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امللخص التنفيذي
يلخص هذا التقرير نتائج ثالث سنوات من العمل املتصل في مشروع دراسة الشعاب املرجانية في إمارة أبوظبي 
وشرق قطر خالل الفترة من أول يناير 2005م حتى نهاية ديسمبر 2007م. شمل املشروع حتديد مواقع الشعاب 
املرجانية ووضعها على خريطة املنطقة الواقعة في أبوظبي وشرق قطر. كما شمل تقييم حالة تلك الشعاب 
ودراسة إمكانية استعادة نظم الشعاب املتدهورة، إضافة إلى بناء قدرات الباحثني املواطنني اخملتصني في أبوظبي 
وقطر.  وتتلخص الغاية الكلية للمشروع في وضع خطة إلدارة الشعاب املرجانية في املنطقة التي متت دراستها 

بهدف حمايتها وتنميتها واحملافظة عليها.
الدقيقة للشعب املرجانية املوجودة في  الزمنية، متكن املشروع من إعداد اخلرائط التفصيلية  الفترة  انتهاء  ومع 
منطقة الدراسة باالعتماد على صور األقمار الصناعية من الندسات )Landsat( وإيكونوس )Ikonos( وكويك 
وأعمال  قطر  دولة  وشرق  أبوظبي  في  امليدانية  والدراسات  التحقق،  زيارات  إلى  إضافة   ،)Quickbird( بيرد 
دولة  في  الطبيعية  واحملميات  للبيئة  األعلى  اجمللس  مبقر  متت  التي  العلمي  للطاقم  والعملية  النظرية  التدريب 
إعداد  من  واالنتهاء  املشروع،  ليقودوا  املتدربني  أبرز  وحتديد   ،)EAD( – أبوظبي  البيئة  وهيئة   ،)SCENR( قطر 
دليل تدريبي ملتابعة مراقبة الشعب املرجانية بصورة منتظمة، وضع اخلطة األساسية للمحافظة على الشعاب 
املرجانية في منطقة الدراسة واعتمادها من قبل جميع الشركاء في الدولتني، واستكمال الفيلم الوثائقي عن 

الشعب املرجانية.
أكدت الدراسات التي مت القيام بها على أنه بالرغم من انخفاض التنوع البيولوجي للشعاب املرجانية في منطقة 
الدراسة بصفة عامة، يبدو واضحاً بأن الشعاب التي حتظى باحلماية تستطيع استعادة حالتها الطبيعية وتعويض 
األضرار التي حلقت بها أثناء ظواهر اإلجهاد احلراري غير العادية التي شهدتها املنطقة في أعوام 1996م و1998م  

و2002م والتي كانت األقوى تأثيراً خالل قرن من  الزمان.
)املناطق  ما تزال الشعاب املرجانية في اخلليج العربي حية وفي منو مستمر وخاصة في املواقع الهامة للمرجان 
البيولوجي  للتنوع  الرئيسية  املناطق  تعتبر  التي  أبوظبي  في  وراس غناضة  احملورية( حول جزيرة حالول في قطر 
للمرجان البحري. كما كشفت الدراسات التي قام بها املشروع عن أن املياه احمليطة باجلزر والسواحل في أبوظبي 
وشرق قطر تأوي بعضاً من أكثر شعاب جنوب شرق اخلليج العربي كثافة وأكثرها أهمية من الناحية البيولوجية.

بالرغم من أن مرجان اخلليج العربي متميز من حيث مقدرته الكبيرة على حتمل الظروف املناخية القاسية باملقارنة 
مع املرجان في أجزاء أخرى من العالم، إال أن هنالك قلق متزايد من السرعة الكبيرة لعمليات التنمية والتي ميكن 
أن تؤدي إلى هالك املرجان في املياه الساحلية ومياه اجلزر. ولهذا السبب، شملت خطة إدارة الشعاب املرجانية التي 
مت إعدادها املوجهات الرئيسية إلصدار القوانني والسياسات الالزمة للمحافظة على هذه املوارد الطبيعية الهامة 

للبيئة والكائنات البحرية.
جتاوز األداء العام في تنفيذ املشروع  املستوى املُرِْضي املطلوب، حيث مت مسح %100 من مساحة املنطقة ورسمها 
على اخلريطة وتقييم مقدرة املرجان على استعادة حالته الطبيعية. كما مت تنفيذ %100 من عمليات الغوص 
واألعمال امليدانية املقررة ومت اختيار املتدربني احملليني وتدريبهم وإعداد اخلطة اإلدارية واعتمادها واستكمال تصوير 

منطقة الدراسة وإنتاج أول فيلم وثائقي للشعاب املرجانية في منطقة جنوب شرق اخلليج العربي. 
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)4( محطات رصد في قطر: محطتان  تركيب      l
في حالة دملا وفاشت الغربي. إحدى محطتي 
رف  من  تتكون  حيث  مكتملة  غير  دملا  حالت 

البالطات املسطحة فقط.
مسح ما يزيد عن 2000 نقطة أرضية لضبط      l

صور األقمار الصناعية.
تشغيل )12( محطة مراقبة تعمل حالياً.     l

لتسجيل  للمحطات  مركزي  سجل  إنشاء      l
2007-2005م  الفترة  أنشطة  ومتابعة 

والتخطيط للسنوات القادمة.
فصول   )4( يتضمن  للتدريب  دليل  l   استكمال 
والتعليمات  العلمية  املعلومات  على  حتتوي 
امليدانية ملراقبة الشعاب املرجانية، كما مت وضع 
دليل تفاعلي للمساعدة في التعرف على أنواع 

املرجان.
l   توفير برنامج حاسب آلي لتقييم حتاليل الشعب 
املرجانية في اخلليج إلى اجمللس األعلى للبيئة 
 ،)SCENR( واحملميات الطبيعية في دولة قطر

.)EAD( وهيئة البيئة – أبوظبي

استكمال إنتاج أول فيلم وثائقي عن املرجان في      l
جنوب شرق اخلليج العربي.

والعملي  النظري  للتدريب  حلقات  تنظيم      l
– أبوظبي  البيئة  لباحثني مختارين من هيئة 
الطبيعية  واحملميات  للبيئة  األعلى  واجمللس 
بقطر. وقد مت عقد احللقات في أبوظبي وقطر 

وفلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية.
اإلمارات  دولة  مواطني  من  شخصاً   30 تدريب      l

وقطر شمل الطالب.
على  للحصول  الدراسة  املتدربني  أحد  متابعة      l
شهادة املاجستير ألعمال ذات صلة باملشروع.

جلب اخلبراء لتقدمي التدريب احمللي ألكثر من 20      l
متدرباً، إضافة إلى إرسال أربع أشخاص للتدريب 

خارج الدولة.
l   مشاركة اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية 
البيئة  وهيئة   ،)SCENR( قطر  دولة  في 
استراتيجية  تطوير  في   )EAD( أبوظبي   –

اخلطة اإلدارية.

النتائج األساسية:
اجملموعة الكلية للمرجان ما زالت تتكون من عدد قليل من األنواع والغطاء املرجاني يظل عند مستوى      l

منخفض باملقارنة مع وضعه السابق.  
دالئل واضحة على قدرة املقاومة لدى نظام الشعب املرجاني.     l

الشعب املرجانية ال زالت حية مع دالئل واضحة وفعالة لعمليات التكاثر.     l

لم يتم لغاية اآلن ورود أي انقراض.     l

جميع املرجان الذي متت مشاهدته في مختلف املواقع حول اجلزر في جميع أنحاء املنطقة يحمل دالئل      l

واضحة على التكاثر اجلنسي واالنتشار الفعال لألمشاج الناجتة عن البويضات واحليوانات املنوية التي 
يفرزها املرجان أعلى التيار.

زالت  ما  املستعمرات  أن  إلى  بدرجة كبيرة  ذلك  ويعود  املرجان  في  الالجنسي  للتكاثر  دالئل  وجود  عدم      l

صغيرة احلجم.
دالئل واضحة لعملية التجدد والتكاثر النشط إلى أن املرجان املتبقي في صحة جيدة وإال ملا استطاع      l

النجاح في التكاثر. وعليه هناك أمل في االستعادة الكاملة للنظم البيئية للمرجان في املنطقة.



Key findings:

 •   Overall coral biodiversity still depressed and coral coverage at record low levels
 •   Clear signs of the coral system’s resilience
 •   Reefs show very active signs of regeneration
 •   So far, no extinctions have been identified
 •    Fertile upstream seeding population and active spread of sexual propagules 

throughout the region
 •   No evidence for asexual increase in coral populations yet; colonies are still juvenile
 •   Active recruitment and reproduction indicates that the remaining corals are in good 

health. Thus, there is hope for a full recovery of the coral systems, provided protection 
and management measures are enforced.

l   Mapping and inventory conducted of all 
the coral reef and associated habitats 

throughout the 86,400 km2 region study 
area within joint Qatari/UAE maritime 

waters.
l   All Landsat, Ikonos and Quickbird images 

acquired and stitched into a continuous 
mosaic. High resolution (30m) geo-
referenced satellite map were used.

l    Large scale mapping and development of 
several baseline products completed

l    Fine-scale mapping of Bu Tinah shoal and 
the area between Ras Hanjurah and Ras 

Ghanada as well as Halul completed.  

l    GIS network including habitat 
classification system done.

l    An identification list of coral species in 
the southeastern Arabian Gulf has been 
finalized and a list of scientific literature 

relevant to coral reef studies in the 
Arabian Gulf compiled. 

l    Types, structure and dynamics of the 
coral species in the southeastern Arabian 

Gulf studied and described.
l    Detailed site assessment: over 1800 dives 

& visual inspections
l   Nineteen sites have been evaluated as 

suitable sites for permanent monitoring 
stations in key locations in the Arabian 

Gulf. Surviving coral at all sites were 
found to be in a healthy state and no 

diseases were observed.
l    Twelve permanent coral monitoring 

stations were installed Abu Dhabi - Eight 
stations have been installed at Al Hiel, 

Bu Tinah (x 2), Makaseb, Saadiyat, Ras 
Ghanada and Yasat (x2). One of the Yasat 

stations is a partial station, consisting of 
the settlement plate rack only.

أهم إجنازات املشروع:
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الشعب  جميع  اخلارطة  على  ووضع  l    إحصاء 
الدراسة  ملنطقة  املالئمة  ومواطنها  املرجانية 
شملت  مربع  متر  كيلو   86,400 غطت  التي 
اإلمارات  لدولة  التجارية  املائية  املياه واخلطوط 

قطر.
وكويك  وإكونوس  الندسات  أقمار  صور  l    اقتناء 

بيرد وترتيبها في سالسل مترابطة.
الرسم  )مبقاييس  الشاملة  اخلرائط  استكمال      l
األولية  املعلومات  من  والعديد  الكبيرة( 
للحالة الراهنة للشعاب املرجانية في منطقة 

الدراسة.
استكمال اخلرائط التفصيلية )مبقاييس الرسم      l
أبوظبي  في  الضحلة  املياه  ملناطق  الدقيقة( 
باإلضافة  راس غناضة  و  واملنطقة بني حنيورة 

إلى منطقة حالول في قطر.
األقمار  من  للصور  اجلغرافية  املرجعية  خريطة      l

الصناعية.
 )GIS( وضع شبكة نظام املعلومات اجلغرافية     l

شمل نظام تصنيف املناطق املالئمة.

إعداد قائمة إرشادية للتعرف على أنواع املرجان      l
في جنوب شرق اخلليج العربي مع حتديد املصادر 
الشعاب  حول  املنشورة  والبحوث  العلمية 

املرجانية في اخلليج العربي.
أنواع  وديناميكية  وبنية  أنواع  ووصف  دراسة      l

املرجان في جنوب شرق اخلليج العربي.
تقييم تفصيلي للمواقع شمل أكثر من 1800      l

عملية غوص وكشف مرئي.
لتركيب  من حيث مالءمتها  19 موقعاً  تقييم      l
محطات املراقبة الدائمة في مواقع رئيسية في 
املرجانية  الشعب  بأن  واتضح  العربي.  اخلليج 
احلالية بحالية صحية جيدة، ولم يتم مالحظة 

إصابتها بأي مرض.
تركيب )12( محطة رصد ملراقبة املرجان: )8(      l
محطات في أبوظبي: محطة في كل من احليل 
ومكاسب والسعديات وراس غناضة ومحطتان 
في  احملطتني  إحدى  وبوطينة.  الياسات  في 
رف  من  تتكون  حيث  مكتملة  غير  الياسات 

البالطات املسطحة فقط. 
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كانت  )6( أنواع  مجموع  من  فقط  )3( أنواع 
رصد  يتم  ولم  احلرارية،  الظواهر  قبل  موجودة 
حتول رئيسي في أنواع املرجان املوجودة، واقتصر 
التغير الرئيسي الوحيد على التقليل من سيادة 

أنواع املرجان املنضدي على األنواع األخرى.
من   )4( في  املاء  حرارة  درجات  متوسط  بلغ      l
مواقع الدراسة 28.2 درجة مئوية وذلك خالل 
الفترة من سبتمبر 2005م إلى أكتوبر- نوفمبر 
هذه  في  حرارة  درجة  أدنى  وبلغت  2006م. 
الفترة 16.2 درجة مئوية مت تسجيلها في 31 
يناير 2006م، فيما مت تسجيل أعلى درجة حرارة 
في 23 أغسطس 2006م وبلغت 36.2 درجة 
مئوية. وقد كانت القياسات السنوية في جميع 
املواقع متقاربة في القيمة، مما يعد مؤشراً على 
متاثل درجة حرارة مياه البحر جنوب شرق اخلليج 
العربي وذلك في جميع مناطق املياه الضحلة 

التي يقل عمقها عن )6( أمتار.
تشير سجالت درجة احلرارة ملنطقة الياسات في      l
أبوظبي والتي مت قياسها ملدة عامني )سبتمبر 
2005م حتى أغسطس 2007م( إلى أن هذه 
انخفضت فيها  )22( يومياً  املنطقة شهدت 
أثناء شتاء  20 درجة مئوية  احلرارة عن  درجات 

عام 2006م )18 يناير – 8 فبراير(، باملقارنة مع 
)77( يوماً متتالياً في شتاء عام 2007م )18 

ديسمبر 2006م– 4 مارس 2007(.
قاع  أن  إلى  الشعاب  ميل  درجة  بيانات  تشير      l
البحر أفقي تقريباً في معظم مواقع محطات 
املراقبة مبتوسط درجة ميل قدرها  2.8 درجة. 
في  امليل  لدرجة  قيمة  أقل  تسجيل  مت  وقد 
السعديات )0.8 درجة( ومت تسجيل أعلى قيمة 
ميل  قيم  وتتراوح  درجة(.   7.5( مكاسب  في 
معظم حواف الشعاب املرجانية بني 1.2-1.8 
درجة مما يدل على تفاوت درجات استواء سطح 

الشعاب في املناطق اخملتلفة.
بني  البحر  لقنافذ  املتوسطة  الكثافة  تتراوح      l
املربع في عامي  املتر  و10.5 قنفذ في  الصفر 
2006م و2007م ولم تتم مشاهدة األسماك 
من  أي  في  الشوك(  )تاج  الشوكية  النجمية 

مواقع الدراسة.
تراوح كثافة وجود القنافذ البحرية من 0,0 إلى      l
10,5 قنفذ لكل متر مربع خالل الفترة 2006 
السمك  وجود  مالحظة  يتم  ولم   .2007 و 
النجمي الشوكي في أي من املواقع التي مت وضع 

محطات املراقبة بها.



l   Coral reefs of varying density were 
found to be present on all the islands 

and offshore banks investigated in the 
southeastern Arabian Gulf. Corals have 

also been found located beyond reef 
complex associated islands.

l   The largest and most continuous coral 
areas on the maps occur around Halul 
Island (Qatar) and Ras Ghanada (Abu 
Dhabi). Yasat and Dalma Islands (Abu 
Dhabi) also record good coral growth 
and high coral cover. Coral growth at 

Yasat occurs along a relatively deep and 
narrow fringe that is not as clearly visible 
on Landsat-based maps as are the coral 

areas around Halul and Ras Ghanada.
l    Thermal disturbances of 1996, 1998 

and 2002 gravely restricted areas 
covered by live corals. The satisfactory 
health of corals has been ascertained. 

Regeneration is variable between sites. 
Sites such as Ras Ghanada, Saadiyat and 

Halul are undergoing vigorous recovery.
l   Despite being impacted by stress events 

and the limited area covered by live 
corals, some of the most extensive and 

biologically important coral reef resources 
of the southeastern Arabian Gulf occur in 
offshore islands and banks of Abu Dhabi 

Emirate and Qatar.
l    Dinah Island was observed to have the 

widest distribution of corals - despite the 
lower density of its corals compared to 

the other islands. 
l   The corals of Jernein Islands are in a very 

early phase of regeneration. 
l    The observed corals bear clear evidence 

of a fertile upstream seeding population 
and active spread of sexual propagules 

throughout the region.
l    There is no evidence for asexual increase 

in coral populations yet, largely because 
the colonies are still too small (asexual 

propagation is a frequent occurrence in 
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النتائج العلمية:

في  دراسته  متت  الذي  املرجان  كثافة  تتفاوت      l
جميع اجلزر والشواطئ البحرية ضمن منطقة 
الدراسة في جنوب شرق اخلليج العربي، وقد مت 
العثور على بعض املرجان وراء جتمعات الشعاب 

املرتبطة بتلك اجلزر.
مت رصد أكبر وأطول مناطق املرجان املتصلة في      l
اخلرائط اخلاصة مبنطقتي جزيرة حالول في قطر 

ورأس غناضة في أبوظبي.
1996م  أعوام  في  احلرارية  الظواهر  قللت      l
و1998م و2002م من املساحات املغطاة باملرجان 
احلي، وقد مت التأكد من احلالة الصحية اجليدة 
مختلف  بني  كثافته  تتفاوت  والذي  للمرجان 
املواقع. حيث تتميز الشعاب في مناطق حالول 
والسعديات ورأس غناضة مبقدرتها العالية على 

التكاثر والنمو لتعويض األضرار السابقة.
احلراري  اإلجهاد  بحاالت  التأثر  من  بالرغم      l
احلي،  باملرجان  املغطاة  املنطقة  ومحدودية 
في  البحرية  والشواطئ  اجلزر  بعض  هنالك 
أبوظبي وقطر التي توجد فيها أفضل شعاب 
املوارد  كثافة  حيث  من  العربي  اخلليج  جنوب 

واألهمية البيولوجية.
لوحظ أن جزيرة ديينه في أبوظبي تضم أوسع      l

الشعاب املرجانية انتشارا ، بالرغم من كثافتها 
املنخفضة باملقارنة مع الشعاب املرتبطة باجلزر 

األخرى.
في  جرنني  جزيرة  في  املرجانية  الشعاب  تعتبر      l

مرحلة مبكرة جداً من التجدد والنمو.
دراسته قابلية واضحة  الذي متت  املرجان  أظهر      l
للتكاثر اجلنسي واالنتشار النشط في املنطقة 
من خالل إفراز البويضات واحليوانات املنوية أعلى 
التيار ليتم التخصيب في املاء وتتكون اليرقات 
التي تلتصق بأسطح مناسبة لتكوين شعاب 

جديدة.
الال  للتكاثر  مؤشرات  أية  مالحظة  تتم  لم      l
جنسي في املرجان. ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى 
صغر حجم مستعمرات املرجان )يحدث التكاثر 
الكبير  املنضدي  املرجان  في  عادًة  جنسي  الال 

.)Acropora
استعادة وتثبيت  )18( نوعاً  استطاع أكثر من      l
وجوده بعد الظواهر احلرارية في األعوام الثالثة 
املذكورة أعاله وهي متثل نصف عدد األنواع التي 
ويبدو  نوعاً(.   36( املاضي  في  موجودة  كانت 
 Acropora أن أنواع املرجان املنضدي األبيض 
ما تزال منخفضة العدد، حيث مت العثور على 
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2007 يناير 2005 – ديسمبر 

مفتاح اخلارطة:

رمل

مستعمرات مرجانية كثيفة أو أرض قاسية، تتكون بشكل رئيسي من 
  Siderastrea savignyana, Acropors clatharta, Porites lutea, P. harrisoni
.Platygyra spp متداخلة مع Favia spp و 

A.downigi و Acropora clatharta مستعمرات مرجانية من

تتراوح بشكل رئيسي من قطع متفرقة إلى متماسكة على 
أرض قاسية.

تتكون بشكل رئيسي من Halodule univervis مع ظهور غير منتظم 
املتكونة من  الكبيرة  الطحالب  لـ H. ovalis املرتبط مع مجمعات 
.Rhizoclonium tortusum

تواجد رئيسي جملمعات طحالب كبيرة على الرمال القريبة من 

الشاطئ.

طبقات سفلية تقليدية تتواجد على عمق كبير يصعب تصنيفها 
بوضوح وبدون التباس. تتكون هذه اجملمعات عادة من رمال غير 
متماسكة.

رمال كربونية غير متماسكة

مرجان حي كثيف

شعاب مرجانية قيد التجدد

متفرقة إلى كثيفة قيد التجدد.

جتمع قطع مرجانية مكسرة

جتمع متنوع من أعشاب

بحرية وطحالب

مستعمرات طحالب متنوعة
قرب الشاطئ ونباتات برية

عمق غير مقرر

مالحظة: العمق املكتشف من صفر إلى 6 أمتار

نبذة عن املشروع:
الغرض الرئيسي لهذا املشروع الذي تبلغ مدته ثالث سنوات هو دراسة توزيع وتنوع ووفرة 

وتركيبة وصحة املرجان والبيئات املرتبطة به في املنطقة احملددة في إمارة أبوظبي وشرق 

دولة قطر. يتضمن املشروع باإلضافة إلى البحث العلمي املباشر والدراسات الفنية 

والعلمية حمالت للتوعية اإلعالمية وبرنامج لتدريب املتخصصني من دولة اإلمارات وقطر. 

وقد كان الهدف الكلي للمشروع هو استخدام املعلومات التي يتم جمعها في وضع 

خطة إلدارة وحماية النظم البيئية للمرجان في جنوب شرق اخلليج العربي.

