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 الدليل اإلرشادي

 المقدمة .1

ًدولةًمعًتماشيا ً ًًالدوليةًاتيتفاقمعاهداتًواإلبالًالمتحدةًالعربيةًاإلماراتًالتزامات ًوالقوانينواإلقليمية

ًالتنفيذًعمليةوانسيابيةًًًلترشيدًمتواصلةًجهودًالبيئةًإدارةًتبذلً،ًالصلةًذاتاإلتحاديةًوالمحليةًًوالتشريعات

كثرًإستجابةً أنًيقتصرًدونًً–خاصةًً،ًدبيًإمارةًفيًالبيولوجيًالتنوعًعلىًالحفاظًواحتياجاتًباتلمتطلبشكلًًأ

اًحساسة ًًالمناطقًالمصنفةًِأو/وًالمعلنةًالمحميةًالمناطقًفيً-علىًذلك الدليلًًهذاًوإصدارًإعدادًتمحيثًً.بيئي 

ً.دبيًإمارةًفيًالبيولوجيًللتنوعًالتوثيقًلعمليةًمكمل ًًباعتبارهًاإلرشادي

إطلقًسراحًو/أونقلًً،لعملياتً ا ًمطلوبًالدليلًاإلرشاديًاهذيعدً إنقاذً، إمارةًداخلًًالفطريةاستعادةًالحياةًًأسرً،

تمًمافيًدبي جراءًالتغيرًفيًموائلهًاًًإذًا و/أوًيحتملًتأثرًطباعهًا ًعنوالناجمةًً-سواءًالحاليةًأوًالمجاورةً–ترحيلهًا

نطقةًمحميةًمعلنةًو/أوًمناطقًإيكولوجيةًتمًتصنيفهاًمنًضمنًالمشاريعًالكبرىًأوًالصغرىًداخلًأوًبجوارًم

ًًالمناطقًًالحساسةًبيئيا.

CBDً)ًالبيولوجيًالتنوعتنصًمعاهدةً ًالحاليةًلألجيالًكبيرةًقيمةًذوًعالميأصلًًهوًالبيولوجيًالتنوعًأنب(

ًوالمستقبلية .ً ًدبي ًتدركوإمارة ًوجيةاإليكولًفيًالنواحيًالبيولوجيًالتنوعًقيمةًوأهميةً ًالوراثية، ،ًاالجتماعية،

ًاالقتصادية ًالعلمية، ًالتعليمية، ًالثقافية، ًالترفيهية، ًوذلكالجماليةو، ًمراسيمهاًفيًالمتأصلةًًًمكوناتهابجانبًً،

ًالدول.ًوبرامجًًسياسياتمختلفًًمعًالمتوافقةًوقوانينها

  :الصلة ذات التشريعات 1.1

 ًعلىًالحفاظًإلىًالقانونًيهدف .وتنميتها البيئة حماية بشأن 1999 لسنة( 24) رقم االتحادي القانون

ً،ًاألخرىًالحيةوالكائناتًًًاإلنسانًصحةًوحمايةً،ًالمجتمعًوحمايةً،ًفيهاًالطبيعيًوالتوازنًالبيئةًجودة

ًالطبيعيةًللمواردًعادلةًتنميةًلتحقيقًاللزمةًالضوابطًوتوفيرً،ًالتلوثًأشكالًجميعًعلىًوالسيطرة

 .للدولة

 يتناولًً.الحّية المائية واترالث وتنمية وحماية إستغالل بشأن1999ً لعام 23 رقم ادياالتح القانون

ً،ًالصيدًقواربًوترخيصً،ًالصيادينًتسجيلًوإجراءاتً،ًالصيدًتجارةًبتنظيمًالمتعلقةًالقضاياالقانونً

ًتداولالًمثلًبالسوقًالصلةًذاتًوالقضاياً،ًالمائيةًالمواردًوتنميةًلحمايةًالمحظورةًوالممارسات

 .التجارة/ًًالتصديرًوإجراءات
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 ًمعاييرًتطبيقًيهدفًإلىوالذيً. دبي إمارة في بشأن أنظمة حماية البيئة 61/1991 رقم المحلي األمر

 .مأمونةًصحيةًوممارساتًعاليةًبيئية

 ًللحياةًالفطريةًوجبلًعليًللحياةًعبشأنًإ1998ً لعام 2 رقم المحلي األمر تمادًمناطقًراسًالخور

 حمياتًطبيعيةًالفطريةًم

 ًبإنشاءيًيختصًذ.ًوالًدبي إمارة في الطبيعية المحميات بشأن2003ً لسنة 11 رقم المحلي القانون

ًأوًالسياحيةًأوًالعلميةًأوًالثقافيةًبقيمهاًتتميزًدبيًإمارةًفيًساحليةًداخليةًمياهًأوًبريةًمنطقةًأي

 .غريبةًطبيعيةًفيزيائيةًخصائصًذاتًتلكًأوًالسمكيةًأوًالحيوانيةًأوًالنباتيةًوالوفرةًالجماليةًالقيمة

 ًللتوجيهاتًوفقا ًًدبي إمارة في محمية مناطق( 6) ستة بإنشاءالخاص  2014 لسنة 22 رقم المرسوم

(2ًًمحميةًحتاًالجبلية،(1ً:ًهيًالمناطقًوهذه.2003ًًلعام11ًًرقمًالمحليًاألمرًفيًعليهاًالمنصوص

ًمحمية(5ًً،ًدبيًالصحراويةًمحمية(4ًً،ًشًالصحراويةالوحوًمحمية(3ًًالمرمومًالصحراوية،ًمحمية

 .نزوىًجبلًمحمية(6ًً،ًنزوىًغافً

والتشريعاتًًتحددً اإلشرافيةًومسؤولياتهًاودورهًاالسلطةًالمختصةًالغرضًمنًإنشاءًالمحمياتًالطبيعيةً،

وإدارتهًا باإلضافةًإلىًالصلحياتًوالمهامًالموكلةًإليهاً.عليهًا هذًا ًوتصريفًأمورهاً.

سيتمًااللتزامًبع المصدقًعليهًاواإلقليميةًالدوليةًًوالمذكراتًاالتفاقياتالمضامينًالواردةًفيًلوةًعلىًذلكًً،

ً:والمبينةًأدناهدولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًًبواسطة

 (ً1992اتفاقيةًاألممًالمتحدةًاإلطاريةًبشأنًتغيرًالمناخ) 

 ً(ً1992اتفاقيةًالتنوعًالبيولوجي) 

 توًالتفاقيةًاألممًالمتحدةًاإلطاريةًالمتعلقةًبتغيرًالمناخًبروتوكولًكيو(UNFCCC)،ً(1997) 

 ً(ًاتفاقيةًاألراضيًالرطبةًذاتًاألهميةًالدوليةRAMSAR)( ،ً1971). 

 (ًاتفاقيةًالتجارةًالدوليةًفيًاالنواعًالمهددةًباالنقراضًمنًالنباتاتًوالحيواناتًالبريةCITESً.ً)1973 

 اتفاقيةًاالنواعًالمهاج(ًرةًمنًالحيواناتًالبريةCMS,ًً)1979. 

