وادي الوريعة في الفجيرة جوهرة كامنة

WADI WURAYAH,
FUJAIRAH
A HIDDEN GEM
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A SYMBOL OF
NATIONAL PRIDE

Integrating local tradition and lifestyle
with the conservation of inimitable
wildlife and natural habitats is the
primary focus of Fujairah as we are
establishing Wadi Wurayah National
Park.
It is important to protect the natural and
cultural heritage of this unique place
in a way that aligns with the vision of
progress and growth for our country.
It takes careful planning to always
keep the environmental integrity of
the ecosystems that support its flora
and fauna as a main emphasis and the
cornerstone of the project.

H.E. Eng. Mohamed Saif Al
Afkham, Director General,
Fujairah Municipality

Yet establishing a national park isn’t
easy. It takes time and understanding of
the delicate ecosystem and the balance
of life within the area. It also takes a
significant capital investment. This
is why working collaboratively with
scientists, conservationists, businesses
and other parties has been useful in the
establishment process and will be the
model we will continue to follow.

The area has attracted much attention
since it was declared a protected area
by His Highness Sheikh Hamad bin
Mohammed Al Sharqi and later declared
a wetland of international importance
under the Ramsar Convention. This is a
highly important recognition for an arid
region, as it shows us how important the
national park is for wildlife, such as the
rare Arabian tahr and migratory birds.
Wadi Wurayah National Park is like no
other. Its rugged mountains, where our
ancestors survived and thrived, carry a
charm that cannot be relayed through
words. The area is peaceful and calm. It
reminds me of our roots, and I greatly
believe that the national park will allow
all Emiratis to feel closer to nature and
invite our diverse communities and
those who visit our country to share
what we see—that not all wilderness has
to be green to be great, it can still be the
perfect home for important species.

رمز الفخر
الوطني

اإن دمج التقاليد واأ�سلوب احلياة املحلي مع حفظ
احلياة الفطرية واملوائل التي ال ت�ساهى يعد املحور
الرئي�س الذي ركزت عليه الفجرية اأثناء تاأ�سي�سنا
ملحمية وادي الوريعة الوطنية.
اإنه ملن ال�سروري حماية الرتاث الطبيعي والثقايف
لهذه املنطقة الفريدة الغنية بطريقة تن�سجم مع
ثقافتنا وروؤيتنا الوطنية للنمو .ويتج�سد املحور
الرئي�س وحجر الزاوية يف عملنا نحو حتقيق ذلك
يف احلفاظ الدائم على ال�سالمة البيئية لنظم
البيئة الطبيعية التي تدعم احلياة النباتية
واحليوانية فيها.

وقد اجتذبت املنطقة اهتمام ًا كبري ًا منذ اأعلنها
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي
منطقة حممية ،واأُعلنت مبقت�سى اتفاقية رام�سار
كواحدة من االأرا�سي الرطبة ذات االأهمية الدولية.
ويعد ذلك تكرمي ًا يف غاية االأهمية بالن�سبة ملنطقة
تعرف بجفافها ،اإذ يذكرنا مبدى اأهمية املحمية
الوطنية كاأر�س رطبة للحياة الربية ،مثل الطهر
العربي والطيور املهاجرة.

ال �سيء ي�ساهي حممية وادي الوريعة الوطنية ،حيث
حتمل جبالها الوعرة التي ازدهر فيها اأجدادنا،
�سحر ًا خالب ًا ال ميكن التعبري عنه مبجرد كلمات،
غري اأن تاأ�سي�س حممية وطنية لي�س باالأمر ال�سهل ،اإذ كما يذكرنا هدوء املنطقة العميق واأمانها بجذورنا
ي�ستغرق تاأ�سي�سها وقت ًا طوي ًال ويحتاج اإىل فهم دقيق واأ�سولنا .واأنا على ثقة باأن حممية وادي الوريعة
الوطنية �ستق ّرب مواطني الدولة اإىل طبيعة دولتنا،
للنظام البيئي احل�سا�س وتوازن احلياة داخل تلك
كما �ستدعو جمتماعتنا املتنوعة وزوار بالدنا
املنطقة ،كما يكلف ا�ستثمار ًا مالي ًا �سخم ًا .لذلك
�سعادة املهند�س حممد �سيف الأفخم ,كان العمل بالتعاون مع العلماء واأن�سار حماية البيئة مل�ساركتنا هذه املناظر اخلالبة التي متتع عيوننا،
ليدركوا اأنه ال يجب اأن تكون كل احلياة الربية
مدير عام بلدية الفجرية ورجال االأعمال وغريهم من االأطراف مفيد ًا يف
خ�سراء كي تكون رائعة اأو املوطن االأمثل الأنواع
عملية التاأ�سي�س ويعد منوذج ًا ناجح ًا يحتذى به.
الكائنات احلية الهامة.
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UNDERSTANDING
THE NATURAL
WONDERS OF
WADI WURAYAH

Nature is fragile, yet remarkable.
Nowhere exemplifies this better than
the mountains and the foothills of Wadi
Wurayah National Park in Fujairah.
At first glance, the rugged landscape
appears barren and desolate. It is a land
of rock and baking sun. There is little
shade in the heat of the day.
But look closer and you will discover a
world you never knew.
Grasses and flowers sprout from unlikely
crevices. A damselfly hovers over fish
trapped in a rock pool of water. A snake
warms itself in the sun, and migratory
birds refuel. An Arabian tahr skips over
the rocks with ease, while a curious
caracal stalks its prey.

Ida Tillisch, Director General,
EWS-WWF

Uncovering the unique workings of Wadi
Wurayah’s water system and the life it
supports is the day-to-day reality for our
dedicated and talented team of scientists
and conservationists. We are gathering a
greater understanding of this wondrous
landscape and how to best conserve the
wildlife that depends on it for survival
while preserving its deep-seated cultural
and historical significance.
This is vital not only for the wildlife
that resides within the Wadi but also
for the communities that depend on the
resources provided by the ecosystem.
It is only through the protection of
nature that we can ensure humanity’s
well-being.
Wadi Wurayah National Park is the
realisation of a shared vision. Its creation
is courtesy of the visionary ruler of
Fujairah, His Highness Sheikh Hamad
bin Mohammed Al Sharqi,

for decreeing a national park be formed
in Wadi Wurayah, with the committed
backing of the crown prince of Fujairah,
His Highness Sheikh Mohammed bin
Hamad Al Sharqi. EWS-WWF is grateful
for this forward looking leadership,
which will benefit not only nature and
wildlife, but the future generations of
residents and visitors.
This private-public partnership with
Fujairah Government, HSBC Bank
Middle East Ltd. and other private sector
companies as well as EWS-WWF has
proved to be a winning formula in the
first steps of establishing the UAE’s first
national park.
In the next phase, EWS-WWF will
continue its support through conducting
scientific research at the Water Research
and Learning Programme (WRLP),
which was established in 2013 in
partnership with Fujairah Municipality,
HSBC Bank Middle East Ltd., and
Earthwatch Institute. We are excited
about future conservation successes and
sharing the wonder of Wadi Wurayah
with the programme’s citizen scientists.
Seeing their enthusiasm for wildlife is
beautiful. We know that once kindled,
a love for the great outdoors is a fire
that can never be put out, and we look
forward to sharing that experience with
our ever-growing cohort of participants
in the years to come.
I’m forever grateful to the government
of Fujairah for preserving Wadi
Wurayah and its stunning nature and for
welcoming EWS-WWF and the WRLP
participants so warmly in the Emirates.