مدراء املشروع:

وكاالت التنفيذ:

االستشارة التقنية:

راعي املشروع:

 SCENR/AED  مالحظة: ال يسمح بإعادة إنتاج هذه اخلارطة أو جزء منها دون احلصول على تصريح خطي من
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)1-1( خلفية:
تعتبر الشعاب املرجانية من أغنى البيئات في األرض من ناحية التنوع البيولوجي واخلدمات اإليكولوجية التي تقدمها للكائنات اخملتلفة، إال أنها من أكثر 
البيئات تأثراً بالعوامل الطبيعية والبشرية التي تخل بتوازنها الطبيعي. لقد تدهورت احلالة الصحية لنظم املرجان مبعدالت كبيرة في املناطق االستوائية 

وشبه االستوائية من العالم، مبا في ذلك منطقة اخلليج العربي.
تلعب الشعاب املرجانية وبيئات أشجار القرم واألعشاب البحرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة وقطر أدواراً إيكولوجية واقتصادية وسياحية وثقافية 
كبيرة، إال أنها تتعرض لتدهور سريع نتيجة الرتفاع درجات احلرارة وأعمال التنمية الساحلية التي تعتبر من األسباب الرئيسية لزيادة اخملاطر التي تتعرض 
لها هذه البيئات احليوية الهامة. ولن تستطيع هذه النظم البحرية الطبيعية أن تعوض ما فقدته من خسائر ما لم تتم حمايتها من مخاطر األنشطة 

البشرية من خالل نظام إداري فعال إلدارة هذه املوارد واحملافظة عليها.
وال شك أن املعلومات التي يوفرها هذا املشروع حول بيئات املرجان، ذات أهمية كبيرة في تنفيذ استراتيجيات التنمية املستدامة. وتظل العديد من بيئات 

الشعاب املرجانية الهامة في أبوظبي وقطر بحاجة إلى أن يتم حتديد مواقعها على اخلريطة ودراستها وتقييمها بصورة منتظمة.
الطبيعة  لصون  العاملي  للصندوق  الوطني  الشريك  تعتبر  التي   )EWS( الفطرية  بالتعاون مع جمعية اإلمارات للحياة  رعت شركة دولفني للطاقة 
)3( سنوات من أجل  والذي استمر ملدة  أبوظبي وشرق قطر  املرجانية في  دراسة الشعاب  املتحدة تنفيذ مشروع  العربية  اإلمارات  دولة  )WWF( في 
املساعدة في احملافظة على بيئات الشعاب املرجانية في اخلليج العربي. وتتلخص األهداف الرئيسية للمشروع في دراسة توزيع وتنوع ووفرة وتركيبة وصحة 
املرجان والبيئات املرتبطة به في املنطقة احملددة في إمارة أبوظبي وشرق دولة قطر. يتضمن املشروع باإلضافة إلى البحث العلمي املباشر والدراسات الفنية 
والعلمية حمالت للتوعية اإلعالمية وبرنامج لتدريب املتخصصني من دولة اإلمارات وقطر. وقد كان الهدف الكلي للمشروع هو استخدام املعلومات التي 

يتم جمعها في وضع خطة إلدارة وحماية النظم البيئية للمرجان في جنوب شرق اخلليج العربي.
يغطي هذا التقرير اخلتامي الفترة من األول من يناير 2005م وحتى نهاية ديسمبر2007م، ويتضمن تعريفاً باألنشطة الرئيسية للمشروع واالعتبارات 

الفنية والنتائج الرئيسية وبرنامج التدريب.
وقد مت االنتهاء من ملحقات التقرير التي تتضمن: 

l   البيانات امليدانية )درجة امليل، درجة التغضن، القنافذ البحرية، األسماك النجمية الشوكية، درجات احلرارة(.
l   دليل التدريب والدليل امليداني للتعرف على أنواع املرجان في اخلليج العربي.

l   اخلطة اإلدارية والوثائق اخلاصة بها.
.)SCENR( واجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية في قطر )EAD( وقد مت تقدمي هذه امللحقات إلى كل من هيئة البيئة – أبوظبي

وقد شهدت جميع مراحل املشروع مساهمات كبيرة وجديرة بالتقدير من املتدربني والباحثني في هيئة البيئة - أبوظبي واجمللس األعلى في قطر ومركز 
البحوث البيئية التابع جلامعة قطر.

نسرد أدناه شركاء املشروع مع الشكر اجلزيل ملا قدموه من دعم ومساعدة إلجناح املشروع:
دولفني للطاقة  الراعي الرئيسي للمشروع: إدارة األعمال والتنسيق للتعاون املتبادل.

)NCRI( املعهد األمريكي للشعاب املرجانية – فلوريدا

اخلبرة التقنية: املعرفة العلمية والدعم التقني لبرامج احلاسب اآللي.

)EWS-WWF( جمعية اإلمارات للحياة الفطرية - الصندوق العاملي لصون الطبيعة

مدير املشروع
)EAD( هيئة البيئة- أبوظبي

جهة التطبيق: املعرفة احمللية واخلبرة في املصادر الداخلية.
)SCENIR( اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية في قطر

جهة التطبيق: املعرفة احمللية واخلبرة في املصادر الداخلية.

)1-2( األهداف الرئيسية:
تلخصت األهداف الرئيسية للمشروع فيما يلي:

l  جرد بيئات الشعاب املرجانية وإعداد خرائط تبني مواقعها.
l  دراسة تنوع وحالة الشعاب املرجانية في املنطقة احملددة.

l  تقييم وضع أسماك الشعاب وأشكال احلياة القاعية.
l  تنمية القدرات البحثية في اإلمارات وقطر.

l  وضع نظام إلدارة موارد الشعاب املرجانية وحمايتها.
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التدريب:
l تدريب 30 شخصاً من مواطني دولة اإلمارات وقطر شمل الطالب.

l متابعة أحد املتدربني الدراسة للحصول على شهادة املاجستير ألعمال ذات صلة باملشروع.

l كتيبات التدريب ألغراض التدريب واملتابعة املستقبلية.

l جلب اخلبراء لتقدمي التدريب احمللي ألكثر من 20 متدرباً، إضافة إلى إرسال أربع أشخاص للتدريب خارج الدولة.

l مشاركة اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية في دولة قطر )SCENR(، وهيئة البيئة – أبوظبي )EAD( في تطوير 

استراتيجية اخلطة اإلدارية.
البرامج اإللكترونية واخلرائط

.)EAD( وهيئة البيئة – أبوظبي ،)SCENR( توفير برنامج حاسب آلي إلى اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية في دولة قطر l

l وضع شبكة نظام املعلومات اجلغرافية )GIS( شمل نظام تصنيف املناطق املالئمة.

l توفير برنامج حاسب آلي لتقييم حتاليل الشعب املرجانية في اخلليج إلى اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية في دولة قطر 

.)EAD( وهيئة البيئة – أبوظبي ،)SCENR(
الغوص

l تقييم تفصيلي للموقع: أكثر من 1800 عملية غوص وكشف مرئي.

املنطقة
l إحصاء ووضع على اخلارطة جميع الشعب املرجانية ومواطنها املالئمة ملنطقة الدراسة التي غطت 86,400 كيلو متر مربع شملت 

املياه واخلطوط املائية التجارية لدولة اإلمارات قطر.
l مسح ما يزيد عن 2000 نقطة أرضية لضبط صور األقمار الصناعية.
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)1-3( تنظيم املشروع:
مشروع دراسة الشعاب املرجانية في أبوظبي وشرق قطر. اسم البحث:  

يناير 2005م إلى ديسمبر 2007م. )3 سنوات( الفترة الزمنية:     

شركة دولفني للطاقة اجلهة الراعية:   

جمعية اإلمارات للحياة الفطرية - الصندوق العاملي لصون الطبيعة. إدارة املشروع:    

هيئة البيئة – أبوظبي )دولة اإلمارات العربية املتحدة(  اجلهات املشاركة:   

اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية )دولة قطر(   

املعهد األمريكي للشعاب املرجانية – فلوريدا   املستشار الفني:    
بيرنهارد ريقل الباحث الرئيسي:    

صمويل بوركيس املساعد الفني:    
600 ألف دوالر أمريكي للسنوات الثالثة. امليزانية:    
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)2( املهام التي مت استكمالها
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متكن املشروع خالل سنواته الثالث من القيام بالعديد من الفعاليات وحتقيق أهدافه الرئيسية، مثل وضع خرائط األقمار الصناعية، خرائط تفصيلية 

واالنتهاء من إعداد اخلطة اإلدارية. كما متكن املشروع من القيام مبا يزيد عن 1800 عملية غوص وكشف مرئي، ووضع أكثر من 2000 نقطة أرضية لضبط 

الواردة في خطة  الفردية  املهام  احملددة مع  األجزاء  النهائية، وشرحها في  النتائج  التقرير  الوارد ذكرها في هذا  الفعاليات  الصناعية. متثل  األقمار  صور 

التطبيق والتنفيذ املوافق عليها.

باإلضافة إلى ذلك فإن املالحق التي مت تسليمها للجهات املعنية والفصل الثالث من هذا التقرير اخلاص باالعتبارات الفنية، تتضمن املزيد من التفاصيل 

الفنية والعلمية حول األنشطة التي مت إجنازها في هذا اإلطار.

)2-1( إعداد خرائط املرجان:   
مت إجناز اإلجراءات التالية إلعداد اخلرائط:

 )Landsat – TM( الندسات  ألقمار  الفضائية  الصور  باستخدام  الدراسة  ملنطقة  كبير  رسم  مبقياس  شاملة  خريطة  استكمال     -
.) Aster( وباستخدام جهاز قياس االنبعاث واالنعكاس احلراري املتطور احملمول فضائياً - أستر

ترتيب سالسل الصور التي تغطي جميع املواقع احلساسة في منطقة الدراسة.  -
تفسير وحتديد املرجعية اجلغرافية للصور مقابل بيانات نقاط الضبط األرضي والتي مت إدخالها في نظم املعلومات االلكترونية لدى هيئة   -

البيئة في أبوظبي واجمللس األعلى في قطر.

االستعانة بالصور الفضائية ألقمار إكونوس وكويك بيرد إلعداد خرائط مبقاييس رسم دقيقة للمياه الضحلة لبوطينة واملناطق احملصورة   -
بني راس حنيورة وراس غناضة في إمارة أبوظبي وجزيرة حالول في قطر. وقد مت إدخال اخلرائط في نظم البيانات اإللكترونية لهيئة البيئة في 

أبوظبي واجمللس األعلى في قطر.

ومتابعة للمهام املذكورة أعاله، مت إجراء املزيد من التدقيق خلرائط الشعاب املرجانية. فقد كشفت دراسة اخلريطة الشاملة املعدة مبقياس رسم كبير 

وبدرجة وضوح متوسطة وفق نظام القمر الصناعي )ETM 7 Landsat+( أن هناك منطقتني لهما أهمية خاصة هما بوطينة وراس غناضة في إمارة 

أبوظبي واللتني مت استهدافهم باستخدام الصور عالية الوضوح من منصة كويك بيرد. وأسفرت هذه الطريقة املستخدمة في إنتاج خريطة مبقياس 

رسم مختلف وتسهيل املقارنة بني مختلف تقنيات إعداد اخلرائط املستخدمة في دراسة العالقات بني البيئات القاعية في املواقع اخملتلفة. وقد مت إدخال 

املزيد من التحسينات على اخلريطة العامة بواسطة املتخصصني في هيئة البيئة – أبوظبي ، ومت حتديثها لتشمل جزيرة النخلة بجبل علي، كما مت تعريب 

اخلريطة وحتسني املفتاح.

)2-2-1( ملخص اإلجنازات الرئيسية:
استكمال وتدقيق خريطة شاملة مبقياس رسم كبير ملنطقة الدراسة في إمارة أبوظبي وشرق قطر باستخدام الندسات   l

)ETM 7+( أو أستر:
 من أجل إنتاج خريطة مبقياس رسم كبير لتوضيح مواقع وكثافة الشعاب املرجانية مت استخدام بيانات الندسات )ETM 7+( التي مت توفيرها عن طريق 
اجلهات الرسمية املشاركة )هيئة البيئة – أبوظبي واجمللس األعلى في قطر( باإلضافة إلى بعض موردي البيانات املستقلني. لقد كان هذا العمل ذا أهمية 

الفطرية  للحياة  اإلمارات  الشركاء وخاصة جمعية  بني  املعلومات  تبادل  اإليجابي في  للتعاون  توثيقاً  يعتبر  أنه  اخلريطة، كما  إعداد  جوهرية ملتطلبات 

للبيئة  األعلى  واجمللس  – أبوظبي   البيئة  وهيئة  فلوريدا  املرجانية في  الشعاب  لبحوث  األمريكي  واملعهد  الطبيعة  العاملي لصون  بالصندوق  املرتبطة 

واحملميات الطبيعية في قطر.

ومت القيام بالتعديالت التي طلبتها هيئة البيئة – أبوظبي  فيما يتعلق بتصنيف الصور الفضائية حملمية مروح البحرية مبساهمة فعالة من املتدربني من 

الهيئة والذين أحرزوا تقدماً في تطوير قدراتهم في استخدام برنامج وقاعدة بيانات الصور الفضائية.

كما مت القيام بعمل إضافي بواسطة هيئة البيئة – أبوظبي واجمللس األعلى بقطر في مراجعة اخلريطة الشاملة من منظورهما كمستخدمني لها، فقد 

مت على سبيل املثال تعريب اخلريطة وتعديل مفتاحها إلدخال تصنيفات لونية تساعد على سهولة التعرف على احملميات الطبيعية القائمة.

إنتاج مجموعة الصور التي تغطي منطقة الدراسة بكاملها واألجزاء احلساسة منها: مت استخدام البيانات التي مت احلصول عليها من هيئة البيئة بأبوظبي 
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Settlement plates

)2-2( تقييم الشعاب املرجانية ومراقبتها
 بعد النجاح في استكمال اخلريطة الشاملة للشعاب املرجانية وشعاب املياه الضحلة، من املهم أن يتم التحويل الصحيح للمعلومات من مقياس 
الرسم الكبير إلى مقياس رسم دقيق من أجل التأكد من دقة التصنيف. مت التحقق من نوع وصحة وتنوع مجموعات املرجان التي مت تصويرها مبقاييس 

رسم مختلفة أثناء األعمال امليداينة في شهري مايو ويونيو 2006م. وشملت تلك األعمال األنشطة التالية:

احلصول على املزيد من نقاط الضبط األرضي للتصوير الفضائي  l
إعادة تقييم املواقع لتحديد محطات املراقبة الدائمة   l

إعداد قائمة أنواع املرجان وتضمينها معلومات عن النسب املئوية للحالة الصحية واالبيضاض واالفتراس. لم يتم تسجيل أنواع جديدة   l
من املرجان مما يشير إلى أن مسوحات عام 2005م كانت شاملة.

تلقي الباحثون تدريباً ميدانياً أثناء مساهمتهم في أعمال الضبط األرضي.  l
إعادة مسح شعاب املياه الضحلة في بوطينة واملنطقة بني راس غناضة وراس حنيورة التي مت رسم خرائط لها مبقياس رسم دقيق. كما   l

مت إجراء تقييم سريع ملوارد الشعاب املرجانية في هذه املنطقة.

إجراء التصوير املقطعي للشعاب املرجانية في راس غناضة وجتميع الصور وحتويلها إلى صور رقمية بواسطة الباحثني خالل التدريب الذي   l
مت تنظيمه في فلوريدا في يونيو 2006م.

التقاط الصور ملتابعة منو املرجان.  l
جمع البيانات ملقاطع بطول )10( أمتار من أجل التقييم الدقيق للمساحة املغطاة باملرجان احلي.  l

تضمن العمل امليداني في راس غناضة مجموعات املرجان وحالة البيئات اجملاورة لها التي تتضمن حصائر األعشاب البحرية )كثيفة أو متفرقة( والسهول 

الرملية واألراضي الصلبة والبقع التي يوجد فيها املرجان على األرض الصلبة. ومت استخدام برنامج وقاعدة بيانات حلساب نقطة املرجان CPCe بعد تعديل 

البرنامج ليناسب احلياة الفطرية في اخلليج العربي. وقد مت إدخال الصور التي مت التقاطها من أجل قاعدة بيانات الضبط األرضي في برنامج حساب نقطة 

املرجان. ميكن للباحثني اآلن استخدام هذه األداة لتحديد غطاء املنطقة املرجانية وتوزيعه في املستعمرة وحالته الصحية.

وركزت جهود إضافية على تطبيق برامج مراقبة املرجان طويلة املدى في أبوظبي وقطر، حيث مت تركيب )12( محطة رصد دائمة في جنوب شرق اخلليج 

العربي تشمل محطة في كل حالة دملا وفاشة الغابي في قطر ومكاسب واحليل والسعديات وراس غناضة في أبوظبي، كما مت إنشاء محطتني في كل 

حالول بدولة قطر وبوطينة والياسات في إمارة أبوظبي. وقد مت تدريب بعض الباحثني األساسيني من اجمللس األعلى وهيئة البيئة على طرق تركيب احملطات 

ليمكن إضافة محطات في مواقع أخرى إذا لزم األمر.

مت بعد ذلك جمع البيانات األساسية من محطات املراقبة وتدريب اخملتصني من قطر وأبوظبي على حتليل البيانات والتحويل الرقمي للصور الناجتة من 

أنشطة املراقبة السنوية. وميكن استخدام هذا التحليل إلجراء املقارنات بني جتمعات املرجان في مناطق مختلفة من جنوب شرق اخلليج العربي. وباإلضافة 

إلى جمع البيانات السنوية، ميكن استخدام محطات املراقبة بواسطة الهيئات البيئية ملراقبة التغيرات الزمنية )مثل معدالت التكاثر والنمو والوفاة( في 

مجموعات الشعاب املرجانية في كل موقع. وقد مت توفير متطلبات تشغيل 

محطات املراقبة السنوية حتى عام 2009م.

)2-2-1( ملخص اإلجنازات الرئيسية
العربي  اخلليج  شرق  جنوب  في  املرجان  أنواع  قائمة    l

)ملحق 1(
مبا  املنطقة  في  القوي  وجودها  تثبيت  من  األقل  على  نوعاً   )18( متكنت   
ارتفاعاً  شهدت  التي  األعوام  قبل  موجودة  كانت  التي  األنواع  نصف  يعادل 

كبيراً في درجات احلرارة )36 نوعاً(. من العناصر الرئيسية للمشروع التحقق 

من حدوث حتول في بنية جتمع املرجان أو تركيبة األنواع أثناء التدهور اخلطير 

و1998م  1996م  أعوام  في  املاء  حرارة  درجات  في  الكبير  االرتفاع  نتيجة 

و2002م. يبدو أنه في الوقت الذي ال تزال فيه أنواع املرجان املنضدي/األكروبورا 
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واجمللس األعلى بقطر وشراء املزيد من البيانات من مصادر مستقلة في إعداد العديد من خرائط البيانات األساسية التي تشمل املنتجات التالية: 

خرائط للمناطق ذات األهمية اخلاصة )بناء على رأي اخلبراء بعد مشاهدة الصور الفضائية(  -
العديد من اخلرائط الشاملة ملنطقة الدراسة التي ميكن التعامل معها باستخدام نظام املعلومات اجلغرافية بكل سهولة ويسر.   -

مجموعة صور متسلسلة تغطي منطقة الدراسة بالكامل.  -
مت توفير البيانات لكل من هذه املنتجات لهيئة البيئة بأبوظبي واجمللس األعلى بقطر اللذين سيكونا مالكي بيانات املشروع وسيتم التعامل 

مع أية استفسارات حول البيانات وتوزيعها من خالل هاتني اجلهتني.

التحويل والتصحيح اجلغرافي للصور الفضائية مقابل نقاط الضبط امليداني والبيانات املرجعية وتقدمي نسخة ملونة   l
ومطبوعة منها لكل من هيئة البيئة بأبوظبي واجمللس األعلى بقطر، باإلضافة إلى حتميل نسخة الكترونية في نظام 

املعلومات اجلغرافية املوجود لدى الطرفني.
 مت إجراء عمليات الضبط األرضي املكثفة للصور الفضائية و/أو اجملموعات املتسلسلة من الصور الفضائية التي مت حتديدها لتشمل املناطق ذات األهمية 

اخلاصة في هذا املشروع.

وتكمن أهمية الضبط األرضي فيما يلي:

التأكد من دقة اخلرائط.  -
التحويل اجلغرافي لنقاط البيانات التي ميكن أن يتم استخدامها ألغراض املراقبة املستقبلية.    -

مت القيام بعمليات الضبط األرضي خالل العديد من الرحالت امليدانية في أبوظبي  وشرق قطر على امتداد فترة تنفيذ املشروع. كما مت حتميل 

إحداثيات جميع نقاط الضبط األرضي في برنامج املالحة الذي يسمح باالنتقال الدقيق والسريع إلى مناطق الضبط األرضي.

كما مت إدخال معلومات الضبط األرضي والصور الفضائية في جداول البيانات احملفوظة في قاعدة بيانات هيئة البيئة واجمللس األعلى. وأخيراً 

مت إبراز نقاط الضبط األرضية التي حتمل رموز املعلومات املتوفرة على اخلريطة ومت حساب مقاييس الدقة اإلحصائية لها.

استكمال تصنيف مجموعات الصور املتسلسلة التي تغطي أنواع البيئات اخملتلفة والتي مت اختيارها لتمثيل الشعاب املرجانية   l
في منطقة الدراسة.

 مت وضع نظام لتصنيف الصور وتقييمها بالتعاون مع باحثني من هيئة البيئة بأبوظبي واجمللس األعلى بقطر. ومت استخدام مبدأ التعاون والعمل املشترك 
من أجل توفير منتج سهل االستخدام وميكن متابعة تطويره ضمن البرامج املتوفرة لدى اجلهتني املذكورتني. على سبيل املثال ميكن إدخال ملفات البيانات 

املكانية geo-tiff files اخلاصة بتصنيف الصور الفضائية إلى أي نظام للمعلومات اجلغرافية.

الصور الفضائية مبقاييس الرسم الدقيقة والتي تصلح للتحقق من دقتها الستخدامها في إعداد اخلرائط والتحويل اجلغرافي   l
لنقاط البيانات ألغراض املراقبة املستقبلية. 

