إرشادات عن أفضل الممارسات اللتقاط الصور بشكل مسؤول مع حيوانات القردة
(إحدى طوائف الثدييات)

منشور للمجموعة المتخصصة فً القردج التابعة لالتحاد الدولً لصون الطبٌعة ومواردها ( )IUCNبشأن التفاعالت بٌن اإلنسان
والقردة
سيان ووترز ،جواوا إو سيتشم ،التيتيا ماريشال ،فيهيسيتي أوراو ،جاويت وانيس وسوزان إو تشايه

تَساهَاخ ٍِ :تزوك أىذرَرش ،شُزٌ أىنسْذر ،ىُاّا ذشىا ،ذارا مالركٍ ،اىُِ فزَس هاّسِ ،ماروىُِ جىسد روتْسىُ ،مَُثزىٍ هىمُْغشٍ ،ارٍّ
الفيُىر ،ىىسٍ رادفىرد ،إَزَِ راَيٍ ،جاُّد واىُس ،أٍاّذا وَثز

مقذمة
ٌمكن للصور أو مقاطع الفٌدٌو أن تلفت انتباه المالٌٌن من الناس للحفاظ على

القردة ( تسمى فٌما بعد

الرئٌسٌات) ورفاهٌتها .ومع ذلك ،إذا كان سٌاق الصور غٌر مناسب أو غٌر واضح أو مفقود ،فقد ٌتوصل
األشخاص إلى استنتاجات خاطئة حول المحتوىٌ .مكن أن ٌكون لهذه االستنتاجات الخاطئة عواقب سلبٌة
غٌر مقصودة على رعاٌة القردج والحفاظ علٌها ( .Aldrich 2018; Wallis 2018; Norconk et al
 .)2019تعد إمكانٌة نشر الصور بدون سٌاق مناسب مصدر قلق خاص على وسائل التواصل االجتماعً.
فً العدٌد من البلدانٌ ،تم اصطٌاد القر دج بشكل غٌر قانونً من البرٌة واستخدامها كصور داعمة للسٌاحة (

;Osterberg &Nekaris 2015

 .)2019 .LaFleur et al. 2019; Norconk et alغالبًا ما تتعرض القردج البالغة للقتل للحصول على القر دج الصغٌرة الستخدامها كصور داعمة.
ٌمكن إزالة أسنان القردج لمنعها من العض .قد ٌكون القرد الفردي فً الصورة شدٌد التوتر .على سبٌل المثال ،القردج اللٌلٌة مثل اللورٌسٌات البطٌئة
لدٌها حساسٌة بشدة لضوء النهار والتعرض لمصباح الكشاف عند استخدامها كصور داعمة (  .)Nekaris et al. 2015غالبًا ما ٌشتري السائحون
والمهاجرون مثل هذه القر دج ،إما كحٌوانات ألٌفة أو على أمل "إنقاذها" ( .2019; Osterberg &Nekaris 2015; LaFleur pers .Bergin et al
 .).obs .Setchell pers ;.obsعالوة على ذلك ،فً كل من بلدان النطاق التً تعٌش فٌها القردج أو البلدان خارج النطاق التً ال تعٌش فٌها القردج،
تربً الشركات عدٌمة الضمٌر حٌوانات برٌة "غرٌبة" ،بما فً ذلك القردة  ،الستخدامها كصور داعمة (

 .)Aldrich 2018بمجرد أن تصبح هذه

الحٌوانات كبٌرة ج ًدا أو قوٌة بحٌث ال ٌمكن التعامل معها بأمانٌ ،تم التخلص منها أو تخزٌنها .غالبًا ما ٌتم االحتفاظ بهذه الحٌوانات فً ظروف سٌئة قد
ال ٌعرفها الناس أو ٌتجاهلها (Agoramoorthy& Hsu 2005; Reuter & Schaefer 2016).
األشخاص الذٌن ٌتمتعون بأكبر قدر من الوصول إلى القر دج مثل المتخصصٌن وعلماء القردج والطالب المتخصصٌن فً المجال ،ودعاة الحفاظ على
البٌئة ،وموظفً رعاٌة الحٌوانات والمتطوعٌن فً حدائق الحٌوان ،ومراكز اإلنقاذ والمحمٌات ،وموظفً الوكاالت الحكومٌة ،والمرشدٌن السٌاحٌٌن
(ٌسمون فٌما بعد مقدم الرسالة)ٌ ،لعبون دورً ا رئٌسًٌا فً إٌصال الرسائل المناسبة حول القردج .من المهم بنفس القدر أن ٌقوم المانحون ومروجو الحفاظ
على البٌئة البارزون ومشاهٌر السٌنما والتلفزٌون والمسؤولون الحكومٌون ومنتجً وسائل اإلعالم أٌضًا بنمذجة السلوك المناسب فٌما ٌتعلق بالقردج .بعد
كل شًءٌ ،عتمد نجاح نقل المعلومات حول القردج على كٌفٌة فهم الرسالة ولٌس على نٌة مقدم الرسالة.
هنا ،نوضح لماذا ٌجب على جمٌع مقدمً الرسالة المذكورٌن أعاله إعادة النظر فً استخدامنا الجماعً للصور بالقرب من القر دج أو عند حمل القر دج.
فً الختام ،نقدم إرشادات لتقلٌل التكالٌف المحتملة لصور القردج ،ورفاهٌتها والحفاظ علٌها فً الموقع وخارجه.

