحــواض المائيــة عــن اهتمامهــم بالثدييــات والطيــور الموجــودة فــي
حدائــق الحيــوان.

توضــح كافــة األبحــاث المتاحــة أن معظــم زوار حدائــق الحيــوان واألحواض
المائيــة ال يزالــون متحفزيــن لفكــرة “قضــاء يــوم ممتــع بالخــارج” وقــد
يــؤدي ذلــك إلــى حــدوث ارتيــاب فــي الســلوك العــام تجــاه دور حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة؛ فــإذا كان الهــدف منهــا االســتمتاع فكيــف
أيضــا فــي أمــر ذي أهميــة مثــل حمايــة الطبيعــة؟
يمكــن أن يكــون لهــا دور ً

كلمــة “حديقــة” تحمــل معانــي مختلفــة فــي ثقافــات مختلفــة؛ كل منهــا
ً
فأحيانــا مــا تطــرح
بنــوع خــاص يشــبه فــي اختافــه مجموعــات الطوابــع
ٍ
ـكارا مثيــرة للمشــاكل حــول الحيوانــات التــي تعيــش فــي
الكلمــة ذاتهــا أفـ ً
حدائــق العــرض العتيقــة الطــراز.

6.3

االنطــاق مــن إطــار مجتمعاتهــا المحليــة إلــى أماكــن بريــة حــول العالــم
وحمايــة الحيوانــات داخــل بيئتهــا الطبيعيــة.

هنــاك فهــم خاطــئ عــام يحتــاج إلــى مواجهتــه وهــو أن حدائــق الحيــوان
مملوكــة مــن قبــل جهــات خاصــة وتتمتــع بالثــراء ،وتتنــوع ملكيــة وإدارة
حدائــق الحيــوان فــي أرجــاء العالــم حيــث إن بعــض الحدائــق تديرهــا
األوقــاف الخيريــة أو المنظمــات غيــر الربحيــة وبعضهــا عبــارة عــن مشــاريع
خاصــة والبعــض اآلخــر تديــره الحكومــات الوطنيــة أو المحليــة أو الدولــة.

هنــاك نقــص واســع االنتشــار فــي التوعيــة بشــبكات التواصــل الوطنيــة
واإلقليميــة والدوليــة بيــن المؤسســات المعنيــة بعلــم الحيــوان إضافــة إلــى
شــبكات التواصــل مــع وكاالت الحمايــة.

هنــاك القليــل مــن المعاييــر المتطــورة والتقاريــر المنشــورة حــول أداء
حدائــق الحيــوان بصــدد إجــراءات الحمايــة .ويمثــل الوقــت الــازم لتفعيــل
التغييــر أحــد العوامــل المعقــدة التــي تنضــوي تحــت هــذه العمليــة.

هنــاك القليــل مــن الوعــي العــام بالمعاييــر المهنيــة الصارمــة التــي يتعيــن
علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة االلتــزام بهــا عنــد اعتمادهــا
بنجــاح مــن قبــل الروابــط اإلقليميــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة.

يتمثــل التحــدي الحقيقــي فــي مســاعدة الــزوار فــي فهــم الصلــة بيــن زيارتهــم
ومهمــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي تحقيــق الحمايــة وطمأنتهــم
بشــأن مــا تحققــه رفاهيــة حيوانــات الحديقــة مــن مســتويات متزايــدة.

أهداف جديدة

فيما يتعلق بالتواصل ،ستتمتع حدائق الحيوان واألحواض المائية باآلتي:
دور فعــال فــي إلهــام الجماهيــر وإيصــال رســالة الحمايــة إليهــم وممارســة
عمليــة التقييــم الفعالــة.

االعتــراف بهــا كخبيــر فــي القضايــا المتعلقــة بحمايــة الطبيعــة ومجتمــع
مــن المؤسســات البــارزة والدائمــة التــي تعيــد ربــط النــاس بالطبيعــة.

ً
ودقيقــا للمعلومــات ولكونهــا مؤسســات
ـدرا معتمـ ًـدا
الثقــة لكونهــا مصـ ً
معنيــة علــى الصعيديــن االجتماعــي والثقافــي ولقيامهــا بممارســة مــا تدعــو
إليــه.

كما أنهم يرحبون بالنقد َّ
البناء ويعملون على مكافحة أي مخاوف مشروعة.

كمــا تقــوم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بنشــر إنجازاتهــا والتركيــز علــى
الرســائل التاليــة:

دور حدائق الحيوان واألحواض المائية العالمي
أنشــئت حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة لتكــون قــوة فعالــة فــي اتخــاذ إجــراء
إيجابــي فــي عالــم يتغيــر بخطــى ســريعة ،فعلــى مــدار الـــ  10ســنوات القادمــة،
يتوجــب عليهــا نشــر هــذه الرســالة ومــن ثــم ،ســتكون فــي غنــى عــن االعتــذار
لقيامهــا بحفــظ الحيوانــات داخــل بيئــات ُمنظمــة ،وباألحــرى ،ســيتم تقديــر
قيمتهــا فــي أرجــاء العالــم واالعتــراف بمســاهمتها فــي حمايــة التنــوع البيولوجي.
يجــب علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة التركيــز علــى تميــز مــا
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ســيقدمونه مــن الحيوانــات الحيــة وفريــق العمــل المــدرب والملتــزم بتقديــم
الرعايــة والحمايــة الطويلــة األجــل لألنــواع الموجــودة فــي البريــة حيــث يجــب علــى
المجتمعــات الحيوانيــة تشــجيع الــزوار لتجربــة الشــعور باالنبهــار واالندهــاش عنــد
االقتــراب مــن الحيوانــات الحيــة فــي المواطــن الطبيعيــة.

دور حدائق الحيوان واألحواض المائية كمراكز لحماية الطبيعة
يجــب علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة تشــجيع الــزوار لفهــم طبيعــة
العاقــات بيــن الحيوانــات التــي يرونهــا والحيوانــات التــي تعيــش فــي البريــة
وكيفيــة مســاعدة الــزوار لهــا ،كمــا يجــب عليهــا تعزيــز النجاحــات التــي تحققهــا
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة األخــرى وغيرهــا مــن منظمــات الحمايــة فــي
حمايــة األنــواع التــي تعيــش داخــل بيئتهــا الطبيعيــة.

دور حدائق الحيوان واألحواض المائية في تفعيل التغيير
ال يؤثــر التواصــل الفعــال فيمــا يعتقــده األشــخاص بشــأن حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة فحســب ،بــل فيمــا يعتقدونــه بشــأن العالــم المحيــط
ومواطنــه
بهــم ودورهــم فــي اإلســهام فــي الحفــاظ علــى تنوعــه البيولوجــي َ
الطبيعيــة .ويجــب أن تكــون المعلومــات المتعلقــة بإعــادة االســتخدام والتدويــر
جــزءا مــن رســالة المؤسســة فيمــا يتعلــق باالســتدامة البيئيــة.
ً
ســيتمكن النــاس مــن “إحــداث تغييــر” عنــد قيامهــم بزيــارة حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة التــي تلتــزم بتقديــم النصائــح العمليــة لزوارهــا وكــذا
االقتراحــات التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ إجــراءات شــخصية مهمــا كانــت بســيطة،
ويجــب علــى كل مؤسســة تحديــد مــدى ارتبــاط حمايــة الطبيعــة بــأرواح النــاس
والتيســير عليهــم التخــاذ اإلجــراءات.
وربمــا تكــون أفضــل وســيلة فعالــة يمكــن أن تعمــل بهــا حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة للتشــجيع علــى التغييــر هــي ســعيها علــى ســبيل المثــال إلــى
أن تصبــح بيئــة مســتدامة فــي كافــة أنشــطتها مــن خــال اســتخدام مــواد البنــاء
المائمــة وإدارة النفايــات واإلمــدادات والخدمــات الغذائيــة والتجــارة العادلــة
ً
فحقــا
والسياســات األخاقيــة الخاصــة بجمــع التبرعــات والرعايــة واالســتثمارات.
يمكــن أن تحظــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بهــذه األنشــطة بــكل فخــر.
لــن يقــوم مجتمــع حدائــق الحيــوان بزيــادة فهمــه لطبيعــة الحفــاظ علــى التنــوع
أيضــا ســيحث زواره علــى اتخــاذ
البيولوجــي وتقديــر دوره فحســب ،ولكنــه ً
إجــراءات إيجابيــة إلحــداث تغييــر فــي الحيــاة علــى كوكــب األرض مــن خــال نشــر
الــدور الــذي يقــوم بــه فــي هــذا الصــدد ،ومــن ثــم ســينتاب النــاس شــعور أقــل
بالذنــب والعجــز فيمــا يتعلــق بحــال كوكبنــا ،كمــا ســيتمتعون بالمزيــد مــن اإلرادة
والقــدرة لتقديــم مســاهمتهم الشــخصية.

دور حدائق الحيوان واألحواض المائية كمصدر لإللهام
دافعــا يحــث النــاس علــى اإلســهام
ســتمثل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
فــي الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي ،وهنــاك ارتبــاط وثيــق يبــدأ مــن حمايــة
الطبيعــة حتــى التعليــم ومــن التعليــم حتــى اإللهــام ومــن اإللهــام وصـ ً
ـوال إلــى
المتعــة والمــرح.

حدائق الحيوان واألحواض المائية تلتزم بالمسؤولية
يجــب أن تتحلــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة باألمانــة والصراحــة فيمــا
يتعلــق بكافــة أنشــطتها ،ويجــب أن ترحــب بإجــراء الفحــص الوثيــق لكافــة
برامجهــا الخاصــة بالرفاهيــة والتكاثــر والبحــث والتعليــم .وفــي الســنوات
المقبلــة يجــب أال تحمــل كلمــة “حديقــة حيــوان” أي معنــى ازدرائــي أو مشــكوك
فيــه ،حيــث يجــب أن تكــون علــى نفــس القــدر مــن القبــول الــذي القتــه كلمــة
“األحــواض المائيــة” فــي الســنوات األخيــرة.
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دور حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي رعايــة الحيوانــات
التــي تعيــش فيهــا
يجــب علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة نشــر مــا تقــوم به من تحســينات
متواصلــة لتحقيــق رفاهيــة الحيــوان وتصميــم الســياج بمــا يعــود بالنفــع علــى
المواطــن الطبيعيــة الفســيحة التــي تثــري حيــاة
كل مــن الحيوانــات والــزوار وكــذا َ
ٍ
الحيوانــات وتقــدم تجربــة ممتعــة للــزوار.
تتحســن رفاهيــة الحيــوان باســتمرار حيــث تــزداد المعرفــة باحتياجــات الحيوانــات
الجســدية والبيئيــة والنفســية مــن خــال البحــث والماحظــة ،فالحيوانــات التــي
تعيــش داخــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ذات اإلدارة الجيــدة والمنظمة
تنعــم بالرفاهيــة مــن خــال تنــاول الغــذاء الصحــي والحصــول علــى الرعايــة
البيطريــة والمواطــن الطبيعيــة المائمــة وغيــاب الحيوانــات المفترســة .كمــا
ترحــب حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بإجــراء األبحــاث الجديــدة المتعلقــة
ـديا ونفسـ ًـيا.
بــإدارة حيواناتهــا جسـ ً
وعلــى نحـ ٍـو متزايــد ،يوضــع تشــريع صــارم ومائــم لحمايــة الحيوانــات والنــاس
داخــل حدائــق الحيــوان وغيرهــا مــن المؤسســات المشــابهة حيــث إن حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة الناجحــة ترحــب وتشــارك فــي وضــع تشــريع
وتطويــره؛ حيــث يجــب أن تكــون علــى أتــم اســتعداد لاعتــراف بــأن تلــك
ضمنيــا ،غيــر
واقعيــا أو
الحدائــق التــي فشــلت فــي االلتــزام بهــذه التشــريعات،
ً
ً
مقبولــة .وبعيـ ًـدا عــن احتماليــة المســاومة علــى رفاهيــة الحيــوان فــإن الحدائــق
الفقيــرة تتســبب فــي حــدوث أضــرار شــديدة علــى ســمعة وصــورة الحدائــق
الجيــدة فــي كل مــكان.
يحتــاج مجتمــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة إلــى القيــام بكافــة مــا
يســتطيع القيــام بــه للمســاعدة فــي تحســين تلــك المؤسســات التــي تحتــاج إلى
الحفــاظ عليهــا ،بينمــا يجــب علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة الجيــدة أن
تكــون حــذرة فــي إقصــاء نفســها بعيـ ًـدا عــن نظيرتهــا التــي تخفــق فــي االلتــزام،
كمــا تعلــن اســتبعادها أو رفضهــا لهيئــات العضويــة اإلقليميــة أو الوطنيــة فــي
حــال لــم تحقــق الحــد األدنــى مــن معاييــر الرفاهيــة والحمايــة والتعليــم.

دور حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي جلــب المنافــع
لســكان الحضــر
فــي الوقــت الراهــن ،تقــع علــى عاتــق أطفــال الحضــر مســؤولية حمايــة الطبيعــة
وتكويــن اآلراء المســتقبليةُ .
وتعــد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أماكــن
ً
لاســتمتاع بالســام النســبي والهــدوء ،والروحانيــة أحيانــا ،ويتوجــب عليهــا
التشــديد علــى قيمــة الســماح بعــودة النــاس إلــى االرتبــاط بالطبيعــة والشــعور
الجيــد تجــاه أنفســهم ومكانهــم فــي النظــام الطبيعــي لألشــياء .فحدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة أماكــن تتجمع فيها األســر والمجموعــات االجتماعية
حيــث يطلعــون علــى القيــم المتبادلــة عــن الحيــاة البريــة والطبيعــة ويطورونهــا.

منهج حدائق الحيوان واألحواض المائية األخالقي
تتســم األخاقيــات الخاصــة بــإدارة الحيوانــات بكونهــا معقــدة حيــث يحتــاج
مجتمــع حدائــق الحيــوان إلــى الســعي للعمــل بمنهــج عالمــي ُمشــترك لتفســير
القضايــا األخاقيــة العســيرة الناشــئة مــن إدارة الحيوانــات لغــرض حمايتهــا بمــا
فــي ذلــك مــا يحــدث مــن اســتبعادها ألغــراض إداريــة.

دور حدائق الحيوان واألحواض المائية التعليمي
لطالمــا ُعــرف التعليــم بكونــه أحــد العوامــل الرئيســة لنجــاح حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة ،إال أن حدائــق الحيــوان تحتــاج إلــى تفســير ذلــك علــى أرض
وضوحــا؛ فكيــف يمكنهــا أن تكــون أماكــن لاستكشــاف
الواقــع بطريقــة أكثــر
ً
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والدراســة مــدى الحيــاة؟ وكيــف يمكــن طــرح المواضيــع ذات الصلــة بمجموعــة
واســعة مــن المناهــج التعليميــة؟ وكيــف يمكــن أن يــؤدي التعليــم فــي كثيـ ٍـر مــن
األحيــان إلــى إحــداث التغييــر؟

العضويــة فــي حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة تســاعد علــى
حمايــة الحيــاة البريــة
يمكــن تشــجيع النــاس علــى دعــم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ألغــراض

6.4

االستمتاع داخل حدائق الحيوان واألحواض المائية وحمايتها ال يمكن أن يحل أحدهما محل اآلخر

ال يجــب أن توجــد أي مشــكلة فــي تعزيــز دور حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة كوجهــة للمتعــة والمــرح إضافــة إلــى دورهــا فــي الحمايــة والتعليــم
والرفاهيــة والبحــث .ومــن المفتــرض أن يكــون الهــدف مــن زيــارة حديقــة
الحيــوان االســتمتاع حيــث ُتذكــر النــاس بســحر الحيــاة ومتعــة الطبيعــة حتــى أن
ً
أكثــر أفــام الحيــاة البريــة الوثائقيــة جـ ً
واتقانــا ال يمكــن أن تحــل محــل التجربــة
ـودة
الحيــة لرؤيــة حيوانــات حقيقيــة ُيعتنــى بهــا وتعيــش فــي مواطــن طبيعيــة مثيــرة
أو متعــة االســتماع المباشــر للقصــص الشــخصية الخاصــة بفريــق الحفــاظ علــى
الحيوانــات .فإســتراتيجيات التواصــل المدروســة بعنايــة مــن شــأنها أن تســاعد
الــزوار علــى التعلــم فــي حيــن يحظــون بالمتعــة والمــرح.
يمكــن تحقيــق الخبــرات التفاعليــة مــن خــال تفاعــل فريــق العمــل
بحدائــق الحيــوان مــع الحيوانــات حينمــا يقــوم الحــراس أو فريــق مقدمــي
المعلومــات بتوضيــح للظواهــر الطبيعيــة وشــرحها ،تلــك التفاعــات
يجــب أال تتســبب فــي حــدوث ضغــط غيــر مرغــوب فيــه علــى الحيوانــات
التــي تعيــش بتلــك الحدائــق.
يجــب تشــجيع الــزوار علــى فهــم طبيعــة االرتبــاط المباشــر بيــن االســتمتاع
الــذي يشــعرون بــه خــال زيارتهــم فــي الوقــت الراهــن وحمايــة األنــواع
المهــددة باالنقــراض فــي المســتقبل.

6.5

عامــة وليــس ألســباب اقتصاديــة فــي حالــة اطاعهــم علــى مــا يقدمــه المــال
الــذي يدفعونــه مــن مســاعدات مباشــرة فــي حمايــة الطبيعــة داخــل البريــة ،وفــي
تحســين الرفاهيــة فــي حدائــق الحيــوان أو األحــواض المائيــة والكيفيــة التــي
تعمــل بهــا حدائــق الحيــوان مــع أجهــزة الحمايــة األخــرى فيمــا يتعلــق بالفعاليــات
وعمليــات الترويــج والمعــارض وغيرهــا .يجــب علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض
ً
مطلقــا للتوجــه بالشــكر إلــى النــاس لمــا يقدمونــه
المائيــة أال ُتفــوت الفرصــة
مــن دعــم لحمايــة الطبيعــة والتنــوع البيولوجــي مــن خــال الزيــارات الصباحيــة
أو االشــتراك أو الرعايــة.

يجــب توفيــر كافــة الفــرص للــزوار ليقومــوا بالتحــدث مــع فريــق العمــل
ومعاملتهــم كضيــوف فــي رحلــة مشــتركة الستكشــاف مســتقبل
الطبيعــة وتقييمــه.

كليــا مــع مؤسســات
عندمــا تتكامــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ً
ـعورا حسـ ًـنا لزيارتهــم حيــث
ووكاالت الحمايــة األخــرى سيشــعر الــزوار شـ ً
يــدرون مــدى مســاهمتها بإيجابيــة فــي حمايــة األنــواع المهــددة باالنقــراض
والمواطــن الطبيعيــة.
ســيحفز حــب مســاعدة الغيــر النــاس عندمــا يصبحــون أعضــاء ورعــاة فــي
حدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة حيــث سيتشــاركون لغــرض تقديــم دعــم
ألهــداف الحمايــة وليــس ألن العضويــة تقــدم فقــط “تذكــرة موســم”
لزيــارة مــكان الجــذب أو غيــره مــن المنافــع.

إن الهــدف الشــامل مــن التواصــل فــي هــذا المضمــون هــو تقديــر دور حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة واحترامهــا كمؤسســات حمايــة ،وســيتوافق دور
كليــا مــع المتعــة التــي تقدمهــا حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
الحمايــة هــذا ً
لزوارهــا ،فالمتعــة والحمايــة أمــران متكامــان وال يمكــن أن يحــل أحدهمــا محــل
اآلخــر.

استيعاب الرسالة من خالل

تصميم إستراتيجية

الــدول التــي يجــري بهــا العمــل داخــل البيئــة الطبيعيــة.

الخطــوة العمليــة األولــى التــي يمكــن أن تتخذهــا أي حديقــة حيــوان أو أحــواض
مائيــة هــي تصميــم إســتراتيجية تواصــل.

يتعيــن علــى فريــق التســويق والتعليــم داخــل حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة العمــل الوثيــق مــع بعضهــم وضمــان تواصلهــم مــن خــال نفــس
الرســائل وإن يكــن ذلــك بطــرق مختلفــة وربمــا لجماهيــر مختلفــة.

تحديد هوية الجماهير
أيضــا
الــزوار هــم الهــدف الرئيــس ولكــن يجــب علــى مجتمــع حديقــة الحيــوان ً
نشــر قصــة نجــاح الحمايــة التــي يقــوم بهــا السياســيون ووســائل اإلعــام
واألكاديميــون والتربويــون وغيرهــم مــن األشــخاص المؤثريــن ،ويجــب أن
تتواصــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بفعاليــة أكثــر مــع بعضهــا ومــع
كافــة فريــق العمــل والمتطوعيــن داخــل منظماتهــم.

التواصل المتكامل
إن المنهــج المتكامــل للتواصــل مطلــوب للقيــام بالنشــر الفعــال ألعمــال
الحمايــة التــي تقــوم بهــا حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة داخــل وخــارج
البريــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،يجــب علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
إقامــة روابــط بيــن فريــق التســويق والعلمــاء وفريــق العمــل الخــاص بالحيوانــات
والفريــق التعليمــي لضمــان تبــادل المعلومــات داخــل كل مؤسســة ،ويجــب
أيضــا إقامــة روابــط مــع الفريــق المحلــي ومنظمــات الحيــاة البريــة فــي
عليهــم ً

األنشطة المتكاملة لحدائق الحيوان
كليــا مــع األنشــطة األخــرى للحدائــق؛ كالتخطيــط
يجــب أن يتكامــل التســويق ً
الخــاص بجمــع الحيوانــات وعمليــات المراجعــة األخاقيــة وتصاميــم التســييج
لحدائــق الحيــوان والفعاليــات وترجمتهــا ،كمــا يجــب القضــاء علــى االســتقطابية
ً
أحيانــا بيــن فريــق التســويق وفريــق رعايــة الحيوانــات حيــث يعمــل
التــي تنشــأ
كل فــرد تجــاه نفــس الهــدف وتكــون األنشــطة أكثــر فعاليــة إذا عمــل النــاس مــع
بعضهــم البعــض.

التواصل اإليجابي
يجــب أن تضمــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أن عمليــات التواصــل
تبريــرا لتصرفاتهــا حيــث ال توجــد حاجــة التخــاذ موقــف دفاعــي،
ال تمثــل
ً
وباألحــرى ،يجــب علــى عالــم حدائــق الحيــوان اتخــاذ موقــف إيجابــي اســتباقي
فــي كافــة عمليــات التواصــل التــي تجريهــا .وعلــى وجــه التحديــد ،يجــب أن تحتفل
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المؤسســات أكثــر بإنجازاتهــا وتؤكــد علــى الحاجــة لحمايــة الطبيعــة والتنــوع
البيولوجــي والقيــام بتفســيرها ،كمــا أن القيــام بذلــك سيشــعر المتشــككين
براحــة أكثــر حتــى أنهــم سيتحمســون لزيــارة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائية.
يجــب أن تتحلــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بوضــوح أكثــر مــع اإليجــاز
والثبــات فــي رســائلها التــي يدعمونهــا ،ولغــرض ذلــك ،يجــب عليهــم العمــل بكـ ٍـد
أكثــر لماءمــة طبيعــة الرســائل التــي يتعيــن أن تكــون إيجابيــة ومتســمة بالتفــاؤل.
إن ازديــاد التدميــر الــذي يحــدث للمــوارد الطبيعيــة علــى كوكبنــا والمواطــن
الطبيعيــة والحيــاة البريــة يمكــن أن يكــون إنــذار بخطــر ،وعلــى مــا يظهــر ،ال يمكــن
تخطيــه ،ولــذا يجــب علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة اســتغال كل
فرصــة لتنشــر بيــن النــاس قصــص نجــاح الحمايــة وكيــف لهــم المشــاركة فيهــا.
ال يمكــن الســماح باســتمرار انخفــاض التنــوع الحيــوي ويجــب علــى المؤسســات
أن تنبــه النــاس بأنهــم قــوة إيجابيــة للخيــر فــي المعركــة ضــد هــذا االنخفــاض.
يجــب أن يكــون مســؤولو التواصــل بحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
واضحيــن فــي المقصــد مــن الحمايــة ،وعلــى وجــه التحديــد ،يجــب عليهــم
االعتــراف بوجــود اختــاف بيــن الحمايــة المباشــرة التــي تدعــم العمــل الميدانــي
فــي البريــة وتلــك البرامــج خــارج البريــة ،والحمايــة غيــر المباشــرة حيــث تعمــل
علــى تغييــر التصرفــات والســلوكيات.

التعاون مع حدائق حيوان وأحواض مائية أخرى
يجــب أن تســعى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة إلــى العمــل مــع بعضهــا
بجديــة أكثــر ،فمــن خــال إقامــة العاقــات وتبــادل المعلومــات وتقييــم األداء
يمكنهــم تبــادل المعلومــات الرئيســة التــي يمكــن اإلخبــار بهــا بعــد ذلــك لعــدد
أكبــر مــن الجماهيــر .تحتــاج المؤسســات إلــى تبــادل المعلومــات لغــرض تقييــم
األداء واألغــراض التســويقية فعلــى ســبيل المثــال ،تبــادل المعلومــات الخاصــة
بعــدد األنــواع المهــددة باالنقــراض فــي البرامــج المــدارة وقصــص نجــاح التكاثــر
وعــدد الــزوار المعرضيــن لرســائل الحمايــة وعــدد أطفــال المــدارس ومجموعــة
المواضيــع التــي تــم دراســتها وعــدد ونطــاق مشــاريع البحــث التــي نفــذت وتلــك
األنــواع التــي أعيــدت إلــى البريــة بنجــاح (مــع الحــرص علــى عــدم زيــادة التوقعــات
غيــر المائمــة هنــا) وعــدد ونــوع مشــاريع الحمايــة داخــل البيئــة الطبيعيــة التــي
تدعمهــا حدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة .وتعمــل وازا علــى جمــع قاعــدة بيانــات
عالميــة تضــم مشــاريع الحمايــة التــي يعمــل بهــا أعضاؤهــا.
ومــن خــال جمــع وتبــادل المعلومــات عــن هــذه الطبيعــة ،ســيصبح للرســائل
تأثيــر أكثــر قــوة ،حيــث ســتبني حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة شــبكاتها
ً
وتدعمهــا كمــا ســيصبح مجتمــع حدائــق الحيــوان ً
تعاونــا ،وبالمقارنــة،
كيانــا أكثــر
يجــب توســيع هــذا النــوع مــن إقامــة العاقــات لتشــمل وكاالت الحمايــة
والمنظمــات غيــر الحكوميــة.

زيادة االحترافية
يحتــاج مجتمــع حدائــق الحيــوان إلــى زيــادة مســتوى احترافهــا فــي مهــارات
جــزءا
التواصــل الخاصــة بفريــق عملــه حيــث يجــب اعتبــار مســؤولي التســويق
ً
رئيســا مــن فريــق اإلدارة العليــا ألي حديقــة حيــوان أو أحيــاء مائيــة ويجــب تطويــر
ً
مهاراتهــم مــن خــال تلقــي التدريــب والســفر وإقامــة العاقــات.
يجــب أن يكــون لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة إســتراتيجيات موضوعــة
تدعمهــا التقنيــات المائمــة ،ومــن ثــم تســتطيع نشــر رســائلها فيمــا بينهــا
بســرعة وفعاليــة وكــذا مــع وســائل اإلعــام والمنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا،
مــن الضــروري أن تعمــل حدائــق الحيــوان عنــد الطــوارئ علــى خطــة األزمــة
المتفــق عليهــا والمائمــة والمرتبطــة بمؤسســتها ومؤسســات العضويــة
اإلقليميــة التابعــة لهــا.
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وسائل التواصل
يجــب علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة اســتغال كل فرصــة لتفســير مــا
يحققونــه بالفعــل لحمايــة الطبيعــة مــن خــال أي وســيلة ،ويســتخدم اإلنترنــت
كأداة لتنفيــذ ذلــك ،فعلــى الصعيــد غيــر الرســمي الــذي ال يقــل أهميــة ،يجــب
إخطــار كافــة فريــق العمــل باألهــداف جيـ ًـدا وليــس فقــط هــؤالء مــن المســؤولين
فــي المقدمــة للتحــدث إلــى الــزوار ،ومــن ثــم فإنهــم عندمــا يتحدثــون إلــى
األصدقــاء والعائلــة يمكنهــم تفســير مــا الــذي تقــوم بــه المؤسســة التابعــة لهــم
تجــاه حمايــة الطبيعــة.
ويمكــن نشــر التوعيــة لحمايــة الطبيعــة بعــدة طــرق تبدأ مــن المحادثات الرســمية
والجــوالت والافتــات التوضيحيــة والكتيبــات اإلرشــادية حتــى النشــرات
والملصقــات والتقويمــات والبرامــج اإلعاميــة والفعاليــات األســرية وورش
العمــل والمعــارض الفنيــة والتصويريــة وحتــى الحقائــب الورقيــة فــي محــال
تقريبــا حــد لتنــوع وســائل اإلعــام التــي يمكــن اســتخدامها
الهدايــا ،وال يوجــد
ً
جــدا وفــي ذات الوقــت دعــم
لدعــم ونشــر قضايــا حمايــة الطبيعــة المعقــدة ً
الرســالة الخاصــة بحمايــة الطبيعــة داخــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة.

