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ن�شرة �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط هي ن�شرة ف�صلية حتتوي على �أوراق وتقارير ور�سائل و�أخبار مقدمة من بيطريني
وعلماء �أحياء ومن العاملني يف جمال حماية البيئة ومتخ�ص�صني يف تربية ورعاية احليوان و�آخرين عاملني يف جمال احلياة
الربية يف منطقة ال�شرق الأو�سط .املجلة لي�ست م�س�ؤولة بال�ضرورة عن تلك امل�ساهمات بالرغم من كل جهد بذل للت�أكد من �صحة
تعبعن �آراء كاتبيها� .إر�شادات الكتاب متوفرة
املعلومات املحتواة .كما �أن املحررين ال يتحملون م�س�ؤولية تلك امل�ساهمات والتي رّ
على املوقعwww.wmenews.com :
editors@wmenews.com
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كلـ ــمة الع ـ ــدد
د�أبت جملة �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط حتى الآن على الرتكيز على ق�ضايا احلياة الفطرية
وال�صون على الياب�سة� .إال هذا العدد مكر�س ب�شكل خا�ص للحياة البحرية ،الأمر الذي يجعل املحررين
ي�شعرون وك�أنهم �أ�سماك خارج املاء .ن�شكر نك بيلت�شر من م�ؤ�س�سة الأبحاث البحرية الذي زودنا ب�صورة
رائعة ل�سلحفاة لغالف لهذا العدد .لقد حظى املحررون باال�ستماع �إىل نك بيلت�شر يف بداية العام لدى
زيارته لدبي حني تكلم بحرارة عن بيولوجية و�صون ال�سالحف يف مكاتب ال�صندوق العاملي للطبيعة.
تعترب ال�سالحف احليوان الأكرث جاذبية يف عامل البحار ،والتي ،كما يقول نك بيلت�شر يف مقالته
امللهمة على ال�صفحة املقابلة ،ميكن �أن ت�صبح بف�ضل طبيعتها الأخاذة حافزا للح�ض على
�أن�شطة ال�صون والوعي لدى املجتمعات املحلية وقادتها .يف مقالة عن �أن�شطة جمعية احلياة
الربية يف الإمارات  -ال�صندوق الدويل للحياة الربية  EWS-WWFتقدم را�شمي ديروي
ايجازا للجهود التي تقوم بها املنظمتني حلماية البيئة البحرية يف الإمارات العربية املتحدة.
على الرغم من �إمكانية �أن ت�صبح ال�سالحف البحرية حافزا ملبادرات ال�صون� ،إال �أن املبادرات املخ�ص�صة
«لدعم» ال�سالحف ال ت�ؤدي دائما �إىل دعمها بحق� ،إن التدخل كما يجري يف م�شروع «�أف�ضلية االنطالق»
ن�صفه يف �صفحة  2قد يكون قد �أطلق ب�أح�سن النوايا ،ولكن كيف ميكن
ل�سالحف منقار ال�صقر ،والذي ِ
�أن نقيم م�شروعا يجمع بي�ض ال�سالحف ،ويكد�سها يف مرافق الرتبية ،ويطلق ال�ضعيف واملري�ض منها،
ويبقي ال�صحيح منها مدة �أطول من الالزم .هل هو «�أف�ضلية االنطالق» �أو تقييد االنطالق� .إن على
مبادرات ال�صون ،يف �شكلها املثايل� ،أن تتبع اخلطوط الدليلية العاملية والتي يقودها العلم ولي�س الراعون.
لقد �ضمنا يف ن�شرتنا الإلكرتونية ت�صريحات �صحفية �صدرت م�ؤخرا حول ق�ضايا بحرية �إقليمية� .إن
وعي و�سائل الإعالم بال�ضغوط التي تتعر�ض لها احلياة البحرية هو يف ازدياد .يظهر ذلك ب�شكل خا�ص
يف �صحيفة «ذا نا�شونال» التي �صدرت حديثا يف �أبو ظبي� .إن ال�شرق الأو�سط مع ّر�ض ب�شكل خا�ص
حلوادث ت�سرب النفط نظرا للم�ستوى العايل لن�شاطات �إنتاجه ونقله .ويف الواقع ف�إن بقع النفط على
ال�شاطئ ال�شرقي والتي ت�سببها ال�سفن التي تتخل�ص من نفايات النفط والبرتوكيماويات قد �أ�صبحت
ظاهرة متكررة احلدوث .و�إذا كانت الطيور وال�شعب املرجانية امللوثة بالنفط ال تنقل يف و�سائل الإعالم
(با�ستثناء حوادث الت�سرب الكربى والتي ت�ؤثر على �آالف احليوانات)� ،أما �شواطئ ال�سياح التي ي�صلها
تلوث خفيف ف�إنها حتتل ال�صدارة يف عناوين ال�صحف وتلقى اهتمام احلكومات .ن�أمل �أن ي�ؤدي الت�أثري
ال�سلبي على الدخل ال�سياحي �إىل حفز للحكومات على تقدمي احلاجات ال�ضرورية حلر�س ال�شواطئ
ب�شكل ميكنهم من الإم�ساك بال�سفن التي تلقي النفط ب�صورة غري قانونية يف البحر لتوفري املال بدال
من حتمل تكاليف تنظيف خزاناتها لدى ر�س ّوها يف املوانئ� .إنه لأمر م�شجع �أن جند منظمات مثل
» «Sea Alarmم�ستعدة لتقدمي املعلومات والدعم للجهات املهتمة والتي تبحث عن و�سائل رفع درجة
جاهزيتها للمواجهة يف ال�شرق الأو�سط�.إن �شبح «التطوير اجلائر» وازدياد غابات الإ�سمنت هي ق�ضايا قريبة
منقلماملحرر،لذايهنئ املحررونبكل�سرورهيئةالبيئةيف �أبو ظبي لتقدميهاخطوطا دليلية لت�شجيعاملط ّورين
وال�صناعة على االهتمام بال�شعب املرجانية وغريها من املوائل .وكما ذكر يف مقال ل�صحيف ـ ــة «ذا نا�شونـ ــال»
http://www.thenational.ae/article/20080602/NATIONAL/670800541

ف�إن لأبو ظبي وقطر فر�صة لتاليف تكرار الكوارث البيئية التي وقعت يف �أنحاء �أخرى من
الإمارات ،و�أن عليهما املتابعة احلقيقية للهدفني التو�أمني تطوير ذو ا�ستدامة بيئية واحلفاظ
حمي �أن تطلق م�ؤ�س�سة التطوير «نخيل» مبادرة «الفكر الأزرق»
على التنوع البيئي»� .إنه لأمر رّ
http://www.bluecommunities.org/page/think_blue

لالهتمام ب�إدارة ال�شواطئ لكن بعد عام من م�ساواة �آخر جزء من �شاطئ دبي بالأر�ض لأغرا�ض التطوير!
�إذا كان هناك من ي�ستطيع تف�سري ذلك فرنجوه االت�صال بهيئة التحرير!
يعتمد م�ستقبل قيام �صناعة �سياحية �صح ّية حقيقية يف اجلزيرة العربية �إىل حد كبري على بيئة

�أهداف جملة احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط
 .تع ــزيز الوعي البي ــئي ومناق�شة امل�س ــائل املتعلقة باملح ــافظة على البيـ ــئة واحلي ــاة الب ــرية يف ال�شـ ــرق الأو�سـ ــط.
 .ن�شـر املعلوم ــات لتمكني املخت ــ�صني من الإطـ ــالع على �أ�سـ ــاليب الإدارة الأفـ ــ�ضل للحيـ ــاة الب ـ ــرية والعنـ ــاية بها.
 .توفيـ ــر نقـ ــاط ات�ص ــال مركزية لتقدمي املعلومـ ــات والنــ�صائح العملي ـ ــة حـول �إدارة احلي ـ ــاة البــرية يف املنــطقة.

