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جمعية اإلمارات للحياة الفطرية تعلن إطالق دراسة عن نباتات وادي الوريعة تحت رعاية بنك  HSBCالشرق
األوسط وتحت رعاية بلدية الفجيرة
دبي ،اإلمارات 02 ،يونيو :أعلنت جمعية اإلمارات للحياة الفطرية (بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون

الطبيعة) إطالق دراسة شاملة لنباتات متنزه وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة ،بالشراكة مع بلدية الفجيرة
وبفضل رعاية كريمة من بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود.
ستجمع هذه الدراسة معلومات مهمة عن نباتات الوادي وأشجاره عن طريق إجراء مسح لهذه النباتات وتقييمها،
وذلك لمساعدة بلدية الفجيرة وجمعية اإلمارات للحياة الفطرية على فهم قيمة هذه النباتات ألنواع الحياة البرية التي

تقطن الوادي .وبمساعدة فريق من متطوعي بنك  HSBCالشرق األوسط ،سيتم وضع إجراءات للمحافظة على
شتالت األشجار.

وعلق عمار شمس ،المدير اإلقليمي لالستدامة لبنك  HSBCالشرق األوسط" :المحافظة على التنوع البيولوجي ه
أحد أسس برنامج  HSBCلالستدامة العالمي ،ونحن ملتزمون بدعم جمعية اإلمارات للحياة الفطرية في عملها
لفهم ودراسة التنوع البيولوجي في اإلمارات .نحن أيضا ندعم المبادرات التي تسمح لموظفينا العمل مع أفراد
المجتمع والمساهمة في حماية البيئة الطبيعية في اإلمارات".
وقالت إيدا تيليش ،المدير العام باإلنابة لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية" :يعتبر وادي الوريعة موقعا ذو أهمية
بيئية كبيرة حيث يوفر المسكن ألكثر من  055نوع من أنواع الحياة البرية .وبعض من هذه األنواع هي من
أكثرها ندرة في اإلمارات ،لذا فإن حماية الوادي لطالما كانت الخطوة األهم للمحافظة على هذه المنطقة الفريدة من
أجل أجيال المستقبل".
يعد الوادي موئال لتنوع بيولوجي فريد من نوعه يشمل العديد من أنواع الحياة النادرة والمعرضة باالنقارض ومنها

شجرة السدر ،وشجرة الشوع أو اليسار .وهذه األشجار هي أشجار محلية تلعب دو ار مهما في نظام الوادي البيئي،

حيث توفر المأكل والمأوى للعديد من الحيوانات التي تعيش في المنطقة ومنها ثعلب بالنفورد ،والطهر العربي،
وقط الوشق والطيور والنحل.

وتابعت تيليش":من خالل هذه الدراسة ،نهدف إلى فهم حالة الغطاء النباتي في الوادي وطاقته االستيعابية .هذا
سيساعد في تحديد اإلجراءات الالزمة للتأكد من حماية التنوع البيولوجي على المدى الطويل وبالتماشي مع خطة

إدارة متنزه وادي الوريعة الوطني".

ستشمل هذه الدراسة أيضا عنص ار توعويا وتعليميا حول أهمية المحافظة على الحياة النباتية في الوادي يستهدف
زوار المنطقة وقاطنيها.

وأكد سعادة المهندس محمد سيف األفخم ،المدير العام لبلدية الفجيرة" :نحن ملتزمون باالستمرار بالعمل مع
شركائنا ومع المجتمع المحلي من أجل المحافظة على المنطقة بشكل فعال ومستدام ،وهذه الدراسة هي خطوة
مهمة نحو تحقيق ذلك".

تم اإلعالن عن وادي الوريعة كمحمية جبلية في عام  9552بفضل مرسوم سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي،

عضوالمجلس األعلى وحاكم الفجيرة ،وذلك بعد دراسة شاملة أجرتها جمعية اإلما ارت للحياة الفطرية بالتعاون مع
الصندوق العالمي لصون الطبيعة وتحت رعاية من بنك  HSBCالشرق األوسط .في أكتوبر  ،9505انضم

الوادي إلى قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية ليصبح الموقع رقم  0219تحت اتفاقية رامسار الدولية.
 -----انتهى ------للمقابالت اإلعالمية ،يرجى االتصال ب::
لوي از نورمان  -هيل أند نولتون

اإليميلLouisa.norman@hkstrategies.com :
هاتف+971 4 3344 930:
نبذة عن جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة EWS-WWF

جمعية اإلمارات للحياة الفطرية  EWSهي منظمة إماراتية بيئية غير حكومية تعمل على المستوى االتحادي،
تأسست تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم للمنطقة الغربية ،الرئيس األعلى لهيئة

البيئة – أبوظبي .تعمل جمعية اإلمارات للحياة الفطرية في اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الصندوق
العالمي لصون الطبيعة  WWFالذي يعد أكبر هيئة عالمية مستقلة متخصصة في الحفاظ على البيئة والحياة
البرية ،ولدى الصندوق ما يزيد عن  0ماليين مناصر ،وشبكة عالمية تغطي أكثر من  055دولة ..ويجدر

اإلشارة أن  EWS-WWFتعمل في الدولة منذ  ،9550وقد أطلقت عدة مبادرات ومشاريع للمحافظة على الحياة

البرية ،وبرامج تعليمية في المنطقة .يكمن هدف الجمعية في المحافظة على التراث
الطبيعي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وترويج نمط حياة مستدامة.
لمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقعwww.ewswwf.ae :
بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود
يعتب::ر بن::ك  HSBCالش::رق األوس::ط المح::دود م::ن أكب::ر البن::وك الدولي::ة وأكثره::ا انتش::ا ار ف::ي منطق::ة الش::رق األوس::ط.
ويمتل ::ك بن ::ك  HSBCالش ::رق األوس ::ط المح ::دود  05فرع ::ا ف ::ي مختل ::ف أنح ::اء اإلم ::ارات العربي ::ة المتح ::دة وعم ::ان
والبح :رين وقط::ر والكوي::ت واألردن ولبن::ان والج ازئ::ر وباكس::تان ومنطق::ة الحك::م ال::ذاتي الفلس::طيني .كم::ا يوج::د للبن::ك

أيض::ا ،باإلض::افة إل::ى ش::بكة فروع::ه ،مكت::ب تمثيل::ي ف::ي ط :رابلس الغ::رب  -ليبي::ا .ويع::زز ه::ذه التغطي::ة اإلقليمي::ة
الواس::عة إرتباط::ه ببن::ك  HSBCمص::ر ،عض::و مجموع::ة  ،HSBCوالش::ركات الزميل::ة ،البن::ك الس::عودي البريط::اني
وبن ::ك  HSBCالس ::عودية المح ::دود وس ::اب ل ::ةوراق المالي ::ة المح ::دودة وش ::ركة س ::اب للتكاف ::ل ومص ::رف دار الس ::الم

لإلستثمار.

