المجلد 2

•

العدد 4

•

مارس 2008

•

8237-1990 ISSN

�أخبار و�أحداث
ور�شة العمل التا�سعة للحفاظ على احليوانات الربية يف �شبة اجلزيرة العربية� :أنظمة
املناطق املحمية يف اجلزيرة العربية
فيليب �سدّون

دائرة علم احليوان ،جامعة �أوتاجو ،نيوزيالنده ,بريد �إلكرتوين:
philip.seddon@stonebow.otago.ac.nz

منذ ا�ستهاللها قبل � 9سنوات ،كان املو�ضوع املركزي الذي ي�صل �إليه امل�شاركون يف اختتام كل من الور�ش
املتعاقبة هو احلاجة �إىل تخطيط و�إدارة املناطق املحمية .لقد كان ذلك املحور الرئي�سي املوحد ل�صون الأنواع
يف املنطقة .وقد �ضمن االهتمام الذي �أثاره النقا�ش يف عام � 2007أن الور�شة التا�سعة يف � 2008ست�ستمر يف
الرتكيز على مو�ضوع املناطق املحمية ،مع قيام �إحدى الور�ش املوازية ولأول مرة بتقييم و�ضع ثعابني املنطقة
لدفع مو�ضوع علم الت�صنيف.
كان املو�ضوع الرئي�س للور�شة الأ�سا�سية هو تقييم وتطوير �شبكات للمناطق املحمية يف �شبه اجلزيرة العربية.
ومت حتديد �أربعة موا�ضيع �أ�سا�سية ي�شكل كل منها مو�ضوعا فرعيا للور�شة )1( :مراجعة الو�ضع الراهن
للمناطق املحمية و�أنظمة املناطق املحمية يف �شبه اجلزيرة العربية؛ ( )2املبا�شرة يف �إجراء تقييم ر�سمي
لفعالية �إدارة املناطق املحمية؛ ( )3حتديد املواقع ذات الأولوية لإن�شاء مناطق �صون عابرة للحدود؛ ( )4رفع
درجة الوعي بت�أثريات تغيري املناخ العاملي على �صون الأنواع و�إن�شاء و�إدارة املناطق املحمية يف املنطقة.
مراجعة و�ضع املناطق املحمية الإقليمية
وعمان ،والكويت ،والإمارات العربية املتحدة .برزت
قدمت تقارير من الأردن ،والعربية ال�سعودية ،واليمنُ ،
بع�ض الق�ضايا امل�شرتكة ،مبا فيها احلاجة �إىل دعم �سيا�سي على م�ستوى عايل وامل�شاركة عرب املنظمات يف
كل مراحل �إن�شاء املناطق املحمية و�إدارتها؛ وقيمة �إن�شاء �صالت مع الن�شاطات التجارية املنا�سبة وامل�ستدمية؛
و�أهمية فر�ض القانون؛ واحلاجة املا�سة للتعامل ب�شكل مفيد مع املجتمعات املحلية.
تقييم فعالية �إدارة املناطق املحمية
طبقت جمموعات العمل ا�ستبيان ال�صندوق العاملي حلماية احلياة الربية  WWFللتقييم ال�سريع وو�ضع
الأولويات لإدارة املناطق املحمية (�أداة تقييم مت تطبيقها يف �أكرث من  20بلدا ولأكرث من  850منطقة حممية
عرب العامل) على مواقع خمتارة يف �شبه اجلزيرة العربية .وبدرا�سة مواقع يف الأردن والعربية ال�سعودية
واليمن وعمان والإمارات العربية املتحدة جرت تغطية ممتازة للأقاليم وامل�ؤ�س�سات والأنظمة البيئية .حتليل
خمرجات اال�ستبيان ظهرت بع�ض النقاط ذات الأهمية .تواجه املناطق املحمية يف املنطقة عددا من ال�ضغوط
البيئية يف الوقت الراهن ،مبا يف ذلك الرعي اجلائر ،وقطع الأخ�شاب ،وال�صيد غري املرخ�ص ،وغريها من
�أ�شكال اال�ستخدام غري امل�ستدام للموارد .لكن املخاطر امل�ستقبلية �ست�أتي ب�شكل رئي�سي من �أعمال التطوير
التي ال تتما�شى مع �أهداف ال�صون للمناطق املحمية.
املنطقة
الربع اخلايل

امل�شاركون
�أ.ع.م ،.ال�سعودية ،عمان

اخلليج العربي

الكويت ،البحرين� ،إ.ع.م ،.بقر البحر (الأطوم)
قطر ،ال�سعودية
النمر العربي
اليمن ،عمان

منطقة احلوف

النوع الرئي�سي
املها العربي

اجلدول  :1املواقع املقرتحة ذات الأولوية لتطوير مناطق �صون عابرة للحدود

و�ضع �أولويات مناطق ال�صون العابرة للحدود
يف �سل�سلة من النقا�شات املفتوحة وجل�سات جمموعات
العمل اقرتح امل�شاركون ثالثة مواقع (اجلدول  )1تتوفر
فيها احلاجات البيئية للأنواع امل�شهورة ذات اجلاذبية
العالية وت�شمل موائل هامة وعوامل بيئية ،وتقدم ت�شاركا
طبيعيا ومفيدا بيئيا عرب احلدود.
نظرة عامة لتبعات توقعات تغري املناخ
مع ارتفاع دقة النماذج التوقعية لتغيريات املناخ العاملية،
فقد �أ�صبح من الوا�ضح وفق معظم ال�سيناريوهات
املحتملة ب�أن هناك توقعا بتغيريات مناخية هامة �ست�ؤثر
يف �شبه اجلزيرة العربية .يتوقع ارتفاع درجات احلرارة
عرب املنطقة ،و�أن ت�صبح ظروف الطق�س املتطرفة �أكرث
تكرارا ،و�أن ينخف�ض معدل هطول الأمطار يف جميع
�أجزاء املنطقة با�ستثناء الأجزاء اجلنوب �شرقية.
ميكن تنزيل التقرير الكامل لهذا اجلزء من ور�شة
احلفاظ العاملية التي عقدت مركز حماية و�إكثار
احليوانات العربية الربية املهددة باالنقرا�ض يف
ال�شارقة� ،أ.ع.م .يف فرباير�/شباط  ،2008من موقع
www.wmenews.com

بد�أ العمل على الأعداد مل�ؤمتر  ،2009وينتوى �أن يحتفل
فيه بالعيد العا�شر لهذه ال�سل�سلة الهامة من الور�ش.
يرحب باقرتاحاتكم حول موا�ضيع �أو حمتويات عرو�ض
ال�ضيوف املحا�ضرين ،ويرجى �إر�سالها �إىل جني �إدموندز
عرب الربيد الإلكرتوين
breeding@epaa-shj.gov.ae

النظام البيئي
�صحراوي
بحري
جبلي
Dr Mohammed Shobrak, one of the workshop delegates
from the Kingdom of Saudia Arabia
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