مت استكمال تصنيف خرائط بوطينة وراس غناضة وحالول في املركز األمريكي لبحوث الشعاب املرجانية في فلوريدا ومت تقدميها لهيئة البيئة واجمللس 

األعلى للمراجعة املستقلة، ومتت إضافة الصور الدقيقة والتصنيفات إلى خريطة البيئات. وقد ساهم تصحيح بيانات األرصاد اجلوي وإزالة الومضات في 

تدقيق اخلرائط التفصيلية لبوطينة وراس غناضة. كما مت توفير الصور التي تكون اخلرائط الدقيقة للبيئات لبوطينة بالرغم من العكر في املنطقة، وبذلك 

متت تغطية البقع املرجانية الكثيفة.

التقييم اإلحصائي للبيانات امليدانية للشعاب املرجانية.  l
تقرير  استكمال  ذلك  إلى  باإلضافة  ومت  الفضائية،  الصور  تصنيف  يحدد كيفية  تقرير  تقدمي مسودة  مت  األعلى،  واجمللس  البيئة  هيئة  لطلب   استجابة 
الدقة واإلحصائيات )تضمن جتميع تقرير شامل بنظام املعلومات اجلغرافية( ومت تقدمي التقرير إلى الهيئة واجمللس ملراجعته. ونظراً لعدم تلقي مالحظات 

على التقرير فقد مت اعتباره تقريراً نهائياً. 

الدقيق ملستويات اخلشونة  يخلص التقرير إلى أنه من خالل تقييم جميع النتائج التي حصل عليها املشروع، ميكن استخدام الندسات TM للتصنيف 

السطحية للبيئات ملناطق واسعة مثل جنوب شرق اخلليج العربي، بافتراض وجود معلومات ضبط أرضية كافية. باإلضافة إلى ذلك، حينما ينظر إلى 

املناطق الصغيرة مبعزل عن بقية املنطقة )مثل شواطئ جزيرة بوطينة(، فإن الندسات ETM+ يؤدي إلى تصنيف يرتقي ملستوى الصور املشاهدة بجهاز 

استشعار كويك بيرد وذلك في حالة استهداف جتمعات متباينة السطح اخلارجي. 



دراسة الشعاب املرجانية في أبوظبي وشرق قطر   21 20  دراسة الشعاب املرجانية في أبوظبي وشرق قطر



دراسة الشعاب املرجانية في أبوظبي وشرق قطر   21 20  دراسة الشعاب املرجانية في أبوظبي وشرق قطر

منخفضة - حيث مت رصد 3 أنواع فقط من مجمل 6 أنواع كانت موجودة قبل الظواهر احلرارية – فإنه لم حتدث حتوالت رئيسية في وجود األنواع بصورة 

عامة. التغير الرئيسي هو التقليل من سيادة أنواع األكروربورا في املنطقة.

تصميم محطات مراقبة الشعب املرجانية  l
 تضمن تصميم احملطات )3( مكونات هي مستوطنة صناعية للمرجان تتكون من رف من قطع البالط املسطحة، ومقاطع للتصوير، وأجهزة لتسجيل 

درجات احلرارة. 

رف البالطات املسطحة: ميثل تركيب رف البالطات املسطحة شجرة ذات فروع أفقية ميكن أن تكون متوازية أو متعامدة أما البالطات   -
املسطحة فهي عبارة عن بالطات صغيرة مصنوعة من مواد مشابهة ملادة الشعاب مثل السيراميك أو احلجر اجليري غير الالمع و 

تعمل البالطات كأسطح اصطناعية ميكن أن تلتصق بها يرقات املرجان لتكون شعاب مرجانية جديدة عليها مما يشير إلى استمرار منو 

وتكاثر الشعاب في املنطقة املعنية.

ووفاة  منو  معدالت  ومعرفة  الطويل  املدى  على  املرجان  تكاثر  مراقبة  من  الباحثني  لتمكني  املقاطع  تصوير  يتم  التصوير:  مقاطع   -
املرجان في منطقة محددة و تساعد عالمات حتديد املقطع على تكرار الصور بتحديد نقاط بداية ونهاية املقطع للمسوحات القادمة. 

وتستخدم محطات الصور في جنوب اخلليج العربي أسلوب جنمة املرسيدس الثالثية. وفي الوضع األمثل يكون رف البالط هو النقطة 

املركزية للنجمة ويتم حتديد )3( عالمات على بعد حوالي )12( متراً من ذلك املركز بزاوية قدرها 120 درجة مئوية. وميكن توصيل 

أشرطة قياس من النقطة املركزية إلى العالمات الثالثية لرسم شكل جنمة املرسيدس.

ومبجرد وضع العالمات في مكانها، يتم التقاط صور رقمية على امتداد األضالع الثالثة للنجمة ويتم استخدام مثبت للكاميرا للتأكد 

من أن كل صورة يتم التقاطها بنفس الزاوية واملسافة من الشعاب. يتيح ذلك تكرار الصور بعد فترة من الزمن أو حينما يتم إشراك 

عدة مصورين. 

القراءات  هذه  توفر  ساعة.  كل  رأس  على  احمليطة  املياه  حرارة  درجات  لتسجيل  املاء  حتت  اجلهاز  تثبيت  يتم  احلرارة:  تسجيل  جهاز   -
السجالت اليومية واملوسمية والسنوية لدرجات احلرارة.

تركيب محطات مراقبة املرجان: مت تقييم )19( موقعاً من حيث مالءمتها لتركيب محطات املراقبة الدائمة في مواقع رئيسية في اخلليج   l
العربي. مت إنشاء سجل مركزي حملطات املراقبة ملتابعة األعمال امليدانية للفترة 2007-2005م وخطط العامني 2009-2008 لكل موقع. 

)امللحق رقم 2 يتضمن تقريراً عن الزيارات امليدانية(. وقد مت في هذا الصدد القيام مبا يلي:
تركيب )12( محطة رصد ملراقبة املرجان:   -

)8( محطات في أبوظبي: محطة في كل من احليل ومكاسب والسعديات وراس غناضة ومحطتان في الياسات وبوطينة.   l
إحدى احملطتني في الياسات غير مكتملة حيث تتكون من رف البالطات املسطحة فقط. 

غير  دملا  حالة  حالول. محطة  في  ومحطتان  الغابي  وفاشة  دملا  حالة  من  كل  في  قطر: محطة  شرق  في  )4( محطات   l
مكتملة وتتكون من رف البالط فقط.

ترشيح موقع إلنشاء محطة بعد تقييمها بواسطة اجمللس األعلى بقطر في وقت الحق.  -
عام  في  احملطة  إنشاء  دون  حالت  القوية  التيارات  أن  إال  جيدة  صحية  بحالة  مرجان  به  يوجد  العرشان  أم  في  موقع  استكشاف   -

2006م.
حتديد )6( مواقع غير نشطة.  -

الشعاب ال حتتوي على  بنية  أن  إال  2006م  لتركيب محطة رصد في عام  )قطر( مت ترشيحه  استكشاف موقع في جزيرة اسحات   -
مرجان حي وتقرر أن املوقع غير مناسب لتركيب احملطة.

زيارة موقع بالقرب من إحدى العوامات املالحية في قطر إلنشاء محطة رصد في عام 2006م. كان املرجان بحالة جيدة إال أن العمق   -
غير مناسب للتدريب. قد يرى اجمللس األعلى إنشاء محطة في هذا املوقع في املستقبل.

تتكون من شعاب  أنها وجدت غير مناسبة ألنها  إال  2006م  العديد في قطر إلنشاء محطة رصد في عام  معاينة موقع في خور   -
محارية ملتصقة بطحالب وهياكل ال يوجد بها املرجان احلي.

بدأ تثبيت رفي بالط في اثنني من املواقع في عام 2005م في دملا بأبوظبي وشراعوه بقطر، إال أنها وجدت مقلوبة في عام 2006م،   -
وذلك ألن الرمال والطبقات الصخرية الصلبة غير مناسبة لتركيب محطات املراقبة الدائمة.



جميع الشركاء وهم يستلمون جائزة
مجلة بايب الين للتميز البيئي في احلفل الذي مت
أبظبي. 2006 في  يوم 3 ديسمبر 
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االهتمام  ومجاالت  األنواع  هذه  لها  تتعرض  التي  اخملاطر  ملناقشة 

املشترك والتعاون في تنفيذ احللول املناسبة للمحافظة عليها.

من  فريق  مع  الرئيسي  الباحث  بيرنهارد  الدكتور  املنتدى  في  وشارك 

املؤمتر  خصص  والدوحة.  أبوظبي  من  املشروع  في  العاملني  الباحثني 

اليومني األول والثاني منه ملناقشة اجلهود اإلقليمية للمحافظة على 

الشعاب املرجانية.

األعلى،  واجمللس  البيئة  بهيئة  الباحثون  قدمها  التي  لألبحاث  ووفقاً   
أكثر  تضمان  أبوظبي،  في  غناضة  وراس  قطر  في  حالول  جزيرة  فإن 

أبوظبي  في  ودملا  الياسات  جزيرتا  وجتدداً. كما سجلت  املرجان حيوية 

معدالت منو جيدة للمرجان وغطاء مرجانياً عالياً. ومتت مناقشة مشروع دراسة الشعاب املرجانية في أبوظبي وشرق قطر باعتباره مشروعاً منوذجياً في 

املنطقة يتم بتعاون وثيق بني اجلهات احلكومية وغير احلكومية للتأكد من اتخاذ إجراءات فعالة حلماية املوارد البيئية في اخلليج.

املشاركة في املؤمتر الدولي جلمعية مهندسي البترول )SPE( للصحة والسالمة والبيئة في فرنسا  l
سيتم تقدمي ورقة بحث علمية عن املشروع في مؤمتر جمعية مهندسي البترول للصحة 

والسالمة والبيئة الذي سينعقد في فرنسا في شهر إبريل من العام اجلاري. يعد هذا املؤمتر 

ستشرح  العالم.  في  والغاز  النفط  ملنتجي  والبيئة  والسالمة  الصحة  مؤمترات  أهم  من 

الورقة نبذة عن خلفية املشروع، الهيكل، اإلجنازات واالستراتيجيات التي مت تطبيقها لتعزيز 

اجلهات  جلميع  والعلمية  التقنية  السياسية،  املستويات،  كافة  على  املشروع  استفادة 

املشاركة.

جائزة التميز في مجال املشاريع واملنتجات البيئية  l
فاز مشروع دراسة الشعاب املرجانية في أبوظبي وشرق قطر بجائزة التميز في مجال البيئة 

2006 في مؤمتر بحار اجلزيرة العربية الذي عقد مؤخراً في دبي ونظمته املنظمة اإلقليمية 
قطر  للبترول،  الوطنية  أبوظبي  شركة  من  كل  عضويتها  تشمل  التي  النظيفة  للبحار 

بترول  دبي، شركة  بترول  مارسك، شركة   ،BAPCO السعودية،  ارامكو   ،PDO للبترول، 

استراتيجية  “وضع  بعنوان  ورقة  لتقدمي  للطاقة  دولفني  اجلائزة لشركة  منح  ارامكو تكسيكو. مت  البحري وشركة  للبترول  الهندية  الشركة  الكويت، 

إقليمية للمحافظة على املرجان – منظور شركة دولفني للطاقة”. مت إعداد امللخص االستعراضي بواسطة ماركوس شاندالر املدير البيئي في دولفني 

وقدمها املهندس البيئي مروان الكندي.  

التي  2006م  الطاقة  مجال  في  التميز  جوائز  بإحدى  الفوز   l
تنظمها مجلة بايب الين وهي جائزة التميز في مجال البيئة.

مشروع  باختيار  الين  بايب  مجلة  قامت  للنشر،  ريفلكس  شركة  عن  بالنيابة 

دراسة الشعاب املرجانية في أبوظبي وشرق قطر الستالم جائزة التميز البيئي 

لفعالية التميز في الطاقة 2006.
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بدأ العمل في موقع القفاي في أبوظبي في عام 2005م والذي يوجد ضمن املياه احملظورة بواسطة حرس السواحل ولذلك مت سحبه   -
من قائمة املواقع النشطة.

يتم تركيب احملطات بتركيب الرفوف وعالمات املقطع في األرضية وتثبيتها بصمغ مائي خفيف الوزن وسريع التصلب. ومبجرد جفاف الالصق، 

يتم تثبيت البالط على الرف، وتوضع أجهزة تسجيل احلرارة عند توفرها. ويتم بعد ذلك التقاط الصور الرقمية وتسجيل البيانات القاعية 

للموقع. وقد مت إعداد جداول منوذجية لتسجيل بيانات العمق حلساب درجة امليل واملسافات الكنتورية القاعية حلساب درجة تغضن املرجان 

وتسجيل أعداد قنافذ البحر واألسماك النجمية الشوكية وغير ذلك من البيانات ذات الصلة.

استكمال خطة احملافظة على املرجان في أبوظبي وشرق قطر.  l
لقد مت االنتهاء في شهر ديسمبر 2007 من إعداد التقرير النهائي لبرنامج اإلدارة واحملافظة واملسئوليات للمحافظة على الشعب املرجانية، مع مشاركة 

فعالة من اجلهات املشاركة. لقد مت توفير ملخص عن هذا التقرير في احمللق رقم 3.

)2-3(  بناء القدرات املؤسسية والنتائج املثمرة
)2-3-1( ملخص أهم اإلجنازات

في عام 2005م تلقى 26 باحثاً ومتدرباً من هيئة البيئة بأبوظبي واجمللس األعلى بقطر مجموعة من الدروس النظرية التي عرفتهم على   l
تقنيات االستشعار من بعد املستخدمة في املشروع وإيكولوجية الشعاب املرجانية وأنواعها في اخلليج العربي وتقنيات مراقبة الشعاب 

املرجانية.

مت اختيار )12( باحثاً في البيئة البحرية من هيئة البيئة واجمللس األعلى لتلقي تدريبات مكثفة نظرياً وعملياً. مت استكمال برامج التدريب   l
في )3( رحالت ميدانية في أبوظبي وقطر خالل عام 2006م.

مت استكمال دليل التدريب وتوزيعه على املشاركني في املشروع.  l
مت وضع أدوات التعرف على املرجان والتي تتضمن برنامج التعريف التفاعلي وبرنامج التعريف املصور ومصفوفة حتديد النوع.  l

استكمال خطة إدارة الشعاب املرجانية  -
املشاركة في مؤمتر حماية احلياة البحرية 2006م.  l

مت عقد اجتماعات اللجنة اإلدارية كل )3( اشهر بالتناوب بني أبوظبي والدوحة.  l
الفوز بجائزة للتميز في مجال البيئة 2006م  l

جائزة التميز البيئي لعام 2006م.  l
جمع املزيد من الصور للفيلم الوثائقي للشعاب املرجانية الذي سيتم إنتاجه قريباً.  l

زيادة التوعية باملشروع بني أوساط األطراف املعنية.  l
تنظيم املهمة التدريبية في معهد الشعاب املرجانية في فلوريدا في يونيو 2006م.  l

إعداد ورقة علمية مشتركة مت تقدميها في مؤمتر عاملي )سبتمبر 2006م ، برميني، أملانيا( بواسطة هيئة البيئة واجمللس األعلى وجمعية   l
اإلمارات – الصندوق العاملي

تنفيذ برنامج للتوعية حول أهمية احملافظة على الشعاب املرجانية في كلية الطالبات التابعة لكليات التقنية العليا بأبوظبي.  l
 

 )2-3-2( املشاركة في املناسبات العلمية واجلوائز
املشاركة في منتدى حماية احلياة البحرية الذي انعقد في أبوظبي   l

من 11 – 14 سبتمبر 2006.

مت عقد املنتدى حتت رعاية وزارة البيئة واملياه وهو األول من نوعه الذي تستضيفه حمعية 

اإلمارات للحياة الفطرية – الصندوق العاملي لصون الطبيعة كمؤمتر إقليمي ملناقشة 

مسئولون  املؤمتر  في  شارك  املرجانية.  والشعاب  البحرية  السالحف  حماية  قضايا 

وأكادمييون  وباحثون  وبيولوجيني  حكوميون وممثلون للمنظمات غير احلكومية وعلماء 
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)3( االعتبارات الفنية
 )3-1( خريطة املرجان واملياه الضحلة

)3-1-1( صور الندسات:
مت االتفاق على أن أفضل الطرق من الناحية العملية لرسم خرائط منطقة املرجان في أبوظبي وشرق قطر هي استخدام صور الندسات مع عدد كبير من 

نقاط الضبط األرضي. وهنالك عامل إضافي في هذا الصدد هو أن احلصول على صور فضائية بدرجة وضوح منخفضة هو أسرع وأجدى طريقة ملسح 

املنطقة. وفي جميع احلاالت، يتطلب املسح حتديد عدد كبير من نقاط الضبط األرضي على بيانات عالية الوضوح وقابلة للمعاجلة. مت احلصول على البيانات 

األساسية اخملتارة والصور الفضائية لالندسات داخلياً من قواعد البيانات اخلاصة بهيئة البيئة – أبوظبي. ومت إنتاج صور إضافية بواسطة جمعية اإلمارات 

واسعة  بيانات الندسات  أن  الدراسة. وحيث  وبالتالي فقد مت استكمال تغطية معظم منطقة  الطبيعة  العاملي لصون  – الصندوق  الفطرية  للحياة 

االستخدام كمنتجات بيانات قياسية، فقد وافقت جميع األطراف على أنها أفضل تنسيق بيانات مناسب للمتدربني.

كخطوة أولى ملعاجلة البيانات، مت وضعها في سياق متصل. ومت التأكد من دقة املرجعية اجلغرافية بالرجوع إلى نقاط الضبط األرضية. لم تتوفر نقاط 

معيارية خاصة بقياسات األرض geodetic fiducial points ، ولذلك مت رسم النقاط املسجلة بجهاز حتديد املواقع العاملية GPS في اخلريطة ثالثية 

األبعاد real time ومتت مقارنتها باملوقع الفعلي ومت التأكد من دقتها )أي حينما قام جامع البيانات بتحديد موقعه باألبعاد الثالثية على صورة الندسات 

ووقف بجانب منزل، فإن املوقع اجلغرافي للصورة كان دقيقاً(. وحينما يتم الشك في الدقة، يتم القيام بتصحيحها. مت نشر النسخ املطبوعة وااللكترونية 

البيئة  للخرائط ضمن التقارير واملطبوعات التي مت تسليمها إلى الشركاء كمراجع للدراسة. كما مت حتميل نسخة الكترونية في قاعدة بيانات هيئة 

واجمللس األعلى وتسليم نسخة على اسطوانات ممغنطة CD ملدراء الشبكات في الهيئة واجمللس.

لوحظ أن صور الندسات التي مت استخدامها كان قد مت احلصول عليها في ظروف مختلفة من حيث درجة عكر املياه والغطاء السحابي والتي جعلت من 

الضروري تصحيح الصور وتنظيفها وإخفاء بعض التفاصيل غير ذات الصلة. متت معاجلة البيانات بدرجة وضوح 11 بت جلهاز قياس مستوى اإلشعاع 

وإزالة الوميض الشمسي الذي تسبب فيه انعكاس أشعة الشمس بزاوية عالية على األمواج غير املنتظمة باستخدام لوغريثم مصمم لذلك. ومتت 

معايرة مستويات إشعاع الصور اخلالية من الوميض الستعادتها على مستشعر قطري لتصحيحها بعد ذلك وإزالة تأثيرات العوامل اجلوية باستخدام 

برنامج التحليل اخلطي السريع للعوامل اجلوية باستخدام املكعبات الطيفية )FLAASH( من برنامج االستشعار من بعد ENVI )بواسطة شركة 

إلى االمتصاص اجلوي  MODTRAN4 باإلضافة  انتقال اإلشعاع  Research Systems Inc( ويجمع فالش بني برنامج منذجة رمز  البحوث  أنظمة 

والتشتت والنماذج والتصحيحات للتأثيرات املتجاورة. ومت قياس درجة االنعكاس اإلشعاعي خملرج الفالش قياساً على االنعكاس اإلشعاعي في حالة النمط 

التالية. ثم مت إجراء  إزالتها من املعاجلات  البرية املتأثرة بالسحب ومتت  اإلشعاعي الالمبري لألسطح. قبل التصنيف، مت حجب املياه العميقة واملناطق 

الناجم عن التصنيف، متت فلترة  )kernel( للحصول على طبقات إيكولوجية متعددة. لتقليل اإلرباك  التصنيف بشكل متكرر باستخدام لوغريثم 

اخلرائط املعاجلة بفلتر وسيط مت تكوينه مبتجاورة 3×3 بيكسل. الطبقات التي كانت بها أخطاء واضحة، مت حتريرها حسب القرائن للتأكد من التمثيل 

احلقيقي للخاصية القاعية.

مت جمع معلومات من أكثر من 1.000 نقطة للضبط األرضي وتقييم الدقة. تتكون معلومات الضبط األرضي من وصف املرجعية اجلغرافية لنوع القاع 

والتي تؤخذ من الغوص املوضعي أو بنظر الغواص بجانب القارب باستخدام 

النظارة املائية.

وقد مت استخدام عدة طرق في التصنيف اللوغريثمي، تتضمن ما يلي:

وإنتاج   ENVI إنفي  لبرنامج  املراقب  وغير  املراقب  التصنيف   l
خرائط بهذه الطريقة.

وإنتاج   Matlab الب  مات  لبرنامج  مراقب  ومصنف  رمز  وضع   l
خريطة بهذه الطريقة.

)3-1-2( تدقيق اخلريطة الكبيرة للمسح البحري:
لتجانس التصنيف، من املهم أن حتتوي أوجه معينة من جزء واحد من الصورة 

في  توجد  أن  الذي ميكن  الركيزة  نوع  بنفس  للمقارنة  قابل  رمز طيفي  على 
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)3-2( تقييم ومراقبة الشعاب املرجانية
 )3-2-1( التقييم:

اجلزر البحرية والشواطئ في إمارة أبوظبي تأوي بعضاً من أكثف موارد الشعاب املرجانية وأكثرها أهمية من الناحية البيولوجية في منطقة اخلليج العربي 

بأسرها. التقييم السريع في الربع األول من عام 2005م، تضمن مهاماً هامة ومركزة لتقييم حالة موارد الشعاب املرجانية في أبوظبي وشرق قطر بعد 

مرور ثالثة من الظواهر احلرارية املسببة حلاالت اإلجهاد الطبيعي أو حاالت االرتفاع االستثنائي في درجة حرارة سطح املياه في أعوام 1996 و1998م و2002م 

والتي تسببت في موت الكثير من املرجان. اعتقد أن املهمة ستؤكد ما إذا كان من املمكن مالحظة جتدد املرجان أو عدم جتدده لتقييم إمكانية استعادة 

الشعاب املتدهورة.