ما اللغة المستخدمة؟
يجــب علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة اســتخدام اللغــة المباشــرة
ُّ
وتجنــب اســتخدام اللغــة االصطاحيــة أو المصطلحــات الفنيــة
حيثمــا أمكــن،
المفســرة.
غيــر ُ

المجموعات غير المؤيدة لوجود حدائق الحيوان
يجــب علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مواجهــة المنتقديــن بأمانــة
وتزويدهــم بالعلــم الجيــد ،كمــا يجــب التحلــي بالصــدق عنــد االســتماع إلــى
منتقديهــم وتبــادل مخاوفهــم ،ودعوتهــم لزيارتهــا حتــى يــروا مــا الــذي تقــوم بــه
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة خــال القــرن الحــادي والعشــرين .وحيثمــا
أمكــن ،يجــب عليهــم إشــراك األشــخاص أو المجموعــات غيــر المؤيــدة لوجــود
حدائــق الحيــوان فــي المناظــرة ،وإذا اســتوعبت حدائــق الحيــوان القضايــا التــي
يطرحهــا النــاس ،فإنهــا يمكــن أن تتفــق علــى رســالة وإســتراتيجية ثابتــة داخــل
الشــبكات المحليــة أو اإلقليميــة أو الوطنيــة ،ومــن ثــم تتمكــن مــن التحكــم فــي
المناظــرة وتحويلهــا إلــى مســتوى آخــر يتعلــق بالقيمــة الطويلــة األجــل لحمايــة
حدائــق الحيــوان .يجــب علــى مجتمــع حدائــق الحيــوان أن يتحلــى باالســتباقية
عنــد االحتفــال واإلشــادة بــكل مــا هــو جيــد فيمــا يتعلــق بحدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة.
يجــب أن تتحلــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بالصراحــة والشــفافية
فــي كافــة أنشــطتها أمــام الجمهــور ومــا يجــري خلــف الكواليــس ،وفــي الغالــب
شــديدا بهــذا األمــر حيــث توفــر الراحــة لزوارهــا
التزامــا
تلتــزم حدائــق الحيــوان
ً
ً
الذيــن ياحظــون رعايتهــا للحيوانــات التــي تعيــش بهــا.
ً
مطلقــا
يجــب أن توافــق حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى أنهــا لــن تقــوم
بإقنــاع كل النــاس برؤياهــا ،وإنمــا ستســير فــي طريقهــا وتعمــل تجــاه التنويــر
وإقنــاع النــاس الذيــن تراودهــم الشــكوك.
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6.6

تقييم النجاح

يمكــن اســتخدام مجموعــة مــن المؤشــرات فــي تقييــم نجــاح إســتراتيجية
التواصــل المتفــق عليهــا.
فعلــى المــدى القصيــر األجــل ،ســتحتاج حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة إلــى
إجــراء اختبــار للتأكــد مــن وضــوح رســائلها وفهمهــا.
وعلــى المــدى الطويــل المــدى ،يجــب عليهــا ماحظــة الزيــادة فــي الوعــي العــام
بوجــه عــام ،ودور حمايــة الطبيعــة داخــل حدائــق
ٍ
لقضايــا حمايــة الطبيعــة
الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى وجــه الخصــوص ،والجمعيــة الدوليــة لحدائــق
(معــا مــن أجــل الحمايــة).
الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )WAZAومهمتهــا ً

الموجــه لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن خــال
يمكــن قيــاس الدعــم ُ
األعــداد المتزايــدة للــزوار وكــذا األعــداد المتزايــدة للعضويــة بحدائــق الحيــوان
وخصوصــا ،تلــك المدفوعــة بدعمهــا لحمايــة الطبيعــة.
وبرامــج الرعايــة
ً
يمكــن قيــاس نجــاح اإلعــام العــام مــن خــال التزايــد المســتمر فــي األخبــار أو
البرامــج أو الخصائــص اإليجابيــة الخاصــة بحمايــة حدائــق الحيــوان.
يجــب أن يكــون هنــاك زيــادة فــي الشــراكات مــع غيرهــا مــن أجهــزة حمايــة
الطبيعــة.

التوصيات
توصــي حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  WZACSبشــدة كافــة روابــط حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة وكافــة حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة مهمــا كانــت صغيــرة أو كبيــرة بتصميــم إســتراتيجية تواصــل وتطبيقهــا ،ويجــب أن يتضمــن ذلــك الخطــوات
الرئيســة التاليــة :تحديــد األهــداف الكليــة للتواصــل والجماهيــر المســتهدفة وتقريــر الرســائل الرئيســة واختيــار الطــرق واألســاليب
وتحديــد المــوارد وتطويــر المراقبــة وتقييــم األســاليب.

أصبــح اإلنترنــت وســيلة مهمــة للتواصــل بالنســبة لعالــم
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،فلــدى  WAZAواألغلبيــة
العظمــى مــن روابطهــا ومؤسســاتها األعضــاء المواقــع
اإللكترونيــة الخاصــة بهــا التــي يتزايــد اســتخدامها لنشــر قضايــا
حمايــة الطبيعــة.
صــورة :مشــاريع حمايــة الطبيعــة التــي تحمــل شــعار
ويذكــر هنــا مشــاريع نــا هانــج وكــوك فيونــغ وكات
ُ ،WAZA
بــا لــدي حديقــة حيــوان مونســتر (مشــروع  WAZAرقــم
 )04007،04008،04009ومشــاريع فونــج نــا -خــي بانــغ لحديقــة
حيــوان كولونــي (مشــروع  WAZAرقــم  )04015علــى الموقــع
اإللكترونــي www.waza.org
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الفصل السابع

الشركات والسياسات
ملخص
يســتعرض هــذا الفصــل رؤيــة حــول التعــاون العالمــي المتزايــد بيــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة وغيرهــا مــن المنظمــات لتحقيــق أهــداف حمايــة الطبيعــة،
دمجــا فريـ ًـدا بيــن الخبــرة الفنيــة والتوضيحيــة واألخاقيــات القانونيــة والبيئيــة والتنــوع البيولوجــي .وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
وتمثــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
ال يمكــن أن تقــف أي حديقــة حيــوان أو أحــواض مائيــة بمفردهــا كجزيــرة منفصلــة حيــث ال يمكنهــا وحدهــا القيــام بــكل مــا يلــزم لحمايــة التنــوع البيولوجــي ،ولــذا،
تحتــاج تلــك المؤسســات إلــى إبــرام شــراكات مــع بعضهــا البعــض ومــع غيرهــا مــن المؤسســات مثــل الحدائــق والمناطــق المحميــة واإلدارات الحكوميــة والحيــاة
البريــة والــوكاالت البيئيــة ومؤسســات رفاهيــة الحيــوان ومؤسســات الحمايــة والمؤسســات األكاديميــة والمهنيــة والثقافيــة والتجاريــة والمؤسســات المجتمعيــة.
يجــب أن تصبــح حدائــق الحيــوان أعضــاء مــن الروابــط الوطنيــة واإلقليميــة وتدعــم زماءهــا ذوي النوايــا الحســنة ولكــن تنقصهــم المــوارد ،ومــع ذلــك يجــب عليهــا دعــم
الحكومــات فــي إصــاح أو إغــاق تلــك التــي تخفــق فــي تحقيــق معاييــر مقبولــة .يمكــن أن تحظــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بالدعــم المشــترك فيمــا بينهــا
مــن خــال تبــادل التدريــب والبرامــج والمــواد وإشــراك الحدائــق المحليــة فــي مشــاريع الحمايــة وبرامــج التثقيــف.
تقيــم الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة عاقــات مــع مؤسســات مختلفــة تتضمــن – IUCNاتحــاد الحمايــة العالمــي سـ ً
ـابقا -وأعضــاء WAZA
كل مــن التصنيــف والترتيــب .تزيــد الشــراكات مــع
ممــن يعتــادون العمــل مــع المجموعــات المتخصصــة التابعــة لاتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة القائمــة علــى ٍ
المؤسســات األكاديميــة فــرص البحــث كمــا تتيــح الشــراكات مــع المــدارس فرصــة للتأثيــر علــى المناهــج التعليميــة ،كمــا يعــزز التواصــل مــع المكتبــات والمعــارض
التاريــخ الطبيعــي اإلبداعــي علــى المســتويين المرئــي والخطــي .وتؤثــر حمايــة الطبيعــة علــى النــاس ًأيــا كانــت مهنتهــم أو حالتهــم االجتماعيــة ولــذا يمكــن تطويــر
مصلحــة مشــتركة مــع المعمارييــن والمهندســين ومخططــي المــدن .كمــا تدعــم الشــراكات مــع وســائل اإلعــام رســالة الحمايــة حيــث تتطلــب  WAZAضــرورة
عمــل كافــة المؤسســات فــي نطــاق تشــريعات الحمايــة وااللتــزام بقواعــد األخاقيــات الخاصــة ب  .)"WAZA Code of Ethics"( WAZAومــن خــال العمــل األخاقــي
وتقديــم المعلومــات يمكــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن التأثيــر علــى الــرأي العــام وســلوكيات التصويــت ،ومــن خــال تطويــر عاقــات تعــاون قويــة مــع
مجموعــة واســعة مــن الشــركاء ،يمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة زيــادة أثرهــا فــي حمايــة الطبيعــة زيــادة حقيقيــة.

الرؤية
مــن خــالل التعــاون المتزايــد والتشــجيع المتــزن ،ســتواصل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة رفــع معاييــر إدارة الحيوانــات وتعليــم الجمهــور التصــرف
بالنيابــة عــن قضايــا حمايــة الطبيعــة والمســاعدة فــي المشــروعات فــي الموقــع ،كمــا ســتدعم الشــراكات مــن التعــاون العالمــي وتســاعد كافــة حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة وغيرهــا مــن مؤسســات حمايــة الطبيعــة لتحقيــق التحســن المطلــوب وبلــوغ األهــداف ،كمــا ســيجري تشــجيع حدائــق الحيــوان واألحيــاء

وخصوصــا تلــك التــي تمتلــك مــوارد و/أو خبــرة قليلــة.
المائيــة علــى مســاعدة بعضهــا البعــض
ً

7.1

مقدمة

فريــدا للخبــرة الفنيــة
دمجــا
تمثــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
ً
والتوضيحيــة واألخــاق القانونيــة والبيئيــة والتنــوع البيولوجــي ،وهنــاك اتجــاه
متزايــد لديهــا للتعــاون مــع بعضهــا البعــض ومــع غيرهــا مــن المؤسســات
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن لحدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة المشــاركة فــي برامــج التكاثــر التعاونيــة أو البرامــج التعليميــة
أو مشــاريع البحــث أو المشــاريع التــي ُتجــرى داخــل الموقــع للمســاعدة علــى منــع
انقــراض األنــواع أو تقليلــه فــي الحيــاة البريــة والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي
وإيجــاد وعــي لحمايــة الطبيعــة داخــل األفــراد والمؤسســات والمجتمعــات.

ذات الــدور الحقيقــي الفعــال بتحســين تلــك األنشــطة وتوســيعها وكــذا مســاعدة
نجاحــا فــي اســتخدام إمكانــات أفرادهــا بطريقــة بنــاءة.
حدائــق الحيــوان األقــل
ً
كمــا ســتدعم الشــراكات مــن التعــاون العالمــي وتســاعد حدائــق الحيــوان وغيرهــا
مــن مؤسســات الحمايــة علــى تحقيــق أهدافهــا الخاصــة بالحمايــة لدرجــة أنــه
يمكــن لحدائــق الحيــوان الصغيــرة القيــام بمســاهمة جوهريــة للحمايــة ومــن
خــال التعــاون يمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة تكويــن شــبكة عالميــة
فعالــة للغايــة مــن خالهــا يمكــن لهمــا الوصــول إلــى عــدد هائــل مــن األفــراد
والمجموعــات المنظمــة ومجتمعــات األعمــال والمؤسســات السياســية.

فعلــى مــدار الســنوات المقبلــة ،ســتقوم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة

إن العمــل بمصداقيــة وصبــر مــع احتــرام الخصائــص السياســية والتاريخيــة
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واالجتماعيــة واالقتصاديــة المتنوعــة ممــا تحويــه كل ثقافة ســيمكن كافــة حدائق
الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن القيــام بالمســاهمة األكثــر ماءمــة تجــاه حمايــة
الطبيعــة فــي إطــار ثقافتهــا واقتصادهــا.

7.2

حديقة الحيوان ليست بجزيرة
المؤسســات األكاديميــة والمهنيــة والثقافيــة والتجاريــة وغيرهــا مــن
مؤسســات المجتمــع (مثــل مؤسســات البحــث والكليــات والجامعــات
والمؤسســات التدريبيــة والمتاحــف وروابــط حدائــق الحيــوان والحدائــق
النباتيــة).

تصــل مجموعــات صغيــرة إلــى نقطــة ال رجــوع فيهــا دون أي تدخــل ،وقــد
اسـ ُـتخدم هــذا الواقــع لتبريــر وجــود حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة والتكاثــر
المشــتركة لألنــواع .إال أن دور حدائــق الحيــوان واألحــواض
مــن خــال اإلدارة ُ
المائيــة فــي حمايــة األنــواع أعظــم كثيـ ًـرا مــن مجــرد توفيــر مــكان آمــن للحفــاظ
علــى الحيوانــات .واليــوم ،تســتثمر هــذه المؤسســات المــوارد لحمايــة
مســاحات كبيــرة مــن المواطــن الطبيعيــة ،كمــا ترعــى األروقــة حيــث يمكــن
لمجموعــات منفصلــة مــن الثدييــات الكبيــرة التفاعــل مــع بعضهــا وتعليــم
الجماهيــر كيفيــة االشــتراك فــي حمايــة المواطــن الطبيعيــة.

البرامج التعاونية لتكاثر الحيوانات

تحتــاج حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة غيرهــا مــن الحدائــق المناظــرة
ً
ارتباطــا ووثاقــة وفعاليــة فــي مشــاركتها فــي الحمايــة ،فهــي
ليكــون دورهــا أكثــر
ال تتمكــن مــن القيــام بكافــة المهــام المرتبطــة بحمايــة التنــوع البيولوجــي،
ولهــا دور أكثــر فعاليــة عندمــا تقــوم بمســاعدة المؤسســات األخــرى الحكوميــة
وغير الحكومية.

تتجســد أحــد األمثلــة الراســخة علــى تبــادل التجــارب والخبــرات بيــن حدائــق
الحيــوان فــي البرامــج التعاونيــة الطويلــة األجــل لتكاثــر الحيوانــات ،فهــي
يمكــن أن توفــر التنــوع الوراثــي الــازم لتحمــل التناقــص فــي المجموعــات
الحيوانيــة وإعــادة الحيوانــات المنقرضــة إلــى البريــة أو علــى األقــل حفــظ المــادة
الوراثية للمستقبل.

وإذا قامــت كافــة حدائــق الحيــوان بتطويــر وســائل حقيقيــة وإبداعيــة للتواصــل
فعليــا فــي إيجــاد شــبكة فعالــة
والتعــاون مــع اآلخريــن فــإن ذلــك سيســاهم
ً
وهائلــة تتميــز بقــدرة أكبــر علــى تحقيــق أهدافهــا .يجــب أن تولــى األولويــة
القصــوى للتعــاون الدولــي بيــن حدائــق الحيــوان ذاتهــا .وهــذا يمكــن تحقيقــه
بســهولة أكثــر مــن خــال روابــط حدائــق الحيــوان اإلقليميــة والوطنيــة التــي
تمثــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المســتقلة ومــن خــال الجمعيــة
الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( ،)WAZAالمنظمــة العالميــة
لحدائــق الحيــوان.

فالمثــال األول علــى تقديــم البرامــج التعاونيــة لتكاثــر الحيوانــات يرجــع إلــى عــام
 1990حينمــا قامــت عــدة حدائــق حيــوان بإرســال احتياطيهــا مــن أيــل األب دايفيــد
إلــى حديقــة ووبــرن آبــي .وفــي عــام  ،1923أنشــأ مديــر حديقــة حيــوان فرانكفورت
الجمعيــة الدوليــة لحمايــة البايســون األوروبــي .وقــد ســاهمت حدائــق الحيــوان
فــي برليــن وفرانكفــورت وهالــي وهامبــورغ -هاغنبيــك وغيرهــا بالحيوانــات
وقبلــت حديقــة حيــوان وارســو بتحمــل المســؤولية الخاصــة بســجل الفــرس
عــام  .1923وقــد اســتلهمت الجمعيــة طريقهــا مــن جمعيــة حمايــة البايســون
األمريكــي المنفضــة فــي أواخــر عــام  1930بســبب نجاحهــا فــي حمايــة هــذه
األنــواع .وعلــى مــدار ســنوات الحقــة ،اســتمر اســتخدام ســجل الفــرس والبرامــج
أيضــا فصــل .)4
التعاونيــة لتكاثــر الحيوانــات فــي الزيــادة بشــكل كبيــر (انظــر ً

أنواع الشراكات
تتضمــن الشــبكة الجماعيــة لحدائــق الحيــوان ً
كا مــن حدائــق الحيــوان والنباتــات
وحدائــق الســفاري وحدائــق األحــواض المائيــة التــي اكتســبت الخبــرة مــن
بعضهــا البعــض ،فالعديــد مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المســتقلة
ـال مــن التطــور مــن خــال تبــادل خبرتهــا المتزايــدة.
قــد وصلــت إلــى مســتوى عـ ٍ
ومرغوبــا
ـدة
ـ
مفي
ـت
ـ
ليس
ـة
ـ
المائي
ـواض
ـ
واألح
ـوان
ـ
الحي
إن الشــراكات بيــن حدائــق
ً
فيهــا فحســب وإنمــا تلــك الشــراكات جوهريــة .وعلــى وجــه التحديــد ،يجــب علــى
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة االهتمــام بإقامــة شــراكات مــع:
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة األخــرى (المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة).

الروابط الوطنية واإلقليمية لحدائق الحيوان واألحياء المائية.

الجمعية الدولية لحدائق الحيوان واألحواض المائية (.)WAZA
أصدقاء روابط حدائق الحيوان.

الحدائق واألماكن المحمية.

اإلدارات الحكوميــة والــوزارات ووكاالت الحيــاة البريــة (مثل الغابــات والبيئة
والتعليــم والزراعــة والتــزاوج الحيوانــي أو الرعاية البيطرية والســياحة).
مؤسسات المجتمع (المؤسسات المدنية والمدارس والمكتبات).
الوكاالت البيئية.

يوضــح المربــع  7-1أمثلــة للشــراكات الفعالــة بيــن حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة وغيرهــا مــن الــوكاالت.

كمــا شــهد عــام  1990إقبــال المزيــد مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
علــى المشــاركة فــي برامــج واســعة النطــاق لحمايــة األنــواع ،وبــدأ العديــد
تحديــدا) فــي المســاعدة فــي المشــروعات
منهــا (فــي الــدول المعتدلــة المنــاخ
ً
فــي الموقــع فــي المناطــق المختــارة بســبب تنوعهــا البيولوجــي المرتفــع .وقــد
هدفــت بعــض المشــاريع إلــى إعــادة توطيــن الحيوانــات المولــودة بحدائــق
الحيــوان إلــى المواطــن الطبيعيــة للبريــة حيــث انقرضــت منهــا ،وقــد صممــت
المواطــن الطبيعيــة ودعــم األروقــة وتعزيــز التوعيــة
مشــاريع أخــرى لحمايــة َ
الخاصــة بحمايــة الطبيعــة بيــن النــاس الذيــن يعيشــون فــي منطقــة طبيعيــة
أيضــا وضــع
تضــم األنــواع المســتهدفة .كمــا تضمنــت برامــج حمايــة األنــواع ً
برامــج منهجيــة وعلميــة مثــل الخطــط الخاصــة بحمايــة األنــواع مــن رابطــة
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )SSPs to AZAوالبرامــج األوروبيــة لألنــواع
المهــددة باالنقــراض مــن الرابطــة األوروبيــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
()EEPs of EAZAوالبرامــج األســترالية إلدارة األنــواع مــن الجمعيــة األســترالية
اإلقليميــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )ASMPs of ARAZPAوبرامــج
الحمايــة األفريقيــة المقدمــة مــن الرابطــة اإلفريقيــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة ( . )AAPs of PAAZABوقــد أصبحــت هــذه البرامــج قاعــدة أساســية
لــإلدارة التعاونيــة للمجتمعــات الحيوانيــة المتواجــدة خــارج بيئتهــا الطبيعيــة
لألنــواع المنتقــاة.

المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة األخــرى لحمايــة الطبيعــة
ورفاهيــة الحيــوان.

WZACS 2005

الشركات والسياسات
المربع 7-1

أمثلة على الشراكات

آسيا

قامــت حديقــة حيــوان تابيــه ومؤسســة طــواف ومدرســة هــان شــان االبتدائيــة ومجلــس الزراعــة ومؤسســة تابيــه لعلــوم الحيــوان بالتعــاون فــي مشــروع األراضــي الرطبــة لحمايــة
ضفــدع العشــب المتواجــد فــي حديقــة حيــوان تابيــه والــذي أصبــح عرضــة لانقــراض بســبب اســتخدام المبيــدات الحشــرية وفقــدان المواطــن الطبيعيــة.

كمــا شــجعت حديقــة الحيــوان المزارعيــن المحلييــن علــى االتجــاه نحــو الطبيعــة وبيــع زنبــق المــاء ،كمــا قدمــت المســاعدة لحمايــة الزنابــق مــن يرقــة العــث الضــارة بــأوراق التبــغ

مــن خــال رش مســتخلصات نباتيــة طبيعيــة وقــص األعشــاب التــي تــؤوي الفراشــات .وقــد نُ ظــم برنامــج تدريبــي للمرشــدين حــول مشــكات األراضــي الرطبــة لطرحهــا علــى

المجتمــع المحلــي .ومــن خــال المجتمــع والشــراكات الوطنيــة ،يســتطيع النــاس اتخــاذ قــرارات صائبــة بشــأن البيئــة تســتند إلــى «القيــم الخمســة التــي تبــدأ بحــرف ( »)Eوهــي

المزايــا االقتصاديــة ( )economicalوالخدمــات البيئيــة ( )environmentalوالمخــاوف األخاقيــة( )Ethicalوالعناصــر «الجماليــة»( )estheticsوالمزايــا التعليميــة(. )educational

أمريكا الشمالية

تُ عــد حديقــة حيــوان بروكفيلــد واحــدة مــن ضمــن  130مؤسســة ومنظمــة حمايــة وبلديــة تقــوم بإبــرام شــراكات مــع  19وكالــة اتحاديــة وحكوميــة وإقليميــة ومــاك األراضــي

الطبيعيــة فــي «اتحــاد شــيكاغو لحمايــة الحيــاة البريــة» .ويمثــل «اتحــاد شــيكاغو لحمايــة الحيــاة البريــة» مجموعــة مــن المنظمــات التــي تكــون مشــروع المحيــط الحيــوي بشــيكاغو
عامــا تمخــض عنهــا العديــد مــن األبحــاث المفيــدة والمعلومــات الثريــة الســتخدام األفــراد والشــركات والمجتمــع والتــي يمكــن أن تنتــج عــن
الكبــرى وهــي مبــادرة عمرهــا ً 15

االحتياطــي األول للمحيــط الحيــوي فــي الحضــر .كمــا تســهم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة والمتاحــف ومراكــز الطبيعــة فــي إجــراء اتصــاالت موســعة وبــذل جهــود
كبيــرة لتوعيــة جماهيــر العاصمــة شــيكاغو .وتوفــر المدينــة عــدة آالف مــن العمــال الميدانييــن المتطوعيــن ممــن يســهمون فــي حمايــة البيئــة وإحيائهــا ،بفضــل اتصالهــا بشــبكة
الســنترال التــي تضمهــا حديقــة حيــوان بروكفيلــد.

أوروبا

تبنــت حديقــة حيــوان كوبنهاجــن مجموعــة مــن قــردة األســد الذهبــي فــي محميــة بوكــو داس أنتــاس الطبيعيــة فــي البرازيــل عــن طريــق ســداد راتــب العالــم البيولوجــي الميدانــي
الــذي يجمــع البيانــات لحمايــة تلــك الحيوانــات علــى المــدى الطويــل .ويســاهم العالــم البيولوجــي بقصــص واقعيــة يجمعهــا مــن الميــدان والتــي يتســنى لحديقــة الحيــوان

اســتخدامها بفعاليــة فــي توضيــح عرضهــا الخــاص بقــردة األســد الذهبــي .وعلــى هــذا النحــو ،تقــوم حديقــة حيــوان كوبنهاجــن وغيرهــا مــن حدائــق الحيــوان الممولــة بجلــب
أنشــطة حمايــة «إليهــا» مــن علــى مســافة تبعــد  10,000كــم مــن أوروبــا .ويحصــل مشــروع قــردة األســد الذهبــي علــى التمويــل لكــي يواصــل إجــراء األبحــاث المهمــة المتعلقــة

بحمايــة الطبيعــة .وقــد امتــد هــذا الموقــف الحقيقــي الجالــب للنفــع ليشــمل «حمايــة األروقــة» وغيرهــا مــن مكونــات المحميــة ،كمــا تتيــح مشــاريع مثــل هــذا المشــروع الفــرص

أمــام حدائــق الحيــوان لدعــم الحمايــة فــي الموقــع وأمــام مشــاريع الحمايــة لتقــوم بجــذب االهتمــام العالمــي إليهــا وتمويلهــا وأمــام تعزيــز فهــم الطبيعــة أثنــاء العمــل.

وفــي يونيــو  ،2003افتتحــت حديقــة حيــوان زيــورخ قاعــة ماســواال وهــي معــرض للغابــة المطيــرة حيــث يحاكــي الظــروف الموجــودة فــي حديقــة ماســواال الوطنيــة بمدغشــقر.
وبيــن أحضــان قاعــة العــرض البالــغ مســاحتها  10,000متــر مربــع مــع مســتويات الرطوبــة التــي تزيــد نســبتها عــن  80%ودرجــات الحــرارة التــي تقــرب  30درجــة مئويــة ،يعيــش

العديــد مــن النباتــات والحيوانــات .وقــد جــاءت أغلــب النباتــات التــي يزيــد عددهــا عــن 17,000مــن البــذور التــي تــم حصدهــا مــن الغابــات الواقعــة خــارج الحديقــة الوطنيــة ونمــت

فــي المشــاتل الزراعيــة التــي أنشــأها مــدراء الحدائــق بدعــم مــن حديقــة حيــوان زيــورخ .فمبنــى الحديقــة يتضمــن الشــاالت المطيــرة مــع المرشــات التــي تــرش كميــة مــن الميــاه
يوميــا ،وال يوجــد ســوى القليــل مــن الحواجــز الفاصلــة بيــن الــزوار والحيوانــات البريــة وهــم يتجولــون فــي الغابــة المطيــرة التــي ُأعيــد ابتكارهــا بصــدق
تصــل إلــى  80,000لتــر
ً

لتحاكــي غابــات مدغشــقر .وهنــاك العديــد مــن العاقــات الرابطــة بيــن معــرض سويســرا والحديقــة الوطنيــة بمدغشــقر ،وبالفعــل ســاهمت حديقــة حيــوان زيــورخ بإمــدادات

ماليــة طويلــة األجــل لعــدد مــن المشــاريع فــي المجتمعــات المحيطــة بالحديقــة والتــي ستحســن إمكانيــة الوصــول إلــى ميــاه الشــرب والرعايــة الصحيــة والتعليــم واألســواق
لغــرض اإلنتــاج المحلــي .وقــد ُوزعــت العوائــد الناتجــة مــن المعــرض الجديــد مــن خــال إدارة خدمــة المحميــات (التابعــة للجمعيــة الوطنيــة إلدارة المحميــات الطبيعيــة )ANGAP

فــي مدغشــقر وجمعيــة حمايــة الحيــاة البريــة ( )WCSفــي نيويــورك للمســاعدة فــي تغطيــة تكاليــف إدارة الحديقــة الوطنيــة ومواصلــة مبــادرات التنميــة فــي القــرى المحيطــة .كمــا
ُشــجع زوار المعــرض علــى الســفر إلــى مدغشــقر وبالتالــي تــزداد المكاســب الســياحية التــي تشــتد الحاجــة إليهــا .كمــا تتميــز منافــع هــذا النــوع مــن الشــراكة المبرمــة بيــن حديقــة

الحيــوان أوروبيــة وحديقــة وطنيــة داخــل دولــة ناميــة وجمعيــة دوليــة لحمايــة الطبيعــة بأنهــا عديــدة وبعيــدة األثــر.

أفريقيا

تتعــاون الرابطــة األفريقيــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )PAAZABورابطــة حمايــة طائــر الكركــي بجنــوب أفريقيــا ( )SACWGلمســاعدة طائــر الكركــي  .وتعــد

ـزءا مــن صنــدوق حمايــة الحيــاة البريــة المهــددة باالنقــراض ،وهــو منظمــة محليــة غيــر حكوميــة .فقــد طــورت برنامــج اســتعادة المجموعــات اإلقليميــة مــن طائــر
( )SACWGجـ ً
الكركــي .ويتطلــب البرنامــج تهيئــة مجتمــع إقليمــي آمــن لطيــور الكركــي األســيرة إلعــادة توطينهــا فــي البريــة .ويشــارك أعضــاء لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ()PAAZAB
مــن خــال تربيــة طيــور الكركــي التــي ترســلها لهــم رابطــة حمايــة طائــر الكركــي بجنــوب أفريقيــا.