المشكالت المتعلقة بصور األشخاص القرٌبٌن ً
جدا من القردج

صور األشخاص بالقرب من القردة تشوه الفهم العام للقردة
تؤثر صور البشر الذٌن ٌحملون القردج فً وسائل التواصل االجتماعً سلبًا على التصورات العامة للقردج( Ross et al. 2011; Nekaris
 .)2019 .2015; Clarke et al .2013; Leighty et al .et alتعطً صور األشخاص الذٌن ٌحملون القردج أو ٌكونون قرٌبٌن ج ًدا منهم
انطباعًا خاط ًئا بأن لمس القردج لٌس خطٌرً ا جسدًٌا ،وال ٌشكل خطر على صحة اإلنسان أو القردج وأن القردج تعد حٌوانات ألٌفة مناسبةٌ .مكن
أن تقود هذه السلوكٌات الناس إلى تصور القردج على أنها مجرد مصادر للترفٌه ،وبالتالً التقلٌل من قٌمة تنوعها البٌولوجً وتهدٌد حالتها،
والتً ٌمكن أن تقوض بعد ذلك جهود المحافظة خاصة فً بلدان النطاق (2011; Leighty et .Ross et al. 2008; Schroepfer et al
2017; Aldrich 2018). .Morrow et al ,2015 .al

قد تخضع صور األشخاص القرٌبٌن ً
جدا من القردج لتفسٌرات مختلفة عبر الثقافات
فً حٌن أن بعض الثقافات منفصلة عن الطبٌعة وتمٌل إلى رسم خط فاصل واضح بٌن "البشر" و"الطبٌعة" ،أو "الحٌاة البرٌة" ،فإن العدٌد
من الثقافات األخرى ال تفعل ذلك ،وقد ال ٌنظر الناس بالضرورة إلى

القردج على أنها حٌوانات "برٌة" ،على وجه الخصوص فً بلدان

النطاق (ٌ .)Aldrich 2018مكننا أن نتوقع تفسٌرات للصور تختلف باختالف العالقات والتفاعالت بٌن الناس مع القردج .على سبٌل المثال،
تختلف التصورات عن القردج اختال ًفا كبٌرً ا بٌن سكان الرٌف والحضري ( Franquesa-Soler & Serio Silva 2017; Ceballos-Mago
ٌ .)&Chivers 2010عنً هذا االختالف فً اإلدراك أن الرسالة التً نرغب فً نقلها بصورة من منظور ثقافة أو منطقة ما قد ال تكون هً
نفسها الرسالة التً ٌتلقاها الناس فً ثقافة أخرى.

قد تجعل صور مقدمي الرسالة مع القردة عامة الناس يرغبون في الحصول على صور قريبة جدًا من القردة.
صور األطباء البٌطرٌٌن ومقدمً الرعاٌة ومقدمً الحٌاة البرٌة والمشاهٌر والمتطوعٌن والسائحٌن الذٌن ٌحتضنون أو ٌطعمون القر

دج فً

مراكز إعادة التأهٌل تولد الرغبة فً فعل الشًء نفسه لدى المشاهدٌن عمومًا .لقد أصبح الحصول على صور فوتوغرافٌة للناس بالقرب من
الحٌاة البرٌة (بما فً ذلك القردج) مع عدم وجود حاجز مادي محكم أو واضح بٌنهما بمثابة وسٌلة شائعة للناس لتسجٌل تجارب السفر
ومشاركتها وإثباتها (  .)Shutt 2014تعمل مثل هذه الصور على تقوٌض رسائل مكافحة الصٌد غٌر المشروع والمحافظة على الحٌوانات
األلٌفة من خالل إظهار أشكال االتصال بٌن اإلنسان والقردة بدقة والتً تعمل مراكز اإلنقاذ والمحمٌات والمنظمات غٌر الحكومٌة والوكاالت
الحكومٌة على تثبٌط أشكال االتصال تلك .عالوة على ذلكٌ ،مكن أن تؤدي صور علماء

القردج الذٌن ٌرعون القردج إلى إثارة غضب

المجتمعات المحلٌة ،الذٌن ٌرون أحٌا ًنا أن دعاة الحفاظ على البٌئة ٌهتمون بالحٌوانات أكثر من اهتمامهم بالناس (