الطرق املستخدمة أثناء هذه املهمة كانت التقييم السريع وحتديد أكبر عدد من نقاط الضبط األرضي.

يوجد املرجان في أبوظبي وشرق قطر في ثالثة أشكال بيوغرافية على النحو التالي:

الشعاب املرجانية التي تتكون من عدة أمتار من هياكل سميكة وهي تعيش في مناطق منوها الطبيعي. ويقوم املرجان ببناء الهياكل اجليرية   -1

املتصلة. وميكن تقسيم الشعاب الهيكلية إلى أقسام فرعية على النحو التالي:

الشعاب الهامشية    -
الشعاب السلسلية  -

الشعاب الرقاعية  -
-  السجادات املرجانية: تتكون من هياكل ممتدة جانبياً حتت سطح املاء. ومتثل أوسع النظم البيئية املرجانية انتشاراً في اخلليج العربي.  2

مجموعات املرجان غير الهيكلية هي جتمعات منعزلة من املرجان تتكون من القليل من مجموعات املرجان املتفرقة وهي بصورة عامة ال    -  3
تتصل ببعضها البعض وال تتشابك.

ينمو مرجان أبوظبي وشرق قطر في واحدة من أكثر البيئات قسوة وإجهاداً للمرجان من أي مكان آخر في العالم. وهنالك تفاوت كبير في درجات احلرارة 

بني الصيف والشتاء يزيد على 20 درجة مئوية ويؤثر هذا التفاوت بشكل كبير على املرجان. طوال عشر سنوات تكررت حوادث االنخفاض واالرتفاع العالي 

لدرجات احلرارة لفترات طويلة متصلة بصورة مميتة للمرجان. 

مت تسجيل العديد من هذه الظواهر احلرارية في املنطقة ويعتقد أن مجموعات املرجان في اخلليج العربي ميثل نظاماً ديناميكياً ينكمش ويتمدد في رد 

فعل على حوادث موت املرجان بفعل الظواهر املتكررة واملمتدة الرتفاع درجة احلرارة. خالل السنوات التي ترتفع فيها احلرارة، فإن جميع أنواع املرجان أو أنواع 

معينة منه تتعرض للهالك بصورة منتظمة ومؤثرة وتتعرض أحياناً لإلبادة اجلماعية.

صيف عام 1996م: ارتفعت درجة احلرارة ملدة )3( اشهر كاملة مبا يزيد على 2.5 درجة من املتوسط احمللي، مما أدى إلى هالك مرجان   l
األكروبورا )املرجان املنضدي(. وتعتبر أنواع هذا املرجان أسرع وأقوى منواً باملقارنة مع األنواع األخرى.

صيف عام 1998م: ارتفعت درجة احلرارة  بنفس املعدل السابق ولكن ملدة )4( شهور كاملة مما أدى إلى املزيد من حاالت املوت بني   l
جميع أنواع املرجان في املنطقة وإلى موت جميع املرجان في بعض املناطق.

إلى  أدى  السابقة  السنوات  من  اجملهد  البيئي  النظام  أن  إال  واحد،  وملدة شهر  أقل  احلرارة مبعدل  درجة  2002م: ارتفعت  عام  صيف   l
تعرضها إلى املزيد من اإلجهاد مما أدى إلى ابيضاض الكثير من املرجان املتبقي على قيد احلياة.

2005-2002م: لم يستمر ارتفاع درجات احلرارة لفترات مؤثرة في منطقة أبوظبي. وبالتالي أصبح باإلمكان تقييم مقدرة املرجان   l
على التجدد بعد الظروف القاسية التي تعرض لها في الفترات الثالثة املذكورة.

وقد مت التمثيل البياني للتطور املتتابع للمرجان املشتق من سلسلة البيانات اإليكولوجية الزمنية  والتحليل املكاني، والتي مت احلصول عليها بواسطة 

املعهد البترولي في الفترة 1995م2003-م.

ولم يتم حتى اآلن التعرف على حالة انقراض تام ألحد أنواع املرجان، إال أن اجملموعة الكلية للمرجان ما زالت تتكون من عدد قليل من األنواع والغطاء املرجاني 

يظل عند مستوى منخفض باملقارنة مع وضعه السابق.  جميع املرجان الذي متت مشاهدته في مختلف املواقع حول اجلزر في جميع أنحاء املنطقة يحمل 

دالئل واضحة على التكاثر اجلنسي واالنتشار الفعال لألمشاج الناجتة عن البويضات واحليوانات املنوية التي يفرزها املرجان أعلى التيار. وليست هنالك دالئل 

على التكاثر الالجنسي في املرجان ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى أن املستعمرات ما زالت صغيرة احلجم حيث يحدث التكاثر الالجنسي في مرجان األكروبورا 

كبير احلجم. ويشير التجدد والتكاثر النشط إلى أن املرجان املتبقي في صحة جيدة وإال ملا استطاع النجاح في التكاثر. وعليه هناك أمل في االستعادة 

الكاملة للنظم البيئية للمرجان في املنطقة.
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جدول محطات املراقبة

االسم محطة املراقبة
ASHAT األشات
HIEL1 احليل
BUOY1 العوامة
DELM 1 دملا
HALT 1 حالة دملا
HALU2 2 حالول
HALU1 1 حالول
FASH1 الفشت الغربي
UDAID حور العديد
MKSB1 مكاسب
QFAY1 قفاي
SHRW1 الروع
ARSN1 أم العرشان
YSAT1 الياسات العليا
YSAT2 الياسات السفلى
BUTN1 بوطينة
BUTN2 بوطينة
SDYT1 السعديات
GHAN1 راس غناضه

ما  غالباً  املتشابهة  لألوجه  الطيفية  الرموز  أن  إال  الصور.  مجموعة  من  مختلفة  أجزاء 

تكون متطابقة نظراً للطيف االصطناعي للصور الذي يحدث نتيجة لعملية اقتناء الصور 

والتأثيرات اجلوية وغالباً ما تتم مالحظتها في اجملموعات املكثفة من الصور. نظراً ألن صور 

ETM+ ليست متشابهة في رموزها الطيفية، من الضروري إعادة تصغير حجم اجملموعة 
إلى 31 حجم أصغر من مجموعات الصور، متثل كل منها مساحة على اخلريطة.

مت أخذ 31 مجموعة مصغرة من املناطق البحرية وتقرر تصنيف اخلصائص البحرية ملنطقة 

جنوب شرق اخلليج العربي بصورة منفصلة من اخلط الساحلي نسبة لصعوبة مطابقة 

الرموز الطيفية لألوجه املتشابهة في املنطقتني.

ميكن أن يعاني تصنيف الصور من عدم وجود الترابط املكاني )ثغرات في املناطق املصنفة(. 

املناطق  لتجميع  فلتر  استخدام  مت  املراقبة،  وغير  املراقبة  التصنيف  عمليات  جميع  وفي 

املتشابهة معاً باستخدام العوامل املورفولوجية. ميكن استخدام فلتر أكثر تشدداً لتدقيق 

جتميع  يساعد  اجملاورة.  اجملموعة  برموز  تتلوث  أن  ميكن  البيانات  مجموعة  أن  إال  الصور، 

اجملموعات على حل هذه املشكلة. ويتم جتميع اجملموعات اخملتارة معاً في البداية بواسطة 

معيار عام، ثم يتم تقليلها باستخدام الوحدةkernel  بحجم 3×3 بكسل. ال حتسن فلترة 

التصنيف من الترابط املكاني إال أنه وبتجميع البكسالت معاً تقل درجة الوضوح املكاني 

  ArcGIS برنامج  إلى  لتصديرها  ضروري  أمر  املصنفة  للصور  املتجه  التصميم  للصور. 

التصنيف  إجراء  يتم  أن  ذلك  يتطلب  النهائية.  اخلريطة  الستضافة  استخدامه  مت  الذي 

ميكن  والذي   vector format املتجهات  شكل  إلى  حتويله  rasterليتم  نقطي  بشكل 

قراءته حينها بواسطة برنامج خرائط املعلومات اجلغرافية ArcGIS  . وقد مت حفظ كل 

من اجملموعات السبع التي يتم حتديدها أثناء عملية التصنيف في شكل متجهات بصف 
واحد لكل طبقة. املتجهات الناجتة مت حفظها في ملفات shapefiles  منفردة حيث مت تضمني كل صف في ملفه اخلاص به. ويتم حتميل هذه امللفات 

كطبقات في ArcGIS   إلنتاج اخلريطة النهائية.

)3-1-3( اخلرائط الدقيقة:
بعد مناقشة فريق املشروع للعديد من املواقع املستهدفة لرسم اخلرائط الدقيقة، مت حتديد منطقتني في أبوظبي ومنطقة في شرق قطر ملا لتلك املناطق 

من أهمية للجهات البيئية املسؤولية واجلهة الراعية للمشروع وهي:

املياه الضحلة حول جزيرة بوطينة  -
املنطقة بني راس حنيورةوراس غناضه وجزيرة حالول  -

وقد حصل املشروع على صور فضائية من إيكونوس وكويك بيرد للمناطق املعنية في أبوظبي، فيما حصل اجمللس األعلى على صور ملنطقة حالول من 

مصادره اخلاصة نسبة لتوفرها لديهم وألن الصور اجلديدة حلالول من خالل املشروع رمبا ستكون ذات نوعية متدنية نسبة للغطاء السحابي الذي يحول 

دون وضوح العديد من اخلصائص.

مت حتديد نقاط ضبط أرضي مكثفة للمناطق احملددة املذكورة أعاله. وميكن استخدام نفس نقاط الضبط األرضي للمرجعية اجلغرافية للصورة الفضائية 

ذات املستوى العالي من الوضوح من منتجات الندسات. يسمح ذلك بتقليل تكلفة العمل امليداني ومعاجلة البيانات. ويعتبر الضبط األرضي عملية هامة 

للتحقق من دقة اخلرائط باإلضافة إلى املرجعية اجلغرافية لنقاط البيانات ألغراض املراقبة املستقبلية.

في طريقة مشابهة كما في عمل التصنيف ملنتجات الندسات، مت استخدام منوذج لوغريثمي لتصنيف الصور إلنتاج اخلرائط مبقاييس الرسم الدقيقة 

 geo-tiff  بالتعاون مع الباحثني في هيئة البيئة واجمللس األعلى. على سبيل املثال، مت بناء على تصنيف الصور إنتاج سلسلة من ملفات البيانات املكانية

التي ميكن تصديرها إلى أي نوع من ملفات نظم املعلومات اجلغرافية. في الوقت الراهن، توجد ملفات تصنيف أولي ميكن فلترتها بالتعاون بني الباحثني 

في الهيئة واجمللس. وقد مت حتويل التصنيف املبدئي لبوطينة وراس غناضه باإلضافة إلى الصور  إلى هيئة البيئة في بداية يونيو 2006م. ومت التركيز على 

العمل النهائي على موقع حالول في فلوريدا في ديسمبر 2007م.
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وقد بني التقييم بوضوح أن الشعاب املرجانية في أبوظبي وشرق قطر ليست ميتة وما زالت بحاجة إلى احلماية. 

)3-2-2(  جمع البيانات من محطات املراقبة
مت احلصول على تسجيالت درجات احلرارة من موقع الياسات )1( ومكاسب ودملا )1( وشراعوه. وقدمت هذه التسجيالت مجموعة بيانات لدرجات حرارة املاء 

للفترة من سبتمبر 2005م إلى أكتوبر - نوفمبر 2006 مبتوسط 28.2 درجة مئوية وبحد أدنى قدره 16.2 درجة في 31 يناير 2006م وحد أعلى قدره 36.2 درجة 

في 23 أغسطس 2006م. وكانت السجالت السنوية جلميع املواقع متقاربة جداً مما يعتبر مؤشراً على أن درجة حرارة املاء ثابتة مكانياً في جميع املواقع 

الضحلة )أقل من 6 أمتار( مبنطقة جنوب شرق اخلليج العربي.

عامي  شتاء  بني  املوسمية  االختالفات  يبني  2007م  أغسطس  إلى  2005م  سبتمبر  من  الياسات  من  عامني  ملدة  احلرارة  لدرجات  سجل  إعداد   l
2005-2006م وشتاء عامي 2006-2007م.

انخفضت درجة احلرارة في الشتاء من 30 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية في الوقت نفسه تقريباً في الشتاءين املذكورين، إال أنها تتغير   l
مبعدالت مختلفة. بدأ انخفاض درجة احلرارة في اخلامس من نوفمبر 2005م في الشتاء األول وفي 9 نوفمبر في الشتاء الثاني واستمر

متتالية خالل شتاء 2005/2006 باملقارنة مع 77 يوماً متتالية من شتاء 2006/2007م.

ارتفعت درجة احلرارة في الربيع من 20 درجة إلى 30 درجة مئوية ابتداء من 28 فبراير 2006 و10 مارس 2007م واستمر االرتفاع مبعدل 0.12   l
درجة في اليوم و0.15 درجة في اليوم على التوالي. وصلت درجة احلرارة إلى 30 درجة مئوية في 21 مارس 2006م و16 مايو 2007م.

 االنخفاض مبعدل 0.13 
و0.22  اليوم  في  درجة 

على  اليوم  في  درجة 

درجات  وصلت  التوالي. 

 20 إلى  املياه  حرارة 

 18 في  مئوية  درجة 

و24  2006م  يناير 

ديسمبر 2006.

املنطقة  ــدت  ــه ش  l
درجــة  فــي  إنخفاضاً 

درجة   20 حتت  ــرارة  احل

يوماً   )22( ملدة  مئوية 

في  احلرارة  درجات 
موقع الياسات )2(

العمق في حساب  مت استخدام قراءات   l
محطات  في  الشعاب  ميل  درجة 

أفقياً  البحر  قاع  كان  املرجان.  مراقبة 

احملطات  مواقع  معظم  في  تقريباً 

أقل  تسجيل  مت  درجة.   2.8 مبتوسط 

 0.8 وقدرها  السعديات  درجة ميل في 

لدرجة  قيمة  أعلى  تسجيل  ومت  درجة 

امليل في مكاسب وقدرها 7.5 درجة.

مواقع  في  الشعاب  ميل  بني  مقارنة 

مختلفة

درجات احلرارة في موقع الياسات (2)
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أضالع  طول  على  رقمية  صور  التقاط  مت   l
بني  مكانية  مقارنات  إجراء  ومت  املقطع 

التعرف  بعد  الرصد  محطات  مواقع 

حساب  حتليل  استكمال  ومت  املرجان  على 

نقطة املرجان CPC لصور عام 2006م. 

ومكانية  زمنية  مقارنات  إجراء  سيتم 

 – البيئة  هيئة  بواسطة  املستقبل  في 

أبوظبي واجمللس األعلى في قطر بعد جمع 

املزيد من البيانات من محطات املراقبة.

تراوح غطاء املرجان احلي من %1.3  إلى   l
 )1( وحالول  الغابي  فاشة  في   9.7%

على التوالي في عام 2006م.

تراوحت كثافة   l
املرجان من 1.0 إلى 8.4 مستعمرة في 

املتر املربع في فاشة الغابي وحالول )1( 

على التوالي.

احلجم   l
املتوسط للمستعمرة تراوح بني 33.5 

إلى 223.2 سم مربع في بوطينة )2( 

وبوطينة )1( على التوالي.

الغطاء املرجاني احلي في مواقع مختلفة

كثافة املرجان في مواقع مختلفة

مختلف  في  املستعمرات  أحجام  متوسطات 

املواقع

على  ـــات  ـــالم ع ــــد  رص ــم  ــت ي ـــم  ل  l
محطات  مواقع  في  املرض  أو  االبيضاض 

املراقبة في عام 2006م. أظهرت القليل من 

 Porites السنامي  املرجان  مستعمرات 

spp عالمات على مرض الشريط األصفر 
والياسات  والسعديات  غناضة  راس  في 

لم  املرض  أن  إال  2007م.  عام  خالل   )2(
يكن واسع االنتشار. لم يتم رصد عالمات 

على االبيضاض في محطات املراقبة أثناء 

عام 2007م.

نسبة الغطاء املرجاني احلي

مكان املوقع
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Spatial and Temporal Comparison of Sea Urchin
Density
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Spatial Comparison of Live Coral Cover (2006)
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l  مت استخدام املسافات الكنتورية على 
درجة  حلساب  املقاطع  أضالع  طول 

تراوحت  التي  الشعاب  سطح  استواء 

درجات  إلى  مشيرة   1.2-1.8 بني 

مختلفة بني املواقع.

في  الشعاب  سطح  تغضن  درجة 
مواقع مختلفة

تراوحت كثافة القنافذ البحرية على   l
 0.0-10.5 بني  املقطع  أضالع  طول 

عامي  خالل  املربع  املتر  في  حيوان 

2006م و 2007م. لم تتم مشاهدة 
أي  في  الشوكية  النجمية  األسماك 

من مواقع محطات املراقبة.

كثافة القنافذ البحرية في مواقع وفترات 
مختلفة

مت استخراج بالطات املستوطنة التي   l
موقع  من  2006م  في  وضعها  مت 

سنة  بعد  ومكاسب   )1( الياسات 

املعهد  إلى  إرسالها  ومت  املاء.  حتت 

األمريكي للشعاب املرجانية بفلوريدا 

لتقييم استقرار يرقات املرجان عليها. 

لم تتم مالحظة استقطاب لليرقات 

موقع  من  املستخرج  البالط  على 

بوليبات  استقرت  فيما  الياسات، 

املرجان التي يقل قطرها عن 4 مم على 

من  املستخرجة  البالطات  من  اثنني 

موقع احملطة في مكاسب.  

في  إضافية  بالطات  استخراج  مت   l
الياسات  موقعي  من  2007م  عام 

حتت  عامني  بعد   )2( والياسات   )1(
بعد  وبوطينة  احليل  من  وأيضا  املاء 

املعهد  إلى  إرسالها  ومت  واحد.  عام 

األمريكي ملزيد من التقييم الستقرار 

اليرقات عليها.

درجة تغضن سطح الشعاب في مواقع مختلفة
ضن

تغ
 ال

دل
مع

مكان املوقع

كثافة القنافذ البحرية في مواقع وفترات مختلفة

مكان املوقع
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مقارنة الغطاء املرجاني احلي في مواقع مختلفة (2006)
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4  خطة إدارة الشعاب املرجانية
مت إعداد تقرير يتضمن وصفاً خلطة إدارة وحماية الشعاب املرجانية باالشتراك بني هيئة البيئة واجمللس األعلى وجمعية اإلمارات للحياة الفطرية - الصندوق العاملي 

لصون الطبيعة واملعهد األمريكي للشعاب املرجانية. ميثل ذلك العمل خالصة الدراسات العلمية التي مت القيام بها بالتركيز على مجاالت االهتمام املشترك واجملموعات 

الرئيسية للمرجان في املنطقة. لقد مت شمل ملخص اخملطط التنفيذي لإلدارة في امللحق رقم 3. 

ولم يقتصر تقييم وضع الشعاب املرجانية في أبوظبي وشرق قطر على االنتشار والتنوع والوضع الصحي للشعاب املرجانية وإمنا امتد أيضاً إلى املواطن الطبيعية 

واألنواع باإلضافة إلى مناقشة اآلليات اإلدارية وحصر مختلف األطراف املعنية.

يتضمن القسم األخير من اخلطة توصيات بإنشاء محميات طبيعية خارج احملميات احلالية باإلضافة إلى وضع اللوائح اإلدارية حلماية املرجان في املناطق احملمية احلالية. 

ويقترح وضع خطة تفصيلية تشمل االولويات واجلدول الزمني للتنفيذ. 

مت تنظيم ورشة عمل مغلقة في فورت لودرديل بفلوريدا في مقر املعهد 

الفترة 25-30 يونيو 2007م، حضرها  املرجانية خالل  األمريكي للشعاب 

كل من:

محمد عادل املطوع )اجمللس األعلى – قطر(  -
أحمد املنصوري )اجمللس األعلى – قطر(  -

أشرف السبحي )هيئة البيئة – أبوظبي(  -
سعاد احلارثي )هيئة البيئة – أبوظبي(  -

كرستي فورست )املعهد األمريكي – فلوريدا(   -
د. سام بيركيز )املعهد األمريكي – فلوريدا(  -

ويندي وود )املعهد األمريكي – فلوريدا(  -
د. بيرنهارد ريقي )املعهد األمريكي – فلوريدا(  -

الصندوق   – اإلمارات  )جمعية  لوني  فريدريك  د.   -
العاملي(

رزان املبارك )جمعية اإلمارات – الصندوق العاملي(  -
هدفت الورشة إلى مناقشة خطة احملافظة على املرجان في جنوب شرق اخلليج العربي والتي تعتبر من األهداف األساسية للمشروع.

وقد كانت الورشة فرصة ثمينة الثنني من املتدربني في املشروع وهما أحمد املنصوري من قطر وسعاد احلارثي من اإلمارات للتعرف على طريقة مناقشة 

وإعداد اخلطة اإلدارية.

اآلراء  وتبادل  لالستماع  فرصة  على  الورشة  في  املشاركون  حصل  كما 

واملعلومات مع خبراء إدارة الشعاب املرجانية في فلوريدا. ومت تنظيم لقاء مع 

 )NOAA( ديفيد هيلمر من الهيئة الوطنية للمحيطات والظواهر اجلوية

مت  كما  واحمليطات.  اجلو  بحالة  اخملتصة  األمريكية  الفدرالية  الهيئة  وهي 

اجلهة  وهي  الوطنية  املتنزهات  إدارة  من  باترسون  مات  مع  لقاء  تنظيم 

املسئولة عن احملافظة على املوارد الطبيعية في الواليات املتحدة األمريكية. 

وقد أسفر هذان اللقاءان عن اإلطالع على أفضل املمارسات اإلدارية وبعض 

التجارب واملعلومات األساسية.

األمريكي  املعهد  بواسطة  أيام  خلمسة  امتدت  التي  الورشة  تنظيم  ومت 

للشعاب املرجانية وجمعية اإلمارات للحياة الفطرية – الصندوق العاملي 

لصون الطبيعة ومتخضت عن إعداد اإلطار العام خلطة احلماية.

