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للحياة الربية ل�صون البيئة البحرية
را�شمي دي روي
الإرتباط :جمعية احلياة الربية يف الإمارات بالتعاون مع ال�صندوق الدويل للحياة الربية � ،EWS-WWFأبو ظبي ،الإمارات العربية
املتحدةrderoy@wwfuae.ae .

مقدمة

«جمعية احلياة الربية يف الإمارات بالتعاون مع ال�صندوق الدويل للحياة الربية»  EWS-WWFهي منظمة بيئية غري حكومية يف الإمارات
العربية املتحدة ،تعنى بحماية التنوع البيئي يف دولة الإمارات منذ  .2001تت�ضمن ن�شاطاتها الرئي�سة ال�صون امليداين والتعليم والوعي،
وتتعامل مع ق�ضايا ال�سيا�سات املتعلقة بالأنواع واملوائل واملوارد الطبيعية (املياه) والب�صمة البيئية والتغري املناخي� .إن للأنظمة البيئية
البحرية وال�شاطئية �أولوية �صون عالية ب�سبب �أهميتها البيولوجية ف�ضال عن ال�ضغط الفائق للتطور العمراين عليهما.

التنوع البيئي لبحر العرب

بحر العرب هو واحد من املناطق البيئية العاملية � .Global 200 Ecoregionأي �أن ال�صندوق الدويل للحياة الربية  WWFي�صنفه �ضمن
مائتي موئل يف الكرة الأر�ضية هي الأغنى والأندر والأكرث متيزا .ونظرا ملا ي�سود بحر العرب،من تغريات ي�سببها التقلب املو�سمي يف درجات
حرارة املاء والهواء ف�إنه يحوى �أمثلة ممتازة لردود فعل النظام البيئي لل�ضغوط البيئية الطبيعية.
تتواجد عدة موائل بحرية متنوعة يف اخلليج العربي (الذي ي�شكل جزءا من املنطقة البيئية لبحر العرب) ت�ضم �شعابا مرجانية ت�أوى 35
نوعا من التي تبني ال�شعاب املرجانية ،كما متثل حقول الأع�شاب البحرية القاعية موائل تكاثر وح�ضانة حيوية خا�صة الرخويات وعدة
�أ�سماك ذات قيمة جتارية عالية .كما �أن ع�شب البحر هو الغذاء رئي�سي لبقر البحر (الأطوم) الذي تعترب �أعداده يف الإمارات العربية
املتحدة الثانية بعد �أ�سرتاليا على م�ستوى العامل .توجد �أي�ضا يف مياه الإمارات من اخلليج العربي ال�سالحف البحرية (اخل�ضراء ومنقار
ال�صقر)ـ وخم�سة �أنواع من الدالفني (منها قنيني الأنف والأحدب) و�سبعة �أنواع من احليتان (كالأزرق والأحدب وذا الزعنفة).
تبلغ غابات املانغروف احلد ال�شمايل لتوزيعها العاملى يف الإمارات العربية .وهي ذات �أهمية للم�صايد املحلية ،وتعترب الأكرث امتدادا داخل
املنطقة ،ولهذا ف�إنها موائل هامة يجب �صونها.