أستراليا

قــام أعضــاء الجمعيــة األســترالية اإلقليميــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )ARAZPAفــي بابــوا غينيــا الجديــدة بالتعــاون مــع المجتمعــات المحليــة ومقــر بابــوا غينيــا
الجديــدة لحمايــة الطبيعــة والبيئــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة مثــل منظمــة حمايــة الطبيعــة لتشــكيل اتحــاد حمايــة كنغــر الشــجرة .ويهــدف المشــروع إلــى حمايــة كنغــر الشــجرة
وهــو أحــد أنــواع الكنغــر الــذي ُوصــف مؤخـ ًـرا .وفــي عــام  1998قــدر الباحثــون بأنــه قــد يتبقــى عــدد  100مــن كنغــر الشــجرة ،وال تــزال األنــواع مهــددة بالصيــد ألغــراض احتفاليــة.
ً
ووفقــا التحــاد حمايــة كنغــر الشــجرة ،قــام ممثلــو حكومــة بابــوا غينيــا الجديــدة وحدائــق الحيــوان األســترالية وبابــوا غينيــا الجديــدة بالتفــاوض مــع المجتمعــات المحليــة علــى
بحثً
ميدانيــا لحمايــة الطبيعــة (مشــروع  WAZAرقــم  )04016حيــث
ـروعا
حاليــا اتحــاد حمايــة كنغــر الشــجرة ــا
إيقــاف عمليــات الصيــد .كمــا يجــري
ً
خاصــا عــن كنغــر الشــجرة ومشـ ً
ً
ً
يعمــل علــى تطويــر توعيــة المجتمــع وبرامــج المعلومــات.
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52

الشركات والسياسات

53
مشروعات في الموقع
عــادة مــا تحتــاج حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة التــي ُتقيــم مشــروعات
فــي الموقــع إلــى عقــد شــراكات مــع منظمــات أخــرى ،ســواء أكانــت هــذه
المشــروعات فــي بلــد بعيــدة أو بالبلــد نفســه ،فعندمــا يجريــا مشــروعات فــي

7.3

عدم تكافؤ جميع حدائق الحيوان

ال تفــي كافــة المجموعــات الحيوانيــة التــي ُيطلــق عليهــا حدائــق الحيــوان أو
األحــواض المائيــة بالمعاييــر الازمــة ألعمــال الحمايــة الفعالــة فــي عالــم اليــوم؛
فقــد تفتقــر إلــى مــورد مالــي ثابــت ،أو قــد تتبنــى معاييــر لرعايــة الحيوانات ليســت
بالقــدر الكافــي مــن الجــودة ،أو أخاقيــات مؤسســية رديئــة ،أو ألنهــا ليســت
عضــوا فــي إحــدى منظمــات أو روابــط حدائــق الحيــوان الوطنيــة أو اإلقليميــة
ً
أو الدوليــة.
ُ
ســلبيا علــى
انعكاســا
المصانــة بصــورة ســيئة
ً
وتمثــل المجموعــات الحيوانيــة ُ
ً
المصانــة علــى نحــو جيــد ،بــل وقــد
ـة
ـ
المائي
ـواض
ـ
واألح
ـات
ـ
الحيوان
ـق
ـ
حدائ
ـة
ـ
كاف
ُ
ُتصبــح اسـ ً
ـدرا للقلــق إزاء رفاهيــة الحيوانــات،
ـتنزافا لمــوارد الحيــاة البريــة ،ومصـ ً
وبذلــك ُتشــكل هــذه الحدائــق ً
عائقــا ،وبالرغــم مــن ذلــك ،فقــد يكــون بعضهــا
حســن النوايــا وفــي طريقهــا للوصــول إلــى اســتحقاق االعتمــاد ،ويمكــن النظــر
إلــى مثــل هــذه الحدائــق علــى أنهــا فرصــة ُتطــرح أمــام المنظمــات ذات المعاييــر
العاليــة الجــودة لتقديــم يــد العــون فــي حــل هــذه المشــكلة الجســيمة.
هــذا ،وســتواجه جميــع حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة التي تمتلــك موارد
تحديــا لعقــد شــراكات مــع المؤسســات التــي تحمــل نوايــا حســنة ولكنهــا
جيــدة
ً
أقــل فــي مواردهــا ،فتوفيــر القيــادة المناســبة والدعــم التقنــي واللوجيســتي
أيضــاُ ،يســاعد هــذه المؤسســات فــي تحقيــق هدفهــا
وربمــا الدعــم المالــي ً
المرتقــب فــي المجتمــع الدولــي للحمايــة ،وفــي الوقــت نفســه ُتثابــر الشــبكة
العالميــة لحدائــق الحيــوان فــي ســبيل دعــم الحكومــات فــي محاولتهــا إلجــراء
إصاحــات أو غلــق حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة التــي ال تلتــزم بمعاييــر
إدارة الحيوانــات والرفاهيــة المطلوبــة.
وفــي العقــد المنصــرم ،أجــرت العديــد مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة،
برامــج للتوعيــة تركــز علــى المشــروعات فــي الموقــع فــي بقــاع أخــرى مــن العالم،
أراض بريــة وإدارتهــا
ٍ
وتضــم هــذه المشــروعات تأســيس مراكــز للتكاثــر وشــراء
وتحســين المواطــن الطبيعيــة والنقــل مــن مــكان آلخــر وبرامــج إعــادة التوطيــن،
والتوعيــة المجتمعيــة والتنميــة ،وفــي العــادة تحتــاج إلــى مــوارد أساســية؛ ماليــة
وعينيــة خــال مــدة العمــل ،والنقــل التقنــي والتدريــب ،إضافــة إلــى أن حدائــق
الحيــوان واألحيــاء المائيــة فــي المناطــق المتقدمــة تكــون فــي وضــع يســمح لهــا
وتقنيــا ً
وفقــا لمعاييــر حدائــق الحيــوان حــول
ماليــا
ً
بقيــادة عمليــات التحســين ً
العالــم.
ُ
وتوفــر مشــروعات الحمايــة فــي الموقــع فرصــة جيــدة لتوطيــد العاقــات بيــن
حدائــق الحيــوان وبعضهــا وبيــن األحــواض المائيــة وبعضهــا مــن خــال النقــل

7.4

الموقــع فــي المســتقبل فإنهمــا ســيحتاجان إلــى تنســيق أنشــطتها مــع أنشــطة
روابــط حدائــق الحيوانــات الوطنيــة واإلقليميــة ومنظمــات حمايــة الحيــوان
المحليــة.

التقنــي والتدريــب ،وتحديـ ًـدا فــي مجــاالت التثقيــف ومهــارات اإلدارة األساســية
والتســويق .فمــن الممكــن أن تكــون حدائــق الحيــوان واألحواض المائيــة المحلية
مــوارد رئيســة لمشــاركة المجتمعــات المحليــة فــي المشــروعات وتشــجع
األفــراد علــى تقديــر بيئتهــم الطبيعيــة ،وهكــذا يتحتــم علــى المؤسســات التــي
تجــري مشــروعات فــي الموقــع أن تبــذل قصــارى جهدهــا فــي ســبيل ضــم
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المحليــة إلــى المشــروع متــى كان األمــر
مجديــا ،وتســاعد هــذه العاقــات المؤسســات المحليــة فــي تعزيــز الفهــم
ً
واإلســهام فــي اســتدامة اإلدارة المحليــة للحيــاة البريــة .وفضـ ًـا عــن ذلــك ،ليــس
مــن المناســب أن تتجاهــل حدائــق الحيــوان أو األحــواض المائيــة الجيــدة المــوارد
المشــتركة بمشــروع ميدانــي المؤسســات الحيوانيــة األقــل فــي الصيانــة
والمــوارد بالمنطقــة ،ويتعيــن علــى المؤسســات التــي لديهــا مــوارد جيــدة أن
تســعى للعمــل مــع المؤسســات المحليــة لتحســين معاييرهــا وقدراتهــا.
وهكــذا تبنــى الثقــة المتبادلــة وتســود روح التعــاون بيــن حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة فــي جميــع بقــاع العالــم نتيجــة لهــذا التفاعــل والشــراكات،
فتتعــرف حدائــق الحيــوان المحليــة علــى معاييــر المجتمــع الدولــي لحدائــق
الحيــوان وأخاقياتــه .وعــادة مــا تســهم المؤسســات األدنــى فــي المعاييــر فــي
إقليميــا وتــروج للقيــم المشــكوك فيهــا بيــن الزائريــن ،وقــد
هــدم الحيــاة البريــة
ً
جديــا فــي هــذه الحــاالت
يكــون اإلرشــاد الدقيــق والتفاعــل وعقــد شــراكات ُم ً
للوصــول إلــى الحمايــة اإلقليميــة ،واألمــر نفســه فــي جانــب إجــراء األبحــاث
لزامــا علــى
الميدانيــة وتحســين المواطــن الطبيعيــة ،وأينمــا أمكــن فإنــه يكــون ً
حدائــق الحيــوان التــي ُتجــري مشــروعات داخــل الموقــع أن تقــوم بالتنســيق مــع
الروابــط الوطنيــة واإلقليميــة؛ وإن لــم تكــن هــذه الروابــط موجــودة بالمنطقــة،
فعليهــا أن تتعــاون مــع حدائــق الحيــوان المســتقلة.
وللشــراكات المتكافئــة مثــل تبــادل التدريــب ،القــدرة علــى تعزيــز الفهــم
والصداقــة لــدى الطرفيــن؛ حيــث يتلقــى فريــق العمــل التابــع لحديقــة الحيــوان
تدريبــا علــى ثقافــة الدولــة المضيفــة واقتصادهــا وحــول األمــور التقنيــة
المــزورة
ً
المتعلقــة بالحمايــة ،وفــي المقابــل يمكــن لألفــراد مــن ثقافــات قديمــة المشــاركة
بمــا لديهــم مــن معرفــة بأســاليب اإلدارة البديلــة واألدويــة المحليــة واألطعمــة
الطبيعيــة ،وبذلــك ُيســاعد تبــادل المعرفــة علــى هــذا النحــو فــي تحســين فهمنــا
لطبيعــة األنــواع المحميــة داخــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،وكذلــك
تحســين قدرتنــا علــى تفســير أهميــة بعــض الحيوانــات فــي الثقافــات األخــرى،
األمــر الــذي يوفــر جـ ًـوا يمكــن أن ُتعقــد فيــه شــراكات حقيقيــة ومتكافئــة (راجــع
الفصــل الخامــس).

عالقات وارتباطات خاصة

الجمعية الدولية لحدائق الحيوان واألحياء المائية ()WAZA
ُتشــجع  WAZAإقامــة الشــراكات فيما بين حدائق الحيوانــات واألحواض المائية
من كافة األحجام واألعمار ودرجات التعقد ،وكذلك الشــراكات مع المؤسســات
مؤخــرا فــي تعزيــز االتصــاالت
والهيئــات واألفــراد ذوي الصلــة ،لــذا شــرعت
ً
والعاقــات الرســمية مــع الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة والمنظمــات

الدوليــة غيــر الحكوميــة وبخاصــة  IUCNوروابــط النقــل وبرنامــج األمــم المتحــدة
للبيئــة القائــم علــى إدارة اتفاقيــة التجــارة الدوليــة باألنــواع المهــددة باالنقــراض
مــن الحيوانــات والنباتــات البريــة .وبالفعــل عقــدت  WAZAوحدائــق الحيوانــات
مــن أعضائهــا شــراكات مــع منظمــات ذات عقليــة محترفــة مثــل الرابطــة الدوليــة
للتوعيــة بحدائــق الحيوانــات.
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الشركات والسياسات
يتعيــن علــى  WAZAأن تصــب تركيزهــا علــى تقديــم االستشــارات الفنيــة
والعلميــة ،مــع وضــع زيــادة مســتوى حمايــة األنــواع األخــرى والمواطــن الطبيعيــة
المســتدام وتحســين ُســبل حمايــة
بعيــن االعتبــار ،إضافــة إلــى تعزيــز التطويــر ُ
الحيوانــات وذلــك مــن خــال االســتعانة بعــدد ضخــم مــن العلمــاء الذيــن
يمثلونهــا ،وكذلــك يتعيــن عليهــا توســعة عاقــات الشــراكة الخاصــة بهــا وإضفــاء
الطابــع الرســمي عليهــا ،وذلــك عــن طريــق منــح العضويــة إلــى للمنظمــات
المحترفــة المهتمــة بالعمــل تحــت رعايتهــا ،وبتحريــر مذكــرات التفاهــم مــع
وكبــرى المنظمــات غيــر الحكوميــة غيــر المهتمــة بالحصــول
الهيئــات الحكوميــة ُ
علــى عضويــة االنتســاب .وعلــى  WAZAأن تقــوم فــي المنتديــات مثــل
مؤتمــرات أطــراف االتفاقيــات الدوليــة بالتنســيق بيــن أنشــطة المنتدبيــن مــن
روابــط حدائــق الحيوانــات وأولئــك المنتدبيــن مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة المســتقلة.

االتحاد العالمي لصون الطبيعة ()IUCN
يمنــح  ،IUCNبمــا لديــه مــن أعضــاء حــول العالــم ومقــرات إقليميــة ومحليــة
ولجــان تمتلــك مجموعــات مــن المتخصصيــن فــي العلــوم ومتخصصيــن
فنييــن وخبــراء السياســات ،العديــد مــن الفــرص إلقامــة عاقــات مــع مجتمــع
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،وتتمتــع لجنــة حمايــة األنــواع بقيمــة خاصــة
بفضــل اســتضافتها لمجموعــات منظمــة مــن المتخصصيــن فــي التصنيــف
الحيــوي وفــرق عمــل متخصصــة لديهــا معلومــات وفيــرة وخبــرة كبيــرة فــي
مجــال التصنيفــات الحيويــة ألغــراض الحمايــة وأحيــاء الحمايــة والطــب البيطــري
وتغييــر أماكــن الكائنــات الحيــة وقضايــا بيئيــة أخــرى ،وبإمــكان حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة الوصــول إلــى هــذه المعلومــات مــن خــال التواصــل مــع
مجموعــات المتخصصيــن ،وبــدوره يســتطيع مجتمــع حدائــق الحيــوان مســاعدة
مجموعــات المتخصصيــن للتواصــل مــع األفــراد والمنظمــات ذوي الصلــة فــي
البلــدان والمناطــق التــي ال يكــون لهــم فيهــا جهــات تمثيــل.
تســاعد العاقــات مــع مجموعــات المتخصصيــن ذوي الصلــة علــى وجــه التحديــد
عندمــا تشــرع إحــدى حدائــق الحيــوان فــي دراســة مشــروع ميدانــي ،وقد ســاعدت
بالفعــل بعــض حدائــق الحيوانــات بتمويــل الرســائل اإلخباريــة لمجموعــة
المتخصصيــن واألنشــطة الخاصــة بهــا؛ مثــل :تلقــت الرســائل اإلخباريــة
والدوريــة الخاصــة بالمجموعــة التخصصيــة للقــوارت والزباديــات والرتونيــات:
دعمــا مــن
حمايــة صغــار آكات اللحــوم ("ً ،)"Small Carnivore Conservation
حديقــة حيــوان أنتويــرب وحديقــة حيــوان واألحيــاء المائيــة بكولومبــوس ،وحديقــة
حيــوان مارويــل وســنترال بــارك ونيويــورك وغيرهــا.
تهــدف المجموعــة المتخصصــة للحمايــة والتكاثــر ( )CBSGبلجنــة حمايــة األنواع
التابعــة  IUCN SSCإلــى «تكويــن مجموعــات مــن األنــواع المهــددة باالنقــراض
وحمايتهــا مــن خــال برامــج حمايــة تكاثــر الحيوانــات ومــن خــال توفيــر الحمايــة
المكثفــة للمجموعــات النباتيــة والحيوانيــة فــي الحيــاة البريــة وإداراتهــا» ،وتقــوم
المجموعــة المتخصصــة بــأداء هــذا الــدور مــن خــال عمليــات المجموعــة العلميــة
النظاميــة والمركــزة والتــي تربــط بيــن الحمايــة داخــل الموقــع وخارجــه ،واألفــراد
القائميــن بتقديــم الخبــرة العلميــة والتحفيــز والقــدرة علــى التنســيق ،فضـ ًـا عــن
ذلــك فــإن المجموعــات المتخصصــة األخــرى؛ وتحديـ ًـدا المجموعــة المتخصصــة
بإعــادة توطيــن األنــواع الفطريــة ،ال تــزال تواصــل البحــث عــن طــرق ُمجديــة
تربطهــا بحدائــق الحيوانــات.
تمــد حدائــق الحيــوان واألحواض المائيــة مجموعات أخرى تتبــع  IUCNبالخبرات
وتحديــدا تقــوم حدائــق الحيــوان واألحــواض
والدعــم المــادي بصفــة دوريــة،
ً
المائيــة بالمشــاركة فــي أداء عمــل ورش العمــل الخاصــة بتقييــم جــدوى
المحميــات والتعــداد ( ،)PHVAوالتــي ُتســاعد فــي تطويــر خطــط االســترداد
اإلســتراتيجية لألنــواع المهــددة باالنقــراض ومواطنهــا الطبيعيــة ،وكذلــك
ُتســهم فــي أعمــال ورش العمــل الخاصــة إدارة وتقييــم مشــاريع (،)CAMP
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تقييمــا لألنــواع إلدراجهــا ضمــن القائمــة الحمــراء باالتحــاد العالمــي
والتــي ُتجــري
ً
لصــون الطبيعــة ( ،)IUCN Red Listويقــوم المشــاركون فــي ورش العمــل
بطــرح التوصيــات الخاصــة بــاإلدارة والبحــث فــي قضايــا مثــل الحاجــة إلــى الربــط
بيــن مجموعــات التصنيــف الحيــوي والدراســات الميدانيــة والتدريــب الميدانــي
علــى األســاليب وتحســين المواطــن الطبيعيــة والرقابــة الصحيــة والتكاثــر
الحيوانــي ألغــراض التثقيــف أو البحــث أو الحمايــة وبرامــج التعليــم والتثقيــف.

منظمات أخرى
عندمــا َتعقــد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة شــراكة مــع منظمــات
فرصــا إلجــراء بحــث تعاونــي حــول الحمايــة وعلــوم
أكاديميــة ،فعــادة مــا تجــد
ً
األحيــاء وعلــوم الطــب البيطــري والعلــوم االجتماعيــة ،وعندمــا تتصــل حدائــق
الحيوانــات بالمــدارس ألغــراض التثقيــف بالطبيعــة والبيئــةُ ،يمكــن للمــدارس
أن ُتســاعد حدائــق الحيــوان فــي التخطيــط للمؤلفــات والبرامــج التعليميــة
ضمــن منهــج موحــد للمدينــة أو المنطقــة ،وعندمــا تضــع أقســام التثقيــف فــي
البلديــات والــدول خطتهــا للبرامــج البيئيــة ،تجــد أن المــوارد التعليميــة لحدائــق
الحيــوان بمثابــة ملحــق قيــم ألنشــطتهم األخــرى.
ولعــل الشــراكات التــي تعقــد مــع الحدائــق النباتيــة والمحميــات والمتاحــف
بمقدورهــا أن ُتســاعد فــي تحليــل الفصــل المؤسســي المصطنــع بيــن النباتــات
والحيوانــات واألنظمــة البيئيــة؛ والقائــم منــذ القــرن الثامــن عشــر ،ويمكــن
أن ُتعقــد هــذه الشــراكات مــع مؤسســات مــن البلــد التــي توجــد فيهــا حديقــة
الحيــوان ذاتهــا أو مؤسســات مــن بلــدان متخلفــة ،فــي حــال أن تمتلــك حديقــة
الحيــوان الوســائل الماليــة التقنيــة الازمــة لتوفيــر المــواد الفنيــة والتدريــب
المجديــة فــي حمايــة الحيوانــات .وجديــر
والمعــدات وغيرهــا مــن المســاعدات ُ
بالذكــر أن الهيئــات والمنظمــات المعنيــة بحمايــة الحيوانــات ورفاهيتهــا ،وال
ـورا فــي العالــم ،ترحــب بالمســاعدة الماليــة
ســيما الموجــودة فــي بقــاع أقــل تطـ ً
والفنيــة التــي تتلقاهــا مــن حدائــق الحيوانــات التــي تتمتــع بتمويــل ثابــت ،بحيــث
تجــد فــي أغلــب األحيــان المتخصصيــن ألغــراض مشــروعات االستشــارة مــن
جانــب موظفيهــم.
وكذلــك فمــن الممكــن أن تكــون المعــارض الثنائيــة؛ وتحديـ ًـدا المعــارض الجديدة
إلــى جانــب مشــروعات الحمايــة والمحميــات الطبيعيــة ُمجديــة علــى نحــو خــاص
وتعــود بالنفــع علــى كافــة األطــراف المعنيــة.
إضافــة إلــى مــا تقــدم ،مــن الممكــن أن تمتــد الجهــود التعاونيــة فيمــا بيــن
المؤسســات التــي تهتــم بتاريــخ الطبيعــة بصــورة ُمجديــة لتصــل إلــى غيرهــا مــن
المؤسســات الثقافيــة ،فعلــى ســبيل المثــال :ينصــب تركيــز البرامــج المشــتركة
بيــن حدائــق الحيــوان أو األحــواض المائيــة ومكتباتهــا المحليــة علــى الكتابــة
والطبيعــة ،وتضــم المؤلفــات العامــة للكتــاب ومســابقات شــعرية وورش عمــل
للمؤلفيــن ،ومجموعــة مشــروعات إبداعيــة أخــرى تركــز علــى الكتابــة والطبيعــة،
وقــد ُتعقــد شــراكات مماثلــة مــع منظمــات فنيــة تحـ ُ
ـث الرســامين وغيرهــم مــن
فنانــي األعمــال البصريــة للمســاعدة فــي حمــل الرســالة التــي ال يعززهــا ســوى
حدائــق الحيوانــات.
ونتيجــة ألن حمايــة الحيوانــات تؤثــر فــي كافــة األفــراد مهمــا كانــت مهنتهــم أو
الطبقــة االجتماعيــة التــي ينتمــون إليهــا ،فــإن البرامــج التعاونيــة التــي تتنــاول
حمايــة البيئــة واإلشــراف عليهــا إشـ ً
حكيمــا ليســت فــي حاجــة إلــى حصرهــا
ـرافا
ً
فــي المؤسســات الثقافيــة ،فهنــاك العديــد مــن المنظمــات المحترفــة ،مثــل
منظمــات المهندســين المعمارييــن ومهندســي تصميــم المناظــر الطبيعيــة
والمهندســين ومقاولــي البنــاء وغيرهــم ،والمعنييــن بتخطيــط بيئــة اإلنســان
وتطويرهــا ،يتحتــم عليهــم البحــث عــن مجــاالت مــن االهتمــام المشــترك
واألنشــطة التــي بإمكانهــم تعزيزهــا باالتفــاق مــع حدائــق الحيوانــات .وبالرغــم
مــن ذلــك ،يقــود التفكيــر اإلبداعــي الــذي تقــوم بــه حدائــق الحيــوان واألحــواض
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المائيــة إلــى العثــور علــى شــركاء آخريــن لحمــل رســائل حمايــة الحيوانــات إلــى
قاعــدة عريضــة مــن الجماهيــر وبصــورة إبداعيــة.
ويمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي مجتمعاتهــا المحليــة أن تقــود
الدفــة فــي النقاشــات العامــة التــي تتنــاول الممارســات البيئيــة الرشــيدة ،األمــر
الــذي يشــجع علــى بحــث قضايــا إقليميــة مثــل تنميــة الضواحــي والميــاه النقيــة
والتلــوث بمبيــدات الحشــرات وغيرهــا مــن مجــاالت النشــاط اإلنســاني الــذي

7.5

محليــا .وتكون الشــركات مع الوســائل اإلعاميــة المحلية
يؤثــر فــي الحيــاة البريــة
ً
مجديــة فــي هــذا األمــر علــى وجــه التحديــد ،إذ تعــزز حدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة مــن االتصــاالت مــع الوســائل اإلعاميــة للترويــج لهــم فــي المقــام األول،
أيضــا.
وبالرغــم مــن ذلــك قــد ُتجــري ذلــك لصالــح حمايــة الحيوانــات ً

السياسة والتشريع

المسؤوليات

ُتحــدد الحكومــات المحليــة واإلقليميــة والوطنيــة التشــريعات والسياســات
الخاصــة بشــؤون البيئــة والتنــوع البيولوجــي ورفاهيــة الحيوانــات ورياضــة
صيــد الحيوانــات واألحــواض المائيــة ،ومــن المزمــع فــي العقــود المقبلــة أن
ينصــب التركيــز علــى النظــام البيئــي علــى األرض بأكملهــا؛ فتحتــل حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة المكانــة التــي تؤهلهــا للمشــاركة بالمعلومــات مــع
الحكومــات والمشــرعين وتشــجيعهم والتعــاون معهــم علــى نطــاق واســع،
ويتحتــم علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة االلتــزام بكافــة التشــريعات
والسياســات التــي تتنــاول حمايــة الحيوانــات ،ومــن المقــرر أن تقــوم حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة المســؤولة بمراقبــة المؤسســات الشــقيقة في هذا
الصــدد ،وذلــك برفــض المشــاركة فــي تعامــات غيــر قانونيــة أو غيــر أخاقيــة،
وعــن طريــق محاولــة إصــاح هــذه المؤسســات مــن خــال تأثيــر األقــران .وفــي
حــال كان يتوقــع عــدم االلتــزام ،يجــوز لحدائق الحيوان المســؤولة اتخــاذ إجراءات
أكثــر صرامــة ،مثــل إبــاغ  WAZAوالجهــات الحكوميــة ذات الصلــة بشــأن هــذه
المؤسســات ،حيــث ُتحتــم قواعــد األخاقيــات التابعــة لـــ WAZAعلــى حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة التــي تحمــل عضويتهــا ،االلتــزام بالتشــريعات
المحــددة للحيــاة البريــة الوطنيــة والدوليــة وتشــريعات الرفاهيــة ،وكذلــك يتعيــن
علــى كافــة روابــط حدائــق الحيــوان اإلقليميــة والقوميــة أن تنضــم لعضويــة
 ،WAZAوبموجــب هــذه العضويــة عليهــا االلتــزام بقواعــد األخاقيــات التابعــة لـــ
(" ،WAZA )"WAZA Code of Ethicsوااللتــزام بالقواعــد األخاقيــة الوطنيــة أو
أيضــا الفصــل التاســع).
اإلقليميــة (راجــع ً
عــاوة علــى ذلــك ،يتعيــن علــى كافــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
أن تنضــم لعضويــة الروابــط اإلقليميــة أو الوطنيــة ،فمثــل هــذه الروابــط
قــد مهــدت الطريــق لنفســها ألن تصبــح قــوة مؤثــرة للغايــة مــن أجــل إجــراء
تحســينات فــي حدائــق الحيوانــات ،إمــا عــن طريــق السياســات وإمــا تأثيــر
األقــران أو سياســة الدولــة ،وهــو مــا يحتــم علــى هــذه الروابــط أن تبــذل كل مــا
فــي وســعها فــي ســبيل ترســيخ أخاقيــات لحمايــة الحيوانــات ُتائــم ثقافتهــا
فــي إطــار المؤسســات األعضــاء ،وإخضــاع أنشــطة أعضائهــا للعمــل ً
وفقــا
إلطــار عمــل أخاقــي وفنــي مشــترك .كمــا يتحتــم علــى الروابــط اإلقليميــة
والوطنيــة إقنــاع حكوماتهــم المعنيــة بإجــراء إصاحــات علــى تشــريعات حدائــق
الحيوانــات أو وضعهــا مــن شــأنها توفيــر آليــات ُلتســاعد حدائــق الحيوانــات فــي
تنفيــذ أغــراض الحمايــة .ولتفعيــل دورهــا ،يتعيــن أن تضــم السياســة الحكوميــة
لحديقــة الحيــوان لوائــح تشــريعية تدعــم المعاييــر واإلرشــادات الصريحــة
والخاصــة باألنــواع.
يجــب أال يقتصــر دور حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى تبنــي موقــف
أيضــا االســتعانة بملــف مؤسســاتهم
أخاقــي يدعــم الحمايــة ،ولكــن ُينــاط بهــم ً
الفريــد للتأثيــر فــي الــرأي العــام وعــادات التصويــت ،فمــن أقــوى وســائل دعــم

حمايــة الحيوانــات التــي يمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة اســتخدامها
هــو توفيــر المعلومــات الخاصــة بقضايــا الحمايــة التــي يمكــن حلهــا أو تحســينها
مــن خــال تشــريعات محليــة أو وطنيــة أو دوليــة ،أو بموجــب إجــراء يتخــذه
المجتمــع المحلــي ،وبذلــك يتحتــم علــى المؤسســات أن تقيــم روابــط فيمــا
بينهــا ســواء بصفتهــا الفرديــة أو مــن خــال الروابــط التــي تتبعهــا للحصــول علــى
المعلومــات الدقيقــة فــي ســبيل دعــم وتعزيــز جهودهــا.
وجديــر بالذكــر أن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة توجــه خطابهــا إلــى الــزوار
مــن خــال وســائل مختلفــة مثــل العــروض التثقيفيــة والمحاضــرات والمــواد
أيضــا أن تــوكل هــذه المهمــة إلــى المجتمعــات الحيوانيــة
المطبوعــة ،وبإمكانهــا ً
والمصممــة علــى نحــو جيــد،
الفعالــة
التعليميــة
بالمــواد
عــن طريــق تزويدهــا
ُ
وعــن طريــق تنظيــم اإلجــراءات والبقــاء علــى اتصــال مــع منظمــات الحمايــة
أيضــا أن تطــرح حدائــق الحيــوان واألحيــاء
األخــرى داخــل المجتمــع .ومــن الممكــن ً
ومحليــا
ـا،
ـ
تتبعه
ـي
ـ
الت
ـط
ـ
الرواب
ـال
ـ
خ
ـن
المائيــة قضايــا فــي المنتديــات الدوليــة مـ
ً
عــن طريــق تمثيلهــا فــي المجالــس واللجــان المحليــة.

التأثير في رجال السياسة
ُتتيــح الزيــارات التــي يقــوم بهــا السياســيون وصنــاع السياســة والمشــاهير
لحدائــق الحيوانــات ،الفرصــة أمــام خبــراء حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
للترويــج للقضايــا الخاصــة بحمايــة األنــواع البريــة والمواطــن الطبيعيــة فــي
البريــة ،ولــذا ينبغــي أن تركــز المعلومــات المطروحــة علــى القضايــا التــي تتنــاول
نطاقــا أوســع مــن المشــكات؛ ً
ً
بــدال مــن قضايــا ذات نطــاق أضيــق أو قضايــا

حدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة .وكذلــك يمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة التأثيــر فــي واضعــي القوانيــن وغيرهــم مــن أعضــاء المجتمــع المؤثريــن
–محليــا أو بالخــارج-
عــن طريــق اصطحابهــم إلــى مناطــق خــارج الموقــع
ً
تمثــل أهميــة بالنســبة للحيــاة البريــة ،فعــادة مــا يــروق لغيــر المتخصصيــن
زيــارة المواطــن البريــة أو المحميــات البريــة فــي صحبــة مــن رعــاة الحيوانــات أو
الباحثيــن ،وهكــذا يمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة االعتمــاد علــى
االنجــذاب العالمــي للحيــاة البريــة ،عــن طريــق ترتيــب لقــاء بالحيوانــات ،وكذلــك
االعتمــاد علــى معــارف فريــق الخبــراء بحدائــق الحيــوان ،فينتــج عــن الثقــة
والمعرفــة التــي تتولــد عــن تلــك اللقــاءات تشــريع ُمعــدل لحمايــة الحيوانــات
وعالميــا ،وبذلــك تكــون النتيجــة هــي أن تعــم الفائــدة علــى الحيــاة
محليــا
ً
ً
البرية ككل.

