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أو�سط
بادرات احليود املرجانية يف ال�شرق ال ِ
ديكلن اودونوفان و �إيان ماكدونالد
العام العاملي لل�شعاب
كان العام العاملي الأول لل�شعاب املرجاني ِة قبل �أكرث من � 10سنوات يف  ،1997ولكن،تبقى هناك حاج َة م�ستعجل َة لز َي ْادَة الوعي و َف ْهم
ال�شعاب املرجانية ،اىل حد املحافظة واالدارة لهذه احليود والأنظمة البيئية املرتبط ِة بها .ولل ُم َ�س َاعدَ ة يف هذه امله ّمةِ ،مت الإعالن ب�أن عام
 2008هو العام العاملي لل�شعاب املرجاني ِة وذلك يف امل�ؤمتر الدويل احلادي ع�شر لل�شعاب املرجاني ِة اللذي اقيم منذ قريب يف فلوريدا .لقد
التلوث ،وجرف البيئ ِة
مت حتديد التهديدات الرئي�سية لل�شعاب املرجانية كالتغري املناخِ ي ،و�صيد الأ�سماك اجلائر ،وتردي نوعي َة املياة مِ نْ
ِ
ال�ساحليةِ .وقد كانت من تاثريات التغي ُري املناخي زياد ِة درجاتَ حرارة املا ِء والتع ّر ِ�ض للإ�شعا ِع ال�شم�سي مما ادى اىل زيادة الأمرا�ض
موت ال�شعاب املرجاني ِة ب�شكل كبري.
املرجاني ِة وظهور ظاهرة «التبيي�ض» حيث يتغري لون املرجان اىل اللون الأبي�ض .كل ذلك قد ي�ؤدي اىل ِ
�آي واي �أو �آر  2008جائت تبع ًا ل �آي واي �أو �آر  1997التي اقيمت ا�ستجابة للمخاطر الزائدة التي تهدد ال�شعاب املرجانية والإنظمة البيئية
املرتبطة بها مثل بيئة �أ�شجارالقرم وبيئة الأع�شاب البحرية .وكانت مبادرة �آي واي �أو �آر  97على نطاق عاملي هدفت على زيادة الوعي وفهم
ال�شعاب املرجانية ،ودعم جهود البحوث العلمية والإدارة واملحافظة عليها.
�أهداف �آي واي �أو �آر :2008
 زيادة الوعي حول البيئة احليوية والأقت�صادية والثقافي ِة والقيمة الإجتماعي ِة للحيود املرجانية والأنظمة البيئية املرتبط ِة بها. حت�سني َف ْهم التهديداتِ احلرج ِة للحيوداملرجانية وت�شجيع احللول العملية والإبداعية للتقليل من هذه املخاطر.ا�ستخدام هذه الأنظمة البيئية.
 العمل على كافة امل�ستويات لتَطوير وتَطبيق �إ�سرتاتيجياتِ الإدار ِة الف ّعال ِة للحماي ِة والإ�ستمرارية يفِ
درا�سة ا�ستطالعية لل�شعاب املرجانية يف �أبو ظبي و�شرق قطر
�أعلنتْ �شركة دولف َني للطاق ِة املحدودة يف يونيو/حزيرانِ  2008عن الأنتهاء من
م�شروعِ ها البحثي امل�شرتك الذي دام ثالث �سنوات بعنوان ((درا�سة احليود املرجانية يف �أبوظبي و�شرق قطر)) < .لقد كان الغر�ض من
هذا امل�شروع �إعداد خريطة ،هي الأوىل من نوعها يف املنطقة ،ل�سل�سلة ال�شعاب املرجانية املمتدة يف املياه الإقليمية لأبوظبي ودولة قطر.
