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روى البحارة القدماء حكايات عن م�صاهداتهم لعرائ�س 

الأ�صاطري  هذه  �صمكة.  وذيل  امراأة  ج�صد  لها  بحر 

بعرو�س  املعروف  الأُطوم،  ملهمها،  كان  رمبا  ال�صعبية 

البحر اأو بقرة البحر، ذلك احليوان الثديي الذي ي�صبه 

تر�صع  عندما  والأم  الن�صان.  راأ�س  ال�صيء  بع�س  راأ�صه 

مثلما  زعنفتيها،  باإحدى  �صدرها  نحو  ت�صده  وليدها 

حتت�صن املراأة طفلها بذراعها.

الأطوم (Dugong dugon) حيوان ثديي بحري كبري، 

يراوح طوله بني 2.4 و2.7 مرت. له »ذراعان« يف �صكل 

خلفيتان.  قائمتان  له  ولي�صت  م�صتديرين،  زعنفتني 

(العليا  الكبريتني  الع�صليتني  �صفتيه  وي�صتخدم 

القوية  اأ�صرا�صه  املائية.  النباتات  لتمزيق  م�صقوقة) 

الطعام.  تطحن  فكيه  مقدم  يف  ال�صلبة  و»الداه�صات« 

يف  عادة  ويرحتل  الليل،  اأثناء  غالبًا  الأطوم  يتغذى 

اأزواج اأو جمموعات �صغرية. وبعد حمل يدوم 13 اىل 14 

�صهراً، ت�صع الأنثى عادة مولوداً واحداً يف املاء وتر�صعه 

من حلمتني يف �صدرها.

الأطوم على �صواحل نحو 42 دولة يف  ترتكز جتمعات 

املحيط الهندي وغرب املحيط الهادئ وال�صاحل ال�صرقي 

وتقدر  العربي.  واخلليج  الأحمر  والبحر  لأفريقيا 

اأعدادها الباقية باأقل من 40 األفًا. وتوؤوي مياه اخلليج 

اأو�صرتاليا. وترتكز  بعد  العامل  له يف  اأكرب جتمع  ثاين 

وقطر  والبحرين  ال�صعودية  �صواحل  على  قطعانه 

والإمارات العربية املتحدة. وجزيرة عقب يف الإمارات 

هي اأقدم موقع اكت�صفت فيه بقايا لهذه احليوانات تعود 

اإىل 6000 �صنة خلت.

جدي  خلطر  تتعر�س  امل�صاملة  البحرية  احليوانات  هذه 

اأ�صارت  فقد  وجودها.  مناطق  معظم  يف  ومتزايد 

الرب وم�صاريع  التلوث من  ازدياد  اأن  اإىل  درا�صات عاملية 

ال�صيادين  و�صباك  الزوارق  وحركة  ال�صاحلية  التنمية 

موائلها.  تدمري  يف  ت�صاهم  التي  الأخطار  من  هي 

و�صيدها طمعًا بلحمها وجلدها ودهنها وزيتها ي�صيف 

اىل هذه ال�صغوط. وقد اختفت عرائ�س البحر يف بع�س 

الأماكن، واأعدادها اآخذة يف التناق�س يف اأماكن اأخرى، 

رمبا با�صتثناء املياه الأو�صرتالية ال�صمالية ومياه البحر 

الأحمر واخلليج العربي.

القدم،  منذ  الغام�صة  احليوانات  تلك  البحر،  عرائ�س 

ثدييات  بها  حتظى  التي  كتلك  عاملية  رعاية  ت�صتحق 

اأن  العلماء  ويرى  والدلفني.  كاحليتان  اأخرى  بحرية 

حظها الأوفر بالبقاء هو يف املنطقة العربية. فلعل دول 

الوطني  امل�صتوى  على  رائدة،  مببادرات  تقوم  املنطقة 

والقليمي، حلماية ُملهمات البحارة القدماء.