فهم
عجائب
الطبيعة في
وادي الوريعة
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تعد حممية وادي الوريعة الوطنية حتقيق ًا لروؤية
ال يوجد مكان قادر على جت�سيد جمال الطبيعة
م�سرتكة تراأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن
االأخاذ النابع من ه�سا�ستها مثل جبال و�سفوح
حممد ال�سرقي ،الذي اأ�سدر مر�سوم ًا باإن�ساء منطقة
حممية وادي الوريعة الوطنية يف الفجرية.
حممية ،وبدعم كامل من ويل عهد الفجرية� ،سمو
عند روؤية الوادي الأول وهلة ،قد يبدو اأنه ال يوجد
ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي .ونحن يف جمعية
غري ال�سخور اجلرداء واأ�سعة ال�سم�س احلارقة
وحرارة النهار القا�سية التي ال ظل منها وال ماأوى .االإمارات للحياة الفطرية  EWS-WWFيف غاية
ولكن ما اإن متعنا النظر� ،سينك�سف اأمامنا عامل ًا مل االمتنان لهذه القيادة ال�سباقة والتي لن تقت�سر
ثمارها على احلياة الربية والطبيعية فح�سب ،بل
ندرك وجوده من قبل.
�ستمتد لت�سمل االأجيال امل�ستقبلية من �سكان
يف وادي الوريعة ،تنبت االأع�ساب والزهور من �سقوق وزوار املنطقة.
غري متوقعة ،وحتوم اليعا�سيب حول برك املاء
ال�سخرية التي حتت�سن العديد من االأ�سماك ،وتقوم اإن التعاون والعمل امل�سرتك بني القطاعات املختلفة
هو و�سفة فعالة لتحقيق تقدم ملمو�س يف اأولويات
ثعابني الوادي بتدفئة اأج�سادها حتت ال�سم�س،
املحافظة البيئية ،وهو ما برهنت عليه �سراكة وادي
و متلوؤ الطيور املهاجرة حاجتها من الطعام قبل
الوريعة والتي �سملت كل من حكومة الفجرية وبلدية
اأن تتابع �سفرها ،بينما يقفز الطهر العربي على
الفجرية وبنك  HSBCال�سرق االأو�سط وجمعية
ال�سخور بر�ساقة ،ويطارد الو�سق ال�سحراوي
االإمارات للحياة الفطرية  EWS-WWFوغريها
املتحفز فري�سته.
من الهيئات اخلا�سة التي جنحت يف تاأ�سي�س اأول
�سمن هذه الطبيعة الفريدة ،يركز فريق العمل
حممية وطنية جبلية يف الدولة.
املتخ�س�س واملميز من العلماء واأن�سار احلفاظ على
ً
وبينما من�سي قدما� ،ست�ستمر جمعيتنا يف دعم
ايدا تيلي�س ,املدير العام ,جمعية الإمارات البيئة جهوده على جمع معلومات هامة ملعرفة
اأ�سرار هذا النظام الطبيعي والذي يعتمد على مياه االأبحاث العلمية لربنامج التعليم واأبحاث املياه الذي
للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق
مت تاأ�سي�سه يف عام  2013بالتعاون مع بلدية الفجرية
العاملي ل�سون الطبيعة  EWS-WWFالوادي العذبة ،ولتتبع ور�سد اأنواع احلياة الربية
وبنك  HSBCال�سرق االأو�سط املحدود ومعهد ر�سد
التي تتخذ من الوادي موطن ًا لها .ويوم ًا بعد يوم،
نكت�سف املزيد عن هذه املنطقة وعن كيف ميكن لنا االأر�س .ونحن نتطلع اإىل اإ�سعال حما�س متطوعي
احلفاظ على حياتها الربية و�سون قيمتها الثقافية الربنامج يف دعم البحوث العلمية يف الوادي من اأجل
املحافظة على الطبيعة و�سون اأجمل ما يحت�سنه
والتاريخية العريقة.
تراثنا الطبيعي الوطني ،ونحن نتطلع مل�ساركة هذه
ال تقت�سر اأهمية وادي الوريعة على الكائنات احلية التجربة مع االأفواج املتزايدة من امل�ساركني يف
التي تعي�س فيه فح�سب ،بل متتد اإىل جمتمعنا الذي ال�سنوات القادمة.
يعتمد على موارد الوادي واخلدمات التي يقدمها
نظامه البيئي ،لذا ،فقط من خالل حمايتنا للطبيعة كذلك اأتقدم بفائق امتناين حلكومة الفجرية
التخاذ خطوات ملمو�سة من اأجل املحافظة على
�سنتمكن من تلبية حاجاتنا املتعددة.
وادي الوريعة وطبيعته اخلالبة ،ولدعمهم جلمعية
االإمارات للحياة الفطرية يف مهمتها لبناء م�ستقبل
يعي�س فيه الب�سر بتناغم مع الطبيعة.

SUPPORTING
WATER
RESEARCH

We have been proudly supporting the
ongoing conservation work in Wadi
Wurayah for more than eight years as
it is an important part of the UAE’s
natural environment.
Preserving nature is a fundamental
cornerstone of the HSBC sustainability
agenda globally, and we are committed
to supporting partners such as the
EWS-WWF in working towards a
better understanding of the UAE’s
natural biodiversity.
Over the years, we have been privileged
to witness the results of the work in
Wadi Wurayah, such as the discovery
of a rare owl residing in the area,
identified only by its call. We know that
there is much more to be done and that
collaboration is the key to success. I
am particularly proud of the support

Sabrin Rahman, Head of Corporate
Sustainability MENA, HSBC Bank
Middle East

HSBC Bank Middle East has provided
in sponsoring the development and
delivery of the Water Research and
Learning Programme. In addition to our
sponsorship, over 400 HSBC colleagues
from across the Middle East and North
Africa have spent over 5,000 hours
helping scientists collect data in Wadi
Wurayah National Park. Together,
they have generated large amounts of
relevant scientific data and assisted with
the monitoring of key habitats within
the park. Experiences such as working
alongside scientists are vital in educating
people on how significant water is to the
circle of life and the pressing need to
conserve it.
I look forward to seeing more positive
outcomes from the work being done
in Wadi Wurayah National Park and
from the Water Research and Learning
Programme in the years to come.

دعم
أبحاث
المياه

لطاملا �سعدنا بتقدمي الدعم امل�ستمر لالأعمال
واأنا فخورة حتديد ًا بدعم بنك  HSBCال�سرق
املتوا�سلة يف املحافظة على البيئة يف وادي الوريعة االأو�سط الإطالق برنامج التعليم واأبحاث املياه.
الأكرث من � 8سنوات ،الأننا نوؤمن باأنه ميثل جزء ًا
باالإ�سافة لرعايتنا املادية للربنامج ،اأم�سى اأكرث من
مهم ًا واأ�سا�سي ًا من البيئة الطبيعية يف دولة االإمارات  400زميل من موظفي البنك من كافة اأنحاء ال�سرق
العربية املتحدة.
االأو�سط و�سمال اأفريقيا اأكرث من � 5000ساعة يف
م�ساعدة العلماء والباحثني يف جمع البيانات املتعلقة
وتعد املحافظة على الطبيعة ركن ًا اأ�سا�سي ًا يف
جدول اأعمال اال�ستدامة لبنك  HSBCعلى م�ستوى ببيئة حممية وادي الوريعة الوطنية.
العامل ،واإننا ملتزمون بكل اإخال�س بدعم �سركائنا لقد قام امل�ساركون بجمع العديد من املعلومات
مثل جمعية االإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع
ذات االأهمية وامل�ساعدة يف مراقبة عنا�سر البيئة
ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة EWS-WWF
الهامة يف املحمية .واإن العمل بجانب العلماء يعد من
يف العمل من اأجل التو�سل اإىل فهم اأف�سل للتنوع
اخلربات الهامة التي ت�سهم يف زيادة وعي املجتمع
االأحيائي الطبيعي يف دولة االإمارات العربية املتحدة .باأهمية املياه يف دورة احلياة واحلاجة للحفاظ عليه.