األمريكي  املركز  من  املقدمة  اخلطة  إعداد  في  التقدم  من  املزيد  إحراز  مت 

املعنية  األطراف  جميع  بواسطة  العاملي  والصندوق  اإلمارات  وجمعية 

اتصاالت منتظمة مع معدي اخلطة.  وذلك عن طريق  التالية  في األشهر 

أبوظبي   – البيئة  هيئة  قبل  من  النهائي  التقرير  على  املوافقة  وسيتم 

واجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية في قطر.
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)5( بناء القدرات
لقد كان بناء القدرات الوطنية في مجال العلوم البحرية إلجراء البحوث املتعلقة بالشعاب املرجانية من املكونات الهامة لهذا املشروع. ومنذ بداية كل 

مرحلة من مراحل  التنفيذ، تلقى الباحثون احملليون تدريباً عملياً من خبراء املعهد األمريكي للشعاب املرجانية في غرف الدراسة وخالل األعمال واألنشطة 

امليدانية أثناء مسح الشعاب املرجانية وتقييمها ومراقبتها ورسم اخلرائط والتخطيط اإلداري.

استمر تدريب الباحثني من اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية في قطر وهيئة البيئة - أبوظبي. وقد مت وضع برنامج التدريب للسنوات الثالث وتنفيذه 

لزيادة مستويات املعرفة واخلبرة العملية في اجملاالت التالية:

الغوص لألغراض العلمية وكفاءة العمل والسالمة.  -
بيولوجية الشعاب املرجانية في اخلليج العربي والضغوط البيئية  -

العمل امليداني وجمع البيانات  -
تركيب محطات مراقبة الشعاب املرجانية واستدامتها.  -

التعامل مع بيانات االستشعار من بعد ضمن البرامج احلاسوبية املتوفرة.  -
إنتاج تقارير نظام املعلومات اجلغرافية والتقارير الشاملة.  -

التمييز بني العوامل الطبيعية واإلنسانية املؤثرة على املرجان.  -
بناء القدرات في اجمللس األعلى وهيئة البيئة: 

اشترك الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور بيرنارد ريقل والدكتور سام بيركيز في شرح اجلوانب املتصلة ببيولوجية وجيولوجية وإيكولوجية الشعاب 

املرجانية في اخلليج العربية باإلضافة إلى إعطاء فكرة عامة عن االستشعار من بعد.

مت شرح املكونات النظرية للبرنامج مع توفير نسخة مطبوعة للمتدربني والزوار وطباعة النص الكامل للدروس التي قدمها ريقل وبيركيز وإعداد قائمة 

باملراجع العلمية ذات الصلة بدراسات الشعاب املرجانية في اخلليج العربي لكي تتم االستعانة بها فيما بعد.

2005م بهدف  مت عقد أول حلقة تدريبية في أبوظبي في أواخر شهر يناير 

عالية  كانت  والتي  والغوص  القوارب  تشغيل  في  املتدربني  مقدرات  تقييم 

النظري  اجلزء  العملي على  التدريب  املتدربني يفضلون  أن  لوحظ  جداً. كما 

من البرنامج.

من أجل احملافظة على الرغبة العالية لهم في التدريب، مت تصميم برنامج 

احللقة التالية في ابريل 2005م بالتركيز على األعمال امليدانية ومت تخصيص 

احللقة للتعرف على املرجان احلي وحتديد أنواعه. حصل املتدربون على خبرة 

تقنيات  استخدام  كيفية  في  توجيههم  ومت  بالتطبيق”  “التعلم  عملية 

تقييم  إلى  باإلضافة  اجلغرافية  املواقع  حتديد  وجهاز  بعد  من  االستشعار 

الشعاب املرجانية.

في يونيو 2006م، مت تنظيم دورة تدريبية ملدة أسبوعني في املعهد الوطني 

للشعاب املرجانية بفلوريدا كان الهدف العلمي منها هو تعريف املسئولني 

اخملتصني في هيئة البيئة واجمللس األعلى بأنشطة ومهام السلطات اخملتصة 

املؤسسية  وأوضاعها  عملها  وأساليب  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 

مجموعة  على  املشاركون  تعرف  وقد  املرجانية.  الشعاب  مراقبة  وبرنامج 

األنشطة التي شملت:

التدريب على استخدامات نظام املعلومات اجلغرافية  -
الصور  من  املستنبطة  اخلرائط  منتجات  استخدام  على  التدريب   -

الفضائية لالندسات وكويك بيرد/إيكونوس إلدارة املوارد البحرية.

اإلطالع على تقنيات املسح باستخدام القوارب  -
عقد اجتماعات مع هيئة برووارد إلدارة املوارد الريفية  -
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استعادة وتركيب أجهزة تسجيل احلرارة  )2
تركيب بالط جديد  )3

تدريب حاسوبي بالتركيز على برنامج CPCs للقيام بتحليل لتقدير مساحة الغطاء املرجاني.  )4
جمع البيانات حتت املاء  )5

التعرف على القنافذ البحرية واألسماك النجمية الشوكية في مناطق املرجان.  )6
مت حتويل مختبر مائي على منت سفينة األبحاث القطرية “مختبر البحار” إلى فصل دراسي الكتروني لتحليل البيانات يعد كل يوم من العمل   l

امليداني.

تعلم منتسبو اجمللس األعلى وهيئة البيئة حتديد معظم أنواع املرجان الشائع في اخلليج العربي، ومترنوا على التعرف على مستعمرات املرجان   l
وأشكال الهياكل املرجانية للتعرف على نوع املرجان باستخدام هذه املهارات مع مصفوفة حتديد النوع وجدول التعريف املصور. ومتكن املتدربون 

من حتليل الصور الرقمية باستخدام برنامج حساب نقطة املرجان CPCe لتقدير مساحة سطح الغطاء املرجاني في محطات املراقبة اخملتلفة. 

كما تعلم املتدربون حتليل البيانات التي مت جمعها من كل موقع، مبا يشمل اآلتي:

حتميل قياسات احلرارة ومعاجلة البيانات.  -
املقارنات املكانية لدرجات للميل ومستويات التغضن ووفرة قنافذ البحر  -

بروتوكوالت تركيب وتشغيل أجهزة القياس في محطات املراقبة.  -
بروتوكوالت ترميز الصور  -

حتليل مساحة املرجان باستخدام حساب نقطة املرجان CPCe وبرنامج اكسل.  -
الترتيب التسلسلي للصور باستخدام برنامج الباوربوينت  -

مترين للتعرف على نوع املرجان  -
وحيث أن العام 2007م هو السنة اخلتامية للمشروع، فقد تطلب األمر إجراء تقييم لعمليات التدريب وبناء القدرات بواسطة املدربني من جمعية اإلمارات 

الدروس  حول  التقارير  وكتابة  وتوثيقه  التدريب  تقييم  مت  املرجانية.  للشعاب  األمريكي  واملعهد  الطبيعة  لصون  العاملي  الصندوق   – الفطرية  للحياة 

املستفادة والتوصيات املقترحة لتطبيقها بوساطة الهيئات واجلهات املعنية. ومت تشجيع املتدربني باإلشادة بجهودهم لدى اجلهات املعنية ولدى الهيئات 

التي يعملون بها وأيضاً من خالل التقارير الصحفية والشهادات وأشكال التقدير األخرى.

l  دليل التدريب

مت استكمال دليل التدريب الذي ميكن نشره كوثيقة منفصلة الستخدام مختلف اجلهات املعنية. وقد متت مراجعة الدليل في ضوء املالحظات واالستدراكات 

التي مت تلقيها من هيئة البيئة واجمللس األعلى وأصبح مكوناً من )4( فصول مرتبطة مبراقبة الشعاب املرجانية في اخلليج العربي.

يتضمن الفصل األول استعراضاً للنتائج العلمية املتعلقة ببيولوجية املرجان في املنطقة. ويحتوي الفصل الثاني على اإلجراءات واملواصفات لتصميم 

وتركيب واستخدام محطات املراقبة الدائمة. ويتضمن الفصل الثالث طرق حتليل الصور والبيانات اجملموعة من محطات املراقبة امليدانية ويقدم الفصل 

الرابع مفاتيح التعرف على املرجان الصلب التي ميكن استخدامها في األعمال امليدانية عن طريق االستعانة بالصور املتتالية التي توضح العالمات املميزة 

لألنواع اخملتلفة. يحتوي كل فصل على أقسام قائمة بذاتها تسمح للمشاركني في البرنامج بدراستها وتطبيقها بصورة منفصلة.

l   املزيد من التدريب على التعرف على الشعاب املرجانية
مت توفير العديد من األدوات ملساعدة املتدربني من هيئة البيئة واجمللس األعلى على التعرف على مرجان جنوب شرق اخلليج العربي ، تتضمن اآلتي:

جدول التعريف املصور للمرجان.  l
أداة تعريف املرجان )عرض باوربونت( وتتكون من مترين تفاعلي لتعلم املصطلحات الرئيسية لستة أشكال من مستعمرات املرجان و)6(   l
أشكال للهياكل اجليرية للمرجان و)5( خصائص للمرجان املتفرع باإلضافة إلى كيفية التعرف على مرجان اخلليج العربي حتى مستوى 

اجلنس.
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مبنتزه  ممثلة  األمريكية  الوطنية  املتنزهات  إدارة  مع  اجتماع  عقد   l
بيسكني الوطني.

أبوظبي خالل  املرجانية في  األمريكي للشعاب  املعهد  اثنان من ممثلي  أقام 

الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2006م للمساعدة في تنفيذ برامج التدريب 

مرجان  على  والتعرف  املرجانية  الشعاب  مراقبة  محطات  بإنشاء  املتعلقة 

اخلليج العربي وحتليل الصور املأخوذة من حتت املاء والبيانات امليدانية.

شارك )12( متدرباً من منتسبي اجمللس األعلى وهيئة البيئة في التدريبات 

امليدانية في هذه الفترة.

وقد تطلب تركيب كل محطة جتهيزات تفصيلية وطريقة مالحة متقدمة 

خالل  من  املهارات  بتطوير  التدريب  بدأ  املاء.  حتت  للعمل  متطورة  وتقنيات 

ذلك  بعد  االنتقال  ومت  الشاطئ  على  بصورة جتريبية  احملطات  تركيب  أعمال 

إلى األعمال الفعلية داخل املاء وفق املوجهات اإلرشادية املضمنة في الدليل 

بواسطة  احملطات  تركيب  ألعمال  مستقبلياً  مرجعاً  يعتبر  الذي  التدريبي 

اجمللس األعلى وهيئة البيئة، والتي تشمل اآلتي:

تصميم احملطة وشراء املواد واملعدات واألجهزة  l
تركيب إطار الكاميرا.  l

GPS حتديد البيانات املالحية للوصول إلى املوقع باستخدام جهاز حتديد املواقع  l
تركيب رفوف البالط وعالمات مقطع التصوير حتت املاء  l

اإلعداد للتصوير وصون الكاميرا  l
جمع صور مقاطع التصوير حتت املاء  l

جمع البيانات حتت املاء )املسافة الكنتورية، العمق، عدد قنافذ البحر ..الخ(  l

اجلهود البحثية املشتركة
مت القيام بأول رحلة بحثية في سبتمبر 2005م مبشاركة عدد من منتسبي اجمللس األعلى وهيئة البيئة. وهدفت الرحلة إلى ما يلي:  l

مهام التدريب:   -1
التأكد من متكني جميع املتدربني من التعرف على املرجان إلى مستوى اجلنس على األقل مع املقدرة على متييز املرجان احلي من   l

امليت وتقدير حجم الغطاء املرجاني.

لبيئة  اخملتلفة  لألنواع  الصحيحة  العلمية  األسماء  ومعرفة  املرجان  بيئات  وصف  على  قادرين  املتدربني  جميع  أن  من  التأكد   l
الشعاب الهيكلية وغير الهيكلية ومعرفة عالقة ذلك بالوضع البيئي العام.

مهام التقييم السريع  -2
تقييم الغطاء املرجاني ودرجة جتدده في املواقع التي متت زيارتها  l

تقييم املواقع املناسبة إلنشاء محطات املراقبة الدائمة.  l
وضع البالطات  l

مهام الضبط األرضي  -3
من  االستشعار  ومنتجات  اجلغرافية  املعلومات  لنظام  األرضي  الضبط  في  السريع  التقييم  من  املأخوذة  املعلومات  استخدام   l

بعد. 

كما مت القيام برحلة بحثية ثانية في عام 2006م شارك فيها باحثون من هيئة البيئة واجمللس األعلى باإلضافة إلى املعهد األمريكي للشعاب    l
املرجانية. وتضمنت األنشطة البحثية دراسات مكثفة في املياه اإلقليمية في شرق قطر. هدفت الرحلة البحثية في عام 2006م إلى ما يلي:

استخراج البالط الذي مت تركيبه في عام 2005م  )1
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6-1 اخملطط الزمني
نسرد أدناه بشكل عام كيفية عمل اخملطط الزمني املقترح. وعملنا بجهد لتجنب التغييرات. 

اجتماع اللجنة اإلدارية للفترة بني نهاية أغسطس ونوفمبر من عام 2004.
أكتوبر – ديسمبر 2005

قيام طاقم العمل من EAD و SCENR بجمع وتنسيق جميع البيانات املتوفرة في الوكالة عن أبحاث الشعب املرجانية وحمايتها.  ·
قيام طاقم العمل في NCTI بجمع وتنسيق جميع البيانات املتوفرة عن الشعب املرجانية في منطقة املشروع.  ·

بداية أعمال اخلرائط لـ NCRI )بداية العمل مع صور الندسات التي مت احلصول عليها من EAD في 16 أغسطس 2004(.  ·
إصدار أول خريطة مبدئية في NCRI لتقييم وجدوى الصور احلالية.  ·

يناير 2005
القيام بأعمال املراجعة في مكتب EWS-WWF ملهام التدريب على طبيعة الشعب املرجانية وطريقة البحث، تقدمي مبدئي   ·

للخرائط.

أبريل 2005
اجتماع طاقم العمل مع املستشار الفني مبكتب EWS-WWF لترتيب زيارة ميدانية لتقييم حالة الشعب املرجانية في منطقة   ·

أبوظبي )تقييم الشعب املرجانية في قطر من قبل الدكتور ريجال الذي مت في أغسطس 2004(.

يوليو 2005
عمل املستشار الفني في NCRI لتكملة املنتجات )نظام املعلومات اجلغرافية، أجهزة التحسس البعيدة، التحاليل الطبقية(.  ·

سبتمبر 2005
اجتماع مراقب العمل مع املستشار الفني في مكتب EWS-WWF أبوظبي لترتيب زيارة ميدانية لزيارة املواقع مجدداً التي متت في   ·

أبريل، إضافة إلى زيارة مواقع جديدة. تدريب على استخدام نظام معلومات املعلومات اجلغرافية، وأجهزة التحسس البعيدة.

ديسمبر 2005 / يناير 2006 
عمل املستشار الفني مع مراقب العمل  في NCRI إلصدار مواد التدريب ومنتجات متكاملة للخرائط والتقييم، إضافة إلى التقارير   ·

املتطلبة.

أبريل / مايو 2006
قدوم مراقب العمل قبل أسبوعني من املستشار الفني لتحضير رحلة ميدانية لفصل الربيع. قيام مراقب العمل واملستشار الفني   ·

املشاركة في رحلة ميدانية ملنطقة املشروع. مغادرة مراقب العمل للرحلة امليدانية، وبقاء املستشار الفني في املوقع لتصنيف املعلومات 

التي مت احلصول عليها من الرحلة امليدانية.

سبتمبر / أكتوبر 2006
قدوم مراقب العمل قبل أسبوعني من املستشار الفني لتحضير رحلة ميدانية لفصل اخلريف. قيام مراقب العمل واملستشار الفني   ·

املشاركة في رحلة ميدانية ملنطقة املشروع. مغادرة مراقب العمل للرحلة امليدانية، وبقاء املستشار الفني في املوقع لتصنيف املعلومات 

التي مت احلصول عليها من الرحلة امليدانية.

يناير 2007 / فبراير 2007
العمل املشترك بني مراقب العمل واملستشار الفني إلنهاء التقارير، مواد التدريب ومنتجات أنظمة املعلومات اجلغرافية.  ·

مايو / يونيو 2007
قدوم مراقب العمل قبل أسبوعني من املستشار الفني لتحضير رحلة ميدانية لفصل الربيع. قيام مراقب العمل واملستشار الفني   ·

املشاركة في رحلة ميدانية ملنطقة املشروع. مغادرة مراقب العمل للرحلة امليدانية، وبقاء املستشار الفني في املوقع لتصنيف املعلومات 

التي مت احلصول عليها من الرحلة امليدانية.

أغسطس 2007
اجتماع التوضيح واملناقشة.  ·

االجتماع النهائي في أبوظبي للجنة اإلدارة.  ·
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)6( امليزانية واخلطة التنفيذية 
مت تنفيذ املشروع وفق اجلدول احملدد ووفقاً للخطة التنفيذية املتفق عليها مع مراجعة خطة استكمال املشروع في الربع األخير من عام 2007م.

جدول الدخل واملصاريف لغاية 12-3-2008

بالدرهم والدوالر االمريكي

التكلفة الكلية االنشطة   

أمريكي) (268،528 دوالر  986،841 درهم  رسوم األطراف األخرى (تشمل تكلفة التعاقد مع املعهد األمريكي للشعب املرجانية 

السفر واإلقامة وتكلفة التدريب   

أمريكي) (31،093 دوالر  114،268 درهم      

سفر موظفي الصندوق العاملي لصون الطبيعة واإلعاشة (تذاكر إلى الدوحة مع اإلقامة)   

أمريكي) (91،113 دوالر  334،842 درهم      

العالقات العامة واالتصاالت تشمل الفيلم الوثائقي للشعاب املرجانية في منطقة الدراسة

أمريكي) (64،523 دوالر  238،487 درهم      

تكلفة األعمال امليدانية

أمريكي) (30،930 دوالر  113،826 درهم      

تكلفة أصول رأس املال

أمريكي) (11،203 دوالر  42،207 درهم      

رسوم الصندوق العاملي لصون الطبيعة

أمريكي) (16،610 دوالر  57،369 درهم      

أمريكي)  (513،000 دوالر  1،887،840 درهم  مجموع املصاريف   

أمريكي)  (513،000 دوالر  1،887،840 درهم  مجموع الرعاية املستلم   
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)7( مستويات التنسيق
ميثل املشروع منوذجاً فريداً لنجاح التعاون اإلقليمي والدولي في مجال احملافظة على الطبيعة. إن التنسيق بني اثنني من السلطات احلكومية في بلدين 

مختلفني برعاية ومتويل من القطاع اخلاص ومبشاركة منظمات عاملية ووطنية غير حكومية وباالستعانة بخدمات معهد علمي مشهودٍ له عاملياً بالتميز 

ومجاالت  الشركاء  تعدد  ولعل  للنجاح.  نوعها  من  فريدة  فرصة  مثل  كما  كبيراً  حتدياً  مثل  ذلك  كل  الدراسة،  مبوضوع  املتصلة  العلمية  البحوث  في 

اهتمامهم فرض حتدياً آخر يتمثل في ضمان فاعلية تنفيذ املشروع.

وفي النهاية، نتج عن هذه اجلهود املتكاتفة بصورة لم يسبق لها مثيل في املنطقة، شراكة في حتقيق مهمة واحدة مشتركة هي احلفاظ على الشعاب 

املرجانية.

في خالل املرحلة التمهيدية، قادت املناقشات إلى خطة واقعية وقابلة للتنفيذ، مت إعدادها واملوافقة عليها بواسطة جميع الشركاء. سمح ذلك بالتقدم 

السلس في وضع ترتيبات املشروع وتقسيم املسؤوليات عن العمل به وهو ما أدى إلى نفس هذا القدر من النجاح في تنفيذ األنشطة اخملتلفة. ومبرور الوقت، 

كون الباحثون واملتدربون الذي انتدبتهم الهيئات املشاركة فريق عمل متجانس ومنفتح وفعال.

املشروع(  تنفيذ  فترة  خالل  اجتماعات   7 اللجنة  )عقدت  سنوية  ربع  بصورة  اجتماعاتها  وعقدت  الشركاء  جميع  ممثلي  من  اإلدارية  اللجنة  تكونت   
لتسهيل العمل وإدارة األنشطة اخملتلفة. وباإلضافة إلى تلك االجتماعات، مت توزيع تقارير شهرية ونصف سنوية عن سير العمل جلميع اجلهات املعنية.

صدرت التقارير الشهرية املنتظمة عن جمعية اإلمارات للحياة الفطرية – الصندوق العاملي لصون الطبيعة ومت عقد االجتماع النهائي للجنة اإلدارية 

للمشروع في مقر شركة دولفني للطاقة في أبوظبي في الرابع من ديسمبر 2007م. كان االجتماع فرصة ذهبية ملستوى عال من املراجعة لنتائج املشروع 

باإلضافة إلى استعراض اخملرجات وفرصة احلصول على آراء ومالحظات جميع الشركاء.