عرائ�س البحر بني احلقيقة واخليال

مت التوقيع على »اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون 

يف حماية البيئة البحرية من التلوث« يوم 24 ني�سان 

وقانونية  فنية  اجتماعات  بعد   ،1978 عام  )اأبريل( 

)يوليو(  متوز  يف  التنفيذ  حيز  ودخلت  عديدة. 

البيئة  حلماية  القليمية  املنظمة  اإن�ساء  ومت   .1979

)يناير(  الثاين  كانون  يف   )ROPME( البحرية 

1982 مبوجب املادة 16 من التفاقية. وت�سم املنظمة 

يف ع�سويتها ثمانية بلدان هي: الكويت، ال�سعودية، 

الإمارات، قطر، البحرين، ُعمان، العراق، اإيران.

البيئة البحرية اىل  تهدف املنظمة الإقليمية حلماية 

من  عملها،  منطقة  يف  املياه  نوعية  على  املحافظة 

التلوث النفطي اأوًل ومن جميع م�سادر التلوث الأخرى. 

ولتحقيق هذا الهدف تنفذ الربامج والأن�سطة الآتية:

مراجعة  تت�سمن  وهي  البيئي:  الر�صد  برامج 

منطقة  يف  البحرية  للبيئة  الراهن  الو�سع  وتقييم 

م�ستعمرات  وم�سح  امللوثات  وقيا�س  املنظمة،  عمل 

لإجراء  رحالت  تنظم  كما  فيها.  احلية  الكائنات 

م�سح بحري للملوثات املختلفة )مبا يف ذلك امللوثات 

البحرية  الأحياء  اأن�سجة  يف  الع�سوية(  الكيميائية 

التلوث  اآثار  ملتابعة  املاأخوذة،  الر�سوبيات  ويف عينات 

النفطي وتاأثريه على الكائنات البحرية يف املنطقة.

الربامج اخلا�صة بالإدارة البيئية: وهي تت�سمن 

ودرا�سة  الرب،  على  الب�سرية  لالأن�سطة  مب�سح  القيام 

حتلل امللوثات الع�سوية الطويلة الأمد. كذلك القيام 

مب�سح لل�سفن والأج�سام الغارقة، ومتابعة اإن�ساء مرافق 

ال�سفن، وتطوير الإجراءات اخلا�سة بفح�س  ا�ستقبال 

�سّمية املواد امل�ستخدمة يف ت�ستيت البقع النفطية.

اإن�ساء نظام  الأن�صطة امل�صاعدة: من هذه الأن�سطة 

ال�ست�سعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية، واإعداد 

الأع�ساء،  الدول  ملختربات  اجلودة  مراقبة  برنامج 

واإعداد الربوتوكولت التي تعالج جوانب ال�سعف يف 

تطبيق اتفاقية الكويت الإقليمية للعام 1978.

بن�سر  املنظمة  تقوم  البيئية:  التوعية  برامج 

الأع�ساء.  الدول  يف  ال�سليمة  البيئية  القيم  وتر�سيخ 

وذلك من خالل الندوات والإ�سدارات البيئية املختلفة، 

اإ�سافة  والإقليمية،  الوطنية  باملنا�سبات  والحتفالت 

ال�سحافة  يف  للعاملني  املتخ�س�سة  الندوات  اإقامة  اإىل 

واإعداد  الأع�ساء،  الدول  الإعالم يف  الوطنية وو�سائل 

جائزة  وحتديد  املدار�س،  لطالب  البيئية  امل�سابقات 

يف  مميز  بعمل  قام  ملن  متنح  التي  للبيئة  املنظمة 

جمال املحافظة على البيئة البحرية يف منطقة عمل 

املنظمة. 

املنظمة القليمية حلماية البيئة البحرية (رومبي)

اأهم امل�صاكل يف املنطقة

وغري  النفطية  بامللوثات  البحرية  البيئة  تلوث   •
النفطية، الع�سوية وغري الع�سوية.

•  مياه التوازن التي تلقيها ال�سفن من م�ستوعباتها.
•  غزو الأحياء البحرية الدخيلة.

•  حتلية مياه البحر.
•  تدمري املوائل البحرية.

•  التلوث الهوائي بالنبعاثات الغازية الناجتة عن 
حركة النقل ودخان امل�سانع.