1

بحرية �صح ّية تتمتع ب�أنواع فاتنة وجذابة يف ال�صور
كال�سالحف تقدم م�شاهد فريدة للحياة الفطرية.
ي�شكل ر�أ�س �شرمة و�شاطئ جثمون يف ح�ضرموت �إحدى
�أهم مناطق التع�شي�ش لل�سالحف البحرية يف اجلزيرة
العربية .لكن ،وعلى الرغم من �إعالن احلكومة
اليمنية لها كمنطقة حممية ،ف�إن من املقلق �أن نعلم
من دافيد �ستانتون �أن الكالب الربية تقتل ذلك
العدد من ال�سالحف .من الوا�ضح �أن هذه الق�ضية
بحاجة للتدخل ال�سريع لل�سلطات ومنظمات ال�صون.
يف خ�ضم تلك الأخبار املحزنة واملزعجة ي�سعدنا �أن
نقدم �أخبارا جيدة! ي�صف وارن بيفر�ستوك وزمالئه
�إعادة ت�أهيل «دبا» ،ال�سلحفاة اخل�ضراء التي عرث
عليها على �شاطئ دبي م�صابة بجروح مر ّوعة يف
الر�أ�س ،والتي ا�ستعادت عافيتها بف�ضل جهود فريق
حو�ض الأ�سماك يف فندق برج العرب يف دبي ،ثم �أطلق
�سراحها حاملة مر�سل تتبع بالأقمار ال�صناعية يف
فرباير  .2008بهذا اخلرب املفرح نختتم كلمة العدد
ونتمنى لـ «دبا» حياة طويلة ومثمرة .ميكنكم تتبع
جتوال «دبا» وهي ت�سبح يف املحيط الهندي عرب موقع

http://www.seaturtle.org/tracking/?project_id=55

ي�سرنا �أن نهن�أ جاري فولرن الذي ح�صل على جائزة ال�شيخ
مبارك بن حممد للتاريخ الطبيعي والتي قدمها له ال�شيخ
نهيان بن مبارك ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي.
�إنه تقدير جلهود  25عاما من اجلهد امل�ضني يف توثيق
حياة النبات واحل�شرات واحليوان يف الإمارات العربية

http://thenational.ae/ article/2008527575969
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�سالحف اخلليج العربي :مرغوبة لكنها بحاجة للم�ساعدة
نيكوال�س جي بيلت�شر
م�ؤ�س�سة الأبحاث البحرية� ،صباح ،ماليزيا .بريد �إلكرتوين npilcher@mrf-asia.org

�إن ال�سالحف البحرية يف اخلليج العربي هي مو�ضع اهتمام وبحث معريف متزايدين ،وتتعر�ض يف نف�س الوقت لأخطار متزايدة
تهدد بقائها وبيئتها ،تعترب ال�سالحف البحرية عن�صرا متكامال �ضمن الأنظمة البيئية البحرية ،ولها قيمة ثقافية وتاريخية
لأهل املنطقة ،كما �أنها وبف�ضل طباعها اجلذابة واملحببة متثل دور �سفري لق�ضايا �صون بيئية بحرية وا�ضحة .حتتاج ال�سالحف
�إىل موائل رئي�سية خالل دورة حياتها وبدونها تنك�سر احللقة ،وتت�ضمن تلك مناطق تغذية �صحية �آمنة هي ،يف حالة اخلليج،
ع�شب البحر ال�شعب املرجانية ،و�سواحل ال يزعجها فيها �شيء عند و�ضع بي�ضها ،والبحر املفتوح ،كموئل للنمو ولهجرات
التع�شي�ش.
قامت عدة دول يف العقدين املا�ضيني بجهود متباينة يف حماية ال�سالحف وب�شكل خا�ص يف �شواطئ التع�شي�ش� .إذ قامت عمان
بحماية �شواطئ هامة وح ّولتها �إىل حدائق وطنية ،وجعلتها اململكة العربية ال�سعودية جزءا من املحميات الطبيعية ،و�أنفقت دول
�أخرى اجلهود يف عمليات يومية حلماية موائل التع�شي�ش �أثناء مو�سم و�ضع البي�ض ،كما قامت الإمارات العربية املتحدة بحماية
اجلزر املقابلة ل�شواطئها و�أجرت �أبحاث ق ّيمة .بل �إن الوعي بالأمر بد�أ يزداد ببطء عرب جهود متفرقة عرب املنطقة.
لكن من الذي يرعى ال�سالحف يف البحر حيث تق�ضي اجلزء الأكرب من حياتها البحرية؟ �إن حماية ال�سالحف يف �شواطئ
التع�شي�ش ال متثل �إال جزءا �ضئيال من حياتها ،وهي يف حاجة ما�سة للحماية يف البحر� .إن املوائل التي تعتمد عليها يف تغذيتها
بحاجة للحماية ،كما يجب �أن يكون �ضغط ال�صيد ب�شكل رحيم بال�سالحف� .إن ردم الأرا�ضي وجتريفها ميكن �أن ي�ؤثر على
موائل ال�سالحف ويجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار عند �إجراء تقييم الت�أثريات البيئية والدرا�سات البحرية .يجري �صيد ال�سالحف
عرب العامل يف �شباك ال�صيد حني جترف املراكب قاع البحر ،لكن ذلك �أمر حمظور يف اخلليج حل�سن احلظ .لكن ال�شباك
اخلي�شومية واجلرّافة ما زالت متوافرة مبئات �آالف الأمتار يف تهديد ملا تبقى لنا من �سالحف� .إن هذين التهديدين الرئي�سيني
بحاجة ملعاجلة فورية.
ميكن ا�ستخدام ال�سالحف مبا لها من طبيعة �أخاذة كحافز جلهود ال�صون والوعي لدى املجتمعات املحلية وقادتها  ،ولكن هناك
قلق خفي و مت�أ�صل فيما يتعلق بت�سارع عمليات التطوير وال�ضغط املت�صاعد لل�صيد الأمران اللذان يهددان ا�ستمرار بقائها.
قد ال ن�شهد يف امل�ستقبل ذلك ال�صعود املهيب يف الليل لو�ضع البي�ض ،وال الأفراخ اجلميلة وهي تعدو باجتاه البحر ،وال احل�صاد
الإيقاعي للح�شائ�ش من قبل ال�سالحف اخل�ضراء يف حقول ع�شب البحر ،وال �سالحف �صقرية املنقار تتغذى على الإ�سفنج
للحماية من انقالب بيئي على ال�شعاب املرجانية� .سيفقد اخلليج توازنه للأبد.
بف�ضل عدة فر�ص رائعة متنوعة كان يل ال�شرف خالل الأعوام اخلم�سة ع�شر املا�ضية يف العمل �إىل جانب متخ�ص�صني حمليني
ومنظمات �صون يف منطقة اخلليج ،و�أن �أعلم �أن تلك الكائنات املهيبة هي ،على م�ستوى القاعدة ،يف موقع متقدم على �سلم
�أولويات ا�سرتاتيجيات ال�صون .يف ت�سعينات القرن املا�ضي ويف خ�ضم حرب اخلليج �سعدت بالعمل يف م�ساعدة ال�سالحف يف
العربية ال�سعودية حني كانت لفظ ملوثة بالنفط على ال�شواطئ و على اجلزر .عندها قمنا ب�إنتاج غذاء �صناعي لها و�أبقيناها
يف برك �سباحة الأطفال �إىل �أن اختفى النفط وعاد الدفء للمياه .ثم �سعدنا يف �أواخر ذلك العام مب�شاهدة تع�شي�ش ال�سالحف
والتي كان بع�ضها من �ضمن «�ضيوفنا» لعدة �أ�شهر .ومنذ ذلك احلني بقيت على ارتباط باملنطقة و�أهلها و�سالحفها .و يف قطر،