التشريع
قامــت معظــم البلــدان بســن تشــريع أساســي لحدائــق الحيــوان واألحــواض
المائيــة ،وقــام عــدد قليــل منهــا بوضــع معاييــر وعــادات خاصــة باألنــواع بغــرض
رعايــة الحيوانــات والحمايــة والتثقيــف وغيرهــا مــن جوانــب عمليــات المؤسســة،
وفــي بعــض الحــاالت ســاعدت روابــط حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
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الشركات والسياسات
الحكومــة فــي صياغــة التشــريع .وبإمــكان البلــدان التــي ليــس لديهــا تشــريعات
أو لوائــح مــن أي نــوع أن تســتفيد ممــا تســتعين بــه غيرهــا مــن البلــدان بوصفهــا
نموذجــا حيــن تصيــغ سياســاتها ولوائحهــا.
ً
وتصبــح حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة القائمــة فــي بلــدان تتبــع اللوائــح
ذات الصلــة مناســبة لتشــجيع غيرهــا مــن المؤسســات علــى المســتوى
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تحديــدا مســاعدة
اإلقليمــي والدولــي لمناقشــة القضايــا التنظيميــة؛ ويمكنهــا
ً
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي البلــدان التــي تنعــدم فيهــا التشــريعات
ذات الصلــة إلقامــة وتعزيــز نظــام فعــال للحفــاظ علــى معاييــر عاليــة الجــودة
فــي إدارة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة.

الخاتمة

تقــوم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بتثقيــف جمهــور الزائريــن بالحيــاة
البريــة وجذبهــم إلــى هــذا العالــم ،ومثلمــا هــو الحــال فــي كافــة المؤسســات
التــي تهتــم بتاريــخ الطبيعــة ،تتمثــل مســؤولية هــذه الحدائــق فــي تحفيــز درجــة
كبيــرة مــن االحتــرام والفهــم للطبيعــة تصــل باألفــراد إلــى حــد التحمــس لحمايــة
الحيوانــات؛ إذ يفضــل األشــخاص الذيــن ُيبــدون اهتمامهــم الشــديد ولديهــم
المعلومــات الكافيــة والحماســة لحمايــة الحيوانــات خيــار تغييــر أســلوب الحيــاة،
واتخــاذ قــرارات يوميــة تدعــم البيئــة والتصويــت لصالــح رجــال السياســة الراغبين
فــي وضــع سياســات متقدمــة لحمايــة الحيــوان.
ال ُيعــد الفصــل المــادي بيــن المؤسســات التــي تهتــم بتاريــخ الطبيعــة ســواء
أكانــت حديقــة حيــوان أو أحــواض مائيــة أو حديقــة نباتيــة أو متحــف ،هــو الطريقة
الفعالــة لتوجيــه رســائل عــن التنــوع والترابــط فيمــا بينهــم أو إظهــار اعتمــاد كل
مؤسســة علــى األخــرى ،أو تقديــم نظــرة شــاملة عــن الطبيعــة ،أو نقــل صــورة
فعالــة عــن األنظمــة البيئيــة .وبالطبــع فمــن غيــر الممكــن تغييــر مواقــع هــذه
ـدرا مــن الترابــط فيمــا بينهــا مــن خــال
المنشــآت ،ولكــن بمقدورهــا أن ُتظهــر قـ ً
عقــد الشــراكات اإلســتراتيجية ،ومــن خــال التعــاون ُتقــوي كل مؤسســة دورهــا

بوصفهــا ســفير الطبيعــة .ويتحتــم بذلــك علــى كافة حدائــق الحيــوان واألحواض
المائيــة إقامــة الروابــط مــع المنظمــات األخــرى التــي يمكنهــا أن تســاعدها فــي
تنفيــذ التزامهــا بحمايــة الحيوانــات ،وبدورهــا تســتفيد هــذه المنظمــات مــن
خــال دخولهــا فــي روابــط مــع مجتمــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة.
بــرزت مــن ذلــك الحاجــة إلــى نشــر الوعــي بالفوائــد الناتجــة عــن عقــد الشــراكات
والدخــول فــي عضويــة الروابــط وااللتــزام باألخاقيــات العامــة لحمايــة
الحيوانــات ،ولــذا يتحتــم علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المعتمــدة
أن تضــع الحوافــز التــي تدفــع إلــى التغييــر لــدى المجموعــات التــي ال تــزال غيــر
مقتنعــة بمثــل هــذه الفوائــد ،وقــد يتمثــل الحافــز األقــوى فــي تعزيــز االعتقــاد
الجوهــري بــأن تصرفــات الفــرد ال بــد وأن تكــون مميــزة مــن وجهــة نظــر المجتمــع
األكبــر ،وفــي هــذا الصــدد ُتســرع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة المعتــرف
بهــا والتــي تحمــل نوايــا حســنة فــي دعــم المؤسســات التــي تخطــو أولــى
خطواتهــا فــي طريــق عقــد الشــراكات ،وهــو األمــر الــذي يســاعدهم فــي تقديــر
المزايــا الكاملــة إلقامــة العاقــات وعقــد الشــراكات.

التوصيات
توصــي اإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )WZACSحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بعقــد
شــركات وإقامــة عالقــات فيمــا بينهــا أو تعزيزهــا علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.
ُت َذ ِّكــر حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )WZACSكافــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بــأن عليهــم االلتــزام بالتشــريعات
والسياســات التــي تؤثــر فــي حمايــة الحيوانــات ورفاهيتهــا.
ُتوصــي حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )WZACSبأنــه يتحتــم عليهــا أن تدخــل فــي عضويــة إحــدى روابــط حدائــق الحيــوان
اإلقليميــة و/أو الوطنيــة أو أن تســعى جاهــدة فــي ســبيل ذلــك.
ُتوصــي  WZACSالروابــط اإلقليميــة والوطنيــة ببــذل جهودهــا إلعــداد مبــادئ لحمايــة الحيوانــات وتقديمهــا ،وبحيــث تكــون مالئمــة
لثقافتهــم ضمــن المؤسســات األخــرى التــي تحمــل العضويــة ،ووضــع أنشــطة كافــة أعضائهــا فــي إطــار عمــل أخالقــي وفنــي مشــترك.
ُ
تحــث  WZACSالروابــط اإلقليميــة والوطنيــة علــى إقنــاع حكوماتهــم المعنيــة إلجــراء إصالحــات علــى تشــريعات حدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة أو وضعهــا ُلتســاعد حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى تنفيــذ أغــراض الحمايــة الخاصــة بهــا.
تحـ ُ
ـث  WZACSالــدول التــي ليــس لديهــا تشــريعات خاصــة بحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أن تتبنــى التشــريعات الحاليــة لغيرهــا
مــن الــدول فــي هــذا الصــدد عنــد وضــع سياســاتها ولوائحهــا ،وأن تطلــب يــد العــون مــن روابــط حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة التــي
لديهــا تشــريعات بالفعــل.
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الفصل الثامن

االستدامة
ملخص
يعــرض هــذا الفصــل رؤيــة لكافــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة التــي تســعى إلــى االســتدامة وتقليــل «أثرهــا البيئــي» ،وذلــك مــن خــال االســتعانة بالمــوارد
الطبيعيــة بالطــرق التــي ال تقودهــا إلــى االنحــدار ،وســتقدم أمثلــة للزائريــن علــى كيفيــة «تحســين مســتوى الحمايــة البيئيــة» ألســاليب الحيــاةُ .تعــرف االســتدامة
بأنهــا «التطويــر الــذي ُيلبــي احتياجــات الحاضــر دون المســاس بقــدرة األجيــال المســتقبلية علــى تلبيــة احتياجاتهــم» ،فهــي تنطــوي علــى أبعــاد اجتماعيــة واقتصاديــة
وبيئيــة .وجديــر بالذكــر أن «قمــة األرض» (" )"Earth Summitالمنعقــدة فــي ريــو عــام  1992قــد حــددت  27مبـ ً
ـدأ للتنميــة المســتدامة بمــا فــي ذلــك جــدول األعمــال
ـتخاصا مــن
تباعــا ،وهــي عبــارة عــن مبــادئ تتنــاول اإلدارة البيئيــة والحمايــة مــن التلــوث ،واسـ
ً
رقــم ( ،)"Agenda 21"( )21ومجموعــة معاييــر  ISO14000المطــورة ً
هــذه المبــادئ ،وضعــت ثمانيــة مــن المبــادئ اإلرشــادية التــي تقــدم الدعــم إلــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي ســبيل تطويــر األهــداف واألنشــطة الخاصــة
باالســتدامة )1( :اتبــاع إدارة بيئيــة حكيمــة للنفايــات )2( ،المحافظــة علــى ترشــيد الطاقــة )3( ،اســتخدام المــوارد الطبيعيــة بصــورة مســؤولة )4( ،فــرض مبالــغ
ماليــة ُتســدد حــال التلــوث )5( ،إعطــاء األولويــة لاســتهاك المحلــي )6( ،المســاهمة فــي التطويــر العــادل )7( ،تطبيــق المبــادئ الوقائيــة )8( ،التشــجيع علــى نشــر
الوعــي العــام والمشــاركة .وبهــذه الصــورة ُتصبــح حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة نمــاذج لاســتدامة ،وهــو مــا يســاعدها فــي أن تصبــح مناصــرة للمســؤولية
البيئيــة ،وتحســن مــن التوافــق مــع المبــادئ البيئيــةُ ،
أيضــا .ويحــدد الفصــل أربــع طــرق لحدائــق
وتســاعد فــي نشــر الوعــي بالتشــريعات المســتقبلية بــل وتشــكيلها ً
الحيــوان واألحــواض المائيــة للشــروع فــي تنفيــذ ممارســات االســتدامة وتطويرهــا ،وذلــك عــن طريــق تشــجيع المجموعــات المهتمــة بالبيئــة («الفــرق الخضــراء»)،
وأيضــا الحصــول علــى اعتمــاد الســياحة المســؤولة مــن جانــب «ســفارة الحيوانــات»،
وتطويــر نظــام لــإلدارة البيئيــة ،والتســجيل للحصــول علــى اعتمــاد ،ISO14000
ً
ويعــوز هــذه المبــادرات الدعــم مــن قبــل السياســات البيئيــة والتنظيميــة والمراجعــات البيئيــة كذلــك .وخاصــة القــول ،فبإمــكان حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
التــي تــزاول االســتدامة البيئيــة أن تؤثــر فــي االتجاهــات وتغيــر الســلوك ،وبذلــك تكــون قــد أســهمت فــي حمايــة الكوكــب بأكملــه.

الرؤية
تســعى كافــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة إلــى تحقيــق االســتدامة وتقليــل «أثرهــا البيئــي» ،وذلــك عــن طريــق اســتخدام المــوارد الطبيعيــة بالطريقــة
التــي ال تــؤدي بهــم إلــى االنحــدار ،وبذلــك ُتلبــي احتياجــات الحاضــر دون المســاس بقــدرة أجيــال المســتقبل ،وتصبــح حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة

المســتدامة.
قــادة بالقــدوةُ ،متبعيــن الممارســات الخضــراء فــي جميــع جوانــب عملياتهــم وبتوضيــح الطــرق التــي ُت َم ِّكــن الــزوار مــن تبنــي أســاليب الحيــاة ُ

8.1

مقدمة

ُتســهم حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي حمايــة التنــوع البيولوجــي
متزايــدا علــى نحــو متــدرج ،إال أنهــم يقوضــون هــذه الغايــة فــي حــال
إســهاما
ً
ً
ســعيهم بالطــرق التــي تســهم فــي اســتنفاد المــوارد الطبيعيــة ،أمــا فــي حــال
تبنيهــم لإلجــراءات واألنشــطة التــي تســاعد فــي اســتدامة أســاس المــورد
الطبيعــي ،فلــن ينتــج عــن ذلــك تقليــل هــذه الخطــورة فحســب ،وإنمــا إضافــة
قــوة دافعــة للجهــود المبذولــة مــن أجــل حمايــة التنــوع البيولوجــي.
ولــكل مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة «أثــر» بيئــي ألن العمليــات التــي
ُتجريهــا كل مؤسســة تأتــي بأثــر تراكمــي علــى البيئــة ،ويختلــف مــدى هــذا األثــر
وقوتــه بدرجــة كبيــرة ،فعلــى ســبيل المثــال ،تســتهلك المؤسســات التــي تضــم

تجمعــات حيوانيــة تحتــاج إلــى أنظمــة لدعــم الحيــاة األساســية والمعقــدة،
ـدرا أكبــر مــن الكهربــاء والمــاء ،وبذلــك تقــوم بعــض المؤسســات بإجراء
عمومــا قـ ً
ً
تغييــرات أكبــر مــن غيرهــا إذا كانــت فــي طريقهــا نحــو الوصــول إلــى االســتدامة.
وبالنســبة للكثيريــن يبــدو أن الوصــول إلــى «حديقــة حيــوان مســتدامة» أو
«أحــواض مائيــة ُمســتدامة» أمــر بعيــد المنــال وغيــر موجــود ضمــن األعمــال
اليوميــة للحفــاظ علــى جــدوى هــذه المؤسســات ،ويحــدث هــذا األمر تحديـ ًـدا مع
المؤسســات القائمــة فــي بقــاع أقــل تنميــة وأكثــر فقـ ًـرا حــول العالــم .وبالرغــم
مــن ذلــك ،يتحتــم علــى كافــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة خفــض أثرهــا
البيئــي ،كذلــك يجــب أن يشــرع المجتمــع الحيوانــي فــي نشــاطات تحقــق هــذا
الخفــض وتتضمــن المفهــوم قـ ً
ـوال وعمـ ًـا ويعمــل علــى زيادتهــا.
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االستدامة

ُيعــرف تحقيــق االســتدامة بكونــه الوصــول إلــى حالــة تتســم فيهــا كافــة عمليــات
ويعــد قيــاس ذلــك علــى نحــو
المؤسســة الحيوانيــة بالحياديــة تجــاه البيئــةُ ،
متكــررا
وقياســا
تحــد ،ويتضمــن تحســينات عمليــة متواصلــة
دقيــق بمثابــة
ً
ٍّ
ً
أكثــر
تعريــف
نتيجــة التنميــة المطــردة بصــورة ســريعة حــول العالــم ،وهنــاك
ُ
ٌ
عمليـ ًـة لاســتدامة مــن واقــع (تقريــر برونتانــد) ( )Brundtland Reportالصــادر
عــن اللجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة« :التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر
دون المســاس بقــدرة األجيــال المقبلــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا» .وينطــوي هــذا
التعريــف علــى ثاثــة أبعــاد :االجتماعــي ،واالقتصــادي ،والبيئــي.
وقــد كان مؤتمــر األمــم المتحــدة حــول البيئــة والتنميــة المنعقــد فــي ريــو دي
ً
ً
بــارزا فــي نشــأة التنميــة
حدثــا
جانيــرو «قمــة األرض» (" )"Earth Summit
المســتدامة ،حيــث ُ
طرحــت اتفاقيــات متعــددة لهــا أهميتهــا بالنســبة لحدائــق
ُ
الحيــوان واألحــواض المائيــة ،وقــد تضمنــت القمــة إعــان ريــو حــول البيئــة
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والتنميــة (" ،)"Rio Declarationوجــدول األعمــال رقــم ()"Agenda 21"( )21
المســتدامة للغابــات ،وإطــار عمــل اتفاقيــة التغيــر المناخــي
وبيــان مبــادئ اإلدارة ُ
واتفاقيــة التنــوع البيولوجــي.
ويحــدد إعــان ريــو  27مبـ ً
ويقــدم جــدول األعمــال رقــم
المســتدامةُ ،
ـدأ للتنميــة ُ
( )21خطــة عمــل شــاملة ليجــري تنفيذهــا علــى المســتوى العالمــي والقومــي
والمحلــي مــن قبــل المنظمــات التابعــة لنظــام األمــم المتحــدة ومــن قبــل
الحكومــات ومجموعــات كبيــرة فــي كل منطقــة يكــون للبشــر فيهــا تأثيــر علــى
البيئــة ،ولعــل أحــد الجوانــب المهمــة فــي قمــة األرض هــو مشــاركة منظمــة
المعاييــر الدوليــة (األيــزو  )www.iso.orgوهــو مــا أنتــج معاييــر ،ISO 14000
وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المعاييــر التــي تتنــاول االســتدامة واإلدارة
البيئيــة ،وكذلــك تضــم معيــار  ISO 14000الــذي يتنــاول اإلدارة البيئيــة والحمايــة
من التلوث.

المستدامة
المبادئ التوجيهية لحدائق الحيوان واألحواض المائية ُ

ً
انطاقــا مــن المصــادر الرئيســة الــوارد بيانهــا أعــاهُ ،نقــدم ثمانيــة مبــادئ
توجيهيــة ُيمكــن بموجبهــا ألي حديقــة حيــوان أو أحــواض مائيــة تحديــد األهــداف
واألنشــطة الخاصــة باالســتدامة ،ومــن خــال التطبيــق العملــي لهــذه المبــادئ
التوجيهيــة ،تكتســب حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة القــدرة علــى الدفــاع
المســتدامة بموجــب التدقيــق المعتمــد.
عــن ممارســاتها ُ

اتباع إدارة بيئية حكيمة للنفايات
خفض إجمالي إنتاج النفايات.
إدارة فصــل النفايــات مــن المصــدر للتشــجيع علــى زيــادة نســبة إعــادة
االســتخدام وإعــادة التدويــر ألقصــى حــد.
تقليل مخاطر التلوث.

المحافظة على ترشيد الطاقة
زيــادة معــدل ترشــيد اســتهاك الطاقــة فــي كافــة العمليــات التــي ُتجــرى
داخــل الموقــع وخارجــه.
محاولة خفض معدل استهاك الطاقة المرتبط بالتنقل.
زيــادة معــدل االســتغال الفعــال للطاقــة المتولــدة والموزعــة ،وبخاصــة
المولــدة مــن مصــادرة متجــددة.
تطبيــق منظومــة الثــاث « - »Rsالتقليــل ،إعــادة االســتخدام ،إعــادة
التدويــر ،إن أمكــن.

استخدام الموارد الطبيعية بصورة مسؤولة
اســتخدام المنتجــات التــي تســتعمل المــوارد الطبيعيــة المتجــددة وغيــر
ـرارا بالبيئــة ،وهــو مــا
ـيدا وأقــل إضـ ً
المتجــددة والتــي تمتــاز بكونهــا أكثــر ترشـ ً
ـدءا مــن مــواد البنــاء الرئيســة وصـ ً
ـوال إلــى المــواد
يســري علــى المنتجــات بـ ً
االســتهاكية اليوميــة ،ويتعيــن أن يســري إلــى جانــب سلســلة الدعــم
وصـ ً
ـوال إلــى المصــدر.
تطبيق المنظومة الثاثية.
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التأكــد مــن أن سياســات اقتنــاء الحيوانــات والتخلــص منهــا ليســت
أيضــا.
بيئيــا فحســب ،وإنمــا مقبولــة
أخاقيــا ً
ً
ُمســتدامة ً

فرض مبالغ مالية ُتسدد حال التلوث
تأييــد المبــدأ العــام الــذي ينــص علــى أن مــن يتســبب فــي حــدوث تلــوث
فــا يتحمــل غيــره تكلفــة تنظيــف مــا أحدثــه مــن تلــوث.
تطبيــق المبــدأ داخــل المؤسســة الخاصــة بــك كإجــراء مــن إجــراءات
الممارســة الجيــدة.

إعطاء األولوية لالستهالك المحلي
زيــادة نســبة الســلع والخدمــات المــوردة مــن مــزودي خدمــات محلييــن
ممــن يتبعــون الممارســات البيئيــة المقبولــة إلــى أعلــى معــدل لهــا.
خفض األثر البيئي لوسائل النقل متى أمكن.

المساهمة في التنمية العادلة
المســتدامة تتطلــب خفــض فــروق الظــروف المعيشــية حــول
ُيراعــى أن التنميــة ُ
العالــم ،وبإمكانــك اإلســهام فــي ذلــك عــن طريــق:
إجراء األنشطة التي ُتسهم في ذلك بأقصى حد ممكن.
دعم مشروعات الحماية التي تنطوي على هذا المبدأ العام.
إعداد سياسات الشراء وممارساته للمساعدة.

تطبيق المبدأ الوقائي
جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات وتحليلها قبل اتخاذ القرار.
في حالة الشك ،يجري وضع التدابير الخاصة بتقليل األثر البيئي.
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التشجيع على نشر الوعي العام والمشاركة
اســتخدام المصــادر التعليميــة الخاصــة بحدائــق الحيــوان أو األحــواض
المائيــة لمســاعدة األفــراد علــى إدراك أهميــة التغييــرات ومــا عليهــم فعلــه
ـخصيا للعيــش بأســلوب حيــاة أكثــر اســتدامة.
شـ
ً

8.4

مزايا االستدامة

عــادة مــا ُيطــرح الســؤال« :مــاذا ُتكلفنــا االســتدامة؟» وهــو باعــث قلــق
ويحــدد أهميــة تقديــم الممارســات القابلــة لاســتدامة بالطريقــة التــي
حقيقــيُ ،
ُتحســن الجــدوى االقتصاديــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،فحدائــق

الحيــوان واألحــواض المائيــة األكثــر اســتدامة تتوقــع توفيــر التكاليــف مــن
جذبــا للــزوار والمتبرعيــن
خــال الممارســات الخضــراء ،وتصبــح الخيــار األكثــر ً
والمســتثمرين وشــركات التأميــن والشــركاء ،وبذلــك يــزداد صافــي الدخــل ،لــذا
أساســا للترويــج
المســتدامة لتشــكل
يتحتــم عليهــم التركيــز علــى األنشــطة ُ
ً
والتســويق.
وليســت المزايــا األخــرى ملموســة بنفــس القــدر لكنهــا تحمــل نفــس األهميــة،
فحدائــق الحيــوان أو األحــواض المائيــة التــي تقــوم بممارســات مســتدامة
تســاعد وبــا شــك فــي تحســين البيئــة ،وتحقــق بذلــك االلتــزام األخاقــي
للمؤسســة بالقيــام بهــذه الممارســات كمــا هــو مطلــوب مــن كافــة قطاعــات
المجتمــع ،وفــي هــذا الصــدد يمكــن القــول بــأن مجتمــع الحيــوان لديــه مــن
ـددا كبيـ ًـرا مــن المؤسســات األخــرى ،وتبنيهــا
المســؤوليات البيئيــة مــا يفــوق عـ ً
للممارســات المســتدامة يســاعدها علــى الوفــاء بالتزاماتهــا؛ حيــث ُتعــد حمايــة
قاصــرا .وبممارســة
أمــرا
التنــوع البيولوجــي دون اتخــاذ إجــراءات االســتدامة
ً
ً

8.5

وضــع نمــوذج ُيحتــذى بــه لألعمــال األخــرى فــي العمليــات الصديقــة
لكوكــب األرض.

المستدامة
تنفيذ الممارسات ُ

ُيحــدد هــذا القســم أربــع طــرق ُتمكــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
مــن البــدء فــي تنفيــذ ممارســات االســتدامة وتحســينهاُ ،
وتقــدم فــي صــورة
إرشــادات توجيهيــة ُتســاعد كافــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،علــى
الرغــم مــن إدراك حقيقــة وجــود اختافــات ثقافيــة واجتماعيــة وماليــة تؤثــر علــى
الطريقــة التــي يمكــن بهــا تنفيــذ الممارســاتُ ،
وتقــدم الكتيبــات المصاحبــة
التــي تلــي هــذا اإلصــدار المزيــد مــن التفاصيــل ،ومــن المقــرر أن تتبنــى حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة أفضــل مجموعــة مــن هــذه التدابيــر لتحقيــق هــدف
االســتدامة الراميــة إليــه.

المجموعات المهتمة بالبيئة
تضــم العديــد مــن حدائــق الحيوانــات «الفــرق الخضــراء» أو غيرهــا مــن
المجموعــات التــي تتألــف مــن متطوعيــنُ ،
وتشــجع حدائــق الحيــوان أو األحــواض
المائيــة التــي تســعى إلــى تحقيــق االســتدامة مثــل هــذه المبــادرات ،إذ إنــه
بإمــكان هــذه المجموعــات أن ُتســاعد اإلدارة فــي تحديــد القضايــا ذات األولويــة
لمعالجتهــا ،وإجــراء األبحــاث حــول الخيــارات البيئيــة وإجــراء المراجعــات ،وكذلــك
المســاعدة فــي تنفيــذ السياســات البيئيــة ،بــل ووضعهــا.

أنظمة اإلدارة البيئية
تتمثــل أنظمــة اإلدارة البيئيــة ( )EMSفــي مجموعــة مــن العمليــات والممارســات
تمكــن أي منظمــة مــن خفــض معــدل أثرهــا البيئــي وزيــادة كفاءتهــا
التــي
ّ
ويعــد تطويــر نظــام مــن  EMSمــن إحــدى الطــرق المنظمــة
التشــغيليةُ ،
للوصــول إلــى أهــداف االســتدامة ،ويركــز  EMSعلــى أهميــة الصحــة والســامة
إلــى جانــب البيئــة ،ويتعيــن أن تــؤدي هــذه األنظمــة إلــى التحســين المســتمر مــن

االســتدامة تصبــح حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة النمــوذج الــذي ُيحتــذى
بــه فــي ممارســات االســتدامة وتشــجيع المؤسســات األخــرى خاصــة التــي
تقــع فــي المجتمــع نفســه ،وإذا كانــت هــذه الحدائــق ملـ ًـكا للحكومــات ،تصبــح
نموذجــا للحكومــة «األكثــر اســتدامة».
ً
ويــؤدي تشــجيع المؤسســات األخــرى فــي روابــط حدائــق الحيوانــات اإلقليميــة
علــى تبنــي ممارســات مســتدامة فــي تحســين صــورة حدائــق حيــوان واألحــواض
المائيــة بوصفهــا رائــدة المســؤولية البيئيــة ،وتعزيــز االلتــزام بالمبــادئ البيئيــة،
بــل والمســاعدة فــي توفيــر المعلومــات للتشــريع المزمــع إصــداره بالمســتقبل
وصياغتــه ،كمــا أنهــا تــؤدي إلــى زيــادة وعــي الموظفيــن بالقضايــا والمســؤوليات
البيئيــة ،وتعزيــز معنوياتهــم ،وتســاعد فــي ضمــان النظــر إلــى المؤسســة
مرغوبــا فيهــا ،وعــاوة علــى ذلــك ،تعــزز هــذه الروابــط
بوصفهــا جهــة عمــل
ً
بصــورة واضحــة المفهــوم لــدى الزائريــن وتكــون مؤهلــة للجوائــز الرســمية
واالعتــراف الرســمي بهــا.
جــرى توضيــح العديــد مــن هــذه المزايــا تفصيـ ًـا في النــدوة الدوليــة األولــى لإلدارة
البيئيــة بحدائــق الحيوانــات المنعقــدة فــي  2001بالدانمــارك بحديقــة البــورج.

خــال عمليــة منظمــة مــن التخطيــط والتنفيــذ والتحقــق والمراجعــة والعمــل
علــى إجــراء التغييــرات الضروريــة.
وبنــاء علــى ذلــك
فعليــا،
مــن الممكــن أن يســتند  EMSإلــى المعاييــر المتوفــرة
ً
ً
يتعيــن علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة تبنــي المعيــار األكثــر ماءمــة
كل منهــا ،وكذلــك قامــت بعــض الــدول بتطويــر معاييرهــا
بالنســبة لظــروف ٍ
أيضــا بتطويــر
المناطــق
بعــض
قامــت
وبالمثــل
،EMS
الخاصــة بنظــام
ً
معاييرهــا ،ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك هــو برنامــج المراجعــة واإلدارة البيئيــة
التابــع لاتحــاد األوروبــي (.)EMAS

األيزو 14001
عالميــا شـ ً
ـاما  ،EMSإذ إنــه يشــترط علــى كافــة
ـارا
ً
ُيعــد معيــار  ISO 14001معيـ ً
األعضــاء بالمنظمــة المشــاركة فــي الحمايــة البيئيــة ،وهــو يضــم كافــة أصحــاب
المصالــح ،ويضــع العمليــات التــي بمقتضاهــا تتحــدد كافــة اآلثــار البيئيــة ،كذلــك
يتصــف باالســتباقية ،بحيــث يركــز علــى التفكيــر والعمــل المســتقبلي ،ويركــز
المعيــار  ISO 14001علــى تحســين الحمايــة البيئيــة عــن طريــق اتبــاع نظــام مفــرد
لــإلدارة البيئيــة فــي كافــة الوظائــف بالمنظمــة ،ولكنــه ال يقيــس مســتوى األداء
أو المنتــج؛ بــل يســمح للمؤسســات بقيــاس مــدى تأثيــر أنشــطتهم فــي البيئــة.
ولكــي تتمكــن أي حديقــة حيــوان أو أحــواض مائيــة مــن التســجيل بغــرض
الحصــول علــى شــهادة  ،ISO 14001يتعيــن أن يكــون لديهــا نظــام لــإلدارة
البيئيــة ،وجديــر بالذكــر أن معيــار ISO 14001مــن المعاييــر المعتــرف بهــا علــى
نطــاق واســع فــي القطاعــات العامــة والخاصــة ،وكلمــا تزايــد عــدد الحاصليــن
علــى شــهادة  ISO 14001مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة زاد قــدر
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االعتــراف بهــا وزادت مزاياهــا التــي ُتقدمهــا لمجتمــع حدائــق الحيوانــات مــن
جانــب الحكومــات والمؤسســات والمجتمــع بأكملــه.

