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                                                                              تمهٌد

اإلمارات العربٌة المتحدة بوجود بٌبات متباٌنة تتمتع بقٌم متعددة؛ فالبٌبة الصحراوٌة، التً تمثل أكبر  ولةتتمٌز د

مع الظروؾ المناخٌة القاسٌة، وهً تشكل البٌبات فً الدولة، تحتضن  أنواعاً مختلفة من النباتات التً تكٌفت 

تها الكبٌرة فً تثبٌت الكثبان الرملٌة وفً العدٌد من مصدراً هاماً للرعً وتستخدم كعلؾ للحٌوانات، اضافة الى قٌم

فهً تعتبر ملجؤً مثالٌاً  ،المٌاه العذبة كالبرك واألودٌة  والٌنابٌع اإلستخدامات الطبٌة. أما البٌبة الجبلٌة، بنظمها من

زواحؾ و % من ال24% من الثدٌٌات البرٌة ، و42% من النباتات البرٌة، و 44حوالً للحٌاة البرٌة، إذ تضم 

 % من الطٌور. وتشكل بٌبة الودٌان والسهول الرسوبٌة أهم المناطق الرعوٌة بالدولة نظراً لخصوبتها. 17

وتلعب البٌبات البحرٌة والساحلٌة، التً تعد أكثر البٌبات تنوعاً، دوراً هاماً فً توفٌر الؽذاء، فقد ظلت األسماك 

الدولة. والى جانب دورها فً توفٌر الؽذاء شكلت البٌبة حتى عهد قرٌب هً العنصر األساسً فً ؼذاء سكان 

البحرٌة أهم الركابز االقتصادٌة فً الدولة، إذ كانت مصدراً لصٌد اللإلإ وشرٌاناً لحركة النقل والتجارة مع الدول 

البحرٌة األخرى، وحتى مع التطورات الكبٌرة التً شهدتها الدولة فً العقود األربعة الماضٌة، فقد حافظت البٌبة 

والساحلٌة على أهمٌتها االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة، بل ازدادت هذه األهمٌة نظراً العتماد معظم األنشطة 

 االقتصادٌة والثقافٌة والترفٌهٌة على هذه البٌبة.   

محافظة وعلى الرؼم من الظروؾ المناخٌة القاسٌة التً تتسم بها دولة االمارات، فقد نجحت الى حد بعٌد فً ال

التنوع البٌولوجً وتنمٌته. وقد كان للسٌاسة الحكٌمة التً انتهجها مإسس الدولة المؽفور له الشٌخ  زاٌد بن سلطان 

 والتزامه الشخصً والرسمً أثره البالػ فً هذا النجاح. –طٌب هللا ثراه  –آل نهٌان 

ومع تزاٌد الضؽوط البشرٌة التً صاحبت عملٌة التنمٌة الشاملة التً نفذتها الدولة، واستمرار التحدٌات الطبٌعٌة 

 –واصلت دولة االمارات العربٌة المتحدة، فً ظل القٌادة الرشٌدة لصاحب السمو الشٌخ خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان 

التنوع البٌولوجً عبر مسارٌن متزامنٌن هما: حماٌة الموابل ربٌس الدولة )حفظه هللا(،  تطوٌر سٌاساتها فً مجال 

وحماٌة األنواع. وقد حققت دولة االمارات بفضل الجهود التً بذلتها نجاحات الفتة أكدها تقرٌر مإشر األداء 

فً مإشر التنوع البٌولوجً والمركز ( 15، إذ احتلت المركز )2014الصادر عن جامعة ٌٌل عام  EPIالبٌبً 

 .2012( على التوالً فً تقرٌر عام 33( والمركز )23ً مإشر المحمٌات البحرٌة مقارنة بالمركز )( ف1)
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، التً أكدت على أهمٌة المحافظة على البٌبة الطبٌعٌة الؽنٌة للدولة عبر 2021واستناداً الى رإٌة االمارات 

نً، وإلى الخطة االستراتٌجٌة التً أعلنها التدابٌر التنظٌمٌة التً تحمً األنظمة البٌبٌة الهّشة من التوّسع المد

حاكم دبً )رعاه  –ربٌس مجلس الوزراء  –صاحب السمو الشٌخ محمد بن راشد آل مكتوم، نابب ربٌس الدولة 

-2011هللا(، والى التزاماتنا فً اتفاقٌة التنوع البٌوجً،  وضعت وزارة البٌبة والمٌاه فً خطتها االستراتٌجٌة 

تحسٌن مستوى حماٌة المناطق األحٌابٌة الهشة بٌبٌاً، وشملت، من بٌن أمور أخرى، وضع  مبادرة تستهدؾ 2013

استراتٌجٌة وطنٌة للتنوع البٌولوجً تنسجم مع أولوٌاتنا الوطنٌة وتراعً فً الوقت نفسه أهداؾ إٌشً الدولٌة 

 .   2021-2014للتنوع البٌولوجً، وسوؾ تشكل هذه االستراتٌجٌة منهاج عملنا خالل الفترة 

إن هذا التقرٌر، والذي ٌؤتً إعداده فً إطار التزامنا بإعداد تقارٌر دورٌة بشؤن التنوع البٌولوجً بالدولة، ٌوفر 

معلومات وافٌة حول حالة التنوع البٌولوجً بالدولة، والتهدٌدات التً ٌتعرض لها، واإلجراءات التً تم اتخاذها 

 من قبل مختلؾ شركابنا لصون واستدامة هذ التنوع. 

وال ٌفوتنً فً هذا الصدد أن أتقدم بجزٌل شكري وامتنانً لكل من ساهم فً اعداد هذا التقرٌر، سواء بتوفٌر 

أبوظبً، وبلدٌة دبً، وهٌبة البٌبة  –البٌانات أو تحدٌثها أو بمراجعة التقرٌر، وأخص بالذكر كالً من: هٌبة البٌبة 

عجمان، وبلدٌة أم القٌوٌن، وهٌبة حماٌة البٌبة والتنمٌة -تخطٌطالشارقة، ودابرة البلدٌة وال– والمحمٌات الطبٌعٌة 

برأس الخٌمة، وبلدٌة الفجٌرة وبلدٌة دبا الفجٌرة. والشكر موصول لفرٌق التنوع البٌولوجً ومكافحة التصحر فً 

 اللجنة التنسٌق البٌبً، والمإسسات العلمٌة والمراكز البحثٌة والجهات المعنٌة.

  

 

 فهد. راشد أحمد بن د

 وزٌر البٌئة والمٌاه
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 لى معلومات تم تزوٌدها من قبل: إتم اعداد هذا التقرٌر استنادا 
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 التنفٌذي الملخص 

أهمٌة كبٌرة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة،  حٌث تمتاز الدولة بوجود العدٌد من البٌبات لتنوع البٌولوجً ٌمثل ا

وتشكل ، فالبٌبة الصحراوٌة تدعم أنواع  مختلفة من النباتات الموسمٌة المتفرقة، الهامة التً تتمتع بقٌم متعددة

بالدولة  مصدراً هاماً للرعً وتستخدم كعلؾ العدٌد من النباتات المحلٌة التً تكٌفت مع الظروؾ المناخٌة القاسٌة 

للحٌوانات وهً ذات قٌمة كبٌرة فً تثبٌت الكثبان الرملٌة، كما أن لها العدٌد من اإلستخدامات الطبٌة. وفً البٌبة 

ا مع تلك النظم وموابلها من المٌاه العذبة كالبرك واألودٌة  والٌنابٌع، وبسبب طبٌعتهالفطرٌة الجبلٌة تكٌفت الحٌاة 

الوعرة، فهً تعتبر ملجؤ مثالٌاً للحٌــاة البرٌة لبعض األنواع  التً تتعرض للضؽوط  مثل النمر العربً والطهر 

% 24% من الثدٌٌات البرٌة ، و42% من النباتات البرٌة، و 44العربً المتوطن، وتحتضن البٌبة الجبلٌة حوالً 

ن والسهول الرسوبٌة  أهم المناطق الرعوٌة بالدولة  % من الطٌور .  كما تشكل بٌبة الودٌا17من الزواحؾ و 

نظراً لخصوبتها.  وتلعب البٌبات البحرٌة والساحلٌة دوراً هاماً فً توفٌر الؽذاء، حٌث ٌعتبر صٌد األسماك شرٌان 

ضً ل  اللإلإ  فً الماو شكّ ، كما استخدمت البٌبة البحرٌة تارٌخٌا للنقل والسكن، الحٌاة التقلٌدٌة فً المجتمع

وهً ، القرٌب حجر األساس إلقتصاد المجتمع. وتعتبر البٌبة البحرٌة والساحلٌة  موبالً للعدٌد من األنواع البحرٌة

كما تلعب دوراً فً المساهمة ، تمثل مواقع لتفرٌخ األسماك الهامة وتساهم فً حماٌة الشواطا من التعرٌة الساحلٌة

 م للنشاطات الصناعٌة والتجارٌة والثقافٌة والترفٌهٌة. هتمااوتعد مصدر   ،فً التكٌؾ مع تؽٌر المناخ

من الظروؾ االمناخٌة  القاسٌة، اال أن الدولة تتمتع بتنوع بٌولوجً ؼنً نسبٌاً،  فقد تم تسجٌل نحو الرؼم  ىعل

 األنواع هذه ومن ،رتب )8 (و عابلة )18 (على وتتوزع ، البرٌة الثدٌٌات من نوعاً  (48) و ،نوعاً نباتٌاً  731

 Capra ibex nubiana) المحلٌة مثل الوعل ) البٌبةمن  منقرضة تعتبر أنواع 7 هناك واألربعٌن، الثمانٌة

 Hystrix) ( ، والنٌص( Hyaena hyaenaالمخطط  والضبع Canis lupus arabs) ) العربً والذبب

indica . )نوعاً.  72بحوالً  تقدر المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً الزواحؾ من متنوعة مجموعة توجدو 

( محمٌة لؽاٌة عام 22إلى ) 2010محمٌة فً  19وقد ارتفع عدد المحمٌات الطبٌعٌة التً تم إعالنها بالدولة من 

ؤراضً رطبة ذات أهمٌة دولٌة فً إطار إتفاقٌة "رامسار"  من كالتً تم تسجٌلها الممواقع عدد ارتفع ، كما 2013

. والجدٌر بالذكر أن ترتٌب الدولة فً مإشر التنوع  2013عام مواقع فً ( 5) إلى 2010عام  ًموقعٌن ف

"،  قد تحسن تحسناً  Yale( الذي تصدره جامعة "EPIالبٌولوجً الفرعً ضمن مإشر اإلداء البٌبً )

، واحتلت المركز  2014عام فً ال( 15والمركز ) 2012عام فً ال( 23حٌث إحتلت الدولة المركز )،ملحوظا

مما ٌعكس الجهود التً  2012( عام 33مقارنة بالمركز ) 2014عام فً األول فً مإشر المحمٌات البحرٌة  

 بذلتها الدولة فً مجال المحافظة على األنظمة اإلٌكولوجٌة بالدولة . 

العمرانً والتلوث البٌبً،  والتنمٌة  الزحؾٌتعرض التنوع البٌولوجً بالدولة إلى العدٌد من التهدٌدات من أهمها : 

الساحلٌة، والضؽوط على الموارد البٌبٌة كالمٌاه الجوفٌة والموابل الساحلٌة والثروة السمكٌة، وتصرٌؾ مخلفات 

إضافة إلى المخاطر التً تتعرض لها  ،المناخ وتؽٌر االنواع الؽازٌة، والمد االحمرالتحلٌة والصرؾ الصحً، و

 من الحٌوانات الفطرٌة . األنواع المهاجرة 
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الضؽوط فقد اتخذت الدولة العدٌد من اإلجراءات لصون هذه وانطالقاً من أهمٌة التنوع البٌولوجً للدولة ولمجابهة 

 التنوع البٌولوجً واستخدامه بشكل مستدام ، وتتلخص أهم  تلك الجهود فٌما ٌلً : 

  ًاعات بالدولة العدٌد من القطسٌاسات إدماج قٌم التنوع البٌولوجً ف. 

 ًإصدار اإلستراتٌجٌات والتشرٌعات التً تساهم فً المحافظة على التنوع البٌولوج.  

 إطالق مبادرات دولٌة  مثل مبادرة أبوظبً العالمٌة للبٌانات البٌبٌة (AGEDI)" و "بٌبتنا المتؽٌرة ،- 

  .أطلس المنطقة العربٌة

  ًتنفٌذ العدٌد من برامج رفع الوعً البٌبً واإلرشاد الزراع 

  اإلهتمام بزراعة الؽابات وزٌادة الؽطاء األخضر بالدولة 

  إجراء العدٌد من الدراسات واألبحاث  مثل دراسة الكربون األزرق 

 افظة تموٌل العدٌد من مشارٌع المحافظة على التنوع البٌولوجً من خالل صندوق محمد بن زاٌد للمح

 على الكابنات الحٌة 

  تنفٌذ العدٌد من برامج حفظ األنواع كالسالحؾ والمها العربً والحبارى وؼٌرها 

  .ًالسٌر بإجراءات إنضمام الدولة إلى البروتوكوالت  المنبثقة عن إتفاقٌة التنوع البٌولوج 

التنوع البٌولوجً، وبهدؾ المساهمة فً الجهود الدولٌة للمحافظة على  وتنفٌذاً اللتزامات الدولة بموجب إتفاقٌة

ولت العشرٌة إلتفاقٌة التنوع البٌولوجً وأهداؾ آٌشً الدولٌة، فقد ت التنوع البٌولوجً وتنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة

شاملة ومحددة لتحقٌق  داد إستراتٌجٌة وطنٌة للتنوع البٌولوجً  تشمل أهداؾ وطنٌةاعوزارة البٌبة والمٌاه عملٌة 

 ،(  وأهداؾ آٌشً المنبثقة عنها2020-2011التنوع البٌولوجً ) اتٌجٌة الدولٌة العشرٌة التفاقٌةأهداؾ اإلستر

حٌث قامت الوزارة وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبٌبة / المكتب اإلقلٌمً لؽرب آسٌا،  بعقد ورش عمل 

زارات والمإسسات الوطنٌة والسلطات المختصة والجامعات ومراكز وطنٌة بمشاركة ممثلٌن عن مختلؾ الو

البحث ومنظمات النفع العام والقطاع الخاص. وقد أسفرت نتابج المشاورات التً أجرتها الوزارة مع مختلؾ 

ٌة ( واألهداؾ اإلستراتٌج2021اإلتفاق على أهداؾ وطنٌة، أخذاً بعٌن اإلعتبار رإٌة الدولة )على الجهات المعنٌة 

للحكومة اإلتحادٌة، واألهداؾ اإلستراتٌجٌة لوزارة البٌبة والمٌاه. وقد تم صٌاؼة األهداؾ الوطنٌة بشكل ٌعالج  

التهدٌدات والضؽوط التً ٌتعرض لها التنوع البٌولوجً بالدولة وٌساهم فً تحقٌق اإلستراتٌجٌة العشرٌة لإلتفاقٌة 

 وأهداؾ آٌشً الوطنٌة .
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حالة التنوع البٌولوجً واتجاهاته والتهدٌدات التً الجزء األول : 

 ٌتعرض لها وآثاره على رفاه اإلنسان
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 أهمٌة التنوع البٌولوجً 

من السلع والخدمات التً  متعددة منافع  ل مصدرالتنوع البٌولوجً أمر مهم فً حد ذاته وله قٌمته الجوهرٌة،  وهو 

و تخفٌؾ  و اعتدال المناخ، مثل اإلمداد بالؽذاء ، وتوفٌر مواد البناء،، واالجتماعًتدعم رفاه المجتمع االقتصادي 

هو  فان التنوع البٌولوجً هوعلٌ، الموارد الجٌنٌة توفٌرو الكوارث، وتجدٌد خصوبة التربة، ومكافحة األمراض،

 عماد رخاء البشر وسبل معٌشتهم وثقافتهم . 

 فٌما ٌلً : تتلخصو ، ة بوجود العدٌد من البٌبات الهامةتمتاز دولة اإلمارات العربٌة المتحد 

 البٌئة الصحراوٌة

حوالً  تشكل الرمال الصحراوٌةتقع الدولة  فً المنطقة المدارٌة الجافة التً تمتد عبر آسٌا وشمال أفرٌقٌا، و

المتكٌفة مع الظروؾ التً تؤوي أنواع  مختلفة من النباتات الموسمٌة المتفرقة، و% من مساحة الدولة، 80

المناخٌة القاسٌة بالدولة والتً تشكل مصدراً هاماً لؽذاء الحٌوانات، وتساهم بشكل كبٌر فً تثبٌت الكثبان الرملٌة 

تباس الحراري كما لها إستخدامات متعددة  فً الطب الشعبً والعطور ة التصحر  والتقلٌل من تؤثٌر األحومكافح

 األكالت الشعبٌة المحلٌة.  والبخور وكؽذاء لإلنسان فً بعض

تؤوي الصحراء العدٌد من الحٌوانات، ومنها عدد كبٌر من الصقور، ولذا تعتبر رٌاضة الصٌد باستخدام الصقور 

ة الهامة فً الدول األخرى ومن الممارسات. العربٌة من الممارسات التقلٌدٌة القدٌمة، والتً تتمتع  بشعبٌة كبٌرة

دولة سباقات دولٌة للهجن والخٌول الفً  مواردها الوراثٌة األصلٌة، كما تقام سنوٌاً تربٌة اإلبل، والحفاظ على 

بحاث لتحسٌن هذه السالالت والحفاظ األ ه األنواع أنشؤت العدٌد من مراكزونظرا إلى األهمٌة التراثٌة لهذ، األصٌلة

 .منها على السالالت األصلٌة

 

 رات العربٌة المتحدة(  الكثبان الرملٌة بدولة اإلما1صورة رقم )
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 البٌئة الجبلٌة 

وٌعتبر ، مطاراأل لتجمع مٌاه، وتعمل كمنطقة الدولةالشرقٌة والشمالٌة من كل جبال الحجر، حاجزاً فً الجهة شت  

هناك العدٌد من الكابنات الفطرٌة جرٌان المٌاه السطحٌة فً المنطقة المصدر الوحٌد الذي ٌؽذي المٌاه الجوفٌة. 

 مثل -المٌاه العذبة كالبرك واألودٌة  والٌنابٌع فً مناطق تجمٌعخاصة التً تكٌفت مع النظم الجبلٌة وموابلها 

وعرة للؽاٌة جعلها ملجؤ مثالٌا للحٌــاة البرٌة ال. كما أن طبٌعة الجبال وؼٌرها الٌعاسٌب، والضفادع واألسماك

حٌث جبل حفٌت  ومن أمثلة هذه البٌباتعربً" المتوطن. مثل النمر العربً و"الطهر ال  المهددةلبعض األنواع 

نوعاً  181تم تسجٌــل أكثر من وقد المناطق المحمٌة فً إمارة أبوظبً ذات األهمٌة البٌبٌة والتارٌخٌة، ٌعتبر أحد 

ٌعد  ورٌعة أحد المحمٌات الهامة فً إمارة الفجٌرة والذيالوادي  ومن األمثلة األخرىمن النباتات فً المنطقة . 

% 42% من النباتات البرٌة، و 44أحد أهم ثالثة موابل عالمٌة  للطهر العربً، كما تحتضن بٌبة المنطقة حوالً 

 % من الطٌور ) المصــدر: هٌبة البٌبة أبوظبً( . 17% من الزواحؾ و 24من الثدٌٌات البرٌة و

 

 ( البٌبة الجبلٌة بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة 2صورة )

 الودٌان والسهول الرسوبٌةبٌئة 

هذه الودٌان بالمٌاه فً فترات تساقط ، تمتلا عبارة عن مجاري ضحلة وضٌقة تتسع بفعل عوامل النحتالودٌان 

األمطار المحدودة ، فً حٌن تكون بٌبة السهول الرعوٌة أكثر إشباعاً بالمٌاه ، وتبدو فً شكل مساحات من 

على ، ساعد ذلك مستوى قرٌب من سطح التربة بحتفاظها على مٌاه اسبب ، وباألراضً التً تحٌط بها المرتفعات 

، مما ٌجعل الودٌان والسهول الرسوبٌة  من أهم المناطق الرعوٌة بالدولة  نظراً فٌها من النباتاتالعدٌد نمو 

 وادي البٌح ووادي حام ووادي البصٌره ووادي الورٌعة.  هم الودٌان فً الدولة أمن و لخصوبتها. 
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 البٌئة البحرٌة والساحلٌة 

مان أنظمة إٌكولوجٌة ذات قٌمة كبٌرة  بحرٌضم الخلٌج العربً و ،  مجموعة من الجزر ، وتضمو تنوع فرٌد ع 

  . القرمت مالحة وخٌران وأشجار وشعابا مرجانٌة ، وحشابش بحرٌة،  ومستنقعا

 

 )المصدر بلدٌة دبً( "الفالمنجو "التً تعد موقعاً فرٌداً لطٌور رأس الخورمحمٌة ( 3الصورة رقم )

ضافة إلى قٌمتها الذاتٌة، ودورها فً المحافظة على التنوع البٌولوجً ، فإن البٌبات البحرٌة والساحلٌة توفر اإلوب

 تساهم فً ومتفاوتة األهمٌة كالؽذاء والعلؾ والعدٌد من الموارد الوراثٌة  كما  للمجتمع خدمات وسلع متعددة 

ار االحتباس آثدرجات الحرارة وخفض  وتنظٌم سطح البحررتفاع مستوى ا، كتؽٌر المناخ تاثٌراتحماٌة ضد ال

 .ً والثقافً لمواطنً الدولةتشكل األساس للتراث الطبٌع الحراري وكذلك تستخدم كمناطق ترفٌهٌة وتعلٌمٌة فهً

بالبحر؛  وثٌق ل  وبشك الدولة تارٌخٌاارتبط مواطنً  فقدمنذ زمن بعٌد . للؽذاء ٌعتبر صٌد األسماك مصدرا قٌماً  

 وحفظها الستهالك ؾ األسماكٌتجف ومن الممارسات التقلٌدٌةفة. وهنالك العدٌد من طرق الصٌد التقلٌدٌة المعرو

البحرٌة كما استخدمت البٌبة  .بالتالً المساهمة فً الحفاظ على التوازن البٌبًو  للحٌوانات وبشري أ كطعامالحق 

إلقتصاد  اً هام اً مورداللإلإ كان ، بالدولة وقبل تطوٌر قطاعً البترول  والؽاز الطبٌعًللنقل والسكن.  تارٌخٌاً 

 . والبحرٌةالساحلٌة  األخرى مع بقٌة المواردالدولة 

موابل  تحتوي (المانؽروؾالقرم )مناطق الحشابش البحرٌة والشعاب المرجانٌة وأشجار ن أالجدٌر بالذكر من و

 تساهم فًتمثل مواقع لتفرٌخ األسماك الهامة، ومواقع تؽذٌة باإلضافة إلى أنها  كما للعدٌد من األنواع البحرٌة

هكتار ألؾ 120ما ٌقارب التً تؽطً   ،القرم. وتشكل ؼابات (االنجراؾ) من التعرٌة الساحلٌةالشواطا حماٌة 

جزءا ال ٌتجزأ من النظم اإلٌكولوجٌة  ،الخط الساحلً على طول (2013)وزارة البٌبة والمٌاه،  من األراضً

 .  فً امتصاص الؽازات الدفٌبة القرم أشجار تساهم كما  ، بالدولةالساحلٌة 
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 فً إمارة أبو ظبً قرم( أشجار ال4صورة )

 األنظمة اإلٌكولوجٌة للمٌاه العذبة

تعتبر المٌاه العذبة بالدولة من الموارد المحدودة . وهنالك بعض المٌاه الجارٌة  التً  تستقر على مدار العام فً 

تمثل بعض األخادٌد العمٌقة ) الودٌان ( فً البٌبات الجبلٌة، و بعض السبخات وبعض البحٌرات اإلصطناعٌة  التً 

علنت أ   ًورٌعة فً إمارة الفجٌرة مثاالً جٌداً على األنظمة العذبة والت. وتعتبر محمٌة وادي األنظمة الرطبة بالدولة

. وتعد المنطقة نظاماً هٌدرولوجٌاً  فرٌداً )موقع رامسار( كمحمٌة أراضً رطبة على المستوى الدولً 2009عام 

قنوات الفالج و تعتبر ا. صخور مما ٌشكل جداول مٌاه عذبة وشالالت وبركالٌسمح للمٌاه الجارٌة بالنفاذ بٌن 

وٌقدر عددها فً  الدولة بـ بشكل مستدام الموارد المابٌة ساهمت لسنوات عدٌدة فً استؽالل  ةتراثٌمابٌة تقلٌدٌة 

ال ٌزال ٌعمل حالٌا وٌعتمد جرٌانها على معدالت األمطار السنوٌة وجرٌان األودٌة التً فلجا  50ومنها   150

 .تؽذٌها

 

 ( فلج المورد5صورة )
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 التنوع البٌولوجً واتجاهاتهحالة 

 النباتً التنوع

)التقرٌر الوطنً الرابع بشؤن التنوع البٌولوجً لدولة  2010فً عام نوع نباتً فً الدولة  640تم تسجٌل نحو 

ً نوع 731 إلى  2013عام األنواع النباتٌة التً تم تسجٌلها  وارتفع عدد، ( 2010 اإلمارات العربٌة المتحدة  ا

عزى الزٌادة فً عدد األنواع المسجلة الى األبحاث التً تمت من قبل تو(. 2013 البٌبة أبوظبً )هٌبة اً نباتٌ

 ةوذلك خالل الفترالجهات المعنٌة والجامعات ومراكز البحوث ووزارة البٌبة والمٌاه بالتعاون مع الخبراء الدولٌٌن 

 .والتنوع الوراثً البري على الؽطاء النباتً ٌة المحافظةالوعً البٌبً بؤهم ارتفاع نسبة، باإلضافة الى الماضٌة

( وعدٌمة البذرة Gymnosperms) معراة البذورمن أنواع  10تسجٌلها التً تم  هذه النباتاتومن بٌن 

(Ferns and its alliesوالبقٌة نباتات زهرٌة ب ،)نوع أحادٌة  156هناك  رٌة. ومن بٌن النباتات الزهرٌةذ

جنس من النباتات الوعابٌة  386ٌوجد بالدولة و(. Eudicotsنوع ثنابٌة الفلقة ) 565و  (Monocotsالفلقة )

( والعابلة المركبة Poaceae) عابلة النجٌلٌات ،ومن أهم العابالت من حٌث عدد األنواع. عابلة 83 متمثلة فً 

(Asteraceaeو )عابلة البقولٌات (Fabaceae( والعابلة الصلٌبٌة )Brassicaceae.) 