�صورة � :1سلحفاة خ�ضراء بالغة كبرية تنظر للخلف للكامريا وك�أنها تت�ساءل �إذا ما كان هناك من ي�ستطيع م�ساعدتها .غالبا ما ترتاح ال�سالحف
يف كهوف �أو حواف احليد املرجاين و تقتات على طعام متنوع من قناديل البحر و الطحالب و الأع�شاب البحرية (© ن ج بيلت�شر)

ق ّي�ض يل �أن �أكون منذ البداية تقريبا جزءا من «ثورة ال�سالحف»
حيث ت�ضافرت جهود احلكومة والقطاع اخلا�ص واجلمهور للتقدمي
كل ما بو�سعهم حلماية ال�سالحف ومواطنها .يف عمان كان يل
فر�صة التوا�صل املبا�شر مع احلرا�س على ال�شواطئ واملدراء يف
مكاتب احلكومة على حد �سواء .و�سعدت بتقدمي امل�شورة للكويت
والبحرين والإمارات العربية املتحدة و�إيران يف عدد من امل�شاريع
والأفراد الهامني ،والذين ما زلت على ات�صال بالكثري منهم وكلهم
ممن يحملون �شعلة املحافظة على ال�سالحف.
�أين هي �إذا حتديات ال�صون ،و�أين توجد الفر�ص؟ �إن التحديات
�أمر بديهي كما �أ�سلفت �أعاله :الإقالل من �أو منع اال�صطياد
الثانوي لل�سالحف يف معدات ال�صيد ،وحماية موائل التع�شي�ش
وكذلك �أماكن الرعي� .إن ذلك يتطلب بع�ضا من �إعادة التفكري يف
قيمة بحرنا �أو بالأحرى قاع البحر ،ودمج ذلك يف ا�سرتاتيجيات
وتطلعات .لكن يف نهاية املطاف ف�إن الأمر يتوقف على قيمة
ال�سالحف لدى قادة املنطقة.
لكن هناك فر�صا يف متناول اليد للقيام مبا يتوجب علينا ،وتتطلب
قدرا قليال من اال�ستثمار يف اجلهد والتفاين جلعل ال�صون حقيقة
ماثلة� :إن لدينا قدرا وافرا من التقنيات واملعرفة العلمية وو�سائل
االنخراط يف ال�صون الف ّعال .ال جمرد الكالم بل العمل� ،إننا يف
مرحلة ميكن للقطاع اخلا�ص فيها �أن يكون �أكرث التزاما بق�ضايا
ال�صون عما كان عليه احلال �سابقا ،و�أن يبني على ما لديه من
�أخالقيات امل�سئولية االجتماعية ،ليكون له ت�أثري على التطورات
البيئية كما مل ي�سبق له �أن فعل� .إن بو�سع ال�شركات �أن تختار عدم
ا�ستغالل املناطق ال�شاطئية الرئي�سة .وميكن ملن يقومون باجلرف
�أن ال يج ّرفوا املوائل الرئي�سة .كما ميكن للأموال الفائ�ضة �أن
ت�ستثمر يف احلاجات الهامة للأبحاث كتتبع ال�سالحف با�ستخدام
تقنيات الأقمار ال�صناعية من مواقع تغذيتها �إىل مواقع تع�شي�شها
لتحديد االرتباطات البيئية الرئي�سة� ،أو يف دعم حماية املوائل
موات للحفاظ يف عاملنا
البعيدة التي مل يطلها التلوث� .إن الوقت ٍ
امل�ستنري� .إنني متفائل ،و�أعلم �أن ذلك ممكن .ات�صلوا بي �إن �شئتم
�أن ت�صبحوا جزءا من هاتني الرحلة واملغامرة الرائعتني

�صورة � :2سلحفاة خ�ضراء �صغرية ربيت يف الأ�سر يف �إطار جتربة ثبت
ف�شلها لرفع �أعدادها يف املياه املحلية ،عا�شت هذه ال�سالحف ملدة 18
�شهرا يف قف�ص على احليد املرجاين قبل �إعادة �إطالقها  ،و يعتقد
العلماء الآن مبحدودية جدوى هذه اجلهود يف رفع �أعداد ال�سالحف
البحرية (© ن ج بيلت�شر)
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مبادرات جمعية احلياة الربية يف الإمارات  -ال�صندوق الدويل
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،

ال�صور 1و� :2أبحاث ال�شعاب املرجانية يف �أبو ظبي و�شرقي قطر(©WWF) .
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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.
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مكافحة الآثار املميتة للنفط على احلياة البحرية
جو نيكامب ،روزايل �إ�سيلفا و روزر جا�سول
م�ؤ�س�سة «�سي �أالرم» ) (Sea Alarm Foundationبروك�سل ،بلجيكا.