 .ًمذكرةًتفاهمًلحمايةًاالنواعًالمهاجرةًمنًالقروش 

 .ًمذكرةًتفاهمًلحمايةًوادارةًبقرًالبحر 

 .مذكرةًتفاهمًلحمايةًوادارةًسلحفًالبحر 

 .مذكرةًتفاهمًلحمايةًالطيورًالجارحة 
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ً

ًًةأي ً ًالتشريعاتًوااللمخالفة ًفي ًالمنصوصًعليه ًاألساسي ًإلىًلنظام ًسوفًيؤدي ًأعله تفاقياتًالمذكورة

ًإلىًأصله،ضرورةًإعادةًالوضعً،ًوأثناءًالمشروعًتحدثتعويضًعنًاألضرارًالتيًالغراماتًوالمساءلةًالقانونيةًوال

 والتوقفًالفوريًعنًأيًنشاطًتمًتنفيذهًوإلغاءًالتصريح.

:السلطات المختصة 1.2  

ًتنظيملهيًالسلطةًالمختصةًإدارةًالبيئةًفيًبلديةًدبيً ًمراقبة، ًت، أليًأنشطةًعلىًالنحوًًصريحتقييمًوإصدار

ًأعلهال ًالمذكورة ًالقوانين ًفي ًمحدد ًالرئيسية ًالمهمة ًإسناد ًيتم ،ً ًاإلدارة ًهذه ًإطار ًوفي ًمدىًالتقيدً. لتقييم

 .(NRCS)المواردًالطبيعيةًحمايةإلىًقسمًالدليلًاإلرشاديًهذاًًبالمتطلباتًالواردةًفي

 التوجيهية(المبادئ اإلرشادية ) .2

فيًطبيعتهًأً–نشاطًاليجبًأنًيكون2.1ًً وًيلبيًاحتياجاتًاألجيالًالحاليةًوالمقبلةًً،مستدامًاً-غيرًذلكًوبيئيًا

ً.عادلًعلىًنحوً

 

أوًممارسةًأيًنشاطًمنًشأنهًإحداثًتغييرًفيًالخصائصًاإليكولوجية2.2ًً تنفيذًأوًتطويرًأوًتوسعةًأيًمشروعً،

نهًأوًتصنيفهًكمنطقةًحساسةًبيئيا،ًيتطلبًالقيامًبإجراءًتقييمًاألثرًالبيئيًقبلًأليًمنطقةًمحميةًقدًتمًإعل

ويجبًالحصولًعلىًترخيصًأوًإبراءًبيئيًمسبقًمنًقسمً كمًا ،ًً(EPSSالبيئيً)ًالدراساتًوالتخطيطالبدءًفيهً،

ً.معًقسمًحمايةًالمواردًالطبيعيةتعاونًبالًوذلك

قامتًدولة2.3ً ً.ً ) 1.1فيًالبندًًإليهااالتفاقياتًالبيئةًالدوليةً)المشارًًةًبالمصادقةًعلىالعربيةًالمتحدًاإلماراتً.

فيًتنفيذً هذهًاالتفاقاتًويجبًتضمينهًا يجبًأنًيؤخذًفيًاالعتبارًاألحكامًوالمبادئًالتوجيهيةًالتيًتستندًإليهًا

 المشروع.

التقارير(ًط)الخطًجميعًالمعلوماتًتوفيرتحديدًوًيجبًعلىًالمعنيين2.4ً ً.مشروعلةًباصلالتًذاً،

الوثائقًوالمعلوماتًاللزمةًذاتًمنًواجبًصاحبًالعلقةًومسؤولياتهًالرئيسيةًالتحديدًوالكشفًعنًجميعً

ًالصلةًفيًتقديمًمقترحًنقلًالكائنات،ًوالخططًوالتقاريرًالمطلوبة.ً

 المصطلحات تعريف .3

تطبقًالمصطلحاتًالتالية:ًالدليلًاإلرشاديهذاًألغراضً ،ً 

يتعلقًبالمشروع.ًوالمهامًوالتصرفاتً،المهامًالفرديةًيعنيً-النشاط3.1ًً فيمًا ًالتيًيتمًتنفيذهًا

منًً-التعاملًمعًالحيوانً 3.2 ًًً.النهائيًاإلطلقالحيوانًإلىًبًمساكاإلتشملًجميعًاألنشطةًبدءاً 
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3.3ًً ًالبيولوجي ًً-الممر ًتوفر ا ًبينًالمناظرًالطبيعيةًالربطمنطقةًمحددةًجغرافي  ًاألنظمةًا، والموائلًلحيوية،

 وتضمنًالحفاظًعلىًالتنوعًالبيولوجيًوالعملياتًاإليكولوجيةًالمحوّلةً،ًًالطبيعيةًأوً

ًالمحافظةًالنفعيةًاألساسيًهوًهدفهماالنقلًواإلطلقًالمتعمدينًلكائنًحيًعبارةًعنًً-االنتقاليةالمحافظة3.4ًً

،ًو/أوًاستعادةًوظائفًأوًعملياتًيةًأوًالعالميةالمحلًألنواعًالبؤريةًالحمايةًلشملًذلكًعادةًتحسينًحالةًو

 .يالنظامًاإليكولوجيًالطبيع

الطبيعيةًالقوىًمنطقةًمعرضةًللخطرًوبحاجةًإلىًحمايةًخاصةًمنًً-اسةًالحّسًالبيئية/اإليكولوجيةًالمنطقة3.5ًً

ً ً ًتدخلتًأو ًوتشملًأوًالعلميةًأوًاالجتماعيةًأوًاالقتصاديةًأاإليكولوجيةًًبشريةًبسببًأهميتها وًالتعليمية.

علىًً–اسةًالمناطقًالحّسً راضيًأللمواقعًرامسرً،ًمناطقًالتراثًالعالميً،الحدائقًالوطنيةدونًأنًيقتصرًذلكً،

ًالعالميةًالرطبة ًًذاتًاألهمية ًذاتًاألهميةًالوطنية، ًالرطبة ذاتًاألهميةًوالتراثيةًًالمواقعًاألثريةًوً،األراضي

ًالوطنية.

منًخللًمعاييرًعلميةًً،ًمحددةًمناطقًً-(EBSA)ًالهامةًجيةًأوًالبيولوجيةًاإليكولوالمناطقً 3.5.1

في ًالسليمةًوالخدماتًالتيًتوفرهاً.ًأداءًاألنظمةًالبيئيةًًألهميتهًا

يتمًًمنظمةًبموجبًالئحةًأوًأوامرًقانونيةًًمعينةًأوًمنطقةًمحددةًجغرافياً ً-ًمحميةالمنطقةًال3.5.2ًً

لتحقيقًأهدافًحما  ةًمحددةً.يإدارتهًا

ًيتفاعلًمعًالبيئة.ً،ًأوًمنتجًناشئًعنًمشروع،ًنشاطًأوًتطلعاتًإنمائيةمكونً،عنصرً–ًمظهرًبيئي 3.6

ويتنبأًالبيئيةًلمشروعًأوًنشاطًمقترح؛ًًالمظاهرتحديدًًضمنتتًعمليةًمنهجيةًً-(EIAًتقييمًاألثرًالبيئيً)3.7ً

ًتحددًًويقيم ًكما ماًلمًيزيل،ًلتقليلًاآلثارًالسلبية،ًالمناسبةًالمطلوبةًًيرالمعايالتأثيراتًالمحتملةًعلىًالبيئة.