 . وزٌعها( نسبة ت 6الشكل )  بٌنوٌ ، ى مختلؾ البٌبات بالدولةللنباتات عتتوزع ا

 

 ( نسبة تمثٌل النباتات فً مختلؾ بٌبات الدولة 1الشكل ) 

التً أجراها المركز العربً  دراسة التحقق األرضً من نتابج المسح الفضابً للتؽٌرات فً الؽطاء النباتًبٌنت 

 أن كثافة ،2010عام بالتعاون مع وزارة البٌبة والمٌاه  لدراسات المناطق الجافة واألراضً القاحلة )أكساد( 

 الشرقً الساحل منطقة وهً :ربٌسٌة،  مناطق ثالثة العربٌة المتحدة تتركز فً اإلمارات دولة فً النباتً الؽطاء

 وقد تم . حصا بو – العرادة – لٌوا الخالً الربع فً والؽابات الواحات منطقة و منطقة العٌن، الخٌمة، ورأس

 ( . 1) رقمفً الجدول  ٌظهر درجات كما  4 إلى النباتً الؽطاء تقسٌم كثافة

1% 

17% 

16% 

13% 
14% 2% 

28% 

9% 

 نسبة تمثٌل النباتات فً مختلف بٌئات الدولة

   المٌاه العذبة

   الواحات والموابل الحضرٌة

   السهول

   الصحارى

   السواحل

   السبخات

   الجبال واألودٌة

 الجزر البعٌدة عن السواحل 
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 Normalized Difference ) النباتٌة للقرٌنة طبقاً  النباتً الؽطاء كثافة تقسٌمات (  1الجدول رقم ) 

Vegetation Index (NDVI)  . ) 

 (الهكتار ) بالمساحة  التؽطٌة النباتٌة

 830792531.89 بدون ؼطاء نباتً

 47063.89796 خفٌؾ نباتً ؼطاء

 5010.78 متوسط نباتً ؼطاء

 515.1272 عالً نباتً ؼطاء

 ومعدل هطول االمطار  ، المنطقة ارتفاع حسب تؽطٌةالو كثافةال من حٌث  المنطقة فً النباتً الؽطاء وٌتباٌن

 180 -140 بٌن  ٌتراوح معدل هطول األمطار والتً الشمالٌة المنطقة و الشرقً منطقة الساحل فً نجد حٌث

 معدل هطول االمطار فٌها ٌتراوح والتً والوسطى الداخلٌة المناطق أن حٌن فً ،جٌد نباتً وتنوع سنة، كثافة/ملم

 الصحراء منطقة ثم ومن ، النباتٌة واألنواع الكثافة من حٌث الثانٌة المرتبة فً سنة  تؤتً/ملم 140 الى 100 بٌن

 . الخالً والربع

 

)المركز  2012-2003( متوسط منسوب هطول االمطار على دولة االمارات العربٌة المتحدة 2الشكل رقم )

 الوطنً لالحصاء(
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 الحٌوانً التنوع

 الثدٌٌات

 (ىعل الثدٌٌات هذه وتتوزع . (2013)هٌبة البٌبة أبوظبً  دولةال فً البرٌة الثدٌٌات من نوع )48) تسجٌل تم

 Artiodactyla) ) األصابع  مزدوجات ورتبة( Carnivora) اللحوم آكالت رتبة هً رتب )8 (و عابلة)18

( (Hyracoidea الوبرٌات ورتبةRodentia) ) القوارض ورتبةPerissodactyla) ) األصابع فردٌة ورتبة

 الخفاشٌات ورتبة Insectivora)) الحشرات آكالت ورتبةLagomorpha) ) األرنبٌات ورتبة

((Chiroptera المها هًالمحلٌة والبٌبة من برٌا  منقرضة أنواع(  6) هناك واألربعٌن، الثمانٌة األنواع هذه من 

، فً األسراالكثار أطالقه فً البرٌة بعد عملٌة و التً تم استعادته عن طرٌق Oryx leucoryx) ) العربً

 Hyaenaالمخطط  والضبعCanis lupus) ) العربً والذببCapra ibex nubiana) )والوعل 

hyaena ))  ،العربً والنمر (Panthera pardus nimr  ) والنٌص Hystrix indica)  . ) 

والؽزال الجبلً من  العربً والمها العربً وؼزال الرملالطهر  من بٌن األنواع المهددة التً تحتاج إلى حماٌة

 كما تعتبر هذه الحٌوانات من بٌن الحٌوانات المحبوبة بدرجة كبٌرة نسبًة لداللتها الرمزٌة، المنظور الثقافً

 .والثقافٌة

 الزواحف

الزواحؾ  أنواعفهً تتمٌز بتواجد العدٌد من % من مساحة الدولة ونظرا لذلك 80تمثل الصحراء ما ٌقارب 

 . نوع 72 تتجاوز والتً 

 

 ( توزٌع مختلؾ أنواع الزواحؾ  بالدولة حسب نسبتها2الشكل ) 

البرمابٌات والزواحؾ بدولة، التً تؽطٌها التشرٌعات واإلتفاقٌات على  نواعأ ( أدناه2ٌوضح الجدول رقم )كما 

، فً شؤن حماٌة البٌبة وتنمٌتها ، 1999( لسنة 24رقم )القانون اإلتحادي ب ةممثلوالمستوٌٌن الوطنً والعالمً. 

58% 

3% 

31% 

7% 

1% 

 توزٌع مختلف أنواع الزواحف  بالدولة حسب نسبتها 

 السحالً 

 البرمابٌات

   الثعابٌن

   السالحؾ البحرٌة

   العظاٌات
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م بشؤن تنظٌم ومراقبة االتجار الدولً بالحٌوانات والنباتات المهددة 2002( لسنة 11والقانون االتحادي رقم )

 باالنقراض. 

واإلتفاقٌات التشرٌعات فً التً تؽطٌها و ( : البرمابٌات والزواحؾ بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة2الجدول رقم )

 الوطنً والعالمً.  على المستوٌٌن

 

 التشرٌعات واالتفاقٌات 

 المستوى العالمً المستوى الوطنً

القانون  األنواع
اإلتحادي  رقم 

( لسنة 24)
1999 

األنواع قابمة 
 المهددة محلٌاً 

القابمة 
الحمراء 

لإلتحاد الدولً 
 الطبٌعة حماٌةل

اتفاقٌة 
 ساٌتس

حماٌة اتفاقٌة 
 األنواع المهاجرة

Arabian toad ًالضفدع العرب 
(Duttaphrynus arabicus) 

 - - أقل تهدٌداً  مهددة محلٌاً  -

Dhofar toad  ضفدع ظفار 
(Duttaphrynus dhufarensis) 

 - - أقل تهدٌداً  مهددة محلٌا -

Green turtle  السلحفاة الخضراء 
(Chelonia mydas) 

 مهددة محلٌا 1الملحق 
مهددة 

 2/1 الملحق 1الملحق  باإلنقراض

Hawksbill  السلحفاة منقار الصقر 
(Eretmochelys imbricata)  مهددة محلٌا 1الملحق 

مهددة 
باإلنقراض من 
 الدرجة األولى

 - 1الملحق 

Loggerhead  السلحفاة ضخمة الرأس 
(Caretta caretta) 

 2/1 الملحق 1الملحق  - مهددة محلٌا 1الملحق 

Olive ridley سلحفاة ردلً الزٌتونٌة 
(Lepidochelys olivacea) 

 2/1 الملحق 1الملحق  - مهددة محلٌا -

Leatherback turtle  السلحفاة جلدٌة الظهر 
(Dermochelys coriacea) 

 - 1الملحق  - مهددة محلٌا 1الملحق 

Spiny-tailed lizards  )السحالً )الضب
  (Uromastyx aegyptia) شوكٌة الذٌل

 - 2الملحق  - مهددة محلٌا 2الملحق 

Rock semaphore gecko  برص االشارة
 (Pristurus rupestris)الصخري 

 - - - - 3الملحق 

Desert Skink Gecko البرص الؽرٌب 
(Teratoscincus scincus) 

 - - - مهددة محلٌا -

Slevin's sand gecko  برص سٌلفٌن
 الرملً

(Stenodactylus slevini) 
 - - - - 3الملحق 

Desert Monitor  الورل 
(Varanus griseus) 

 - 1الملحق  - مهددة محلٌا 2الملحق 

Jayakar's sand boa أفعى جاٌكار الرملٌة 
(Eryx jayakari) 

 - 2الملحق  - - -
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 (IUCN) الطبٌعة لصون العالمً لإلتحاد الحمراء القابمة

 (CITES) باإلنقراض المهددة األنواع فً الدولٌة التجارة اتفاقٌة

 (CMS) المهاجرة األنواع حماٌة اتفاقٌة

 الالفقارٌات

 ،الالفقارٌات من شعب  4تم تسجٌل ، وقد  دولةال فً البرٌة الالفقارٌات أنواع عدد حول دقٌقة احصابٌات توجد ال

 والخٌطٌات (Mollusca) ( والرخوٌاتAnnelida) (  والحلقٌاتArthropodaوهً المفصلٌات )

(Nematoda). وتشكل الحشرات المجموعة األكبر ضمن شعبة المفصلٌات(Arthropoda ). العدد  وٌقدر

من  12من العناكب تتبع لـِ  اً نوع 15نوعاً ، باالضافة إلى  2636المبدبً لألنواع المسجلة من الحشرات  

من العقارب ،  اً نوع 19و  (Camel spiderأنواع من عناكب الجمل ) 3و ( Araneae) عابالت العناكب 

 ٌننوعو( ، Scolopendraمن الدٌدان كثٌرات األرجل ) ٌنأنواع من العث ، و نوع 3أنواع من القراد ، و  3و

 .  و ظبً(ب) المصدر هٌبة البٌبة أ (.Isopodaمن متساوٌات األقدام )

  الطٌور

نوع  240منها حوالً ،  نوع من الطٌور 443للطٌور، إذ أنه تم تسجٌل أكثر من  ممٌزدولة بتنوع التتمٌز 

دولة ملجؤ لتكاثر العدٌد من الطٌور المهاجرة والتً التمثل . ومرات قلٌلة انوع تم تسجٌل تواجده 135و مستوطن 

بر مهدد وهو طا( Phalacrocorax nigrogularisالؽاق السقطري )كمستوطن بالدولة البعض منها أصبح 

إمارة ابوظبً ومستعمرة واحدة فً مستعمرة للؽاق فً  16 - 14حوالً الدولة وتوجد فً باالنقراض عالمٌا 

مما ٌجعلها من المواقع الهامة  زوج  35,509ٌتواجد فٌها حوالً  فً الجزٌرة السٌنٌة حٌث إمارة أم القوٌن  

 .عالمٌاً 

نة على حسب النوع لكن أؼلبٌتها وأهمها تكون فً فصل الشتاء تتواجد الطٌور بالدولة فً فترات مختلفة من الس

هذه البعض من والبقٌة فً فصل الربٌع والخرٌؾ والنسبة القلٌلة منها فً فصل الصٌؾ. تنحصر مسار هجرة 

الطٌور من مناطق أوروبا  الى ؼاٌة شمال آسٌا الى جبال الهمالٌا والبعض اآلخر من شمال أفرٌقٌا الى ؼاٌة 

 وجنوب شرق آسٌا.جنوب 

 Saker( الصقر الحر )Phoenicopterus ruberالفالمنجو ) من أهم الطٌور التً تم تسجٌلها بالدولة: 

Falcon, Falco cherrug  )( النورس رقٌق المنقارLarus genei الخرشنة الصؽٌرة الباهتة ،)

(Sternula saundersi( القمري ،)Streptopelia turtur( الخطاؾ ،)Apus pallidus الشقراق ،)

(Caracias garrulous( الوروار أزرق الخدٌن ،)Merops persicusاالبلق الكست ،)ابً ن

(Cercotrichas galactotes( العصفور أصفر الحلق ،)Gymnoris xanthocollis صؽٌر الخرشنة ،)

نة ذات (، الخرشSterna repressa(، الخرشنة بٌضاء الوجه )Sterna bengalensisذات العرؾ )
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 (، الزقزاق المطوق الصؽٌرFalco concolor(، الصقر األسخم )Sterna berguالعرؾ )

((Charadrius dibius ، والحبارى(Chlamydotis macqueenii) (Aspinal 2010 & 2011).  

  الشعاب المرجانٌة

نوع من الشعاب  40بوجود أكثر من الدولة من أبرز الموابل البحرٌة فً الدولة الشعاب المرجانٌة حٌث تزخر 

ٌمكن تقسٌم تواجد الشعاب والمرجانٌة ، وهً تتواجد على طول سواحل الدولة وتتركز على أطراؾ الجزر، 

المرجانٌة وفقاً للظروؾ الفٌزٌابٌة إلى قسمٌن : الشعاب المرجانٌة التً تتواجد على طول ساحل الدولة فً الخلٌج 

تمٌز بالحرارة والملوحة المرتفعتٌن ، وٌندر تواجد أنواع المرجان الناعم فً هذه الذي ٌوالعربً الضحل نسبٌاً 

عمان والذي ٌتمٌز بتواجد أعماق أكبر وتضارٌس بحر المنطقة، والقسم اآلخر هو الساحل الشرقً المطل على 

تتعرض  .األخرىمختلفة وتنخفض فٌه الحرارة والملوحة نسبٌاً وتزخر فٌه أنواع المرجان والكابنات البحرٌة 

الشعاب المرجانٌة عالمٌاً لضؽوط وتهدٌدات عدٌدة أهمها ارتفاع درجات حرارة المٌاه حٌث تم تسجٌل أحد أعلى 

وتعرضت فٌه أنواع   (Riegl & Purkis 2012) (2010درجات حرارة مٌاه فً مٌاه الخلٌج العربً فً عام )

ا ، وبالرؼم من ذلك قاومت أؼلب األنواع تلك الظروؾ عدٌدة لظاهرة )االبٌضاض( والتً أدت لموت الكثٌر منه

القاسٌة وٌشٌر ذلك إلى أن أنواع الشعاب المرجانٌة فً المنطقة لها قدرة على مقاومة تلك الظروؾ وذلك من خالل 

تؤقلمها خالل فترة تواجدها الطوٌلة فً المنطقة. ونتٌجة لتلك الظروؾ ظهرت العدٌد من األمراض مثل مرض 

لصفراء والبٌضاء والسوداء. وتشكل المشارٌع التطوٌرٌة البحرٌة أحد أهم المهددات البشرٌة على الموابل الفرقة ا

  .البحرٌة والتً أخذت باالزدٌاد خالل الفترة السابقة نظراً للنمو االقتصادي والسكانً الذي تشهده المنطقة

( لوضع خرٌطة تبٌن أهم المناطق التً 2013-2011ثالثة سنوات )لقامت وزارة البٌبة والمٌاه بدراسة استمرت 

تتواجد فٌها الشعاب المرجانٌة لتؽطً كافة إمارات الدولة بالتعاون مع جامعة نٌوٌورك أبوظبً، وجامعة نٌو 

د ملحوظ للشعاب المرجانٌة التً تضررت دهامبشاٌر )الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة( والتً كشفت عن وجود تج

فة إلى الدور الكبٌر الذي تلعبه صخور كواسر األمواج المنتشرة على شواطا الدولة بفعل اإلبٌضاض ، باإلضا

 لتثبٌت ٌرقات المرجان الحدٌثة لتبدأ فً النمو والتكاثر. كداعم
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 ( موجز لتوزٌع الشعاب المرجانة بدولة االمارات العربٌة المتحدة6رقم ) ةصور

 المحمٌات الطبٌعٌة 

عام لؽاٌة ( محمٌة 22إلى ) 2010عام  فًمحمٌة  (19)رتفع عدد المحمٌات الطبٌعٌة التً تم إعالنها بالدولة من ا

رتفع عدد المحمٌات التً تم تسجٌلها كمحمٌات أراضً رطبة ذات أهمٌة دولٌة فً إطار إتفاقٌة ا، كما 2013

 .  2013( محمٌات عام 5إلى ) 2010( عام 2) "رامسار"  من محمٌتٌن

( الذي  EPIوالجدٌر بالذكر أن ترتٌب الدولة فً مإشر التنوع البٌولوجً الفرعً ضمن مإشر اإلداء البٌبً )

والمركز  2012( عام 23مركز )،  قد تحسن تحسناً ملحوظا ؛حٌث إحتلت الدولة ال" Yaleتصدره جامعة "

( عام 33مقارنة بالمركز ) 2014واحتلت المركز األول فً مإشر المحمٌات البحرٌة  عام  ، 2014( عام 15)

 مما ٌعكس الجهود التً بذلتها الدولة فً مجال المحافظة على األنظمة اإلٌكولوجٌة بالدولة . 2012
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 (2، كم2013-1995تطور مساحة المحمٌات الطبٌعٌة المعلنة بالدولة )(  3 شكل رقم )

 ( المحمٌات الطبٌعٌة المعلنة بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة3رقم )جدول 

 تارٌخ اإلعالن (2المساحة )كم نوع المحمٌة اسم المحمٌة اإلمارة

 أبوظبً
 
 

 2007 4255 بحرٌة )محمٌة محٌط حٌوي( مروح

 2046 بحرٌة الٌاسات
 )االعالن( 2005

 )التحدٌث( 2009

 2013 5 )رامسار( برٌة الوثبة

 دبً
 
 

 1998 6.2 بحرٌة )رامسار( رأس الخور للحٌاة الفطرٌة

 1998 28.76 بحرٌة جبل على الطبٌعٌة

 2001 225 برٌة المها الصحراوٌة

 الشارقة
 
 
 
 
 
 
 
 

 2000 49.6 بحرٌة  )رامسار( جزٌرة صٌر بو نعٌر

 2007 8.7 برٌة ملٌحه

 2007 20.1 برٌة الفاٌة

 2007 0.8 برٌة واسط الطبٌعٌة

 2007 1.9 برٌة الظلٌمه

 1996 19 برٌة وادي الحلو

 2007 8.3 برٌة حزام ؼابات المنتثر

 1996 21.2 برٌة البردي

 2012 14.9 بحرٌة )رامسار( أشجار القرم والحفٌة بخور كلباء

 عجمان
 2004 1.4 بحرٌة محمٌة الزورا

 2012 0.395 برٌة النسٌم

 الفجٌرة
 
 
 
 

 1995 1.36 بحرٌة الطٌورجزٌرة 

 1995 0.57 بحرٌة البدٌة

 1995 0.71 بحرٌة العقة

 1995 0.08 بحرٌة ضدنا

 2009 127 برٌة )رامسار( متنزه وادي الورٌعة الوطنً

 6841.975 محمٌة 22 االجمالً

2271.39 
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 بالدولة التهدٌدات الرئٌسٌة التً ٌتعرض لها التنوع البٌولوجً

  تعرض التنوع البٌولوجً بالدولة إلى العدٌد من التهدٌدات التً تتلخص  فٌما ٌلً: ٌ

 واع الغازٌة األن

هم العوامل المإثرة على تدهور التنوع البٌولوجً ، وفً دولة االمارات العربٌة المتحدة أحد أالنواع الؽازٌة تعتبر ا

تجار ؼٌر المشروع فً االنواع البرٌة. وادخلت بعض ادخلت  أنواع كثٌرة عن طرٌق الخطؤ مع الشحنات ،او باإل

النباتات التً تتحمل درجات الحرارة العالٌة والملوحة  إلى البالد الستخدامها فً زراعة الؽابات والمناظر 

وادخلت العدٌد من االنواع االخرى كإقتناءات  (Prosopis juliflora) كمثال شجرة الؽوٌؾ الطبٌعٌة فً المدن

ت من اصحابها و بدأت بالتنافس على الؽذاء مع االنواع المحلٌة مما  قد ٌسبب عواقب وخٌمة على شخصٌة فرّ 

من االنواع التً فرت من اقتناء شخصً حٌوان الوبر الصخري و  .الحٌاة البرٌة بصفة خاصة والبٌبة بصفة عامة 

 (. ,AGEDI 2012 بالتكاثر واالنتشار )المصدر: قد بدأ 

دخل الى الدولة قبل ثالث عقود حٌث ازداد تسجٌل أطابر الماٌنا او المعروؾ بالماٌنا الهندي  نبؤ ٌضاً أو ٌعتقد 

مارة ابوظبً خالل العقد الماضً وهنالك العدٌد من الطٌور إموقع فً  30مواقع الى  10 مواقع انتشاره من

خرى من الثدٌٌات أنواع الباراكٌت االخضر وأاب المنزلً ومثل الؽر الدولةاالخرى التً تعتبر ؼازٌة فً 

  والطٌور والالفقارٌات.

نه قد تم القٌام بدراسة مبدبٌة لألنواع ة لألنواع  الؽازٌة فً الدولة إال أوعلى الرؼم من عدم وجود احصابٌات دقٌق

 دخٌالً  اً ( نوع149الدخٌلة فً الدولة و التً شملت العدٌد من االنواع المستوطنة و الؽازٌة حٌث تم تسجٌل )

  ة كما هو مبٌن أدناه : عموز

 

 ( نسبة توزٌع األنواع الدخٌلة فً الدولة 4الشكل رقم ) 

 

 الثدٌٌات 
4% 

 الطٌور
48% 

 النباتات
7% 

 أسماك المٌاه العذبة 
3% 

 الالفقارٌات 
33% 

 البرمائٌات والزواحف 
5% 



   24 

 

 مر المد األح

من الظواهر الطبٌعٌة التً لها سجل تارٌخً قدٌم  إذ وجدت أحافٌر لنفوق أحٌاء بحرٌة    المد االحمر تعتبر ظاهرة

مجهرٌة بؤعداد كبٌرة.  وفً اآلونة األخٌرة أصبحت ظاهرة المد األحمر كثٌرة التكرار ،  مصاحبة الزدهار هوابم

ضعفا  50ــ  20بل إن فً بعض المناطق تصل نسبة كثافة الهابمات النباتٌة المسببة لظاهرة المد األحمر ما بٌن 

شهرا وفً دولة االمارات  13ر من ما هو متواجد فً المٌاه اإلقلٌمٌة وقد ٌستمر تواجده فً بعض األحٌان إلى أكث

م. تظهر الهابمات النباتٌة المسببة للمد األحمر بعدة 2009و 2008شهور خالل عامً  9استمرت الظاهرة قرابة 

وع صبؽات ألوان منها األخضر واألحمر واألصفر والبنً والرمادي وكذلك بال لون وٌرجع اللون إلى ن

دهار قد تشكل عامال  اٌجابٌا هاما تتمثل فً زٌادة الثروة السمكٌة إن ظاهرة االزالكلوروفٌل موجودة بها. 