nijkamp@sea-alarm.org www.sea-alarm.org

يغلب �أن ت�صبح م�شاهد الأحياء البحرية امللوثة بالنفط حمط قلق اجلمهور واهتمام و�سائل الإعالم عند وقوع حادث ت�سرب نفطي .ورغم
ذلك ف�إنها �إحدى جوانب اال�ستعداد لت�سرب النفط الأقل تطورا يف معظم الدول با�ستثناء الواليات املتحدة� .إن ذلك لأمر مده�ش لأن لبقع
النفط بغ�ض النظر عن حجمها احتمالية الت�أثري البالغ على الأحياء البحرية املع ّر�ضة من طيور وثدييات و�سالحف وغريها والتي تعي�ش
يف البحار ال�ساحلية وال�شواطئ.
تظهر التجربة �أن �أف�ضل و�سيلة ل�ضمان معاجلة احلياة الفطرية املت�أثرة بنجاح ،مبا يف ذلك �إنقاذ و�إعادة ت�أهيل و�إطالق احليوانات
امل�صابة ،يكمن يف و�ضع خطة للحياة الفطرية قبل وقوع االن�سكاب �أو الت�سرب .ميكن لت�سرب كمية كبرية من النفط �أن ي�ؤثر على ع�شرات
�آالف احليوانات ،وخ�صو�صا الطيور ،والتي ينتهي بها الأمر على ال�شواطئ ،وت�ضع الدولة يف مواجهة م�شكلة عناية و�إدارة تتطلب اهتماما
فوريا .يف ظروف ال�ضغوط الكبرية وت�سارع الوقت الذي تعاين فيه احليوانات ،يكون من الأن�سب والأكرث فاعلية تطبيق خطة تف�صيلية
وجم ّربة م�سبقا حل�شد القوى والقدرات املهنية بدال من االرجتال دون خربة �أو معرفة كافيني.
�إن ال�شرق الأو�سط مع ّر�ض ب�شكل خا�ص للحوادث نظرا للم�ستوى العايل لن�شاطات �إنتاج ونقل النفط والأعداد الكبرية للأحياء الفطرية
البحرية فيه� ،إذ ترتاده �أنواع عديدة من احليتان والدالفني وال�سالحف املياه املحيطة بال�شرق الأو�سط ،وتعي�ش ح�صة كبرية من الأعداد
العاملية لبقر البحر (الأطوم) يف مياه اخلليج العربي ،كما تزورها مئات من �أنواع الطيور املهاجرة من �أوربا و�آ�سيا و�شمال �أنتارتيكا.
ترتك امل�ؤ�س�سات احلكومية يف معظم البلدان مهام �إنقاذ و�إعادة ت�أهيل احلياة الفطرية امللوثة بالنفط للجمعيات التطوعية
كمنظمات العناية باحليوان وامل�ؤ�س�سات اخلريية .وبينما تقوم الكثري منها بعمل ممتاز �إال �أنها عموما تفتقد �إىل املوارد الالزمة
للتخطيط حلاالت الطوارئ �أو لال�ستجابة للحوادث الكربى .كما �أن درجة التعاون بني املنظمات داخل الدولة �أو املنطقة قد تكون
�ضعيفة ،وتتفاوت فيها م�ستويات املقدرة والأع�ضاء املتدربني� ،إن م�ؤ�س�سة  Sea Alarmومركزها يف بروك�سل والتي ت�أ�س�ست
يف عام  ،1999قد جعلت مهمتها تغيري هذا الو�ضع وحت�سني ال�سبل التي ت�ستجيب بها الدول حلوادث تلوث احلياة الفطرية.
قامت امل�ؤ�س�سة منذ عام  2005بالتعاون مع منظمة Oil Spill Response and East Asia Response Limitedاملعروفة
با�سم ) (OSRL/EARLبتطوير �أبعد للقدرات العاملية لال�ستجابة حلوادث تلوث احلياة الربية بالنفط� .إن OSRL/EARL

العامل ،واملوارد التي ميكن ا�ستدعائها على امل�ستوين الوطني والدويل.
�ستتوفر تلك الت�سهيالت مل�ساهمي منظمة  OSRL/EARLوكذلك
للأطراف الأخرى عند الطلب.
قامت  Sea Alarmيف عديد من البلدان بجمع ال�سلطات احلكومية
وممثلي �صناعتي البرتول واملالحة والقائمني على اال�ستجابة للحياة
الربية واملنظمات غري احلكومية لتي�سري التعاون فيما بينهم .ت�ساعد
امل�ؤ�س�سة عرب �إقامة اجل�سور بني �أ�صحاب امل�صلحة يف تطوير الأهداف
واخلطوط التوجيهية للت�صرف ال�سليم ال�سابق لت�سرب النفط ،ويف
ت�أمني الو�صول �إىل معلومات جيدة .تقوم امل�ؤ�س�سة يف الوقت احلا�ضر
ب�إر�ساء ودعم اال�ستعدادات والقدرة على اال�ستجابة يف عدة دول �أوربية
�ساحلية .قامت امل�ؤ�س�سة �أي�ضا ،وا�ستجابة لطلبات احلكومات واملنظمات
البيئية و�شركات البرتول واملالحة ،بتقدمي امل�ساعدة وامل�شورة يف عدد
من حوادث تلوث الأحياء الربية بالنفط ،مبا يف ذلك حوادث جي�سيكا
(اجلالباجو�س ،)2001 ،وبري�ستيج (ا�سبانيا ،)2002 ،وتريكولور
(بلجيما ،)2003 ،ويف �إ�ستونيا (الت�سرب الغام�ض ،)2006 ،و�سريفر
(الرنويج ،)2007 ،وفوجلونبفت (رو�سيا )2007 ،ويف �أملانيا (الت�سربات
الغام�ضة يف  2007و ،)2008وقدمت الدعم عن بعد لعدد من احلوادث
الأ�صغر يف �أوربا.
ال زال هناك الكثري مما يجب عمله حلماية احلياة الفطرية من
الآثار امل�ؤذية للتلوث النفطي .لكن وبف�ضل الكم الوافر من املعلومات
والتوجيه املتوفرة حاليا ف�إن الدول يف موقع جيد لتطوير خطط
فعالة ملواجهة حاالت تلوث احلياة الفطرية بالنفط .وتقف
 Sea Alarmعلى �أهبة اال�ستعداد لتقدمي املعلومات والدعم للجهات
املهتمة يف ال�شرق الأو�سط وال�ساعية �إىل رفع م�ستوى جاهزيتها
للمواجهة.

هي منظمة غري ربحية مملوكة بالكامل من قبل �شركات برتولية ،وقد �أ�س�ست لال�ستجابة بكفاءة حيثما حدثت حاالت ت�سرب
للنفط .ي�ضم �أع�ضاءها �شركات البرتول الأكرث التزاما بق�ضايا البيئة ،والتي تنتج ما بينها قرابة  ٪60من الإنتاج العاملي للبرتول.
يوحد الربنامج امل�شرتك الذي اتفقت عليه كل من امل�ؤ�س�سة واملنظمة املوارد املتوفرة من �شبكات املنظمات غري احلكومية عرب
ّ
) (Sea Alarmومن �صناعة البرتول عرب ) (OSRL/EARLتقوم الن�شاطات الرئي�سية للربنامج وب�شكل كبري برفع القدرات العاملية على
اال�ستجابة حلوادث تلوث احلياة الربية بالنفط .و تخزّن  OSRL/EARLمعدات اخلا�صة يف خمازنها يف اململكة املتحدة ،وقريبا يف
البحرين و�سنغافورة �أي�ضا ،ب�شكل يجعلها جاهزة لالنطالق الفوري �إىل �أي مكان يف العامل  .تقف  Sea Alarmعلى �أهبة اال�ستعداد على
مدى � 24ساعة يف اليوم و� 7أيام يف الأ�سبوع ال�ستقبال �إ�شعارات حوادث التلوث النفطي للحياة الفطرية وطلبات امل�ساعدة ،كما �أنها تقوم
بتطوير �شبكة من�سقة من اخلرباء اجلاهزين لال�ستجابة خالل �ساعات لأي حالة طوارئ لت�سرب للنفط .كما يجري �إن�شاء قاعدة بيانات
لتخزين ما ي�سمى �سجالت اال�ستجابة للحياة الفطرية يف الدول �ست�ضم معلومات �أ�سا�سية عن م�ستوى ا�ستعداد كل من الدول ال�ساحلية قي

�صورة  :2خريطة تظهر الدول امل�شمولة حاليا يف قاعدة بيانات م�ؤ�س�سة  Sea Alarmل�سجالت اال�ستجابة للحياة الفطرية يف الدول.