وقد �سهدنا على مر ال�سنني العديد من النتائج
العظيمة التي ترتبت عن االأعمال يف وادي الوريعة،
مثل اكت�ساف بومة نادرة تعي�س يف هذه املنطقة،
والتي مت التعرف عليها عن طريق �سوتها .واإننا
�سابرين رحمن ,رئي�س �سوؤون خدمة املجتمع على علم باأنه ال زال هناك املزيد لعمله واأن م�ساركة
و الإ�ستدامة ,ال�سرق الأو�سط و�سمال اخلربات والطاقات هي مفتاح النجاح.
اأفريقيا لبنك  HSBCال�سرق الأو�سط

اإنني اأتطلع الأ�سهد العديد من جناحات املحافظة
على البيئة يف حممية وادي الوريعة الوطنية وبرنامج
التعليم واأبحاث املياه يف ال�سنوات القادمة.
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وادي الوريعة

WADI
WURAYAH
 والذي يعد واحد ًا من اآخر موارد املياه العذبة يف ال�سرق،يقع وادي الوريعة
. بني طيات جبال احلجر املهيبة وبني مدن البدية وم�سايف ودبا العريقة،االأو�سط
ومتتلك تلك املنطقة التي كانت يوم ًا موطن ًا الأوائل امل�ستوطنني الب�سر اأهمية
ثقافية وتاريخية بف�سل اكت�ساف املواقع االأثرية القدمية التي ت�سمل امل�ستوطنات
 والنقو�س ال�سخرية والتي يرجع تاريخها،واملقابر التي تعود للع�سر احلديدي
. قبل امليالد300 اإىل عام
Tucked away in the majestic Hajar Mountains, located
between the ancient towns of Bidiyah, Masafi and Dibba,
is one of the last freshwater resources in the Middle East—
Wadi Wurayah.
The area, once home to early human settlers, is culturally
and historically important thanks to the discovery of ancient
archaeological sites including settlements, graveyards, Iron
Age tombs and rock carvings, dating as far back as 300 BC.
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The early settlers lived in harmony
with nature, borrowing from the land
and supporting their limited numbers
with little noticeable impact on the
Wadi environment.

.نقو�س حجرية اأثرية على �سخور الوادي
Rock Carvings of old residents of the area.

عا�س امل�ستوطنون االأوائل يف وئام مع الطبيعة،
وا�ستفادوا من االأر�س لدعم معي�سة اأعدادهم
املحدودة مع تاأثري ب�سيط على بيئة الوادي.
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تعود م�ستوطنات الوادي االأثرية اإلى عام  300ما قبل الميالد.
Old settlements and tools found in Wadi Wurayah National Park date as
far back to 300 BC.
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النظام البيئي للمياه العذبة

FRESHWATER
ECOSYSTEM

 وال بد من احلفاظ على،اإن املياه هي م�سدر احلياة
.ما تبقى منها
اإن مراقبة نظم املياه العذبة يف الوادي هو اأمر يف
غاية االأهمية ل�سمان ا�ستدامتها وتوفرها للحياة
.الربية التي تعي�س يف الوادي
Water is the source of all life. Monitoring
of the freshwater ecosystems, which are
important components of the national
park, ensures its sustainability for both
wildlife and ecotourism.
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الحياة البرية في وادي الوريعة
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WADI WURAYAH
WILDLIFE

ت�سمح الت�سكيلة ال�سخرية لوادي الوريعة ومناخه املميز و�سماته اجليولوجية
 لتجعل من وادي الوريعة واحد ًا من،بجمع مياه االأمطار من مناطق وا�سعة
.م�سادر املياه ال�سطحية الدائمة النادرة
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Thanks to Wadi Wurayah’s unique geology and climate, the
rock formation allows the catchment of rainfall from a wide
area, making it one of the few sources of permanent surface
water present all year-round in the UAE.
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.ميكن روؤية ال�سفادع العربية وهي ت�سبح يف برك الوادي املختلفة
Arabian toads (Sclerophrys arabica) can be spotted swimming, mating or
simply looking out of water bodies in Wadi Wurayah.
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ت�سم املنطقة العديد من الزواحف والنباتات واحل�سرات النادرة املهددة
. كما حتت�سن عدد ًا من الثدييات والطيور الفريدة من نوعها،باالنقرا�س
اإنه جمتمع متنوع وغني يعتمد على املياه العذبة الدائمة التي يحتويها هذا
.املوطن الطبيعي
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The Wadi houses numerous rare and endangered reptiles,
plants and insects and even a number of mammals and
birds that are unique to the area. The unique wildlife
residing here has fragile connections with their habitat,
relying on its permanent fresh water source.

.ال�سحلية العمانية
Jayakari’s Oman Lizard (Omanosaura jayakari).

© Alexander Cloke / EWS-WWF

.تتواجد العقارب الربية ب�سكل �سائع على ه�سبات الوادي ومناطقه ذات ال�سخور املتفككة
Terrestrial scorpions are common on plateaus and areas where loose rocks are present (Family Buthidae).

© Alexander Cloke / EWS-WWF

.عنكبوت غازل للن�سيج يقطن اإحدى منحدرات الوادي
Orb-Weaver Spider (Argiope sp.) on wadi slopes.

 نوعًا من أنواع الحياة البرية في محمية1146 تم تحديد
 ولكن التوصل إلى مسح شامل يتطلب،وادي الوريعة
.المزيد من الوقت والجهد
.اأحد اأ�سناف اجلراد املوجودة يف الوادي
© Alexander Cloke / EWS-WWF

Truxalis sp., one of many grasshopper species.

TO DATE, 1,146 SPECIES HAVE BEEN IDENTIFIED IN
THE NATIONAL PARK, YET THE INVENTORY IS FAR
FROM COMPLETE.

© Camera traps / EWS-WWF

.وادي الوريعة هو اإحدى املناطق القليلة املتبقية التي حتت�سن قطط برية
Wadi Wurayah may be one of the very few areas in the UAE with pure breeds of wild cats.

© Camera traps / EWS-WWF

لدى علمائنا اخلربة الالزمة للتنبوؤ مبواقع تواجد احليوانات املفرت�سة مما يتيح لهم اختيار اأماكن تثبيت الكامريات
.اخلفية ذات املج�سات احلركية ب�سكل ا�سرتاتيجي والتقاط �سور مثل هذه ال�سورة للثعلب االأحمر العربي
Over time, our scientists become experienced in predicting locations of carnivores. This allows us
to properly place camera traps to capture their images and research them - photo: Arabian Red Fox
(Vulpes vulpes arabica).