7-1 أعضاء فريق املشروع ومشاركاتهم
اجلهة الراعية للمشروع

دولفني للطاقة

الدعم املالي  l
إدارة األعمال  l

التنسيق والتعاون املتبادل  l
تسهيالت تبادل وتوفير املعرفة  l

اخلبرات التقنية

NCRI

التدريب التخصصي  l
املعرفة العلمية  l

الدعم التقني وبرامج احلاسب اآللي  l

مدير املشروع

EWS-WWF

إدارة املشروع  l
الهيئة العملية  l

مركز عاملي موثوق به  l
الشهرة احمللية  l

جهات التطبيق

EAD
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TAKING ACTION TODAY FOR A LIVING PLANET TOMORROW

Emirates Wildlife Society in association 
with WWF (EWS-WWF) is a local 
environmental agency established in 
February 2001 under the patronage 
of HH Sheikh Hamdan bin Zayed Al 
Nahyan to implement conservation 
actions for the protection of local 
biodiversity
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l تغطية أنشطة املشروع من خالل مجلة رؤية دولفني:
مت نشر العديد من املقاالت في مجلة رؤية دولفني للتعريف بأنشطة املشروع طوال السنوات الثالث املاضية ورفع 

مستوى الوعي لدى موظفي شركة دولفني وغيرها من الشركات واجلهات املعنية بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه 

قطاع الطاقة والقطاع التجاري والصناعي بصورة عامة في دعم األنشطة اجملتمعية والبيئية باإلضافة إلى نشر 

نتائج الدراسات التي قام بها املشروع.

l تغطية املشروع من خالل نشرة دار اخلير:
ساهمت دار اخلير وهي النشرة ربع السنوية جلمعية اإلمارات للحياة الفطرية – الصندوق العاملي للطبيعة بإلقاء 

الضوء على أنشطة املشروع اخملتلفة. ويتم توزيع النشرة على مستوى رفيع يشمل السفارات ومجموعات األعمال 

والهيئات البيئية باإلضافة إلى اجلامعات واملؤسسات البحثية.

l املوقع االلكتروني للصندوق العاملي لصون الطبيعة:
متت تغطية أنشطة املشروع حتت بند احملافظة على مجموعات الشعاب املرجانية في املوقع اإللكتروني للصندوق 

 www.panda.org/uae باإلضافة إلى املوقع الوطني للصندوق  www.panda.org العاملي لصون الطبيعة

 Google earth موقع جوجل اجلغرافي l
من التطبيقات املهمة للمشروع تغطيته على موقع جوجل اجلغرافي حيث سيكون بإمكان املستخدمني حتديد املوقع اجلغرافي ملشاريع مختارة للصندوق 

العاملي لصون الطبيعة ومن بينها مشروع دراسة الشعاب املرجانية في أبوظبي وشرق قطر وميكن اإلطالع على ملخص للمشروع والتحول إلى موقع 

الصندوق العاملي لصون الطبيعة من أجل التفاصيل.

 www.ameinfo.com موقع جوهر معلومات الشرق األوسط التجارية l
واسع  التجارية  األوسط  الشرق  العربية في موقع جوهر معلومات  بيئتنا  الظهور على صفحة  الريادة في  املشروع على  تقدم حصل  ما  إلى  باإلضافة 

االنتشار والذي يتم استعراض 17 مليون صفحة الكترونية منه شهرياً )يونيو 2006م(

l وسائل إعالمية أخرى:
حاز املشروع على اهتمام متزايد من اإلعالميني في قطر واإلمارات مما أدى إلى تغطية أنشطته بصورة مكثفة. رصدت شركة دولفني للطاقة ما نشرته 

وسائل اإلعالمية احمللية عن املشروع وأعدت ملفات بتقارير الرصد الصحفي ووزعتها على جميع اجلهات املعنية.

كما مت تنظيم )3( مؤمترات صحفية لقيت إقباالً جيداً من مندوبي وسائل اإلعالم اخملتلفة. فقد متت تغطية املؤمتر األول في أبوظبي وكان مخصصاً إلطالق 

املشروع وكان املؤمتر الثاني في الدوحة لإلعالن عن نتائج املرحلة األولى، ونظم املؤمتر الثالث في الرابع من يونيو 2006م لإلعالن عن استكمال أول خريطة 

إقليمية شاملة للشعاب املرجانبة في جنوب شرق اخلليج العربي.
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Biannual Report 

June - December 2005

Biannual Report 
January - June 2006

Biannual Report 
July - December 2006

املعرفة احمللية  l
اخلبرة في القوانني والنظم  l

املصادر الداخلية  l
الدعم اللوجستي  l

تخريج املتدربني  l
الهيئة الرسمية حلميات احلياة الفطرية واملوارد   l

الطبيعية في أبوظبي

SCENR

املعرفة احمللية  l
اخلبرة في القوانني والنظم  l

املصادر الداخلية  l
الدعم اللوجستي  l

تخريج املتدربني  l

7-2 النشر واالتصاالت
l التقارير نصف السنوية: 

جنحت التقارير نصف السنوية في حيازة اهتمام قطاع واسع من األفراد واجلهات املعنية. ونتيجة لذلك زاد توزيع التقارير واملطبوعات اخلاصة باملشروع من 

70 نسخة إلى 250 نسخة. وتلقت اإلطراف املعنية العديد من الطلبات لترجمة التقارير إلى اللغة العربية. وقد مت االتفاق على أن تتم ترجمة التقرير 
النهائي الذي يحوي ملخصاً جلميع التقارير السابقة.

l إنتاج فيلم بيئي وثائقي عن مرجان اخلليج العربي: 
حتقق املزيد من التقدم في إنتاج فيلم توثيقي بواسطة شركة عالم البحار لإلنتاج الفني Ocean World Production لصالح املشروع. متت تغطية 

الرحلة البحثية في سبتمبر 2005م بدولة قطر والرحلة امليدانية وحلقات التدريب في أبوظبي )مايو – يونيو 2006م( باإلضافة إلى املؤمتر الصحفي في 

أبوظبي إلعالن اخلريطة الشاملة للشعاب املرجانية في يونيو 2006م. كما مت التقاط املزيد من الصور أثناء العمل امليداني في بوطينة ودملا وراس غناضة. 

ومت تصوير مقابالت في نوفمبر 2007م مع بعض األطراف الرئيسية املعنية ومت اعتماد نص الفيلم. يتوقع استكمال النسخة النهائية من الفيلم في 

فبراير 2008م.

l إعداد األوراق العلمية ونشر النتائج في الدوريات العلمية: 
مت إعداد ورقة علمية ومت قبول ملخصها للعرض في اجتماع اجلمعية العاملية لدراسات الشعاب املرجانية في برمين بأملانيا في سبتمبر 2006م. شارك 

أعضاء فريق العمل من جمعية اإلمارات للحياة الفطرية املرتبطة بالصندوق العاملي لصون الطبيعة وهيئة البيئة واجمللس األعلى باالشتراك في إعداد 

الورقة والتي يتوقع أن يتم نشرها ضمن وقائع املؤمتر أو في دورية علمية مستقلة.

اعتماد املشروع كنموذج تعليمي لطالبات التقنية العليا بأبوظبي: 

املشروع في إطالع  املبتكرة. ساهم  والدراسة وتخطيط احلمالت  للبحث  بأبوظبي كنموذج  العليا  التقنية  بواسطة طالبات كليات  املشروع  اعتماد  مت 

طالبات الكليات على االعتبارات اخلاصة باحملافظة على الشعاب املرجانية في ظل التنمية الساحلية السريعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، من خالل 

العديد من املناقشات والرحالت امليدانية وورشة عمل مت تنظيمها في 22 مارس 2006م في مقر الكليات بأبوظبي. كان الغرض من هذه األنشطة أن تقوم 

الطالبات بوضع استراتيجية حلملة توعية بيئية مبتكرة كجزء من املقرر الدراسي. وشكلت هذه األنشطة إطالقاً ملشروع التحدي البيئي املشترك بني 

رائدة لتعزيز املشاركة اجملتمعية في  العليا والذي يعتبر مبادرة  التقنية  العاملي لصون الطبيعة وكليات  – الصندوق  جمعية اإلمارات للحياة الفطرية 

حماية البيئة من خالل املؤسسات التعليمية. كما وفر املشروع فرصاً للمعرفة العلمية التطبيقية للطالبات املواطنات.

l فيلم فيديو تثقيفي لشركة دولفني للطاقة:

استلمت شركة دولفني للطاقة فيلما تثقيفياً يركز على املشروع. مت تقدمي الفيلم في عدة مؤمترات ومعارض باعتباره وسيلة ممتازة لإلعالن ونشر النتائج 

والترويج للشراكة املتفردة في تنفيذ هذا املشروع.
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)8( االعتبارات املتصلة بالصحة والسالمة والبيئة
لقد مثلت القضايا املتصلة بالصحة والسالمة والبيئة مجال اهتمام كبير لشركة دولفني للطاقة وجميع الهيئات املشاركة. لقد مت التأكد من حصول 
املشروع مبتطلبات  الطارئة. والتزم  للحاالت  مت وضع خطة لالستجابة  للمشروع على شهادة معتمدة كما  امليدانية  األعمال  املشاركني في  الغواصني 

السالمة العاملية في جميع املعدات )القوارب، أجهزة الغوص، وغيرها( باإلضافة إلى االلتزام بجميع التشريعات والنظم احمللية.

الهدف الرئيسي من خطة الطوارئ هي وضع اإلجراءات املفصلة التي يجب القيام بها من قبل طاقم الغوص في حال حدوث حالة طارئة، وتوفير املستوى 
املطلوب من التخطيط املسبق والقيام بعملية اإلنقاذ والتحضير للحاالت الطارئة، ويشمل ذلك التدريب، التمرين، املرافق وغيرها.

تغطي هذه اخلطة إجراءات والتجاوب مع احلاالت الطارئة ومسئوليات من قبل دولفني للطاقة، ERWDA, SCENR و WWF، إضافة إلى سبل االتصال 
على ظهر القارب وأرقام هواتف الطوارئ، نظام السالمة، أجهزة الطوارئ واستخدامها، عمليات اإلخالء، الهروب، اإلنقاذ ومناذج تقارير حاالت الطوارئ.

لقد قامت دولفني للطاقة بتخصيص فريقني حلاالت الطوارئ، ومت فرز فريق ملكتب الشركة في مدينة الدوحة، وآخر في مكتب الشركة في أبوظبي. وفي 
حال ورود نداء حلالة طارئة، يتم تخصيص هذه الفرق لتوفير املساعدة املطلوبة، كما ميكن لطاقم العمل االتصال املباشر مع املوظف املناوب من فريق 

الطوارئ، أو االتصال مبكتب استعالمات دولفني للطاقة.
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)9( االهتمامات 
تسلط الفقرات التالية الضوء على بعض الدروس التي مت اكتسابها واملناطق التي تتطلب مزيداً من االهتمام للمشاريع املستقبلية. 

أسباب اختيار EWS-WWF, NCRI و SCENR شركاء  اللوجستية:
رائدة  األربع بصفتها هيئات  الوكاالت  تقوية مكانة هذه  SCNER إلى  NCRI, EWS-WWF, EAD و  بني  الشراكة  بناء  أدى  لقد   ·

على النطاق اإلقليمي، إضافة إلى احملافظة العاملية على الشعب املرجانية، التقييم، املراقبة وإعادة البناء.
تسعى دولفني للطاقة بأن تكون جهة رائدة في قطاع الطاقة للمحافظة على البيئة وخدمة اجملتمع، وحتقيق مكانة مرموقة ملستويات   ·

اجلودة، الصحة، السالمة والبيئة.
الشعب  بناء  وإعادة  املراقبة  التقييم،  حيث:  من  املرجانية  للشعب  األمريكي  املعهد  مهمة  مع  الرئيسية  املشروع  أهداف  متاشي   ·

املرجانية.
اخلليج  منطقة  في  عريقة  بخبرة  ويحظى  املرجانية،  الشعب  علوم  في  الرائدة  اخملتبرات  من  املرجانية  للشعب  األمريكي  املعهد  يعد   ·

العربي,
ردود  املشروع  نتائج  ووفرت  املرجانية،  األمريكي للشعب  للمعهد  املتابعة  مبعلومات مفيدة من خالل شبكة  املشروع مسبقاً  لقد مت مد   ·

قيمة للشبكة العاملية واجملتمع العلمي بشكل عام.
لدى هيئة البيئة – أبوظبي و اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية وكالتني رئيسيتني للبيئة مسئولتني عن حماية البيئة وتطبيق   ·

القرارات في أبوظبي وقطر، وقامتا بجلب الكثير من املعرفة احمللية واخلبرة للمشروع.
تعد كل من هيئة البيئة – أبوظبي و اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية من املراكز اجلديدة لألبحاث وبناء القدرات وتأهيل احملترفني   ·

من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر.

القدرات جلميع  بناء  التدريب،  العلمية،  املشاركة  املشروع  هذا  في  مت  بثمن. كما  تقدر  ال  بأنها  أثبتت  في مشروع مشترك  البداية  ونية  املشاركة  هذه 
املشاركني في هذا املشروع.

متيز املشروع منذ بدايته وحتى النهاية بروح التعاون واملشاركة العالية، إضافة إلى التقدير للعديد من األمور التي شهدت مشاركة جميع املشاركني، ونتج 
عن ذلك بشكل مباشر وغير مباشر املزيد من توطيد العالقة املهنية تخطت حدود املشروع.

لقد أدت مشاركة الطاقم الثانوي من اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية في قطر، وهيئة البيئة – أبوظبي إلى تطوير اهتمامات املشاركني في 
املشروع ونتائجه نظراً للفوائد التي مت اكتسابها، إضافة إلى اخلبرة والتعرف بشكل واضح على التحدي الذي يواجهه زمالئهم في الدول األخرى.

متيز املنهج العملي الذي مت تطبيقه في هذا املشروع مبتانته التي تؤدي إلى إنتاج تدوم طويالً.
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املزايا  لقد كانت مشاركة راعي املشروع في جميع األمور ذات قيمة ممتازة، ومتكنت من عرض نفسها ملستوى االهتمام الصادق، ولم يقتصر ذلك على 
اإلعالمية والتسويقية فقط، بل على اجملال العلمي واحملافظة ونتائج املشروع. يعد ذلك مبثابة مكافئة كبيرة وعمال مشجع عند العمل مع الهيئات 
العلمية وجمعيات احملافظة التي تراودها دائماً األسباب احلقيقية لدعم الشركات، ومتكنت في هذا املشروع EWS-WWF أن تثبت ألعضائها وكل من 

دعمها من العمل معاً ألسباب صحيحة.

كما أثبت املشروع بأن التعاون املشترك والتنسيق ال يأتي بسهولة وبشكل طبيعي، بل يتطلب جهود حثيثة ومهارات فائقة تؤدي إلى بناء الثقة املتبادلة 
ورؤيا مشتركة.

مناطق التطوير
تقدير امليزانية ملشروع ميتد لثالث سنوات، وضرورة مشاركة عدة جهات وتعاون جيد، يتطلب األخذ بعني االعتبار ملصاريف غير متوقعة. وحلسن احلظ، متيز 

هذا املشروع مبرونة من قبل إدارة دولفني للطاقة تقبل املصاريف غير املتوقعة.

يجب  أن يتم تأسيس وتلبية متطلبات التقارير واجلداول بشكل واضح وفهمها من قبل جميع األطراف مع بداية املشروع، وذلك من خالل خطط التطبيق 
املتفق واملوقع عليها من قبل جميع الشركاء. ويجب شمل طريقة حل إشكاالت قضايا التوقيت واجلدولة.

تعد جزًء  اخلارجية ألنها  االتصاالت  للمشروع، ومتطلبات  العلمية  املتطلبات  لتوحيد  املبكر  بالتخطيط  القيام  األولية  املشروع  كما يجب في خطوات 
رئيسياً في مخطط االقتراح والتنفيذ للمشروع.
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لقد وضع مالك املشروع ثقتهم التامة للعمل مع هيئات ومؤسسات راقية، مثل هيئة البيئة – أبوظبي واجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية، إضافة 
إلى الشريك العلمي، املعهد األمريكي للشعب املرجانية ودولفني للطاقة اجلهة الراعية للمشروع.

أهداف املشروع العامة هي:
توفير خطة مفصلة ومحددة ملراقبة وتقييم خطوات بداية العمل لبيئة دولة اإلمارات العربية املتحدة وقطر الفريدة، واإلعداد املؤسسي   ·

ضمن هيئة البيئة – أبوظبي واجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية.
– أبوظبي  إدارة الشعب املرجانية ضمن هيئة البيئة  استخدام أحدث التقنيات والسبل العلمية املناسبة واملقبولة لضمان استمرارية   ·

واجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية.
التأكد من التماشي والعمل املتبادل مع هيئات املراقبة العاملية األخرى وتقييم احلوافز.  ·

توفير دالئل واضحة للعموم واجلهات املعنية ألهمية احملافظة على الشعب املرجانية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر.  ·
تقييم  في  بشكل مستقل  القيام  من  للتمكن  الطبيعية  واحملميات  للبيئة  األعلى  واجمللس  – أبوظبي  البيئة  هيئة  القدرات ضمن  بناء   ·

الشعب املرجانية ومراقبة القدرات بعد إنتهاء املشروع.

لقد متكن املشروع من حتقيق جميع األهداف ضمن اجلدول الزمني احملدد وامليزانية املقررة.

إن املشاركة الفعالة من قبل جميع الشركاء في املشروع تعد مفتاحاً رئيسياً للنجاح، مثل التفاهم الواضح وقبول كل شريك بدوره ومسؤولياته جتاه 
املشروع.
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	 Acanthastrea	echinata	 Acanthastrea	maxima	 Acropora	arabensis	 Acropora	clathrata	 Acanthastrea	horrida	

	 Acanthastrea	pharaonis	 Acanthastrea	valida	 Anomastraea	irregularis	 Barabattoia	amicorum	 Coscinaraea	columna	

	 Coscinaraea	monile	 Cyphastrea	microphthalma	 Cyphastrea	serailia	 Favia	favus	 Favia	pallida	

	 Favia	rotumana	 Favia	speciosa	 Favites	complanata	 Favites	pentagona	 Leptastrea	purpurea	

	 Leptastrea	transversa	 Montipora	efflorescens	 Montipora	mollis	 Pavona	cactus	 Pavona	clavus	

	 Pavona	decussata	 Platygyra	crosslandi	 Platygyra	daedalea	 Platygyra	lamellina	 Plesiastrea	versipora	

	 Porites	harrisoni	 Porites	lichen	 Porites	lobata	 Porites	lutea	 Porites	nodifera	

	 Porites	solida	 Psammocora	contigua	 Psammocora	haimeana	 Pseudosiderastrea	tayami	 Siderastrea	savignyana	

	 	 Stylophora	pistillata	 Turbinaria	peltata	 Turbinaria	reniformis

 )10( امللحقات
ملحق رقم 1 أنواع املرجان في جنوب شرق اخلليج العربي
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مواقع املرجان في جزيرة أرزنه
Porites harrisoni املرجان األصبع  C عالمات جتدد مجموعة املرجان   B جزيرة  أرزنه ومواقع التقييم. مواقع املرجان مبينة بدوائر حمراء     A ِ 

Platygyra lamellina  مرجان املتاهة اخملي  F مستعمرتان من Favia pallida املرجان العقدي   E Platygyra lamellina  مرجان املتاهة اخملي   D
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ملحق رقم 2
ملخص املهام التي مت القيام بها في الرحالت امليدانية 2005-2007م

الرحالت امليدانية في عام 2005م

جزيرة أرزنه.. جزيرة بركانية بها منشآت تتركز في اجلزء اجلنوبي، تكونت شعاب هامشية صغيرة بالقرب من الشاطئ الغربي من اجلزيرة.  
مت تقييم 51 موقعاً، منها 11 موقعاً تشهد منواً في املرجان. وقد تركزت أكثف عمليات النمو في اجلانب الغربي من اجلزيرة. من الواضح أن مجموعة 

املرجان في مرحلة مبكرة من النمو أو في حالة جتدد بعد املوت واألضرار اخلطيرة التي تعرضت لها نتيجة اإلجهاد احلراري في السنوات املاضية. يتراوح 
الغطاء املرجاني بني 1%-5% بحد أقصى.

أنواع املرجان التي مت التعرف عليها:

Platygyra daedalea  املرجان اخملي  •
Platygyra lamellina   مرجان املتاهة اخملي  •

Favia pallida  املرجان العقدي  •
Porites harrisoni  املرجان األصبعي  •

Porites lutea  املرجان السنامي  •
Cyphastrea microphthalma  املرجان اخملي غير املنتظم  •

Psammocora. sp.  مرجان الصنفرة  •
Acropora clathrata  املرجان املنضدي  •

كان جميع املرجان بصحة جيدة ولم تتم مالحظة أية أمراض. ينبئ التوزيع احلجمي املنتظم للمرجان بأن جميعه ناجت عن اخلاليا اجلرثومية املتكونة 
.N 24º46.76104, E 052º33.25565 نتيجة التكاثر اجلنسي.   مت تقييم مقترح إلنشاء محطة مراقبة في املوقع التالي: 
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جزيرة داس 
 

A جزيرة   داس ومواقع التقييم.  ِ
مواقع املرجان مبينة بدوائر حمراء

B وD أمثلة للتغيرات الكبيرة في 
الشاطئ 

  Platygyra lamellina   C
مرجان املتاهة اخملي

 Porites harrisoni  E
املرجان األصبعي
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جزيرة داس
جزيرة بركانية بها منشآت كبيرة في جميع أجزاء اجلزيرة، تاركة القليل من الشواطئ الطبيعية. شهد اجلزء الشرقي عمليات جتريف لم تترك أية 

مواطن طبيعية للمرجان. األمر املدهش أن اجلزء الغربي يشهد جتدد منو املرجان بالرغم من قربه من منشآت صناعية. لم تتكون هياكل للشعاب حول 

جزيرة داس، ويعيش جميع املرجان بنمط غير هيكلي.  نسبة للتغيرات الكبيرة في الشاطئ بسبب أعمال التجريف والردم، ال ميكن تقييم ما إذا كانت 

داس حتتوي في املاضي على أية شعاب هيكلية. 

مت تقييم 27 موقعاً، منها 5 مواقع أظهرت منواً في املرجان. من الواضح أن مجموعة املرجان في مرحلة مبكرة من النمو أو في حالة جتدد وبصورة عامة 

هي أقل كثافة من املرجان حول بقية اجلزر. يقدر الغطاء املرجاني بحوالي %1.

أنواع املرجان التي مت التعرف عليها:

Platygyra lamellina   مرجان املتاهة اخملي  •
Favia pallida  املرجان العقدي  •

Porites harrisoni  املرجان األصبعي  •
املرجان القليل الذي متت مشاهدته يبدو بصحة جيدة ولم تتم مالحظة أية أمراض. ينبئ التوزيع احلجمي املنتظم تقريباً للمرجان بأن جميعه ناجت عن 

اخلاليا اجلرثومية املتكونة نتيجة التكاثر اجلنسي.  لم يتم القيام بعمليات غوص للحاجة إلى احلصول على إذن خاص.
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مواقع املرجان في جزيرة 
ديينه

 
جزيرة  ديينه ومواقع   A ِ

التقييم. مواقع املرجان مبينة 
بدوائر حمراء

الطحالب التي تغطي   C و  B
الهيكل الطرفي

  Platygyra lamellina  D
مرجان املتاهة اخملي

 Porites harrisoni  E
املرجان األصبعي
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جزيرة ديينه

جزيرة رسوبية بها منشآت قليلة نسبياً تتركز في اجلزء اجلنوبي وتتكون من منشآت عسكرية وميناء. اجلزء الشمالي من اجلزيرة محاط بهيكل لشعاب 

هامشية، من املمكن أن تكون ناجتة عن مرجان هيكلي مع ضرورة تأجيل ذلك أو نفيه عن طريق احلفر. الهيكل مغطى بطحالب كثيفة خضراء وبنية 

مبرقعة إال أنه قد مت رصد منو قليل من املرجان. معظم املرجان يوجد في املناطق األكثر عمقاً باجتاه البحر من الهيكل الطرفي.  