هــذه الشــهادة هــو معهــد الســياحة المســؤولة ولوروبــارك فــي إســبانيا ،ويكــون
لزامــا علــى المؤسســات المشــاركة أن تتبنــى .EMS
ً

شهادة سفارة الحيوانات «»Animal Embassy

وعلــى الرغــم مــن تنــوع األنظمــة المتوفــرة لاعتمــاد والتصديــق ،إال أن
شــهادة «ســفارة الحيوانــات» ُتعــد الشــهادة الوحيــدة التــي تســتهدف حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة ،فهــي تحديـ ًـدا تربــط حدائــق الحيــوان واألحــواض
المســتدامة ،بــل ُ
وتعــد خطــوة للوصــول إلــى شــهادة
المائيــة بالســياحة ُ
معيار .ISO 14001

ُتمثــل شــهادة «ســفارة الحيوانــات» أحــد المعاييــر الدوليــة الخاصــة بالمســؤولية
خصيصــا علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،حيــث
المطبقــة
ً
البيئيــة ُ
يقــوم المعيــار بتوحيــد اإلدارة الحيوانيــة مــع المعاييــر األخــرى الخاصــة بالمعاييــر
البيئيــة مثــل التــي ُيغطيهــا معيــار  ،ISO 14001وجديــر بالذكــر أن مــن قــام بوضــع

8.6

السياسات البيئية

جــزءا ال يتجــزأ مــن األنظمــة الــوارد
ُتشــكل السياســات البيئيــة والمراجعــات
ً
بيانهــا أعــاه ،فبإمــكان أي منظمــة أن تبلــور أهدافهــا وغاياتهــا عــن طريــق تحديــد
السياســات البيئيــة الخاصــة بهــا ،فتخلــق بذلــك جـ ًـوا مــن الوعــي .ويكــون للتعبيــر
ويشــجع اآلخريــن علــى المســاعدة
الواضــح عــن النوايــا تأثيــره الخارجــي اإليجابــيُ ،
فــي تنفيــذ السياســة.

8.7

المراجعات البيئية

تقــوم المراجعــة البيئيــة بقيــاس اآلثــار البيئيــة التــي خلفتهــا أنشــطة حدائــق
الحيــوان أو األحــواض المائيــة علــى مــا حولهــا وتقييمهــا ،وكذلــك تأخــذ بعيــن
االعتبــار اآلثــار التاريخيــة والمحتمــل وقوعهــا بالمســتقبل ،فهــي ُتعــد الخطــوة
األولــى للوصــول إلــى نظــام ناجــح  .EMSتتمثــل نقطــة البدايــة فــي دورة
المراجعــة فــي إعــداد التقييــم البيئــي األساســي ،مــع مدخــات مــن جميــع
الموظفيــن ،وال يحمــل التقييــم الذاتــي -بدعــم خارجــي أو بدونــه -أهميــة فــي
جوهريــا فــي عمليــة الحفــاظ علــى
ـزءا
ً
البدايــة فحســب ،وإنمــا يمتــد ليصبــح جـ ً
نظــام  ،EMSوبالرغــم مــن ذلــك فقــد تكــون المراجعــة المســتقلة التــي ُيجريهــا

يجــب أن تكــون اإلدارة العليــا مســؤولة عــن تقديــم السياســة البيئيــة ،بمــا فــي
ذلــك التقييــم المبدئــي ومراجعــة الظــروف البيئيــة التــي ترشــد إلــى كيفيــة
تقديــم السياســة .ومــن األهميــة بمــكان إشــراك كافــة الموظفيــن والمتبرعيــن
فــي جميــع المراحــل.

ً
مرغوبــا فيــه .وجديــر بالذكــر أنــه فــي عــام ، 2003لــم يكــن لــدى أي
هدفــا
الغيــر
ً
حديقــة حيــوان دورة مراجعــة بيئيــة مكتملــة ســوى فــي حديقــة حيــوان البــورج
فــي الدانمــارك وحديقــة حيــوان نــورث كارولينــا ،بالواليــات المتحــدة األمريكيــة،
واســتطاعا بذلــك الحصــول علــى شــهادة  ISO 14001ألنظمتهــم المعنيــة
 ،EMSوفــي إطــار تحقيــق رؤيــة االســتدامة تســتطيع العديــد مــن حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة أن تتبــع النمــوذج الــذي وضعتــه حديقــة البــورج
وحديقــة نــورث كارولينــا.

التوصيات
توصــي اإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )WZACSبتبنــي كافــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
اإلجــراءات والنشــاطات التــي تدعــم اســتدامة المــوارد الطبيعيــة.
توصي  WZACSبأن تتبنى كافة حدائق الحيوان واألحواض المائية سياسة بيئية خطية ،وأن تقوم بإجراء المراجعات البيئية.
تحــث حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة  WZACSعلى ممارســة االســتدامة البيئية ،إذ إنه مــن الممكن تغيير االتجاهات والســلوكيات
االجتماعيــة بتقديــم نمــوذج علــى كيفيــة الوصــول إلــى االســتدامة ،وبالتالــي ُينظــر إلــى حدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة علــى أنهــا ُتســهم
فــي حمايــة األنظمــة البيئية ككل.

ً
صديقــا للبيئــة ،إذ إنهــا تُ عيــد اســتخدام الميــاه التــي تســتهلكها
تنتهــج العديــد مــن حدائــق الحيوانــات ســلوكً ا يتصــف بكونــه
المســتنقعات أو الخنــادق أو البــرك أو الخزانــات ،فتوفــر بذلــك مبالــغ كبيــرة .ومــع ذلــك ال يــزال عــدد قليــل مــن الحدائــق يجعل
هــذه الممارســة قضيــة تعليميــة ،بالرغــم مــن أنــه يتعيــن إخبــار الــزوار بــأن الميــاه العذبــة هــي إحــدى المصــادر الطبيعيــة غيــر
القابلــة للنفــاد ،وينبغــي اســتخدامها بصــورة مســؤولة.
الصورة :نظام تنقية المياه بحديقة حيوان جوهانسبرج.
بيتر دولينجر ،المكتب التنفيذي بالجمعية الدولية لحدائق الحيوان واألحواض المائية ()WAZA

WZACS 2005

األخالقيات ورفاهية الحيوانات

61

الفصل التاسع

األخالقيات ورفاهية الحيوانات
ملخص
أخاقيــا وتتبنــى أعلــى معاييــر رفاهيــة الحيــوان المتبعــة فــي إدارة الكائنــات
ســلوكا
يتنــاول هــذا الفصــل رؤيــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة التــي تســلك
ً
ً
الحيــة لحمايتهــا؛ فهــي بذلــك ُترســل إلــى الجمهــور رســائل تثقيفيــة حــول الحمايــة الموثوقــةُ .
وتمثــل قواعــد األخاقيــات ورفاهيــة الحيــوان التابعــة للجمعيــة الدوليــة
لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة (" ،)"WAZA Code of Ethics and Animal Welfareالقاعــدة العامــة التــي يرتكــز عليهــا أعضــاء ( )WAZAفــي اإلدارة خــارج
الموقــع وكذلــك فــي أنشــطة الحمايــة داخــل الموقــع ،ويتعيــن أن تكــون اإلجــراءات المتخــذة فــي ســياق الحفــاظ علــى بقــاء األنــواع دون المســاس برفاهيــة الحيــوان
الواحــد .ويغطــي الفصــل السياســات الخاصــة باقتنــاء الحيوانــات والتخلــص منهــا ،مــع مناقشــة الحقائــق الخاصــة بــإدارة األعــداد .ففــي المجموعــات التــي ال تتعــرض
لافتــراس والمــرض ونقــص الغــذاء ،يكــون لبرامــج التكاثــر القــدرة علــى إنتــاج فائــض ،وكذلــك تحــث حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى االحتفــاظ بالحــد األدنــى
مــن الفائــض ،والتفكيــر فــي نقــل الفائــض إلــى مؤسســات أخــرى معتمــدة ،وإطاقهــم فــي شــبه محميــات أو إلــى البريــة ضمــن برنامــج الحمايــة المنســق ،أو منــع
التكاثــر بصــورة مؤقتــة .كمــا يتنــاول الفصــل العيــوب التــي يحملهــا منــع اإلنجــاب علــى المــدى الطويــل .وفــي حــال عــدم وجــود حــل آخــر يتســم بالعمليــة ،يكــون الخيــار
ـريعا وبــدون ألــم أو ضغــط ،لــذا يتحتــم علــى المجموعــات توفيــر بيئــات مناســبة تلبــي احتياجــات الحيــوان الماديــة والنفســية ،وكذلــك ُيراعــى
األخيــر هــو الوفــاة سـ ً
ـزءا مــن التكاثــر الروتينــيُ .
وتشــجع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى اســتخدام تقييمــات رفاهيــة الحيــوان القائمــة علــى أدلــة
ـ
ج
ـب
ـ
التخصي
أن تكــون أنشــطة
ً
واســتخدام النتائــج عنــد تصميــم الســياج ،ويوضــح الفصــل مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات التــي يتعيــن علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة االلتــزام بهــا،
وختامــا ينتهــي الفصــل بتشــجيع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة الســتهداف أعلــى المعاييــر المشــروعة والترقــي لمــا هــو أعلــى منهــا ،وبذلــك تصبــح منظمــات
ً
مســؤولة يمكــن الوثــوق بهــا لتقديــم أفضــل رعايــة للحيوانــات الموجــودة بهــا.

الرؤية
أن تتبنــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مبــادئ أخالقيــة ،وتســير ً
وفقــا ألعلــى معاييــر رفاهيــة للحيــوان مــن أجــل االحتفــاظ بأعــداد هائلــة مــن الحيوانــات

التــي تتمتــع بصحــة جيــدة علــى نحــو ُمســتدام ضمــن أغــراض الحمايــة ،وكذلــك توجيــه رســائل موثــوق فيهــا حــول حمايــة الحيوانــات إلــى الجمهــور.

9.1

مقدمة

ُتعــرف األخاقيــات بكونهــا الدراســة الفلســفية للطبيعــة وأســس الفكــر والفعــل
األخاقــي ،فعــادة مــا تترجــم األخــاق العمليــة وتحليــل النقاشــات التــي تنتهــي
باســتنتاجات أخاقيــة معينــة ،إلــى مبــادئ أخاقيــة ،وفــي بعــض األحيــان
ُيصطلــح عليهــا بقواعــد الســلوك الخاصــة بالممارســة ،ويأتــي تعريــف المبــادئ
األخاقيــة والســلوك األخاقــي بطــرق متعــددة فــي مختلــف المجتمعــات
والثقافــات واألديــان.
أخاقيــا ُممثـ ًـا فــي اإلســهام
التزامــا
تتبنــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
ً
فــي حمايــة المواطــن الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي فيمــا يتعلــق بالمجتمــع
والحيوانــات أنفســهم.
يتعيــن علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أن تضــع ً
كا مــن الجمهــور
الوافــد للزيــارة والحيوانــات المقيمــة لديهــا نصــب أعينهــا ،حيــث يعتمــد
وجودهــا علــى قدرتهــا علــى تقديــم تفســيرات أخاقيــة قويــة حــول االحتفــاظ
بمجموعــات الحيوانــات الحيــة لديهــا ،وكذلــك القــدرة علــى إظهــار اهتمــام بالــغ
برفاهيــة الحيوانــات ضمــن أســاليب الرعايــة المتبعــة ،إذ إن وجهــات النظــر واآلراء
التــي يتبناهــا الــزوار ووســائل اإلعــام تتغيــر باســتمرار ،ولــذا يجــب النظــر إلــى

النقاشــات الناتجــة التــي تتنــاول األخــاق والرفاهيــة علــى أنهــا عمليــة متواصلــة
مــن التفكيــر النقــدي والتأنــي.
يتنــاول ســياق هــذا المســتند رفاهيــة الحيــوان مــن منظــور الســلوك الــذي
يســلكه اإلنســان فــي عاقتــه مــع الحيــوان الفــردي ،وكلمــا ُوجــد موقــف كان فيــه
لزامــا
اســتخدام الحيوانــات لغــرض الحمايــة
متعارضــا مــع رفاهيتهــا ،أصبــح ً
ً
علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة التفكيــر بعنايــة واتخــاذ قــرار بإعطــاء
ألي منهمــا ،وفــي اتخاذهــا لهــذه اإلجــراءات يتعيــن عليهــا مراعــاة أنــه وإن
األولويــة ٍ
ً
مطلقــا
كان الحفــاظ علــى حيــاة األنــواع مــن األولويــات القصــوى ،إال أنــه ال يبــرر
تعــرض الحيوانــات المشــمولة برعايتهــم للمعانــاة.
لزامــا أن ُتمنــح حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة الثقــة علــى نطــاق
وقــد أصبــح ً
واســع بوصفهــا جهــات رعايــة الحيــوان ،وال يقتصــر تركيزهــا على الهــدف النهائي
أال وهــو الحمايــة فحســب ،ولكنــه يمتــد ليشــمل تلبيــة االحتياجــات المباشــرة
للكائنــات الحيــة التــي تتولــى مســؤوليتها.
وجديــر بالذكــر أن  WAZAقــد تبنــت قواعــد األخاقيــات ورفاهيــة الحيــوان
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ً
مقبــوال لــدى الجمهــور
(" )"Code of Ethics and Animal Welfareالــذي يعــد
فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،بالرغــم مــن وجــود مفاهيــم أخاقيــة واعتبــارات
إقليميــا (المربــع  ،)9-1ويمثــل هــذا القانــون األســاس
خاصــة بالرفاهيــة مختلفــة
ً
المشــترك الــذي يقيــم عليــه أعضــاء  WAZAإدارتهــم خــارج الموقــع وأنشــطة
الحمايــة داخــل الموقــع ،وتلتــزم كافــة المؤسســات والروابــط واألعضــاء
المنتســبين لـــ  WAZAبالتوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم لضمــان االلتــزام بالقانون
مــن جانبهــم.
فضـ ًـا عــن ذلــك ،تمتلــك روابــط حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة اإلقليميــة
والوطنيــة وكذلــك المؤسســات الفرديــة مدونــات الســلوك الخاصــة بهــا،
وبعضهــا يمتلــك اإلرشــادات التوجيهيــة إلدارة الحيوانــات بصــورة ُمفصلــة ،مــع
األخــذ بعيــن االعتبــار األوضــاع االجتماعيــة والثقافيــة الخاصــة بهــا.

62
ً
وانضباطــا مــن
وتأتــي أغلــب مدونــات الروابــط اإلقليميــة والقوميــة أكثــر تفصيـ ًـا
قواعــد  WAZAالتــي تعــد المنظمــة األساســية ممــا يوجــب عليهــا أن تأخــذ بعيــن
االعتبــار وجهــات نظــر كافــة أعضائهــا ومواقفهــم.
إضافــة إلــى مــا تقــدمُ ،تراعــي روابــط حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة القائمة
علــى وضــع المدونــات أو اإلرشــادات التوجيهيــة بــذل الجهــد لوضــع متطلبــات
تفــوق الحــد األدنــى مــن المعاييــر القانونيــة الســارية فــي المنطقــة الجغرافيــة
التــي تعمــل بهــا.
ويعــد اتبــاع روابــط حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة لمدونــات الســلوك
ُ
جوهريــا.
أمــرا
ومعاييــر رفاهيــة الحيــوان بالروابــط المتفــق عليهــا
ً
ً

المربع 9-1

قواعد األخالقيات ورفاهية الحيوان الخاصة بـ WAZA
تمهيد

تعتمــد اســتمرارية وجــود حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى اإلقــرار بــأن مهنتنــا تقــوم علــى أســاس احتــرام كرامــة الحيوانــات المكفولــة برعايتنــا ،واألفــراد ممــن نقــوم

ويعــد االنضمــام لـــ  WAZAموافقــة ضمنيــة علــى اإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة حدائــق الحيــوان
علــى خدمتهــم وغيرهــم مــن األعضــاء فــي مهنــة حدائــق الحيــوان الدوليــةُ ،

()WZCSواألحــواض المائيــة التابعــة لـــ .WAZA

وفــي الوقــت الــذي نُ قــر بأنــه يجــوز لــكل منطقــة وضــع قواعــد األخاقيــات الخاصــة بهــا وقواعــد أخــرى لرفاهيــة الحيــوان ،تســعى وازا لوضــع منهــج أخاقــي يتســم بالقــوةُ ،ليشــكل
معــا ً
وفقــا ألعلــى معيــار للســلوك األخاقــي.
فيمــا بعــد األســاس لمعيــار الســلوك بمجالنــا ،علــى أن يتعــاون األعضــاء ً

مبادئ اإلرشاد األساسية لكافة األعضاء بـ :WAZA

1.

يتعيــن أن يكــون هــدف كافــة األعضــاء بالمجــال هــو المســاعدة فــي تحقيــق الحمايــة لألنــواع والحفــاظ علــى بقائهــا ،وتنفــذ كافــة اإلجــراءات التــي تُ تخــذ فيمــا يخــص الحيــوان

2.

الترويج للفوائد التي تعود من حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي ورفاهية الحيوان لدى الزماء والمجتمع على نطاق واسع.

3.

التعــاون مــع مجتمــع الحمايــة فــي نطــاق أوســع بمــا فــي ذلــك هيئــات الحيــاة البريــة ومنظمــات الحمايــة ومؤسســات البحــث للمســاعدة فــي الحفــاظ علــى التنــوع

4.

التعاون مع الحكومات والهيئات المعنية لتحسين معايير رفاهية الحيوان والتأكيد على رفاهية الحيوانات المكفولة برعايتنا.

5.

التشجيع على إجراء البحوث ونشر اإلنجازات والنتائج في منشورات وندوات مائمة.

6.

التعامل مع األعضاء في نشر المعلومات المهنية والنصائح بعدل.

7.

تعزيز برامج تثقيف العامة واألنشطة الترفيهية الثقافية لحدائق الحيوان واألحياء المائية.

8.

العمل المتواصل لتنفيذ كافة اإلرشادات المهنية التي ترسخها .WAZA

الواحــد مثــل القتــل الرحيــم أو منــع اإلنجــاب ،مــع وضــع المعيــار األعلــى لحمايــة األنــواع فــي االعتبــار ،ويراعــى عــدم المســاس برفاهيــة الحيــوان الواحــد.

البيولوجــي العالمــي.

وفــي كافــة األحــوال ،يعمــل أعضــاء الرابطــة ً
وفقــا لكافــة القوانيــن المحليــة والوطنيــة والدوليــة ،ويســعون لتنفيــذ أعلــى معاييــر اإلدارة فــي كافــة المجــاالت بمــا فــي ذلــك:

رفاهيــة الحيــوان ،واســتخدام الحيوانــات مــن حدائــق الحيوانــات ،ومعاييــر عــرض الحيوانــات ،وجمــع الحيوانــات ،ونقلهــم ،ومنــع الحيوانــات مــن اإلنجــاب ،والقتــل الرحيــم،
والبتــر ،والبحــوث الخاصــة بحيوانــات حدائــق الحيوانــات ،وإصــدار البرامــج الخاصــة بإطــاق الحيوانــات فــي البريــة ،وتعــرض الحيوانــات للوفــاة أثنــاء رعايتهــم ،وقضايــا رفاهيــة

الحيوانــات البريــة الخارجيــة.

مزيدا من التفاصيل ،ويمكن الحصول عليه من الموقع اإللكتروني .www.waza.org
يقدم النص الكامل لقواعد األخاقيات
ً
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9.2

القضايا األخالقية

غالبــا مــا تنشــب المشــاكل األخاقيــة بســبب التضــارب فــي المصالــح .ويمكــن
ً
التوصــل إلــى الحــل األمثــل فــي معظــم القضايــا مــن خــال اتبــاع القانــون أو
اإلرشــادات أو المعاييــر القائمــة .كمــا يمكــن إنهــاء هــذا الصــراع فــي حــاالت أخــرى
عــن طريــق تقييــم القيــم التنافســية ،وعلــى األرجــح فــإن هــذه االعتبــارات التــي
ســيبنى عليهــا هــذا التقييــم ُمعقــدة للغايــة ُ
وتبنــى علــى اإلطــار الــذي نشــب فيــه
الصــراع .وفــي العديــد مــن القضايــا تقــدم قواعــد األخاقيــات ورفاهيــة الحيــوان
التابعــة للجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )WAZAأو
اإلرشــادات الصــادرة عنهــا أو  WAZAمنهجيــة الحــل األمثــل لمثــل هــذا الصــراع.
–فعليــا -بيــن حمايــة أنــواع
مــن الممكــن أن يكــون هنــاك تضــارب فــي المصالــح
ً
ً
الحيوانــات أو أعدادهــا ورفاهيــة الحيوانــات الفرديــة .ووفقــا لقواعــد األخاقيــات
ورفاهيــة الحيــوان التابــع للجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
( )WAZAفيجــب أن تنفــذ اإلجــراءات المتعلقــة بشــأن الحيوانــات الفرديــة فــي
إطــار حمايــة األنــواع مــع عــدم اإلضــرار برفاهيــة الحيــوان الفــردي ،ويجــب أن
توضــع رفاهيــة الحيــوان فــي األوليــات عنــد تلقيــه خدمــات الرعايــة اإلنســانية.
وعلــى وجــه الدقــة يجــب اتبــاع إرشــادات  IUCNالمتعلقــة بإعــادة توطيــن
الحيوانــات عنــد إطــاق الحيوانــات ،والتــي ُتقــدم سياســة عامــة وقابلــة للتنفيــذ
ً
متضمنــة بيانــات اإلعــداد والمتابعــة.
إلعــادة توطيــن الحيوانــات،

مجموعات الحيوانات البرية
يجــب أال تضــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة الحيوانــات فــي ظــروف
خطــرا إلصابــة الزائريــن أو انتقــال األمــراض إليهــم .وعلــى وجــه
قــد تشــكل
ً
الخصــوص ،يجــب أن يضمنــوا أن الحيوانــات التــي يتصــل بهــا الزائــرون بشــكل
ُمباشــر ال تحمــل ًأيــا مــن األمــراض الحيوانيــة .كمــا ينبغــي علــى المؤسســة التــي
كبيــرا علــى الصحــة العامــة أن ُتحــدد
خطــرا
تحتفــظ بالمجموعــة التــي تشــكل
ً
ً
مــدى تلــك الخطــورة واتخــاذ أي إجــراء وقائــي متــى اقتضــت الضــرورة ذلــك.
فــإذا أدرك العامــة خطـ ًـرا فــإن هــذا األمــر ســيؤثر بالســلب علــى رســائل الحمايــة
الخاصــة بالمؤسســة.
دائمــا أن تكــون حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى
وتقتضــي الضــرورة ً
درايــة بالحيوانــات الدخيلــة المنفصلــة واألنــواع المختلفــة مــن النباتــات التــي
ُتشــكل خطـ ًـرا محتمـ ًـا علــى الغطــاء النباتــي والحيوانــي األصلــي الموجــود .لــذا

فيجــب عليهــم أن يضمنــوا أن تلــك الحيوانــات الدخيلــة الموجــودة قيــد رعايتهــم
خطــرا علــى الغطــاء النباتــي والحيوانــي األصلــي
لــن تلــوذ بالفــرار وال تشــكل
ً
الموجــود .كمــا ينبغــي عليهــم الحيطــة والحــذر عنــد اختيــار األنــواع المختلفــة
وأيضــا
مــن النباتــات الســتخدامها فــي تنســيق المناظــر الطبيعيــة فــي الحدائــق
ً
يجــب علــى األحــواض المائيــة التأكــد مــن عــدم وجــود نباتــات مائيــة ،أو أجــزاء أو
بــذور لهــا مــن الممكــن أن تنمــو فــي الميــاه الطبيعيــة.

سياسات اقتناء الحيوانات
نصــت اإلســتراتيجية الدوليــة لحمايــة حدائــق الحيوانــات المنشــورة فــي عــام
مصــدرا
 1993علــى «ضــرورة توقــف التجــارة فــي الحيوانــات البريــة التــي ُتعــد
ً
جمعــت مــن
لتزويــد الحدائــق بالحيوانــات»؛ ألن مثــل هــذه الحيوانــات كمــا ُ
الحيــاة البريــة ،يجــب أن ُتجمــع مــن أجــل أغــراض التثقيــف بهــا وحمايتهــا
الخاصــة .فــا يجــب اختيارهــا بشــكل عشــوائي مــن قوائــم ُتجــار الحيوانــات
الذيــن قامــوا بتجميــع تلــك الحيوانــات مــن أجــل أغــراض ُتجاريــة .كمــا تحمــل
أيضــا بيــن ســطورها التفكيــر والتخطيــط للمــدى البعيــد ،فعلــى
اإلســتراتيجية ً
ســبيل المثــال تــم وضــع ملصقــات أســعار علــى حيوانــات الحديقــة التــي ربمــا
ُتشــكل ً
كبيــرا عنــد تقديــم الدعــم الحقيقــي لبرامــج الحمايــة الموضوعــة
عائقــا
ً

فــي هــذا الصــدد .وهــذا مــن شــأنه تعزيــز القيمــة التجاريــة الصفريــة علــى

الحيوانــات الحساســة فــي الحديقــة بغــرض حمايتهــا ،كمــا يتطلــب مــن جميــع
روابــط المحميــات الوطنيــة والدوليــة العمــل علــى تطويــر سياســتها الموضوعــة
تجــاه إزالــة ملصقــات األســعار فــي األماكــن التــي مــا زالــت موجــودة بهــا .وهــذه
األهــداف التــي تــم وضعهــا فــي عــام  ،1993ال يــزال يتــم العمــل بهــا( .راجــع
الفصــل .)4
كمــا يجــب علــى جميــع روابــط حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة تطويــر
وتنفيــذ سياســات اقتنــاء الحيوانــات لضمــان أن اإلجــراءات التــي ُتتخــذ مــن قبــل
أعضائهــا ال ُتعــرض الحيوانــات التــي تــم اقتناؤهــا للخطــر ،ومــن أجــل تقليــل
األثــر الواقــع علــى أعــداد الحيوانــات فــي الحيــاة البريــة .كمــا يجــب علــى حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة أن تكــون مســؤولة عــن كيفيــة وإمكانيــة الحصــول
علــى مثــل هــذه الحيوانــات .ويجــب أن ينظــر إلــى االعتبــارات األخاقيــة بعيــن
االعتبــار حتــى فــي حــال اســتيفاء عمليــة االقتنــاء للمتطلبــات القانونيــة وشــروط
الرابطــة والمؤسســة؛ وعليــه يجــب تقييــم السياســات باســتمرار لتقديــم
اعتبــارات ومعلومــات جديــدة.
ويبــدو أن حصــول كل مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى الحيوانــات
وغالبــا مــا يتــم ذلــك عــن طريــق التبــادل ،أو علــى
ـادا،
مــن بعضهــا سـ ً
ً
ـلوكا ُمعتـ ً
ســبيل االقتــراض أو الهدايــا ،ومــن الممكــن أن يتــم ذلــك فــي بعــض الــدول
حــال إنقاذهــا مــن الظــروف غيــر المســتقرة .أمــا إذا طلبــت وكالــة حكوميــة أو
ً
موطنــا
أي منظمــة ُمعتمــدة مــن حديقــة حيــوان أو أحــواض مائيــة أن توفــر
ً
وفقــا لإلرشــادات
للحيوانــات البريــة المصــادرة فيجــب أن يكــون ذلــك
الصــادرة عــن  WAZAبشــأن قبــول الحيوانــات (WAZA Guidelines on the
 )Acceptance of Seized or Confiscated Animalsالمصــادرة ،ويجــب
المســاعدة وفــي الوقــت نفســه يجــب عليهــم –إن أمكــن -قبــول
عليهــم تقديــم ُ
الحيوانــات المصــادرة إذا كان لديهــم الخبــرة الازمــة وإمكانيــة توفيــر الرعايــة
واإلقامــة المناســبة لهــذه الحيوانــات فقــط.
ال ُيعــد اقتنــاء الحيوانــات البريــة التــي ثبــت أنهــا تكملــة ضروريــة للحفــاظ علــى
األعــداد الخاضعــة لــإلدارة أمـ ًـرا مقبـ ً
ـوال إال فــي حــال تنفيــذ االلتزامــات القانونيــة،
ـررا علــى األعــداد فــي الحيــاة البريــة .كمــا أن اصطحــاب األفــراد
وأنهــا ال تشــكل ضـ ً
مقبــوال إال إذا كان ُهنــاك
مــن بعــض األنــواع المهــددة باالنقــراض لــن يكــون
ً
تدابيــر وخطــط مناســبة لضمــان المحافظــة علــى األعــداد داخــل بيئتهــا الطبيعيــة
علــى المــدى الطويــل.
ال يجــوز تحــت أي ظــروف أن تتــورط حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
فــي أعمــال غيــر شــرعية أو تجــارة غيــر ُمبــررة فيمــا يخــص الحيوانــات البريــة.
ويجــب أن تخضــع عمليــة اســتبعاد الحيوانــات مــن المجتمعــات الحيوانيــة فــي
الحيــاة البريــة لمــا يلــي )1(:االمتثــال بالمعاهــدات الدوليــة ،والقوانيــن الوطنيــة
خطــرا علــى حمايــة األنــواع الموجــودة فــي الحيــاة
واإلقليميــة )2( ،ال ُتشــكل
ً
البريــة وشــفائها علــى المــدى الطويــل )3( ،أن تنفــذ هــذه العمليــة بالتعــاون مــع
الســلطات المســؤولة فــي دولــة المنشــأ .ويجــب أن ُتقــدم الحيوانــات التــي تــم
اســتجابها مــن الحيــاة البريــة الدعــم الــازم للحفــاظ علــى المناوعــات البريــة
ســواء عــن طريــق االســتخدام المثالــي لهــا فــي البرامــج التثقيفيــة ،و/أو عــن
ُ
طريــق دعــم حمايــة األنــواع المهــددة ضمــن إطــار عمــل التكاثــر وبرامــج البحــث.

ترحيل الحيوانات
ـزءا مــن السياســات المتبعــة عنــد
دائمــا جـ ً
يجــب أن تكــون االعتبــارات األخاقيــة ً
عمليــة التخلــص مــن الحيوانــات ويجــب وضعهــا مــع اإلدراك التــام باالحتياجــات
األساســية الازمــة للحيوانــات عنــد تقديــم الرعايــة .هــذا وتقــر قواعــد األخاقيات
ورفاهيــة الحيــوان التابــع للجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
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األخالقيات ورفاهية الحيوانات
( )WAZA Code of Ethics and Animal Welfareبــأن الحيوانــات المقــرر
ترحيلهــا مــن قبــل المؤسســات األعضــاء يجــب أن ُترســل إلــى مؤسســات أو
منظمــات أخــرى يتلقــون فيهــا نفــس المســتويات العاليــة مــن الرعايــة طــوال
حياتهــا.
ويجــب أن تســعى كل مــن حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة إلــى ضمــان
تلبيــة االحتياجــات األساســية لرفاهيــة الحيوانــات وتربيتهــا حتــى بعــد تركهــا
المؤسســات التــي كانــت ترعاهــا.