© Zehra Zawawi / EWS-WWF

.(Papilio machaon) فرا�سة العامل القدمي ذات الذيل ال�سنونوي
The Old World swallowtail (Papilio machaon) is a butterfly of the family Papilionidae.

© Elvin Miller / EWS-WWF

.يربوع واغرن
Wagners gerbil (Dipodillus dasyurus).

© Samar Gewily / EWS-WWF

.يرقة نبات الدفلى �سقرية الفم
Caterpillar of Oleander Hawk-Moth (Daphnis nerii) nicely camouflaged on an oleander flower.

© Jacky Judas / EWS-WWF

.بومة االأ�سجار املخططة ترتاح على غ�سن

© Jean Pierre Boudot / EWS-WWF

Pallid Scops-Owl (Otus brucei),
that was found in the morning
resting resting in Christ’s Thorn
Jujube (Ziziphus spina-christi).

.طائر الطيطوي ال�سائع
The Common Sandpiper (Actitis hypoleucos).

.اأفعى ال�سجاد ال�سامة يف و�سع هجومي

© Wouter Kingma / EWS-WWF

The venomous Oman Carpet
Viper (Echis omanensis) in strike
position.

 يف هذه ال�سورة ميكن روؤية.العنكبوت ال�سرطاين يتميز باختالف هائل بني اجلن�سني
.الذكر امللون واالأ�سغر حجم ًا على ظهر العنكبوت االأنثى االأكرب
Crab-spider from the Thomisidae family. Picture showing the strong
sexual dimorphism; male is sitting on the back of the female, much
smaller, and of different colour.

© Alexander Cloke / EWS-WWF

© Gabor Csorba / EWS-WWF

.خفا�س م�سقط فاأري الذنب
Muscat Mouse-tailed Bat (Rhinopoma muscatellum).

© Gabor Csorba / EWS-WWF

.2015 مت اكت�ساف خفا�س ال�سند يف وادي الوريعة يف اأكتوبر
The Sind bat (Rhyneptesicus nasutus) is a species of vesper bat. Rhyneptesicus nasutus was discovered in WWNP in October 2015.

© Jean Pierre Boudot / EWS-WWF

.اأحد يعا�سيب الوادي
Slender Skimmer (Orthetrum sabina).

© Philippe Lambret / EWS-WWF

. حتيط بها ذكورها ملنع اأي ذكور اأخرى من االقرتاب،اأربعة اأزواج من اأناث يعا�سيب الوادي اأثناء عملية و�سع البي�س
Hajar Wadi Damsel (Arabineura khalidi), four pairs of females laying eggs, while males hold onto
them to avoid interruption from other males.

© Samar Gewily / EWS-WWF

.كزبرة الثعلب القرمزية واملعروفة حملي ًا بزريق العني
The Scarlet pimpernel, known locally as Zraig al’ain (Anagallis arvensis).

© Samar Gewily / EWS-WWF

.تزهر النباتات الزهرية عادة بعد هطول االأمطار
Taking every chance, the annual flowering plants bloom after rains (Centaurium pulchellum) Family Gentianaceae.

© Patricia Cabrrerra / EWS-WWF

© Huw Roberts / EWS-WWF

.2015  نوع من اأنواع الالفقاريات يف الوادي بنهاية250 مت ت�سجيل اأكرث من
Over 250 species of invertebrates has been recorded by end of 2015.

Cybister tripunctatus lateralis.

Enithares lineatipes.
Neogerris parvulus.
© Huw Roberts / EWS-WWF

© Patricia Cabrrerra / EWS-WWF

© Samar Gewily/ EWS-WWF

© Samar Gewily/ EWS-WWF

.�سنف من اأ�سناف التني
The Willow Leaf Fig (Ficus cordata salicifolia) from the fig family.

© Samar Gewily/ EWS-WWF

.زهور دائمة جميلة تتواجد بالقرب من املاء
A beautiful flower that you see year round wherever water is present, (Nerium oleander).

© Alexander Cloke / EWS-WWF

.فر�س النبي على اأر�س الوادي
Mantidae family.

© Alexander Cloke / EWS-WWF

.العنكبوت اأحمر الظهر قرب �سالل الوادي
Red Back Spider from the genus Latrodectus was found in the National Park near the waterfall.

© EWS-WWF

 فقد اأدى،لقد كان و�سع وادي الوريعة يف املا�سي خمتلف ًا عما ن�سهده اليوم
 عام ًا نتج عنه45 اكت�ساف النفط يف الدولة اإىل تطور غري م�سبوق يف غ�سون
. اأدى بدوره اإىل �سغوط كبرية على البيئة الطبيعية،منو �سكاين �سريع
وقد عانت بيئة الوادي من التو�سع العمراين وا�ست�سالح االأرا�سي وحمدودية
.تطبيق القوانني البيئية ال�سارمة
Previous existence of nature in Wadi Wurayah is somewhat
different from today. The discovery of oil steered the
expansion of the UAE in an unprecedented way in just
45 short years. Such a rapidly growing population has
increased the pressures on the natural environment.
From extensive urbanisation and land reclamation to
limited resources for strict legislation and environmental
protection at a federal level, our natural world has suffered
at the expense of fast-paced development.

 واال�ستغالل املفرط ملوارده،وقد قا�ست طبيعة وادي الوريعة من التح�سر
. والرعي اجلائر لغطائه النباتي من قبل املاعز الربي واحلمري،املائية

© EWS-WWF

 فاإن العديد من املوائل الطبيعية تدهورت،ونتيجة لهذه التغريات املفاجئة
.اأو جتزاأت اأو فقدت متاما

وميثل اإلقاء النفايات والتخريب وتراجع احلياة الربية اإىل املناطق النائية
 بع�س االآثار والتهديدات االأكرث انت�سار ًا التي،لتتجنب اإزعاج اجلمهور
.�سهدتها احلياة الربية يف الوادي
As a result of these sudden changes, many natural habitats
have been degraded, fragmented or lost entirely.

Littering, vandalism and wildlife retreating to remote
areas to avoid disturbance from the public are some of the
most widespread impacts and threats the Wadi wildlife
have experienced.

© EWS-WWF

The landscape of Wadi Wurayah is facing threats to
its delicate ecosystems. This includes urbanisation,
exploitation of its fresh water resources, and overgrazing
of the scarce vegetation by feral goats and donkeys. It is
important that long-term conservation measures are put
in place and carefully monitored.

© EWS-WWF

ال ميكن للحياة الربية احليوانية والنباتية اله�سة يف الوادي حتمل مثل هذه
 لذا كان ال بد من اإغالق املحمية اأمام العامة الإعطاء نظامها،ال�سغوط
.الطبيعي فر�سة للرتميم
Extensive hunting has also resulted in the loss of species
such as the Arabian Leopard, Arabian gazelle and Arabian
Tahr in Wadi Wurayah over the last three decades.
Fragile, arid fauna and flora that cannot withstand such
high levels of stress were threatened with extinction until
the closure of the national park in 2013.