والكابنات البحرٌة األخرى التً تعتمد فً ؼذابها على الهابمات النباتٌة، إال إنها  بالوقت نفسه قد تكون عامال مدمر 

سابر متعددة تشمل لٌس فقط على الحٌاة البحرٌة بمختلؾ أشكالها بل على صحة اإلنسان أٌضا، فهً قد تلحق به خ

حٌاته وتدمر اقتصاده ودخله وبٌبته. وأخٌرا ٌمكن ان ٌصاحب ظاهرة المد االحمر انتاج مجموعة متنوعة من 

السموم البٌولوجٌة والمركبات شدٌدة السمٌة وبعضها ٌمكن إطالقها فً المٌاه المحٌطة بها فً حٌن ٌتم االحتفاظ 

السماك واالحٌاء من خالل التراكم فً انسجة المحار وا  لشبكة الؽذابٌةبؤنواع اخرى فً الهوابم وٌنتقل فً سلسة  ا

إلى تواجد  نشاط بٌولوجً محدود  2013أظهرت النتابج خالل الفترة ما بٌن ٌناٌر وحتى دٌسمبر البحرٌة االخرى.

االحمر على سواحل الدولة خالل فترات متقطعة ال تتعدى سوى بضعة أٌام، وكذلك أظهرت النتابج حدوث المد 

بمستوى بسٌط ال ٌتعدى إال عدة أٌام  فً المٌاه اإلقلٌمٌة للدولة فً مٌاه الخلٌج العربً وبحر عمان خالل شهر 

 . ازدهار المد األحمر فترة األحٌاء البحرٌة خالل أٌة أنواع من نفوقولم ٌالحظ  2013مارس 

 

لنشاط بٌولوجً )المد االحمر( على طول : صورة األقمار االصطناعٌة تظهر وجود تمركز ( 7رقم )صورة 

  وزارة البٌبة و المٌاه( -)مركز ابحاث البٌبة البحرٌة .2013سواحل الدولة خالل مارس 
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  السكانً  النمو

إلى تسارع معدل تدهور األنظمة البٌبٌة ، حٌث ٌإدي  الحدٌثة اإلستهالكٌة الزٌادة السكانٌة وأنماط المعٌشة تإدي 

 ذلك إلى  زٌادة الضؽوط على مختلؾ الموارد الطبٌعٌة وعلى رأسها المٌاه  واألراضً الزراعٌة.

دولة ، خاصة فً السنوات األخٌرة حٌث تزاٌدت بمعدالت عالٌة وبصورة التولٌد النفاٌات فً  تمعدالزادت  وقد

، بل وعلى النفاٌات والمواد الخطرة. وشكلت قضٌة جمع الصلبة  األمر على النفاٌات ؼٌر مسبوقة. ولم ٌقتصر

ومعالجة النفاٌات، بمختلؾ أشكالها، ضؽطاً كبٌراً على األجهزة المختصة التً تعنى بهذا األمر. وجعل قضٌة إدارة 

ستراتٌجٌة الوطنٌة البٌبٌة وخطة النفاٌات تحتل مرتبة متقدمة فً قابمة أولوٌات القضاٌا البٌبٌة التً حددتها اال

 العمل البٌبً فً الدولة.

 

(2012)التقرٌر الوطنً لالحصاء  2010-1985( زٌادة عدد السكان بالدولة خالل الفترة من  5شكل رقم )   

 

(2012)التقرٌر الوطنً لالحصاء  2011-2009( كمٌة النفاٌات حسب النوع  6شكل رقم )   
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 البٌئًوالتلوث الزحف العمرانً 

فً زٌادة الضؽوط تساهم مشارٌع البنٌة التحتٌة إضافة إلى ن الزحؾ العمرانً والصناعً والتلوث الناتج عنهما، إ

من خالل مشارٌع شق الطرق وإقامة المصانع والمنشآت واألنشطة التجارٌة وما ٌنتج عنها  التنوع البٌولوجًعلى 

ملوحة التربة  من األنواع الحٌة وزٌادة العدٌدالؽطاء النباتً الطبٌعً واختفاء ومن ملوثات تساهم فً تدهور التربة 

وانخفاض خصوبتها ، وانخفاض مستوى المٌاه فً اآلبار نتٌجة الضخ الجابر للمٌاه وقلة التؽذٌة للمٌاه الجوفٌة، 

 إضافة إلى التؤثٌر السلبً على الحٌاة البرٌة. 

 تغٌر المناخ 

ؤثٌراته المختلفة من المهددات الربٌسة لدول منطقة الخلٌج العربً، حٌث تصنؾ من بٌن أكثر ٌعتبر تؽٌر المناخ بت

 2فبات دول العالم حساسٌة للتؤثٌرات المحتملة لتؽٌر المناخ، حٌث من المتوقع أن تزداد درجة حرارة الهواء من 

وقد ٌإدى ذلك إلى  21القرن  درجة مبوٌة إلى جانب االنخفاض المتوقع فً هطول األمطار فً نهاٌة 5.5إلى 

 Van) ؼٌر مستقرةوصٌؾ جاؾ أكثر سخونة، وزٌادة تقلبات الطقس، وظواهر جوٌة فصل شتاء أقصر، 

Lavieren et al.,2011)  . 

المنطقة الساحلٌة واضحاً حٌث أن المناطق الساحلٌة ؼالباً مكتظة بالسكان، وتضم على وٌعتبر تؤثٌر تؽٌر المناخ 

% من البنٌة التحتٌة للدولة والعدٌد 90% من إجمالً السكان وأكثر من  85دولة حوالً الالمناطق الساحلٌة فً 

هً لٌها الطابع الرملً، ومن النظم البٌبٌة الفرعٌة الحساسة والكثٌر من مواقع التراث الثقافً المهمة، وٌؽلب ع

هً معرضة بوجه خاص آلثار ارتفاع مستوى سطح البحر من خالل ا فذلمعرضة للتعرٌة بسهولة ومنخفضة 

وتسرب المٌاه المالحة، وقد وِجد أن قابلٌتها للتؤثر بالتؽٌر المناخً مرتفعة للؽاٌة،  الشواطا الؽمر المباشر، وتآكل

ى سطح البحر الناجم عن التؽٌر المناخً سلًبا على البنٌة التحتٌة وعلى وجه الخصوص سٌإثر ارتفاع مستو

ا والبنٌة التحتٌة الجدٌدة وعلى النظم البٌبٌة الساحلٌة المهمة وعلى التنمٌة المخطط لها. ًٌ  الموجودة حال

 ستتعرضالساحلٌة  المناطق أن 2008تؽٌرات المناخ بالتكٌؾ مع هٌبة البٌبة أبوظبً الخاص  أوضح تقرٌرقد و

 إلى الداخل الحالً الشاطا خط ٌزحؾ أن المتوقع من حٌث سطح البحر، مستوى ارتفاع بسبب بالماء الشدٌد للؽمر

 الؽمر، من متزاٌدة لمستوٌات فً اإلمارات ستتعرض الساحلٌة المدن كل أن وقعمتالكما من  .ملحوظة بصورة

البحرٌة والساحلٌة فً الدولة  (، وتحتوي البٌبات5 تحلٌله )جدول رقم الجاري السٌنارٌو باختالؾ وٌختلؾ ذلك

التً تكٌفت لتحمل الظروؾ البٌبٌة القاسٌة، ولكن التكٌؾ الطبٌعً ومن الكابنات الحٌة  ةفرٌد مجتمعات ىعل

لدرجات الحرارة الدافبة قد ال ٌكون كافٌاً للتحمل على نحو متزاٌد لدرجات حرارة أكثر دفبا، وستإدي مستوٌات 

صورة رقم  ،الؽمر هذه إلى عدد  من اآلثار السلبٌة على النظم البٌبٌة والمناطق الحساسة على طول ساحل الدولة 

، كما أظهرت الدراسات الحدٌثة أن درجات حرارة سطح البحر فً منطقة الخلٌج العربً قد تزاٌدت بمعدل (8)

المحلً  صعٌدبسبب اآلثار المضافة من ال ، درجة مبوٌة / عقد 0.2أعلى بكثٌر من المعدل العالمً البالػ 

، وٌرجح أن الحرارة والتً ستإثر على البٌبة البحرٌة ارتفاع درجاتواإلقلٌمً، وتؤثٌرات تؽٌر المناخ، وال سٌما 

وفٌما ٌلً . إلى تكالٌؾ اقتصادٌة كبٌرة من خالل التؤثٌر على مصابد األسماك وتربٌة األحٌاء المابٌة  ذلك ٌإدي

 ملخص ألهم اآلثار المتوقعة:
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 البحر بماء للؽمر ستتعرض فقط، أمتار ببضعة سطح البحر مستوى عن ترتفع والتً: السبخات  مناطق 

 ملوحتها. نسبة وتؽٌٌر

 إلى تزحؾ أن ٌمكن المستقبل فً المتوقع البحر سطح ارتفاع مستوى ظل فً :( المنجروؾالقرم ) ؼابات 

فً حال  األشجار وموت ؼمر السواحل بسبب الدولة فً عددها سٌقل القرم ؼابات  أن هذا معنىو  .أعلى

 .االستمرار بالوضع الحالً

 الؽذابٌة السالسل من مهم جزء هناك ولكن البٌولوجً المحلً، تنوعها على تحافظ : البحرٌة األعشاب بٌبات 

ا الكابنات ستتؤثر من وؼٌرها ٌةالبحر سالحؾالو البحر الخاصة بؤبقار ًٌ البحر  سطح حرارة درجة بارتفاع سلب

 أكسٌد ثانً محتوى بتؽٌر وكذلك المٌاه وتؽٌر أعماق الملحً المحتوى واختالؾ والجزر المد فً والتؽٌرات

 المحٌطات، وكذلك سالحؾ البحر وبقر البحر التً تعتمد على ثراء بٌبات عشب البحر. الكربون فً

  االرتفاعات ٌاه البحري واالرتفاعات فً درجة حرارة مسرٌعة التؤثر بالتؽٌر الحرار: الشعاب المرجانٌة ،

درجة مبوٌة وستتجاوز الحدود الفسٌولوجٌة التً  2.6و  1.5المتوقعة فً درجات الحرارة والتً تتراوح بٌن 

تستطٌع الشعاب المرجانٌة أن تتحملها، وقد اتضح تؤثٌر ارتفاع درجات حرارة مٌاه البحر على بٌبة الشعاب 

 . 2010 – 2007 – 1997السنوات لى مدى عالمرجانٌة حٌث عانت من تكرار ظاهرة ابٌضاض الشعاب 

  بناًء على معدل التؽٌر الموسمً لدرجات الحرارة فً الوسط المحٌط وفً سطح البحر مع و: المصابد السمكٌة

من المتوقع أن ٌتؤثر ناتج دولة اإلمارات العربٌة من بعض أهم ثرواتها السمكٌة سلًبا مثل أسماك  ، الوقت

 الكنعد. 

 السنارٌوهات المتوقعة للؽمر الساحلً بالكٌلومتر المربع عند إرتفاع مستوى سطح البحر :( 4جدول رقم )
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 فً حالة ارتفاع مستوي سطح البحر المناطق الساحلٌة المعرضة للؽمر ( 8رقم ) صورة

 الجائر واالحتطاب الرعً

خطراً على البٌبة الصحراوٌة الطبٌعٌة. وفً الوقت الراهن لم ٌعد مالك  ٌعتبر الرعً الجابر من أكثر التهدٌات

القطعان، ٌعتمدون على النباتات الصحراوٌة الطبٌعٌة، بل أصبحت األعالؾ المصدر األساسً لتربٌة حٌواناتهم، 

إكثارها باالعتماد باإلضافة إلى توفٌر المٌاه دون مقابل، األمر الذي ٌمكنهم من زٌادة عدد قطعانهم بدرجة كبٌرة و

على األعالؾ المستوردة. فً الماضً، كان الرعاة من البدو الرحل ٌحتفظون بقطعان أصؽر نسبٌاً وٌتنقلون معها 

من مكان إلى آخر فً حدود طاقة المٌاه واألرض والنباتات الطبٌعٌة، أما الٌوم، فٌتم االحتفاظ بقطعان كبٌرة فً 

اجة إلى االنتقال، فٌبقون فً نفس المكان لفترة طوٌلة، مما ٌإدي إلى تعرٌة مساحات صؽٌرة نسبٌاً وال ٌكونون بح

األرض من النباتات وإزالة الؽطاء النباتً الطبٌعً. ونتٌجة لذلك، أدى الرعً الجابر إلى تراجع بعض األنواع 

(. وفً بعض الحاالت حلت Rhanterium epapposumالنباتٌة الصالحة للرعً بدرجة كبٌرة مثل العرفج )

( Calotropis proceraمحل تلك األنواع المستساؼة للحٌوانات نباتات أخرى سامة مثل األشخر أو العشر )

(. وتفاقم تؤثٌر الرعً الجابر فً السنوات الماضٌة بسبب ندرة هطول األمطار، Rhazya strictaوالحرمل )

 عن استعادة ما فقدته من مساحات. جودها المكانً، ناهٌك بو  مما أدى إلى تضاإل فرصة النباتات لالحتفاظ
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 الرعً الجابر فً بعض المناطق البرٌة   (9صورة رقم )

 

  ( االحتطاب واثارة السلبٌة على الؽطاء النبات10ًصورة رقم ) 

 المخاطر التً تتعرض لها األنواع المهاجرة من الحٌوانات الفطرٌة

دولة مناطق انتشار لها مثل السالحؾ التً تتخذ من المن األنواع المهاجرة من الحٌوانات الفطرٌة  هناك العدٌد

البحرٌة ، أبقار البحر )األطوم( ، الطٌور الجارحة وأسماك القرش حٌث تعانً كما مثلها من الحٌوانات البرٌة 

 األخرى من بعض المخاطر التً تهدد وجودها.

على قمة سواحل تتعرض لها السالحؾ البحرٌة ، تؤتً مشارٌع التنمٌة والتطوٌر على ال فٌما ٌتعلق بالمخاطر التً

لى اندثار الشعاب المرجانٌة ومناطق األعشاب البحرٌة، مما ٌعنً تقلٌص المؤوى والمناطق التً تإدي إالمهددات 

مقصود الالتً تتعرض لها ، الصٌد الجابر والصٌد ؼٌر األخرى المخاطر  همللتعشٌش و كذلك من أالمهمة 
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جمع بٌض السالحؾ مشكلة كبٌره تواجه السالحؾ على الشاطا كما ٌعتبر )العرضً( واالتجار ؼٌر المشروع ، 

التلوث بالمواد الصلبة مثل المواد البالستٌكٌة والتً تلتهمها السالحؾ عن طرٌق الخطؤ ظناً بؤنها  إضافة إلى  ،

 لبحر هً أٌضا ضمن المخاطر التً تواجه السالحؾ البحرٌة. قندٌل ا

 

 السالحؾ فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدةتعشٌش ( تبٌن مواطن 11صورة رقم ) 

فٌما ٌتعلق بالمخاطر التً تتعرض لها أبقار البحر )االطوم( ، حسب ما نشر عن هٌبة البٌبة ابوظبً ، فإن نتابج و

قد " اتفاقٌة المحافظة على األنواع المهاجرة"المتحدة للبٌبة  ٌبة بالتنسٌق مع برنامج األممالدراسة التً أجرتها اله

% من أبقار البحر على سواحل إمارة أبوظبً تعود أسبابه الى االختناق والؽرق الناتج عن  75أثبتت أن نفوق 

باإلضافة الى فقدان المواطن بسبب المشروع،  الصٌد العرضً بواسطة الشباك فً المصاٌد الحرفٌة، والصٌد ؼٌر

 المناخ . أنشطة التنمٌة الساحلٌة وتؽٌر
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 بوظبً(أبوظبً ) هٌبة البٌبة أمارة إ( تبٌن مواقع تواجد ابقار البحر فً 12صورة رقم )

أما المخاطر التً تتعرض لها الطٌور الجارحة فهً  تشتمل على التؽٌرات الربٌسٌة فً الموابل سواء كانت فقدان 

أو تدهور أو تدمٌر لتلك الموابل مما تإثر فً توفر الؽذاء لتلك الطٌور، األسر ؼٌر المستدام أو ؼٌر القانونً 

ناعٌة ومشارٌع البنٌة التحتٌة وؼٌرها من أنشطة وبوجه خاص ألؼراض التجارة، بناء المساكن واألنشطة الص

استخدامات األراضً والتً تإدي الى انخفاض كبٌر فً أعداد الفرابس مثل الثدٌٌات الصؽٌرة والطٌور . كما 

تساهم عملٌات الصٌد والعبث بؤعشاش الطٌور فً زٌادة معدالت نفوق الطٌور الجارحة، وباإلضافة إلى ذلك ٌشكل 

المخاطر التً ٌتعرض لها اسماك القرش فهً الصٌد الجابر لنجاح عملٌات تكاثر تلك الطٌور.  التلوث تهدٌداً 

 ة المتزاٌدة على البٌبة البحرٌة.قانونً والضؽوط البشرٌالؼٌر ك الصٌد العرضً لألسماك والصٌد واستخدام شبا

 النشاطات السٌاحٌة 

ٌر المتجددة فً إقامة المنشآت السٌاحٌة أحد أكبر اآلثار ٌعتبر االستخدام المباشر للموارد الطبٌعٌة المتجددة وؼ

ٌعتبر تحدٌد األرض ومن العوامل األساسٌة فً استدامة استخدامات األرض المباشرة للسٌاحة فً منطقة معٌنة. 

حٌث ، شٌٌدهاالمناسبة لبناء المساكن وإقامة البنٌة التحتٌة واختٌار المواقع المناسبة لها ومواد البناء األكثر مالبمة لت

التعرٌة وفقدان التنوع البٌولوجً. كما ٌمكن للسلوكٌات إلى المكثؾ أو ؼٌر المستدام لألرض ٌإدى االستخدام 

الخاطبة لألنشطة السٌاحٌة )مثل القٌادة خارج الطرق المعبدة،  قطؾ النباتات، استخدام األسلحة النارٌة، الصٌد، 

( أن تإثر بصورة مباشرة على ت الصؽٌرة، تدمٌر الجحور األرضٌة ، الدهس المباشر للنباتات والحٌواناالؽوص

فً زٌادة  وتنقلهم السٌاحالتركٌبة النوعٌة للكابنات الحٌة والحٌاة الفطرٌة  وباإلضافة إلى ذلك، ٌمكن أن ٌتسبب 

فً إرباك سلوك ٌتسبب ٌمكن أن السٌاح  دجتواكثافة كما انه مخاطر جلب أنواع دخٌلة على البٌبة المحلٌة، 

المتعلقة بالسٌاحة اإلنسابٌة وعادات التؽذٌة والتكاثر عند الحٌوانات. وعالوًة على ذلك، ٌمكن أن تإدي األنشطة 

 إلى تؽٌرات هابلة فً بٌبات الحٌوانات البرٌة التً تعٌش فٌها.  بدورها
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 الضغط على الموارد البٌئٌة 

التً ٌتم وتارٌخٌاً، كانت المٌاه تستخدم بطرٌقة مستدامة بعد أن تستخرج من اآلبار الجوفٌة الضحلة المٌاه الجوفٌة :

حفرها ٌدوٌاً وضخها فً نظام األفالج التقلٌدٌة وتجمٌع مٌاه األمطارعن طرٌق السدود. إال أنه وخالل العقود 

بٌرة فً أعداد السكان والنمو الكبٌر فً القطاع الثالثة األخٌرة، أدت التنمٌة االقتصادٌة السرٌعة مع الزٌادة الك

وقد تسبب هذا الوضع فً انخفاض منسوب المٌاه الجوفٌة، ، الزراعً، إلى زٌادة الطلب على المٌاه بمعدالت كبٌرة

وقد تمخض ذلك عن ، جفاؾ العدٌد من اآلبار الضحلة  وانقطاع المٌاه عن نظام األفالج التقلٌدي الى مما أدى

و  ،تماد على المصادر ؼٌر التقلٌدٌة للمٌاه مثل التحلٌة وإعادة استخدام مٌاه الصرؾ الصحً المعالجةزٌادة االع

إتخاذ إجراءات إلدارة مصادر المٌاه التقلٌدٌة والبدٌلة مثل إقامة سدود لتؽذٌة الخزانات الجوفٌة وسدود لتخزٌن 

 ٌاه الجوفٌة ونقل المٌاه من اإلمارات األخرى. المٌاه السطحٌة وآبار للتؽذٌة الجوفٌة والتقلٌل من فاقد الم

تضم و، عمان بحرو م فً كل من الخلٌج العربً ك 2390بسواحل تمتد على طول دولة التمتاز :  الموابل الساحلٌة

العدٌد من البٌبات المتنوعة والتً تشمل الشعاب المرجانٌة والحشابش البحرٌة وؼابات أشجار القرم والجزر 

والصخرٌة والطٌنٌة والسبخات الساحلٌة، كما توفر مٌاه الدولة الموطن للعدٌد من الكابنات  الرملٌةوالشواطا 

الحفاظ  باإلضافة لدورها الهام فًسالحؾ المنقارٌة وابقار البحر.  البحرٌة الهامة المهددة عالمٌاً باالنقراض مثل ال

خدمات اإلٌكولوجٌة تشمل الؽذاء والترفٌه والحماٌة التنوع البٌولوجً فإن هذه البٌبات توفر العدٌد من ال ىعل

للشواطا وتشكل البٌبة البحرٌة جزءاً ال ٌنفصل من التراث الثقافً للمجتمع المحلً اإلماراتً، وقد كان قطاع 

الصٌد واللإلإ الركٌزة األساسٌة لالقتصاد القومً، وذلك قبل تطور قطاعً النفط والؽاز الطبٌعً فً الدولة، ولقد 

ى التطور االقتصادي السرٌع الً دفع عجلة التطور الحضري والتوسع فً البنٌة التحتٌة اللذان ٌترافقان مع أد

الساحل والتً تستخدم مٌاه البحر فً  ىزٌادة ملحوظة فً السكان، كما أن تواجد العدٌد من الصناعات الثقٌلة عل

، ترافق ذلك مع أعمال الردم والحفر فً مناطق المد أؼراض التحلٌة أو التبرٌد خلق ضؽوطاً على البٌبات الساحلٌة

البحرٌة  للموارداستنزافا أدى والجزر وذلك ألؼراض األنشطة الترفٌهٌة والسكنٌة، كما أن تطور كفاءة الصٌد 

األنشطة الساحلٌة الً عدد من العواقب التً تتطلب اإلدارة والتدخل فً وتٌرة التصاعد  دى، وقد أالهامة اقتصادٌاً 

 السرٌع لضمان استدامة هذه البٌبات الهامة.

