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الحد من انتشار الكـالب الضالة في مجتمعـك
الذي  الضالة تشكل مصدر إزعاج للكثري من أفراد املجتمع، بسبب الضجيج  أّن الكالب  من املعلوم 
تسببه خالل بحثها ورصاعها عىل الغذاء املوجود يف حاويات القاممة او حولها ، فهي عادًة ما تستهدف 
حاويات القاممة املوضوعة يف الشوارع وتـقوم بنرش محتوياتها يف األحياء السكنية. نعلم جيداً أن بعض 
املواطنني يخشون عّضات هذه الكالب ودامئاً ما يقلقون بسبب األمراض التي تحملها والتي قد تنتقل 
منها إليهم. ونحـن نعلم أيضا أّن هناك أناساً قلقـني بشأن سالمة هذه الكالب ووضعهم الصحي يف 

الوقت الذي ال تتمتع هذه الحيوانات بالتغذية الجيدة والرعاية البيطرية.

لذلك وبعد الدراية التامة بشأن القـلق واإلزعاج اللذي تسببها الكالب الضالة، ومن أجل إيجاد حل 
طويل األجل يعود بالنفع عىل كل من املواطنني وعىل الحيوانات أنفسهم، 

النجاح  لجامعة  التابعة  البيطري  الطـب  كلية  بالعمل مع  بارشت  بلدية طولكـرم  أن  إعالمكم  نوّد 
الوطنية وبالتعاون مع الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان يف تنفيذ برنامج متخصص يف منطقتكم 

خالل األسابيع املقبلة.

كيف تمّت إدارة و تدبير هذه المشكلة في الماضي ؟

تم تنـفيذ العديـد من املحاوالت سابقا يف فلسطيـن ، باستخدام وسائل قاتله من مواد سامة وذخائر 
حية والتي كان الهدف منها التخلص من تجمعات الكالب الضالة. وكـنتيجة السـتخـدام مثـل هـذه 
الطـرق يف التخلص مـن الكالب الضالة، فقد أسفرت عنها حاالت موت بطيئة ووفيات موجعة. ومنها 
ما سـبب لها تشوهات وإصابات من دون الفتك بها. ويف حاالت التسمم ، يحدث امل  ومعاناة للحيوان 
االليف ومالكه . األهـم من ذلك، هو أن استخدام الطرق القاتلة قد أثبت عـدم فـعاليتها يف الحّد من 
أعداد الكالب الضالة حيث أن كثريا من الكالب الجديدة بكل بساطة بدأت تتكاثر من جديد ومألت 

الحيز الشاغر.

  نؤمن أّن النهج الجديد الذي يعمل بالتحكم بشكل فّعال بأعداد الكالب الضالة، يضمن أال يخضع
الحيوان ألي معاناة ال داعي لها.
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ما هو  TNVR  وما طبيعة عملها ؟

هي اختصار لـ “Trap, Neuter, Vaccinate and Release” أي »امساك الكلب، تعقيمه )خصيه(، 
تطعيمه وإعتاقه«، وهي الطريقة املتبعة للتحكم يف الكالب الضالة ممثلًة بالخطوات التالية:

يتم محارصة الكلب وإمساكه يف املنطقة التي يتواجد فيها والتي يتسبب فيها . 1
إزعاج السكان ومضايقتهم.

يُؤخذ الكلب إىل عيادة بيطرية محلية ليتم تعقيمه جراحياً حتى ال يعود قادراً . 2
عىل اإلنجاب والتكاثر بعدها.

يتم فحص صحته، ثم يُطّعم ضد األمراض الخطرية، مثل داء الُسعار واي امراض . 3
اخرى تنتقل اىل البرش.

يتم إعطاء الكلب الذي خضع للبنود السابقة عالمًة يُعرف من خاللها أنه سبق . 4
وأجريت له عملية التعقيم هذه. وهي عبارة عن حلقة أذن بالستيكية ذات لون 

معني.

ثم يتم إعتاق هذا الكلب وإرجاعه إىل املنطقة التي أُخذ منها.. 5
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أعـدادها  أّن  يعـني  بالطبـع  ، وهذا  الشوارع مجددا  اىل  الكالب  النهج سيعيد  إّن هذا  تأكد متاما    
لن تقـل مبارشًة، لكـننا سنـضمن عدم تكـاثرها قطعـياً. وعىل خالف الوضع فـيام يتعلق باستخدام 
املخصية  أو  املعقمة  الكالب  ستبقى  ذلك،  من  وبدالً  شاغرة.  تصبح  لن  فاملنطقة  الفتاكة،  الوسائل 
التزاوج والتكاثر. ومع مرور  ثابتاً؛ كونهم ال يستعطـون  بقاء عددهم  املنطقة لكن مع  متواجدة يف 

الوقـت، سنالحظ أن أعدادهم تبدأ باالنخفاض مبعـدل ثـابـت.

وبينام يبدأ عددهم يف االنخفاض عىل املدى الطويل، سنالحظ نتائج هذا النهج عىل املدى القصري. 
الكالب الذكور التي تم تعقيمها سوف لن تعود كام كانت يف السابق تجوب الشوارع بحثاً عن رشيكة 
لها، أما بالنسبة لوضع اإلناث التي تم تعقيمها، فـلن تكون قادرًة عىل جذب الذكور عند حلول موسم 
التكاثر. وعليه فإّن ذلك سيقلل من حاالت القتال والتعارك بني الذكور منها من أجل اإلناث واألرض، 

فضالً عن انخفاض نسبة اإلزعاج والضوضاء التي تصدرها بالعادة.