إدارة أعداد الحيوانات
يجــب الحفــاظ علــى الحيوانــات الموجــودة فــي حدائــق الحيوانــات واألحــواض
المائيــة بطريقــة تراعــي الســلوكيات الطبيعيــة لهــا ،بمــا فــي ذلــك فرصــة التكاثر؛
ولــذا يجــب أن تعكــس الظــروف المواتيــة للتكاثــر الجماعــي تلــك الموجــودة فــي
غالبــا مــا
الحيــاة البريــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن التكاثــر فــي الحيــاة البريــة ً
يــؤدي إلــى وجــود عــدد كبيــر مــن الحيوانــات علــى قيــد الحيــاة ،ويــؤدي وجــود
الحيوانــات المفترســة ،واألمــراض ،نقــص فــي الغــذاء ،والمنافســة ،والتغيــرات
المناخيــة والهجــرة إلــى تقليــل مثــل هــذه األعــداد .كمــا ُيمكــن لبرامــج تكاثــر
ُ
الحيوانــات الناجحــة فــي حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة ،فــي ظــل عــدم
وجــود مثــل هــذه العوامــل أو التحكــم فيهــا إنتــاج المزيــد مــن األعــداد.
تحمــل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة خاصــة المشــتركة فــي برامــج
تعاونيــة إلدارة الحيوانــات علــى عاتقهــا المســؤولية بمــا يتوافــق مــع معاييــر
رفاهيــة الحيــوان مــن أجــل تنظيــم حجــم المجموعــات الحيوانيــة .مــن الممكــن
التعامــل مــع أعــداد الحيوانــات الزائــدة عــن الحــد علــى النحــو التالــي )1( :النقــل
إلــى حدائــق الحيوانــات أو األحــواض المائيــة المســؤولة أو مؤسســات مماثلــة،
أو ( )2اإلطــاق فــي شــبه محميــات ،أو ( )3اإلطــاق فــي البريــة فــي إطــار عمــل
ً
مؤقتــا .فــإذا لــم يكــن ألي
برنامــج الحمايــة المنســقة ،أو ( )4المنــع مــن التكاثــر
ـلبا
ـ
س
ـر
ـ
التأثي
أو
ـاة
ـ
معان
ـدوث
مــن هــذه االحتمــاالت جــدوى دون أن تتســبب فــي حـ
ً
علــى ســلوكيات المجموعــة أو المســاس باســتمرارية وجــود أعــداد الحيوانــات
خــارج بيئاتهــا الطبيعيــة ،فقــد يكــون مــن الضــروري تطبيــق القتــل الرحيــم .فــإذا
تــم تنفيــذ هــذا القتــل الرحيــم ُ
ـزءا
وفقــا لسياســة أخاقيــة ،فيمكــن أن يكــون جـ ً
مــن إدارة أعــداد الحيوانــات ومــن ثــم تعويــض الخســارة العاديــة فــي الطبيعــة.
أخاقيــا ،وال يجــب
ُيعــد القتــل الرحيــم مــن وجهــة نظــر بعــض األشــخاص خطـ ًـأ
ً
النظــر إليــه إال بعــد مراجعــة كل االحتمــاالت األخــرى؛ إذ تقتضــي الضــرورة
التعامــل مــع القضايــا الناشــئة بحساســية شــديدة.
يجــب بــذل قصــارى الجهــد مــن أجــل تكاثــر الحيوانــات الزائــدة عــن العــدد األصلي،
وأيضــا يجــب النظــر بعيــن االعتبــار إلــى إنشــاء أماكــن ال يكــون الهــدف منهــا تكاثــر
ً
الحيوانــات (علــى ســبيل المثــالُ ،قطعــان الذكــور) ،أو االحتفــاظ باألعــداد الفرديــة
التــي تجــاوزت ســن التكاثــر فــي ظــل ظــروف مناســبة.
ومــع ذلــك ،يجــب أن يكــون الموظفــون فــي حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
علــى درايــة تامــة بــأن منــع مثــل هــذه الحيوانــات مــن تلقــي التكاثــر الصحيــح

9.3

قضايا الرفاهية

ال ُيمكــن لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة أن ُتســاهم فــي إعــادة تكاثــر
الحيوانــات البريــة بــأي شــكل كان ،ولكــن يجــب عليهــم توفيــر بيئــة طبيعيــة
للحيوانــات بقــدر اإلمــكان واضعيــن ُنصــب أعينهــم االحتياجــات الســلوكية
والفســيولوجية للحيوانــات.
تقــوم معظــم الــدول التــي تعمــل بهــا الجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة ( )WAZAبتنظيــم رفاهيــة الحيــوان ً
وفقــا للقانــون .فمثــل
هــذه القوانيــن ُتحــدد طبيعــة تصــرف األشــخاص تجــاه الحيوانــات والظــروف
خصيصــا حريــة
التــي يجــب توفيرهــا للحيوانــات .وتشــترط هــذه القوانيــن
ً
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ربمــا يتســبب فــي وجــود آثــار ســلبية علــى رفاهيــة وصحــة أعــداد الحيوانــات
الفرديــة ،ووظائــف المجموعــات االجتماعيــة الخاصــة بذلــك ،والرعايــة الطويلــة
المــدى لمجموعــات الحيوانــات الموجــودة خــارج بيئتهــم الطبيعيــة .ومــن ثــم
فقــد تحتــاج عمليــة الرعايــة الخاصــة للحيوانــات التــي تجــاوزت ســن التكاثــر إلــى
مســاحة كبيــرة وقــد ينشــأ عــن ذلــك معانــاة بســبب األمــراض المرتبطــة بالســن.
فغالبــا مــا تحمــل العمليــة الكاملــة للتكاثــر مثــل :وجــود
وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
ً
األلفــة بيــن الحيوانــات ،ازدواج الجســيمات ،حنــان األم تجــاه رضيعهــا ،وتربيــة
الصغــار ،آثــار إيجابيــة علــى الحيوانــات األفــراد وربمــا تســاعد فــي إثــراء حياتهــم.
ثمــة أســباب موضوعيــة للرفاهيــة تصــب فــي صالــح تكاثــر الحيوانــات أو القتــل
الرحيــم أو إعــدام الحيوانــات فــي ظــل ظــروف ُمعينــة .إذا تعــرض الحيــوان
للمــوت الســريع فــي البيئــة الخاليــة مــن المخــاوف واألخطــار إذن فالقتــل
ليــس هــو الحــل األمثــل لرفاهيــة مثــل هــذا الحيــوان ،بالرغــم مــن أنــه قــد تثــار
اعتراضــات علــى أســس أخاقيــة وإنســانية .ويجــب التعامــل مــع مثــل هــذه
المخــاوف أو االعتراضــات بعنايــة شــديدة وفــي الوقــت نفســه يجــب تقييمهــا
فــي ضــوء مبــادئ رفاهيــة الحيــوان وحمايتــه.
كمــا يجــب أن تحتفــظ حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بأقــل عــدد ممكــن
ويعــد الحــد مــن التكاثــر بيــن
مــن الحيوانــات الزائــدة عــن العــدد األصلــيُ ،
الحيوانــات وإدارة القتــل الرحيــم اثنيــن مــن العديــد مــن الخيــارات التــي يجــب أن
توضــع قيــد االعتبــار مــن قبــل مــدراء مجموعــات الحيوانــات ،ومــن ثــم ســتختلف
طبيعــة اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا حســب الدولــة والثقافــة .وفــي هــذا الصــدد
 ،ينبغــي علــى المؤسســات أن تكتشــف جميــع الخيــارات األخــرى قبــل الشــروع
فــي اتخــاذ إجــراء القتــل الرحيــم الخــاص بالحيوانــات ،وعليهــم أن يوضحــوا إلــى
الــرأي العــام ووســائل اإلعــام والموظفيــن ســبب أهميــة اتخــاذ هــذا اإلجــراء
فيمــا يتعلــق باالحتفــاظ بمجموعــات حيوانــات صحيــة.
إذا مــا اقتضــت الضــرورة قتــل الحيــوان ألســباب إداريــة ،فعلــى المؤسســة
التأكــد مــن تنفيــذ هــذا اإلجــراء بســرعة وبــدون ألــم والتحــرر مــن أي ضغــط قــدر
اإلمــكان.

برامج إطالق الحيوانات إلى البرية
تنــص قواعــد األخاقيــات ورفاهيــة الحيــوان التابــع للجمعيــة الدوليــة لحدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى تنفيــذ جميــع برامــج إطــاق الحيوانــات
إلــى البريــة ً
وفقــا لإلرشــادات الصــادرة عــن االتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة
بخصــوص عمليــات ( )IUCN Guidelines on Re-introductionsإعــادة
رســميا فــي عــام  ،1995وهــو مــا يؤكــد
التوطيــن والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ
ً
علــى عــدم تنفيــذ أي برنامــج إلطــاق الحيوانــات فــي البريــة دون إخضــاع تلــك
الحيوانــات لفحــص بيطــري شــامل باالتفــاق مــع المحاجــر الصحيــة التابعــة
 / IUCNالمنظمــة العالميــة لصحــة الحيــوان ( )OIEوبروتوكــوالت الفحــص
الصحــي مــن أجــل تقييــم لياقــة الحيوانــات إلطاقهــا ،مــع األخــذ فــي االعتبــار
ضــرورة حمايــة رفاهيتهــا بعــد إطاقهــا إضافــة إلــى وضــع برنامــج مراقبــة طويــل
أيضــا).
المــدى( .انظــر الفصــل ً 2

الحيوانــات للتعبيــر عــن ســلوكها “الطبيعــي” وعــدم معاناتهــا الجــوع والعطــش
وســوء التغذيــة واأللــم واإلصابــات واألمــراض والشــعور بعــدم الراحــة والخــوف
والتعــرض للخطــر.
–خصيصــا -المتطلبــات
وإضافــة إلــى ذلــك ،قــد تحــدد القوانيــن والتشــريعات
ً
الازمــة التــي يجــب االلتــزام بهــا فــي المحافظــة علــى الحيوانــات البريــة ،ويجــوز
مراجعــة هــذه القوانيــن والتشــريعات بصفــة دوريــة علــى أن يكــون الهــدف
الرئيــس مــن ذلــك هــو تقديــم أعلــى المعايــر .تهــدف سياســة  WAZAإلــى
تشــجيع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى تجــاوز الحــد األدنــى مــن
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المتطلبــات الحاليــة مــن أجــل الحفــاظ علــى أعــداد الحيوانــات الصحيــة وغيــر
وأيضــا لنقــل رســائل إيجابيــة إلــى
ســلوكيا لغــرض حمايتهــا،
المضطربــة
ً
ً
الجمهــور بشــأن الحمايــة.
شــهدت الســنوات األخيــرة العديــد مــن التطــورات فــي تكاثــر الحيوانــات
بالحديقــة ،ويجــب أن يكــون الهــدف مــن ذلــك هــو التأكــد مــن اســتخدام أعلــى
معاييــر الرفاهيــة التــي تعتمــد علــى أفضــل العلــوم المتاحــة .تجــدر اإلشــارة إلــى
أن الســبيل الرئيــس لتحقيــق ذلــك يتمثــل فــي وضــع إرشــادات تكاثــر الحيوانــات
والتــي مــن المتوقــع أن تلتــزم بهــا جميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة.

9.4

وعلــى عكــس الكثيــر مــن نظرائهــم فــي الحيــاة البريــة ،تحصــل الحيوانــات فــي
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة علــى تغذيــة ورعايــة جيدتيــن ،إضافــة إلــى
ذلــك فهــم ليســوا معرضيــن لخطــر االفتــراس أو المجاعــات .وجديــر بالذكــر
أن مســألة عــدم توفيــر مســاحة للحركــة لهــم بنفــس المســاحة المتوفــرة فــي
الحيــاة البريــة يجــب أال تمــس رفاهيتهــم بشــيء وكذلــك حجــم الســياجات
وتصميمهــا ،وحجــم المجموعــة وتكوينهــا ،وأن تتيــح لهــم إجــراءات التكاثــر
التعبيــر عــن ســلوكهم الطبيعــي.

الخاتمة

أخــذت حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين علــى
عاتقهمــا مســؤولية كبيــرة فــي األمــور المتعلقــة برعايــة الحيوانــات والمســاعدة
فــي حمايــة التنــوع البيولوجــي .فــإذا كانــت حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
تهــدف إلــى اســتمرار ارتباطهــا بالمجتمــع الحالــي ،فيجــب عليهــم تحــدى
دومــا بالطريقــة التــي يتعاملــون بهــا مــع المســؤوليات المنوطــة بهــم؛
أنفســهم ً
إذ يتعيــن عليهــم مناقشــة الفلســفيات األخاقيــة وقوانيــن األخــاق الخاصــة
بهــم ،إضافــة إلــى ضمــان توفيــر االحتياجــات الســلوكية والفســيولوجية
وأيضــا ضمــان لعــب الحيوانــات
للحيوانــات الموجــودة فــي مجموعاتهــم
ً
دورهــم فــي الحمايــة بوصفهــم مجموعــات محميــة مــدارة وســفراء حقيقييــن
أيضــا.
لنظرائهــم فــي الحيــاة البريــة ً
يجــب علــى جميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ضمــان أن الحيوانــات
تتلقــى الرعايــة الصحيحــة ،بمــا فــي ذلــك الحيوانــات التــي ليســت محــل أنظــار
المجتمــع ،وينبغــي الحفــاظ عليهــم فــي ظــروف بيئيــة تســمح لهــم بالتعبيــر عــن
ســلوكهم الطبيعــي.
إضافــة إلــى توفيــر حظيــرة مناســبة مــن حيــث الحجــم والبنيــة ،قــد يكــون مــن
الضــروري توفيــر أنشــطة التعزيــز فيمــا يتعلــق بتنــوع الســلوكيات والخبــرات
التــي تســود الحيــاة البريــة .ولقــد ُعــرف التعزيــز البيئــي بأنــه مبــدأ تكاثــر الحيــوان
يهــدف إلــى رفــع مســتوى جــودة رعايــة الحيــوان عــن طريــق تحديــد عوامــل
التحفيــز البيئــي الازمــة وتقديمهــا للوصــول إلــى أعلــى مســتوى مــن الرفاهيــة
النفســية والفســيولوجية .وبالرغــم مــن اســتخدام الكثيــر مــن المجموعــات
نســبيا،
جديــدا
الحيوانيــة تقنيــات التعزيــز بالفعــل ،فــإن هــذا العلــم ال يــزال
ً
ً
وأن الحاجــة تقتضــي إجــراء المزيــد مــن البحــث والتقييــم ،وتجــدر اإلشــارة إلــى
أن رابطــة إقليميــة واحــدة علــى األقــل -متمثلــة فــي رابطــة حدائــق الحيوانــات
واألحــواض المائيــة -تشــترط علــى أعضائهــا امتــاك برامــج إلثــراء البيئــة
للمجموعــات الحيوانيــة الخاصــة بهــم وعــرض دالئــل تنفيذهــا.

جديــر بالذكــر أنــه تــم إعــداد الدراســة العلميــة لرفاهيــة الحيــوان فــي الوقــت
الحالــي وأن موظفــي حديقــة الحيــوان واألحــواض المائيــة فــي حاجــة إلــى الخبــرة
والمــواد التثقيفيــة المطبوعــة المتاحــة واســتخدامها ،كمــا يجــب أن تجــرى
ـاء علــى أدلــة ،ويتعيــن تشــجيع الموظفيــن علــى
التقييمــات الخاصــة بالرفاهيــة بنـ ً
تقييــم الحيوانــات لديهــم بشــكل موضوعــي للتعــرف علــى دالئــل االســتجابات
العكســية لبيئتهــم .هــذا ويتضمــن تصميــم الحظيــرة األمثــل نتائــج هــذه
التقييمــات.
وإنــه لمــن األهميــة بمــكان أن يعــي الجمهــور حقائــق المحافظــة علــى الحيــاة
البريــة والتنــوع البيولوجــي ويدعــم دور حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة تجــاه
توفيــر الحمايــة .وفــي الوقــت الراهــنُ ،هنــاك التبــاس حقيقــي بشــأن مفاهيــم
الحقــوق واألخاقيــات والرفاهيــة والحمايــة وتضمينــات هــذه المفاهيــم
بشــأن سياســات الحمايــة إدارة الحيــاة البريــة .يجــب أن تلعــب حدائــق الحيــوان
ومهمــا فــي حــل هــذا االلتبــاس ،إذ ال بــد مــن
حيويــا
دورا
ً
ً
واألحــواض المائيــة ً
عقــد منتديــات يحضرهــا الموظفــون المشــاركون والجمهــور لمناقشــة القضايــا
وإيجــاد حلــول لهــا.
تقتضــي الضــرورة إجــراء تقييــم مســتمر للقضايــا المتعلقــة باألخــاق والرفاهيــة
التــي تتضمنهــا إدارة مجموعــات الحيوانــات البريــة ،وهــو أمــر ضــروري
وأيضــا لقدرتهــم علــى تنفيــذ
لمســتقبل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة
ً
المهــام الرئيســة المنوطــة بهــم فــي الحمايــة والتثقيــف والعلــم .تجــدر اإلشــارة
إلــى أنــه لــن يكــون باإلمــكان تحقيــق هــذه األهــداف إال عندمــا تحــوز حدائــق
الحيــوان واألحــواض المائيــة ثقــة الزائريــن والمتبرعيــن لهــا ،وعليــه يجــب علــى
كل أعضــاء  WAZAالســعي علــى قــدم وســاق لتنفيــذ أعلــى المعاييــر فــي مجــال
رعايــة الحيــوان ومواصلــة البحــث عــن أســاليب جديــدة لتوســيع نطــاق جهودهــا
فــي الحفــاظ علــى الحيــاة البريــة والمواطــن الطبيعيــة وتحســينها.

التوصيات
ُتوصــي اإلســتراتيجية الدوليــة للمحافظــة علــى حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة ( )WZACSجميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض
ـتنادا إلــى تطــور المعرفــة والوعــي.
المائيــة بمواصلــة تحســين أســاليب اإلدارة والممارســات الحاليــة للمهنــة ،اسـ ً
ُتوصــي WZACSجميــع روابــط حدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة بتطبيــق قوانيــن األخالقيــات ،وسياســات رفاهيــة الحيــوان الخاصــة
بهــا  ،وأن تضمــن الروابــط امتثــال أعضائهــا لهــذه القوانيــن والسياســات.
تشــترط  WZACSاالمتثــال التــام مــن جانــب جميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة التــي تقتنــي الحيوانــات مــن األنــواع المهــددة
باالنقــراض مــن الحيــاة البريــة باإلرشــادات التقنيــة الخاصــة  IUCNحــول إدارة المجموعــات الحيوانيــة خــارج موطنهــا األصلــي بهــدف
حمايتهــا (.)IUCN Technical Guidelines on the Management of ex Populations for Conservation
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تشــترط  WZACSضــرورة إجــراء نقــل جميــع الحيوانــات ً
وفقــا للوائــح ،مثــل :الئحــة الحيوانــات الحيــة ()Live Animals Regulations
الخاصــة باالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي والقوانيــن الوطنيــة ذات الصلــة.
تشــترط  WZACSأن تبــذل حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة قصــارى جهدهــا لمنــع هــروب الحيوانــات والنباتــات مــن األنــواع
المنفصلــة الغربيــة.
تطالــب  WZACSجميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة باالمتثــال للمتطلبــات القانونيــة والتــي بمقتضاهــا يتــم الحفــاظ علــى
علمــا بــأن يجــب علــى رابطــة
الحيوانــات ،وفــي الوقــت نفســه تشــير إلــى أنــه يمكــن للوائــح فقــط أن تحــدد الحــد األدنــى مــن المعاييــر ً
حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة مــن أجــل تطبيــق معاييــر أعلــى.
ـارا مقبـ ً
ـوال،
تنصــح  WZACSبأنــه إذا كانــت ُهنــاك أي أســباب ثقافيــة أو قانونيــة وراء عــدم اعتبــار قتــل األعــداد الزائــدة مــن الحيوانــات خيـ ً
أيضــا علــى صحــة الحيــوان وتســبب لــه المعانــاة ،وفــي حال عــدم إمكانيــة االحتفاظ
وأن عمليــة منــع التكاثــر بيــن الحيوانــات تشــكل خطـ ًـرا ً
بهــذه األعــداد الزائــدة مــن الحيوانــات فــي ظــروف رفاهيــة مقبولــة ،فمــن ثــم يجــب علــى حديقــة الحيــوان واألحــواض المائيــة عــدم اقتنــاء
هــذه الحيوانــات ضمــن مجموعاتهــا وعليهــم وضــع خيــار نقلهــم إلــى مجموعــة أخــرى بعيــن االعتبار.
توصــي  WZACSجميــع الروابــط اإلقليميــة والوطنيــة بوضــع إرشــادات خضعــت للتقييــم تتعلــق بتكاثــر الحيــوان ،وال ســيما األنــواع
التــي تتولــى إدارتهــا برامــج تعاونيــة خاصــة بالتكاثــر خــارج البيئــات الطبيعيــة.
توصــي  WZACSجميــع حدائــق الحيــوان واألحيــاء المائيــة بتوفيــر التعزيــز البيئــي وضــرورة توجيــه المــوارد تجــاه اكتشــاف أســاليب يمكــن
مــن خاللهــا توســيع تقنيــات التعزيــز وتحســينها وتقييمهــا.
وأيضــا اســتخدام النتائــج فــي تحســين بيئــة
توصــي  WZACSبمزيــد مــن اســتخدام تقييمــات الرفاهيــة الموضوعيــة القائمــة علــى أدلــة،
ً
مجموعــات الحيوانات.
توصــي  WZACSجميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بالتعــرف علــى مــدى ارتبــاط قضايــا األخالقيــات والرفاهيــة بأنشــطة
الحمايــة الخاصــة بهــا ،وأنــه يتعيــن عليهــم بــذل مزيــد مــن الجهــود فــي توعيــة الموظفيــن والجمهــور ومشــاركتهم.
توصــي  WZACSجميــع حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة بتشــكيل لجنــة لألخالقيــات وتطبيــق عمليــة المراجعــة األخالقيــة علــى كافــة
جوانــب العمليــات الخاصــة بهــم ،بمــا فــي ذلــك العمليــات خــارج الموقــع.

تُ عــد تكاثــر الحيوانــات عمليــة ضروريــة للحفــاظ علــى نمــو وحيويــة
مجموعــات الحيوانــات الموجــودة خــارج بيئاتهــا الطبيعيــة والســماح
لهــم بممارســة ســلوك التكاثــر العــادي  -مــن األلفــة فيمــا بينهــم
إلــى تفريــق النســل .ومــن ناحيــة أخــرى فلقــد بــات مــن المســتحيل
اســتياد الحيوانــات دون الحصــول علــى عــدد زائــد .ومــع ذلــك،
تــؤدي عمليــة منــع التكاثــر إلــى إحــداث آثــار ســلبية ليــس علــى
اســتمرار وجــود المجتمعــات خــارج بيئاتهــا الطبيعيــة أو ســلوكيات
الحيوانــات مــن األفــراد والمجموعــات فحســب ،بــل علــى وظائــف
أيضــا .وقــد ينتــج عــن الــدورات الجنســية التــي ال تــؤدي إلــى
الجســم ً
الحمــل أثــر باثولوجــي ويمكــن أن تتســبب فــي اإلصابــة بعقــم مبكــر
عــن طريــق إلحــاق أضــرار عكســية بالجهــاز التناســلي .تجــدر اإلشــارة
إلــى أن اســتخدام موانــع الحمــل يتجــاوز نشــاط الــدورة وقــد يــؤدي
فــي حــال اســتخدامها علــى مــدى طويــل إلــى إحــداث تغييــرات بالغــة
الخطــورة فــي األعضــاء التناســلية لإلنــاث .وبالتالــي ،ينتــج عــن عمليــة
إدارة التكاثــر آثــار علــى أعــداد الحيوانات/الوراثــة ورفاهيــة الحيــوان.
تــم التقــاط تلــك الصــورة بواســطة :رينــود فولكونيــز مــن حديقــة
حيــوان أمنيفيــل
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ملحق 1

االختصارات والمواقع
اإللكترونية
الرابطة األفريقية لحدائق الحيوان واألحواض المائية

برامج الحماية األفريقية الخاص بالرابطة األفريقية لحدائق الحيوان واألحواض المائية
الجمعية األمريكية الخاصة بتقديم الرعاية البيطرية لحدائق الحيوانات

رابطة حدائق الحيوان واألحواض المائية
نظام سجل الحيوان عن طريق ISIS

الجمعية الوطنية الفرنسية لحدائق الحيوانات
البرنامج األسترالي إلدارة األنواع الخاصة بالجمعية األسترالية اإلقليمية لحدائق الحيوان
واألحواض المائية ()ARAZPA
الجمعية األسترالية اإلقليمية لحدائق الحيوان واألحواض المائية
خطة التنوع البيولوجي

الهيئة الدولية لحفظ النباتات

الرابطة اإلنجليزية واأليرلندية لحدائق الحيوان واألحواض المائية
هيئة حدائق الحيوان المركزية

الجمعية الكولومبية لحدائق الحيوان واألحواض المائية
إدارة وتقييم مشاريع صون الطبيعة

المجموعة المتخصصة للحماية والتكاثر في االتحاد العالمي لصون الطبيعة  /لجنة حماية األنواع
()IUCN/AACI
اتفاقية التنوع البيولوجي ()1992

سايتس  -اتفاقية التجارة الدولية باألنواع المهددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية
()1973

اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة ()1979
الرابطة الدنماركية لحدائق الحيوانات

مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة دوريل لحماية الحياة البرية

PAAZAB
APP
AAZV

www.aazv.org

AZA

www.aza.org

ARKS
ANPZ
ASMP
ARAZPA

الجمعية األوروبية اآلسيوية اإلقليمية لحدائق الحيوان واألحواض المائية

الرابطة األوربية لحدائق الحيوانات والرعاية البيطرية الخاصة بالحياة البرية
الرابطة األوروبية لحدائق الحيوانات واألحواض المائية

البرامج األوروبية لألنواع المهددة باالنقراض الخاصة بالرابطة األوروبية لحدائق الحيوان
واألحواض المائية ()EAZA
برنامج المراجعة واإلدارة البيئية التابع لاتحاد األوروبي

www.arazpa.org.au

BAP
BGCI

www.biaza.org.uk

BIAZA

www.biaza.org.uk

CZA

www.cza.nic.in

ACOPAZOA

www.acopazoa.zoobaq.org

CAMP
CBSG

www.cbsg.org

CBD

www.biodiv.org

CITES

www.cites.org

CMS

www.cms.int

DAZA

www.daza.dk

DWT-ITC

www.durrellwildlife.org

معهد مراقبة األرض
نظام إدارة بيئية

www.paazab.com

www.earthwatch.org
EMS
EARAZA

www.zoo.ru

EAZWV

www.eazwv.org

EAZA

www.eaza.net

EEP
EMAS

www.europa.eu.int/comm/environment/emas

VDZ

www.zoodirektoren.de

اإلستراتيجية الدولية لحفظ النباتات

GSPC

www.bgci.org.uk/conservation/strategy.htm

الجمعية األيبيرية لحدائق الحيوان واألحواض المائية (الجمعية األيبيرية لحدائق الحيوان
ً
سابقا)
واألحواض المائية-الرابطة اإلسبانية لحدائق الحيوان واألحواض المائية

AIZA

www.aiza.org.es

معهد األبحاث المتعلقة بحدائق الحيوان والحياة البرية (معهد األبحاث المتعلقة بحدائق
الحيوانات والحياة البرية برلين)

IZW

www.izw-berlin.de

IATA

www.iata.org

االتحاد األلماني لمدراء حدائق الحيوانات

االتحاد الدولي للنقل الجوي

منظمة المعايير الدولية (األيزو)

نظام معلومات األنواع العالمي
جماعة التاكي الدولية

ISO 14000

www.iso.org

ISIS

www.isis.org

ITG

www.takhi.org
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الجمعية الدولية لمرشدي حدائق الحيوانات

االتحاد اإليطالي لحدائق الحيوان واألحواض المائية

IZE
UIZA

إرشادات االتحاد العالمي لصون الطبيعة /لجنة حماية األنواع ( )IUCN/SSCالخاصة بإعادة
التوطين
الرابطة اليابانية لحدائق الحيوان واألحواض المائية

www.iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/reinte.htm
JAZA

مؤسسة الندكير أستراليا

رابطة أمريكا الاتينية لحدائق الحيوان واألحواض المائية

رابطة مدغشقر لحماية الحيوانات

الرابطة الماليزية لحدائق الحيوان واألحواض المائية

الوسطى والكاريبي لحدائق الحيوان واألحواض المائية
رابطة المكسيك وأمريكا ُ

االتحاد اإلقليمي لحدائق الحيوان واألحواض المائية

تقييم جدوى المحميات والتعداد

اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة ()1971
المجموعة المتخصصة بإعادة توطين األنواع الفطرية التابعة لاتحاد العالمي لصون الطبيعية/
لجنة حماية األنواع ()IUCN/SSC
خطة تجميع أنواع الحيوانات اإلقليمية
جمعية حدائق الحيوانات بالبرازيل

رابطة جنوب شرق آسيا لحدائق الحيوانات

لجنة حماية األنواع التابعة لاتحاد العالمي لصون الطبيعة ()IUCN

خطط حماية األنواع التابعة للجمعية األمريكية لحدائق الحيوان واألحواض المائية ()AZA
الرابطة السويدية لحدائق الحيوان واألحواض المائية

الرابطة السويسرية لحدائق الحيوانات العلمية

الجمعية الوطنية الفرنسية إلدارة حدائق الحيوانات

االتحاد العالمي لصون الطبيعة (كان يطلق عليه في السابق اتحاد الحماية العالمي)
المنظمة العالمية لصحة الحيوان
المركز العالمي لمراقبة الحماية