�صورة  :1ت�سرب يف البحر الأ�سود يف  :2007متطوع ي�ساعد يف جمع
الطيور امللوثة بالنفط.
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حاالت موت يف مركز لرتبية �سالحف منقار ال�صقر
توم بيلي
م�ست�شفى دبي لل�صقور� ،ص ب  ،23919دبي
تعي�ش �سلحفاة منقار ال�صقر (ال�شر�شاف)  Eretmochelys imbricataيف ال�شعب املرجانية اال�ستوائية يف كافة �أنحاء و�سط الأطل�سي
ومناطق املحيطني الهندي والهادي ،وهي مدرجة يف القائمة احلمراء للإحتاد الدويل ل�صون الطبيعة  IUCNعلى �أنها مهددة تهديـد ًا
حرج ــا 1تت�ضمن التهديدات التي تواجهها �صيد الربيان (القريد�س) باجلرف ،وا�صطيادها جلمع تر�س ال�سالحف ،وفقد موائل
التع�شي�ش .2جاء �إنطالق م�شاريع «�أف�ضلية االنطالق» كا�ستجابة �شعبية لتدهور �أعداد ال�سالحف .يف يوليو/متوز  2007حدثت حاالت
موت يف وحدة خا�صة لرتبية ال�سالحف يف جزيرة يف اخلليج العربي يعر�ض هذا التقرير املكت�شفات ال�صحية والعالجات يف وحدة الفق�س،
والتو�صيات التي قدمت لتح�سني �صحة الأفراخ يف املن�ش�أة.
اخللفية تتم تربية ال�سالحف يف � 10أحوا�ض كبرية من الفيربجال�س (قطر  4م) و 15حو�ضا �صغريا (قطر  1,5م) ،وي�ضخ ماء البحر
غري امل�صفى مبا�شرة �إىل تلك الأحوا�ض .متت تغذية ال�سالحف بحمية معيارية من احلبوب ( %45بروتني) ، Aquamax Grower ،من
�إنتاج  ،PMI Nutrition Internationalبالواليات املتحدة .عند بدء اال�ستق�صاء كان هناك  1200فرخا حيا ،وكانت  152فرخا قد نفقت،
و�أطلقت  370منها .كانت ال�سالحف قد فق�ست يف يونيو /حزيران يف الأع�شا�ش الأ�صلية على �شاطئ اجلزيرة.
التاريخ ال�سريري بلغ معدل موت الأفراخ يف ال�شهر الأول مابني  %2اىل  ،%3لكنه �إرتفع خالل اال�ستق�صاء (ال�شهرين الثاين والثالث) �إىل
� .%12,5أفاد املدير �أن العدوانية بني الأفراد حتديدا قد �أدت �إىل جروح يف مناطق الرقبة وا َمل ْذرَقِ  ،حتولت تاليا �إىل تقيحات ذات ق�شرة
�صفراء .قبل موتها �أ�صبحت ال�سالحف �أ�صبحت ال�سالحف َقهَمِ ّية وظهرت عليها عوار�ض النمو املعاق.
الإ�ستق�صاء ال�صحي �أخ�ضعت مناذج من التقيحات اجللدية من �سالحف ح ّية للفح�ص امليكروبيولوجي� .أفرزت العينات منوا غزيرا
خلليط من الإ�سرتطاب الغازي  .Aeromonas hydrophila, Proteus spواملرياحية الدموية  .haemolytic E. coliمت �أي�ضا عزل منو
معتدل من خليط الهوائي � .anaerobesأظهرت الفحو�ص ال�سيتولوجية �أي�ضا عدوى جلدية التهابية بعنا�صر بكتريية وفطرية� .أجري
القتل الرحيم على  5من الأفراخ امل�صابة وفح�صت بعد املوت ،وقدمت ان�سجة مثبتة بالفورمالني وعينات �سريرية �إىل خمتربات Idexx
(اململكة املتحدة) ،كما جمعت عينات من ماء حو�ضي �أفراخ وحو�ض �سلحفاة مري�ضة و�أر�سلت �إىل خمتربات �.Idexxأظهرت عينات املاء
حمتوى بكترييا مرتفعا وميكن مطالعة نتائج فح�ص عينات ال�سالحف امليتة واملاء اجلداول  3-1يف وثيقة  PDFمتوفرة على موقع هذه
الن�شرة باالنرتنت.
الت�شخي�ص ن�ش�أت امل�شاكل ال�صحية ب�سبب العدوانية التي �أدت �إىل جروح ر�ضح ّية وعدوى بكتريية وفطرية ثانوية� .أيدت النتائج املخربية
ت�شخي�ص االلتهاب اجللدي الفطري مع عدوى بكتريية تالية .مل تظهر الفحو�ص الهي�ستوباثولوجية ا�ستعدادا م�سبقا �أو اعتالال يف الأع�ضاء
الداخلية ،مما ي�ؤيد اال�ستنتاج ب�أن اجلروح واحلالة امللوثة للماء هيّ�أت الأفراخ للعدوى.
العالج عزلت الأفراخ امل�صابة يف �أحوا�ض �صغرية للعالج ملدة  14يوما و�أعطيت �إنروفلوك�سا�سني(Baytril 2.5%, Bayer,UK) ,

 5جمم/كيلو وزن كل � 48ساعة ،وم�ستح�ضر يود (تخفبف  )2:1مو�ضعيا على التقيحات بتالم�س خلم�س دقائق مرة يف اليوم .كانت  23من
ال�سالحف الـ  80املري�ضة ،يف حالة �سيئة (قهم� ،ضعف ،نحول) ،وعانت جمموعة ثانية من  57من تقيحات جلدية ولكنها كانت يف حالة
�أف�ضل .و قد نفقت � 11سلحفاة ( )%48من املجموعة الأوىل �أثناء فرتة العالج وتعافت  .)%52( 12كما تعافت جميع ال�سالحف الـ  57من
املجموعة الثانية .بعد �أ�سبوع من العالج وتقهقرت التقيحات اجللدية يف الأفراخ التي بقيت حية.
املقدّمة :تخفي�ض كثافة تكدّ�س الأفراخ؛ �إطالق ال�سالحف ال�صحيحة فقط؛ تقييم �صحة الأفراخ قبل الإطالق؛ مراقبة نوع ّية
التو�صيات َ
املاء؛ تنظيف الأحوا�ض التي حتوي �سالحف مري�ضة بعد التغذية.
اال�ستنتاجات �إن �إطالق «�أف�ضلية االنطالق» هو حماولة لتخفي�ض موت الأفراخ برتبيتها يف الأ�سر �إىل �أن تبلغ حجما يكون معدل موتها يف
الربية �أقل .3لكن فوائد �أولوية البداية غري م�ؤكدة ولأن �سالحف منقار ال�صقر ت�صبح عدوانية بعد � 10أيام من الفق�س ،ف�إن بع�ض علماء