الثروة السمكٌة من المرتكزات الربٌسٌة لألمن الؽذابً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  تعتبر الثروة السمكٌة : 

العاملة فً مهنة  مصدراً للرزق لشرابح المجتمعوللتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة   هاماً من مإشرات  ومإشرا

التً تواجه العاملٌن بقطاع صٌد  تالعدٌد من المشاكالهناك ، وحالٌاً سماك والمهن األخرى المرتبطة بهاصٌد األ

االسماك نتٌجة انخفاض حجم المخزون السمكً فً مٌاه الصٌد التابعة للدولة والذي ٌترتب علٌه زٌادة االعباء 

ٌد الحالٌة افً المهنة نتٌجة ب عد مناطق المصوالتكالٌؾ فً مستلزمات ومعدات الصٌد والمحروقات على العاملٌن 

من رحالت الصٌد االمر الذي ٌإدي الى عزوؾ الصٌادٌن وخفض العملٌة االنتاجٌة  اإلقتصادٌة الجدوى وقلة

فً إنتاج  ( اإلنخفاض9وٌوضح الشكل ) ، وتؤثٌر ذلك على المستهلكٌن وكافة  المهن المرتبطة بهذا القطاع

 . 2011-2002اإلسماك خالل الفترة من 
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 )الفاو( 2011-2002( إنتاج اإلسماك خالل الفترة من 7الشكل )

 ة والصرف الصحً التحلٌ

محطة تحلٌة للمٌاه فً مواقع متفرقة، وتصنؾ الى فبتٌن  70ٌوجد فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة حوالً 

الومٌضً متعدد المراحل والتقطٌر متعدد التؤثٌر( ومحطات التناضح العكسً )التقطٌر  حرارٌةربٌسٌتٌن محطات 

 3% من الطاقة اإلنتاجٌة لتحلٌة المٌاه على التوالً،  وٌقدر أن الدولة ضخت حوالً 19% و81 حوالً ، تشكالن

خلٌج خالل العام فً ال الناتجة من عملٌة تحلٌة ماء البحر شدٌدة الملوحةالمرتجعة مٌاه الملٌارات متر مكعب من 

عتبر النحاس والكلور من أخطر المٌاه، وبشكل عام ٌ ىالمواد الكٌمٌابٌة مضافة ال وهً تحتوي على، 2009

 .(2010)وزارة البٌبة والمٌاه ،  تهدٌدات تصرٌؾ نفاٌات التحلٌة السابلة شدٌدة الملوحة

متر مكعب، وٌتوقع زٌادتها الً حوالً ملٌون  559فً الدولة حوالً  المعالجة بلؽت كمٌات مٌاه الصرؾ الصحً

محطة لمعالجة الصرؾ  60، ٌتم معالجتها حالٌاً من خالل حوالً 2030حتى عام  ملٌون متر مكعب 1,400

الصحً بؤحجام متوسطة وكبٌرة، تستخدم معظم هذه المحطات الربٌسٌة أسالٌب المعالجة الثالثٌة التً ٌنتج عنها 

ملٌون متر مكعب لري الشجار والمساحات الخضراء، كما ٌتم  352ام حوالً مٌاه بجودة مرتفعة، وٌتم استخد

%( من مٌاه الصرؾ الصحً المعالجة فً البحر بدون االستفادة 37ملٌون متر مكعب ) 207تصرٌؾ أكثر من 

وزارة ) بسبب عدم استكمال البنٌة التحتٌة للنقل والتوزٌع، و ٌجري العمل على تطوٌر تلك البنٌة بشكل مستمر منها

 (.  2010البٌبة والمٌاه ، 

 المصائد البحرٌة

(، وهو Artisanalالصؽٌر ) النوع الحرفًٌعتبر قطاع مصابد األسماك فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة من 

عابلة، الؽالبٌة  35 من ألكثر نوع ٌتم صٌدها بشكل ربٌسً تتبع 100متعددة العتاد ومتعدد األنواع، مع أكثر من 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

97,574 (طن) اإلنتاج  95,150 90,000 86,734 100,40 96,453 74,076 77,705 79,610 75,147
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(، Lethrinidae(، شعري )Serranidaeمن أنواع األسماك التً ٌتم صٌدها تنتمً لعابالت الهامور ) العظمى

(، بٌاح Carangidae(، جش )Sparidae) (، كوفرHaemulidae(، فرش )Lujanidaeنٌسر )

(Mugilidae( بدح ،)Gerreidae)  ( كنعد ،Scombridae ) . 

لطراد )ٌصنع من األلٌاؾ الزجاجٌة( واللنشات )مراكب الصٌد وٌستخدم الصٌادٌن نوعٌن من سفن الصٌد : ا

محركات بحرٌة خارجٌة،  2-1متر فً الطول ومجهزة بـ  8 – 6الخشبٌة التقلٌدٌة(. والطراد عادة ما ٌكون 

ساعات فً المرة الواحدة. أما المراكب  8-6صٌاد وتستؽرق الرحلة فً البحر مدة  4 - 1وحمولتها من الطاقم من 

متر ومع محركات الدٌزل الداخلً وصنادٌق التبرٌد  22 – 12ٌة التقلٌدٌة واللنشات ، فٌبلػ طولها حوالً الخشب

أٌام فً المرة  5-3صٌاد الخروج فً رحالت تستؽرق فً العادة   6 – 4معزول ، والسماح لطاقم مكون من  

القرقور )فخ األسالك على شكل قبة( ، الواحدة، معدات الصٌد الربٌسٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة هً 

الحالق )شباك التحوٌط( ، والدفارة والسكارة )شباك فً مٌاه ساحلٌة(، والحظرة )السدود المدٌة( والضؽوة )شباك 

تربط بٌن قاربٌن وٌسمح بها للشاطا( وٌتم اٌضاً استخدام الخٌط، ، وٌمنع استخدام الجرؾ، و شباك الهٌال )الشباك 

مصابد األسماك هً ذات أهمٌة ثانوٌة القتصاد دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ، أن لى الرؼم من الخٌشومٌة(، ع

إال أنه تقدر قٌمتها لما تقدمه من الفرص الترفٌهٌة، ولمساهماتها فً تحقٌق األمن الؽذابً ، وكجزء من التراث 

 الثقافً للبالد.

 

 شباك الحظرةتوضح  ( 13صورة رقم ) 

موقع على طول ساحل الخلٌج ، وبصورة ربٌسٌة فً إمارات أبوظبً، دبً،  30األسماك فً أكثر من ٌتم إنزال 

والشارقة، ٌوجد فً معظم مواقع اإلنزال مرافق للتخزٌن و ٌتم البٌع بالمزاد ، لتجارة الجملة والتجزبة، و تشٌر 

لتقدٌر المصٌد أن المتوسط لألعوام  عن كمٌات اإلنزال لألسواق المحلٌة والتً تستخدم (FAOاحصابٌات الفاو )

 . ) 8 )شكل رقم .طن  54,097( بلػ حوالً  2010 – 1980)
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المصدر: منظمة  -2010-1980( إحصابٌات إنزال األسماك فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ) 8شكل رقم )

 ( الفاو() األؼذٌة والزراع

 طناً،  73,736 م حوالً 2011 عام والقاعٌة فً الدولة فًصٌد األسماك السطحٌة  محصول إجمالً وقد بلػ

ملٌون  1,315,263وبقٌمة إجمالٌة تقدر بـ  24,765قارب وعدد صٌادٌن ٌقارب  6,370خالل  تحقٌقه من وتم

 (. 6درهم أماراتً )جدول رقم 

 

 المصدر : وزارة البٌبة والمٌاه
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 المصدر : وزارة البٌبة والمٌاه
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االستراتٌجٌة وخطة العمل الوطنٌة للتنوع :  الثانًالجزء 

 البٌولوجً، وتنفٌذها، وتعمٌم التنوع البٌولوجً
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 التنوع البٌولوجً الوطنٌةاستراتٌجٌة أهداف مسودة 

 وفً إطار قامت وزارة البٌبة والمٌاه وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبٌبة / المكتب اإلقلٌمً لؽرب آسٌا ،

خالل الفترة وذلك ( ورش عمل وطنٌة 3بعقد  )  ،إعداد أول إستراتٌجٌة وطنٌة للتنوع البٌولوجً بالدولة  عملٌة

.  وقد شارك فً ورش العمل ممثلون عن مختلؾ الوزارات 2013 من عام  الممتدة بٌن ماٌو ونوفمبر

وقد  ،جهة( 67) النفع العامنظمات موالمإسسات الوطنٌة والسلطات المختصة والجامعات ومراكز البحث و

 ، الوطنٌة التنوع البٌولوجًعن إعتماد أهداؾ الشركاء المشاورات التً أجرتها الوزارة مع مختلؾ نتابج أسفرت 

واألهداؾ اإلستراتٌجٌة هداؾ اإلستراتٌجٌة للحكومة اإلتحادٌة، ( واأل2021)اإلمارات عٌن اإلعتبار رإٌة أخذاً ب

وقد تم صٌاؼة األهداؾ الوطنٌة بشكل ٌعالج  التهدٌدات  التً تمت اإلشارة إلٌها فً الجزء ،  لوزارة البٌبة والمٌاه

 دولٌة بشكل مباشر. فً تحقٌق أهداؾ آٌشً ال ساهموٌ ،األول من هذا التقرٌر

 :بالتالً  2021 – 2014للتنوع البٌولوجً وتتلخص األهداؾ الوطنٌة  

 ٌولوجً فً كافة القطاعات والمجتمعادماج مفاهٌم التنوع الب .1

٪ على األقل من مواطنً الدولة 75تنفٌذ برامج للتوعٌة تستهدؾ جمٌع سكان الدولة على أن ٌكون   :1.1الهدؾ 

 البٌولوجً، وحماٌته، واستخداماته المستدامة. على علم بقٌم التنوع

 دمج قٌم التنوع البٌولوجً فً عملٌات التخطٌط وصنع القرار. 1.2الهدؾ 

إلؽاء الحوافز، بما فٌها اإلعانات الضارة بالتنوع البٌولوجً، أو تزال تدرٌجٌا أو تعدل وٌتم وضع  :1.3الهدؾ 

وتطبٌق حوافز إٌجابٌة لحفظ التنوع البٌولوجً واستخدامه المستدام، مع مراعاة اآلثار االجتماعٌة واالقتصادٌة 

 والثقافٌة.  

ومٌة التً اعتمدت تدابٌر وخطط لتحقٌق اإلنتاج : زٌادة عدد المإسسات الحكومٌة وؼٌر الحك1.4الهدؾ 

 ٪، للحد من التؤثٌر على التنوع البٌولوجً فً الدولة. 50واالستهالك المستدام بنسبة 

 .  تقوٌة القاعدة المعرفٌة وبناء القدرات من أجل صون وإدارة اإلستخدام المستدام للتنوع البٌولوجً 2

 عناصر التنوع البٌولوجً الربٌسٌة بالدولة وربطها بعملٌة صنع القرار. تقٌٌم ومراقبة حالة واتجاه :2.1الهدؾ 

األخذ بعٌن اإلعتبار الممارسات والمعارؾ واالبتكارات التقلٌدٌة ذات الصلة بالحفظ واالستخدام  :2.2لهدؾ ا

 المستدام للتنوع البٌولوجً عند تطوٌر السٌاسات والتشرٌعات المحلٌة والوطنٌة.

وع البٌولوجً عن طرٌق حماٌة الموائل واألنواع والتنوع الجٌنً وتؤهٌل األنظمة البٌئٌة تحسٌن حالة التن .3

 المتدهورة

دول فً المإشر الفرعً المتعلق بالتنوع  10تصنؾ دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ضمن أفضل   :3.1الهدؾ 

 .Yale)بٌولوجً ضمن مإشر األداء البٌبً الصادر من جامعة )ال
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٪ من المناطق الساحلٌة والبحرٌة، 14٪ من المناطق األرضٌة ومناطق المٌاه الداخلٌة، و 12حفظ : 3.2الهدؾ 

من خالل، شبكة ممثلة للنظم اإلٌكولوجٌة من المناطق المحمٌة وذات إدارة فّعالة، مع األخذ فً االعتبار، حسب 

 . نظام اإلٌكولوجًاالقتضاء، ربط المناطق ذات األهمٌة الخاصة للتنوع البٌولوجً وخدمات ال

 ٪ من أكثر األنواع تهدٌداً باالنقراض.70تطوٌر وتنفٌذ برامج لتحسٌن حالة الصون لـ  :3.3الهدؾ 

 ٪.25: خفض معدل فقدان الموابل الطبٌعٌة، بما فً ذلك الموابل الحرجة، بنسبة 3.4الهدؾ 

ٌق حماٌة والبدء بإعادة تؤهٌل ما ال تحسٌن مساهمة األنظمة اإلٌكولوجٌة فً مخزون الكربون عن طر :3.5الهدؾ 

 ٪ من الموابل المتدهورة، مما ٌساعد فً تخفٌؾ آثار تؽٌر المناخ والتصحر.50ٌقل عن 

٪ من خطط اعاده تؤهٌل النظم اإلٌكولوجٌة المتدهورة التً توفر خدمات 90ٌنفذ ما ال ٌقل عن  : 3.6الهدؾ 

 أساسٌة.

 الهامة فً الدولة حفظ وحماٌة الموارد الوراثٌة :3.7الهدؾ 

 خفض الضغوط على النظم البٌئٌة البرٌة والبحرٌة. .4

 ٪ من الموارد البحرٌة الحٌة الهامة والمعرضة لالستنزاؾ.70:  ٌدار بشكل مستدام ما ال ٌقل عن 4.1الهدؾ 

٪ من األراضً الحكومٌة والخاصة، المستؽلة بؽرض الزراعة وتربٌة األحٌاء 50تدار بشكل مستدام  :4.2الهدؾ 

 المابٌة والؽابات، لضمان صون التنوع البٌولوجً.

:  ٌخفض التلوث من المصادر المختلفة إلى مستوٌات ال تضر بوظابؾ األنظمة اإلٌكولوجٌة الحساسة 4.3الهدؾ 

 والتنوع البٌولوجً.

تحدٌد جمٌع األنواع الدخٌلة واألنواع الؽازٌة ومساراتها ووضع وتنفٌذ خطط إدارة للسٌطرة على  : 4.4 الهدؾ

 األنواع  ذات األولوٌة.

وضع خطط العمل والبدء فً تنفٌذها لخفض تؤثٌرات االنشطة البشرٌة على النظم اإلٌكولوجٌة  :4.5الهدؾ 

 ر المناخ. البحرٌة الحساسة وتحسٌن مقاومتها لتؤثٌرات تؽٌ

تعزٌز التعاون والتنسٌق على المستوى المحلً واإلقلٌمً والعالمً فً المجاالت ذات الصلة بصون التنوع  .5

 البٌولوجً.

تكون استراتٌجٌة التنوع البٌولوجً قد اعتمدت من قبل الحكومة االتحادٌة وبدأ  2015بحلول عام   :5.1 الهدؾ

 ولة.تنفٌذ برامجها على كافة المستوٌات فً الد

، تخصص الموارد المالٌة والبشرٌة والتقنٌة الكافٌة للتنفٌذ الفّعال لإلستراتٌجٌة 2015: بحلول عام 5.2الهدؾ 

 الوطنٌة للتنوع البٌولوجً للدولة على المستوٌٌن االتحادي والمحلً
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 :  تنفٌذ اإلتفاقٌات ذات الصلة بالتنوع البٌولوجً بشكل فّعال ومتسق. 5.3الهدؾ 

 

إدماج مفاهٌم التنوع البٌولوجً فً اإلستراتٌجٌات القطاعٌة والبرامج وخطط العمل 

 الوطنٌة

 منها: السٌاسات واإلستراتٌجٌات والبرامج وخطط العمل الوطنٌة  تم إدماج قٌم التنوع البٌولوجً فً العدٌد من

منذ إعداد التقرٌر الوطنً لمٌاه عن وزارة البٌبة وا التشرٌعات البٌبٌة التً صدرتكما ٌستعرض الجدول أدناه 

 (.2010)الرابع فً عام 

 ( : ملخص إدماج مفاهٌم التنوع البٌولوجً فً السٌاسات واإلستراتٌجٌات القطاعٌة8جدول رقم )

 إدماج مفاهٌم التنوع البٌولوجً الوثٌقة / اإلستراتٌجٌة

والذي  2021فً إطار السعً إلى جعل دولة اإلمارات العربٌة المتحدة من أفضل دول العالم بحلول عام   2021رإٌة اإلمارات 

، والتً 2021عاماً على تؤسٌس الدولة، فقد أصدرت الدولة رإٌة اإلمارات  50ٌصادؾ االحتفال بمرور 

االقتصاد والتعلٌم والصحة، تتضمن أربعة عناصر هاّمة تشمل األهداؾ التفصٌلٌة المتعلقة بالهوٌة الوطنٌة و

حٌث تسعى إلى تؤسٌس شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي ٌجمعه المصٌر المشترك واقتصاد 

 تنافسً بقٌادة إماراتٌٌن ٌتمٌزون باإلبداع والمعرفة وجودة حٌاة عالٌة فً بٌبة معطاء مستدامة . 

ه الرإٌة حٌث تناول العنصر الرابع موضوع حماٌة وقد حظٌت حماٌة البٌبة واستدامتها بؤهمٌة خاصة ضمن هذ

البٌبة من خالل التركٌز على دعم المبادرات الدولٌة الهادفة إلى حماٌة البٌبة واإللتزام فً تطوٌر وتطبٌق 

الحلول المبتكرة لحماٌة البٌبة وضمان إستدامتها ونشر الوعً البٌبً وتروٌج السلوكٌات البٌبٌة، والتخفٌؾ من 

 ثٌرات المناخٌة وحماٌة األنظمة البٌبٌة الهشة والحد من التلوث .   حدة  التؤ

إضافة لذلك فإن العنصر الثالث من الرإٌة ٌسعى إلى الوصول إلى إقتصاد متنوع مستدام وتحقٌق النمو  

كٌز المتوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة كالطاقة المتجددة والبدٌلة. كما تضمنت الرإٌة أٌضاً التر

على أهمٌة تحقٌق حٌاة صحٌة مدٌدة للمواطنٌن والتركٌز على القضاء على مسببات  األمراض التً تتفشى 

 نتٌجة تلوث المحٌط البٌبً .  

األجندة الوطنٌة لرإٌة 

 2021اإلمارات 

أطلق صاحب السمو الشٌخ محمد بن راشد آل مكتوم، نابب ربٌس الدولة ربٌس مجلس الوزراء حاكم دبً 

فً عٌدها الذهبً بمناسبة  2021ه هللا" "األجندة الوطنٌة" لدولة اإلمارات وصوال لرإٌة اإلمارات "رعا

 إكمالها خمسٌن عاما من اتحادها.

تضمن األجندة أهدافا ومشارٌع فً القطاعات التعلٌمٌة والصحٌة واالقتصادٌة والشرطٌة وفً مجال اإلسكان ت

 والبنٌة التحتٌة والخدمات الحكومٌة.
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، تتضمن األجندة  2021من عنصر " بٌبة مستدامة وبنٌة تحتٌة متكاملة " الوارد فً رإٌة اإلمارات وض

 المإشرات والمستهدفات التالٌة  : 

 نسبة جودة الهواء :  -

 % 90تحقٌق جودة هواء بنسبة 

 نسبة النفاٌات المعالجة من إجمالً النفاٌات المنتجة  -

رق المعالجة المختلفة ما عدا و% من إجمالً النفاٌات المنتجة فً الدولة باستخدام 70تحقٌق نسبة معالجة 
 الطمر 

 نسبة إسهام الطاقة النظٌفة  -

 )الطاقة المتجددة والنووٌة(  من جملة أنواع الطاقة  % الطاقة النظٌفة24تحقٌق نسبة 

 مإشر ندرة المٌاه  -

اإلجمالً للمٌاه الؽذبة  إلى إجمالً موارد المٌاه المتجددة المتوفرة بالدولة .  وهو ٌقٌس نسبة اإلستخدام
 . 4المستهدؾ : درجة 

إستراتٌجٌة اإلمارات 

 للتنمٌة الخضراء

 2012مساراً خاصا بالحفاظ على التنوع البٌولوجً والتوازن البٌبً فقد تم فً عام  تضمنت االستراتجٌة

إطالق مبادرة وطنٌة طوٌلة المدى لبناء اقتصاد أخضر فً دولة اإلمارات، تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمٌة 

لتصدٌر وإعادة مستدامة "، تهدؾ من خاللها الدولة أن تكون أحد الرواد العالمٌٌن فً هذا المجال ومركزا 

تصدٌر المنتجات والتقنٌات الخضراء، باإلضافة للحفاظ على بٌبة مستدامة تدعم نمواً اقتصادٌاً طوٌل المدى، 

حٌث تشمل المبادرة مجموعة من البرامج والسٌاسات فً مجاالت الطاقة والزراعة واالستثمار والنقل المستدام، 

لرفع جودة الحٌاة فً الدولة، بما ٌعزز من تنافسٌتها واستدامة  باإلضافة لسٌاسات بٌبٌة وعمرانٌة جدٌدة تهدؾ

 التنمٌة لألجٌال القادمة.

، سٌتم إطالق مجموعة من المبادرات والمشارٌع الوطنٌة فً 2021وخالل السنوات القادمة، وصوال للعام 

ؽطً مجموعة كبٌرة كافة المجاالت لتحقٌق األهداؾ وتشمل مبادرة االقتصاد األخضر ستة مسارات ربٌسٌة، ت

 من التشرٌعات والسٌاسات والبرامج والمشارٌع.

وٌشمل المسار األول الطاقة الخضراء، وهً مجموعة من البرامج والسٌاسات الهادفة لتعزٌز إنتاج واستخدام 

على الطاقة المتجددة والتقنٌات المتعلقة بها، باإلضافة لتشجٌع استخدام الوقود النظٌؾ إلنتاج الطاقة والعمل 

 تطوٌر معاٌٌر وتعزٌز كفاءة استهالك الطاقة فً القطاعٌن الحكومً والخاص.

أما المسار الثانً، فٌشمل السٌاسات الحكومٌة والهادفة لتشجٌع االستثمارات فً مجاالت االقتصاد األخضر 

للعمل على وتسهٌل عملٌات إنتاج واستٌراد وتصدٌر وإعادة تصدٌر المنتجات والتقنٌات الخضراء، باإلضافة 

 خلق فرص العمل للمواطنٌن فً هذه المجاالت وتجهٌز الكوادر الوطنٌة فً هذا المجال.

أما المسار الثالث للمبادرة، فٌؤتً تحت عنوان المدٌنة الخضراء، حٌث ٌشمل مجموعة من سٌاسات التخطٌط 

ا ٌشمل مبادرات لتشجٌع وسابل العمرانً الهادفة للحفاظ على البٌبة، ورفع كفاءة المساكن والمبانً بٌبٌا، كم

النقل الصدٌقة للبٌبة أو ما ٌسمى بالنقل المستدام، باإلضافة لبرامج تهدؾ لتنقٌة الهواء الداخلً للمدن فً دولة 

 اإلمارات لتوفٌر بٌبة صحٌة للجمٌع.
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نبعاثات وٌشمل المسار الرابع التعامل مع آثار التؽٌر المناخً، وذلك عبر سٌاسات وبرامج تهدؾ لخفض اال

الكربونٌة من المنشآت الصناعٌة والتجارٌة، باإلضافة لتشجٌع الزراعة العضوٌة عن طرٌق مجموعة من 

الحوافز على المستوٌٌن االتحادي والمحلً، كما ٌشمل هذا المسار الحفاظ على التنوع البٌولوجً وحماٌة 

 مارات.التوازن البٌبً لجمٌع الكابنات البرٌة والبحرٌة فً بٌبة دولة اإل

أما المسار الخامس فٌسمى الحٌاة الخضراء، حٌث ٌشمل مجموعة من السٌاسات والبرامج الهادفة لترشٌد 

استخدام موارد الماء والكهرباء والموارد الطبٌعٌة، باإلضافة لمشارٌع إعادة تدوٌر المخلفات الناتجة عن 

ادرات التوعٌة والتعلٌم البٌبً للجمهور، سواء االستخدامات التجارٌة أو الفردٌة، كما ٌحوي هذا المسار على مب

عن طرٌق القطاعات التعلٌمٌة، أو عبر وسابل التوعٌة اإلعالمٌة، بما ٌضمن رفع مستوى تفاعل الجمهور مع 

 كافة مبادرات االقتصاد األخضر.

األولى على  أما المسار السادس ، فٌشمل التكنولوجٌا والتقنٌة الخضراء، حٌث سٌركز هذه المسار فً مرحلته

تقنٌات التقاط وتخزٌن الكربون، باإلضافة لتقنٌات تحوٌل النفاٌات إلى طاقة، ما ٌسهم فً التخلص من النفاٌات 

بطرٌقة اقتصادٌة تسهم فً تلبٌة بعض احتٌاجات الطاقة، كما سٌركز هذه المسار أٌضا على تقنٌات تعزٌز 

اقة الٌومٌة واستهالكها بالنسبة للشركات أو األفراد بدون الكفاءة، وهً التقنٌات التً تقلل من استخدامات الط

 التؤثٌر على اإلنتاج النهابً.