اتحاد التشيك وسلوفاكيا لحدائق الحيوان
األمم المتحدة

المتحدة
برنامج التنمية التابع لألمم ُ

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
برنامج األمم المتحدة للبيئة

ALPZA
MFG

www.madagascarfaunagroup.org

MAZPA

www.mazpa.org.my

AMACZOOA
FUNPZA

مؤسسة حماية الشمبانزي
جمعية صون الطبيعة

شبكة معلومات الحياة البرية

الجمعية الدولية لحماية حدائق الحيوان واألحواض المائية

RAMSAR

www.ramsar.org

RSG

www.iucnsscrsg.org/pages/1/index.htm

REGASP
nationalzoo.si.edu/ConservationAndScience/CRC/
SZB

www.szb.org.br

SAZARC

www.zooreach.org

SEAZA

www.seaza.org

SSC

www.iucn.org/themes/ssc

SSP

www.aza.org/ConScience/ConScienceSSPFact/

)SAZA (SDF

www.svenska-djurparksforeningen.nu

SASZ

www.zoos.ch

SNDPZ

www.sndpz.fr

IUCN

www.iucn.org

OIE

www.oie.int

WCMC

www.unep-wcmc.org

UCSZ

www.zoo.cz

UN

www.un.org/

UNDP

www.undp.org

UNESCO

www.unesco.org

UNEP

www.unep.org
www.undp.org/mdg

VSG

www.iucn-vsg.org

WCF

www.wildchimps.org

WCS

wcs.org

WIN

www.wildlifeinformation.org

WAZA

www.waza.org

اتفاقية التراث العالمي ()1972

اإلستراتيجية الدولية لحماية حدائق الحيوان واألحواض المائية

اإلستراتيجية الدولية لحماية حدائق الحيوانات ()1993

الصندوق العالمي لصون الطبيعة-منظمة الحماية العالمية
منظمة دعم وتوعية حدائق الحيوانات
نظام إدارة معلومات الحيوان

www.funpza.org.ve

PHVA

أهداف األلفية التطويرية من األمم المتحدة

مجموعة الخبراء البيطريين التابعة لاتحاد العالمي لصون الطبيعة /لجنة حماية األنواع
()IUCN/SSC

www.jazga.or.jp/
www.landcareaustralia.com.au

مركز الحماية واألبحاث التابع لمؤسسة سميثسونيال

جمعية اتحاد جنوب آسيا لحدائق الحيوانات للتعاون اإلقليمي
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www.waza.org
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www.wwf.org

Z.O.O.

www.zooreach.org

ZIMS

www.zims.org

للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات واالستشــارة ُيمكنــك االطــاع علــى المطبوعــات المدرجــة فــي الجــدول  4.3وفــي الجرائــد والمطبوعــات األخــرى الصــادرة
عــن الروابــط اإلقليميــة والوطنيــة لحدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة .كمــا يمكنــك أن تجــد العنــوان واالختصــار والموقــع اإللكترونــي الخــاص بحدائــق الحيــوان
واألحــواض المائيــة الفرديــة عــن طريــق البحــث فــي الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالجمعيــة الدوليــة لحمايــة حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ( )WAZAأو فــي
الموقــع اإللكترونــي الخاصــة بالجمعيــة اإلقليميــة ذات الصلــة.
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مسرد المصطلحات
اإلدارة التكيفيــة – هــي نــوع مــن إدارة المــوارد الطبيعيــة باتخــاذ قــرارات بوصفهــا جــزء مــن عمليــة مســتمرة ،حيــث تخطــط إجراءاتهــا لتوفــر معلومات مفيدة مسـ ً
ـتقبا؛
فالمتابعــة والتقييــم عنصريــن مهميــن بهــذا النوع مــن اإلدارة.
شــهادة معاييــر (ســفارة الحيوانــات) – هــي شــهادة معاييــر دوليــة للمســؤوليات البيئيــة تنطبــق بوجــه خــاص علــى حدائــق الحيــوان واألحــواض المائيــة ،وتجتمــع
فيهــا معاييــر إدارة الحيوانــات وغيرهــا مــن المعاييــر البيئيــة كمعاييــر شــهادة  ، ISO 14001ويضعهــا معهــد الســياحة المســؤولة وحديقــة حيــوان لــورو بــارك اإلســبانية
االنتقاء االصطناعي – هو التدخل البشري في عملية التكاثر الحيواني أو النباتي لضمان سمات مرغوبة محددة في أجيال الحيوان أو النبات الجديدة.
التنوع البيولوجي – هو تنوع الكائنات الحية
خطــة العمــل للمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي – جــاءت كــردة فعــل علــى المســتوى القومــي والمحلــي إزاء مؤتمــر التنــوع البيولوجــي ،وهــي تصــف المــوارد
البيولوجيــة وتهــدف لحمايــة تلــك المــوارد ،وتضــع إجــراءات محــددة تعنــى باألنــواع ومواطنهــا.
األمــن البيولوجــي – هــو الســيطرة علــى أمــراض الحيوانــات والنباتــات العارضــة غيــر المرغــوب فيهــا أو الناتجــة عــن تدخــل متعمــد واآلفــات التــي تصيبهمــا (علــى
ســبيل المثــال اآلفــات واألمــراض الجديــدة ،األنــواع المنفصلــة ،األســلحة البيولوجيــة).
منطقــة عازلــة – منطقــة محايــدة إلقامــة حــدود بيــن المناطــق ذات اســتخدامات األراضــي المختلفــة (علــى ســبيل المثــال :المناطــق المتعــددة االســتخدام التــي يوجــد
فيهــا بعــض عمليــات االســتخراج كاســتخراج العســل أو النباتــات الطبيــة حــول المناطــق المهمــة المحميــة).
ويتاجر بها با قيود.
لحوم الطرائد – الحيوانات غير المروضة (األحياء البرية) التي تستخدم كطعام -من النمل األبيض إلى األفيال -والتي ُتجمع ُ
تخطيــط الجمــع – عمليــة تخطيــط إســتراتيجية تنفــذ علــى نطــاق المؤسســات أو المناطــق أو العالــم لترتيــب أهميــة األنــواع ،ويدخــل فيهــا العديــد مــن العوامــل مثــل:
وضــع الحمايــة ،والتصنيــف الفريــد وقيمــة التثقيــف ووفــرة النــوع.
موانع الحمل – أداة أو وسيلة لمنع الحمل تعتمد على التدخل في عملية اإلباضة أو اإلخصاب أو الزرع.
الديموغرافيا – هي دراسة للعوامل التي تؤثر في األعداد كمعدالت المواليد والوفيات.
اإلدارة الديموغرافية – هي إدارة األعداد باستخدام العوامل الديموغرافية.
المخــزون الديموغرافــي – مجموعــة مــن الحيوانــات أو النباتــات (يشــملهما عــادة برنامــج محلــي لتكاثــر الحيوانــات والنباتــات) تمثــل “شــبكة أمــان” لزيــادة أعــداد األنــواع
وأعــداد منتجــي األنــواع التــي تنخفــض أعدادهــا.
االســتقرار الديموغرافــي – هــو اســتقرار التوزيــع العمــري الــذي يقــاس فــي كثيــر مــن األحيــان بقــدرة األعــداد علــى مقاومــة االضطرابــات البيئيــة بالعــودة إلــى هــذا
التــوازن ،وبــإدارة برنامــج تكاثــر حيوانــات ونباتــات لإلبقــاء عليــه فــي إطــار الحمولــة الرعويــة للمؤسســات المشــاركة بالبرنامــج.
علم البيئة  -هو دراسة العالقات المتبادلة بين الكائنات الحية وبيئتها
النظــام البيئــي – هــو منظومــة ديناميكيــة معقــدة مــن مجتمعــات النباتــات والحيوانــات والكائنــات الدقيقــة وبيئتهــم غيــر الحيــة تعمــل كوحــدة وظيفيــة (علــى ســبيل
المثــال الغابــات المطيــرة ،الشــعاب المرجانيــة).
الســياحة البيئيــة – هــي ســوق ســياحية تعتمــد علــى مــوارد المنطقــة الطبيعيــة وتســعى إلــى تقليــص اآلثــار البيئيــة الســلبية (علــى ســبيل المثــال :مشــاهدة الحيتــان،
الرحــات بعربــات ثيــران).
ً
مسبقا
األمراض الناشئة – األمراض البكتيرية أو الفطرية أو الفيروسية أو الطفيلية الجديدة أو غير المتعرف عليها
األنواع المستوطنة – هي أنواع تحيا في منطقة محددة هي بيئتها األصلية وتنحصر فيها
التدقيق البيئي – هو تحليل شامل ومنهجي لسياسات المنظمات وممارساتها والضوابط التي تضعها بمقارنة مدى مطابقتها للقوانين البيئية الحالية
األثــر البيئــي – يســمى فــي كثيــر مــن األحيــان باألثــر األيكولوجــي ،ويقيــس كــم األراضــي والبحــار المنتجــة المطلوبــة لتوفيــر المــوارد المســتخدمة فــي الحيــاة اليوميــة،
ويدخــل فــي ذلــك حســاب االنبعاثــات الناتجــة عــن حــرق الوقــود واألراضــي الازمــة لمعالجــة النفايــات.
نظــام اإلدارة البيئيــة – هــو دورة مســتمرة مــن التخطيــط والتنفيــذ والمراجعــة والتحســين للعمليــات واإلجــراءات التــي تتخذهــا المنظمــة الســتيفاء أهــداف عملهــا
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وأهدافهــا البيئيــة
بيئيا
المسؤولية البيئية – هي استخدام الموارد على نحو مسؤول ومستدام ً
ـزءا مــن ســير العمــل البيئــي علــى كوكــب صحــي لكنهــا ال تؤخــذ
خدمــات البيئــة – هــي عمليــات طبيعيــة مثــل توفيــر الميــاه النظيفــة ،والهــواء النقــي ،وإنتــاج التربــة تعــد جـ ً
ـادرا باالعتبــار عنــد تقييــم المــوارد الطبيعيــة
إال نـ ً
علم سلوك الحيوانات – دراسة السلوك الحيواني
القتل الرحيم – القتل بدون إيام
خــارج البيئــة الطبيعيــة – بمنــأى عــن الموطــن الطبيعــي لألنــواع (علــى ســبيل المثــال :مجموعــات الحيوانــات ،النباتــات فــي مخــزن البــذور) ،عكــس “داخــل البيئــة
الطبيعيــة”
التوعية الرسمية – التثقيف عبر المؤسسات المتخصصة في هذا المجال في إطار مناهج رسمية
جينيــا فــي المجتمــع المتفــرع منــه (علــى ســبيل المثــال :عــادة مــا
حصــة المؤسســين – هــي الحيوانــات أو النباتــات المســتجلبة مــن مجتمعهــا األصلــي الــذي يســهم
ً
أنواعــا حيــة فــي برنامــج التكاثــر).
تكــون الحيوانــات البريــة التــي أنجبــت
ً
التأقلم الجيني – هو عملية انتقاء طبيعية تتحسن فيها صحة أفراد األنواع في بيئة محددة
التعزيــز الجينــي – هــو إضافــة مــواد جينيــة جديــدة أو أفــراد أنــواع جــدد إلــى المجتمعــات النباتيــة أو الحيوانيــة ،والتــي عــادة مــا تســتهدف زيــادة التنــوع الجينــي فــي
المجتمعــات الصغيــرة والمنعزلــة والمنحــدرة مــن نفــس فصيلتهــا
علم الوراثة – هو الدراسة العلمية للجينات والوراثة ،والكيفية التي تنتقل بها سمات وخصائص محددة من اآلباء إلى النسل
البنــك الجينــي – يطلــق عليــه فــي الكثيــر مــن األحيــان بنــك الجينــات؛ وهــو أرشــيف مــن البيانــات الجينيــة عــن األنــواع (المهــددة فــي األغلــب) ،المســتخرجة مــن
مجموعــة مــن العينــات البيولوجيــة ال ســيما المشــيج (الخايــا البيضيــة والســائل المنــوي).
تقســيم المواطــن الطبيعيــة – هــو إزالــة النباتــات الطبيعيــة األصليــة أو التفرقــة بينهــا؛ حيــث تنقســم المناطــق الممتــدة إلــى مناطــق منعزلــة متفرقــة ال يمكنهــا إال أن
تدعــم نمــو أعــداد أصغــر وقــد تعانــي مــن التأثيــر الحــاد وتغيــر المنــاخ المحلــي
سريريا ،وإجراء تحليل دموي ،وتحليل طفيليات وما إلى ذلك.
فحصا
الفحص الصحي – تقييم مستمر للحالة الصحية ،قد يشمل
ً
ً
نواح.
الشمولية – أي يتعلق بالكل وهو منهج تقييم لشيء من عدة
ٍ

منطقــة غنيــة بالتنــوع البيولوجــي – منطقــة زاخــرة بأنــواع متوطنــة شــديدة التنــوع ،لكنهــا شــديدة التأثــر باألنشــطة البشــرية وتســتخدم كوســيلة لتحديــد أولويــات
الحمايــة.
التزاوج الداخلي – تزاوج األنواع القريبة من بعضها
التوعية غير الرسمية – هو التعليم ذو التوجه الذاتي (القائم على حرية االختيار) (على سبيل المثال :عبر األحاديث ،الافتات ،المعارض)
داخل البيئة الطبيعية – في الموطن البري الطبيعي المعتاد لألنواع ،عكس “خارج البيئة الطبيعية”
شــهادة أيــزو  – 10041هــي المعاييــر الدوليــة لــإلدارة البيئيــة ،تقــدم إطــار عمــل لوضــع نظــام إدارة بيئــي ،وتوضــح المطابقــة وااللتــزام بالسياســات والممارســات
البيئيــة والتدقيــق الخارجــي
األنــواع العدوانيــة – أنــواع تتنافــس مــع األنــواع األصليــة علــى األرض والمــوارد الطبيعيــة ،وعــادة مــا تكــون غريبــة عــن البيئــة أو دخيلــة عليهــا ،غيــر أنــه مــن الممكــن أن
تتواجــد أنــواع منفصلــة أصليــة.
مــواد موفــرة للطاقــة – مــواد تتطلــب طاقــة كليــة أقــل الســتخراجها وتصنيعهــا ونقلهــا ،وتركيبهــا والحفــاظ عليهــا والتخلــص منهــا ،والهــدف منهــا فيمــا يتصــل
بالحســابات البيئيــة هــو خفــض اآلثــار البيئيــة ونفقــات الطاقــة علــى مــدى دورة حيــاة المــادة أو المنتــج.
متوســط القرابــة – هــو قيمــة رقميــة تعكــس مــدى ارتبــاط كل فــرد مــن أفــراد النــوع بأفــراد مجتمعــه ،وتقيــس مــدى نــدرة تركيبــة الفــرد الجينيــة الفريــدة فــي مجتمعــه
ـددا أقــل مــن الجينــات علــى غــرار بقيــة مجتمعهــم ،لــذا يعــدون ذوي قيمــة جينيــة أكبــر فــي برامــج التكاثــر.
علمــا بــأن أفــراد النــوع األبعــد قرابــة يحملــون نسـ ً
بأســرهً ،
ـبيا عـ ً
جزئيــا مــن النــوع نفســه (قــد يشــمل هــذا علــى
إدارة مجتمعــات الحيوانــات ذات النــوع الواحــد فــي أماكــن مختلفــة – هــي إدارة مجموعــة مــن المجتمعــات المنفصلــة
ً
ســبيل المثــال تبــادل أفــراد النــوع الواحــد أو تبــادل الجينــات بيــن الحيوانــات التــي تــم جمعهــا مــن البريــة والحيوانــات المطلقــة فــي البريــة)
علــم الوراثــة الجزيئيــة – هــو فــرع مــن علــم الوراثــة يهتــم بتركيــب الجينــات ووظائفهــا (علــى ســبيل المثــال :كيفيــة نســخ الجينــات ،كيفيــة تحــول الجينــات ،كيفيــة
ترجمــة البيانــات الجينيــة إلــى نمــط ظاهــري)
النسبة المرضية – حالة اعتال صحي أو مرضي
علم التشكل (المورفولوجيا) – علم دراسة شكل الكائنات الحية وهيكلها
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جنوبا)
نظام التدفئة السلبية -هو استخدام الطاقة الشمسية لتوفير التدفئة (على سبيل المثال :عبر النوافذ الزجاجية المتجهة
ً
مرضا
مسبب المرض – كائن حي يسبب
ً
الساللة– هي رسم يحدد أصول أفراد النوع والعاقات بينهم
علم وظائف األعضاء – هو علم دراسة عمليات الكائن الحي ووظائفه

إيكولوجيــا المجتمعــات الحيوانيــة – فــرع مــن اإليكولوجيــا يــدرس تركيــب المجتمعــات الحيوانيــة وقواهــا المحركــة إلــى جانــب بنيتهــا الوراثيــة ،وهــي تتضمــن بيولوجية
أيضا
المجتمعــات الحيوانيــة ً
متنــح – شــكل بديــل مــن الجيــن يظهــر فــي خصائــص الكائــن الحــي الملحوظــة (النمــط الظاهــري) عندمــا يكــون أليلــه المصاحــب لــه علــى الكروموســوم
جيــن
ٍّ
متنحيــا بــدوره.
المصاحــب
ً
ـزءا مــن منطقــة رعيــه علــى مــر التاريــخ ،لكنــه أخــرج منهــا
إعــادة توطيــن األنــواع – هــي محاولــة إلعــادة توطيــن أحــد األنــواع فــي إحــدى المناطــق التــي كانــت مــن قبــل جـ ً
أو انقــرض منهــا وذلــك عبــر أحــد أفــراد األنــواع المجموعــة مــن البريــة عـ ً
ـادة.
ـابا مباشـ ًـرا أو غيــر مباشــر أو
االكتســاب الشمســي – مصطلــح يشــير إلــى الطاقــة المكتســبة مــن الشــمس (علــى ســبيل المثــال عبــر النوافــذ) وقــد يكــون اكتسـ ً
معـ ً
ـزوال.
برنامــج إعــادة تأهيــل األنــواع – مجموعــة مــن األنشــطة المصممــة لتحقيــق البقــاء طويــل المــدى الــذي يتســم باالســتدامة الذاتيــة للحيوانــات المهــددة باالنقــراض
فــي البريــة.
الجهات المعنية – األفراد أو المجموعات المتأثرة بالقرارات والمستفيدة من النتيجة.
ســجل الفــرس الدولــي – هــو كتــاب ســجات مفصلــة عــن المواليــد والوفيــات والعاقــات الجينيــة وغيرهــا مــن البيانــات البيولوجيــة التــي تســمح عنــد تحليلهــا
بالتحكــم فــي األعــداد
ـلبا علــى قــدرة األجيــال المســتقبلية فــي تلبيــة احتياجاتهــا ،ويشــير هــذا المفهــوم فيمــا يتصــل
االســتدامة – مفهــوم الوفــاء باحتياجــات الحاضــر بــدون التأثيــر سـ ً
بحمايــة األنــواع إلــى اســتخدام المــوارد الطبيعيــة علــى نحــو يتيــح تجددهــا ويســمح بالحفــاظ علــى ســمات البيئــة الطبيعيــة
علــم تســمية األحيــاء – تعبيــر يصــف العمليــات التــي ترســم خصائــص األنــواع ويدخــل فيــه ثاثــة مجــاالت :وصــف األنــواع (التعريــف بهــا) ،تصنيــف األنــواع ،ووصــف
العاقــة بيــن أصنــاف األنــواع (تطــور الســاالت)
الصنف – مجموعة من الكائنات الحية من أي مرتبة تصنيفية كاألنواع واألجناس واألقسام تحت النوعية
علم التصنيف – هو علم دراسة الكائنات الحية وتسميتها
عمدا من منطقة رعيها إلى منطقة أخرى
نقل الحيوانات من مكان آلخر – نقل الحيوانات البرية
ً
مرض حيواني المنشأ – هو مرض تسببه العوامل المعدية التي يمكن أن تنتقل بين الحيوانات والنبات
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شكر وتقدير
لــم تكــن هــذه الوثيقــة لتصــدر لــوال مســاعدة عــدد كبيــر مــن األفــراد ونطــاق عريــض مــن المؤسســات ،ونديــن بامتنــان كبيــر لجميــع مــن ســاعدونا فــي إصدارهــا بطــرق
شتى .
علمــا بــأن المنظمــات المدرجــة هــي تلــك المنظمــات التــي
أســماء جميــع مــن ســاعدونا مدرجــة باالســم األول ،واللقــب (بخــط عريــض) ،واســم المنظمــة والدولــةً ،
ســجلت لــدى تلقــي الماحظــات ،وقــد ال تكــون مســجلة بدقــة اآلن ،وربمــا نكــون قــد أغفلنــا إحداهــا رغــم أقصــى محاوالتنــا ،فــإن كنــا قــد فعلنــا ذلــك ،نرجــو تقبــل
خالــص اعتذارنــا.
يوشــيتاكي آبــي ،فوكوشــيما أكواريــوم ،اليابــان -يــورغ أدلــر ،حديقــة حيــوان مونســتر ،ألمانيــا -غوفينداســامي أجورامورثــي ،حديقــة حيــوان ســنغافورة ،ســنغافورة -
أمانــدا أالباســتر ،حديقــة حيــوان إدنبــره ،المملكــة المتحــدة -جايانثــي أالهاكــون ،حديقــة حيــوان كولومبــو ،ســريانكا– روث أالرد ،رابطــة حدائــق الحيوانــات واألحــواض
المائيــة ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – تومــاس أتهــاوس ،ســايتس (اتفاقيــة التجــارة الدوليــة باألنــواع المهــددة باالنقــراض مــن الحيوانــات والنباتــات البريــة) ،هيئــة
إدارة سويســرا وليخينتشــتاين -الرس لوندينــج أندرســون ،حديقــة حيــوان كوبنهاجــن ،الدنمــارك ،بــراد أنــدروز ،شــركة عالــم البحــار ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة،
تاتجانــا أرجانوفــا ،حديقــة حيــوان موســكو ،روســيا – بيــث أرمســترونج ،حديقــة حيــوان بريفــارد ،فلوريــدا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة -أندريــاس آرتمــان ،حديقــة
حيــوان شــميدينج ،النمســا -شــيريل آســا حديقــة حيــوان ســانت لويــس ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – ســتيفان أوفريــه ،متحــف بريســت المائــي ،فرنســا.
;)Yoshitake Abe, Fukushima Aquarium, Japan; Jörg Adler, Münster Zoo, Germany; Govindasamy Agoramoorthy, Singapore Zoo, Singapore
Amanda Alabaster, Edinburgh Zoo, UK; Jayanthi Alahakoon, Colombo Zoo, Sri Lanka; Ruth Allard, AZA, USA; Thomas Althaus, CITES,
Management Authority of Switzerland and Liechtenstein; Lars Lunding Andersen, Copenhagen Zoo, Denmark; Tatjana Arjanova, Moscow
;Zoo, Russia; Beth Armstrong, Brevard Zoo, Florida, USA; Andreas Artmann, Schmiding Zoo, Austria; Cheryl Aza, St. Louis Zoo, USA
Stephane Auffret, Brest Oceanarium, France(.

دايتــون بيكــر ،بيــت الطيــور الوطنــي ،بيتســبرغ ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – آن بيكــر ،حديقــة حيــوان روزمونــد جيفــورد بحديقــة بورنيــه ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة
 هيــج باليــان ،حديقــة حيــوان أرتيــس ،أمســتردام ،هولنــدا ،جوناثــان بالــو ،الحديقــة الوطنيــة ،العاصمــة واشــنطن ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة  -آنــدرو بالمفــورد،جامعــة كامبريــدج ،المملكــة المتحــدة  -كريــس بانكــس ،حديقــة حيــوان ملبــورن ،أســتراليا – يهــودا بــار ،حديقــة حيــوان رامــات جــان ،إســرائيل  -جوزيــف باربــر ،مملكــة
حيوانــات عالــم ديزنــي ،بحيــرة بوينــا فيســتا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – لــورا بــارازا ،الجامعــة الوطنيــة المســتقلة فــي المكســيك ،المكســيك – أنيــت بيركوفيتــس،
جمعيــة صــون الطبيعــة ،نيويــورك ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة والجمعيــة الدوليــة لمرشــدي حدائــق الحيواناتــات ،بريــان بيرتــرام ،حدائــق حيــوان بريســتول ،المملكة
المتحــدة – لــوري بينجامــان الكــي ،نظــام معلومــات األنــواع الدولــي ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – إيفــان بلومــر ،حديقــة حيــوان ذا ويلــدز ،أوهايــو ،الواليــات المتحــدة
األمريكيــة – ســوزان بوردمــان ،حديقــة حيــوان تويكــروس ،المملكــة المتحــدة ووينشســتر -دنــكان بولتــون ،حدائــق حيــوان بريســتول ،المملكــة المتحــدة  -جيفــري
بونــر ،حديقــة حيــوان ســانت لويــس ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة ونظــام معلومــات األنــواع الدولــي ،جيــري بوريــن ،حديقــة حيــوان كولومبــوس ،الواليــات المتحــدة
األمريكيــة – ماركــوس بورنــر ،فرانكفــورت ،رابطــة علمــاء الحيــوان ،ألمانيــا ،بــول بويــل ،رابطــة حمايــة الحيــاة البريــة ،نيويــورك ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – تومــاس
بروكــس ،المنظمــة الدوليــة للحفــاظ علــى البيئــة ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،كويــن برويــر ،الرابطــة األوربيــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة ،هولنــدا –
ســيد بتلــر ،رابطــة حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة  ،أونــي ،بايــرز ،المجموعــة المتخصصــة للحمايــة والتكاثــر ،الواليــات المتحــدة
األمريكيــة.
)Dayton Baker, National Aviary, Pittsburgh, USA; Anne Baker, Rosamond Gifford Zoo at Burnett Park, USA; Haig Balian, Artis Zoo,
Amsterdam, Netherlands; Johnathan Ballou, National Zoo, Washingston D.C., USA; Andrew Balmford, Cambridge University, UK; Chris
;Banks, Melbourne Zoo, Australia; Yehuda Bar, Ramat Gan Zoo, Israel; Joseph Barber, Disney’s Animal Kingdom, Lake Buena Vista, USA
Laura Barraza, UNAM, Mexico; Brian Bertram, Bristol Zoo Gardens, UK; Laurie Bingaman Lackey, ISIS, USA; Evan Blumer, The Wilds, Ohio,
;USA; Suzanne Boardman, Twycross Zoo, UK and WIN; Duncan Bolton, Bristol Zoo Gardens, UK; Jeffrey Bonner, St Louis Zoo, USA and ISIS
Jerry Bonin, Columbus Zoo, USA; Marcus Borner, Frankfurt Zoological Society, Germany; Paul Boyle, Wildlife Conservation Society, New
York, USA; Thomas Brooks, Conservation International, USA; Koen Brouwer, EAZA, Netherlands; Syd Butler, AZA ,USA; Onnie Byers,
CBSG, USA(.
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إيمــي كاماتشــو ،حديقــة حيــوان أفريــكام ســفاري ،بويبــا ،المكســيك والمجموعــة المتخصصــة للحمايــة والتكاثــر – فرانــدز كارلســن ،حديقــة حيــوان كوبنهاجــن،
الدنمــارك ،بريــان كارول ،حدائــق حيــوان بريســتول ،المملكــة المتحــدة ،باولــو سافيسيتشــيو ،حديقــة حيــوان بيســتويا ،إيطاليــا ،الرابطــة األوربيــة لألطبــاء البيطرييــن
فــي حدائــق الحيوانــات والحيــاة البريــة ،جيــراردو ســيبالوس ،المكســيك – بور-يــو تشــانج ،حديقــة حيــوان كاوشــيون شوشــان ،تايــوان ،رافــي تشــيالم ،نيودلهــي،
الهنــد – بــاي تشــونج تشــين ،حديقــة حيــوان تايبيــة ،تايــوان – ون هــوار تشــنغ ،حديقــة حيــوان ســنغافورة ،ســنغافورة – لــي يــي تشــنغ ،حديقــة حيــوان تايبيــة ،تايــوان
– تشــلونج شــيانج ،حديقــة مقاطعــة نانتــو للطيــور ،تايــوان – بــي ســي تشــودري ،معهــد الحيــاة البريــة فــي الهنــد ،الهنــد – ســارة كريســتي ،جمعيــة حديقــة حيوانــات
لنــدن ،المملكــة المتحــدة – كريــس كالرك ،مؤسســة دوريــل لحمايــة الحيــاة البريــة ،جيرســي ،الجــزر البريطانيــة – ويليــام جــي كونــواي ،جمعيــة صــون الطبيعــة،
نيويــورك ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – روبــرت كــوك ،جمعيــة صــون الطبيعــة ،نيويــورك ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – مــارك كريــج ،حديقــة حيــوان أديليــد،
أســتراليا – هاميــش كــوري ،العــودة إلــى أفريقيــا ،كيــب تــاون ،جنــوب أفريقيــا.

)Amy Camacho, Africam Safari, Puebla, Mexico, and CBSG; Frands Carlsen, Copenhagen Zoo, Denmark; Bryan Carroll, Bristol Zoo Gardens,
UK; Paolo Cavicchio, Pistoia Zoo, Italy, and EAZWV; Gerardo Ceballos, Mexico; Bor-yeu Chang, Kaohsiun Shoushan Zoo, Taiwan; Ravi
Chellam, New Delhi, India; Pai-chung Chen, Taipei Zoo, Taiwan; Wen-haur Cheng, Singapore Zoo, Singapore; Li Yi Cheng, Taipei Zoo,
Taiwan; Tch-lung Chiang, Nantou County Bird Park, Taiwan; B.C. Choudhery, Wildlife Institute of India, India; Sarah Christie, Zoological
Society of London, UK; Chris Clark, Durrell Wildlife Conservation Trust, Jersey, British Isles; William G. Conway, Wildlife Conservation
Society, New York, USA; Robert Cook, Wildlife Conservation Society, New York, USA; Mark Craig, Adelaide Zoo, Australia; Hamish Currie,
Back to Africa, Cape Town, South Africa(.