�صورة  :1فرخ �سلحفاة ب�آفات يف الرقبة واحلجاج
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الأحياء يو�صون ب�إطالقها يف اليوم  .15ولأنه لي�س من امل�ؤكد �أن تعداد
�سالحف منقار ال�صقر يف اخلليج هو يف انخفا�ض ،ف�إن م�سببات �إطالق
هذا امل�شروع �أمر قابل للت�سا�ؤل.
ال يتوفر �إال القليل من املعلومات عن �أمرا�ض �سالحف منقار ال�صقر يف

الأ�سر؛ مت الإبالغ عن وجود منهجي لفطر املُ َت َب ِ ّد َلة paecilomycosis

يف الذكور البالغة الأ�سرية ووجود عقيدات جلدية �صفراء متعددة ،كما
�أن �صغار ال�سالحف معر�ضة للإ�صابة بالتهابات جلدية تقرحية ر�ضحية
ي�سببها الع�ض يف احلظائر املزدحمة  .6،5ت�شمل الفطريات التي مت التعرف
عليها من تقرحات اجللد الناخرة يف الأفراخ :ال َّت َري ِب َّية ،Geotrichum
و ا ِمل ْك َن�سِ َّية  ،Penicilliumوالدودية  ،Scolecobasidiumوا ِملغْزَ َال ِو َّية
 ،Fusariumوالدريك�سلريا  ،Drechsleraواملُ َت َب ِّد َلة ،Paecilomyces
واملتوردة  .Rhodotorula 5ل�سوء احلظ ف�إن العامل امل�سبب مل يعزل يف
تلك احلاالت ،ولأن الفطريات البحرية مرهفة ف�إنه يبدو �أن العينات قد
ت�ضررت �أثناء نقلها �إىل اململكة املتحدة.
ت�شمل الأمرا�ض البكتريية املرتبطة بالتهاب اجللد التقرحي وااللتهاب
الرئوي يف �أفراخ ال�سالحف ما يلي :اال�سرتطاب الغازي Aeromonas
 ،hydrophilaوال�ضمة  ،Vibrio alginolyticusالت�ألقية الزائفة
 ،Pseudomonas fluorescensال�صيفرية  ،Flavobacteriumو
املُ َك َرّ َية  ،Micrococcusوالع�صوية .Bacillus
من �سوء احلظ �أن امل�شاكل ال�صحية التي برزت يف هذا املركز قد
ازدادت تعقيدا بقرارات من الإدارة �شملت:
 -1جتميع عدد من الأفراخ ( )1500يزيد عن طاقة املن�ش�أة (.)200
 -2ت�أخري الإطالق ب�سبب رغبة �صاحب اجلزيرة يف ر�ؤية �أفراخ كبرية احلجم.
� -3إطالق �أفراخ مري�ضة لأن �صاحب اجلزيرة ال يرغب يف وجود
حيوانات مري�ضة يف من�ش�أته.
 -4عدم وجود رقابة لقيا�س مدى جناح �أو ف�شل الإطالق.
يف الظروف املثالية يجب �أن تتبع برامج «�أف�ضلية االنطالق» اخلطوط
التوجيهية العاملية مبا فيها تواجد عن�صر بيطري قوي .ينتج عن رعاية
الأفراخ مب�ستوى �أقل من امل�ستوى الأمثل تغريات �أي�ضية وج�سدية ال
تف�ضي �إىل بقائها على املدى الطويل �سواء يف الأ�سر �أو الربية .ولأن
هذه التحورات غري الطبيعية ال تبدو للعيان ،ف�إن ا�ستخدام اختبارات
ت�شخي�صية هو �أمر هام لتحديد احلالة ال�صحية للحيوانات قبل
�إطالقها .لكن ،وعلى الرغم من ال�سهولة الن�سبية لإن�شاء �إجراءات
بيطرية وبيولوجية ،ف�إن اجلانب ال�سيا�سي مل�شاريع احلياة الفطرية يف
ال�شرق الأو�سط قد ي�شكل مع�ضال.

�صورة � :2أفراخ ال�سالحف يف حو�ض العالج
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�إعادة ت�أهيل و�إطالق �سلحفاة خ�ضراء
ومتابعتها بالأقمار ال�صناعية
2

وارن بافر�ستوك ،1دافيد روبن�سون ،1كيفن هايالند

يف �أغ�سط�س�/آب  2006ا�ستقبل مكتب حماية احلياة الربية �سلحفاة خ�ضراء  .Chelonia mydasكانت ال�سلحفاة التي وجدت يف �شاطئ
قرب دبا بالإمارات العربية املتحدة م�صابة بجروح بالغة يف الر�أ�س وعلى �شفى املوت ،و�أ�سكنت م�ؤقتا يف حو�ض فارغ حلجر الأ�سماك يف
فندق برج العرب.
املوا�صفات املادية للوحدة :حو�ض دائري بقطر 3,8م ،مزود بنظام دعم احلياة م�صمم للأ�سماك يت�ألف من فلرت رمل ،وجمزّء للزّبد،
وحتكم يف الأوزون ،وتعقيم بالأ�شعة فوق البنف�سجية� .إ�ضافة لذلك يحافظ على درجة حرارة ثابتة ( 26مئوية) .كانت درجة حرارة مياه
البحر املكتنفة عند ا�ستالم ال�سلحفاة تبلغ  35مئوية.

�أطلقت ال�سلحفاة يف  16فرباير�/شباط  ،2008وما زلنا وحتى �ساعة
�إعداد هذا التقرير نتلقى الإر�سال منها� ..أما معلومات الإطالق فهي:
تر�س منحني بطول � 84,3سم ،ووزن نهائي  84,6كجم .توجد على
الزعنفة الي�سرى رقاقة (مايكروت�شيب)  ،Avidرقم .096592868
قاعدة الإر�سال  Sirtrackهي من طراز .ID JN16549 ,55885 PTT
�إ�ضافة لذلك حتمل ال�سلحفاة بطاقات تعريف من التيتانيوم على
الزعنفتني الي�سرى واليمنى (رقم  74و 75على التوايل) حتمل ا�سم
مكتب حماية احلياة الربية � ،Wildlife Protection Officeص ب
 ،27942دبي.

ابتد�أ العالج بجرعات من حقن �سيفتازيدامي 20( Ceftazidimeمج/كجم يف الع�ضل)و مت تقدمي البيطري طوال امل�شروع من قبل
م�ست�شفى الو�صل لل�صقور ،حدث التهاب ثانوي حاد يف �أعلى اجلمجمة والرقبة عند عدم توفر م�ؤقت لـ �سيفتازيدامي .وقد زال االلتهاب
على فرتة � 4أ�سابيع عند ا�ستئناف اجلرعات يف �أواخر �سبتمرب�/أيلول.
كانت الإ�صابة الأ�صلية من الفداحة لدرجة ال�شك يف حدوث عمى ،كما �أن ال�سلحفاة مل تبد اهتماما بالتغذية الذاتية ملدة � 3أ�شهر .قدمت
الرعاية الداعمة لل�سلحفاة طيلة تلك الفرتة من قبل فريق حو�ض الأ�سماك يف فندق برج العرب.
�أجريت التغذية الق�سرية با�ستخدام �شمالت ح ّبار حم�شوة بخ�ضروات مهرو�سة .قدّمت ال�شمالت و�سيلة للتغذية باخل�ضار دون احلاجة
ال�ستخدام �أنابيب التغذية الق�سرية� .إ�ضافة لذلك �أدخلت �أقرا�ص فيتامني  ®Zoolifeيف ال�شمالت مبعدل قر�ص واحد لكل  10كجم يف الأ�سبوع.