م�شروع� :أبحاث يف ال�شعب املرجانية يف �أبو ظبي و�شرقي قطر

كان عام  2007ال�سنة الثالثة (والأخرية) لهذا امل�شروع البحثي امل�شرتك للبلدين والذي م�سح وو�ضع خرائط اجلزر املرجانية يف جنوب
اخلليج العربي ،وبحث يف تنوعها و�أو�ضاعها كما قيم �أو�ضاع �أ�سماك ال�شعاب والأحياء املائية يف قاع البحر كما مت و�ضع خطة ل�صون و�إدارة
ال�شعب املرجانية.و قد روعى تدريب وبناء املقدرات للعاملني من �أبو ظبي وقطر عرب كل �أن�شطة البحوث يف احلقل ويف ف�صول التعليم.
و يف نف�س الوقت فقد �إرتفع وب�شكل ملحوظ م�ستوى الوعي لدي �أ�صحاب امل�صلحة .رعت �شركة دولفني للطاقة امل�شروع ،و�أدارته جمعية
احلياة الربية يف الإمارات بالتعاون مع ال�صندوق الدويل للحياة الربية  EWS-WWF،ونفذته هيئة البيئة ب�أبو ظبي واملجل�س الأعلى للبيئة
واملحميــات الطبيعيـ ــة يف الدوحة -قطر ،وقام املعهد القومي لل�شعاب املرجانية يف فلوريدا بدور امل�ست�شار الفني.
�أظهرت التحقيقات �أن اجلزر املقابلة لل�شاطئ و�ضفاف �أبو ظبي وقطر هي م�أوى لبع�ض ال�شعاب املرجانية الأكرث امتدادا و�أهمية من
الناحية البيولوجية يف جنوب اخلليج العربي و قد �أظهرت البحوث �أن اال�ضطرابات احلرارية احلادة يف ال�سنوات  1996و 1998و2002
قد �أدت �إىل تدمري وا�سع النطاق لأحياء ال�شعاب ،كما انخف�ض الغطاء املرجانى �إىل �أقل من  %1يف كثري من املياه ال�ضحلة .لكن امل�شروع
�أظهر �أن ن�صف تلك ال�شعاب على الأقل قد عاد للت�أ�سي�س ب�شكل قوي يف منطقة الدرا�سة.
ت�ضم خمرجات امل�شروع خطة لل�صون والإدارة ،وخرائط (مبقايي�س كبرية ومقايي�س دقيقة) ملناطق لب�شعاب ،وكتب �إر�شادية للمراقبة
والتدريب ،ودليل لتحديد هويات ال�شعب ،و�سرد للم�شروع يف هيئة كتاب ،وفيلم وثائقي.
جرى �إن�شاء حمطات مراقبة ال�شعاب املرجانية مب�صاحبة �إجراء م�سح لل�شعاب يف �أوائل �أغ�سط�س�/آب  ،2007على امتداد �ساحل الفجرية
يف الإمارات العربية املتحدة .جاءت العملية مببادرة من دائرة البيئة (بلدية الفجرية) ،واملعهد القومي لل�شعاب املرجانية (فلوريدا،
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الواليات املتحدة) ،وجمعية احلياة الربية يف الإمارات بالتعاون مع
ال�صندوق الدويل للحياة الربية  .EWS-WWFو تقع املحطات الأربعة
على قاع البحر بني مدينة الفجرية ودبا .تهدف حمطات املراقبة �إىل
درا�سة عودة النمو واالمتداد لل�شعاب التي ت�ضررت جراء �إع�صار جونو
الذي �ضرب �سواحل عمان ،والإمارات (�إمارة الفجرية) ،و�إيران،
وباك�ستان يف يونيو/حزيران .2007

م�ؤمتر :منتدى �صون احلياة البحرية

ت�ص ّنف الأنواع اخلم�سة لل�سالحف التي تتواجد يف اخلليج العربي �إما
على �أنها «مهددة» �أو «مهددة ب�شكل حرج» ،كما يعترب ثلثي ال�شعاب
املرجانية املوجودة يف اخلليج على �أنه «معر�ض للتهديد» .مع ا�ستمرار
هذه املخاطر قامت اجلمعية وال�صندوق  EWS-WWFبجمع الدول
املعنية للتفكري �إ�سرتاتيجيا يف التنوع احليوى البحرى يف املنطقة.
التقى يف منتدى �صون احلياة البحرية والذي عقد يف � 14-11سبتمرب/
�أيلول  2006يف �أبو ظبي �أكرث من  80خبريا بحريا وممثلني للحكومات
وجمعيات البيئة غري احلكومية من دول جمل�س التعاون اخلليجي واليمن
و�أرترييا يف العا�صمة الإماراتية للتباحث يف �شئون ال�سالحف البحرية
وال�شعاب املرجانية للمنطقة والأخطار التي حتدق بها واحللول املحتملة
لل�صون و قد رعى املنتدى بنك اخلليج الأول (الراعي الرئي�س) ،و�شركة
التطوير واال�ستثمار ال�سياحي ،و�شركتي توتال ودولفني للطاقة.
و قد �شعر �أع�ضاء الوفود امل�شاركة ب�أن هناك الكثري مما يجب عمله
�إذا ما �أريد حماية التنوع احليوى البحرى� :إن�شاء املزيد من املناطق
البحرية املحمية؛ وتقوية تطبيق القوانني والإجراءات املتعلقة
باملوارد الطبيعية ،والقيام ،ب�شكل جوهري ،بتقومي �إجراءات تقدير
الت�أثريات البيئية.

م�شروع :رفع الوعي ب�أبحاث ال�سالحف البحرية

ت�ضافرت جهود اجلمعية وال�صندوق وم�ؤ�س�سة الأبحاث البحرية
(�صباح ،ماليزيا) لإنتاج مل�صق �إعالين (بو�سرت) لرفع م�ستوى الوعي
لدى ال�صيادين وجمتمعات ال�صيد عرب اخلليج فيما يتعلق مب�شروع
ال�سالحف البحرية.

مت طبع  4000مل�صقا ثنائي اللغة حول ال�سالحف ووزعت باللغات
الإجنليزية والعربية والفار�سية والأوردو والتجريني� .صممت
املل�صقات على هيئة نتيجة (روزنامه) مما جعلها مفيدة وعملية.
روجت املل�صقات للوعي باحلاجة للحفاظ على ال�سالحف البحرية
وقدمت معلومات عن اخلطوات الواجب اتخاذها عند العثور على
�سلحفاة حتمل بطاقة التعريف.