الخطة اإلستراتٌجٌة 

لوزارة البٌبة والمٌاه 

(2011-2013 ) 

 

 عدة أهداؾ إستراتٌجٌة من أهمها: تضمنت الخطة

 استدامة األمن المابً -

 تعزٌز األمن البٌبً -

 رفع معدالت األمن الحٌوي -

 تعزٌز األمن الؽذابً  -

 وتتلخص المبادرات المتعلقة بحفظ التنوع البٌولوجً  فٌما ٌلً:

 تحسٌن مستوى حماٌة المناطق اإلحٌابٌة والبٌبات الهشة -

 تطبٌق االدارة المتكاملة لالراضً المتصحرة -

  حماٌة البٌبة البحرٌة والمناطق الساحلٌة -

  االنظؾ تطبٌق البرنامج الوطنً لالنتاج -

 إدارة و إحكام الرقابة على المبٌدات -

 تؽٌر المناخ راءات للتخفٌؾ والتكٌؾ مع ظاهرة تطوٌر إج- 

 تحسٌن مإشر البصمة البٌبٌة -

 والحٌوانٌة لتشرٌعً لقطاع الثروة النباتٌةتعزٌز اإلطار ا -

 اناتاالراضً الزراعٌة وبناء قواعد البٌ فً مجال استخداماتتطوٌر قدرات البحث  -

 حماٌة ورعاٌة وتنمٌة الثروات النباتٌة والحٌوانٌة -

 حماٌة وتنمٌة الثروة السمكٌة  -
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استراتٌجٌة المحافظة على 

 الموارد المابٌة

من  2010عام  تستند اإلستراتٌجٌة التً أعدتها وزارة البٌبة والمٌاه بالتعاون مع الشركاء والتً تم إعتمادها

قبل مجلس الوزراء على منهج المحافظة على التوازن بٌن اإلستثمار فً البنٌة التحتٌة لمرافق المٌاه واإلدارة 

شتملت اإلستراتٌجٌة على العدٌد من األهداؾ، ومن أهم ما ٌتصل بالمحافظة االمتكاملة للموارد المابٌة، وقد 

األمن المابً والمحافظة على البٌبة وحماٌة الموارد المابٌة  على التنوع البٌولوجً الهدؾ المتعلق بتعزٌز

السطحٌة والجوفٌة والبحرٌة . إضافة لذلك فقد تضمنت اإلستراتٌجٌة العدٌد من الموجهات اإلستراتٌجٌة التً 

ة تساهم بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر فً حماٌة التنوع البٌولوجً ومنها : تحسٌن إدارة الموارد المابٌة الطبٌعٌ

ودعم المخزون اإلستراتٌجً، وضع سٌاسة زراعٌة تهدؾ إلى المحافظة على الموارد المابٌة ودعم اإلقتصاد 

الوطنً، ترشٌد استهالك المٌاه، تحسٌن إدارة الصرؾ الصحً وتنوٌع استخدامات المٌاه المعالجة، تطوٌر 

 تشرٌعات بشؤن اإلدارة المتكاملة للموارد المابٌة .

 

ٌجٌة اإلسترات تحدٌث

 الوطنٌة لمكافحة التصحر

وفقاً لإلستراتٌجٌة العشرٌة  2013شتملت مسودة اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة التصحر التً تم تحدٌثها عام ا

( على هدؾ محدد ركز بشكل واضح على دور برامج مكافحة التصحر فً المساهمة 2018-2008لإلتفاقٌة )

تم إقتراح تنفٌذ مبادرات للمحافظة على التنوع البٌولوجً من خالل فً المحافظة على  التنوع البٌولوجً حٌث 

عتماد هدؾ ٌتعلق بتحسٌن حالة النظم البٌبٌة المتردٌة وإقتراح مبادرات اإنشاء المحمٌات الطبٌعٌة. إضافة إلى 

 إلعادة تؤهٌلها .

 

مسودة اإلستراتٌجٌة 

الوطنٌة لمحافظة على 

 البٌبة  البحرٌة والساحلٌة

سودة اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للمحافظة على البٌبة البحرٌة والساحلٌة لدولة االمارات العربٌة التً تم تشتمل م

تقوم الوزارة حالٌاً بإعدادها على مجموعة من الموجهات التً تساهم بشكل أساسً فً المحافظة على التنوع 

 ً: البٌولوجً للبٌبة البحرٌة والساحلٌة . وتتلخص تلك الموجهات فٌما ٌل

 المحافظة على التنوع البٌولوجً و النظم البٌبٌة البحرٌة والساحلٌة و ضمان استدامتها

 الحد من اآلثار السلبٌة لتلوث البٌبة البحرٌة و الساحلٌة

 تعزٌز اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة و الحد من آثار التؽٌرات المناخٌة

 للبٌبة البحرٌة و الساحلٌةتعزٌز الرقابة الشاملة و الرصد الدوري 

 بناء القدرات الوطنٌة و نشر الوعً بقضاٌا البٌبة البحرٌة و الساحلٌة

وستشمل اإلستراتٌجٌة مجموعة من المبادرات التً سٌتم تنفٌذها لتحقٌق الموّجهات المذكورة أعاله ، إضافة إلى 

 تحدٌد األهداؾ والمإشرات الوطنٌة  لقٌاس التقدم نحو تحقٌقها .  

إستراتٌجٌة وزارة التربٌة 

 ( 2020-2010والتعلٌم )

نسقت وزارة التربٌة والتعلٌم مع وزارة البٌبة والمٌاه العدٌد من االجتماعات والتً تهدؾ الى دراسة واعداد او 

( عشرة 2020-2010تطوٌر مناهج تعلٌمٌة خاصه بالبٌبة وتتضمن إستراتٌجٌة وزارة التربٌة والتعلٌم )

جٌة تتناول مختلؾ جوانب تعزٌز التعلٌم فً الدولة  وأهداؾ إستراتٌجٌة متعلقة بتطوٌر المناهج أهداؾ إستراتٌ

 وتفعٌل الشراكة المجتمعٌة وؼٌرها تساهم بشكل ؼٌر مباشر فً حماٌة البٌبة والتنوع البٌولوجً .  

إستراتٌجٌة وزارة الصحة 

(2011-2013 ) 

( على تسعة أهداؾ إستراتٌجٌة ، وهنالك أهداؾ تساهم فً 2013-2011تشتمل إستراتٌجٌة وزارة الصحة )

 حماٌة البٌبة ومنها األهداؾ التالٌة : 
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 . رقابة والحوكمة على مستوى الدولةتعزٌز وتفعٌل دور الوزارة فً وضع وتطبٌق السٌاسات والتشرٌعات وال - 

 تطوٌر وتحسٌن البنٌة التحتٌة ألنظمة ومرافق وزارة الصحة .  -

 تعزٌز وتطوٌر األمن الصحً لمواجهة المخاطر الصحٌة .   -

 االرتقاء بمستوى الصحة العامة والوعً الصحً فً المجتمع وفقا للمعاٌٌر العالمٌة .   -

 دعم وتعزٌز و تفعٌل البحوث العلمٌة والدراسات الصحٌة.  -

الخطة اإلستراتٌجٌة 

-2011لوزارة الطاقة )

2013) 

( على أربعة أهداؾ إستراتٌجٌة  و تشمل هدؾ 2013-2011تٌجٌة لوزارة الطاقة )تشتمل الخطة اإلسترا

متعلق باالستخدام الرشٌد للكهرباء والمٌاه وتنوٌع مصادرهما مما ٌساهم فً تعزٌز اإلستخدام المستدام للموارد 

 الطبٌعٌة وبالتالً المساهمة فً حماٌة التنوع البٌولوجً. 

إستراتٌجٌة وزارة الثقافة 

  الشباب وتنمٌة المجتمع و

 تتضمن إستراتٌجٌة وزارة الثقافة والشباب وتنمٌة المجتمع تحقٌق خمسة أهداؾ إستراتٌجٌة وهً: 

 الهدؾ األول : دعم األنشطة الثقافٌة ورفع مستوى الوعً بالثقافة اإلماراتٌة. -

 الهدؾ الثانً : المحافظة على الهوٌة الوطنٌة وتعزٌز مقوماتها.  -

 ؾ الثالث : االرتقاء بالحركة الفنٌة والحفاظ على التراث اإلماراتً ؼٌر المادي. الهد -

 الهدؾ الرابع : تعزٌز التكامل والتنسٌق مع القطاعٌن العام والخاص وبناء شراكات فّعالة.  -

 لمطبقة.الهدؾ الخامس : تنمٌة الموارد البشرٌة وتطوٌر األداء المإسسً وفقا ألفضل الممارسات العالمٌة ا -

إستراتٌجٌة األمن 

البٌولوجً لدولة اإلمارات 

 العربٌة المتحدة

القوانٌن  وتحدٌث وضع خالل من البٌولوجً األمن تعزٌز على ٌعمل الذي العام التوجه االستراتٌجٌة تمثل

 تؤثٌر ألي التصدي أو لتهدٌدات البٌولوجٌة العوامل تحول بمنع الكفٌلة والخطط اإلمكانٌات وبناء والتشرٌعات

 على سالمة كتؤثٌراته عدة نواحً من الدولة على ٌإثر قد عنها ناجم حادث أو البٌولوجٌة للعوامل سلبً

رإٌة اإلستراتٌجٌة المتمثلة  ٌشكل ما وهو السٌاحٌة أو اإلقتصادٌة أو المعنوٌة أو السٌاسٌة تؤثٌراته أو المجتمع

 ." متكامل بٌولوجً فً تحقٌق " أمن

 وبناء قدرات البٌولوجٌة العوامل خطر من الحد وهً ربٌسٌة إستراتٌجٌة أهداؾ ثالثة على اإلستراتٌجٌة ب نٌت

 األهداؾ كما تتبع البٌولوجٌة، والتهدٌدات الحوادث مع التعامل قدرات وبناء بٌولوجً خطر وجود عن الكشؾ

 لمعالجة للدولة وتوصٌات الحالً البٌولوجً األمن فً الضعؾ نقاط على مرتكزة داعمة أهداؾ اإلستراتٌجٌة

 والجهات الثالث تنفٌذ اإلستراتٌجٌة مراحل على موزعة أعمال قابمة فً وضعها طرٌق عن العامة التحدٌات

 .بتنفٌذها المعنٌة

 جمٌع مراحل فً بٌنها والتنسٌق الجهات بٌن التكاملً العمل أهمٌة على سٌاساتها ضمن اإلستراتٌجٌة تركز كما

 .فعال المجتمع بشكل ومشاركة المواطنة الكوادر وتؤهٌل إستقطاب وأهمٌة ، البٌولوجٌة المخاطر مع التعامل

تحلٌل مختلؾ التؤثٌرات المحتملة على صحة اإلنسان وصحة الحٌوان والنبات وعلى  تتناول اإلستراتٌجٌة

التنوع البٌولوجً ، وهً بذلك تساهم فً تنفٌذ متطلبات اتفاقٌة التنوع البٌولوجً من خالل إحكام الرقابة على 
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 األنواع الؽرٌبة والؽازٌة والكابنات المحورة وراثٌاً. 

الت استراتٌجٌة قطاع السٌاحة واآلثار قٌد اإلعداد، وعلى الرؼم من ذلك فإن اإلهتمام بقضاٌا البٌبة واضح ال ز قطاع السٌاحة واآلثار 

فً هذا القطاع ، حٌث ٌوضح الموقع اإللكترونً لمجلس السٌاحة واآلثار اإلهتمام بقضاٌا البٌبة وإستدامتها 

ٌة " وندرك تماما أن السٌاحة البٌبٌة تساعد فً واإلهتمام بالسٌاحة البٌبٌة حٌث نص الموقع على العبارة التال

جهود المحافظة على اإلستدامة، وحماٌة الحٌاة البرٌة لألجٌال القادمة " . كما أن المجلس الوطنً للسٌاحة 

واآلثار هو نقطة اإلتصال الوطنٌة بشؤن موضوع التراث العالمً . وال شك أن اإلهتمام بهذا الموضوع  ٌساهم 

 وع البٌولوجً .فً حماٌة التن

إستراتٌجٌة التنوع 

البٌولوجً إلمارة أبو 

 ( 2018-2014ظبً )

نٌابة عن حكومة أبو ظبً، تولت "هٌبة البٌبة أبو ظبً"  تطوٌر  هذه االستراتٌجٌة، وقد عملت بشكل وثٌق مع  

 مختلؾ الشركاء ذوي العالقة . 

السٌاسة العامة لرإٌة أبوظبً البٌبٌة لعام "، وإطار 2021تتماشى هذه االستراتٌجٌة مع "رإٌة اإلمارات 

، وتسترشد باألهداؾ الوطنٌة الواردة فً اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع البٌولوجً التً طورتها وزارة  2030

 البٌبة والمٌاه بالتعاون مع الشركاء الوطنٌٌن . 

 ن :تضمنت إستراتٌجٌة التنوع البٌولوجً إلمارة أبوظبً ، األولوٌتٌن التالٌتٌ

 الحد من  تدهور الموابل وتجزبتها وفقدانها وصون الموابل الحساسة. -

الحفاظ على التنوع البٌولوجً مع التركٌز على األنواع المهددة والمعرضة لالنقراض من الحٌوانات -

 والنباتات. 

( مبادرة لحماٌة التنوع البٌولوجً فً إمارة أبو ظبً ، حٌث 60) وقد اشتملت  اإلستراتٌجٌة على ما ٌقارب

ركزت على مراقبة حالة األنواع المهددة والموابل ، وتنفٌذ برامج للمحافظة على األنواع البرٌة 

والبحرٌة،وإنشاء المحمٌات البرٌة والبحرٌة ،وتنفٌذ برامج مراقبة للملوثات والحد منها، وتفعٌل تطبٌق 

 تنفٌذ برامج لزٌادة الوعً البٌبً ، وؼٌرها . التشرٌعات، و

 البحرٌة االستراتٌجٌة

-2010أبوظبً ) إلمارة

2016 ) 

إلمارة  ومستدام ومحمً آمن بحري مجال" تحقٌق حول أبوظبً إلمارة البحرٌة االستراتٌجٌة رإٌة تتمحور

 أجندة مع متوافقة البحرٌة االستراتٌجٌة جعل على االستراتٌجٌة مراجعة عملٌة خالل التؤكٌد تم وقد "أبوظبً

 القطاع ٌتمكن أن على ستحرص حٌث الزمنٌة، وفترتها نطاقها حٌث من ٠٢٠٢ العامة ألبوظبً السٌاسات

 المدى على السٌاسات أهداؾ تحقٌق إلى الرامٌة الحكومٌة الجهود إٌجابً فً بشكل المساهمة من البحري

 .البعٌد

 :هً ثة محاورتشتمل اإلستراتٌجٌة على  ثال

 :مستدام بحري مجال – األول المحور

 قدرة لضمان علٌها والمحافظة البٌبة حماٌة مع المجتمع، واحتٌاجات االقتصادي النمو بٌن ما التوازن تحقٌق

 .والمستقبلٌة الحالٌة لألجٌال الفابدة تحقٌق على المجال البحري
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 :ومحمً آمن بحري مجال – الثانً المحور

 مابٌة وممرات بالبٌبة، والوعً واألمن السالمة عنصر وتحقٌق بحري تتسم بكفاءة نقل عملٌات وجود ضمان

 الحوادث آثار من والتعافً السرٌعة االستجابة خالل من الطبٌعٌة األوضاع استعادة على والقدرة وبنٌة تحتٌة،

 .البحرٌة

 :البحري للمجال الفعالة اإلدارة – الثالث المحور

 مستوى وتحسٌن المعنٌة، الجهات ومسإولٌات للسٌاسات المختلفة النواحً بٌن ما الترابط من المزٌد تحقٌق

 .القرار صناعة لدعم المعرفة واستخدام المعنٌة، الجهات الشفافٌة ومشاركة

 ( أهداؾ لترجمة رإٌة اإلستراتٌجٌة إلى أهداؾ ملموسة ، وهً: 9وتشتمل اإلستراتٌجٌة على )

 .البحري للقطاع االقتصادٌة والتنمٌة المستدام االستخدام – األول الهدؾ

 .ومستدام وفاعل آمن بشكل بها الخاصة التحتٌة والبنٌة المابٌة الممرات إدارة – الثانً الهدؾ

 .محمً بحري مجال – الثالث الهدؾ

 .الطبٌعٌة وضاعاأل واستعادة البحرٌة لألحداث واالستجابة للجاهزٌة ومتكاملة شاملة قدرات – الرابع الهدؾ

 .وحماٌتها البحرٌة البٌبة على المحافظة – الخامس الهدؾ

 .لإلمارة البحري التراث على المحافظة – السادس الهدؾ

 .المعرفة على المبنٌة القرارات – السابع الهدؾ

 .الفعالة واإلدارة المشترك المإسسً التنسٌق فً الكفاءة – الثامن الهدؾ

 .الفعالة االستراتٌجٌة الشراكات – التاسع الهدؾ

الخطة اإلستراتٌجٌة 

البحرٌة إلمارة أبو ظبً 

(2012-2016) 

 لتوجٌه سنوات خمس كل إعدادها سٌتم التً االستراتٌجٌة الخطط من سلسلة من األول الجزء تمثل هذه الخطة 

  البحرٌة. حددتها االستراتٌجٌة التً المنشودة النهابٌة األهداؾ لتحقٌق التطبٌق عملٌة

( أولوٌة، وسوؾ تحاول الجهات  ٠٢من )  2016- 2012تتكون الخطة االستراتٌجٌة البحرٌة الخمسٌة 

المعنٌة البدء فً هذه األولوٌات و/أو االنتهاء منها خالل فترة السنوات الخمس. وستكون هناك عملٌة دورٌة 

ذلك على عملٌة التطبٌق.  لمراقبة وقٌاس التقدم الحاصل فً تحقٌق كل واحدة من هذه األولوٌات، وأثر

( مبادرة سٌتم استخدامها كإطار عمل للتطبٌق. وقد تم إعداد هذه  ١١٢وباإلضافة إلى هذه األولوٌات هناك ) 

المبادرات عن طرٌق المناقشات ما بٌن المإسسات المعنٌة وهً مستقاة إلى حد كبٌر من المبادرات المتضمنة 

 ( مبادرة.  ١٣١والبالػ عددها )  ٠٢٢٢ً لسنة فً االستراتٌجٌة البحرٌة إلمارة أبوظب
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 ( : ملخص  لمدى إدماج مفاهٌم التنوع البٌولوجً فً بعض التشرٌعات الوطنٌة 9جدول رقم )

 2030الخطة البحرٌة 

خطة اإلطار الساحلً 

والبحري إلمارة أبو ظبً 

2030 

إلى توفٌر أداة لتوجٌه استثمارات القطاعٌن العام والخاص والمبادرات اإلنمابٌة  2030تهدؾ الخطة البحرٌة 

 على المدى الحالً وعلى المدى الطوٌل. 

 وستعمل الخطة على ما ٌلً: 

 تنفٌذ مكون من مكونات االستراتٌجٌة البحرٌة وجدول أعمال السٌاسات.   

تعٌٌن اإلطار المفاهٌمً للنشاط المستقبلً والتنمٌة فً البٌبة الساحلٌة والبحرٌة مع توفٌر المرونة الالزمة   
 لتشجٌع االبتكار وتصمٌم وتخطٌط الحلول. 

عٌة المشتركة واألهداؾ فً خطة واحدة لتحدٌد أولوٌات األهداؾ وضمان التخطٌط موابمةالقضاٌا القطا 
 المستدام المتكامل والشمولً.

المساعدة فً توجٌه وتقٌٌم كافة النشاطات التنموٌة  ضمن مواضٌع )المالحة البحرٌة ، والبٌبات البحرٌة  
 والساحلٌة والجزرٌة(. 

 توضٌح القضاٌا وتحدٌد اإلحتٌاجات . 

 فٌر التوجٌه لالستخدام والحجم والتخطٌط  للتنمٌة فً البٌبة الساحلٌة والبحرٌة. تو

مساعدة أصحاب المصلحة والمجتمع فً فهم الدور المستقبلً، وأهمٌة، وقٌم، والشعور بالمكان والطابع للبٌبة  
 الساحلٌة والبحرٌة فً أبوظبً. 

 ٌة.تطبٌق التشرٌعات والسٌاسات والشروط المتعلقة بالتنم

 التشرٌع مفاهٌم التنوع البٌولوجً

ٌهدؾ القانون إلى حماٌة صحة الحٌوان من خالل تنفٌذ برامج الوقاٌة من األمراض الحٌوانٌة ومكافحتها . 
وأناط بؤصحاب الحٌوانات مسإولٌة اإلبالغ عن أمراض الحٌوانات متى الحظ أو اشتبه أو أ خطر بالمرض 

عاون مع الجهات المختصة القٌام ضرورة إعالم الجهات المحددة بالقانون ، كما أناط القانون بالوزارة بالت
باتخاذ إجراءات وقابٌة بشؤن األمراض الحٌوانٌة . وعلٌه فإن هذا القانون ٌساهم فً حفظ األنواع الحٌوانٌة 

 بالدولة وبالتالً حفظ التنوع البٌولوجً . 

( لسنة 8قانون إتحادي رقم )

بشؤن الوقاٌة من  2013

األمراض الحٌوانٌة المعدٌة 

 كافحتها. والوبابٌة وم

ٌهدؾ القانون إلى حماٌة وصٌانة الموارد الوراثٌة لألؼذٌة والزراعة والحد من إستنزافها واستدامة 

واضح فً  اإلستفادة منها وضمان التقاسم العادل للمنافع الناشبة عن إستخدامها وهو بذلك ٌساهم بشكل

 تنفٌذ أهداؾ اإلتفاقٌة 

( 9القانون اإلتحادي رقم )

ً شؤن ، ف2013لسنة 

الموارد الوراثٌة النباتٌة 

 لألؼذٌة والزراعة،

القانون  التعدٌل على  بهدؾ ضمان مواكبة القانون للمستجدات البٌبٌة 
( لسنة 24اإلتحادي  رقم )
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 ة:هذا وقد تم إصدار القرارات الوزارٌة التالٌة ذات الصلة بحماٌة التنوع البٌولوجً بالدول

 بشؤن تنظٌم تصنٌع واستٌراد واستخدام القراقٌر   2013( لسنة 706) قرار وزاري رقم

بشؤن تحدٌد مناطق الصٌد باستخدام الشباك بطرٌقة الحالق  2013( لسنة 607) قرار وزاري رقم
 )التحوٌط( .  

 بشؤن تنظٌم صٌد األسماك بواسطة الشباك.  2013( لسنة 482)  قرار وزاري رقم

 م بشؤن وقؾ اصدار تراخٌص قوارب صٌد جدٌدة مإقتا2013( لسنة 372قرار وزاري رقم )

 بشؤن منع صٌد وتسوٌق أسماك البدح فً إمارة أبوظبً 2013لسنة  211قرار وزاري رقم 

م بشؤن صٌد األسماك السطحٌة المهاجرة بطرٌقة الحالق   2012( لسنة 470قرار وزاري رقم )  -
 )التحوٌط(. 

 بشؤن تنظٌم مواصفات القراقٌر.  2012(  لسنة 144قرار وزاري رقم )

ك السطحٌة المهاجرة بطرٌقة بشؤن صٌد األسما 2011( لسنة 416قرار وزاري رقم )
 الحالق)التحوٌط(. 