ميكنكم متابعة تنقل ال�سلحفاة «دبا» (�سميت با�سم املنطقة التي عرث
عليها فيها) عن طريق و�صلة انرتنت على موقع  Seaturtle.orgعلى
العنوان التايل:
http://www.seaturtle.org/tracking/?project_id=55
ميكن ا�ستقبال الرحالت اجلماعية يف مركز �إعادة ت�أهيل ال�سالحف
وفق ترتيب م�سبق .يرجى الإت�صال بفريق الأكواريوم عرب
BAAAquarium@jumeirah.com.

ابتد�أت ال�سلحفاة بالتغذية الذاتية يف نوفمرب  .2006مت نقلها يف دي�سمرب � 2006إىل حظرية املرحلة النهائية لإعادة الت�أهيل ال�سابق
للإطالق يف يف «دبي ووترويز» مبدينة اجلمرية .،كانت حرارة احلظرية م�ساوية للحرارة ال�سائدة يف مياه البحر .كان حقل غني من
�أع�شاب البحر قد منا يف احلظرية و مما وفر م�صدرا جزئيا للتغذية .توقفت ال�سلحفاة يف ال�شهر الأول متاما عن الأكل و�أظهرت طفوا
ايجابيا ،ولهذا فقد �أعيدت من جديد �إىل مرافق احلجر الأكرث دفئا .كانت درجة حرارة البحر املكتنفة يف حينه  19مئوية ،وقد ظن �أنها
ال�سبب الرئي�س للتوقف عن الأكل و قد �إ�ستعادت ال�سلحفاة قابلية الأكل الطبيعية ب�سرعة عند �إعادتها اىل اىل احلو�ض احلجر الأكرث دفئا.

جتتذب الوحدة يف كل عام �أكرث من  1200زائرا من املدار�س ،وهي بهذا
ترفع من م�ستوى الوعي مبحنة ال�سالحف يف اخلليج العربي ،ون�شجع
امل�شاركة الإيجابية يف م�شروعنا.

1الأكواريوم البجري الوطني ،دبي2 ،مكتب حماية احلياة الربية ،دبي

يف �أوائل �صيف  ،2007وحني بلغت درجة حرارة البحر املكتنفة م�ستويات تعادل تلك املوجودة يف احلجر� ،أعيدت ال�سلحفاة بنجاح �إىل
احلظرية اخلارجية .ومل ي�ستدعي الأمر �أي معاجلة �أو تغذية ق�سريةو متت مراقبة الوزن ومتغريات الدم طيلة ما تبقى من عام .2007
يف خريف  ،2007تلقينا متويال من جمموعة اجلمرية ل�شراء وحدة تعقب بالأقمار ال�صناعية .و كانت الوحدة امل�ستخدمة هي
 Sirtrack model 0.5 watt KiwiSat 101 PTTوبعمر ت�شغيلي يقدر ب�ستة �أ�شهر� .إن الو�سيلة الأكرث ا�ستخداما لتجهيز ال�سالحف للتتبع
بالأقمار ال�صناعية هي يف و�ضع املر�سالت على الإناث عند عودتها من ال�شاطئ �إىل البحر بعد و�ضع البي�ض� ،إذ �أن الذكور تق�ضي حياتها
بعد فق�سها يف البحر� .إن درا�سة جناح �إعادة الت�أهيل – من حيث البقاء بعد الإطالق – هي �أمر �أقل �شيوعا و قد لوحظ يف �صيف
� 2007أن ذيل ال�سلحفاة قد ازداد بروزا ،وعلى الرغم عدم ت�أكدنا من الأمر ف�إنه يظن ب�أنها ذكر غري بالغ ،مما ي�ضيف �إىل ندرة مثل
هذه الدرا�سة لكونها تعقب ل�سلحفاة ذكر.
بعد التنظيف لرت�س جيدا باملنظفات ،وغ�سله باملاء العذب ،وم�سحه بالكحول ،ثبتت وحدة املر�سل �إىل الرت�س با�ستخدام �صمغ بولي�سرت
عادي خملوط بح�صرية من ن�سيج الفايربجال�س .ا�ستخدمت ثالث طبقات من اخلليط و�سمح لكل طبقة �أن جتف وتلت�صق قبل �إ�ضافة
الأخرى� .أخريا �أ�ضيفت طبقة  Micron Extraمانعة للتلوث من �صنع �إنرتان�شيونال بينت�س .وحدة الإر�سال مزودة مبفتاح كهربائي للماء
املالح ،مما يطيل عمر البطارية بت�شغيل املر�سل فقط عند �صعود ال�سلحفاة لل�سطح حني ي�صبح الإر�سال ممكنا .ل�ضمان عدم ت�شوي�ش مانع
التلوث على الإر�سال متت حماية نقاط االت�صال ب�شريط عازل وتركت منطقة ا�ستثناء من � 1سم حول كل نقطة ات�صال.

�صورة � :1إ�صابة الر�أ�س يف «دبا» ©Warren Baverstock

�صورة « :2دبا» بعد تزويدها مبر�سل  Kiwisat PTTقبل الإطالق

©Sean McKeown

�صورة  :3خريطة تظهر حتركات «دبا» حتى 15/6/2008
©Wildlife Protection Office
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حممية ر�أ�س �شرمة تبقى غري حمم ّية
دافيد ب� .ستانتون
برنامج �إنقاذ النمر اليمني� ،ص ب � ،2002صنعاء ،اجلمهورية اليمنية ylrp@yemenileopard.org