مت تقييم 31 موقعاً، منها 17 موقعاً تشهد منواً في املرجان. من الواضح أن مجموعة املرجان في مرحلة مبكرة من النمو أو في حالة جتدد وهي بصورة عامة 

أقل كثافة من مرجان بقية اجلزر. يقدر الغطاء املرجاني بحوالي 1%. بالرغم من أن املرجان بدا أوسع إنتشاراً على خط الشاطئ وخاصة أن جميع أجزاء 

القسم اجلنوبي من اجلزيرة تشهد بعض النمو في املرجان إال أنها ال تتضمن مرجاناً كثيف النمو في جميع املواقع على نحو ما شوهد في أرزنة. 

أنواع املرجان التي مت التعرف عليها:

Platygyra lamellina   مرجان املتاهة اخملي  •
Favia pallida  املرجان العقدي  •

Porites harrisoni  املرجان األصبعي  •
Porites lutea  املرجان السنامي  •

كان جميع املرجان بصحة جيدة ولم تتم مالحظة أية أمراض. ينبئ التوزيع احلجمي املنتظم نسبياً للمرجان بأن جميعه ناجت عن اخلاليا اجلرثومية املتكونة 

نتيجة التكاثر اجلنسي.  لم يتم القيام بعمليات غوص في مياه اجلزيرة. 
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مواقع املرجان في جزيرة 
جرنني

A جزيرة  جرنني ومواقع التقييم. مواقع  ِ
املرجان مبينة بدوائر حمراء

Porites harrisoni املرجان   B
األصبعي

Porites harrisoni املرجان   B
األصبعي

Favia pallida املرجان   C
العقدي

Favia pallida املرجان   C
العقدي

  Platygyra lamellina  D
مرجان املتاهة اخملي

 Turbinaria reniformis  E
املرجان اللفيفي - املرجان الكأسي الورقي
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جزيرة جرنني
جزيرة رسوبية بها منشآت قليلة تتركز في اجلزء اجلنوبي. اجلزء اجلنوبي الشرقي به هيكل لشعاب هامشية من املمكن أن تكون ناجتة عن مرجان هيكلي 

مع ضرورة تأكيد ذلك أو نفيه عن طريق احلفر. الهيكل مغطى بطحالب كثيفة خضراء وبنية مبرقعة إال أنه قد مت رصد منو قليل من املرجان. معظم 
املرجان يوجد في املناطق األكثر عمقاً باجتاه البحر من الهيكل الطرفي. خط الشاطئ الشمالي من جرنني أشد انحدارا من الشاطئ اجلنوبي مع وجود 

غطاء رملي. الشاطئ الشمالي هو أيضاً أشد انحدارا من اجلانب اجلنوبي مع وجود كتل لكنها بدون هياكل مرجانية. بالرغم من ذلك فإن املرجان موجود 

في معظم املناطق. 
مت تقييم 31 موقعاً، منها 17 موقعاً تشهد منواً في املرجان. وقد تركزت أكثف عمليات النمو في اجلانب الغربي من اجلزيرة. من الواضح أن مجموعة 

املرجان في مرحلة مبكرة من التجدد. يتراوح الغطاء املرجاني بني 5%-1%.
أنواع املرجان التي مت التعرف عليها:

Platygyra lamellina   مرجان املتاهة اخملي  •
Favia pallida  املرجان العقدي  •

Cyphastrea microphthalma  املرجان اخملي غير املنتظم  •
Turbinaria reniformis  املرجان اللفيفي - املرجان الكأسي الورقي  •

Pseudosiderastrea tayamai  مرجان الوسادة الزائف  •
Plesiastrea versipora  املرجان العقدي الصغير  •

Porites harrisoni  املرجان األصبعي  •
Porites lutea  املرجان السنامي  •

كان املرجان بصحة جيدة ولم تتم مالحظة أية أمراض. ينبئ التوزيع احلجمي املنتظم نسبياً للمرجان بأن جميعه ناجت عن اخلاليا اجلرثومية املتكونة 
نتيجة التكاثر اجلنسي.   

.N 24º55.98845 E 052º50.61113 مت القيام بعملية غوص في املوضع املقترح إلنشاء محطة مراقبة في املوقع التالي: 
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مواقع املرجان في جزيرة زركو
 

جزيرة  زركو ومواقع التقييم. مواقع املرجان مبينة بدوائر حمراء  A ِ
Acropora clathrata املرجان املنضدي  B
Acropora clathrata املرجان املنضدي  B

Platygyra daedalea املرجان اخملي  C
Favia pallida املرجان العقدي  D

Porites harrisoni املرجان األصبعي  E
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جزيرة زركو
جزيرة بركانية بها منشآت كبيرة تتركز في اجلزء اجلنوبي. تكونت شعاب هامشية صغيرة حول اجلانبني اجلنوبي الشرقي واجلنوبي الغربي. 

مت تقييم 42 موقعاً، منها 11 موقعاً تشهد منواً في املرجان. مت العثور على أكثف حاالت النمو املرجاني في اجلانب الشمالي الغربي من اجلزيرة. من 
الواضح أن مجموعة املرجان في مرحلة مبكرة من النمو أو في حالة جتدد بعد املوت واألضرار اخلطيرة التي تعرضت لها نتيجة اإلجهاد احلراري في 

السنوات املاضية. يتراوح الغطاء املرجاني بني 1%-5% بحد أقصى.
أنواع املرجان التي مت التعرف عليها:

Platygyra daedalea  املرجان اخملي  •
Platygyra lamellina   مرجان املتاهة اخملي  •

Favia pallida  املرجان العقدي  •
Porites harrisoni  املرجان األصبعي  •

Porites lutea  املرجان السنامي  •
Cyphastrea microphthalma  املرجان اخملي غير املنتظم  •

Acropora clathrata  املرجان املنضدي جتدد محدود  •
كان املرجان بصحة جيدة ولم تتم مالحظة أية أمراض. ينبئ التوزيع احلجمي املنتظم نسبياً للمرجان بأن جميعه ناجت عن اخلاليا اجلرثومية املتكونة 

نتيجة التكاثر اجلنسي.   
مت تقييم مقترح إلنشاء محطة مراقبة في املوقع التالي:

.N 24º53.01649,E 053º03.46719
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مواقع املرجان في جزيرة احليل
جزيرة احليل ومواقع التقييم. مواقع املرجان مبينة بدوائر حمراء  A ِ

 Acropora arabensis املرجان الغصني العربي  B
  Porites luteaاملرجان السنامي  C

Acropora arabensis املرجان الغصني العربي  D
  Porites harrisoni واملرجان األصبعي  Acropora clathrata املرجان املنضدي  D
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جزيرة احليل
جزيرة رسوبية صغيرة لها شواطئ واسعة ومياه ضحلة توجد فيها كتل مرجانية مكتملة. وتوجد منشآت قليلة في اجلزيرة. تعتبر اجلزيرة وشواطئها 

جزء من اجملمع الكبير للمياه الضحلة واجلزر املرتبطة بجزيرة مروح. 
مت تقييم 6 مواقع ضمن الكتل املرجانية الكثيفة، منها 3 مواقع تشهد منواً في املرجان. وقد تركزت أكثف عمليات النمو في اجلانب الغربي من اجلزيرة. 
بدت على املرجان جميع العالمات اخلطيرة على حاالت املوت التي عانى منها نتيجة اإلجهاد احلراري في السنوات املاضية، إال أنه كان في مرحلة متقدمة 
من التجدد أكثر من جميع املواقع األخرى التي مت فحصها. يتراوح الغطاء املرجاني بني %5-%1 بحد أقصى وكان ذلك في املوقع الذي يوجد به أكبر منو 

ملرجان األكروبورا باملقارنة مع جميع املواقع.
أنواع املرجان التي مت التعرف عليها:

Platygyra daedalea  املرجان اخملي  •
Platygyra lamellina   مرجان املتاهة اخملي  •

Favia pallida  املرجان العقدي  •
Porites harrisoni  املرجان األصبعي  •

Porites lutea  املرجان السنامي  •
Cyphastrea microphthalma  املرجان اخملي غير املنتظم  •

Acropora clathrata  املرجان املنضدي  •
Acropora arabensis املرجان الغصني العربي   •

كان جميع املرجان بصحة جيدة ولم تتم مالحظة أية أمراض.   
مت تقييم مقترح إلنشاء محطة مراقبة في املوقع التالي:

’’N 24º24’27.68’’, E 053º27’15.42
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12 أكتوبر 2006 - عملية تركيب جديدة:
تركيب )3( عالمات مقطعية وتثبيت رف به )20( بالطة. جميع البالطات جديدة. البالطتان )10( و)G( في اجلانب األيسر السفلي   l

هما بالطتان مخصصتان ألغراض املقارنة وهما من السيراميك القطري غير املصقول. جميع البالطات األخرى من احلجر اجليري.

l  لم تتم مالحظة عالمات على االبيضاض أو املرض.

)BUOY1( 1 العوامة

موقع غير نشط
25 نوفمبر 2006م – رحلة غوص استكشافية

مربوطة على العوامة في موقع N26 04.005; E51 33.646 العمق 61 قدماً.  l
متت السباحة في ربع دائرة حول العوامة بني النقطة الواقعة على بعد 16 متراً غرباً والنقطة الواقعة على نفس البعد جنوباً، ثم   l

العودة إلى العوامة.

الكائنات احليوانية القاعية تشمل املرجان الناري والسوطيات البحرية والكتل )جميعها ربع متر أو اقل قطراً(.  l
املوقع عميق لدرجة ال يصلح معها للتدريب.  l

)BUTN1( 1 بوطينة

موقع نشط
13 أغسطس 2007م – مراقبة سنوية  l

متت إزالة البالط من اجلانب العلوي األمين والسفلي األيسر للرف بعد عام واحد حتت املاء. البالطات )7( و)9( و)F( لم تكن ملتصقة   l
بالرف. مت استبدالها ببالطات من احلجر اجليري.

البالطات )11(، و)12( و)H( )اجلانب السفلي األيسر( انفصلت عن الرف ولم يتم استبدالها.  l
مت تركيب جهاز تسجيل درجات احلرارة.  l

لم يتم رصد عالمات على االبيضاض أو املرض.  l
11 أكتوبر 2006م، عملية تركيب جديدة:

تركيب )3( عالمات مقطعية وتثبيت رف به )20( بالطة. جميع البالطات جديدة. البالطتان رقمي )10( و )G( مخصصتان لغرض   l
املقارنة وهما من السيراميك القطري غير املصقول. جميع البالطات األخرى من احلجر اجليري.

لم يتم رصد عالمات على االبيضاض أو املرض.  l

)BUTN2( 2 بوطينة

موقع نشط
13 أغسطس 2007م – مراقبة سنوية:

إزالة بالطات من اجلانب العلوي األمين والسفلي األيسر للرف بعد سنة واحدة حتت املاء. )البالطات )4( و)7( و)9( و)C( و)F( انفصلت   l
عن الرف ومت استبدالها ببالطات من احلجر اجليري.

البالطتان )2( و)A( من أعلى اليمني انفصلتا عن الرف. ولم يتم استبدالهما.  l
لم يتم تركيب جهاز تسجيل درجات احلرارة.  l

مستعمرات قليلة من املرجان السنامي )Porites( مصابة مبرض الشريط األصفر )ليس بشكل واسع(. ال توجد عالمات على   l
االبيضاض.

11 أكتوبر 2006م – عملية تركيب جديدة:
تركيب )3( عالمات مقطعية ومستوطنة مكونة من رف به )20( بالطة جميعها جديدة. البالطتان )10( و)G( هما بالطتان   l

للمقارنة وهما من السيراميك القطري غير املصقول وجميع البالطات األخرى من احلجر اجليري.

لم يتم وضع جهاز لتسجيل دراجات احلرارة.  l
لم تظهر عالمات على االبيضاض أو املرض.  l
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الرحالت امليدانية 2006-2007م
محطات املراقبة التي مت تركيبها في املواقع الرئيسية في اخلليج العربي

أسحات
موقع غير نشط

24 نوفمبر 2006م – رحلة غوص استكشافية
بدأ االستكشاف في املوقع N24 47.063; E51 38.939 على عمق مترين. تتم املراقبة باجتاه الشرق من عمق 3-2 أمتار. كما مت   l

القيام بعمليات غوص قصيرة باجتاه الشرق من 10-5 أمتار حتت امليل.
من السطح، ميكن رؤية مساحات مبرقعة تبدو مشابهة للشعاب املرجانية احلية إال أنها مستعمرات ميتة مغطاة بطحالب خيطية   l

كبيرة وهياكل جيرية تعطيها مظهر املرجان احلي.
تتضمن املستعمرات امليتة كتالً وقطعاً مكسرة من األكروبورا )يقل قطر أي منها عن نصف متر(.  l

عند عمق 30 قدم، توجد رمال مع بعض األعشاب البحرية وطحالب كبيرة غير منتظمة الشكل وإسفنج.  l

)HIEL1( احليل

موقع نشط
15 أغسطس 2007م – مراقبة سنوية:

إزالة القوالب على اجلانب األمين العلوي واأليسر السفلي للرف بعد سنة حتت املاء واستبدالها ببالطات من احلجر اجليري.  l
البالطتني )10( و)G( في اجلانب األيسر السفلي انفصلت عن الرف. وهي من السيراميك القطري غير املصقول  ولم يتم   l

استبدالهما. 
مت تثبيت جهاز تسجيل درجات احلرارة.  l

لم تتم مالحظة عالمات على االبيضاض أو املرض.  l
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املصقول.

لم يتم وضع جهاز لتسجيل درجات احلرارة.  l
لم تالحظ عالمات على املرض أو االبيضاض.  l

19 سبتمبر 2005م- عملية تركيب جديدة:

مستوطنة مكونة من رف بالط من السيراميك القطري غير املصقول   l
لم يتم تثبيت جهاز تسجيل درجات احلرارة.  l

:)UDAID( خور العديد

موقع غير نشط
21 نوفمبر 2006م – رحلة غوص استكشافي:

مت استكشاف موقعني  l
من السطح، ميكن رؤية مساحات تبدو مشابهة للشعاب املرجانية، إال أنها في الواقع عبارة عن  شعاب محارية ملتصقة بطحالب   l

شبيه باملرجان. ال يوجد مرجان حي من أي نوع. ولم تتم رؤية مستعمرات كبيرة ميتة. أصابع مرجان متفرع مع بولبيبات صغيرة هي كل 

ما أمكن العثور عليه بني الركام. يدلل ذلك على أن احلياة السابقة للمرجان في هذا املوقع كانت وحيدة النوع. 

الرؤية )15( متراً.  l
الطبقة احمليطة حتتوي على طني حتى مستوى 0.75-0.5م في العمق.  l

تتغير التيارات بسرعة مع تبادل املد واجلزر.  l
هذا املوقع غير مناسب حالياً حملطة املراقبة على شكل جنمة املرسيدس.  l

:)MKSB1( 1مكاسب

موقع نشط
يوليو 2007م – مراقبة سنوية:

رياح عالية )أكثر من 20 عقدة( وقد تسببت حالة البحر غير املالئمة في عدم الرجوع إلى هذا املوقع من أجل املراقبة السنوية.  l
1 نوفمبر 2006م – استكمال التركيب:

إزالة جميع البالط من اجلانب العلوي األيسر والسفلي األمين بعد سنة حتت املاء واستبداله ببالط من احلجر اجليري ما عدا اليالطتني   l
)3( و)10( وهما بالطتان للمقارنة من السيراميك القطري غير املصقول. 

تركيب )3( عالمات مقطعية  l
استخراج جهاز تسجيل درجات احلرارة واستبداله.  l

لم يتم رصد عالمات على االبيضاض أو املرض.  l

:)QFAY1( القفاي

 موقع مهجور
2006م

لم تتم محاولة العودة إلى املوقع. لم يتم طلب اإلذن الرسمي. ولم يتم استخراج املستوطنة.

23 سبتمبر 2005م- عملية تركيب جديدة:

تركيب مستوطنة مكونة من رف بالط من السيراميك القطري غير املصقول.  l
لم يتم تثبيت جهاز تسجيل درجات احلرارة.  l

قام حرس السواحل مبقاطعة املهمة. يتطلب العمل في هذه املياه إذناً خاصاً.  l

:)GHAN1( راس غناضه

موقع نشط
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:)DELM1( محطة مرجان دملا

موقع مهجور – ال يتطلب أية أعمال أخرى:
31 أكتوبر 2006م مراقبة سنوية:

العودة إلى املوقع )N24 29.418; E52 17.050( بحثاً عن احملطة التي انقلبت رأساً على عقب. العديد من بالط املستوطنة كان   l
مدفوناً في الرمال. لم تتم محاولة إصالح وضع الرفوف نظراً ألن الطبقة الرملية ال تتحمل وزن قاعدة الرف. لم يتم التمكن من تركيب 

عالمات مقطعية جيدة أو رف جديد في القاعدة الرملية. لم يتم استخراج بالطات املستوطنة. فيما مت استخراج جهاز تسجيل درجات 

احلرارة، لكن لم يتم استبداله بآخر.

21 سبتمبر 2005م – عملية تركيب جديدة:
مستوطنتان من رفي بالط من السيراميك القطري غير املصقول.  l

تثبيت جهاز تسجيل درجات احلرارة.  l

:)FASH1( فاشة احلورابي

موقع نشط
26 نوفمبر 2006م – عملية تركيب جديدة:

تركيب عالمة مقطعية واحدة )الشعاع الثاني( ومستوطنة مكونة من رف ببالطات جديدة بالكامل من السيراميك القطري غير   l
املصقول.

وضع جهاز جديد لتسجيل درجات احلرارة في املستوطنة.  l
لم يتم رصد عالمات على االبيضاض أو املرض.  l

:)HALT1( حالة دملا

موقع نشط
16 نوفمبر 2006م – مراقبة سنوية:

لم تتم زيارة املوقع أثناء الرحلة البحثية نسبة لوجود تدريبات عسكرية في املنطقة.

20 سبتمبر 2005م – عملية تركيب جديدة:

تركيب مستوطنة فقط. جميع بالطات الرف من السيراميك القطري غير املصقول.  l
لم يتم وضع جهاز لتسجيل درجات احلرارة.  l

:)HALU1( 1 حالول

موقع نشط
23 نوفمبر 2006 – عملية تركيب جديدة:

العثور على مستوطنة مكونة من رف بالط مت تركيبه في عام 2005م إال أن الرف كان مقلوباً ومدفوناً في الرمال ومهجوراً في املكان. مت   l
تصوير الرف املقلوب بالفيديو لتركيب رف جديد مكانه.

تركيب )3( عالمات مقطعية ومستوطنة مكونة من رف ببالطات جديدة بالكامل مصنوعة من السيراميك القطري غير املصقول.   l
لم يتم العثور على جهاز تسجيل درجات احلرارة الذي مت وضعه في عام 2005م ومت تثبيت جهاز جديد على الرف.  l

لم يتم رصد عالمات على االبيضاض أو املوت.  l

: )HALU2( 2حالول

موقع نشط
23 نوفمبر 2006م – عملية تركيب جديدة:

لم يتم العثور على مستوطنة مكونة من رف وبالطات مت تركيبها في عام 2005م بالرغم من البحث املركز عنها.   l
تركيب )3( عالمات مقطعية ومستوطنة مكونة من رف يحمل بالطات جديدة بالكامل مصنوعة من السيراميك القطري غير    l
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أن التيار القوي انتزع العالمة املوضوعة حتت املاء.

متت محاولة ربطها على العوامة ملسح املنطقة احمليطة عند موقع )N26 30.685; E51 18.039(. لم يتم التمكن من رؤية مرجان   l
حي من السطح، إال أن تياراً بسرعة عقدتني منع الغواص من الوصول إلى العوامة للنزول في املاء. متت مغادرة املوقع مراعاة العتبارات 

السالمة.

:)YSAT1( الياسات العليا

موقع نشط
23 يوليو 2007م – مراقبة سنوية:

 )E( إزالة البالطات أعلى اليمني وأسفل اليسار من الرف بعد سنتني حتت املاء. ومت استبدالها ببالطات من احلجر اجليري ما عدا البالطة  l
نسبة النسداد موقعها بالشعاب.

تثبيت جهاز تسجيل درجات احلرارة.  l
31 أكتوبر 2006م – استكمال التركيب:

إزالة جميع البالطات أعلى اليسار وأسفل اليمني ما عدا البالطتني )3( و)10( املصنوعتني من السيراميك القطري غير املصقول   l
واللتني مت تركهما ألغراض املقارنة.

تركيب )4( عالمات مقطعية للتصوير، حيث أن املستوطنة كانت على حافة الشعاب وبالتالي لم يكن من املمكن أن تكون مركزاً   l
لتصوير املقاطع.

مت استخراج جهاز تسجيل درجات احلرارة، لكن لم يتم استبداله.  l
22 سبتمبر 2005م – عملية تركيب جديدة:

مستوطنة مكونة من رف به )12( بالطة في املواضع )1( و)3( و)4( و)7( و)8( و)10( و)12( و)A( و)D( و)F( و)H(. جميعها من   l
السيراميك القطري غير املصقول.

مت تثبيت جهاز تسجيل درجات احلرارة.  l

:)YSAT2( الياسات السفلى

موقع نشط
23 يوليو 2007 – مراقبة سنوية.