 بشؤن تنظٌم صٌد األسماك الساحلٌة بطرٌقة الضؽوة 2011( لسنة 285قرار وزاري رقم )  

بشؤن  2008( لسنة 542بتعدٌل القرار الوزاري رقم )  2011( لسنة 217قرار  وزاري رقم ) 
 إجراءات تنظٌم صٌد أسماك القرش

 

 الثروة السمكٌة

الماعز من الدول  -األؼنام  -م بشؤن تنظٌم استٌراد األبقار 2012( لسنة 101قرار وزاري رقم ) -    

 فٌروس شملنبرج  التً سجل بها

 2009( لسنة5بشؤن الالبحة التنفٌذٌة للقانون اإلتحادي رقم ) 2012( لسنة 84قرار وزاري رقم )  -

 الثروة الحٌوانٌة و النباتٌة 

1999 

التعدٌل على القانون  بهدؾ ضمان مواكبة القانون للمستجدات البٌبٌة
( لسنة 23االتحادي رقم )

فً شؤن استؽالل  1999
وحماٌة وتنمٌة الثروات 

 المابٌة الحٌة 

حٌث ٌهدؾ القانون إلى تنظٌم امتالك وحٌازة وتداول الحٌوانات الخطرة وذلك لحماٌة االنسان وضمان 
 حصول الحٌوانات على الرعاٌة الجٌدة

العمل على إعداد قانون 
شؤن تنظٌم حٌازة إتحادي ب

 الحٌوانات الخطرة

الضمانات القانونٌة واإلدارٌة الالزمة لصون منظومة التنوع الحٌوي والحٌاة الفطرٌة فً بٌبات  القرار وفر
المناطق البرٌة فً الشارقة عالوة على انه حدد األسس القانونٌة والؽرامات اإلدارٌة التً تمنع األنشطة 

وتساهم المجتمع ،  ؤثٌر السلبً على مكونات البٌبة البرٌة واإلضرار بمصالح واألعمال التً تتسبب فً الت
 صالح األجٌال الحاضرة والمقبلة.فً تنمٌة الموارد البٌبٌة وإستؽاللها اإلستؽالل األمثل ل

قرار المجلس التنفٌذي رقم 
بشؤن منع  2012( لسنة 9)

التدهور البٌبً فً المناطق 
 البرٌة فً إمارة الشارقة
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 .فً شؤن المدخالت والمنتجات العضوٌة

 فً شؤن المبٌدات المحظورة والمقٌدة االستخدام.  2012( لسنة 13وزاري رقم )قرار   -

فً شؤن تنظٌم مرور وتصدٌر شحنات النفاٌات الخطرة عبر  2013لسنة  152قرار وزاري رقم   -

 .حدود الدولة

البالستٌكٌة بتسجٌل منتجات الزام مصنعً وموردي المنتجات  2013لسنة  118قرار وزاري رقم  -

 .البالستٌك القابلة للتحلل

بشؤن ترشٌد استهالك الطاقة والمٌاه فً المبانً الحكومٌة /  2012لسنة  141قرار وزاري رقم  -

 .التطبٌقات الخضراء

 البٌبة و الصحة و السالمة  

 

 األهداف الوطنٌة المحرز نحو تنفٌذ  التقدم

اإلستراتٌجٌات واألهداؾ المتعلقة بالتنوع البٌولوجً فً  بعض إمارات الدولة . وفٌما ٌلً كان هنالك مجموعة من 

 إستعراض لبعض األهداؾ اإلستراتٌجٌة المتعلقة بالتنوع البٌولوجً فً اإلمارات بالدولة . 

 للتنوع البٌولوجً  مدى التقدم المحرز نحو تحقٌق األهداؾ الوطنٌةملخص ل( 10)رقم جدول 

 التقدم المحرز األهداؾ اإلستراتٌجٌة اإلمارة

زٌادة مساحة المحمٌات الطبٌعٌة  إمارة أبو ظبً

 .  2012% بحلول 12بنسبة 

 

 

إبقاء النسبة التً تشؽلها الؽابات عند 

% من مساحة اإلمارة 1.84نسبة 

 2012بحلول 

زٌادة عدد األنواع فً برامج اإلكثار 

خارج البٌبات الطبٌعٌة )اإلكثار 

 2012نوعاً بحلول  25باألسر( إلى 

 

زٌادة نسبة تطبٌق القوانٌن البرٌة 

 بهدؾ حماٌة األنواع المهددة باإلنقراض وإكثارها تم إنشاء المحمٌات التالٌة

( 769ومحمٌة الحبارى بمساحة )  2كم 7904:محمٌة المها العربً بمساحة 

 2كم

وجمع  تم جمع العدٌد من النباتات البرٌة وإضافتها إلى معشبة هٌبة البٌبة ،

 وحفظ بذور النباتات البرٌة المهددة

إستلمت الهٌبة ؼابات المنطقة الوسطى، وتسلٌمها للمقاول المكلؾ بعملٌات 

 التشؽٌل والصٌانة .

 مراقبة الطٌور والعناٌة بها

 تم تنفٌذ دراسة لحماٌة طٌور )الفالمنجو الكبٌر(

 . النسري تم القٌام بمسح مكثؾ لطٌور العقاب

 بمراقبة الطٌور البرٌة للتؤكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطٌور.  اإلستمرار
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 2012% بحلول 100والبحرٌة إلى 

 

زٌادة عدد األنواع الربٌسٌة من 

األسماك التً ٌتم الرصد المنتظم 

 2012نوعاً بحلول  20لحالتها إلى 

 

زٌادة عدد النظم والمواطن البحرٌة 

التً ٌتم الرصد المنتظم لحالتها 

نظم إٌكولوجٌة وموابل  8راهنة إلى ال

 2012بحرٌة بحلول 

 مواصلة الدراسات والمسوحات العلمٌة للالفقارٌات

 إجراء دراسة لألنواع الدخٌلة. 

( مواقع فً المنطقة الؽربٌة من أبو 5تنفٌذ مسوحات مٌدانٌة للزواحؾ فً )

 ظبً. 

ت البرٌة وإطالق برنامج تنفٌذ برنامج الفحص البٌطري الشامل للحٌوانا

 تحصٌنها لتحسٌن حاالتها الصحٌة على المدى البعٌد

لهٌبة تتمثل األهداؾ اإلستراتٌجٌة   إمارة الشارقة 

المحمٌات الطبٌعٌة والبٌبة بالشارقة 

  :فٌما ٌلً

ؤسٌس وإنشاء ومتابعة وتحدٌث ت .1
منظومة للحفاظ وإدارة المناطق 

من موارد  الطبٌعٌة وبما تحتوٌة
باإلمارة وكذلك مراقبة مصادر 

 .تلوث البٌبة
تؤسٌس وإنشاء ومتابعة وتحدٌث  .2

منظومة إلعادة تؤهٌل إدارة 
الحٌاة الفطرٌة بالمحمٌات 

 .الطبٌعٌة
تؤسٌس وإنشاء ومتابعة وتحدٌث  .3

منظومة لنشر التوعٌة والتثقٌؾ 
 .البٌبً

تؤسٌس وإنشاء ومتابعة وتحدٌث  .4
و برنامج لعمل مركز حماٌة 

إكثار حٌوانات شبة الجزٌرة 
 العربٌة المهددة باإلنقراض.

، وهً محمٌة أشجار القرم والحفٌة  2013تم إعالن محمٌة جدٌدة عام   

، باإلضافة إلى  2كم 15  ـرامسار( بمساحة تقدر بموقع بخور كلباء )

 .  2010المحمٌات الثمانٌة المعلنة فً اإلمارة قبل عام 

 وعٌة البٌبٌة لمرتادي المناطق البرٌة فً الشارقةإصدار عدة مطوٌات للت 

انتهاء مسح اعشاش السالحؾ فً جزٌرة صٌر بونعٌر والتؤكد من الحالة البٌبٌة 

  المستقره.

التؤكد من عملٌة اعادة التؤهٌل الطبٌعً فً محمٌة البردي للبت فً المسوحات 

 والمشارٌع التطوٌرٌة. 

من تقرٌر ثالث سنوات لمسح تكاثر السالحؾ فً جزٌرة صٌر بونعٌر  اإلنتهاء

فً المشروع الذي اثبت صحة و تمٌز  EMEGو  WWFبالتعاون مع 

 الجزٌرة فً استقطاب السالحؾ.

 IUCNتسجٌل تكاثر السالحؾ الخضراء األول فً الخلٌج العربً لدى 

ثبات تكاثر بحضور ربٌس مجموعة خبراء الزواحؾ فً المنظمة. تم اٌضا ا

الرفراؾ المطوق العربً فً سابقه اولى حٌث انه الى االن تعتبر الصور 

 واالثباتات هً األولى لهذه الفصٌلة الفرعٌة. 

عمل مسوحات كبٌره للزواحؾ اللٌلٌه فً المناطق المحمٌة الجبلٌة وفً صدد 

ن العالمً لصواإلتحاد اثبات بعض األنواع و إصدار الورقات العلمٌة لها فً 

 .IUCNالطبٌعه 

تتضمن الخطة اإلستراتٌجٌة للبلدٌة  إمارة دبً 

( موجه 2014-2010للفترة )

إستراتٌجً ٌتعلق بضمان بٌبة نظٌفة 

البٌبً من خالل العدٌد من الندوات وورش  تساهم الجهة المعنٌة فً رفع الوعً

 العمل التً ٌتم تنظٌمها باإلمارة.
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ومستدامة وٌندرج تحته هدؾ 

إستراتٌجً  ٌتعلق بضمان حماٌة 

البٌبة والمحافظة على الموارد 

 الطبٌعٌة بشكل مستدام .

  2012إعالن محمٌة النسٌم كمحمٌة طبٌعٌة عام  رإٌة االمارات  بع االمارةتت إمارة عجمان 

 (2013بعجمان) إصبعٌات األسماك فً محمٌة الزوراألفاً من  15إطالق 

 (2011) بعجمان راآالؾ شجرة قرم فً محمٌة الزو 10زراعة 

 بعجمان  آالؾ شتلة قرم فً محمٌة الزورا 10زراعة 

(2012) 

 (2012) حملة "نظفوا اإلمارات "التً نظمتها مجموعة اإلمارات للبٌبة

 (2012بعجمان) إصبعٌات األسماك فً محمٌة الزوراألفاً من  15إطالق 

 (2013) وزارة البٌبة والمٌاه –مسح للؽطاء النباتً 

 (2013-2012للؽطاء النباتً والزواحؾ بمحمٌة النسٌم )مسح 

بلدٌة  -2013فً الٌوم العالمً لألراضً الرطبة  محاضرة عن محمٌة الزورا

 (2013) دبً

 ( 2014) تصوٌر نباتات محمٌة النسٌم للبدء بتوثٌقها

البٌبً من خالل العدٌد من الندوات وورش تساهم الجهة المعنٌة فً رفع الوعً  تتبع االمارة  رإٌة االمارات إمارة الفجٌرة 

 العمل التً ٌتم تنظٌمها باإلمارة

المعنٌة فً رفع الوعً البٌبً من خالل العدٌد من الندوات وورش  تساهم الجهة تتبع االمارة  رإٌة االمارات إمارة رأس الخٌمة 

 لعمل التً ٌتم تنظٌمها باإلمارة . ا

 

 إتفاقٌات )رٌو( فً تنفٌذأوجه التآزر على الصعٌد الوطنً 

اتفاقٌة التنوع البٌولوجً واتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ واتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر  

 واالتفاقٌات األخرى ذات الصلة
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واضحاً ؛ حٌث توجد فً الوزارة اآللٌات التالٌة التً تعزز جوانب  تولً وزارة البٌبة والمٌاه هذا الجانب إهتماماً    

 التآزر بٌن مختلؾ اإلتفاقٌات البٌبٌة وبٌن مختلؾ الجهات العاملة فً مجال البٌبة على المستوى الوطنً :

  المجلس التنفٌذي 

  مجلس السٌاسات واإلستراتٌجٌات 

  البٌولوجً ومكافحة التصحرالتنوع فرٌق 

 ٌقً لشإون البلدٌات المجلس التنس 

وتشارك الجهات المعنٌة باتفاقٌات رٌو الثالث  فً المناقشات الوطنٌة التً تتم بشؤن إعداد اإلستراتٌجٌات الوطنٌة 

ذات الصلة بموضوع تلك اإلتفاقٌات . وقد تضمنت اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة التصحر هدفاً إستراتٌجٌا خاصاً 

فً الحد من التصحر وتدهور التنوع البٌولوجً وإتفاقٌة األمم المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ  بالتؤكٌد على دور إتفاقٌة

 األراضً والجفاؾ . 

فً تنفٌذ  والجدٌر بالذكر أن إستراتٌجٌة التنوع البٌولوجً قد تضمنت هدفاً خاصا أكد على أهمٌة تعزٌز التآزر

 اإلتفاقٌات البٌبٌة . 

 دولً التنوع البٌولوجً فً التعاون ال

إنطالقاً من قناعة الدولة بؤهمٌة مشاركة المجتمع الدولً جهوده لحماٌة التنوع البٌولوجً ؛ فقد إنضمت الدولة إلى 

ذات ومذكرات التفاهم كما قامت بالتوقٌع على العدٌد من اإلتفاقٌات البٌبٌة  1999إتفاقٌة التنوع البٌولوجً منذ عام 

  ( . 11) ً الجدول رقموالمبٌنة فالصلة بالتنوع البٌولوجً 

( أهم اإلتفاقٌات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالتنوع البٌولوجً والتً إنضمت إلٌها 11) جدول رقم

 . دولة اإلمارات العربٌة المتحدة 

 



   53 

 

 سنة االنضمام االتفاقٌة

م 1978اتفاقٌة الكوٌت اإلقلٌمٌة للتعاون فً حماٌة البٌبة البحرٌة من التلوث لعام 

 والبروتوكوالت المنبثقة عنها
1979 

 اتفاقٌة االتجار الدولً بؤنواع الحٌوانات والنباتات المهددة باالنقراض )الساٌتس(

 
1990 

 1995 إتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن التؽٌر المناخً

 1998 ٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاق

 2000 اتفاقٌة التنوع البٌولوجً

 2001 اتفاقٌة التراث العالمً

اتفاقٌة المحافظة على الحٌاة الفطرٌة ومواطنها الطبٌعٌة فً دول مجلس التعاون لدول الخلٌج 

 العربٌة
2003 

 2004 المعاهدة الدولٌة بشؤن الموارد الوراثٌة النباتٌة لألؼذٌة  والزراعٌة

 2007 مذكرة التفاهم فً شؤن أبقار البحر )األطوم (

 2007 التفاهم فً شؤن السالحؾ البحرٌة مذكرة

 2007 اتفاقٌة األراضً الرطبة ذات األهمٌة العالمٌة )رامسار(

 2008 مذكرة تفاهم فً شان الطٌور الجارحة المهاجر

 2014 مذكرة تفاهم فً شان حماٌة اسماك القرش المهاجرة
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مع العدٌد من   والثنابٌة مع العدٌد من الدول، وكذلكما أن الدولة لدٌها العدٌد من برامج التعاون اإلقلٌمٌة ك

، وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة (IUCN)المإسسات والمنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة، كاإلتحاد الدولً لحماٌة الطبٌعة 

 (ICARDA، ومنظمة األؼذٌة والزراعة الدولٌة ) الفاو( ، والمركز الدولً للبحوث الزراعٌة فً المناطق الجافة 

( ، والمكتب شبه اإلقلٌمً  ICBA، والمنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ، والمركز الدولً للزراعات الملحٌة ) )

. و قد تمت  (IFAW) و الصندوق الدولً لرفق بالحٌوان لدول مجلس  التعاون لدول الخلٌج العربٌة والٌمن

و ومنظمة   ( CMSمثل اتفاقٌة االنواع المهاجرة )  استضافة مكاتب اقلٌمٌة للعدٌد من المنظمات فً الدولة

، ) (ICARDAاألؼذٌة والزراعة الدولٌة )الفاو( ، والمركز الدولً للبحوث الزراعٌة فً المناطق الجافة 

 ( ICBAوالمنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ، والمركز الدولً للزراعات الملحٌة ) 

التعاون اإلقلٌمً والدولً ، المبادرة التً أطلقت من قبل مبادرة أبوظبً ولعل من أهم المبادرات التً توضح مدى 

أبوظبً بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبٌبة  ، بشؤن  " بٌبتنا  –العالمٌة للبٌانات البٌبٌة بدعم من هٌبة البٌبة 

ام الصور المزدوجة ، حٌث تم استخد 2013أطلس المنطقة العربٌة ،الذي صدر فً نهاٌة عام  -المتؽٌرة "

رة فً المنطقة العربٌة عبر االملتقطة عبر األقمار االصطناعٌة إلظهار التؽٌرات التً طرأت على المواقع المخت

الزمن. وتظهر تلك الصور ، التً تتناول حالة المواقع "قبل وبعد"، وتٌرة النمو فً المنطقة العربٌة باالعتماد على 

لتؽٌرات البٌبٌة على نطاق واسع، بما فً ذلك استخدام األراضً، والنمو عدد من األمثلة والنماذج حول ا

الحضري، وتدهور المناطق البحرٌة والساحلٌة، والتؽٌر الهٌدرولوجً وتقلص مساحة المٌاه وكمٌتها، وخسارة 

 الموابل، وتؤثٌر تؽٌر المناخ على الحٌاة بشكل عام.

 

 

 

http://marocenv.com/wp-content/uploads/2013/12/Cover.png
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 الكربون األزرق

الكربون الموجود فً النظم اإلٌكولوجٌة البحرٌة والساحلٌة، وٌشمل الى ٌشٌر وهو مصطلح الكربون األزرق" "  

والمستنقعات المالحة، والحشابش البحرٌة والحصابر الطحلبٌة " مكونة ؼالباً من  ( المنجروؾالقرم)ذلك ؼابات 

ٌة تخزٌن الكربون الموجود فً "، والسبخات الساحلٌة، وٌتم خالل هذه العمل والحمراء والخضراء البنٌةالطحالب 

الة بشكل خاص هذه النظم اإلٌكولوجٌة الساحلٌة فعّ تعتبر والؽالؾ الجوي فً الكتلة الحٌوٌة والرواسب البحرٌة. 

الكربون فً التربة تحتها لكنها أٌضا وإٌداع الكربون لٌس ألنها فقط تقوم بعملٌة التمثٌل الضوبً ترسٌب فً 

مصٌدة للمواد العالقة فً عمود الماء )وبالتالً محاصرة الكربون العضوي خالل دورات المد والجزر( كما وأنها 

مصٌدة للرواسب والجسٌمات التً أودعت من المصادر البرٌة. وعالوة على ذلك، فإن النظم اإلٌكولوجٌة الساحلٌة 

منذ الكربون فً التربة لعدة قرون وترسٌب توى سطح البحر، وبالتالً نجد أنها مستمرة فً مرتبطة مع ارتفاع مس

 آالؾ السنٌن، فً حٌن أن الؽابات األرضٌة تمٌل للوصول الكربون ' التوازن ' فً التربة الخاصة بعد عقود. 

تعتبر النظم اإلٌكولوجٌة الساحلٌة هً من بٌن أهم مخازن الكربون الطبٌعٌة فً العالم. ومن المهم هنا اإلشارة  لذلك

أنه ٌتم تخزٌن معظم الكربون األزرق فً رسوبٌات تحت األرض، ولٌس فً الكتلة الحٌوٌة فوق سطح األرض، 

النظم اإلٌكولوجٌة أن هذا هو السبب فً ٌعتبر و٪ من الكربون فً الكتلة الحٌوٌة بدال من الرواسب.  99-50مع 

تخزٌن تقوم بنسبٌا فوق سطح األرض مثل األعشاب البحرٌة أو المستنقعات المالحة  ةالكتلة الحٌوٌة القلٌلذات 

عندما ٌتم تدمٌر هذه النظم اإلٌكولوجٌة، ٌحدث إطالق للكربون المدفون الً الؽالؾ وكمٌات كبٌرة من الكربون. 

ن فهم الكربون مكٌثانً أكسٌد الكربون، وبالتالً تسهم فً ظاهرة االحتباس الحراري. وبالتالً كل فى شالجوي 

ٌمكن لهذه النظم اإلٌكولوجٌة المساعدة فً االسهام فً تخفٌؾ هذا ظاهرة االحتباس ما األزرق على تحدٌد مدى 

ألدنى، وبالتالً وجود مخزونات الحراري، وتعتبر مخزونات الكربون فً المناطق القاحلة عموما فً الحد ا

الكربون األزرق داخل هذه النظم اإلٌكولوجٌة ٌمثل اكتشاؾ مهم لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة والمنطقة على حد 

 سواء. 

كٌلومترا مربعا من النظم  1900وقد أوضح  تقرٌر مشروع الكربون األزرق إن إمارة أبوظبً هً موطن لنحو 

مشروع األزرق الكربون  -ن للكربون األزرق ) تقرٌر التقٌٌم للبٌانات البٌبٌة ، أبوظبً اإلٌكولوجٌة التً تخز

كثر أو ملؽم /هكتار )منطقة الحشابش البحرٌة(  1.9( ، حٌث بلؽت أقل قٌمة للكربون المخزون فً التربة 2013

ملؽم /هكتار،  10.23 – 4.08ملؽم /هكتار )منطقة المستنقعات الملحٌة(، وذلك بمتوسط مدي بٌن  164الً  قٌمة

ملؽم / هكتار رؼم أنها لم سابقاً لم  94وقد سجلت السبخات الساحلٌة نسبة تواجد عالٌة للكربون األزرق بمتوسط 

ٌتم إدراجها عالمٌاً من بٌبات الكربون األزرق باعتبار أنها لٌست بٌبات بحرٌة حقٌقٌة، لكن هذه الدراسة أوضحت 

كربون أزرق ٌرجع للفترات التً كانت فٌها هذه المنطقة الساحلٌة مؽمورة بالبحر، أهمٌتها حٌث تشمل مخزون 

هذا وٌعتبر احتجاز الكربون واحدة من عدد من خدمات ٌقدمها النظام اإلٌكولوجً فً البٌبة الساحلٌة فً الدولة، 

حرٌة تحتوي أكبر نظرا لمداها الواسع داخل المنطقة البحرٌة، وقد أوضحت الدراسة أن مروج األعشاب الب

مخزون من إجمالً الكربون األزرق داخل النظم اإلٌكولوجٌة فً إمارة أبوظبً، وذلك نسبة للمساحة الكبٌرة التً 

الطبٌعٌة تحتوي  القرم(، كما أشارت الدراسة أن أشجار 12%( )جدول رقم  84تؽطٌها فً المنطقة الساحلٌة )

المزروعة ، ال سٌما فٌما ٌخص الكتلة الحٌوٌة فوق  القرمأشجار علً كمٌات من مخزون الكربون أكثر نسبٌا من 
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سطح األرض ، على الرؼم من أشجار المنجروؾ المزروعة ٌمكن أن تقوم ببناء مخزونات الكربون فً عبر 

 عقود، ومن هذه النتابج ٌتضح لنا أهمٌة الحفاظ على النظم اإلٌكولوجٌة الساحلٌة القابمة فهً تعتبر اآللٌة األكثر

فعالٌة إلدارة مخزونات الكربون ، والتً تراكمت ببطء على مدى القرون الماضٌة ولكن اذا تعرضت هذه البٌبات 

 راج بسرعة عن الكربون المخزون. لإلخالل أو التدمٌر فؤنه ٌتم االف

 ولوجٌة المختلفة فً إمارة أبوظبًمخزون الكربون األزرق فً النظم اإلٌك:( 12جدول رقم )

 كولوجٌةالنظم اإلٌ
م المساحة )ك

 مربع(
 النسبة

 مخزون الكربون األزرق

 ملؽم /هكتار فً التربة

مخزون الكربون األزرق فً الكتلة 

 ملؽم /هكتارالحٌوٌة 

 109 - 1.9 51.2 ٪ 84 1،600 مروج األعشاب البحرٌة

 87.8 ٪ 8 141 ؼابات المنجروؾ
9.3 – 91 

0.02 – 5 * 

سٌانو  -حصٌر الطحالب 

 البكتٌرٌة
109 6 ٪ 106.5 7 - 122 

 4 -1 71.1 ٪ 3 48 المستنقعات المالحة

 المزروعة.  قرم*القراءات لؽابات ال
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التقدم المحرز نحو تحقٌق أهداف أٌشً للتنوع :  الجزء الثالث

والمساهمات فً تحقٌق أهداف عام  5151و  5102وجً البٌول

 لأللفٌةذات الصلة باألهداف اإلنمائٌة  5102
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إال أن العدٌد من الجهات المعنٌة بالدولة قد حققت ، بالرؼم من عدم وجود إستراتٌجٌة وطنٌة للتنوع البٌولوجً 

تحقٌق أهداؾ آٌشً الدولٌة  ، وٌلخص الجدول أدناه التقدم المحرز فً تحقٌق تلك األهداؾ لإنجازات كثٌرة 

 . الدولٌة

 تنفٌذ جٌد        

 تنفٌذ متوسط        

 ٌر منفذ ؼ      

 التقٌٌم ؼٌر متوفر      

 (2020-2011) ٌشً للتنوع البٌولوجًآالتقدم المحرز نحو تحقٌق أهداؾ  :(13 جدول  رقم )

 كحد أقصى، ٌكون الناس على علم بقٌم التنوع البٌولوجً، وبالخطوات 2020:  بحلول عام  1الهدؾ  
 التً ٌمكن اتخاذها لحفظه واستخدامه على نحو مستدام 

مسودة الهدؾ 
 الوطنً 

٪( على األقل من 75ٌتم تنفٌذ برامج للتوعٌة تستهدؾ جمٌع سكان الدولة على أن ٌكون )
 مواطنً الدولة على علم بقٌم التنوع البٌولوجً، وحماٌته، واستخداماته المستدامة.