ًوتحديدًأفضلًالخياراتًالسليمةًبيئيا .اآلثارًالسلبية،ً

المحيطًمنًعنصرينً:ً-البيئة 3.8 المختلفةًويتكونًهذًا  المحيطًالحيويًالذيًتتجلىًفيهًمظاهرًالحياةًبأشكالهًا

ًطبيعي 3.8.1 ًمنًالكائناتًالحيةًًالكائناتًالحيةًمنًإنسانًيشملًعنصر ًوغيرها وحيوانًونباتً،

ًوأنظمةًطبيعية.مواردًطبيعيةًمنًهواءًوماءًوتربةًوموادًعضويةًوغيرًعضويةً،ًًالو

أدخلهًاإلنسانًإلىًالبيئةًالطبيعيةًمنًمنشآتًثابتةًوغيرًثابتةًًعنصرًغيرًطبيعي3.8.2ً يشملًكلًمًا

ً.المستحدثةتقنياتًالمبتكراتًولاصناعاتًومواصلتًوالًوطرقًوجسورًومطاراتًووسائلً

مالكًإلىًً(EPSS)البيئيًالدراساتًوالتخطيطقسمًً-إدارةًالبيئةًمنشهادةًصادرةًً-(ECًالبيئيً)ًالتصريح 3.9

ً ًالمشروع ًالبيئي. ًتقريرًتقييمًاألثر ًعلى ًالموافقة المالكًًالشروطًالتيًيجبًعلىًيحددًالتصريحًالبيئيًبعد

وفيًبعضًالحاالتًخللًمرحلةًالتخليًعنًالمشروعً،المًوخللًتنفيذًقبلًًإتباعها ًالقوانينًبجميعًلللتزامشروعً،

ًاإلداريةًبشأنًحمايةًوسلمةًالبيئة.ًواألوامرًالتابعةًلبلديةًدبيالمحليةً
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ًفيًذلكًأيًمبنىًأوًمصنعًأوًتجهيزاتًأوًمتجرًأوًاألنشطةًًتعنيًً-المنشأة3.10ًً التجاريةًأوًالصناعيةًبما

 مرتبطةًبها.أوًمنشآتًناطقًأوًأراضًمكتبًوأيًم

ممانعةًًبعدمًوجودًمنًقسمًحمايةًالمواردًالطبيعيةًتصرحشهادةًصادرةًً-(NOCًشهادةًعدمًممانعةً)3.11ً

 علىًتنفيذًالمشروعًأوًالنشاط.

  ضمنًالنطاقًالوطنيًلألنواع،ًوتشملًأنشطتين:ًللحمايةأيةًعمليةًنقلًً–ترميمًالمجتمعً 3.12

ًالتعزي 3.12.1    واإلطلقًلكائنًداخلًمجتمعًمتجانسًموجود.ًالمتعمدًوهوًالتحريكً–ز

ًمنه.ًًًاختفىوطنيًالذيًمدًواإلطلقًلكائنًداخلًنطاقهًالهوًالتحريكًالمتعً–ًاإلعادة/اإلدخال 3.12.2

ً،ً-المشروعً 3.13 ًا أوًخاص  ًا سواءًكانًعام  رًهامًقدًيحدثًتأثيأيًمشروعً،ًبغضًالنظرًعنًالنطاقًأوًالحجمًً،

 .علىًالبيئة

لمشروعًاًذلكًيشملًوً.االحتمالعاليًًبیئيسلبيًرًتأثیًًذوطًنشاروعًأوًمشً-ًئیسيروعًرمش 3.13.1

والمحمياتًالطبيعيةداخلًوًالواقعًًأوًالنشاطً ًا ً،/ًأوًفيًالمناطقًالمحيطةًبالمناطقًالحساسةًبيئي 

ً.والمناطقًالمحمية

ولكنًًالسلبيًالمحتملبيئيًالتأثيرًالًلهًبعضنشاطًمشروعًأوًً–رئيسيًًغيرالمشروعًال 3.13.2 ،ً

 بدرجةًوأهميةًأقلًمنًتلكًالخاصةًبمشروعًرئيسي

صاحبًمشروعًأوًنشاطًًاعتباريشخصًطبيعيًأوًأيًً-مالكًالمشروعً 3.14 يعتزمًتنفيذًمشروعًأوًنشاطً.

 تجاريًمعين.

المنظماتًً-أصحابًالمصلحة)المساهمين(ً 3.15 بشكلًبالمشروعًأوًالنشاطًالتيًقدًتتأثرًأوًاألطرافًاألفرادً،

 .وهامًًمباشرً

وإطلقهًامنًمنطقةًًاإلنسانًللكائناتًالحيةًنقلًً-ًالنقل  3.16  فيًمنطقةًأخرىمًا

 

 التغطية مناطق  .4

ً،المنشآتً،الممتلكاتً،وعلىًجميعًاألشخاص،إمارةًدبيوفيًجميعًأنحاءًتسريًهذهًاإلرشاداتًالتقنيةًداخلً 4.1

ضمنًالحدودًالبلديةًفيًإمارةًدبيً.ألنشطةًالمشاريعًوا ًالواقعةًأوًالتيًتتمًإجراؤهًا

تطوير،ًنشاطًأوًتشكيلًفعليًعلىًكذلكًتطبيقهًايجبً 4.2 أوًتوسعةًأوًتعديلًمقترحًأوًمخططًأليًمشروعً،

 قائمً.
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 المتطلبات العامة .5

ً-الحدًاألدنىًمنًالمؤهلتًالتالية:ًامتلكيجبًعلىًالجهةًالمنفذة5.1ًً

معتمدةًمنًبلديةًدبيًالتنميةًدائرةمسجلةًلدىً أنًتكون5.1.1ً بموجبًقوانينًًومصدقةً،االقتصاديةًً،

ًدولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدة.

وحياةًالفطريةالوتقنيونًمعتمدونًفيًعلماءًًأنًتكونًلديها 5.1.2 ًمجاالتًفيًمهرةًأخصائيونًبيطريونً،

ًوغيرهاالنباتًًعلوممًالبيئةً/ًو/ًعلًالفطريةالحياةًًكشافة/ًًةالفطريالحياةًنقلً/ًًالفطريةإدارةًالحياةً

ً.حسبًطبيعةًالعمل

خب 5.1.3  رةًسابقةًوسجلًمساراتًناجحةًفيًنقلًالحياةًالفطرية.أنًتكونًلديهًا

قسمًحمايةًالمواردًرسميةًإلىًًنقلًحيواناتًاقتراح/تقديمًخطةًمنًيمثلهًًالمشروعًأوًًمالكيجبًعلى5.2ًً

ينبغيًأنً-ًاإلرشادًالفني.منًهذًا(1ً)الملحقًًبًصيغةًالملحقحسالطبيعيةً المشروعًًة/مقترحتتماشىًخطً.

ًمنشورآخرًأوًأيًنهجًًالبروتوكوالتًالقياسيةًالدوليةمعً .ً المبادئًالتوجيهيةًللتحادًالدوليًًإتباعينبغيًوكما

(ًفيCBSGًصصةًفيًتربيةًاألحياءً)(ً/ًالمجموعةًالمتخSSC(ً/ًلجنةًبقاءًاألنواعً)IUCNللحفاظًعلىًالطبيعةً)

ًالعملية.