لقد كانت هناك حاجة لتقييم ظروف تلك ال�شعاب ،ودرا�سة �إمكانية �إعادة ت�أهيل العديد من نظم ال�شعاب املت�ضررة حلالتها الطبيعية،
�أما الهدف العام للم�شروع ،فقد كان �إعداد خطة طويلة الأجل للحفاظ على م�ستوطنات هذه ال�شعاب املرجانية وعلى خمزون املنطقة من
الرثوة ال�سمكية امل�ستدامة ،وخدمة للأجيال القادة يف كل من دولة الأمارات العربية املتحدة ودولة قطر.
تلعب بيئة احليد املرجاين والبيئات املرتبطة به كبيئة �أ�شجار القرم وبيئة الأع�شاب البحرية دور ًا مهم ًا على الأقت�صاد وال�سياحة والثقافة
للمنطقة التي تكمن فيها ف�ض ًال انها متثل بيئة خ�صبة ت�ؤمن الغذاء للعديد من الأ�سماك والكائنات البحرية الأخرى .كذلك متثل هذة
البيئات حاجز ًا طبيعي ًا ملا توفره من حماية لل�سواحل من خطر الت�آكل واجلرف ومن اثر العوا�صف البحرية ،ا�ضف اىل ذلك القيمة
الأقت�صادية العالية لهذة البيئات ملا لها من اثر ايجابي على العديد من الأن�شطة ال�سياحية و�صيد الأ�سماك.
على مدى ثالث �سنوات ،نفذت فرق امل�شروع العديد من الأن�شطة منها �إعداد خريطة مبقيا�س كبري لل�شعاب املرجانية با�ستخدام �صور
الأقمار ال�صناعية ،و�أعمال امل�سح امليداين لل�صور اجلوية ،وتقارير د ّقة مواقع احليود املرجانية ،والبحث امليداين حول اجلزر ،وتدريب
الباحثني يف هيئة البيئة�-أبوظبي واملجل�س الأعلى للبيئة واملحميات الطبيعية بدولة قطر ،و�إعداد دليل للتدريب على مراقبة ال�شعاب
املرجانية ،و�إعداد خطة رئي�سية للحفاظ على البيئة ،بالإ�ضافة اىل الأنتهاء من �إعداد فيلم وثائقي عن ال�شعاب املرجانية .و�سي�صدر كتاب
م�صور بعنوان ((املرجان)) مع قر�ص دي يف دي يف وقت الحق من هذه ال�سنة احتفا ًال بهذا امل�شروع.
خالل هذه الدرا�سةِ ،حدد فريق العمل مناطق لل�شعاب املرجانية ُوجد انها ت�ستعيد حيويتها ومنوها من جديد على الرغم من ارتفاع
درجات احلرارة يف فرتة ال�صيف يف ال�سنوات الأخرية .وقد �أدرك فريق العمل �أن م�شاريع التطوير ال�ساحلية التي جتري على �شواطئ
املنطقة تت�سبب يف موت هذه ال�شعاب املرجانية مبعدالت مت�سارعة .حيث متكن من ح�صر املخاطر التي تهدد ال�شعاب املرجانية وتقييمها،
وو�ضع اخلطط املنا�سبة لإدارة ال�شعاب املرجانية .ويدعوا فريق العمل ال�سلطات احلكومية يف املنطقة اىل مراجعة الت�شريعات الفعالة

وا�سرتاتيجيات ال�سيا�سة وتنفيذها من �أجل حماية هذه امل�ستوطنات
البحرية اجلميلة ذات الأهمية الكبرية للبيئة واحلياة البحرية خدمة
مل�صلحة �أبناء و�أجيال املنطقة.
قطر للغاز تنقل وتثبت املرجان احلي
�أكملت �شركة قطر للغاز يف ابريل من العام احلايل مبادرة بيئية هامة
�ضمن براجمها البيئية يف �إطار �أعمال الإن�شاءات والتو�سعة .و�شملت
هذه املبادرة نقل ما يزيد عن  4500م�ستعمرة مرجانية من م�سارات
خطوط الأنابيب البحرية التابعة مل�شاريع التو�سعة لدى �شركة قطر للغاز.