المنفذة  البرامج
: لتحقٌق الهدؾ  

 

 ( 2013-2011الصحراء تنبض بالحٌاة )

 

حمل شعار ٌوم البٌبة الوطنً فً دولة االمارات شعار الصحراء تنبض بالحٌاة لثالثة سنوات 
و ما تزدهر بها من انواع و   على التوالً مستهدفٌن توعٌة المجتمع بؤهمٌة البٌبة الصحراوٌة

المسإولٌة الوطنٌة التً تترتب على  اهمٌة المحافظة علٌها . ٌسلط الضوء هذا الٌوم على
عاتق كل مواطن ومقٌم على هذه األرض اتجاه التنوع البٌولوجً الذي تزخر به الصحراء 
نباتً كان أم حٌوانً. و قامت الوزارة و السلطات المختصة بإقامة العدٌد من الفعالٌات لرفع 
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 الوعً فً هذا المجال. 

 

و حتى الٌوم  1998و التً بدأت عام   "هٌبة البٌبة ابوظبً – البٌبٌة الحافلة" إطالق حملة
 بمحتوٌات والجامعات الكلٌات الوصول إلى من البرنامج هذا تمكن : "الحافلة البٌبٌة"حملة 
 آالؾ 10 من أكثر تؽطً موضوعات مختلفة فً العمل وورش الدراسٌة الفصول فً تفاعلٌة
 خالل من بخبرة عملٌة وطالبة طالب 2500 من أكثر تزوٌد وتم، سنوٌاً  وطالبة طالب

 هذه تطوٌر محتوٌات وٌتم ،اإلمارة فً المختلفة اإلٌكولوجٌة المواطن إلى المٌدانٌة الرحالت
 الطلبة وبما ٌستهدؾ المدارس، فً تدرس التً التعلٌمٌة المناهج لدعم منتظمة بصورة البرامج

 .المدربٌن تدرٌب برامج خالل من سواء حد على والمعلمٌن

و التً اطلقتها وزارة البٌبة  2013-2010حملة االمارات خالٌة من االكٌاس البالستٌكٌة 
 والمٌاه 

تعتبر من اهم الحمالت التوعوٌة التً تساهم فً رفع وعً افراد المجتمع بتؤثٌر المخلفات 
ببت فً نفوق ن االكٌاس البالستكٌة سأسات االبالستٌكٌة على التنوع البٌولوجً وقد اكدت الدر

ن المحافظة ؤشبالعدٌد من الحٌوانات مما سلط الضوء الى اهمٌة رفع الوعً واتخاذ قرارات 
 على الحٌاة الفطرٌة. 

وتالفً األخطار  ومن المإكد أن حظر استخدام األكٌاس البالستٌكٌة ؼٌر القابلة للتحلل 
بادرة "اإلمارات خالٌة من هو الهدؾ الربٌسً والمعلن لم، الناتجة عن االستهالك المفرط لها

األكٌاس البالستٌكٌة"، ولكن الهدؾ النهابً لهذه المبادرة ٌتجاوز ذلك، فهو ٌتثمل فً رفع 
هً و مستوى الوعً بواحدة من القضاٌا ذات األولوٌة الخاصة بدولة االمارات العربٌة المتحدة

الوعً للوصول إلى قضٌة االستهالك الرشٌد والمستدام لمواردنا الطبٌعٌة، وترسٌخ هذا 
 . أفضل مستوٌات التنمٌة المستدامة للثروات الطبٌعٌة

اهتمت المبادرة الى جانب التوعٌة بمخاطر األكٌاس البالستٌكٌة ؼٌر القابلة للتحلل والتحول 
الى التوعٌة بضرورة االهتمام بتقلٌل استهالك األكٌاس ، الى األكٌاس البدٌلة األكثر أماناً 

 . نواعه فً إطار مفهوم الشراء المستدامالبالستٌكٌة بكل أ

المرحلة االولى و تهدؾ الى التعرٌؾ بالمبادرة ومخاطر :قسمت هذه الحملة الى مرحلتٌن  
اما المرحلة الثانٌة فهدفت الى  تثقٌؾ المجتمع ببدابل  ،قابلة للتحلل الاألكٌاس البالستٌكٌة ؼٌر 
و نفذت  الوزارة خالل الحملة الكثٌر من الورش . للتحلل القابلة األكٌاس البالستٌكٌة ؼٌر 

التعرٌفٌة وورش العمل و الحمالت التثقٌفٌة و التً شملت جمٌع افراد المجتمع و صممت 
اٌضا من خالل الحملة  صندوق ٌحتوي على جمل نافق بسبب األكٌاس البالستٌكٌة ) أكثر من 

آالؾ كٌس تم توزٌعها على طلبة  10سنه ( بالتعاون مع بلدٌة فلج المعال . و تم طباعة  18
المدارس من خالل األنشطة والبرامج التثقٌفٌة و تم إنتاج فلم كرتونً ثالثً األبعاد خاص 

 . بالمبادرة

 )وزارة البٌبة و المٌاه(الوطنٌة و الذي ٌقام سنوٌا  "بٌبتً مسإولٌتً"معارض 
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  ركز على الطلبةٌاالؾ شخص سنوٌا و  10ٌستهدؾ المعرض اكثر من 

حٌث عقدت  التعلٌمٌة بالتعاون مع وزارة التربٌة و التعلٌم المناهج فً البٌبٌة االعتبارات إدماج
 العدٌد من االجتمعات لدراسة تطور المناهج و دمج المفاهٌم البٌبٌة بها 

الصٌادٌن واجتماع وزارة البٌبة و السلطات المختصة بجمعٌات الصٌادٌن  توعٌة برنامج
 . شهرٌا

 الزراعٌة  والمبٌدات المٌاه حول التوعٌة برنامج

 مثلة : أ

 برنامج عضوي

شمل محاضرات نظرٌة إضافة إلى أٌام حقلٌة وبدأ تتنفذ وزارة البٌبة والمٌاه برامج ارشادٌة 
ومن أهم أهدافه تثقٌؾ المزارعٌن وتوصٌل  2012برنامج الزراعة العضوٌة فً سبتمبر 
ٌة بطرٌقة سهلة ٌفهمها المزارع وذلك حسب الالبحة المعلومات األساسٌة عن الزراعة العضو

 م. 84/2012التنفٌذٌة اإلماراتٌة 
مزرعة فً  2364مزرعة فً المنطقة الشرقٌة و  1856واستهدفت البرامج االرشادٌة 

مزرعة من مزارع العوٌر  722مزرعة فً المنطقة الوسطى و 2524المنطقة الشمالٌة و
ة المتخصصة تم تنفٌذ زٌارات ارشادٌة مكثفة للمزارع التً بدبً وفً جانب البرامج االرشادٌ
 مزارعا فً كافة أنحاء الدولة. 20تستخدم نظام الزراعة العضوٌة ل 

تم تقدٌم اإلرشاد للفبة المستهدفة وهً فبة المزارعٌن ،  2012/2013وفً الموسم 
بادئ الزراعة المتخصصٌن فً اإلنتاج النباتً العضوي حٌث تم تقدٌم معلومات عامة عن م

والمدخالت المسموح بها فً الزراعة  ، والتسوٌق العضوي، ر العضوٌة والسماد المخمّ 
العضوٌة وطرق المكافحة الحٌوٌة وتطبٌق اإلجراءات التصحٌحٌة ودور التوثٌق فً الزراعة 

كنة الزراعٌة وٌلحق كل محاضرة نظرٌة متعلقة بالزراعة العضوٌة ٌوم حقلً ٌالعضوٌة والم
 بها وٌكون ذلك من خالل كادر فنى متخصص بهذه التقنٌة.خاص 

 2013الحملة اإلعالمٌة لمبٌد فوسفٌد األلمونٌوم 

أطلقت وزارة البٌبة والمٌاه هذه الحملة اإلعالمٌة بالتعاون مع " منتدى اإلعالم الهندي " والتً 
حشرات المنزلٌة. تهدؾ للتحذٌر من خطورة استخدام مبٌد " فوسفٌد األلمنٌوم" للقضاء على ال

إعالمٌا من وسابل اإلعالم المسموعة والمربٌة والمقروءة الموجهة   30بحضور أكثر من  
وزارة البٌبة والمٌاه على استقطاب منتدى اإلعالم الهندي وحرصت للجالٌة الهندٌة فً الدولة. 

تً تستخدم كونه ٌخاطب شرٌحة عرٌضة من جمهور الجالٌة الهندٌة التً تتواجد فً الدولة وال
هذا المبٌد للقضاء على بعض اآلفات المنزلٌة منوهة بؤن الهدؾ من استقطاب تلك القنوات هو 
الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور وبمختلؾ اللؽات لتٌسٌر وصول الرسالة اإلعالمٌة 

 المطلوبة لهم.

  2013 – 2010" البٌبً المارثون" برنامج خالل من البٌبً التعلٌم
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أبوظبً برنامج المارثون البٌبً مع مدارس إمارة  أبوظبً منذ العام  –هٌبة البٌبة تنظم 
، ٌهدؾ البرنامج إلى تعزٌز المهارات اللؽوٌة والبٌبٌة والتوعٌة حول النباتات 2011

والحٌوانات المحلٌة والقضاٌا البٌبٌة المحلٌة بٌن طالب إمارة ابوظبً من خالل ممارسات 
 أكادٌمٌة منظمة.

 ذا المارثون البٌبً؟ لما

 برنامج مستدام ٌتدرج مع مراحل الطفل العمرٌة · 

 ٌستهدؾ جمٌع الطلبة، بطرٌقة منظمة · 

 ٌساعد فً تعزٌز المهرات اللؽوٌة البٌبٌة، فضالً عن اللؽة والمفردات وتعزٌز المهارات · 

 ستدام. ؼرس األخالقٌات والسلوك البٌبً السلٌم بٌن جٌل الشباب من اجل مستقبل م· 

و التً تساهم فً رفع الوعً  " بٌبتً"تقوم وزارة البٌبة والمٌاه بؤعداد مجلة شهرٌة بعنوان 
 البٌبً لدى افراد المجتمع 

 لالطالع على احد االصدارات:

http://www.moew.gov.ae/Portal/ar/media-
centre/publications/beeaty-magazine.aspx  

تقوم وزارة البٌبة و المٌاه بؤعداد مجلة شهرٌة بعنوان بٌبتنا والتً تساهم فً رفع الوعً البٌبً 
 لدى االطفال

 لالطالع على احد االصدارات :

   http://www.moew.gov.ae/Portal/ar/media-
centre/publications/beatna-magazine.aspx  

 حملة ابطال االمارات 

ٌشترك برعاٌتها كل من جمعٌة اإلمارات للحٌاة الفطرٌة باالشتراك مع الصندوق العالمً 
وزارة البٌبة والمٌاه. وتهدؾ ومباركة أبوظبً  وهٌبة البٌبة EWS-WWFلصون الطبٌعة 

توعٌة بضرورة اتخاذ خطوات جادة للحد من استهالك الطاقة وتفادي خطورة تناقصها  الإلى 
. 

  www.heroesoftheuae.com لمزٌد من المعلومات ٌمكن زٌارة  الموقع اإللكترونً: 

 حملة النظافة العربٌة

وجمعٌة  ،تطوعٌاً تتعاون فً تنظٌمه كل من هٌبة البٌبة  أبوظبً تعد هذه الحملة حدثاً 
اإلمارات للؽوص. وٌهدؾ هذا الحدث الذي ٌتم تنظٌمه فً شهر نوفمبر من كل سنة إلى 

http://www.moew.gov.ae/Portal/ar/media-centre/publications/beeaty-magazine.aspx
http://www.moew.gov.ae/Portal/ar/media-centre/publications/beeaty-magazine.aspx
http://www.moew.gov.ae/Portal/ar/media-centre/publications/beatna-magazine.aspx
http://www.moew.gov.ae/Portal/ar/media-centre/publications/beatna-magazine.aspx
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توعٌة الجماهٌر حول اآلثار السلبٌة الناجمة عن إلقاء المخلفات على صحة اإلنسان والبٌبة 
ال تنظٌؾ المواقع البحرٌة وأنشطة توعٌة الجماهٌر البحرٌة. وتسعى الحملة التً تتضمن أعم

 إلى جمع النفاٌات من الشواطا ومواقع الؽوص الربٌسٌة.

 الجوالت اإلعالمٌة للمناطق المحمٌة

 العربٌة اإلمارات دولة لمواطنً فً مجاالت البٌبة المختلفةالعملٌ والتدرٌب الدراسة المنح
 المتحدة

 2013حملة تثقٌؾ المسافرٌن 

جمٌع فبات المجتمع و هدفت الحملة الى  تثقٌؾ الجمهور بطرق استٌراد استقطبت هذه الحملة 
 . الحٌوانات والنباتات

العدٌد من الحمالت االخرى التً تهدؾ الى توعٌة المجتمع فٌما ٌخص التنوع إضافة إلى 
 البٌولوجً 

 طبٌعٌة الشارقة(حمالت التوعٌة لمرتدي المناطق البرٌة )هٌبة البٌبة والمحمٌات ال

 بشكل عام الطلبة خصوصا وكافة افراد المجتمع  أوساط فً البٌبً الوعً مستوى زٌادة النتابج

 مختلفة برامج خالل من للموارد المستدامة االستخدام تروٌج

 عمل.  بٌبٌة و برامج أعمال إلى المكتسبة والمعرفة المعلومات تحول فً المساعدة

 رفع الوعً البٌبً لدى افراد المجتمع فٌما ٌخص قٌم التنوع البٌولوجً والتنمٌة المستدامة 

 

 المإشرات

 

 عدد المشاركٌن فً الحمالت 

 عدد البرامج التوعوٌة

 المناهج العلمٌة التً طورت 

 2الهدؾ 
الوطنٌة والمحلٌة للتنمٌة والحد من فً االستراتٌجٌات  كحد أقصى، ت دمج قٌم التنوع البٌولوجً 2020بحلول عام 

 .إدماجها، حسب االقتضاء، فً نظم الحسابات القومٌة ونظم اإلبالغ الفقر وعملٌات التخطٌط وٌجري

 فً عملٌات التخطٌط وصنع القرار. ٌكون قد تم دمج قٌم التنوع البٌولوجً مسودة الهدؾ الوطنً 
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عوامل و مهددات 
التنوع البٌولوجً  

بهذا الهدؾ المرتبطة 
 ان وجدت

 ضعؾ الوعً بؤهمٌة التنوع البٌولوجً لدى بعض القطاعات فً الدولة  -

 لقطاعات اإلنتاجٌة وقطاع البٌبة التداخل فً المصالح بٌن ا  -

البرامج المنفذة لتحقٌق 
 الهدؾ 

أدرجت العدٌد من  السٌاسات واإلستراتٌجٌات الوطنٌة مفاهٌم التنوع البٌولوجً  -
 ( 8فٌها،أنظر  الجدول رقم ) 

كما أدرجت العدٌد من التشرٌعات الصادرة مفاهٌم التنوع البٌولوجً ضمن موادها، أنظر 
   ( 9)   الجدول رقم 

النتابج الربٌسة  من 
 تنفٌذ البرامج

 إدراج مفاهٌم التنوع البٌولوجً فً العدٌد من  اإلستراتٌجٌات  الوطنٌة   -

بقضاٌا التنوع البٌولوجً وخاصة برامج حفظ األنواع وإنشاء المحمٌات  إزدٌاد اإلهتمام -
 الطبٌعٌة .  

 المإشرات

 

 عدد التشرٌعات التً أدرجت مفاهٌم التنوع البٌولوجً  -

 تً أدرجت مفاهٌم التنوع البٌولوجًعدد اإلستراتٌجٌات الوطنٌة ال -

 

 3الهدؾ  
بما فٌها اإلعانات، الضارة بالتنوع البٌولوجً، أو تزال تدرٌجٌاً أو  الحوافز، كحد أقصى، ت لؽى 2020بحلول عام 

البٌولوجً واستخدامه  من أجل تقلٌل أو تجنب التؤثٌرات السلبٌة، وتوضع وت طبق حوافز إٌجابٌة لحفظ التنوع تعدل
اة الظروؾ األخرى ذات الصلة، مع مراع المستدام، بما ٌتماشى وٌنسجم مع االتفاقٌة وااللتزامات الدولٌة

 .االقتصادٌة الوطنٌة-االجتماعٌة

ٌتم إلؽاء الحوافز، بما فٌها اإلعانات الضارة بالتنوع البٌولوجً، أو تزال تدرٌجٌا أو  مسودة الهدؾ الوطنً 
تعدل وٌتم وضع وتطبٌق حوافز إٌجابٌة لحفظ التنوع البٌولوجً واستخدامه المستدام، مع 

 مراعاة اآلثار االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة . 

 

عوامل و مهددات 
التنوع البٌولوجً  
المرتبطة بهذا الهدؾ 

 ان وجدت 

 انات الضارة بالتنوع البٌولوجً  المعارضة من قبل بعض المستفٌدٌن من اإلع -
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البرامج المنفذة لتحقٌق 
 الهدؾ 

 

قدمت وزارة البٌبة والمٌاه دعم مادي للمزارعٌن الذٌن تبنوا تقنٌة الزراعة المابٌة المتمثل 
(. ٌمثل الدعم IPPMنظم االنتاج بدون تربة واالدارة المتكاملة لإلنتاج  والوقاٌة )فً 

 % من تكلفة البٌوت المحمٌة  وانشاء االنظمة للزراعة ومستلزمات االنتاج.50المادي 

ال تتوفر حالٌاً معلومات بهذا الشؤن ، وسٌتم القٌام بتحلٌل مختلؾ اإلعانات الضارة 
ظر فً تعدٌلها أو إلؽاء ها ضمن جداول زمنٌة محددة وذلك بعد بالتنوع البٌولوجً للن

دراسة انعكاسات ذلك من النواحً اإلجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة .  كما سٌتم النظر فً 
 اقتراح عدد من الحوافز اإلٌجابٌة لحفظ التنوع البٌولوجً .

 4الهدؾ  
األعمال وأصحاب المصلحة على جمٌع المستوٌات قد وقطاع  كحد أقصى، تكون الحكومات 2020بحلول عام 

تكون قد نفذت خططاً من أجل تحقٌق اإلنتاج واالستهالك المستدامٌن وتكون قد  اتخذت خطوات لتنفٌذ خطط أو
 .تؤثٌرات استخدام الموارد الطبٌعٌة فً نطاق الحدود األٌكولوجٌة المؤمونة سٌطرت على

مسودة الهدؾ 
 الوطنً 

المإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة التً اعتمدت تدابٌر وخطط لتحقٌق  ٌتم زٌادة عدد
%(، للحد من التؤثٌر على التنوع البٌولوجً فً 50اإلنتاج واالستهالك المستدام بنسبة )

 الدولة.

عوامل و مهددات 
ً  التنوع البٌولوج
المرتبطة بهذا 

 الهدؾ ان وجدت 

 حقٌق اإلنتاج واالستهالك المستدامعدم إلتزام بعض المإسسات بتنفٌذ  خطط لت -

 إنتشار الثقافة اإلستهالكٌة  عند السكان -

البرامج المنفذة 
 لتحقٌق الهدؾ :

 

تنظٌم  حمالت توعٌة تشمل التحذٌر من اإلسراؾ فً استهالك المواد الؽذابٌة وهدرها  -
من النواحً االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة والبٌبٌة . وتوجٌه المواطنٌن إلى  االمتناع 

 عن تقدٌم مآدب الطعام .  

ذخ والهدر ، الذي  ٌهدؾ إلى التؽلب على مظاهر الب“حفظ النعمة “ تم إطالق مشروع  -
 فً الطعام والمنتجات الؽذابٌة ٌعد من المساهمات الهامة فً تحقٌق اإلستهالك المستدام .  

الذي أتى “ . فّكر، كل ، حافظ “ تحت شعار  2013تم اإلحتفال بٌوم البٌبة العالمً عام  -
حدة فً إطار الجهود المبذولة للتصدي لكل أنماط االستهالك ؼٌر المستدام والتً تعتبر وا

 من بٌن القضاٌا ذات األولوٌة على المستوٌات الوطنٌة والدولٌة . 

تقوم بعض الفنادق فً الدولة باالمتناع عن تقدٌم بعض أصناؾ األسماك التً تتعرض  -
 للصٌد الجابر فً مطاعهما حفاظاً علٌها من اإلنقراض،

ت البٌبة والمٌاه للمنشآوهً شهادة تمنحها وزارة  -تنفٌذ مبادرة "بطاقة األداء البٌبً "  -
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التشرٌعات البٌبٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة ، والتً الصناعٌة الملتزمة بالقوانٌن و
وتمثل إسهاماً هاماً فً تحقٌق اإلنتاج  -2009باشرت الوزارة فً تنفٌذها  منذ عام 

 واالستهالك المستدام فً المنشآت الصناعٌة .  

مبادرة البصمة البٌبٌة للتصدي إلى صمتها البٌبٌة الفردٌة  أطلقت اإلمارات 2007فً عام 
المرتفعة، وبهذا ؼدت ثالث دولة فً العالم تقوم بإجراء بحوث متعمقة لفهم وإدارة بصمتها 

أبوظبً، –البٌبٌة.  وتضم هذه المبادر شراكة فرٌدة بٌن وزارة البٌبة والمٌاه، وهٌبة البٌبة 
وشبكة البصمة العالمٌة، ومإخراً  EWS-WWF وجمعٌة اإلمارات للحٌاة الفطرٌة

 (.WWF 2012شهدت انضمام هٌبة اإلمارات للمواصفات والمقاٌٌس )

 

بالتعاون مع   2012أجرت جمعٌة االمارات للحٌاة الفطرٌة العدٌد من االبحاث خالل عام 
دراسة تؤثٌر تطبٌق معاٌٌر االنارة على الجوانب التقنٌة   --RTIرٌسٌرش تراٌتؽل 

من أجل مساندة هٌبة المواصفات والمقاٌٌس  لوضع معاٌٌر لكفاءة واالقتصادٌة والبٌبٌة 
 استخدام الطاقة فً االنارة الداخلٌة  فً االمارات .

 خفض البصمة البٌبٌة       ستهالكاإلتخفٌض 

 

النتابج الربٌسة  من 
 البرامجتنفٌذ 

 للموارد الطبٌعٌة  الحد من اإلستهالك ؼٌر المستدام

عدد المإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة التً اعتمدت تدابٌر وخطط لتحقٌق اإلنتاج  المإشرات:
 واالستهالك المستدام

 مإشر البصمة البٌبٌة

9.5 10.68 
8.4 

2008 2010 2012

 (هكتار عالمً للفرد)البصمة البٌئٌة 

 (هكتار عالمً للفرد)البصمة البٌبٌة 
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 5الهدؾ  
فً ذلك الؽابات، إلى النصؾ على األقل،  الموابل الطبٌعٌة، بما ، ٌخفَّض معدل فقدان جمٌع2020بحلول عام 

 ما ٌقرب من الصفر، وٌخفض تدهور وتفتت الموابل الطبٌعٌة بقدر كبٌر وحٌثما كان ممكناً إلى

مسودة الهدؾ 
 الوطنً

 ٪(.25ٌتم خفض معدل فقدان الموابل الطبٌعٌة، بما فً ذلك الموابل الحرجة، بنسبة )

البرامج المنفذة 
 لتحقٌق الهدؾ :

 

 زراعة الؽابات 

 إنشاء المحمٌات الطبٌعٌة 

فعالٌة البرامج 
 المنفذة

  ( 11. أنظر شكل )بالدولة  هنالك إرتفاع فً مساحة الؽابات

 ( 8أنظر الشكل رقم ) .زٌادة نسبة المساحات المعلنة بالدولةو

 

 مساحة الؽابات المزروعة  المإشرات:

 مساحة المحمٌات فً الدولة 

قصص نجاح او 
 فشل 

 

( EPIتحسن ترتٌب الدولة فً  مإشر التنوع البٌولوجً ضمن مإشر األداء البٌبً ) 
.  2012( عام 23مقارنة بالمركز ) 2014( عام 15؛حٌث  إحتلت الدولة المركز )

بعد أن كانت تحتل  2014واحتلت المركز األول فً مإشر المحمٌات البحرٌة عام 
 . 2012( عام 33المركز) 

 
، ٌتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جمٌع األرصدة السمكٌة 2020: بحلول عام  6الهدؾ 

والالفقارٌات والنباتات المابٌة، بطرٌقة قانونٌة وبتطبٌق الن هج القابمة على النظام اإلٌكولوجً، وذلك لتجنب 
ٌكون لمصاٌد األسماك تؤثٌرات الصٌد المفرط، ووضع خطط وتدابٌر انعاش لجمٌع األنواع المستنفدة، وال 

ضارة كبٌرة على األنواع المهددة باالنقراض والنظم اإلٌكولوجٌة الضعٌفة، وأن تكون تؤثٌرات مصاٌد األسماك 
 .على األرصدة السمكٌة واألنواع والنظم اإلٌكولوجٌة فً نطاق الحدود اإلٌكولوجٌة المؤمونة

 

 مسودة الهدؾ الوطنً

 

 

٪ من الموارد البحرٌة 70بشكل مستدام ما ال ٌقل عن  ، ٌدار2021بحلول عام 
 الحٌة الهامة والمعرضة لالستنزاؾ.