Meijaard& Sheil

2018). .2008; Waters et al

انخاتمة
صا مهتمين بالمحافظة على القردة ورفاهيتنا ،فإننا نتحمل مسؤولية النظر في العواقب المباشرة وغير المباشرة لنشر صور ألنفسنا
بصفتنا أشخا ً
بالقرب من القردة( .)Wallis 2018صور القر دج مع الناس فً وسائل اإلعالم الشعبٌة تقلل من التصورات العامة المناسبة عن القر

دج ،وتزٌد من

احتمالٌة سوء التفاهم بٌن الثقافات ،وتزٌد من التفاعالت غٌر المالئمة مع الرئٌسٌات التً ٌمكن أن تقلل من جهود الرعاٌة وإعادة التأهٌل ،وتقلل جهود
الحفاظ على القر دج فً جمٌع السٌاقات .لذلك فإن اآلثار السلبٌة لنشر مثل هذه الصور قد تفوق اآلثار اإلٌجابٌة ،وال بد من تطبٌق المبدأ الوقائً ،بالنظر
إلى مدى أزمة االنقراض.
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ببساطة ،كوننا مسؤولين عن القردة يعني أنه من واجبنا عدم نشر صور ألنفسنا بالقرب من القردة على وسائل التواصل االجتماعي التي يمكن إعادة
تعميمها بسهولة خارج السياق ومن ثم إساءة فهمها .وهذا ٌشمل األشخاص الذٌن ٌقومون بالتدرٌس والحضور فً االجتماعات والعمل فً وسائل
اإلعالم ورفع مستوى الوعً بشأن المحافظة على

القردجٌ .نطبق هذا على كل من ٌعمل مع

القردج أو لصالحها ،ولكنه ٌنطبق بشكل خاص على

األشخاص الذٌن ٌشتهرون من بٌننا بالعمل مع القردج نظرً ا لقدرتنا على التأثٌر فً تصور الجمهور عن القردج.
نحن نقدم اإلرشادات التالٌة لتقلٌل التكالٌف المحتملة لصور القردج على القردج نفسها ،ورفاهٌتها والحفاظ علٌها فً الموقع وخارجه.

إرشادات عن أفضل الممارسات اللتقاط الصور بشكل مسؤول مع حيوانات
الثدييات)

القردةغير البشرية (إحدى طوائف

 ذأمذ ٍِ ذىافز قىاعذ اىسيىك ىذَل و /أو ىذي ٍؤسسرل فَُا َرعيق تْشز اىصىر ٍِ قثو اىَىظفُِ واىطالب واىَرطىعُِ  .عْذ االقرضاء ،ذأمذ
ٍِ أُ أقساً اىرسىَق واىعالقاخ اىعاٍح أو أٌ ٍرطىع فٍ ٍجاه االذصاالخ عيً عيٌ ماٍو تقىاعذ اىسيىك.

َ جة عيً األشخاص اىذَِ ال َرحنَىُ فٍ جَُع اىصىر اىخاصح تهٌٍ ،ثو األفزاد اىثارسَِ اىذَِ ماّد صىرهٌ فٍ اىَجاه اىعاً ىثعض
اىىقد ،ذقذٌَ صىرج ٍخريفح وشزح سثة مىُ اىصىرج األصيُح ذَثو إشناىُح .مَا ذراح ىهٌ اىفزصح ىإلدالء تثُاُ عاً ىشزح ٍىقفهٌ اىحاىٍ.

 عزز التوعٌة من خالل شرح المشاكل المتعلقة بصور األشخاص القرٌبٌن من القردج للحفاظ على القردج ورفاهٌتها على موقع الوٌب الخاص
بك أو بمنظمتك والمنشورات والبرامج والعروض التقدٌمٌة والجوالت اإلرشادٌة.
 عند االقتضاء ،ق ِّدم نموذجً ا للسلوك المناسب من خالل تصوٌر األشخاص خارج حظائر القردج األسٌرة (ما لم تكن القردج أسٌرة ولكنها حرة
المدى) ،ولٌس فً الداخل.
 ال تنشر صورً ا للقردة بٌن ذراعً مقدمً الرعاٌة .استبدلها بصور القردج بمفردها أو بصور معٌنة.
 ال تنشر صورً ا للقردج ٌتم إطعامها ٌدوًٌا أو ٌجري اللعب أو التفاعل معها بشكل مباشر مع مقدمً الرعاٌة أو المتطوعٌن أو المتبرعٌن ما لم
ٌرتدي البشر معدات واقٌة شخصٌة مناسبة.



تأكد من وجود مسافة ال تقل عن  7أمتار 23/قدمًا بٌن الشخص والقردة فً صور البشر مع القردج البرٌة المنشورة عل ًنا.

 فً الصور التً تروج لعلم القردج كمهنة ،تأكد من أن السٌاق واضح من خالل تضمٌن قناع الوجه أو المناظٌر أو المفكرة أو المعدات المماثلة
فً الصورة مع شرح السٌاق.
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