يلي:تنفيذًإالًبعدًالعملًفيًتنفيذًًيبدأأنًًأوًمنًيمثلهًالمشروعًلصاحبالًيمكن5.3ًً  مًا

 

 البيئةًفيًبلديةًدبي.ًإدارةشهادةًعدمًالممانعةًمنًًواستخراجًًالخطة/المقترحًمراجعةًواعتماد 

 ًمعاهدةًًأوًاألنواعًالمدرجةًفيًقلًاألشجارًوالنباتاتًلنإدارةًالزراعةًوالريًًتصاريحًمنًالحصولًعلى

 المهددةً)السايتس(ً.ًعاألنوافيًًاالتجارمنعً

 ًوزارةًالتغيرًالمناخيًوالبيئةبًاللزمةًمنًقسمً"ًالسايتس"ًتصاريحًالًالحصولًعلى. 

 ًالحصولًعلىًًيتوجبً،ًتقعًجهةًاإليداعًضمنًاألملكًالعامةًالمصرحةً،ًفيًحالةًالبيئةًالبحريةًحيثًال

 موافقةًخطيةًمنًأصحابًالمصلحةًالمعنيين.

ً

وذلكًحسبًالصيغةًالمرفقةًفيًالملحقًالثانيًمنًهذًاًينبغيًتقديمًتقريرًشامل5.4ًً دليلًالبعدًإنجازًالتعهدً،

ًً.اإلرشادي  
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 . حماية األنواع الهامة 6

تمثلًهذه أدناهًفيًالنقلً. ًاألولويات:تمثلًقوائمًًيجبًإعطاءًاألولويةًلألنواعًالمشارًإليهًا

ًً(IUCN)األنواعًالمدرجةًفيًالقائمةًالحمراءًللتحادًالدوليًلصونًالطبيعةً•ً القائمةًالحمراء ًًبيرداليفلـً"ً،

ً"انترناشونالً الطبيعيةًً،ملحقً"ًالسايتسً"ً، اتفاقيةًالحفاظًعلىًالحياةًالبريةًوموائلهًا اتفاقيةًاألنواعًالمهاجرةً,

اً،رامسارًمعاهدةًًً،ونًالخليجيفيًدولًمجلسًالتعا لمنظمةًاإلقليميةًوًقائمةًاألنواعًالمهددةًالتيًأعدتهًا

ً.(ROPMEالبيئةًالبحريةً)ًلحماية

ً.1999لسنة24ًًورقم2003ًًلسنة11ًًحقًالقانونًاالتحاديًرقمًاألنواعًالمدرجةًفيًمل•ً

األنواعCRحمايةًجميعًاألنواعًالمهددةًباالنقراضًبشكلًحرجً)•ً (ًواألنواعًالمعرضةENًالمهددةًباالنقراضً)ً(ًً،

(ًللنباتاتًوالحيواناتًالبريةًوالتراثيةًواألساسية(ًواألنواعًذاتًاألهميةًالخاصةً)األنواعًالمتوطنةVUًللنقراضً)

المعالمًالبحريًأوًتغييرًالجرف/لتصنيفً/ًاقبلًالمناسبةًقًإلطلاًاإلنقاذًوقًطرمنًخللًالتيًيجبًحمايتهًا

كثرًألىًمكاإًطبيعيةًالبريةًال ًًماناً نًأ ًيماثلًالبيئةًاإليكولوجيةًلألنواع.

ًًديناميكيةًمتغيرةً)راجعًاإلصداراتًاألخيرة،(ًالقوائمً:ملحوظة

 األسماك   6.1

 Whale Shark ( Rhincodon typus) 

 Tiger Shark (Galeocerdo cuiver) 
 Great Hammerhead (Sphyrna mokarran) 

 Leopard Shark (Stegostoma fasciatum) 

 Bowmouth Guitarfish (Rhina ancylostoma) 

 الزواحف  6.2

 Desert Skink Gecko (Teratoscincus scincus) 
 Leptin's Spiny-tailed lizard (Uromastix leptieni) 
 Egyptian Spiny-tailed Lizard (Uromastyx aegyptia microlepis) 

 Sinai Agama (Pseudotrapelus sinaitus) 
 Spatulate-tailed Rock Gecko (Bunopus tuberculatus) 

 Least Semaphore Gecko (Pristurus minimus) 

 Fan-footed Gecko (Ptyodactylus hasselquistii) 
 East sand Gecko (Stenodactylus leptocosymbotes) 

 Snake-eyed Skink (Ablepharus pannonicus)  

 Grey Monitor (Varanus griseus) 
 Spiny-footed Lizard (Acanthodactylus opheodurus)  

 Short-nosed Desert Lizard (Mesalina brevirostris) 

 Sand Boa (Eryx jayakari) 
 Desert Race-runner (Mesalina adramitana ) 
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 Oman Saw-scaled Viper (Echis omanensis) 

 False Horned Viper (Pseudocerastes persicus persicus) 

 Green Turtle (Chelonia mydas) 
 Hawksbill (Eretmochelys imbricata) 

 Leatherback Turtle (Dermochelys coriacea) 

 الطيور  6.3

 Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) 

 Socotra Cormorant (Phlacrocorax nigrogularis) 
 Greater Flamingo (Phoenicopterus ruber) 
 Black Stork (Ciconia nigra) 

 Osprey (Pandion haliaetus) 
 Desert Eagle Owl (Bubo bubo) 

 Brown-necked Raven (Corvus ruficollis) 

 Saker Falcon (Falco cherrug) 
 Peregrine Falcon (Falco peregrines) 

 Houbara Bustard (Chlamydotis macqueeni) 
 Cream coloured Courser (Cursorius cursor) 
 Chestnut bellied Sandgrouse (Ptrocles exustus) 

  الثدييات   6.4

 Mountain Gazelle (Gazella gazellea cora) 

 Sand Gazelle (Gazella subgutturosa) 

 Arabian Fox (Vulpes vulpes arabica) 
 Caracal (Caracal caracal) 
 Arabian Tahr (Hemitragus jayakari) 
 Arabian Leopard (Panthera pardus nimr) 
 Ruppell's Fox (Vulpes rueppellii) 
 Ethiopian Hedgehog (Paraechinus ethiopicus) 

 Gordon's Wild Cat (Felis silvestris gordoni) 
 Cape Hares (Lepus capensis) 

 Black Finless Porpoise (Neophocaena phocaenoides) 

 Indo-pacific Humpback Dolphin (Sousa chinensis)  
 Common Rorqual (Balaenoptera physalus) 

 Dugong (Dugong dugon) 

ً

  النباتات   6.5

والقوانينGCC / ROPMEًًوIUCNًًالنباتاتًالمهددةًالمدرجةًفيًالقائمةًالحمراءًللتحادًالدوليًلصونًالطبيعةً

ًاالتحادية.
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 الشعاب المرجانية   6.6

فقالبيئةًالبحريةًحدودًيجبًنقلًجميعًأنواعًالشعابًالمرجانيةًفيً طًعلىًلمياهًإمارةًدبيً)دونًإقتصارهًا

:لمذكورةًفيًالقائمةًأدناه(األسماءًا  

1. Acropora clathrata 16. Porites cf. mayeri 

2. Acropora downingi 17. Siderastrea savignyana 

3.  Acropora horrida 18. Pseudosiderastrea tayamai 

4. Acropora valenciennesi 19.  Coscinarea monile 

5. Acropora arabensis 20. Psammocora contigua 

6. Acropora florida 21. Favia pallida 

7.Acropora valida 22. Favia favus 

8. Acropora tenuis 23. Favia rotumana 

9. Porites lutea 24. Barabbatoia amicorum 

10. Porites solida 25. Favites pentagona 

11. Porites lobata 26. Platygyra daedalea 

12. Porites harrisoni 27. Platygyra lamellina 

13. Porites nodifera 28. Platygyra crosslandi 

14. Cyphastrea serailia 29.Plesiastrea versipora 

15. Leptastrea transversa 30. Cyphastrea microphthalma 

 