© EWS-WWF

اأدى ال�سيد اإىل فقدان العديد من اأنواع احلياة الربية مثل الفهد العربي
.والغزال العربي والطهر العربي خالل العقود الثالثة املا�سية

© EWS-WWF

 وت�سع مثل هذه احليوانات التي ال تنتمي،تعد احلمري الربية من اأنواع احلياة التي مت جلبها اإىل الوادي من قبل الب�سر
.ب�سكل اأ�سا�سي اإىل الوادي �سغط ًا اإ�سافي ًا على االأنظمة البيئية اجلبلية
Feral donkeys (Equus asinus) are among the introduced species wandering in the park. They, and
other feral animals, represent an additional threat to the fragile mountain ecosystems.

© EWS-WWF

© EWS-WWF

.مت توظيف ودعوة علماء من جميع اأنحاء العامل لدرا�سة احلياة الربية يف الوادي
Scientists were recruited from all over the world to study the wadi wildlife,
something not thoroughly done in the past.

 وقد اتخذت دولة االإمارات العربية املتحدة،وادي الوريعة هو اأعجوبة طبيعية
.خطوات هامة حلماية هذه املنطقة الطبيعية

© EWS-WWF

© EWS-WWF

Wadi Wurayah is a natural wonder, and the UAE is now
taking significant steps to protect this landscape and better
understand its nuances.

 والتي �ساركت فيها موؤ�س�سات القطاع،مت تن�سيق العديد من احلمالت التنظيفية يف الوادي
. وذلك بهدف تخفيف اأثر االأن�سطة الب�سرية على النظام الطبيعي،اخلا�س
Clean up the Wadi events organised by Fujairah Municipality. Many
organisations of the private sector participated to help lift the pressure on
the ecosystem.

الشراكة مع بلدية الفجيرة

PARTNERING
WITH FUJAIRAH
MUNICIPALITY
 وقعت جمعية االإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة،2005 يف دي�سمرب
 وذلك من اأجل تقييم وادي الوريعة، اتفاق ًا مع بلدية الفجرية �سكل بداية ل�سراكة مزدهرةEWS-WWF
.وقيمته الطبيعية والبيولوجية للنظر يف موؤهالته لكي يكون اأول منطقة جبلية حممية يف دولة االإمارات
وقد مت الحق ًا تعيني جمعية االإمارات للحياة الفطرية من قبل حكومة الفجرية لتتوىل مهمة تطوير املحمية
. لتبدء بذلك حتقيق حلم خلق حممية طبيعية متميزة على اأر�س الواقع،الوطنية مبا يتوافق مع املعايري الدولية
In December 2005, EWS-WWF and Fujairah Municipality signed an agreement that
initiated a flourishing partnership. At the time, the goal of the partnership was to
assess and evaluate the potential of Wadi Wurayah in becoming the first mountain
protected area in the UAE.
EWS-WWF was later appointed by the government of Fujairah to spearhead the
development of the National Park and to make it compliant with best international
standards. The shared dream of creating an outstanding protected landscape started to
turn into a reality.

© EWS-WWF

، مدير بلدية الفجرية، �سعادة املهند�س حممد االأفخم، ويل عهد اإمارة الفجرية،�سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي
. مدير عام جمعية االإمارات للحياة الفطرية،وال�سيدة اإيدا تيل�س
Wadi Wurayah Gate Closure in Dec 2013 by Fujairah Government. His Highness Sheikh Mohammad
bin Hamad Alsharqi (left). His Excellancy Mohammad Alafkham (right).

© EWS-WWF
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. والذي �سكل جزء ًا من رحلة وادي الوريعة منذ بدايتها، ال�سرق االأو�سطHSBC  الرئي�س ال�سابق لال�ستدامة املوؤ�س�سية لبنك،)عمار �سم�س (يف الو�سط
In the centre Ammar Shams, former Head of Corporate Sustainability in the Middle East for HSBC who has been part of
Wadi Wurayah journey from the very beginning.

HSBC الشراكة مع بنك

PARTNERING
WITH HSBC
 ال�سرقHSBC يعود جزء من الف�سل الإن�ساء حممية وادي الوريعة الوطنية اإىل ال�سريك طويل االأمد بنك
 ومن ثم الإن�ساء برنامج،2006  والذي قدم التمويل الالزم والدعم الإجراء البحث االأويل يف عام،االأو�سط
. االأول من نوعه يف ال�سرق االأو�سط2013 التعليم واأبحاث املياه يف عام
 حيث قدموا، متطوع من البنك على فرتات عدة امتدت خلم�س اأيام500 وقد ا�ست�ساف الربنامج اأكرث من
دعمهم ووقتهم مل�ساعدة علماء الوادي يف اإجراء فحو�س جودة املاء وع ّد اليعا�سيب وقيا�س ال�سفادع وفح�س
.الكامريات املخفية يف اأركان الوادي
Wadi Wurayah National Park owes great gratitude to the longstanding partner,
HSBC Bank Middle East Ltd., whose involvement dates back to 2006 when the
bank funded a baseline survey. HSBC has since supported ongoing research in
the National Park such as the establishment of the Water Research and Learning
Programme, the first-of-its-kind citizen-science training programme in the Middle
East.
In addition, over 500 HSBC volunteers will spend five days at the Wadi volunteering
alongside our scientists to perform water tests, count dragonflies and damselflies,
capture and measure toads and check camera traps.

© EWS-WWF

.2013 افتتاح برنامج التعليم واأبحاث املياه يف �سبتمرب
Launch of Water Research and Learning Program in Sep 2013.

إنشاء محمية
وادي الوريعة
الوطنية

CREATING
WADI
WURAYAH
NATIONAL
PARK

PARK
ZONES

:2005 دي�سمرب
توقيع اتفاقية مدتها
 �سنوات بني جمعية3
االإمارات للحياة
الفطرية وبلدية
الفجرية لتقييم اإمكانية
وموؤهالت اإن�ساء حممية
وطنية يف منطقة وادي
.الوريعة مدتها

:2008-2006
دل تقييم م�سح �سامل
للمنطقة على امتالكها
للموؤهالت املنا�سبة
لت�سبح منطقة حممية
.طبيعية

:2009 مار�س
اأعلن �ساحب ال�سمو
ال�سيخ حمد بن حممد
ال�سرقي ر�سميا وادي
الوريعة كاأول حممية
.جبلية يف الدولة

December 2005:

2006-2008:

March 2009:

A three-year
agreement is
signed by EWSWWF and Fujairah
municipality
to assess the
feasibility and
potential of the
Wadi to become a
protected area.

The survey
highlights the
great potential
of creating a
Protected Area.

His Highness
Sheikh Hamad
bin Mohammed
Al Sharqi officially
declares the Wadi
as the country’s
first mountain
protected area.

THE PROTECTED AREA COVERS 220.4 KM2,
COMPRISING THE FOLLOWING:
THE CORE ZONE OF 118 KM2
THE BUFFER ZONE OF 92KM2
THE ECOTOURISM ZONE OF 9.4 KM2

يناير :2016
اإدارة وتطوير املحمية
الوطنية بقيادة بلدية
الفجرية.

دي�سمرب :2013
اإغالق حممية وادي
الوريعة الوطنية اأمام
الزوار لتخفيف �سغط
االأن�سطة الب�سرية على
نظمها الطبيعية.

مار�س :2013
�سبتمرب :2013
مت تعيني جمعية
بدء عمل برنامج
االإمارات للحياة
التعليم واأبحاث املياه الفطرية من قبل حكومة
اإىل جانب ا�ستمرار
الفجرية لو�سع اأ�س�س
الدرا�سات واأعمال حفظ تطوير حممية وطنية
الطبيعة يف املحمية.
طبيعية يف الفجرية.

