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ما هو اجلديد (والقدمي) يف املطبوعات
بد العزيز �أبو زناده ،هانز-يوج بارث ،فريدهلم كروب ،ب ّنو بوور ،ثابت عبد ال�سالم.
( )2008حماية الأنظمة البيئية البحرية للخليج من التلوث Ecosystems from

Protecting the Gulf’s Marine
Pollution. Birkhauser, Berlin. 285pp.

يحظى اخلليج مبوارد طبيعية ق ّيمة وتنوعا بيئيا كبريا من �أنواع النبات واحليوان .تعتمد احلياة امل�ستدامة يف منطقة اخلليج
على تلك املوارد التي يقدمها البحر� .إن �أجزاء كبرية من منطقة ال�ساحل مبا فيها من موائل بحرية هامة تهددها الآن ال�ضغوط
متزايدة على الأنظمة البيئية للخليج ب�سبب ت�سارع التطور العمراين خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية .جتري بع�ض من �أكرب
عمليات الدفن الأر�ضي والتجريف يف العامل على املناطق ال�ساحلية ،ومتر خطوط �شحن البرتول الرئي�سة يف البحر املفتوح.
كما �أن ت�شكيلة من الت�أثريات الب�شرية ت�ساهم يف التلوث البحري ،كالنفط ،والرت�سبات والنفايات وغريها من �أ�شكال التلويث
احلراري والكيماوي .يعالج هذا الكتاب م�صادر وم�ستويات احلالية للتلوث يف اخلليج ،ويقيم �أ�سبابها و�آثارها على الكائنات
والأنظمة البيئية ،ويحدد الفجوات والعوائق التي متنع وجود �إدارة فعالة متكاملة عابرة للحدود للموارد البحرية وال�ساحلية.
ويو�ضح اخلطوات الوقائية والعالجية لتخفي�ض م�ستويات التلوث وعواقبه ال�سلبية� .إن هذا الكتاب م�صدر هام للمعلومات
ملديري وباحثي وطالب و�إداريي ال�ش�ؤون البيئية و�أ�صحاب القرارات للو�صول �إىل �إدارة بيئية �أف�ضل.
م .منور (رئي�س التحرير) � – 2007صحة و�إدارة �أنظمة البيئة املائية .عدد خا�ص :حالة الأنظمة الربية للخليج :امل�ستقبل
والتهديداتAquatic Ecosystem Health and Management. Special Issue: The State of the Gulf Ecosystem: .
Future & Threat. Taylor and Francis.

هذه حما�ضر امل�ؤمتر العاملي الأول عن حالة الأنظمة الربية للخليج :امل�ستقبل والتهديدات� .أنعقد امل�ؤمتر يف مدينة العني ا ع م،
يف مار�س�/آذار  .2006وقد �أقرتح �أن يتابع عقده كل �سنتني �أو ثالث �سنوات يف تبادل للموقع بني الدول املحاذية للخليج .يخطط
لعقد امل�ؤمتر القادم يف املنامة ،البحرين ،و�سريكز على وظائف وخدمات الأنظمة البيئية وخا�صة يف التطوير ال�ساحلي .تقدم
امل�شاركات العلمية معلومات قيمة لإدارة بيئية لل�سواحل والأماكن البحرية تقوم على العلم ،وهو �أمر م�صريي للحياة الب�شرية
امل�ستدامة لأهل اخلليج.
ملزيد من املعلومات عن هذه املجلدات يرجى االت�صال بـ b.boer@unesco.org

مطبوعات مفيدة عن احلياة البحرية متوفرة يف هيئة ملفات  PDFمن موقعنا
رغم �أن الدرا�سات التالية قد ن�شرت قبل عدة �سنوات �إال �أنه من الغريب �أن كثريين من العاملني يف جمال ال�سالحف البحرية
يف املنطقة ال يعلمون بها .يرجى مراجعة موقعنا للح�صول على امللفات.
تقرير ق�صري عن مايكرو بيولوجيا ال�سلحفاة البحرية اخل�ضراء
.A Short Report on Green Sea Turtle Microbiology. Unpublished Report )2008( C D Silvanose
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