تع ّرف اليمن ب�شكل وا�سع على �أنها حتتوي �آخر خمزون للحياة الفطرية يف اجلزيرة العربية ومنطقة ر�أ�س �شرمة على �أنها ذات �أهمية
�إقليمية فائقة بف�ضل ال�سالحف البحرية التي تقيم �أع�شا�شها فيها .لكن املنطقة� ،إن مل تتلقى حماية حقيقية ،فقد تختفي ال�سالحف
التي ت�ستخدمها.
ت�شكل ر�أ�س �شرمة و�شاطئ جثمون يف ح�ضرموت �إحدى �أهم مناطق تع�شي�ش ال�سالحف البحرية يف اجلزيرة العربية .وب�شكل خا�ص
ال�سالحف اخل�ضراء  Chelonia mydasو�سالحف ال�شر�شاف (منقار ال�صقر)  ، Eretmochelys imbricataكما �أن ال�سالحف
الرميانية (كاريتا كاريتا)  Caretta carettaت�ستخدم تلك ال�شواطئ .كما �أن ال�سالحف جلدية الظهر (النملة) Dermachelys
 coriaceaقد �شوهدت �أي�ضا على نف�س ال�ساحل ،وهناك تقارير غري م�ؤكدة عن تواجد �سالحف ريديل الزيتونية Lepidochelys
� olivacaeaأي�ضا .ووفق ما يقوله خالد� ،أحد اجلنود الذين يحر�سون ال�شاطئ «�إنها ت�أتي هنا بالآالف يف املو�سم» .ورغم �أن ذلك
قد يكون مبالغة �إال �أنه من الوا�ضح من عدد الف ّوهات التي متلأ ال�شاطئ �أن الكثري من ال�سالحف تع�ش�ش هنا .لهذا ال�سبب �أعلن
ر�أ�س �شرمة منطقة حممية ،ك�إحدى �أربع مناطق يف الياب�سة اليمنية بالإ�ضافة �إىل مناطق جبل برع وعتمة واحلوف .خ�ص�صت خطة
تق�سيم �أرخبيل �سوقطرة  12حممية طبيعية برية و  27بحرية كما �أعلنت ثالثة �أرباع اجلزر كحدائق وطنية .كما ر�شح الأرخبيل
لأ�سباب عديدة ك�أحد مواقع الرتاث العاملي لليون�سكو� ،إال �أن نتيجة هذا الرت�شيح غري م�ؤكدة على �أي حال.
يدعي اليمنيون �أن ر�أ�س �شرمة هي منطقة حمظورة �إال �أن جتربتي تفيد ب�أن زيارة املنطقة دون اعرتا�ض هي �أمر هينّ  .تقع املنطقة
على بعد  120كلم من املكال ،وي�صل طريق معبد جيدا بالقار �إىل م�سافة  5كلم املوقع ،ويلي ذلك طريق ممهد ميكن لأي �سيارة �أن
تقطعه مبا�شرة �إىل ال�شاطئ الذي يحيطه �سور مهمل .ورغم �أن من الوا�ضح �أن ميزانية قد خ�ص�صت للحماية �إال �أن امل�شروع يبدو
ميتا.
كثرية هي املخاطر التي تهدد ال�سالحف .يف زيارتي الأوىل يف دي�سمرب/كانون �أول � 2006شاهدت قرابة �أثنى ع�شر مينيا يبحثون
يف ال�شاطئ عن �سرطان ال�شبح بعد الغروب .وقال بع�ض من حتدثت �إليهم �أن جنودا خارج الدوام يك�سبون دخال �إ�ضافيا بالعمل
ك�صيادين و�أنهم ي�ستخدمون هذا ال�شاطئ للح�صول على الطعم .وبالنظر �إىل ح�سا�سية ال�سالحف التي تع�ش�ش هنا ف�إنه ال �شك
يف �أن الكثري منها حتبط ب�سبب حركة النا�س .وتدل الآثار الدائرية لأقدامها �أن ال�سالحف قد عادت على �إعقابها �إىل البحر بعد
ا�ضطرابها ب�سبب النا�س.
�إن وجود ال�سالحف هنا �أمر معروف للعامة وي�أتي ال�سياح يوميا للزيارة .وعلى الرغم من التعليمات املعلنة واملن�شور الذي �أ�صدرته
هيئة حماية البيئة؛ ف�إن كثريا من الزوار ال يعون �سهولة الت�سبب يف ا�ضطراب ال�سالحف .بدون وجود رقيب ف�إن الباحثني الف�ضوليني
ي�سببون �إجها�ض ال�سالحف مهمات التع�شي�ش� ،إن خوف الأمهات لدى بدء و�ضع البي�ض يجعلها تهجر الأع�شا�ش التي جهدت يف
حفرها يف الرمال .وبهذا ال يكون للبي�ض الذي و�ضع �أي فر�صة للفق�س� .إن �أكرث ال�سياح ح�سا�سية وحذرا قد يعيق عملية التع�شي�ش
دون ق�صد.
كما �أن اال�ستهالك الب�شري للحم وبي�ض ال�سالحف قد يلعب دورا �سلبيا يف جناح التع�شي�ش يف ر�أ�س �شرمة .و قبل توحيد اليمن يف 22
مايو  1990كان الكثريون من جنود ما كان يعرف بجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية قد تدربوا يف كوبا حيث تعودوا على مذاق
حلم وبي�ض ال�سالحف .ت�شاهد الكثري من ال�سالحف امليتة املبقورة الأح�شاء على �شواطئ ر�أ�س �شرمة و�إن كان من غري املعروف ما
�إذا كانت قد قتلت �أو نفقت ب�شكل طبيعي.
َ
لكن �أعظم املخاطر التي تهدد ال�سالحف يف ر�أ�س �شارمة هي الكالب املتوح�شة التي اكت�شفت هذا املعني الذي ال ين�ضب .مترح

الكالب املتمتعة بال�صحة على ال�شاطئ بف�ضل تغذيها على بي�ض
و�صغار ال�سالحف� .شاهدت يف �أكتوبر  2007كلبة وجراءها ال�سبعة
ال�سمينة م�ستلقية ورا�ضية ،ويدل حجم وحالة جراءها على غنى
تغذيتها� .إن مر�أى الأع�شا�ش املحفورة هو �أمر معتاد يف ر�أ�س �شرمة
حيث املنطقة ملأى ب�أكوام داكنة من براز الكالب املكتظ بالزعانف
ال�صغرية.
�إن ر�أ�س �شارمة هي �إحدى املناطق اليمنية العديدة التي حتت�ضن
م�شاهد احلياة الربية احلقيقية .وقد قامت اليمن بخطوات جيدة يف
تقدير �أهمية �شواطئ التع�شي�ش ب�إعالنها منطقة حممية� .إال �أن هذا
الإجراء لن يكون له �أثر �إن مل يتبعه �أداء وتطبيق حا�سمني .بداية،
يجب القيام بحملة لإبادة الكالب املتوح�شة ب�شكل رحيم .يجب
يف نف�س الوقت �إقامة حاجز ف ّعال ملنع الهجرة امل�ستقبلية للكالب
والتحكم بحركة الب�شر .كما يجب حتديد �شواطئ �أخرى جلمع طعم
ال�صيد� .أخريا يجب تزويد موظفني ذوي تدريب عايل يف �ضبط
ت�صرفات الزوار للحد من ال�ضرر الذي ي�سببه التطفل الب�شري
واحلول دون تعديات جديدة من الكالب.
لقد ا�ستخدمت ال�سالحف �شاطئ ر�أ�س �شِ ارمة لعدة �آالف من
ال�سنني .وعلى الرغم من �إزعاج الإن�سان وحيواناته ما زال التع�شي�ش
م�ستمرا  ،غري �أن م�ستقبل هذا امل�شهد لي�س م�ضمونا ب�أي حال.
غري �أنه بالإجراءات الب�سيطة املو�صوفة �أعاله والقليل من الإرادة
وتطبيق القانون ف�إن �سالحف ر�أ�س �شارمة �ستتمتع مب�ستقبل �آمن
لآالف من ال�سنني.

�صورة � :3سلحفاة خ�ضراء تع�ش�ش يف ر�أ�س �شارمة

©Abe McCullough

�صورة � :1سلحفاة خ�ضراء تع�ش�ش يف ر�أ�س �شارمة ©Abe McCullough
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�صورة  :2براز كالب مكتظ ببقايا �أفراخ ال�سالحف يف ر�أ�س �شارمة

©Abe McCullough
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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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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
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