نوفمرب :2010
مت �سم حممية وادي
الوريعة الوطنية �سمن
قائمة االأرا�سي الرطبة
ذات االأهمية الدولية
وفق ًا التفاقية رام�سار.

January 2016:

December 2013:

September 2013:

March 2013:

November 2010:

Park management
and development
led by Fujairah
municipality.

Official closing of
Wadi Wurayah
National Park to
the public.

Water Research
and Learning
Programme
initiatied along
with important
conservation and
research activities
implemented
to develop the
national park.

The creation of
the national park
begins following
the appointment
of EWS-WWF by
the government
of Fujairah to
spearhead its
development.

The Wadi is
declared as
a wetland of
international
importance by
Ramsar.

تغطي مساحة المحمية  220.4كم مربع وتتكون من:

مناطق
المحمية

المنطقة األساسية بمساحة  118كم مربع
المنطقة العازلة بمساحة  92كم مربع

منطقة السياحة البيئية بمساحة  9.4كم مربع

رؤية المحافظة على البيئة

CONSERVATION
VISION
ميثل احلفاظ على املوائل واحلياة الربية وا�ستعادتها الهدف النهائي لالأبحاث
وجهود احلفاظ على البيئة ،وتعمل جمعية االإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع
ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة  EWS-WWFلتحقيق ذلك يف خم�سة جماالت
رئي�سة للو�سول اإىل فهم اأف�سل حول:
الحيوانات المفترسة (آكلة اللحوم)
ذوات الحوافر المهددة باالنقراض مثل الطهر العربي والغزال العربي
النباتات البرية
الفقاريات األرضية األخرى
النظام البيئي للمياه العذبة
Preserving and restoring habitats and wildlife is the ultimate
research and conservation goal. To achieve this, EWS-WWF
works in five key areas to better understand the following:

THE POPULATION OF CARNIVORES
ENDANGERED UNGULATES SUCH AS ARABIAN TAHR AND ARABIAN GAZELLE
TERRESTRIAL VEGETATION
OTHER TERRESTRIAL VERTEBRATES
THE FRESHWATER ECOSYSTEM
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الحيوانات المفترسة

CARNIVORE
POPULATION
يعترب الو�سق اأكرب احليوانات
.املفرت�سة يف املنطقة
Alwashaq-as named by
Arabs, is the Arabian Caracal
(Caracal caracal schmitzi),
considered the largest
predator in the area.

اإن حتديد معدل ا�ستدامة احليوانات املفرت�سة اآكلة اللحوم اأمر ًا يف غاية االأهمية ملعرفة �سحة وتوازن اأي
، وبافرتا�سها للحيوانات اآكلة النبات، حيث حتتل هذه احليوانات قمة الهرم الغذائي،نظام بيئي طبيعي
 لذا فمن ال�سروري درا�سة متطلباتها البيئية وحيزها،فهي تعمل على تخفيف ال�سغط على الغطاء النباتي
.احليوي ومراقبة اأعدادها ب�سكل م�ستمر
Understanding the sustainability of carnivore populations is important, as they are a
critical part in any food chain. By preying or feeding on herbivores, they reduce their
numbers, maintaining the amount of naturally growing vegetation in the area; and
by that, they ensure the healthy functioning of the ecosystem. To achieve a high level
of understanding, studying their ecological requirements in terms of diet and home
range and continuously monitoring their population are essential.

© Camera traps / EWS-WWF
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ذوات الحوافر المعرضة للخطر

ENDANGERED
UNGULATES

متت روؤية الطهر العربي الآخر مرة
 ويعترب،2012 يف الوادي يف اأكتوبر
.حالي ًا منقر�س ًا على امل�ستوى املحلي
The Arabian Tahr
(Arabitragus jayakari) was
last seen in Wadi Wurayah
October 2012 and is
considered locally extinct.

لقد انقر�ست ذوات احلوافر االأ�سلية مثل الطهر العربي والغزال اجلبلي حملي ًا من �سال�سل اجلبال يف
. اإال اأنها متثل جزء ًا حيوي ًا من حياة الوادي،الوادي وذلك ب�سبب ال�سغط احل�سري وال�سيد غري امل�سروع
وتعد ا�ستعادة جمموعاتها من خالل تعزيز االأعداد واإعادة اإدخال احليوانات يف النظام البيئي اأمر ًا اأ�سا�سي ًا
.ويف غاية االأهمية
The native ungulates such as the Arabian tahr and mountain gazelle are locally
extinct from the Wadi mountain ranges because of the pressures of urbanisation and
poaching, yet they are a crucial part of Wadi life. Restoring their population through
reinforcement and reintroduction of animals is paramount.

© Mukund Menda / EWS-WWF

ت�سكل مناطق عدة من الوادي التي تتميز مبنحدراتها ال�سل�سة واأرا�سيها احل�سوية مواطن مالئمة للغزال
. والذي يعاين حتت وطاأة االأن�سطة الب�سرية،العربي
Several parts of the park, where softer slopes and gravel areas are present, represent
suitable habitats for the Arabian Gazelle, which has been threatened by human activities.

© Patricia Martin Cabrrera / EWS-WWF

الغطاء النباتي األرضي

TERRESTRIAL
VEGETATION
 قام �سكان املنطقة،يف املا�سي
ب�سحق اأوراق اخلزامي �سبه اجلرداء
.وا�ستخدامها كطارد للح�سرات
(Lavandula subnuda) It’s
leaves were crushed and used
as insect repellent by locals in
the past.

من ال�سروري تقييم ور�سد تنوع ووفرة االأنواع النباتية وذلك لفهم كيفية تاأثري
الغطاء النباتي على احلياة الربية واحليوانية واأعداد ذوات احلوافر التي ميكن
 ومن املهم اأي�س ًا تقييم اآثار الرعي التي ت�سببها االأنواع التي يتم.للوادي حتملها
 والتي تناف�س اأنواع احلياة احليوانية الربية االأخرى،اإدخالها للوادي مثل املاعز
.على املوارد الغذائية ال�سحيحة
It is crucial to assess and monitor the diversity and abundance
of plant species in the area in order to identify the capacity of
the Wadi in sustaining the herbivore population that feeds on
the vegetation. It is equally important to assess the effects of
overgrazing resulting from introduced species such as feral
goats, which compete with the same resources required by
native species.

© Samar Gewily/ EWS-WWF
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.مت ا�ستخدام اأزهار احلويرة االأبولونية يف �سناعة االأ�سباغ يف املا�سي
Flowers of (Tephrosia appolinea) has been used in the past to make dye.

© Samar Gewily/ EWS-WWF

. ا�ستخدم نبات الكوثر يف معاجلة القرحة املعدية،باالإ�سافة اإىل جماله
Kawther (Asphodelus tenuifolius) in addition to its beauty, crushed plants were used to treat ulcer.

© Altaf Habib / EWS-WWF

.�سجرة ال�سدر هي من اأكرث االأ�سجار �سيوع ًا يف منطقة �سبه اجلزيرة العربية
Al Sidr Tree (Ziziphus spina-christi) one of the most common trees in Arabia.