•  التخل�س من مياه ال�سرف ال�سحي يف البحر.
اأخرى مثل  اىل م�ساكل  يوؤدي  الذي  الت�سحر    •

حترك الكثبان الرملية والعوا�سف الرملية.

•  التو�سع احل�سري وتغري ا�ستخدام الأرا�سي.
•  ملوثات الرتبة وخا�سة البحريات النفطية.

•  نفوق الأ�سماك.
•  خماطر الإ�سعاع النووي.

•  تغري املناخ وتداعياته البيئية.

اإ�صدارات »رومبي«  

قامت املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية باإ�صدار 

التي تعّرف مب�صاكل  البيئية  التوعية  العديد من مواد 

هذه  وتت�صمن  عالجها.  وطرق  البحرية  البيئة  تلوث 

الإ�صدارات:

•   ن�سرة بيئية ف�سلية باللغتني العربية والفار�سية.
مركز  ي�سدرها  الإجنليزية  باللغة  بيئية  ن�سرة   •
امل�ساعدة املتبادلة للطوارئ البحرية )MEMAC( لتوثيق 

بع�س الأن�سطة التي يقوم بها.

• اأخبار البيئة يف ال�سحافة الوطنية للدول الأع�ساء.
• التقومي ال�سنوي.

• بو�سرتات مبنا�سبة يوم البيئة الإقليمي الذي ي�سادف 
24 ني�سان )اأبريل( من كل عام.

• كتيبات بيئية متنوعة تهدف اىل النهو�س بالوعي 
البيئي يف املنطقة.

الدول  يف  املدار�س  لطالب  بيئية  م�سابقات  اإعداد   •
ال�سور  وم�سابقة  البيئية  الر�سوم  م�سابقة  مثل  الأع�ساء، 

الفوتوغرافية البيئية وم�سابقة الأفالم البيئية وم�سابقة 

الق�سة البيئية وم�سابقة املقالة البيئية.

• يعي�س نحو 60% من �سكان العامل قريبًا من ال�سواطئ. وعليها يقع نحو %75 
من املدن الكربى.

رزقهم  لك�سب  واملحيطات  البحار  على  �سخ�س  باليني   3 من  اأكرث  يعتمد   •
وكم�سدر رئي�سي لطعامهم. ويتم ا�ستغالل 80%  من الرثوات ال�سمكية العاملية 

ب�سكل مفرط يهدد بقاءها.

األف  ومئة  بحري  طائر  مليون  نحو  �سنة  كل  تقتل  البال�ستيكية  النفايات   •
حيوان ثديي بحري وعددًا ل يح�سى من الأ�سماك.

بالزوال يف  العامل مهددة جديًا  املتبقية يف  املرجانية  ال�سعاب  • قرابة 60% من 
العقود الثالثة املقبلة.

• هناك مئات »املناطق امليتة« يف البحار واملحيطات تعاين من نفاد الأوك�سيجني 
ب�سبب ارتفاع ن�سبة املغذيات يف املياه، خ�سو�سًا النيرتوجني.

�سنة من  �سمكة قر�س كل  مليون   100 نحو  البحري  ال�سيد  اأ�ساطيل  تقتل   •
اأجل حلومها وزعانفها التي ت�ستعمل لعداد ح�ساء فاخر. ويلجاأ ال�سيادون عادة 

اإىل �سيد اأ�سماك القر�س ونزع زعانفها وهي حية ورميها يف املحيط حيث متوت 

غرقًا اأو نزفًا.

• ي�سكل التلوث والأنواع احلية الغريبة وتغري املوائل ال�ساحلية خطرًا متزايدًا 
ال�سعاب  خ�سو�سًا  توؤويها،  التي  اليكولوجية  والنظم  البحرية  الكائنات  على 

املرجانية وغابات املنغروف وم�سطحات الأع�ساب البحرية.

• 8 حزيران )يونيو( يوم املحيطات العاملي.

