هب انم خدا ،دوستدا ر ره زنده روی زمین

Sama school

قتلی که پیگرد قانونی ندارد!...
مقدمه
تا بحال شده انسانی را
ببینید که با بدن خونی و یا زخمی
Caption describing picture or graphic.

بی جان روی زمین یا وسط خیابان
افتاده باشد؟؟ تا بحال شده انسانی

شاید این تصورات بسیار
تلخ و یا غیر ممکن باشد
اما بعید نیست.با جفایی
که انسان به محیط
ییرامونش میکند و دیگر
خبری از همزیستی
مسالمت امیز با افریدگان
دیگر خداوند نیست .

را به خاطر انکه آنرا دوست دارید و
یا قدرت داریددر قفس زندانی کنید/تا
بحال ...

سسم.تاسالسلقثفاغفتعغتعغالفق 

sس79
سال تحصیلی -79
تهیه کنندگان :
نگار بلوکی
گلناز محمدی
با تشکر از
سرکار خانم زارعی
دبیرستان سما
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بعد از حیوانات...
تنوع زیستی برای انسان ضروری است .تنوع زیستی از ما در مقابل بیماری های عفونی محافظت می کند و نابودی گونه های جانداران بروز عفونت ها و
عواقب خطرناکی را به همراه دارد .بنابراین انقراض نسل گونه ها به طور مستقیم بر سالمتی ما و امکان ادامه حیاتمان اثر می گذارد.
بیماری هایی نظیر الیم ،ویروس نیل غربی ،هانتا ویروس ها و نه بیماری دیگر در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه این بوده که امراض در
جاهایی که تنوع زیستی کمتری دارد بیشتر شیوع می یابد .به عنوان مثال افزایش میزان موارد ابتال به ویروس نیل غربی در آمریکا با کاهش تراکم
پرندگان ارتباط دارد .وجود گونه های بیشتری از پرندگان به این معنا است که گونه های زیادی هستند که میزبان خوبی برای ویروس ها نیستند و برعکس
جوامعی که تنوع گونه های پرندگان در آنها کمتر است تحت تسلط گونه های حساس به ویروس قرار می گیرند .نتیجه این امر افزایش عفونت در پشه
ها و انسان است.
کشور هایی که حیوانات
خود را برای همیشه از
دست داده اند

ایران
-1شیر ایرانی (گونه ای منقرض شده)
 -2ببر ایرانی (ببر مازندران)
-3روباه بالنفوردیا شاه روباه (در آستانه انقراض)
آمریکا
-1راکون کوتوله
-2قورباغه درختی راب
-3گرگ سرخ

ایران

آمریکا

اگر فردی ،یک گونهٔ وحشی را آزار دهد یا

در ایاالت متحدهٔ آمریکا بیتوجهی

بکُشد یا محدود کند ،طبق ضوابط باید ضرر و

و غفلت ،شکنجه و آزار آگاهانه،

زیان وارد شده به طبیعت را بپردازد و دادگاه

آزار و اذیت منظم حیوانات ،مانند

آن فرد را جریمه خواهد کرد.

میان آنها »جنگ«ترتیب دادن
چون جنگ خروسها یا نزاع

برای نخستین بار در ایران ،با مصوبهای که

سگها ،و کشتن بیدلیل آنها

توسط فرمانداری و دادستانی تبریز تصویب

مصادیق جرم حیوانآزاری است .در

شد ،از تیرماه  ۳۱۳۱سگکشی در تبریز و

سال  ۶۱۳۲پلیس فدرال آمریکا

استان آذربایجان شرقی غیرقانونی اعالم شده

اعالم کرد که ازاینپس جرم

و تمام سگهای ولگرد تبریز برای عقیمسازی
و نگهداری به پناهگاه حیوانات پردیس منتقل
شدند شمیشوند.

حیوانآزاری در ردهٔ جرایم مهم قرار
میگیرد و به آن همطراز جرایمی
چون آتش زدن عمدی و بزهکاری
رسیدگی خواهد کرد.

کشور های حامی حیوانات
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راه های جلو گیری از شکار بی رویه ی حیوانات
 -1همکاری های بین المللی
در این بخش می پردازیم به :

ما در کشور های مختلف اما روی یک سیاره زندگی می کنیم و همگی در آن آب و خاک

راه های جلوگیری از صید بی
رویه...

و هوای این سیاره ی بی کران شریک هستیم.اما متاسفانه اغلب کشور ها به دنبال
منافع خود هستند و کمتر به تاثیر تصمیم گیری ها و فعالیت هایشان بر محیط زیست
و زیست بوم های حاضر در مناطق دیگر توجه دارند .برای حفاظت از زیست بوم ها و تنوع
زیستی همه ی جوامع باید با هم همکاری کنند.

 -2همکاری اتحادیه ی حفاظت از محیت زیست
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )(IUCNدر بیانیه جدیدی از آغاز همکاری
خود با چند نهاد تاثیرگذار بینالمللی حفاظت از محیط زیست برای راهاندازی
برنامه بیسابقهای با عنوان «اتحاد برای حیات وحش »به منظور حفاظت بیشتر
از گونههای زیستی جهان خبر داد.
این برنامه مشترک یک توافق بلندمدت برای مقابله با تهدیدهای جهانی
پیشروی منابع طبیعی جهان نظیر تجارت غیرقانونی در حیات وحش است .
این همکاری روی موضوع مهم «تجارت غیرقانونی حیات وحش »تمرکز خواهد
کرد .شبکه نظارت بر تجارت غیرقانونی حیات وحش )(TRAFFICطی یک
برنامه مشترک و با همکاری IUCNو صندوق جهانی طبیعت )(WWFدر حال
تهیه گزارشی برای همکاری در بررسی وضعیت کلی تجارت غیرقانونی حیات
وحش و بررسی گزینههایی برای تحت کنترل درآوردن وضعیت موجود است.

اتحادیه ی بین المللی حفاظت از طبیعت و حیوانات
)(IUCN
یک نهاد بین المللی است که بیش از  80کشور و از جمله ایران عضو آن هستند  .این اتحادیه همکاری بین
کشور ها برای حفاظت از زیست بوم هارا تشویق و حمایت می کند .از فعالیت های مهم این اتحادیه می
توان کمک به کشورها برای حفظ تنوع زیستی  ،برگزاری اجالس ها و گردهمایی های بین المللی و تحقیق
و بررسی مداوم گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر در سراسر جهان نام برد .
این اتحادیه هر سال (فهرست قرمز) خود را منتشر کند و در این فهرست گونه های گیاهی و جانوری در
معرض خطر در نواحی مختلف جهان را معرفی می کند تا برای حفاظت از آنها چاره ای اندیشه شود.

منبابب


ویکی پدیا



یورونیوز



مجم فعاالن زیست محیطی