الفقاريات البرية األخرى

OTHER
TERRESTRIAL
VERTEBRATES
طائر البيبط (ي�سار ًا) وف�سي املنقار
.)الهندي (ميين ًا
left bird: Striolated bunting
(Emberiza striolata), right
bird: Indian Silverbill
(Euodice malabarica).

 اأمر ًا، مبا فيها الفقاريات ال�سغرية،يعترب فهمنا جلميع اأنواع احلياة الربية
.هام ًا للتو�سل اإىل حلول حمافظة �ساملة ت�سمن ازدهار النظام البيئي باأكمله
وقد مت التعرف على هذ االأنواع من خالل درا�سة ور�سد �سمات جمتمعات الطيور
.والزواحف والقوار�س عرب جبال احلجر
A holistic understanding of the smaller wildlife that depends
on the Wadi for survival is crucial if the whole ecosystem is
to thrive. Knowledge of these species has been developed by
studying and monitoring the bird community characteristics
of the Hajar Mountains, as well as the communities of reptiles
and rodents.
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.بيو�س البلبل
Eggs of a Bulbul (Pycnonotus), believed to be Pycnonotus xanthopygos (White-spectacled Bulbul).
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.الزقزاق الهندي
Indian plover (Vanellus indicus).
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.البومة املخططة
Pallid Scops-Owl (Otus brucei).

.�سحلية يظهر األوانه الجتذاب �سحلية اآخر خالل مو�سم التنا�سل
Agama (Pseudotrapelus cf. jenvinsdumi ) displaying colour to attract mate during breeding season.

© Jean Pierre Boudot / EWS-WWF
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. وهذه االإمكانية ت�ساعده يف الهرب من قب�سة مفرت�سيه،با�ستطاعة الفاأر امل�سري ال�سوكي جتديد جلده دون ترك اأي ندب
Egyptian Spiny Mouse (Acomys dimidiatus) has the incredible ability to regenerate its skin without any scarring, it uses it to escape predators grip.

© Jacky Judas / EWS-WWF

.يتميز ثعبان الوادي ب�سرعته يف الرب ويف املاء
Wadi Racer (Platyceps rhodorachis) is characterised by its very fast movement on both land and in water.

أفخاخ الكاميرات

CAMERA
TRAPPING
تتمثل اإحدى االأن�سطة البحثية يف الوادي برتكيب كامريات خفية تعمل مبج�سات
 ويتم ترك هذه. وذلك ملراقبة احلياة الربية،حركية يف اأركان الوادي املختلفة
الكامريات ملدة ترتاوح بني اأ�سابيع و�سهور عدة يف اأماكن ا�سرتاتيجية ترتدد
.عليها كائنات الوادي املختلفة
 يقوم املج�س احلركي بتفعيلها والتقاط،عندما مير حيوان ما اأمام الكامريا
. ويتم جمع ال�سور بعد ذلك وت�سجيل البيانات لتحليلها.�سورة
ت�ساعد ال�سور التي يتم جمعها يف حتديد تعداد اأنواع احلياة الربية وحيزها
.احليوي وخ�سائ�سها الدميوغرافية ومعدل تكاثرها
One of the key activities occurring in Wadi Wurayah
National Park is camera trapping. Motion sensor cameras are
strategically placed in various sites around the national park
and left for weeks or months at a time.
When an animal passes in front of the camera, it detects the
movement and takes a photo.
The photos are then collected, and data is recorded for
analysis.
The photos help to identify the number of animals in a
species, their range, their demographics and whether they are
reproducing for the next generation.

.الثعلب االأحمر العربي
Arabian Red Fox (Vulpes
vulpes arabica).
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.يعتمد ثعلب بالنفورد على حمية متعددة تتكون من احل�سرات والثدييات ال�سغرية والفواكه
Blanford’s Fox (Vulpes cana) are omnivores, their diet consists of insects, small mammals and fruits.
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الترحيب بالزوار

WELCOMING
VISITORS
ولية عهد ال�سويد االأمرية فكتوريا
.2011 يف وادي الوريعة عام
HRH Crown Princess
Victoria of Sweden in Wadi
Wurayah in 2011.

من �ساأن وادي الوريعة باأن ي�سبح مكان ًا خالب ًا يجلب �سكان املنطقة
 و�سيوفر فر�س ًا رائعة للتثقيف البيئي لزواره،بالقرب من الطبيعة
.مبختلف اأعمارهم
Wadi Wurayah will one day serve as an outdoor
experience that will raise awareness among visitors
and nearby residents. It will offer great opportunities
for hands-on environmental education for the public
as well as schools.
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.تتميز مياه الوادي التي تنبع من جباله بنقائها
The freshwater squirting out of the mountains wall is pure and enjoyable to drink.

© Wouter Kingma / EWS-WWF

.يقدم الوادي مناطق خالبة و�سب ًال ممتعه لهواة الطبيعة
Exciting hiking place for visitors who are after some adventure in nature.
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يوجد حالي ًا عدد من الفر�س التي توفر التثقيف والوعي حول اأهمية وادي
.الوريعة واملحافظة على نظامه البيئي

© Patricia Martin Cabrrera / EWS-WWF
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Currently, there are a number of opportunities that provide
education and awareness on the importance of Wadi
Wurayah and conserving its ecosystem.

© EWS-WWF
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برنامج التعليم وأبحاث المياه

WATER
RESEARCH
AND LEARNING
PROGRAMME
 بف�سل دعم ال�سراكة العاملية للمياه2013 تاأ�س�س برنامج التعليم واأبحاث املياه يف �سبتمرب
.HSBC اخلا�سة ببنك
واأتى هذا الربنامج والذي �سيمتد على مدى خم�س �سنوات نتيجة العمل التعاوين بني جمعية االإمارات للحياة
 ويهدف. وبلدية الفجرية، ال�سرق االأو�سطHSBC  وبنك، ومعهد ر�سد االأر�س يف املمكلة املتحدة،الفطرية
 متطوع على اأ�س�س البحث العلمي البيئية وتاأهيلهم ليكونوا �سفراء1500 الربنامج اإىل اإ�سراك وتدريب
.لر�سالة املحافظة البيئية �سمن حميطهم االجتماعي واملهني
The Water Research and Learning Programme was established with the support of
HSBC’s Global Water Partnership in September 2013.
The programme is the result of collaborative work between EWS-WWF, Earthwatch
Institute UK, HSBC Middle East and Fujairah Municipality. It aims to train and
certify 1,500 Citizen Science Leader who will continue the message of caring for the
environment by the end of its five-year term.

© Wouter Kingma / EWS-WWF
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.جهاز تتبع ال�سلكي مت تركيبه على قنفذ براند لتحديد اأماكن تواجده يف الوادي
Radio tracking Brandt’s Hedgehog (Paraechinus hypomelas) to determine
their niches in the wadi - one of the activities running under WRLP.

© HSBC / EWS-WWF

�سابرين رحمان (رئي�س �سوؤون خدمة املجتمع و االإ�ستدامة ،ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف بنك  )HSBCحت�سر
املرحلة التجريبية للربنامج مع فريق اال�ستدامة املوؤ�س�سية يف البنك.
Sabrin Rahman, (Head of Corporate Sustainability MENA) attends the pilot programme along
with the MENA Corporate Sustainability team.