استمر التجريف في املنطقة. املياه عكرة والتيار معتدل.  l
مت استخراج البالطات )1 و2 و3 و4 و6 و7 و8 و9 و11 و12 وG( من رف املستوطنة بعد )22( شهراً.  l

استبدال البالطات في جميع املواضع. البالطات اجلديدة من احلجر اجليري.  l
مت استخراج جهاز تسجيل درجات احلرارة وعدم تثبيت جهاز جديد بدالً عنه.  l

31 أكتوبر 2006 – مراقبة سنوية:
العودة إلى املوقع الذي تأثر بأعمال التجريف. مت حتديد مكان املستوطنة إال أن الرؤية لم تكن تتجاوز املترين. أمكن التأكد من وجود رف   l
البالط في مكانه. إال أنه وفي الوقت الذي اقترب فيه فريق العمل، اجنرفت رسوبيات بيضاء إلى املاء وحدت من مسافة الرؤية إلى أقل من 

6 بوصات ولذلك لم يتمكن الفريق من حتديد املوقع.
لم يتم استخراج البالطات وجهاز تسجيل درجات احلرارة.  l

22 سبتمبر 2005م – عملية تركيب جديدة:
مت تركيب مستوطنة من رف للبالط من السيراميك القطري غير املصقول. ومت تثبيت جهاز لتسجيل درجات احلرارة.   l
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11 يوليو 2007م: استكمال التركيب بواسطة املركز األمريكي للشعاب املرجانية وهيئة البيئة – أبوظبي
تركيب جميع البالطات املتبقية. البالطة رقم )G( من السيراميك القطري غير املصقول. جميع البالط اجلديد من احلجر اجليري.  l

لم يتم تثبيت جهاز تسجيل درجات احلرارة.  l
بعض املرجان السنامي )Porites( مصاب مبرض الشريط األصفر وال توجد عالمات على االبيضاض.  l

20 مايو 2007م – عملية تركيب جديدة بواسطة هيئة البيئة – أبوظبي:
تركيب مستوطنة مكونة من رف بالط و)3( عالمات مقطعية.  l

تركيب البالطات أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12. كانت البالطتان 7 و8 من السيراميك القطري غيرا ملصقول وجميع البالطات   l
اجلديدة من احلجر اجليري.

مت العثور على شريط عالمة مقطعية، إال أنه تعذر احلصول على جهاز تسجيل درجات احلرارة ولم يتم استبداله بجهاز جديد.  l
6 مايو 2006م: تثبيت جهاز تسجيل درجات احلرارة فقط:

مت تثبيت جهاز تسجيل درجات احلرارة والصاقه إلى املرجان ووضع عالمة دالة عليه ببطاقة بالستيكية صفراء.  l

)SDYT1( السعديات

موقع نشط
19 يوليو 2007م – عملية تركيب جديدة:

تركيب مستوطنة مكونة من رف بالط و)3( عالمات مقطعية. جميع البالط من احلجر اجليري.  l
مت تثبيت جهاز تسجيل درجات احلرارة.  l

l  تيار قوي. مستوى عكر عال نتيجة التجريف في املنطقة اجملاورة.
بعض املرجان السنامي )Porites( مصاب مبرض الشريط األصفر وال توجد عالمات على االبيضاض.  l

)SHRW1( شراعوه

موقع مهجور – ال يتطلب املزيد من العمل
24 نوفمبر 2006م – مراقبة سنوية:

العودة إلى املوقع للعثور على كيس إسمنتي ومحطة مقبولة رأساً على عقب. العديد من بالط املستوطنة مدفون في الرمال أو   l
مغطي بالزقيات املائية. لم تتم محاولة تعديل وضع الرف ولم يتم استخراج البالط. مت تصوير املوقع بالفيديو.

مت استخراج جهاز تسجيل درجات احلرارة لكن لم يتم استبداله.  l
هذا املوقع غير مناسب حملطات جنمة املرسيدس وليس من املمكن تثبيت العالمات في السطح الصخري كما لم يكن باإلمكان تركيب   l

رف املستوطنة. املرجان املوجود صغير السن )ال يزيد قطره على 12 بوصة بحد أقصى( مع عدم وجود دليل على وجود مستعمرات أكبر 

في املاضي أو احلاضر. الغطاء املرجاني بني 2-5%.

مجموعة أخرى من اإلحداثيات قدمها السيد/ أشرف )N25 03.044; E52 13.350( كانت على اجلانب اآلخر من جزيرة صخرية صغيرة. الغطاء 

املرجان تراوح هنا بني %15-5 )كان الغطاء األعلى حوالي 8 أمتار شرق إحداثيات جهاز حتديد املواقع GPS. وكانت قاعدة األرض مماثلة ملا ذكر أعاله 

وبالتالي لم تتم محاولة تركيب محطة في هذا املوقع.

20 سبتمبر 2005م – عملية تركيب جديدة:
تركيب مستوطنة مكونة من رف يحمل بالطات من السيراميك القطري غير املصقول.  l

مت تثبيت جهاز تسجيل درجات احلرارة.  l

:)ARSN1( أم العرشان

موقع غير نشط – يوصى بتركيب محطة مراقبة فيه
25 نوفمبر 2006م، رحلة غوص استكشافية:

موقع معروف للمرجان احلي. متت محاولة مسح حوالي 200 متر شمال شرق العوامة في موقع )N26 30.766; E51 17.958( إال   l
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حتتوي إمارة أبوظبي ودولة قطر على حصة ضخمة من بيئة بحرية أصلية، وال يزال معظمها في حالة تتراوح من جيدة إلى ممتازة، وعلى الرغم من ضرورة 
اتخاذ خطوات سريعة للمحافظة عليها، وبالنظر إلى ضغط التطوير الضخم على املناطق الساحلية. ال زالت الفرصة موجودة ألبوظبي وقطر جتنب 
إعادة الكوارث البيئية التي متت في مناطق أخرى في اإلمارات، واملثابرة احلقيقية لهدف نظام تطوير مع احملافظة املستدمية للبيئة واحملافظة على التنوع 

البيولوجي.
إضافة لذلك، املشهد اجلميل، احلياة البرية وجمال البيئة البحرية في أبوظبي ودولة قطر، التي تعد الشعب املرجانية بها تاج من اجملوهرات، ولديها مقومات 

جذب الزوار لتصبح قادرة من احلفاظ على نفسها وتغطية مصاريفها للحماية.

قام الصندوق العاملي لصون الطبيعة بتقييم 1507 منطقة ذات أهمية بيئية، وتعريف “جولبال 200” ألهم املناطق البيولوجية املميزة، مياه عذبة 
ومناطق بيئية بحرية على كوكب األرض. وتشمل قائمة “جلوبال 200” 142 منطقة برية، 53 منطقة مياه عذبة و43 منطقة بحرية بيئية حتظى 

بأولوية للمحافظة عليها في العالم.
لقد مت اختيار قائمة مناطق “جلوبال 200” بناًء على غنائها بالكائنات، الكائنات احلصرية اخلاصة بتلك املناطق، علو مستوى التصنيف االستثنائي، ظاهرة 
التطور البيئي الفريدة من نوعها، ندرة عاملية لطبيعتها، االحتفاظ ببكارتها ومتثيلها. ومت حتديد وضع احملافظة عليها في الالئحة التقليدية في كتاب 
جمعية IUCN العاملية للكائنات املهددة باخملاطر واالنقراض. ووفقاً لتصنيف جلوبال 200 من قبل WWF، مت شمل اخلليج العربي ضمن 43 منطقة 

بحرية حتظى بأولوية احملافظة عليها.

تعد منطقة اخلليج العربي من أكثر املناطق التي تتأثر بشدة خلسارة وتآكل الشعب املرجانية، ووفقاً ألحدث التقديرات، تعد %30 من الشعب املرجانية 
في مرحلة خطرة جداً، ولغاية %65 منها قد اندثر نظراً ألسباب طبيعية )تغير درجات احلرارة، األمراض(، ونتيجة ضغوط أنشطة غير طبيعية )التلوث 
الناجت عن النفط، غياب إدارة التطوير الساحلي، عدم احلد من األنشطة التجارية، وهواية الصيد والغوص، املصدر: ويلكنسون 2004(. لقد مت تصنيف 
نظام بحر العرب البيئي )ويشمل اخلليج العربي( في فئة “املهدد جداً باخملاطر”، ولذلك يجب علينا التركيز ملنح هذه املنطقة األولوية في خطوات احملافظة 

عليها.

ستتمكن دولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر من خالل التشريعات احمللية واالتفاقات اإلقليمية التخلص من الهياكل القانونية من أجل حماية فعالة 
للشعب املرجانية في بحارها.

أو االحتادي لتطوير اخلطة مع  النطاق احمللي  القرارات على  اتخاذ  البيئة عند  املوحد للمحافظة على  العمل  االنتباه لضرورة عاجلة لتطبيق  لكن يجب 
التالي:

إعداد ونشر خطة موحدة إلدارة املناطق الساحلية، وحتديد املناطق الساحلية احلساسة القابلة للتحديث املنتظم.  .1
تطوير وتطبيق تقييم التأثير البيئي )EIA( جلودة التنظيم.  .2

املتابعة في مشاركة اجملتمعات احمللية في اتخاذ القرارات.  .3
تطوير التعاون املشترك للحدود الوطنية والدولية.   .4

تأسيس وإدارة مناطق محميات بحرية جديدة ذات مقومات إيجابية.  .5
جتنب أي نوع من التجارة في كائنات الشعب املرجانية من خالل مراجعة وضعية اتفاقية CITES لكائنات الشعب املرجانية )دولة اإلمارات   .6

العربية املتحدة( وتضمينها في امللحق I )جولة اإلمارات العربية املتحدة وقطر(.
متابعة التدريب ملوظفي املناطق البحرية احملمية، نشر الوعي على كافة املستويات، السالمة، قضايا مراقبة الشعب املرجانية وأبحاث احلياة   .7

البرية.

أهم اخملاطر التي تواجهها الشعب املرجانية في منطقة املشروع هي:
زيادة التعكر والكثافة نتيجة أعمال رفع الرمال من قاع البحر مللئ أماكن أخرى.  ·

التلوث، رفع الرمال من قاع البحر، البقع والتسريب، غرق السفن والقوارب، فرش احلصى، اإلرساء املتعلق بالسفن التجارية وسفن الشحن.  ·
طرق الصيد )القرقور، الشباك ذات الفتحات الصغيرة، زيادة الصيد(.  ·

خسارة املوطن الطبيعي نظراً ألنشطة التطوير.  ·
خطوط محطات التحلية )الفيزيائية( والتدفق )للكيماويات، احلرارة، امللوحة(.  ·

األنابيب األخرى والتدفق )النفط، الغاز، نفايات معاجلة املياه، من املصانع، مياه التبريد(.  ·
مستوى التغذية املرتبط باألسمدة املستخدمة ملالعب اجلولف، واألعشاب القريبة من املناطق الساحلية.  ·

إرساء السفن، غرق السفن والقوارب، البق والتسريب، القمامة من قوارب النزهات.  ·
استخدام الشعب االصطناعية كبديل للشعب املرجانية الطبيعية.  ·
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ملحق رقم 3
ملخص خطة اإلدارة واحملافظة على الشعب املرجانية

تعرف الشعب املرجانية في بعض األحيان بـ “غابات احمليط االستوائية”، وتعد األكثر تنوعاً وقيمة مهمة لنظام األرض البيئي.تدعم الشعب املرجانية 
كائنات أكثر لكل وحدة مساحة مقارنة مع أي بيئة بحرية أخرى، يشمل ذلك 4000 نوع من األسماك، 800 كائن من الصدفيات ومئات من الكائنات 
األخرى، مما يعني قابلية مقارن الشعب املرجانية مع الغابات االستوائية. ومن احملتمل عدم االكتشاف لغاية اليوم من كائن إلى 8 مليون كائن يعيش حول 
الشعب املرجانية، وبشكل خاص ملنطقة اخلليج العربي نظراً ملوقعه في منطقة شبه قاحلة ذات تنوع منخفض في اليابسة، مما يجعل الشعب املرجانية 
في هذه املنطقة مبثابة صناديق كنوز بيولوجية حتتوي على غالبية التنوع البيولوجي للمنطقة. ويعد هذا التنوع البيولوجي في العديد من املناطق املفتاح 
الرئيسي الكتشاف أدوية جديدة للقرن اجلاري. ويشهد قطاع صناعة األدوية اليوم إنتاج العديد من األدوية املطورة من كائنات ونباتات الشعب املرجانية 

ملعاجلة السرطان، الروماتيزم، االلتهابات البكتيرية، الفيروسات واألمراض األخرى.

الفعاليات  الصيد، جمالة مكانتها وفرص  السياحة،  الوطني بطرق مختلفة من خالل  االقتصاد  التي بحالة جيدة في دعم  املرجانية  الشعب  تشارك 
األرواح. كما حتمي  باملمتلكات وخسارة  الضرر  التآكل،  األمواج وجتنب  احلماية من  السواحل  بالقرب من  املتواجدة  املرجانية  الشعب  الترفيهية. وحتمي 
الشعب املرجانية املسطحات املائية الفعالة اجملاورة للساحل، إضافة إلى املوانئ ومرافق إرساء القوارب. ويقدر عاملياً بأن نصف مليار شخص يعيشون 

ضمن 100 كيلو متر من شعر مرجانية ويستفيدون من إنتاجها وحمايتها.

بالرغم من جهود احلماية من خالل القرارات، اإللزام والتعليم، ال زالت الشعب املرجانية تتعرض خلطر جدي نتيجة النشاطات التي يقوم بها اإلنسان.
تشهد محاوالت التصحيح في بعض األحيان الرتباك متراكم لعدم القدرة على التفرقة بوضوح بني التنوع الطبيعي للنظام البيئي واملفتعل للمؤثرات 
الناجتة. وتشير مقترحات هذا النقاش إلى أن فعاليات اإلنسان تلعب دوراً إضافياً وتؤدي إلى تسارع مستويات التنوع الطبيعي. ومع وجود أدلة واضحة لزيادة 

قدرات مناقشة تراجع الشعاب املرجانية، ال تزال الشعب املرجانية تواجه مخاطر مستمرة متنوعة تهددها.  

ميكن وضع اخملاطر الطبيعية واملفتعلة في فئتني واسعتني: فيزيائية وحيوية. تشمل الفئة الفيزيائية مؤثرات التغير املناخي على املدى القصير، مثل 
األضرار الناجمة عن العواصف املوسمية، والتغيرات املناخية على املدى البعيد، مثل زيادة الكربون في مياه البحر، غرق السفن، سحب املرساة وفعاليات 
التطوير التي تؤثر على قاع البحر. العديد من الشعب املرجانية، مثل الشعب املرجانية في اخلليج العربي قريبة من املسارات التجارية الرئيسية لبواخر 
الشحن، ويؤدي اخلطأ في املالحة في بعض األحيان إلى غرق السفن والقوارب على الشعب املرجانية وهي مشكلة مستمرة تشهدها الشعب املرجانية. 
يؤدي غرق السفن وسحب املرساة إلى هالك شعب مرجانية استغرق منوها مئات السنني. ويأخذ علم األحياء بعني االعتبار شمل احملافظة األساسية 
لوظيفة البيئة لهذه الشعب املرجانية، زيادة حصاد املصادر البحرية )على النطاق التجاري وهواية الصيد، األخذ غير القانوني للمواد، هواية جمع قطع من 
الشعب املرجانية(، األمراض وتقدمي كائنات جديدة. وتعد عوامل التفسير الفردي والتعاون لهذه املؤثرات ضعيفة وتفتر لبيانات علمية أساسية، وبشكل 

خاص على نطاق الشعب املرجانية الفردية. 

هنالك أسباب عديدة وجيدة للمحافظة على التنوع البيئي. وتعتمد أراضي وبحار أبوظبي وقطر والكائنات التي تعيش بها على التنوع البيولوجي. وتلعب 
جميع الكائنات، من النباتات، الكائنات اجملهرية واحليوانات دورها في املشاركة لوظيفة احلياة على األرض. وبدون التنوع البيئي، تتوقف احلياة في األرض. 

إضافة إلى اخلدمات البيئية، يساعد التنوع البيئي في ثبات وجودنا، وبيئتنا تعد جزء منا، ونحن جزًء من بيئتنا التي توفر لنا:
الغذاء، األلياف ومواد البناء.  ·

سالم، متعة والهام.  ·
منط عيش مميز، فرص تعليم وترفيه.  ·

تدعم موارد صيد األسماك، الترفيه وقطاع السياحة.  ·
إضافة لذلك، لدينا وبغير حتفظ مسئوليات التشريع واإلدارة حلماية التنوع البيئي والتزامنا األخالقي. ويبدو من ذلك بأنه من املهم منطقياً احملافظة على 

الشعب املرجانية، نظراً لكونها أكثر نظام بحري متنوعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر.  

يعتمد مستقبل أبوظبي وقطر بشكل رئيسي على قطاع الصناعات البتروكيماوية، وإضافة لذلك، إذا اتبعت أبوظبي منوذج اإلمارات األخرى لتعزيز قطاع 
السياحة، املعادن )وبشكل خاص على الرمل البحري والكتل( وصناعة الصيد. ستتمكن اإلمارة من بناء نظام اقتصادي راسخ ميكنه توفير املصادر املالية 
الضرورية إلدارة ومحافظة فعالة على املوارد الطبيعية. وميكن تطبيق ذلك على النطاق اإلقليمي. وستكون مناطق هذا اإلقليم القابلة للنمو االقتصادي 
أكثر قدرة على التعامل مع القضايا البيئية ومعاجلة مشاكل احملافظة البيئية. ولذلك جند بأن أبوظبي وقطر يتمتعان مبركز جيد للقيام بتطبيق أنظمة 

احملافظة على الشعب املرجانية.
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لقد شهد بحر العرب خالل العقود املنصرمة حقبة ازدهار اقتصادي ضخمة. وأشعل هذا النمو شرارة الطفرة العمرانية على املناطق الساحلية التي 
شملت مباني سكنية، جتارية ومنشئات سياحية. ونتج في بعض هذه املناطق اخلسارة الشبه التامة لطبيعة هذه املناطق الساحلية ودمار بعض من 

أهم الشعب املرجانية تنوعاً في اخلليج العربي.

يشمل اخلطر احملدد لشعاب أبوظبي املرجانية على التالي:
أعمال البناء على املناطق الساحلية.  ·

الشعب املرجانية حول جزيرة أبو األبيض معرضة خلطر رفع الرمل من قاع البحر ووضعه في أماكن أخرى.  ·
غالبية الشعب املرجانية حول جزيرة صير بني ياس مت طمرها.  ·

أكثر من نصف الشعب املرجانية في دملا تعرضت لرفع الرمال من قاع البحر أو مت طمرها.  ·
غالبية الشعب املرجانية حول جبل الظنة تعرضت لرفع الرمال من قاع البحر أو مت طمرها.  ·

تعرض الشعب املرجانية في مبرز للضرر نتيجة أعمال بناء مرافق للنفط.  ·

شعب راس غناضة الفريدة من نوعها معرضة خلطر تطوير ميناء رئيسي.  ·
كما يوجد العديد من األمثلة األقل قسوة.   ·

الهدف الرئيسي من خطة اإلدارة واحملافظة هو “ احملافظة وحماية الشعب املرجانية واألنظمة البيئية ذات الصلة ألبوظبي وقطر الستخدام مساند من 
خالل إدارة أبحاث موحدة والتعليم”.

تشير وجهة نظر احملافظة على مجتمعات الشعب املرجانية بني أبوظبي وقطر إلى األخذ باالعتبار لعدد من األمور لتصبح ذات أهمية عند وضع املقترحات 
لإلدارة، وتشمل:

التحقيق النموذجي في احملافظة على أنواع الشعب املرجانية اخملتلفة ذات صلة بالتوزيع اجلغرافي في أبوظبي وقطر.  ·
احملافظة على أعداد كافية، وبشكل خاص الكائنات ذات االنتشار احملدود والتي ال تتوفر بأعداد كافية.  ·

احملافظة على املواقع التي تتميز بالتنوع، التغطية املرجانية وتغذيتها باملقومات.  ·
تقليل مخاطر خسارة التنوع البيئي في املستقبل جملتمعات الشعب املرجانية املنفردة، وقابليتها احملددة للتعرض إلزعاج محلي وإقليمي.  ·

توفير فرص البحث في املستقبل. توفر هذه اجملتمعات من الشعب املرجانية فرص فريدة لدراسات البيئة، البيوغرافية، التطوير وعلوم البيئة   ·
املناخية.

توفر فرص مستقبلية ملفهوم السياحية البيئية.  ·

تشير وجهة نظر املقومة واملرونة لالضطراب في املستقبل، واحملافظة وامللء مجدداً ألعدادها، لألخذ في االعتبار أهمية املواقع التي تتميز بالتالي:
مقومات عالية للملء مجدداً.  ·

التي لم تتأثر، أو تأثرت قليالً من االضطرابات املؤخرة.  ·
التي حتوي كائنات ذات انتشار محدود، وتعد غير شائعة أو نادرة من خالل مجال توزيعها.  ·

األهداف الرئيسية خلطة اإلدارة واحملافظة على الشعب املرجانية:
تنفيذ عالقة على املدى البعيد ملراقبة، إدارة واحلفاظ على مواقع الشعب املرجانية.  .1

شمل احملافظة على الشعب املرجانية في االستراتيجيات البيئية الوطنية.  .2
تبني وتنسيق االتفاقات احمللية واإلقليمية لقضايا الشعب املرجانية.  .3

بناء القدرات الوطنية للمحافظة على الشعب املرجانية.  .4
تقليل اخملاطر الرئيسية للشعب املرجانية في اخلليج العربي ومصادر الشعب املرجانية األخرى ذات الصلة.  .5

تشجيع القيام باألبحاث والدعم للقرارات اإلدارية.  .6
املراقبة املنتظمة للنظام البيئي للشعب املرجانية.  .7

مراقبة وتقييم النظام البيئي للشعب املرجانية الستخدام مستمر.  .8
إدارة وحفظ وترتيب البيانات ونشرها.  .9

تعزيز مستوى التوعية واملستوى التعليمي للمحافظة على الشعب املرجانية.  .10
توفر اخلطة نظرة عامة لألمور القانونية، البيولوجية، وضعية احملافظة على الشعاب املرجانية في إمارة أبوظبي ودولة قطر، وتوضيح عدداً من املناطق ذات 

األولوية واخلطوات التي يتوجب القيام بها من قبل اجلهات اخملتصة.
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