ـر ذلك، واأر�سل  ماذا يعني لك �سعار املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية؟ ف�سِّ

جائزة  على  لتح�سل  والتنمية«،  »البيئة  جملة  اىل  اأو  املنظمة  عنوان  اىل  الإجابة 

نقدية بقيمة 300 دولر. املوعد الأق�سى للم�ساركة 15 اأيار )مايو( 2012.
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حقائق عن البحار

ـر �صعار »رومبي« واربح 300 دولر َف�صِّ

يوم البيئة الإقليمي

 2012/4/ 24

دعونا نحمي اأ�صجار القرم

اأ�سجار القرم )املانغروف( تعي�س يف املياه املاحلة وتوفر مالذًا للحياة البحرية

يا بندر، وعدتنا

بنزهة على �ساطئ 

�لبحر، لكننا ال نرى 

�إال �الأبنية

�سن�سل

بعد قليل

�أخري�ً و�سلنا.

ما �أجمل �لبحر 

�لو��سع

�لنفايات متلأ 

�ل�ساطئ... 

و�ملجارير ت�سب

يف �لبحر!

من�سي منذ ربع 

�ساعة ومل نَر 

�لبحر بعد

�نظر يا بندر. 

�نهم ينقلون رمل �ل�ساطئ. 

�ألي�س ذلك �سيئًا؟

رمبا. لكن تخيل لو 

فكر كل �سخ�س 

مثلك...  المتلأ �لبحر 

بالقناين �لفارغة 

و�ل�ساطئ بالنفايات،

وملا بقيت 

�سمكة حية. ما ر�أيك؟

�حلق معك. �أنا خمجول جد�ً  

يا جماعة. �ل�ساطئ للجميع، وعلينا 

جميعًا �أن نحافظ على نظافته

بلى... �نهم ي�ستعملون 

�لرمل مل�ساحلهم �لتجارية 

وي�سوهون �ل�ساطئ

عفو�ً... ملاذ� رميت 

�لقنينة �لفارغة 

يف �لبحر؟

ال َجَلَد يل الأقوم

و�أرميها يف �سلة 

�ملهملت... وقنينة 

و�حدة لن ت�سر �لبحر

�صديق البيئة

البحار واملحيطات

وهي  الأر�س،  ثلثي  من  اأكرث  تغطي  واملحيطات  البحار 

يف  ت�ساعد  كما  والغذاء.  باملطر  متدنا  اإذ  احلياة،  دعامة 

لأن  احلراري،  الحتبا�س  اأثر  من  احلد  ويف  هوائنا  جتديد 

متت�س  املحيطات  �سطح  على  الدقيقة  النباتات  باليني 

اأوك�سيد الكربون وتطلق الأوك�سيجني. لكننا ل  ثاين 

بال  ون�سطاد  نلوث،  فنحن  ت�ستحق،  كما  حيالها  نت�سرف 

حدود، ونعامل املحيطات كمكبات للنفايات.

 

ا�ستعمل كمية  •
اأقل من املاء واملنظفات 

الكيميائية، لتقليل 

كمية املياه املبتذلة 

وامللونات التي تنتجها 

وتنتهي غالبًا يف البحر.

�ساهم يف اإعادة تدوير البال�ستيك  •
والنفايات الأخرى، فكلما قلت كمية 

النفايات التي تنتجها، قلت الكمية 

التي تنتهي 

يف البحر 

والطبيعة.

• ا�ستمتع بالبحر، 
ولكن ل ترِم النفايات 

على ال�ساطئ. و�سارك يف 

حمالت التنظيف.

•طالب بان�ساء حمطات 
ملعاجلة املياه املبتذلة كي ل تلوث الأنهار 

والبحار.

•طالب مبعاقبة امل�سانع واملن�ساأت التي 
تت�سبب يف تلويث البحر وتخريب ال�ساطئ.

• ان�سر هذه الر�سالة يف حميطك.

كيف ميكنك

اأن حتمي البحر؟

انت�سال �سفينة غارقة يف خـور عبدالـله يف الكويت

Website: www.ropme.org
Email: ropme@qualitynet.net

املنظمة االقليمية حلماية البيئة البحرية