 إجراءات النقل . 7
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موقع اإلطالق 7.1  

 يجبًإتباعًالمعاييرًالتاليةًبدقةًفيًتحديدًمواقعًاإلطلق:

 ًًواألشكال ًالخضرة ًدائمة ًاالستوائية ًاألشجار ًاالصطناعية ًالخضراء ًالمسطحات ًتمثل ًأن ًالمتصور من

جميعًاألنواعً منًأشكالًوحدةًالغاباتًفيًمشروعًتنمويًمختلفً. منًالنباتاتًلةًالدخيًالمتساقطةًوغيرهًا

(ً،ًوالمبادئًالتوجيهيةًاإلحيائية)بروتوكولًالسلمةًتخضعًألحكامً"ًالسايتسً"ًمعاهدةًالتنوعًالبيولوجيً

 ًألنواعًمنظمةًصونًالطبيعيةًالغريبةًوالغازية.التنظيميةً

 ًًاالتفاقيتمًرًالمياهًأوًفيًأيًموقعًآخًأوًًفيًاألراضيًالعامةًواقعةًًاإليداعًيجبًأنًتكونًمواقعًالنقلًأو

ً.ًينبغيًاختيارًمواقعًالنقلًبدقةأصحابًالمصلحةًالمعنيين.ًًبشأنهًبينً

 ًوًالوراثيًوإعادةًاإلستيطانًًباالختلطمناطقًاإلستيطانًبشكلًيسمحًيجبًأنًتكونًالمواقعًقريبةًمن

ًمنًشأنهلوجيًبيوالممرًال.ًوجودًبعيدةًبحدًيحدًمنًمخاطرًالتعرضًللنزاعًبينًاإلنسانًوالحياةًالفطرية.

 العزلةًالجينية.ًًاألنواعًالمجلوبةًأوًالمودعةًًوبالتاليًتجنبًتعزيزًهجرةً

 ًالتوطينوإعادةًلنقلًفيًعملياتًاًللعتبارجديرةًالمناطقًالتاريخية. 

 ًللصنفًالموثقًالتاريخيًالنطاقًضمنًاإليداعًيجبًأنًيكونموقع. 

 ًعلىًسبيلًالمثالً،ًتوجدًبعضًمناطقًفً.ًعًاإلطلقالمنظمةًلموقالقوانينًمعرفةًالتعرضيةًوًتقييميجب

اإلطلقًوالحياةًالفطريةًًموقعخاصة.ًًاإلطلقًفيًحدائقًوطنيةًمحمية،ًبينماًتوجدًمناطقًأخرىًفيًأراض

ًفيهًيجبًأنًتحظىًبحمايةًمأمونةًطويلًاألجل.ً

 ًاألساسيضمنًنطاقًالتواجدًوالتوزيع 

 ائلًمناسبةموًظروفبيئةًإيكولوجيةًمماثلةًأوًًتواجد 

 نسبةًمناسبةًمنًالفرائسًتواجد 

 ً.يجبًإجراءًمراجعةًشاملةًلألنواعًالمفترسةًالمحتملة 

 ًًطويلةًالمدى.ًحمايةتوفير 

 اعتبارات بيطرية 7.2

ينبغيًإجراءًتقييمًشاملًللمخاطرًالبيطرية • ً.خللًمراحلًالتخطيطًً،

مثلًالقفازاتاأللبسةًالوًارتداءعندًالتعاملًمعًالحياةًالفطريةًيجبًً • ً.الخ.الوجهًًوقناعً،ًًاقيةًً،

خللًالمسحًًاختبارإجراءًيجبًتجنبًً • فحوصاتًبدنيةًإجراءًالمهمًمنًًعمليةًاإلمساكالبيطريًالغازيً. ،ً

ً.منًاألمراضًالمعديةأنفسهمًخاليينًالسريعةًعلىًجميعًاألفرادًمنًقبلًذويًالخبرةً

كانًذلكًممكناً-يجبً•ً ً..والبيطريثيًرالوالتحليلًازًمنًأجلًالبروالشعرًمًوالداتًعيناتجميعًً-متىًمًا
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تًناالحيوأنسجةًامنًتًعيناأخذًمحاولةًًلمطلوبةًتًابالتقنياًالمؤهلينًممنًلديهمًاإللمامًًادًألفرافقطًيمكنً•ً

دونًتعريضًالمحققًأوًالحيوانًإلصاباتًتقييدًالحيوانًيتطلبًبشكلًسليمًعًعيناتًمنًاألنسجةًيجمتلحيةً.ا

كثرًعيناتًاألنسجةًشيوعاالحيوانيًالدمًأخذًعيناتًً.ًمةمؤل هيًأنًتكونًكميةًالوقائيةً،ًحيثًأنًالقاعدةًًهوًأ

كثرًمنًأالًالًينبغيًًالسليمًكيًيبقىًعلىًقيدًالحياةًًمنًالحيوانًالمسحوبًفيًالمرةًالواحدةًًالدمً ً٪1يكونًأ

منًالحدًًمسحوبًالً،ًيجبًأنًتقتصرًكميةًالدمًًعلىًأيةًحالجسمً.المنًوزنً علىًاالحتياجاتًالفعليةً،ًبدالً 

ً.المناولة.ًاألقصىًللمقدارًالذيًيمكنًأخذهًبأمانً،ًوذلكًللحدًمنًالضغطًالناجمًعن

عنًتلكًالموجودةًفيًالمصادرً•ً أوًموقعًاإليداعًبأهميةًكبرىًًأنًتحظىًعمليةًعزلًالحيواناتًالمستلمةًحديثًا

ًًواناتًالجديدة.إلىًأنًيتمًالتحققًمنًسلمةًالحي

بعضًهذهًاألمراضًيمكنًكذلكًنقلًاألمراضًمعهامنًمنطقةًإلىًأخرىًًً،مباشرةًنقلًالحيواناتًالبريةًلدىًً•ً .ً

ًفيمعهاًمعًاالنتقال،ًأوًقدًتصيبًالحيواناتًاألخرىًالتيًتعيشًالتأقلمًًمعًقدرةًالحيوانًعلىًتتعارضًًقدً

يعدًمنطقةًاإلطلق. أنهًيوفرًصورةًشاملةًعنًالعواملًالمعديةًًمثلًهذهلاختبارًإجراءًً. كمًا ،ً ًا مهم  ًا األمراضًأمر 

تعريضًالحيوانًإلىًضغطً،ًينبغيًتجنبًوفيًجميعًاألحوالًً.ًفيًالمجتمعًالحيوانيًالتيًتحدثًبشكلًطبيعي

ًإضافيًناتجًعادةًعنًإجراءاتًبيطريةًغيرًضرورية.

 طالقاإلوالنقل  7.3

ً.وًاإلطلقًاإلمساكلممكنةًأثناءًجميعًوسائلًالعزلًاًإتباعيجبً •

إتباعًإستراتيجيةًدقيقةًوشاملةًلعملياتًالنقلًواإلطلقً)الشاقةًواليسيرة(ً،،ًكماًيجبًتطويرًإستراتيجيةًً •

ًلمعنية.افًاألطرامنًقبلًجميعًومفهومةًًاحتياطية

أمكنومنًاإلجهادًللحيواناتً.ًيجبًنقلًالحيواناتًالبريةًبطريقةًتقلل • منًوإلىًموقعًيدوياًقفاصًألا،ًحملًإذًا

يجبًأنًتظلًاألقفاصًوالشاحنةًوًالفخ غيرًمتدليةًتحتًأيًظرفًمنًالظروف.ًإذاًًوًقائمةًإلىًمنطقةًاإلطلقً.