يعترب هذا الربنامج اجناز ًا بيئي ًا فريد ًا من نوعه يف املنطقة ،حيث يعمل
الربنامج على حماية و�صون البيئة البحرية يف قطر وذلك من خالل
�إنقاذه لعدد كبري من ال�شعاب املرجانية التي قد تت�أثر �سلب ًا من م�شاريع
التو�سعة لل�شركة .جاء ذلك وفا ًء بالتزامات قطر للغاز وحر�صها الدائم
على حماية البيئة والدعم املتوا�صل من املجل�س الأعلى للبيئة واملحميات
الطبيعية.
واجلدير بالذكر ان قطر للغاز قامت بدرا�سة لتقييم الأثارالبيئية
والإجتماعية املحتملة من قيام م�شاريع التو�سعة حيث قامت بالعديد
من الدرا�سات البيئية �شملت م�سح ًا بيئي ًا �شام ًال �سنة  ،2004ت�ضمن
طبوغرافية الأر�ض والرتبة ونوعية الك�ساء النباتي وتباين التنوع
احليوي الربي والبحري .ومن �ضمن احد التو�صيات الهامة التي جاءت
بها الدرا�سات هو نقل امل�ستعمرات املرجانية احلية من املناطق املحتمل
ت�أثرها مب�شروع مد الأنابيب اىل مناطق اخرى اكرث �أمن ًا وا�ستقرار ًا بيئي ًا.
لذلك قامت ال�شركة بعملية م�سح لقاع البحر �سنة  2004و  2005و
 2006وذلك بهدف حتديد الأنواع التي �سيتم نقلها من م�سارات خطوط
الأنابيب البحرية امل�ستقبلية .وقد قامت �شركة كونتينينتل �شيلف
ا�سو�شييت�س  Vالأمريكية والتي تعد احد ال�شركات الرائدة يف هذا املجال
بامل�سح البحري ونقل امل�ستعمرات .وبعد درا�سة �صورالأقمارال�صناعية
واخلرائط البحرية و بالتن�سيق مع املجل�س الأعلى للبيئة واملحميات
الطبيعية والغوا�صني املحليني  ،مت حتديد �سبع مواقع حمتملة لعملية
التثبيت .وبعد زيارة املواقع املحددة مت �إختياراجلهة اجلنوبية ال�شرقية
البحرية من �ساحل مدينة اخلور كموقع منا�سب لتثبيت امل�ستعمرات
اجلديدة ،حيث يتميز هذا املوقع بجودة املياه ،والعمق املنا�سب،
والأر�ضية ال�صلبة ،وكذلك تواجد م�ستعمرات مرجانية حية من نف�س
الأنواع التي مت نقلها.
بد�أت عمليات النقل والتثبيت يف �شهر اكتوبر  2006وا�ستمرت الكرث من
� 5شهور .حيث بد�أ الغوا�صني بازالة امل�ستعمرات املرجانية من �أر�ضية
البحر وجتميعها يف احوا�ض �شبكية مت و�ضعها �سابق ًا يف قاع البحر وذلك
حلفظها حتى مرحلة النقل .بعد ذلك مت نقل الأحوا�ض جملة واحدة
وو�ضعها يف حو�ض كبري �صنع خ�صي�ص ًا لهذا امل�شروع يحتوي على مياة
بحر تبدل ب�صورة م�ستمرة وذلك على منت قارب كبري .ومن ثم مت نقلها
اىل بيئتها اجلديدة وتثبيتها يف قاع البحر .وبعد عملية التثبيت متت
عملية ترقيم وت�سجيل املواقع اجلديدة وذلك لعمليات املراقبة امل�ستقبلية.
وب�صورة دورية �سوف يتم مراقبة امل�ستعمرات اجلديدة وذلك لدرا�سة
مدى جناح برنامج النقل .و�سيتم مراقبة لون و�صحة املرجان و�أي
تغريات قد تطر�أ يف البيئة املحيطة .ومن املتوقع �أن يزداد تنوع احلياة
البحرية يف املوقع اجلديد نتيجة �إ�ضافة امل�ستعمرات اجلديدة
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