© HSBC / EWS-WWF

.يقوم املتطوعون من خمتلف اأرجاء املنطقة بتقييم وفح�س مياه الوادي
Water tests performed by volunteers from across the region.
From left: Abdellah Tayebi- Algeria, Najla Abdulla- UAE, Saeed Saleh- UAE, Amr Aly - Egypt

© Wouter Kingma / EWS-WWF
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Volunteer scientists visit the Wadi from October to
April every year. They contribute to water research and
conservation activities while learning more about
global and regional freshwater issues. To complete
their Citizen Science Leader training, they prove their
commitment to the environmental cause and share what
they have learned during the programme by pledging to
conserve freshwater in their own lives and inspire others
around them to do the same.

ي�ست�سيف فريق وادي الوريعة العلماء املتطوعني يف الفرتة ما بني اأكتوبر حتى
اأبريل من كل عام .ي�ساهم املتطوعون يف اإجراء عدة اأبحاث وجمع معلومات
قيمة ،كما يح�سرون عدة حما�سرات حول ق�سايا املياه العذبة العاملية
واالإقليمية .وكجزء من م�ساركتهم يف الربنامج ،عليهم اإثبات التزامهم
باملحافظة البيئية ،بل ون�سر ما تعلموه خالل وجودهم
يف وادي الوريعة مع عائالتهم واأ�سدقائهم وزمالئهم لكي يكونوا م�سدر
اإلهام ملن حولهم.
© Wouter Kingma / EWS-WWF
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اإيراندي هوب (مديـر خدمة املجتمـع واال�ستدامة ،ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف بنك  )HSBCتقوم بفح�س املاء يف الوادي.
Erandi Hope (Corporate Sustainability Manager MENA at HSBC) testing water on site.

© HSBC / EWS-WWF

.) جتد ال�سفادع وتاأخذ قيا�ساتهم يف الوادي لدعم اأبحاث املحافظةHSBC  ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف بنك،دانة كمايل (مدير اإدارة �سوؤون خدمة املجتمع واال�ستدامة
Dana Kamali (Manager of Corporate Sustainability MENA at HSBC) finding and measuring toads in the Wadi to support conservation research.

© Wouter Kingma / EWS-WWF
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.حممد املرتوك يقوم بت�سجيل بيانات هامة يف الوادي
Mohammad Al Matrook records key findings at the wadi.
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 وكل العمل ال�ساق روؤية،كان لكل اجلهود
وا�سحة تقا�سمها واآمن بهاجميع الداعمني
:املخل�سني وهي
اأن ت�سبح حممية وادي الوريعة الوطنية مثا ًال
بارز ًا على االإدارة الفعالة للحفاظ على البيئة يف
املنطقة ت�ساهم يف التنمية االجتماعية والثقافية
واالقت�سادية من خالل التعليم والرتفيه
.وال�سياحة البيئية
All the efforts, hard work and
dedicated supporters share a vision:
Wadi Wurayah National Park is an
outstanding example of effective
environmental conservation
management in the region,
contributing to social, cultural and
economic development through
education, recreation and ecotourism.

الرؤية

THE VISION

بف�سل كل اجلهود املبذولة �سي�سبح وادي
الوريعة رمز ًا لرتاثنا الطبيعي الوطني وال�سياحة
البيئية والتثقيف البيئي معزز ًا ل�سلتنا وارتباطنا
.بالطبيعة

© Wouter Kingma / EWS-WWF

With all the joined efforts, Wadi
Wurayah will be a symbol of national
pride promoting conservation,
ecotourism and education, leading
the country’s nature conservation
movement and ultimately connecting
people with nature.
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شكر وتقدير

تود جمعية االإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة اغتنام هذه الفر�سة ل�سكر حكومة
الفجرية و�ساحب ال�سمو حاكم الفجرية ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ،الإعالن هذه املنطقة منطقة حممية ،وويل عهد
الفجرية �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي لدعمه للعمل يف حممية وادي الوريعة الوطنية.
كما تود جمعية االإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة  EWS-WWFاأي�س ًا اأن ت�سكر بلدية
الفجرية وبنك  HSBCال�سرق االأو�سط على دعمهم وتعاونهم امل�ستمر وعملهم اجلاد يف امل�ساعدة على اإن�ساء هذا الرمز
الوطني.
ونقدر جميع ًا الدور الهام لكل من العلماء والباحثني واأ�سحاب امل�سلحة وجميع الزوار واملتطوعني والدعم الذي قدموه
ملهمتنا للو�سول اإىل فهم اأف�سل للنظام البيئي الطبيعي يف الوادي واحلفاظ على تنوعه االأحيائي.
كما نخ�س بال�سكر فريق برنامج التعليم واأبحاث املياه ،ومن �سمنهم:
دانة كمايل ،مدير اإدارة �سوؤون خدمة املجتمع واال�ستدامة ،ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا (بنك  HSBCال�سرق االأو�سط)
اإيراندي هوب ،مديـر خدمة املجتمـع واال�ستدامة ،ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا (بنك  HSBCال�سرق االأو�سط)
ر�سوان حممود ،مدير برنامج التعليم واأبحاث املياه يف وادي الوريعة (جمعية االإمارات للحياة الفطرية )EWS-WWF
�سامانثا هاي�س ،من�سق برامج (معهد ر�سد االأر�س)
ونرحب بدعمكم يف امل�ستقبل مع التطور امل�ستمر للحديقة الوطنية.

عن جمعية اإلمارات للحياة الفطرية (بالتعاون
)مع الصندوق العالمي للطبيعة
اإن جمعية االإمارات للحياة الفطرية اإماراتية بيئية غري ربحية اأن�سئت حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ
 اأبوظبي وذلك- ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية ورئي�س جمل�س اإدارة هيئة البيئة،حمدان بن زايد اآل نهيان
.2001 يف عام
 وهو اأحد اأكرب،تعمل جمعية االإمارات للحياة الفطرية منذ تاأ�سي�سها بالتعاون مع ال�سندوق العاملي للطبيعة
. دولة100 املنظمات البيئية امل�ستقلة يف العامل ولل�سندوق �سبكة مكاتب تنت�سر عرب
 وهدفنا هو املحافظة على،تكمن روؤيتنا يف بناء م�ستقبل م�ستدام يعي�س فيه االإن�سان بتناغم مع الطبيعة
 نحن نعمل مع االأفراد واملوؤ�س�سات يف دولة االإمارات.البيئة بالت�سدي الأهم التهديدات وال�سغوط عليها
 وتطوير ال�سي�سا�سات،واملنطقة لتطبيق حلول املحافظة البيئية وذلك من خالل اإجراء البحوث العلمية
. والتعليم والتوعية البيئية،والتو�سيات
uae.panda.org

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا

ABOUT EMIRATES WILDLIFE SOCIETY – WWF
Emirates Wildlife Society is a national (UAE) environmental non-governmental
organisation established in 2001 under the patronage of HH Sheikh Hamdan bin
Zayed Al Nahyan, Ruler’s representative in the western region and Chairman of
Environment Agency-Abu Dhabi.
Emirates Wildlife Society works in association with WWF, one of the world’s largest
and most respected independent conservation organisations, with offices in 100
countries. The association is commonly known as EWS-WWF.
Our vision is to build a future where humans live in harmony with nature.
Our mission is to conserve nature and reduce the most pressing threats to the
environment. We work with people and institutions in the UAE and region, to
implement conservation solutions through science, research, policy, education and
awareness.
For more information please visit uae.panda.org
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