ً.يالظهرًالنقلًحملًأقفاصًمتعددةً،ًفيمكنًالنظرًفيًاستخدامتوجبً

ً •ً ًينبغي ًمراعاةًالحدًمنتکبارلماًداخلًًیةًرلبلًأقفاصًالحيواناتًانقلدى ًوًالتعرضًوالتدافعًوالتزاحمً،

يجبًتأمينًاألقفاصًعندًالنقلًالحيواناتًالمحبوسةًوالمجهدةًاألخرىً,المقربًمنًًاالنكشاف لفصلًاألقفاصًًً.

ينبغيًتجنبًتكديسًاألقفاصًوًوضعًغطاءًشبكيًمفتوحًفوقًوتجنبًالزحامً. إلىًجانبًذلكً، األقفاصًًجميعً.

،ًيمكنًًعندًاللزوماظًعلىًالبرودةًالمناسبةًللحيواناتًقدرًاإلمكان.ًوالحفً،التعرضًللشمسمنًآثارًلتقليلًل

ًتبليلًالغطاءًلتزيدًمنًتبريدًالحيوانات.
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ً ًيجبًالتركيزًبشكلًخاصًعلىًموقعًاإلطلقًتطويرًخططًلنقلًالحيواناتًإلىًلدىً• السبلًالتيًتقللًمنً،

ًيجبًإصابةًأوًالمرض.الجهدًوتجنبً ،ًوعددهاًاألقفاصمعًبياناتًواضحةًعلىًًالحيواناتًبشكلًآمنًاحتواء.

ًإلخ.ً

ًوأنًيكونواًمستعدينًللتعاملًمعًًونًمؤهلًونموظفًمخزونًاإلطلقًخللًعمليةًالنقلأنًيرافقًينبغيًً •

ًحاالتًالطوارئً)حاالتًالطوارئًالبيطريةً،ًالهروبً،ًوماًإلىًذلك(

والتدريبًالسلوكيًالمطلوبًًمنطقةًاإليداعًعًتفاصيلًمثلًالتكيفًمًالمجموعةإطلقًًإستراتيجيةأنًتتضمنً • ،ً

وتكوينًالمجموعةً.كالعلفًأوًالكأل اًكمًاً، الموقع"ً،ًأوًضمانً"تأمينًماًيعرفًبــًيجبًأنًتوفرًاإلستراتيجيةًأيض 

ً.علىًالمدىًالطويلًإستراتيجيةمثلًتوفيرًالطعامًعلىًالمدىًالقصير.ًلكنًينبغيًأالًتكونًهذهً

ًًاإلطلقًاالموقعًً • منًالمستوطناتًالبشرية، وذلكالطرقًأوًاألماكنًالمشابهةلدقيقًيجبًأالًيكونًقريبًا للحدًًً،

ً.داخلهاالحيواناتًًتشتيتفرصةًًمن

قدًيكونًمنًالمفيدًقطعًالمساراتًووضعًعلماتًو.ًوتحديدهاًإذًأمكنًيجبًأنًيتمًتخطيطًموقعًاإلطلق•ً

تسجيلًمسافةًانتشارًالحيواناتًكً،الرصدًبعدًاإلطلقًًممارسةًعلىًاألشجارًأوًالنقاطًالرئيسيةًاألخرىًلتسهيل

ًبعدًإطلقها.

 النقل والسيطرة  7.4

سلمةًالحيواناتًالبريةًوالمناولينًوالعلماءًالمعنيينًفيًالعملياتًعلىًحدًسواءًمنًاألساسياتًًًاعتباريجبًً •

ًًاستثناءفالحياةًالفطريةًبرمتهاًودونً.ًه.الجسديًأوًفيماًبينهمًماًلمًيمكنًتجنبًاالتصاللدىًالحكمًبضرورةً

ً ًالمناولةًوالحجز.ستحاول ًقدًتختلفًاإلفلتًمنًاإلمساك، ًللهروبًمنًالتيًيحاولًحيوانًمعينًالسبلًً.

إلحاقًالضررً،ًيمكنًللحيواناتًالبريةًًالهروب.ًفيًمحاوالتًالغريزيةوالجنسًوالحالةًًالنوعًًًبحسبًًاإلمساك

ًحتملين.ًآسريهاًالمبنفسهاًأوً

 الجسديًًالتقييد 7.4.1

،ًوذلكًبسببًالحيوانًًبالنسبةًللكثيرًمنًالحاالتً،ًيعتبرًالتقييدًالجسديًهوًأنسبًطريقةًللتعاملًمعً 

ًالناجمةًعنً الكيميائيًللحيوانًواإلنسانًعندًاستخدامًاألدويةًالسامة.ًعندماًيتمًاختيارًًاإلنشللالمخاطر

يجبًأنًيتوفر فيهًالكفايةًإلكمالًالمهمةًًالتقييدًالجسديًً، عددًكافًمنًالموظفينًالمدربينًوالمجهزينًبمًا

قدًتكونًهناكًحاجةًإلىً والوقتًاللزمً. وكذلكًاإلجراءاتًالتيًيتعينًالقيامًبهًا الموقعًونوعًاالمساكًً، بأمانً.

كياسًًالصيدًأوًالحبالًأعمدةًقفازاتًأوً حظائر،ًأوًممراتًصناديقًالحيازة،ًأوًالأوًالجسمًأوًالشباكًأوًأ

كثرًتطورا ًلحاالتًمعينة.ًحيازةأوًأجهزةًالتضييق،ًً ًميكانيكيةًأ

ً
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ً

ًالكيميائي7.4.2ً   ًالتقييد

ًتمًاختيارًاستخدامًطريقةًالتقييدًالكيميائيً،ًفمنً  أنًيكونًلدىًجميعًأعضاءًفريقًاإلمساكًًاإللزاميإذا

طبيبًولوًكانًمناولتهاًوتسليمهاًيتمًبواسطةًً،ًمعرفةًعمليةًبالمادةًالكيميائيةًأوًالمخدراتًالمستخدمةً

للتعاملًلهاستخدامًالموادًالكيميائيةًأوًاألدويةًً.بيطري حيثًأنًهنالكًالعديدًً،لجعلًحيوانًبريًوخطرًآمنًا

ًاستخدامًالتخديرًوالمسكناتًوالمهدئاتًالفطرية.الحياةًًوإدارةًمنًالتطبيقاتًفيًمجالًبحوث اًيعدًأمر.

ً.قبلًاإلجراءاتًالمؤلمةًالمحتملةوالضيقًعلىًاأللمًللسيطرةًًاضروري

 

ً)الوسم(ًوضعًالعلمات 7.4.3

بشكلًفرديً التعرفًعلىًحيوانًمًا يعدًلتحقيقًأهدافًالبحثًالميدانيًًتطويرًالسبلًالتيًيمكنًمنًخللهًا

ً حولًالجوانبًغيرً.ًباإلضافةًإلىًطلبًالتعريفًالفرديً،ًقدًيحتاجًالباحثونًإلىًمعلوماتًاضروريًا ًأمرغالبا

أوًجوانبًأخرىًمنًعلمًالحيوانًالتيًيمكنًتحديدهاًبشكلًمباشرًأوًغيرًيأوًالحركًالفسيولوجيةالواضحةً ةً.