الخطرية  األمراض  من  للقلق  داعـي  فال  أفضل،  تكون  التطعيم  تـلقـت  التي  الكالب  تلك  صحة  إّن 
كالسعار عندما ترى كلبا معلقا عليه الحلقة البالستيكية. وينبغي اإلشارة هنا، إىل أنـه مل تتـواجد أي 

حالة سعـار يف الضفة الغربية ألكرث من عشـريـن عـامـاً.
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ال تعّد الكالب يف طبيعتها عدائية، لكنها إذا ما استـُفزّت فإنها تطارد وتعّض. وهناك عدد قليل جدا من 
الشكاوي عن هجمـات العض كل عام، ولكن هذه األنـواع من الهجامت غـري شائعة. عىل الرغـم من 
ذلك، فإن الكالب األمهات عادًة ما تكون عدائية اثناء رعايتها ألطفالها الصغار ، أما الذكور الغري مخصية 

تكون أكرث عدائيًة من املخصية. فـبذلك، بالتعقيم ستنخفض حاالت العداء كناتج عام.

ميكـنك االطالع عىل نشـرتنا »كـن آمناً مع الكالب« التي ستجد فـيها العديد من النصائح التي تهـمك 
لتبقى آمـنا عـند التعامل مع الكالب من حولك سواء الضالة منها أو األليفة. لعّل هذا املزج بني 
برنامجنا واملعرفة األساسية يف سلوك الكالب سيساعدك يف حامية نفسك وعائلتك، حتى تتبد جميع 

املخاوف والقلق بشأن عدائية الكالب.
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مـا الذي يمكنـك فعـله لـدعـم هـذا البرنامـج ؟

تفضلتم  لو  لكم  ممتنني  وسنكون  املقبلة،  األسابيع  خالل  منطقتكم  يف  سينطلق    TNVR
ذكرها: اآلتية  البسيطة  الخطوات  تنفيذكم  خالل  من  إنجاحه  أجل  من  مساعدتنا   يف 

• الحي 	 يف  فتاكة  أو  قاتلة  تحكم  إجراءات  أي  تنفيذ  عدم  الرجاء 
الربنـامج وسيجعـل  الذي تتواجد فيه؛ ألن ذلك سيؤثر عىل فعـالية 
مـقياس نجاحه مستحـيالً. ويف حال شعـرت بـالقـلـق إزاء الكالب يف 

منطقـتـك، الرجاء االتصال عىل ) الرقم ( للحصول عىل املشورة.

• الحلقة 	 تلك  أذنها  يف  يوجد  وال  منطقـتك  يف  ضالة  كالباً  رأيت  إذا 
البالستيكية، فرتجو منك االتصال عىل ) رقم الهاتف(. سيحرض فريقنا 

بأقرب وقت ممكن وسيأخذها.

• البالسـتيـكية، 	 الحلقة  وعـليه  ميّتاً  أو  ضاالً مجروحاً  كلباً  إذا صادفت 
ميكنك إبالغ فريقـنا عن طريق )الرقم(.

• فضالً منك قـم مبـساعـدة فريقـنا يف مهـمته يف البحـث عـن الكالب 	
الضالة يف منطقتك عن طريق إعالمهم بأماكن تجمعاتهم املعتادة.

• يـرجى التأكـد من وضع النفـايـات املـنزلـية يف أوعـيـة متّكـن الكـالب 	
حرصها  يف  ملساعدتنا  عندها  والتجمع  إليهـا  الوصـول  من  الضالة 

وكمشها.

• إذا كـنت من مـاّلك الحـيوانات األلـيفة كالكـالب والقـطط، فـريجى 	
مينع  سوف  فهذا  بيطري.  طبيب  قبل  من  مخصية  أنها  من  التأكـد 
الكالب  تفاقم مشكلة  املساهمة يف  بها من  الغري مرغوب  الحيوانات 

الضالة.

• شـك 	 وبال  مكـلفة،  لكـنها  بسيـطة  عـملية  تعـترب  الكالب  خيص  إّن 
ورائها.  من  السعيدة  الصحية  بالحيـاة  األلـيف  حـيوانـك  سـيتمتع 
ميكنكم االتصال عىل السيد ماجد الطيبي رئيس لجنة السالمة العامة 
الجمعية  موقع  زيارة  او   0597251190 الرقم  عىل  املحافظة  يف 

www.pal.ps الفلسطينية للرفق بالحيوان
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• نأمل منك أن تقـرأ نشـرتنا »كن آمنا مع الكالب« أنت وعائلتك سوياً، 	
باألخص أطفالك حتى تكونوا عىل إطالع واسع بكيفية البقاء آمنني من 

الكالب الضالة حولكم.

• تفضلوا بحضـور حلقات سني – جيم التي سـتُطرح يف األسابيع املقبلة. 	
املوعد والتاريخ املطروح ملوعـد حلقة سني – جيم الخاص بكم مرفق 

يف املستطيل أدناه.

• إذا حرضكم أي سؤال بخصوص املرشوع، فرجاًء اتصلوا عىل )الرقم(، أو 	
ميكنكم إرسال رسالة إىل )االمييل(، أو تفضلوا بزيارة )موقع(.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

حلقات سين - جيم

املكان: __________________________________

التاريخ: _________________________________

الوقت: _________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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