جليــن ديفيــز ،جمعيــة حديقــة حيوانــات لنــدن ،المملكــة المتحــدة – بيــرت دي بويــر ،حديقــة حيــوان أبينويــل ،هولنــدا ،والرابطــة األوربيــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض
المائيــة ،أنتونيــو دي فريتــاس ،رابطــة جنــوب أفريقيــا للبحــوث البيولوجيــة البحريــة ،جنــوب أفريقيــا – بيــل دينلــر ،حديقــة حيــوان توليــدو ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة
و – WAZAليزلــي ديكــي ،جمعيــة حديقــة حيوانــات لنــدن ،المملكــة المتحــدة – إليــن ديرينفيلــد ،حديقــة حيــوان ســانت لويــس ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة  -بيتــر
دولينجــر ،المكتــب التنفيــذي التابــع للجمعيــة الدوليــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة ،سويســرا ماريــا كارا دومينجيــز ،رابطــة أمريــكا الاتينيــة لحدائــق
الحيوانــات واألحــواض المائيــة ،كولومبيــا – هولــي دوبليــن ،االتحــاد العالمــي لصــون الطبيعة/لجنــة حمايــة األنــواع ،كينيــا – ســو دوبــوا ،مملكــة حيوانــات عالــم
ديزنــي ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – ســوفون دومنــوي ،حديقــة حيــوان دوســيت فــي بانكــوك ومنظمــة حدائــق الحيوانــات فــي تايانــد – لــي دوريــل ،مؤسســة
دوريــل لحمايــة الحيــاة البريــة ،جرســي ،الجــزر البريطانيــة.

)Glyn Davies, Zoological Society of London, UK; Bert de Boer, Apenheul Zoo, Netherlands and EAZA; Antonio de Freitas, South African
Association for Marine Biological Research, South Africa; Bill Dennler, Toledo Zoo, USA, and WAZA; Lesley Dickie, Zoological Society of
London, UK; Ellen Dierenfeld, St. Louis Zoo, USA; Peter Dollinger, WAZA Executive Office, Switzerland; Maria Clara Dominguez, ALPZA,
Colombia; Holly Dublin, IUCN/SSC, Kenya; Sue Dubois, Disney's Animal Kingdom, USA; Sophon Dumnui, Dusit Zoo Bangkok and
Zoological Parks Organization of Thailand; Lee Durrell, Durrell Wildlife Conservation Trust, Jersey, British Isles(.

بريــان إيســتون ،حديقــة حيــوان بيــرث ،أســتراليا – مــارك إدجرلــي ،حديقــة حيــوان مارويــل ،المملكــة المتحــدة – ســوزي إليــس ،المنظمــة الدوليــة للحفــاظ علــى
الطبيعــة ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – أمانــدا إمبــوري ،حديقــة حيــوان بيــرث ،أســتراليا – يــون إيــو كيونــج ،حديقــة حيــوان ســيول ،كوريــا الجنوبيــة.

)Brian Easton, Perth Zoo, Australia; Mark Edgerley, Marwell Zoo, UK; Susie Ellis, Conservation International, USA; Amanda Embury, Perth
Zoo, Australia; Yeon Eo Kyung, Seoul Zoo, South Korea(.

جــون فــا ،مؤسســة دوريــل لحمايــة الحيــاة البريــة ،جيرســي ،الجــزر البريطانيــة – موريشــيو فابــري ،الحديقــة الوطنيــة ســانتياجو دي تشــيلي ،تشــيلي – ليكــس
فيرنهيــد ،حــي تــو أوشــنز المائــي ،كيــب تــاون ،جنــوب أفريقيــا – آنــا فايســتنر ،مؤسســة دوريــل لحمايــة الحيــاة البريــة ،جيرســي ،الجــزر البريطانيــة – جــون فيلــوز،
مزرعــة كادوري والحدائــق النباتيــة هونــج كونــج ،الصيــن – ديفيــد فيلــد ،جمعيــة حديقــة حيوانــات لنــدن ،المملكــة المتحــدة – كاريــن فيفيلــد ،حدائــق حيــوان فيكتوريــا،
أســتراليا – فيونــا فيســكن ،جمعيــة حديقــة حيوانــات لنــدن ،المملكــة المتحدةنيــت فليســنيس ،نظــام معلومــات األنــواع العالمــي ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة –
تــوم فــوز ،المؤسســة الدوليــة لحمايــة وحيــد القــرن ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – بيــل فوســتر ،حديقــة حيــوان برمنغهــام ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – راينهــارد
فريســي ،حديقــة حيــوان دويســبورغ ،ألمانيــا – يــوالن فريدمــان ،مجموعــة متخصصــة للحمايــة والتكاثــر ،جنــوب أفريقيــا – رينــو فولكونيــز ،شــارتر ،فرنســا.
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)John Fa, Durrell Wildlife Conservation Trust, Jersey, British Isles; Mauricio Fabry, National Zoo, Santiago de Chile, Chile; Lex Fearnhead,
Two Oceans Aquarium, Cape Town, South Africa; Anna Feistner, Durrell Wildlife Conservation Trust, Jersey, British Isles; John Fellowes,
Kadoorie Farm and Botanic Gardens, Hong Kong, China; David Field, Zoological Society of London, UK; Karen Fifield, Zoos Victoria,
Australia; Fiona Fisken, Zoological Society of London, UK; Nate Flesness, ISIS, USA; Tom Foose, International Rhino Foundation, USA; Bill
Foster, Birmingham Zoo, USA; Reinhard Frese, Duisburg Zoo, Germany; Yolan Friedmann, CBSG, South Africa; Renaud Fulconis, Chartres,
France(.

ســيمون جاريــت ،حدائــق حيــوان بريســتول ،المملكــة المتحــدة – بييــر جــاي ،حديقــة حيــوان دو ال فونتــان ،فرنســا والرابطــة األوربيــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض
المائيةجريــج جيــز ،حديقــة حيــوان بينــدر ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – ســوزارن جينــدرون ،أوشــن بــارك ،هونــج كونــج ،الصيــن – نيكــو جيريتــس ،جامعــة روتــردام،
هولنداوولفجانــج جيتمــان ،أكــوازو دوســيلدورف ،ألمانيــا – ديفيــد جيبســون ،ذا ديــب ،هــال ،المملكــة المتحــدة – بــول جيــل ،األنظمــة البيئــة المســتدامة ،المملكــة
المتحــدة – جــو جيبــز ،حدائــق حيــوان بريســتول ،المملكــة المتحــدة و – WAZAموفيــس جــور ،المملكــة المتحــدة – جينيفــر جــراي ،حديقــة حيــوان جوهانســبرج،
جنــوب أفريقيــا – وولفجانــج جرامــت ،بيرليــن تيربــارك ،ألمانيــا – روزاميــرا جويليــن ،أكوبــازوا ،كولومبيــا – بــي .كيــه جوبتــا ،الهيئــة المركزيــة لحدائــق الحيوانــات ،الهنــد
– ســابين جايجــر ،المكتــب التنفيــذي التابــع لرابطــة حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة ،سويســرا.
Simon Garrett, Bristol Zoo Gardens, UK; Pierre Gay, Doué-la-Fontaine Zoo, France, and EAZA; Greg Geise, Binder Park Zoo, USA; Suzanne
Gendron, Ocean Park, Hong Kong, China; Nico Gerrits, Rotterdam University, Netherlands; Wolfgang Gettmann, Aquazoo Düsseldorf,
Germany; David Gibson, The Deep, Hull, UK; Paul Gill, Environmentally Sustainable Systems, UK; Jo Gipps, Bristol Zoo Gardens, UK, and
WAZA; Mauvis Gore, UK; Jennifer Gray, Johannesburg Zoo, South Africa; Wolfgang Grummt, Berlin Tierpark, Germany; Rosamira Guillen,
ACOPAZOA, Colombia; B.K. Gupta, Central Zoo Authority, India; Sabine Gyger, WAZA Executive Office, Switzerland.

فرانــك هيلويــن ،حديقــة حيــوان ليــل ،اتحــاد مديــري حدائــق الحيوانــات بفرنســا – ديفيــد هانكــوك ،أســتراليا – بيرنــارد هاريســون وأصدقــاؤه ،ســنغافورة – جيــن
هارتاليــن ،حديقــة حيــوان أوريغــون ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – ماثيــو هاتشــويل ،جمعيــة صــون الطبيعــة ،نيويــورك ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – مــاري هيلــي،
حديقــة حيــوان ســكرامنتو ،الواليــات المتحــدة األمريكيةجيــن-أوف هــوكل ،حديقــة حيــوان النــدو ،ألمانيابــارت هيدينجــا ،الرابطــة األوروبيــة لحدائــق الحيواناتــات
واألحــواض المائيــة ،هولنــدا  -تشــارلي هوســيل ،حديقــة حيــوان ســانت لويــس ،الواليــات المتحــدة األمريكيةهريبيــرت هوفــر ،معهــد حدائــق الحيوانــات وبحــوث
الحيــاة البريــة ،برليــن ،ألمانيــا – جليــن هوالنــد ،حديقــة حيــوان أوكانــد ،نيوزيانــدا – بينجــت هولســت ،حديقــة حيــوان كوبنهاجــن ،الدنمــارك ،مجموعــة متخصصــة
لحمايــة وتكاثــر الحيوانــات األوربيــة ،والرابطــة األوربيــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة – هيــذر هولــف ،حدائــق حيــوان بريســتول ،المملكــة المتحــدة – يســبر
هورشــتيد ،األحيــاء المائيــة بالدنمــارك ،الدنمــارك أليكســاندر هوســكينز حديقــة حيــوان فيادلفيــا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة – تشــونج هســيونج هســو ،حديقــة
حيــوان ليوبــارد كينــج ســفاري ،تايــوان – مينــج شــي هونــج ،حديقــة حيــوان هسينشــو ،تايــوان – ميشــيل هاتشــينز ،رابطة حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيةكولين
هايــد ،حديقــة حيــوان بيــرث ،أســتراليا.
;Franck Haelewyn, Lille Zoo and SNDPZ, France; David Hancocks, Australia; Bernard Harrison, Bernard Harrison & Friends, Singapore
;Jane Hartline, Oregon Zoo, USA; Matthew Hatchwell, Wildlife Conservation Society, New York, USA; Mary Healy, Sacramento Zoo, USA
Jens-Ove Heckel, Landau Zoo, Germany; Bart Hiddinga, EAZA, Netherlands; Charlie Hoessle, St. Louis Zoo, USA; Heribert Hofer, Institut
für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin, Germany; Glen Holland, Auckland Zoo, New Zealand; Bengt Holst, Copenhagen Zoo, Denmark,
and CBSG Europe and EAZA; Heather Holve, Bristol Zoo Gardens, UK; Jesper Hørsted, Danmarks Akvarium, Denmark; Alexander Hoskins,
Philadelphia Zoo, USA; Chung-Hsiiung Hsu, Leopard King Safari Zoo, Taiwan; Ming-Shih Hung, Hsinchu Zoo, Taiwan; Michael Hutchins,
AZA, USA; Colin Hyde, Perth Zoo, Australia.

جــورج راب ،حديقــة حيــوان بروكفيلــد ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة  -غريــغ راسموســن ،أمانــة أبحــاث الكلــب البــري األفريقــي ،زيمبابــوي -بارنتــب راتاناكــورن ،جامعــة
ماهيــدول ،تايانــد -ريتشــارد ريدينــغ ،حديقــة حيــوان دنفــر ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة -مــارك ريــد ،حديقــة حيوانــات مقاطعــة ســيدويك ،ويتشــيتا ،الواليــات
المتحــدة  ،و -WAZAرومــان ريهــاك ،حديقــة حيــوان دتســين،جمهورية التشــيك -إيفــان ريهــاك ،حديقــة حيــوان بــراغ ،جمهوريــة التشــيك -جــاك ريمبيسزوســكي،
حديقــة حيــوان وارســو ،بولنــدا -باربــرا ريفــارد ،حديقــة حيــوان كولومبــوس ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة -فرانــك ريتكــرك ،حديقــة القــردة ،هولنــدا -فينــود ريشــي،
حكومــة الهنــد ،الهنــد -كاوس روبيــن ،روبيــن هابيتــات أيــه جــي  ،أوزنــاخ ،سويســرا -جــون روبنســون ،جمعيــة صــون الطبيعة ،نيويــورك ،الواليــات المتحــدة األمريكية-
أليكــس روبيــل ،حديقــة حيــوان زيــورخ ،سويســرا و  -WAZAأنطونــي ريالنــدس ،المنظمــة الدوليــة للمحافظــة علــى الطبيعــة ،البرازيــل والواليــات المتحــدة األمريكيــة
)George Rabb, Brookfield Zoo, USA; Greg Rasmussen, Painted Dog Research Trust, Zimbabwe; Parntep Ratanakorn, Mahidol University,
Thailand; Richard Reading, Denver Zoo, USA; Mark Reed, Sedgwick County Zoo, Wichita, USA, and WAZA; Roman Rehak, Decin Zoo,
;Czech Republic; Ivan Rehak, Prague Zoo, Czech Republic; Jan Reimbiszewski, Warsaw Zoo, Poland; Barbara Revard, Columbus Zoo,USA
;Frank Rietkerk, Apenheul Zoo, Netherlands; Vinod Rishi, Government of India, India; Klaus Robin, Robin Habitat AG, Uznach, Switzerland
John Robinson, Wildlife Conservation Society, New York, USA; Alex Rübel, Zurich Zoo, Switzerland, and WAZA; Anthony Rylands,
Conservation International, Brazil and USA(.
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كانشــاي ســانوونغ ،حديقــة حيــوان شــيانغ مــاي ،تايانــد -كاريــن سوســمان ،حديقــة حيــوان الصحــراء الحيــة ،بالــم ديــزرت كاليفورنيــا -الواليــات المتحــدة األمريكيــة و
 -WAZAآن ســافيدج ،مملكــة الحيوانــات فــي ديزنــي ،ليــك بوينــا فيســتا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة -نــان ســكافير ،حديقــة صباح لحمايــة وحيد القرن الســومطري،
الواليــات المتحــدة األمريكيــة -كريســتيان شــميدت ،حديقــة حيــوان فرانكفــورت ،ألمانيــا -داغمــار شــراتر ،حديقــة حيــوان فيينــا ،النمســا -أرنــدت شــريبر ،جامعــة
هايدلبــرغ ،ألمانيــا -هارالــد شــوامر ،حديقــة حيــوان فيينــا ،النمســا -يولــي ســيل ،المجموعــة المتخصصــة للحمايــة والتكاثــر ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة -إس ســي
شــارما ،الهيئــة المركزيــة لحدائــق الحيوانــات ،الهنــد -بريــج راج شــارما ،الهيئــة المركزيــة لحدائــق الحيوانــات ،الهنــد -أزاد شــيريز ،حديقــة حيــوان ســنغافورة -آر كيــه
شريشــتا ،حديقــة حيــوان كاثمانــدو ،نيبــال -لــي ســيمونز ،حديقــة حيــوان أوماهــا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة -بــي آر ســينها ،الهيئــة المركزيــة لحدائــق الحيوانــات،
الهنــد -برانــدي ســميث ،رابطــة حدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة ،الواليــات المتحــدة األمريكية -لوســي ســبيلمان ،حديقة الحيــوان الوطنية ،واشــنطن العاصمة،
الواليــات المتحــدة األمريكيــة -فاديميــر سبيتســين ،حدقــة حيــوان موســكو ،روســيا والجمعيــة األوروبيــة اآلســيوية اإلقليميــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة-
ســتيفن ســتاندلي ،الجمعيــة األســترالية اإلقليميــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة ،أســتراليا -مــارك ســتانلي برايــس ،منظمــة دوريــل لحمايــة الحيــاة البريــة،
جيرســي ،الجــزر البريطانيــة -كريســتيان ســتوفر ،حديقــة الجنبيــرج للحيــاة البريــة ،سويســرا وجماعــة التاكــي الدوليــة -بيــث ســتيفنز ،مملكــة الحيوانــات فــي ديزنــي،
ليــك بوينــا فيســتا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة -ميرانــدا ستيفنســون ،الرابطــة اإلنجليزيــة واإليرلنديــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة ،المملكــة المتحــدة-
هيروشــي ســوغايا ،حديقــة حيــوان أوينــو ،اليابــان -جلوريــا ســفامبا ،االتحــاد اإليطالــي لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة ،إيطاليــا
Kanchai Sanwong, Chiangmai Zoo, Thailand; Karen Sausman, The Living Desert, Palm Desert CA, USA, and WAZA; Anne Savage, Disney's
Animal Kingdom, Lake Buena Vista, USA; Nan Schaffer, SOS Rhino, USA; Christian Schmidt, Frankfurt Zoo, Germany; Dagmar Schratter,
;Vienna Zoo, Austria; Arndt Schreiber, Heidelberg University, Germany; Harald Schwammer, Vienna Zoo, Austria; Ulie Seal, CBSG, USA
S.C. Sharma, Central Zoo Authority, India; Brij Raj Sharma, Central Zoo Authority, India; Asad Shirez, Singapore Zoo, Singapore; R.K.
Shreshta, Kathmandu Zoo, Nepal; Lee Simmons, Omaha Zoo, USA; P.R. Sinha, Central Zoo Authority, India; Brandie Smith, AZA, USA; Lucy
;Spelman, National Zoo, Washington DC, USA; Vladimir Spitsin, Moscow Zoo, Russia, and EARAZA; Stephen Standley, ARAZPA, Australia
Mark Stanley Price, Durrell Wildlife Conservation Trust, Jersey, British Isles; Christian Stauffer, Langenberg Wildlife Park, Switzerland, and
;ITG; Beth Stevens, Disney's Animal Kingdom, Lake Buena Vista, USA; Miranda Stevenson, BIAZA, UK; Hiroshi Sugaya, Ueno Zoo, Japan
Gloria Svampa, UIZA, Italy(.

كازو تاكامــي ،حديقــة حيــوان تنوجــي ببلديــة أوســاكا ،اليابــان -كيــت ســون تــان ،حديقــة حيــوان ســنغافورة ،ســنغافورة -كيفــن تانــر ،مجموعــة أوشــنيس أســتراليا-
ريتشــارد تينــازا ،إندونيســيا -ســو ثورنتــون ،المجموعــة العالميــة لألطبــاء البيطرييــن بحدائــق الحيوانــات ،المملكــة المتحــدة -إســتيف تومــاس ،حديقــة حيــوان
برشــلونة ،إســبانيا ،الجمعيــة األيبيريــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة و -WAZAســيمون تونجــي ،حديقــة حيــوان بينتــون ،المملكــة المتحــدة -أرشــاد توســي،
المركــز الوطنــي ألبحــاث الطيــور ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة -كاثــي ترايلــور -هولــزر ،المجموعــة المتخصصــة للحمايــة والتكاثــر ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة -إريــك
تســاو ،حديقــة حيــوان تابيــه ،تايــوان -ســيبو تورونيــن ،حديقــة حيــوان هلســنكي ،فنلنــدا.
)Kazu Takami, Osaka Municipal Tennoji Zoo, Japan; Kit Sun Tan, Singapore Zoo, Singapore; Kevin Tanner, Oceanis Australia Group,
Australia; Richard Tenaza, Indonesia; Sue Thornton, International Zoo Veterinary Group, UK; Esteve Tomàs, Barcelona Zoo, Spain, AIZA
and WAZA; Simon Tonge, Paignton Zoo, UK; Arshad Toosey, National Avian Research Centre, UAE; Kathy Traylor-Holzer, CBSG, USA; Eric
Tsao, Taipei Zoo, Taiwan; Seppo Turunen, Helsinki Zoo, Finland(.
إندانغ بودي أوتامي ،حديقة طيور جاكارتا ،إندونيسيا )Endang Budi Utami, Djakarta Bird Park, Indonesia( .

بــول فــان ديــن ســاندي -حديقــة حيــوان أنتويــرب -بلجيــكا -االتحــاد األوروبــي للقيميــن علــى األحيــاء المائية-لينــدا ،فــان إلســاكر -حديقــة حيــوان أنتويــرب ،بلجيــكا-رودي
فــان آيســينديك  -حديقــة حيــوان أنتويــرب – بلجيــكا -روبــرت فــان هيــرك -حديقــة حيــوان روتــردام -هولنــدا -هانــز فــان ويــرد -حديقــة حيــوان آرتيــس -أمســتردام-
هولنــدا -مــارك فينســنت -الجمعيــة األســترالية اإلقليميــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة -أســتراليا -جيرالــد فيســر -حديقــة حيــوان روتــردام -هولنــدا -بــول
فوجــت -حديقــة حيــوان كريفيلــد -ألمانيــا.
)Paul van den Sande, Antwerp Zoo, Belgium and EUAC; Linda, van Elsacker, Antwerp Zoo, Belgium; Rudy van Eysendeyk, Antwerp Zoo,
Belgium; Robert van Herk, Rotterdam Zoo, Netherlands; Hans van Weerd, Artis Zoo, Amsterdam, Netherlands; Mark Vincent, ARAZPA,
Australia; Gerald Visser, Rotterdam Zoo, Netherlands; Paul Vogt, Krefeld Zoo, Germany(.

جونــاس والســتروم ،سكانســن أكفاريــت ،الســويد -ســالي واكــر -منظمــة دعــم وتوعيــة حدائــق الحيوانــات -الهنــد و جمعيــة اتحــاد جنــوب آســيا لحدائــق الحيواناتــات
للتعــاون اإلقليمــي -أوليفيــا والتــر -الرابطــة اإلنجليزيــة واأليرلنديــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة -المملكــة المتحــدة -كريــس والــزر -حديقــة حيوان ســالزبورغ،
النمســا وجماعــة التاكــي الدوليــة -ديفيــد وغ ،لــورو بــارك ،إســبانيا -فيليكــس ويبــر -الرابطــة السويســرية لحدائــق الحيوانــات العلميــة ،سويســرا -ســتيفاني وينيلــت-
حديقــة حيــوان تشيســتر -المملكــة المتحــدة -كريــس ويمــر -مؤسســة سميثســونيال لصــون الطبيعــة -واشــنطن -الواليــات المتحــدة األمريكيــة -كريــس ويســت-
جمعيــة حديقــة حيوانــات لنــدن -المملكــة المتحــدة -دان وارتــون -جمعيــة صــون الطبيعــة -نيويــورك -الواليــات المتحــدة األمريكيــة -مالكولــم وايتهيــد -صنــدوق حمايــة
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- ديفيــد ويلــدت- لرابطــة األســترالية اإلقليميــة لحدائــق الحيوانــات واألحــواض المائيــة – أســتراليا- جوناثــن ويلكــن- المملكــة المتحــدة-األوز البــري واألراضــي الرطبــة
 معــرض- إيكهــارد وولــف- المملكــة المتحــدة- حديقــة حيــوان تشيســتر- روغــر ويلكينســون- الواليــات المتحــدة األمريكيــة-مؤسســة سميثســونيال لصــون الطبيعــة
 المملكــة المتحــدة الجمعيــة الدوليــة لمرشــدي، حديقــة حيــوان دودلــي- ســتيفن ووالرد- ســنغافورة، حديقــة طيــور جورونــغ- هــون مــون ونــغ- النمســا-شــونبرون
. البرازيــل، جامعــة مينــاس جيرايــس الكاثوليكيــة- روب يونــغ-حدائــق الحيواناتــات
)Jonas Wahlström, Skansen Akvariet, Sweden; Sally Walker, Zoo Outreach Organization, India, and SAZARC; Olivia Walter, BIAZA,
UK; Chris Walzer, Salzburg Zoo, Austria, and ITG; David Waugh, Loro Parque, Spain; Felix Weber, ZOOSchweiz, Switzerland; Stephanie
Wehnelt, Chester Zoo, UK; Chris Wemmer, Smithsonian Institution, Washington DC, USA; Chris West, Zoological Society of London, UK;
Dan Wharton, Wildlife Conservation Society, New York, USA; Malcolm Whitehead, Wildfowl and Wetlands Trust, UK; Jonathan Wilcken,
ARAZPA, Australia; David Wildt, Smithsonian Institution, USA; Roger Wilkinson, Chester Zoo, UK; Ekkhard Wolff, Schönbrunn Aquarium,
Austria; Hon Mun Wong, Jurong Bird Park, Singapore; Stephen Woollard, Dudley Zoo, UK, and IZE; Rob Young, Universidade Catholica de
Minas Gerais, Brazil(.

)Xie Zhong, Chinese Association of Zoological Gardens, China(  الصين، الرابطة الصينية لحدائق الحيوانات،زي زونغ

 عالــم- صــورة بعدســة كيفــن تانــر- لمــس صهريــج يحــوي نجــوم البحــر-التفاعــل مــع العالــم اآلخــر
 أســتراليا- مولوالبــا تحــت المــاء
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ملحق 4

تعريفات

3

(Junevile ex situ-bred Tautara )Sphenodon punctatus

حديقة أورانا للحياة البرية -نيوزيلندا

بيتر دولينجيرWAZA -

4

وحيد القرن األسود -من فئة “شديد التهديد باالنقراض من قبل االتحاد
العالمي لصون الطبيعة

كينيا

رينود فلكونيس -تشارترز

5

Zoo-bred Lesser pandas )Ailurus fulgens( intended for release

حديقة سنغاليا الوطنية -الهند

حديقة حيوان بادماجا نايدو في جبال الهيمااليا -الهند

7

تفاعل وثيق مع المرموط األلبي

9

ثقة متبادلة بين غزالن السيكا وفتاة صغيرة

حديقة أرجيليس البرية -فرنسا
التفاعل مع الحياة المائية -األطفال والسمك
الهامي
عالم األحياء المائية -أستراليا
حديقة حيوان جولداو والمناظر الطبيعية

بيتر دولينجير -الجمعية الدولية لحدائق الحيوان واألحواض
المائية ()WAZA
كيفن تانر -مولوالبا
فيليكس ويبر -جولداو

تطويق خارجي للشمبانزي في أرض القردة

حديقة حيوان اليبزيغ ،ألمانيا

بيتر دولينجير)WAZA( -

مشروع  WAZAرقم  :04020حماية الشمبانزي في متنزه تاي الوطني

قرية بالقرب من متنزه تاي الوطني -ساحل العاج

كريستوف بويش ،مؤسسة حماية الشمبانزي

11

قاعة ماسواال -معرض حديقة حيوان مرتبط بحديقة ماسواال الوطنية
في مدغشقر

حديقة حيوان زيورخ -سويسرا

بيتر دولينجير)WAZA( -

14

مشروع  WAZAرقم  -04024حماية الحمار الوحشي جريفي

شمال كينيا

جيفري بونر -سانت لويس

20

مشروع  WAZAرقم  :04004اختبار أساليب إطاق أبو منجل األصلع
الشمالي

جيريز -إسبانيا

ميجيل أيه كيوفيدو -جيريز

23

مشروع  WAZAرقم  :03002أخذ عينة من أحصنة البريزولسكي

جوبي ب -منغوليا

كريس والزر -سالزبورغ

25

مشروع  WAZAرقم  :03001وضع قاعدة لهجرة لطائر أبو منجل
األصلع الشمالي

جيريز -أسبانيا

جوهانيس فريتز -شارنستاين

27

مشروع  :04018 WAZAمركز حماية الطبيعة بأمريكا الوسطى

محمية بوساواس ،نيكاراجوا

تشيريل آسا -سانت لويس

28

“دجاج مونتسرات” المهدد باالنقراض بشكل خطير

منظمة دوريل لحماية الحياة البرية -حديقة حيوان
جيرسي -الجزر البريطانية

بيتر دولينجير)WAZA( -

31

عملية مراقبة لكندور كاليفورنيا بعد إطاقه

كاليفورنيا -الواليات المتحدة األمريكية

ميكي واليس -سان دييغو

35

إطاق مبادرة التعليم البيئي من قبل رابطة مدغشقر لحماية الحيوانات

حديقة حيوان إفولونا -مدغشقر

بريسكا كيتيرير -لوزيرن

41

 WAZAتدعم جهود التدريب الجماعي المبذولة من قبل مانحي التدريب

ورشة عمل رابطة حدائق الحيوان واألحواض
المائية /الشراكة بين منطقة أمريكا الوسطى
والكاريبي لتدابير الحماية

تشيريل آسا -سانت لويس

42

“ال تشتري حياتهم” :بيان حول اتفاقية التجارة الدولية باألنواع المهددة
باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية

حديقة حيوان آلبورغ -الدنمارك

بيتر دولينجير)WAZA( -

47

اإلنترنت -وسيلة مهمة لنشر القضايا الخاصة بالحماية

www.waza.org

بيتر دولينجير)WAZA( -

48

محليا في الفترة السابقة
تدريب الحراس لحماية وحيد القرن المنقرض
ً

الحديقة الوطنية لشمال زامبيا -زامبيا

كريستيان شميدت -فرانكفورت
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55

وأيضا القضية التعليمية
فصل النفايات وإعادة تدويرها-
ً

حديقة حيوان جوهانسبرغ -جنوب أفريقيا

بيتر دولينجير)WAZA( -

58

تعليم الزوار ما يتعلق بتطهير المياه وإعادة تكريرها

حديقة حيوان جوهانسبرج -جنوب أفريقيا

بيتر دولينجير)WAZA(-

59

كلب بري مع الكودو األكبر المقتول

محمية ماديكوي جيم ،جنوب أفريقيا

بيتر دولينجير)WAZA( -

64

سلوك األمومة لدى إحدى اللبؤات في حديقة الحيوان

حديقة حيوان دامنفيل -فرنسا

رينود فلكونيس تشارترز

65

مشروع  :04016 WAZAكنغر الشجرة

ويواك -بابوا غينيا الجيدة

جين توماس -جماعة التاكي الدولية  -ويواك

67

التعزيز -دب الشمس وهو يفتح ثمرة جوز الهند

حديقة حيوان مياكا -ماليزيا

بيتر دولينجير)WAZA( -

69

رعاية قط الرمال ً
وفقا للبرنامج األوروبي لألنواع المهددة باالنقراض
وخطط حماية األنواع

حديقة حيوان الصحراء الحية -بالم ديزرت

حديقة حيوان الصحراء الحية

71

التفاعل مع عالم آخر -لمس صهريج يحوي نجوم البحر

عالم األحياء المائية -أستراليا

كيفن تانر -مولوالبا

72

إعادة سمك القرش الذي يعاني من تخلخل األسنان إلى البرية

أحياء تو أوشنز المائية ،جنوب أفريقيا

بات جرات -كيب تاون

WZACS 2005