ً.مباشرًمنًخللًتصميمًعلمةًخاصة

ً

ً)وسمًالحيوانات(ًفيًوضعًالعلماتًًاعتبارات 7.4.3.1

مجالًالحياةًالبريةًحلًاألسئلةًًقبلًالبدءًفيًوضعًالعلماتًعلىًالحيواناتًيجبًعلىًالباحثينًفي 

ً.المعينةالتاليةًلتحديدًماًإذاًكانتًالعلماتًمطلوبةًومناسبةًللحالةً

اًًاالعتبارًالحيواناتًقيدًشكلًهلًاالختلفاتًالتيًتحدثًبشكلًطبيعيًفيً .1 توفرًتعريف 

اًلتحقيقًأهدافًالبحث؟ ًكافي 

ًهوًً .2 إذاًكانًيجبًوضعًلشخصية؟ًالتيًيجبًالتعرفًعلىًبياناتهاًاعددًالحيواناتًًما

ًوضعًعددًكافًمنًالحيواناتًفيًالوقتً ًيمكن ًهل ًالحيواناتً، ًعلى ًجسدية علمة

ًالمتاح؟

المناولةًووضعًالعلمة،ًوًًباألسرهلًالمخاطرً)لكلًمنًالحيوانًوالباحثين(ًالمرتبطةً .3

 ؟هيًالحدًاألدنىًوالمقبولًفيًالسياقينًالمسؤوليةًوالعلميةًمعًسلمتهًًباالرتباط

ً

ًمعاييرًالتقييمًلتقنياتًوضعًالعلمات 7.4.3.2

يليًمعاييرًأساسيةًلتقييمًتقنياتًوضعًالعلمات ً:فيمًا

1. ً ًللعلماتًتأثير ًيكون ًأيًقليليجبًأن الًيوجدًعائقًًعلىًالجسمًووظائفًاألعضاء،

ً.جسديًفوريًأوًطويلًاألجل

،ًالًينبغيًأنًتقللًًيجبًأالًتؤثرًالعلماتًعلىًسلوكًالكائنًالحي.ًعلىًسبيلًالمثال .2

ًالتكاثر.تمنعًعلىًتأمينًالغذاءًأوًًقدرته
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اًيجبًأنًيتمًتقييمهاًبعنايةًلضمانًعدمً .3 كثرًبروز  العلماتًالتيًتجعلًالكائنًالحيًأ

هًمنًبنيًجنسهًمقارنةًباآلخرينًأوًتعريضهًإيجادًردًفعلًآخرًتجاهفيًسواءًتسببهً

ًمطلوبةألقلًمدةًًءًالعلماتًبقاغيًينبإضافيًمنًقبلًمفترسينًمحتملين.ًًًالختيار

 .لتحقيقًأهدافًالمشروع

وذلكًاالستعماليجبًإختيارًعلماتًواضحةًسريعةًوسهلةً .4 الخطأًأوًًاحتماليةلتجنبًًً.

ًًالمناولةًالمستمرة.ً

ًوالمحليةًوالوكاالتًًاالتحاديةتكونًالعلماتًمطابقةًللوائحًوالضوابطًيجبًأنً .5

 

 الفطرية من أمراض الحياة الوقاية 7.5

ً:الطليقةًالحياةًالبريةًًإتباعًاإلرشاداتًالتاليةًتساعدًفيًالحمايةًمنًأمراضً 

 ًموقعًاللجميعًالحيواناتًالتيًيتمًإحضارهاًإلىًًإلزاميةالشهاداتًالصحيةًالمناسبةًيجبًأنًتكون

يجبًاالتصالًبمسؤوليًالبيطرالميداني عندًنقلًًاالقيامًبهًالتيًيجبًًاالختبارماهيةًًلتحديدًاإلماراتيةًًةً.

ً.اختصاصهادائرةًًالحيواناتًإلى

 ًتكونًًالقيامًبإجراءًًينبغي ً.بادية المرضًمخاطرعملياتًالتطهيرًالمناسبةًللمحققينًومعداتهمًعندمًا

 توجيهًاإلجراءاتًالتيًيتمًينبغيًالحصولًعلىًالمعرفةًالمسبقةًلنشاطًالمرضًفيًموقعًالدراسةًل

ًتنطويًعلىًالدراسةًالبحثية.

 تربيةًاألسرًأوًمنقولةًالميدانيةً)ًالتحقيقاتحيواناتًيتمًإحضارهاًإلىًموقعًًةينبغيًتقييمًمصدرًأي

ً ًالبري( ًًالمخزون ًالخطواتًالمناسبةًلتجنبًإدخالًعيوبًًمن ًويجبًاتخاذ ،ً األمراضًالمتأصلة

ًالمرض.

 ًطلقهاًفيًإقبلًةًمنًأجلًالمراقبيوما30ًًلىًإ15ًةًلمدتًًناالحيواًحجز-إلىًأقصىًحدًممكن-يجب

يجبًعدمًخلطًهذهًالحيواناتًمعًاألنواعًاألخرىًأثناءًفقط.ًًالسليمةتًناالحيوقًاطلإينبغيًولبريةًا

ًيجبًعزلهاًعنًالحيواناتًاألخرىًخللًفترةًالمراقبة.كماًوًالنقلً

 ًفيًًالنفوقدًسببًلتحديذوًكفاءةًمنًقبلًمختبرًتشخيصًاألمراضًًالحيواناتًالنافقةًيجبًفحص

ً.؛ًهذهًالنتائجًيجبًاستخدامهاًلتوجيهًاإلجراءاتًالمناسبةنواعًالمعنيةاأل

 ًمنًقبلًةًمريضالتًناالحيوايجبًفحص ًإرشاداتهمًًاستخدامكماًويجبًً,،ًأمراضًًخصائييًأسريري ًا

ً.منطقةًالدراسةخلًىًداألخرتًاناالحيواًسلمةلحمايةً

 المراقبة ما بعد اإلطالق 7.6
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 ًيجبًأنًيتضمنًهذاًالرصدًًمثلًأهمًمكوناتًمشروعًالنقل.ًًأحدًًدًاإلطلقًطويلةًبعالتعدًالمراقبة

ً ًاإليكولوجية، ًوالدراسات ًالسكانية، ًالخصائص ًالحيوان، ًًسلوك ًالتغيراتًكما ًاالعتبار ًفي ويأخذ

ًالمجموعةًوالتفاعلًبينًالمجموعات(ًوالصحة ًاستقرار ًالمثالً، ًسبيل ً)على ًوالسلوكًً،االجتماعية

ً.والتأثيرًعلىًالموائلًوالنباتاتًإلخًوالنفوق،ًً،جاحوالنالتناسلي،

 كفاءتها.ًئلًمستمرةًوأنًترصداينبغيًأنًتكونًحمايةًالمو.ً

 .ًًبياناتًمراقبةًماًبعدًاإلطلقًللتقييم

 اعتبارات أخرى 7.7

ًلتاليةًوطًالشراًاستيفاءيجبًعلىًمتخصصيًالحياةًالفطريةًًًالمرتبطة،ًوفلظراعًأوًاألنوالنظرًعنًبغضًا

ً-:نيةالميدتًالعملياالجميعً

 لتصميمًتًوناالحيواعلىًًالحجزًالجبريًأوًالضيقًتقليلًأوًلمستخدمةًتجنبًاءاتًاإلجريجبًعلىًا فقاً 

ً.لسليمالبحثًا

 كثرًمنًمجردًًتسببلتيًقدًاءاتًاإلجرا يجبًالقيامًبهاًبتخديرًعام،ًأوًتً،نااطفيفًللحيومؤقتًأوًًألمأ

أوًتخديرًموضعيًًمناسبً لغرضًعلميًمكتوبًمقدماًمنًقبلًدعنًباستثناءً،تسكينً، يكونًمبررًا مًا

ًالمحقق.ً

 ًالحيواناتًالتيًقدًتتعرضًلحدوثًضائقةًشديدةًأوًمزمنةً،ًوالتيًالًيمكنًتخفيفهاً،ًسيتمًالتخلص

اً،ًأثناءًاإلجراءبالموتًالرحيم،ًمنهاًفيًنهايةًاإلجراءً ً .أوً،ًإذاًكانًذلكًمناسب 

 فيًمواقعًميدانيةًملئمةًلتلكًاألنواعًوتسهمًًالمأسورةًلمعيشيةًللحيواناتًينبغيًأنًتكونًالظروفًا

وتشملًاالعتباراتًالمحددةًالمعاييرًالمناسبةًللنظافةًوالتغذيةًوتكوينًالمجموعةًوعافيتهاًفيًصحتها .ً

و ومأوىًللعزل،ًواألعدادًً، البيئي.ًًوغيرهًمنًأشكالًاإلجهادًاألحوالًالجوية،ًوالحمايةًمنًًتوفيرًالملجًأ

ًإلى ًباإلضافة ًًهذا ًخبيرًمدرّبًًاإليواءتوجيه ًقبل ًالحيواناتًمن ًلهذه ًالطبية ًغير ًوالرعاية واإلطعام

ًأوًدراستها.المحافظةًعليهاًًواستخدامًاألنواعًالتيًتتمًً،والمناولةً،ومتمرسًفيًالرعايةًالمناسبة

 ًاألسرًًإستراتيجية ًفيًالشاملةً، ًتقنياتًاألسرًالمفصلةًلكًذبما فهمهاًوستهاًرممايجبًتطويرها،ً،

ًافًاألطرامنًقبلًجميعًكاملًبشكلً بقدرًالحيواناتًالبريةًأمرًصعبًللغاية.ًيجبًأسرًإنًلمعنية.

ًً.ًاالعتباريجبًأخذًاألسرًالتجريبيًبعينًًتجنبًاإلصابةًأوًفقدانًالحيواناتً.اإلمكانً

 ا ًوذلكيجبًدراسةًالمجموعاتًالتيًسيتمًنقلهاًمسبق  فيًتحليلًسلوكهاًوقدرتهاًعلىًللمساعدةًً،

ً.التكيفًفيًبيئةًجديدة

 ًاًاليافعةًالمفطومةًًمجموعاتًًينبغيًتوخيًالحذرًعندًاستهداف  .حديث 

 عًالحيواناتًعندًاستخدامهاًيجمتمقبولةًوفعالةًلفخاخًالقتلًذاتًالطعمًالملزمًوالمجتذباتًًتعتبر

اًالفخاخً-يجبًفحصًجميعًبطريقةًتقللًمنًإمكانيةًجمعًاألنواعًالغيرًمستهدفةً. ًًيومي  علىًًبانتظامً،
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وذلك ويجبًوً/الزبّالةلمنعًفقدانًالعينةًمنًالحيواناتًالنابشهًاألقلً، عندماًالًتكونًًإزالتهاالمفترسةًً،

 ً.قيدًاالستعمال

 ًفيًأسرعًوقتًممكنًبعدًالفجرًً،حيةًللفصائلًالليليةًقبلًالغسقالدًمصائاليجبًوضع والتحققًمنهًا ،ً

ًأثناءًالنهارًلمنعًالتقاطًاألنواعًغيرًالمستهدفة.ًيجبًأنًتكونًالمصائدًالحيةًلألنواعًالنهاريةًوإغلق ها

يجبًأنًًموضوعةًبشكلًمظللةًأوً المصائدًالحيةًللثديياتًًتتضمنًتجنبًالتعرضًالكاملًللشمسً.

قطرًالفخًيجبًأنًفًةاألحفوريبالنسبةًللثديياتًأمًاً؛الفخ.ًمساحةًكافيةًللحركةًداخلًًاألحفوريةًًغيرً

لفتحةً الًينبغيًأنًتتسببًآليةًالمصيدةًالحيةًفيًإلحاقًضررًًمتقاربًا بالحيوانً،ًًأبوابًًجسيمالجحرً.

أوًصبحًيًالحيوانًالمأسورًمنًأنفعالةًفيًمنعًيجبًأنًتكونًالمصيدةً ًفيًفتحمحشورًا ًا ًًالباب.ًةعالق 

 ًًومعارفها. اوسلوكهًافيًمهاراتهبسرعةًلتقليلًأيًتغييرًًالفطريةيجبًنقلًالحيوانات

ً

ًقسمًحمايةًالمواردًالطبيعيةًًلدىالمزيدًمنًالمعلوماتًمتوفرةً

04-6066826 / 6066109; Fax: 04-7033532 

 أو

 قم بزيارة موقع بلدية دبي االلكتروني 

www.dm.gov.ae 

 

ً

ً
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 1الملحق 

 محتوى المخطط التفصيلي لمقترح المشروع

Iاسمًونوعًالمشروع .ًً

IIموقعًالمشروعًوًالمنطقة ًالمستهدفةًً.

IIIأهدافًوغاياتًالمشروع .ًً

IV.ًًًتاريخًالمسح

Vً ًالملفًالشخصيًلألنواعًالمستهدفةًً.

VIًوصفًموجزًلموقع ًطلقاإلً.

VIIتبريرًموقعً/ًمواقعًالمستلم .ًً

VIIIمنهجياتًوإجراءاتًالتعامل .ًً

IXالجدولًالزمنيًللتنفيذ .ً 

 

 2الملحق 

 تقرير النقل الشاملفصيلي لمحتوى المخطط الت

Iاسمًونوعًالمشروع .ًً

IIموقعًالمشروعًوًالمنطقة ًالمستهدفةًً.

IIIأهدافًوغاياتًالمشروع .ًً

IV.ًًًتاريخًالمسح

Vً ًالملفًالشخصيًلألنواعًالمستهدفةًً.

VIوصفًموجزًلموقعًاال ًطلقً.

VIIتبريرًموقعً/ًمواقعًالمستلم .ًً

VIIIمنهجياتًوإجراءاتًالتعامل .ًً

IX.ًالجدولًالزمنيًللتنفيذ 

o ًتحديدًاألنواع

oًًصحةًاألنواع

oًًًاألنواعًمساكإجهود

oًًًاألنواعًإطلقجهود

oًًإيصالًاقتناءًاألنواع

o ًبياناتًالحصولًعلىًاألنواع
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oًًًرقميةاألنواعًالبيانات

oًًوفياتًاألنواعًواإلصاباتًأثناءًالعملية

oًًظروفًاألرصادًالجوية

oًًالكيميائيةتًالمياهًالفيزيائيةًوبيانا

ً

X.ًًتوصياتالخاتمةًوال

XI(ًخطةًالرصد  سنوات(ًواإلطارًالتنفيذي5ًً.

 

 

 

ً