 



   67 

 

 

عوامل و مهددات 
التنوع البٌولوجً  

المرتبطة بهذا الهدؾ ان 
 وجدت

%  53هناك تدهور ملحوظ فً المخزون السمكً االستراتٌجً بنسبة تقدر بحوالً 
مان وذلك حسب الدراسة المسحٌة % فً بحر ع  70فً الخلٌج العربً و حوالً  

 – 2008التً اجرٌت على مستوى دول مجلس التعاون الخلٌجً لألسماك القاعٌة )
( مقارنة مع الدراسة التً تم اجراإها من قبل هٌبة البٌبة أبوظبً خالل الفترة 2011
 (  وذلك فً مٌاه الدولة التً تطل على الخلٌج العربً.2003-2002من )

ة لتحقٌق البرامج المنفذ
 الهدؾ :

 

تقوم وزارة البٌبة والمٌاه  بإصدار العدٌد من التشرٌعات والقرارات اإلدارٌة التً 
 تنظم مهنة الصٌد وتضمن استدامة المخزون السمكً.

تقوم إدارة األبحاث البحرٌة التابعة للوزارة بإنتاج ورعاٌة اصبعٌات األسماك و
وبعد وصول اإلصبعٌات  اقتصادٌاً ، ومن ثمّ البحرٌة المحلٌة من االنواع الهامة 

للحجم المناسب ٌتم إطالقها فً مناطق الخٌران والمحمٌات الطبٌعٌة بالدولة بهدؾ 
تعزٌز المخزون السمكً من هذه االنواع الهامة والمرؼوبة بالتنسٌق والتعاون مع 

 السلطات المحلٌة فً كل امارة،

ألسماك االقتصادٌة المنتشرة على سواحل كما ٌتم دراسة الصفات البٌولوجٌة ألهم ا
معرفة العالقة بٌن اطوال األسماك واوزانها، تحدٌد لدولة االمارات العربٌة المتحدة 

موسم التكاثر، تحدٌد الطول والوزن عند بداٌة النضج الجنسً، نسبة الجنس بٌن 
د مواسم الذكور واالناث، معامل حالة االسماك، وٌستفاد من هذه المعلومات فً تحدٌ

 الصٌد وحجم الشباك وؼٌرها من وسابل إدارة المخزون السمكً.

بعقد اجتماعات دورٌة مع الصٌادٌن بوزارة البٌبة والمٌاه تقوم إدارة الثروة السمكٌة 
للتفاكر حول المواضٌع التً تهم الثروة السمكٌة والتوعٌة والمشاورة فً القرارات 

 لسمكٌة.اإلدارٌة التً تضمن استدامة الموارد ا

برنامج التوعٌة " اختر بحكمة" الذي تنفذه جمعٌة اإلمارات للحٌاة كما ٌتم تنفٌذ 
للتصدي الى مشكلة الصٌد الجابر عبر توفٌر المعلومات المناسبة لألفراد الفطرٌة 

والمإسسات وتمكٌنهم لٌكونوا جزء من الحل باتباع تصنٌؾ سهل الفهم ٌتبع ألوان 
رتقالً واألحمر وذلك لفهم خٌارات االسماك المحلٌة اشارات المرور األخضر الب

 المستدامة والمتاحة وتوفٌر المعرفة فً قضٌة الصٌد الجابر. 

 

 

النتابج الربٌسة  من 
 تنفٌذ البرامج :

 

اصبعٌة والٌزال   768,590إطالق حوالً   2013 – 2011خالل الفترة من تم  -
 برنامج االطالق مستمراً.

نوع من أهم األسماك االقتصادٌة المنتشرة  16البٌولوجٌة لـ تم دراسة الصفات  -
 على سواحل دولة االمارات العربٌة المتحدة.

 أسماك القرش المهاجرة.على تم االنضمام لمذكرة المحافظة  -
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فً الفترة ما بٌن القرارات الوزارٌة  العدٌد من  وزارة البٌبة والمٌاه  و قد صدرت
2010 – 2013  

بشؤن تنظٌم تصنٌع واستٌراد واستخدام  2013( لسنة 706رقم)قرار وزاري 
 القراقٌر

بشؤن تحدٌد مناطق الصٌد باستخدام الشباك  2013( لسنة 607) قرار وزاري رقم
 بطرٌقة الحالق )التحوٌط( .

 بشؤن تنظٌم صٌد األسماك بواسطة الشباك. 2013( لسنة 482)  قرار وزاري رقم

م بشؤن وقؾ اصدار تراخٌص قوارب صٌد 2013( لسنة 372قرار وزاري رقم )
 جدٌدة مإقتا

بشؤن منع صٌد وتسوٌق أسماك البدح فً  2013لسنة  (211)قرار وزاري رقم 
 إمارة أبوظبً

م بشؤن صٌد األسماك السطحٌة المهاجرة 2012( لسنة 470قرار وزاري رقم )  -
 بطرٌقة الحالق  )التحوٌط(.

 شؤن تنظٌم مواصفات القراقٌر.ب 2012(  لسنة 144قرار وزاري رقم )

بشؤن صٌد األسماك السطحٌة المهاجرة  2011( لسنة 416قرار وزاري رقم )
 بطرٌقة الحالق)التحوٌط(.

بشؤن تنظٌم صٌد األسماك الساحلٌة بطرٌقة  2011( لسنة 285قرار وزاري رقم )  
 الضؽوة

( لسنة 542بتعدٌل القرار الوزاري رقم )  2011( لسنة 217قرار وزاري رقم )  
 . بشؤن إجراءات تنظٌم صٌد أسماك القرش 2008

 قصص نجاح 

كان من ضمن اهداؾ إنشاء محمٌة أشجار القرم والحفٌة فً امارة الشارقة ، الحفاظ 
 إدارة اإلستدامه فً هذه البٌبة. على بعض األنواع و

قصة نجاح: بعد سنتان من الحماٌة و ضبط المخالفٌن و ترك المجال إلعادة التوازن 
والذي  Schylla sirrataالبٌبً، تم استعادة المجموعة المتكاثرة لسرطان الطٌن 

هدفت خطة إدارة المحمٌة للحفاظ على المجموعة المتكاثرة لإلستدامه و ما ٌفٌض من 
ٌتوسع لخارج المحمٌة حٌث ٌسمح بإصطٌاده. أٌضا ازدٌاد طردي فً  هذه المجموعه

احجام و اعداد األسماك و السالحؾ مما سٌظهر بؤثار إٌجابٌة مستقبال حٌث ان 
 الدراسة و االثبات قٌد التنفٌذ.
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، تدار مناطق الزراعة وتربٌة األحٌاء المابٌة والحراجة على نحو 2020: بحلول عام  7الهدؾ   
 ام، لضمان حفظ التنوع البٌولوجً  مستد

مسودة الهدؾ 
 الوطنً 

٪ من األراضً الحكومٌة والخاصة، المستؽلة بؽرض الزراعة 50تدار بشكل مستدام 
 وتربٌة األحٌاء المابٌة والؽابات، لضمان صون التنوع البٌولوجً.

عوامل و 
مهددات التنوع 

البٌولوجً  
المرتبطة بهذا 

الهدؾ ان 
 وجدت

التحدٌات التً تواجه القطاع الزراعً هً الظروؾ المناخٌة شدٌدة التطرؾ  من أبرز
)انخفاض معدل الهطول المطري وارتفاع معدالت درجات الحرارة والتبخر( وشح الموارد 

األراضً الصالحة للزراعة إضافة إلى محدودٌة توظٌؾ  المابٌة الجوفٌة ومحدودٌة مساحة
 التقنٌات الحدٌثة فً الزراعة.

برامج المنفذة ال
لتحقٌق الهدؾ 

: 

 

 الزراعة العضوٌة:

عملت وزارة البٌبة والمٌاه على وضع االطر التنظٌمٌة والتشرٌعٌة لتنظٌم الزراعة العضوٌة 
ومنتجاتها وذلك بهدؾ حماٌة المستهلك والبٌبة وضمان ان المنتجات المعروضة هً 

 لٌها. منتجات عضوٌة انتجت طبقا لمعاٌٌر وشروط دولٌة متعارؾ ع

وقد نظمت الوزارة برنامجاً تدرٌبٌاً متكامالً لتدرٌب المزارعٌن والمهندسٌن والمرشدٌن 
الزراعٌٌن على أساسٌات الزراعة العضوٌة وكٌفٌة تطبٌقها على ارض الواقع، وتعكؾ 
الوزارة حالٌا على وضع خطة استراتٌجٌة لتطوٌر الزراعة العضوٌة على مستوى الدولة 

ة مبادرة لدعم مستلزمات االنتاج العضوي للمزارعٌن العضوٌٌن، من خالل كما تقدم الوزار
توفٌر مجموعة متنوعة من مستلزمات اإلنتاج الزراعً العضوي من بذور عضوٌة 

واالسمدة العضوٌة، حٌث تعمل هذه األسمدة    باإلضافة إلى المبٌدات الزراعٌة العضوٌة
ها تحتفظ بالمٌاه لفترة أطول، مما ٌخفؾ من على تحسٌن الخواص الزراعٌة للتربة بما ٌجعل

الحاجة إلى مٌاه الري، عالوة على أن هذه األسمدة ال تحتوي أٌة مواد كٌماوٌة قد تتحلل 
الحقاً لتسبب التلوث للمٌاه الجوفٌة، بما ٌضمن إنتاج ؼذاء صحً ذو جودة عالٌة، وٌساهم 

ة. كما تتمٌز الزراعة فً تحقٌق عابد كاؾ للمزارعٌن فً ظروؾ تشؽٌل آمنة وصحٌ
العضوٌة بالعمل على المحافظة على البٌبة الطبٌعٌة والنظام البٌبً الزراعً وتجنب 
االستخدام الحاد للموارد وتلوث الموارد الطبٌعٌة، باإلضافة إلى استخدام الحد األدنى 

 للموارد الطبٌعٌة. 

أٌام حقلٌة تقام فً  هاتبعكما قامت الوزارة بتنفٌذ برامج ارشادٌة شملت محاضرات نظرٌة ٌ
، ومن أهم أهدافه 2012المزارع العضوٌة. وقد بدأ برنامج الزراعة العضوٌة فً سبتمبر 

تثقٌؾ المزارعٌن وتوصٌل المعلومات األساسٌة عن الزراعة العضوٌة بطرٌقة سهلة ٌفهمها 
 م. 84/2012المزارع وذلك حسب الالبحة التنفٌذٌة اإلماراتٌة 
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مزرعة فً  2364مزرعة فً المنطقة الشرقٌة، و  1856ج االرشادٌة واستهدفت البرام
مزرعة من مزارع العوٌر  722مزرعة فً المنطقة الوسطى، و 2524المنطقة الشمالٌة، و

بدبً، وفً جانب البرامج االرشادٌة المتخصصة تم تنفٌذ زٌارات ارشادٌة مكثفة للمزارع 
 مزارعا فً كافة أنحاء الدولة.  20التً تستخدم نظام الزراعة العضوٌة لعدد 

تم توجٌه االرشاد إلى فبة المزارعٌن العضوٌٌن. حٌث تم تقدٌم  2012/2013وفً الموسم 
معلومات عامة عن مبادئ الزراعة العضوٌة، والسماد المخمر، والتسوٌق العضوي ، 
 والمدخالت المسموح بها فً الزراعة العضوٌة، وطرق المكافحة الحٌوٌة، والمٌكنة

 .الزراعٌة، وٌلحق كل محاضرة نظرٌة متعلقة بالزراعة العضوٌة بٌوم حقلً خاص بها

 تنظٌم استخدام المبٌدات الزراعٌة ومكافحة اآلفات الربٌسٌة:

اكملت الوزارة تطوٌر التشرٌعات والنظم وضوابط نظام تسجٌل المبٌدات والتداول  
مال الرقابة على تداول المبٌدات واالستخدام والتعاون مع الجهات المحلٌة المختصة بؤع

وترشٌد استخدامها إلى جانب إصدار القرارات الوزارٌة التً تنظم دخول المبٌدات إلى 
الدولة من خالل المنافذ المعتمدة ومنع تسجٌل واستٌراد وتداول أنواع المبٌدات المحظورة 

رٌعات استخدام ذات السمٌة العالٌة أو ذات االثر المتبقً طوٌل المدى كما نظمت التش
ومن خالل برنامج دعم المزارعٌن كان الهدؾ هو الحد من االستخدام  .المبٌدات المقٌدة

المفرط للمبٌدات من خالل زراعة أصناؾ المحاصٌل المقاومة لألمراض والتوسع فً 
استخدام وسابل المكافحة الحٌوٌة وخاصة المصابد الالصقة والفرمونٌة والضوبٌة، وتشجٌع 

ألنســجة العازلة للحشــرات سواء للبٌـــوت المحمٌة أو الخضــار فً الحقل استعمال ا
والتخلص من فابض المبٌدات والعبوات الفارؼة بطرق آمنة. وقد أطلقت وزارة البٌبة 
والمٌاه مبادرة "نخٌلنا" والتً تمثل المرحلة الثانٌة من الحملة الوطنٌة لمكافحة سوسة النخٌل 

م. وتركز هذه 2009دولة، والتً أطلقت مرحلتها األولى فً العام الحمراء على مستوى ال
المرحلة على مكافحة جمٌع آفات شجرة النخٌل الربٌسٌة وتهدؾ هذه المبادرة إلى تطوٌر 
جهود مكافحة اآلفات وفق مبادئ اإلدارة المتكاملة للمكافحة وتعزٌز المساهمة االقتصادٌة 

ات المرتبطة به فً الناتج المحلً، وتعزٌز دورها لزراعة النخٌل وإنتاج التمور والصناع
فً تنوٌع مصادر الدخل وذلك بتحسٌن نوعٌة المنتج، وإٌجاد قواعد بٌانات صحٌحة حدٌثة 
وموثوقة حول واقع زراعة النخٌل فً الدولة والمحافظة على المكانة المرموقة التً تحتلها 

 اإلمارات فً مجال زراعة النخٌل وإنتاج التمور.

ضمن مبادرة "نخٌلنا" أربع محاور ربٌسٌة أولها صٌانة المصابد الفٌرمونٌة والضوبٌة، وتت
والمحور الثانً ٌتعلق بالعالج الموضعً لإلصابة بسوسة النخٌل الحمراء، والمحور الثالث 
ٌستهدؾ مكافحة آفة الدوباس، فً حٌن أن المحور الرابع ٌركز على استخدام التقنٌات 

 عمال المشروع وتدرٌب الكوادر البشرٌة.الحدٌثة فً تنفٌذ أ

ومن خالل هذه المبادرة ٌتم االرتكاز على تطبٌق حزمة متكاملة من اإلجراءات والتدابٌر 
وتوظٌؾ أحدث النظم والتقنٌات فً اكتشاؾ اآلفات ومكافحتها ومعالجة األشجار 

عً النخٌل المتضررة، باإلضافة الى اإلرشاد الفنً وبناء القدرات والتواصل مع مزار
وتعزٌز أنشطة اإلرشاد الزراعً لزٌادة مستوى الوعً بؤهمٌة المكافحة المتكاملة آلفات 
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 النخٌل وصوال إلى المستوٌات العالمٌة فً التحكم بآفات النخٌل المختلفة.

مزرعة، وبلػ عدد األشجار  2366وقد جرى العمل فً المنطقة الشمالٌة لتنفٌذ الحملة فً 
وعدد  8000ألؾ نخلة، كما بلػ عدد المصابد الفٌرمونٌة  800ب المستهدفة ما ٌقار
مصٌدة حٌث ان المصابد تعتبر من األسالٌب الناجحة فً مكافحة  1000المصابد الضوبٌة 

 حشرة سوسة النخٌل الحمراء والحفارات وان صٌانتها تعد من أهم مشارٌع المبادرة .

سوسة النخٌل الحمراء فقد تمت معالجة  ما فً مجال معالجة اشجار النخٌل المصابة بحشرةأ
شجرة، كما بلػ عدد حشرات سوسة النخٌل الحمراء التً تم تجمٌعها من المصابد  1,697

والً 6556وعدد حفار العذوق  982حشرة، وبلػ عدد حفارات الساق  26594الفٌرمونٌة 
 تم تجمٌعها من المصابد الضوبٌة.

حدٌثة للمبادرة تم استخدام جهاز نظام تحدٌد المواقع وفً مجال استخدام الوسابل والتقنٌات ال
، بهدؾ تحدٌد احداثٌات المزارع، واحداثٌات أشجار النخٌل GPSلمعروؾ بـ ا العالمً 

المصابة أو التً تمت معالجتها لسهولة الوصول الٌها ومتابعتها وقد تم االنتهاء من تحدٌد 
مزرعة من إجمالً المزارع التً استهدفتها المبادرة بالمنطقة  1500احداثٌات عدد 

ٌا ضوبٌة لتحوٌلها من النظام الٌدوي الى الشمالٌة. كما تم تزوٌد المصابد الضوبٌة بخال
النظام االتوماتٌكً مما ٌقلل من خطؤ العنصر البشرى وٌرفع كفاءة التشؽٌل للمصٌدة وإطالة 
العمر االفتراضً للمصدر الضوبً وتوفٌر الطاقة وهو ما ٌتوافق مع التوجهات الحكومٌة 

فً خفض البصمة الكربونٌة وتم  لتوفٌر الطاقة واستخدام البدابل ذات الكفاءة والتً تساهم
% من جملة المصابد 79مصٌدة بهذه الخالٌا الضوبٌة وبنسبة انجاز 798تزوٌد عدد 

الضوبٌة بالمنطقة الشمالٌة. وفٌما ٌخص مكافحة حشرة الدوباس التً تصٌب أشجار النخٌل 
فً كل  فقد تم البدء فً تنفٌذها وذلك خالل الفترة من منتصؾ نوفمبر وحتى نهاٌة دٌسمبر

من المناطق الشمالٌة والوسطى والشرقٌة التابعة للوزارة والتً تؽطً اإلمارات الشمالٌة من 
 الدولة.

 الزراعة المابٌة:  

اهتمت الوزارة بنشر تقنٌة الزراعة المابٌة )الزراعة دون تربة( لتفادي المشاكل المتعلقة 
لنوع من الزراعة تساهم فً بالتربة واستؽالل االراضً ذات التربة المتدهورة. وهذا ا

التخفٌؾ من اآلثار الضارة بالبٌبة الناتجة عن الزراعة التقلٌدٌة فكل ما ٌستخدم فٌها من 
أسمدة أو مبٌدات أو معقمات ال ٌخرج إلى البٌبة المحٌطة أو التربة أو إلى المٌاه الجوفٌة بل 

  . ٌتم امتصاصها من النباتات دون أن تصل للبٌبة المحٌطة

ة للوعً المتزاٌد لدى المستهلكٌن جاء التوسع فً الزراعة العضوٌة للحصول علً ونتٌج
منتج مطابق للمواصفات حٌث كانت دولة اإلمارات العربٌة المتحدة من أوابل دول المنطقة 

م بشؤن المدخالت والمنتجات العضوٌة 2009( لسنة 5التً أقرت القانون االتحادي رقم )
م، وأقرت عالمة خاصة 2012( لسنة 84ر الوزاري رقم )والبحته التنفٌذٌة بالقرا

م 2012( لسنة 103وصدر بشؤنها القرار الوزاري رقم ) بالمنتجات والمدخالت العضوٌة
ومن  .( للمدخالت والمنتجات العضوٌةOrganicبشؤن اعتماد العالمة التجارٌة )عضوي، 

التربة، والتوازن البٌبً  مزاٌا انتهاج هذا النوع من النظم الزراعٌة هو تحسٌن خصوبة
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لذا كان احد خٌارات السٌاسة الزراعٌة لمتخذ  .والمحافظة علً الكابنات الحٌة الدقٌقة بها
القرار هو تشجٌع التحول من الزراعة التقلٌدٌة الً الزراعة العضوٌة حٌث شجعت الوزارة 

والسٌاسات لنشر هذا النمط من االنتاج الزراعً. كما تبنت الوزارة عدداً من اإلجراءات 
مفهوم الزراعة العضوٌة من خالل تنظٌم برامج توعوٌة وتدرٌبٌة فً هذا القطاع ومساعدة 

للمشكالت التً تواجههم كتوفٌر البدابل العضوٌة والحٌوٌة من  المزارعٌن بإٌجاد الحلول
بذور واسمدة، ومبٌدات الزمة لذلك النمط من الزراعة، وإٌجاد طرق مكافحة حٌوٌة صدٌقة 
للبٌبة تحل محل المبٌدات الكٌماوٌة، والعمل علً المساعدة فً تسوٌق تلك المنتجات محلٌا 
من خالل استحداث قنوات تسوٌقٌة مستقرة ، وتكثٌؾ دور المرشدٌن الزراعٌٌن فً توعٌة 

 المزارعٌن بؤهمٌة الزراعة العضوٌة ومزاٌاه.

 تنمٌة الؽابات:

لى الؽابات وتنمٌتها حٌث زادت مساحة الؽابات من تهتم الدولة اهتماما كبٌراً بالمحافظة ع
. وتتمٌز جهود الدولة  فً  2010ألؾ هكتار عام  317إلى  1990ألؾ هكتار عام  214

مجال زراعة الؽابات والتشجٌر بؤهمٌة كبرى وآثار بٌبٌة إٌجابٌة تتمثل فً إعادة استخدام 
ة واجتماعٌة وبٌبٌة تسهم فً مٌاه الصرؾ الصحً المعالجة فً أنشطة ذات فوابد اقتصادٌ

 للمناطق الصحراوٌة . التنمٌة المستدامة 

النتابج الربٌسة  
من تنفٌذ 
 البرامج :

 

 زٌادة استخدام تقنٌات ووسابل الري الحدٌثة التً تإدي الى ترشٌد استهالك المٌاه. -

بدون تربة إدخال التطبٌقات والممارسات والتقنٌات الحدٌثة فً الزراعة  مثل الزراعة  -
 )الزراعة المابٌة(

زٌادة اقبال المزارعٌن على استخدام مستلزمات االنتاج ذات الجودة العالٌة مثل البذور  -
واالشتال التً تتمٌز بخلوها من اآلفات أو األمراض والفٌروسات واسمدة عالٌة المواصفات 

 وتوفٌرها بؤسعار مناسبة  نتٌجة  مبادرات الوزارة المختلفة.

ة استخدام التقنٌات الزراعٌة للحد من تدهور التربة والتً اثبتت كفاءتها فً تحسٌن زٌاد -
التربة بإضافة األسمدة العضوٌة المعالجة حرارٌا وذات النوعٌة العالٌة الجودة. مثل الزراعة 
العضوٌة للحد من استخدام األسمدة الكٌمٌابٌة خاصة األسمدة ذات األثر السلبً على البٌبة 

 100، وتشجٌع استخدام األسمدة العضوٌة واالسمدة  بطٌبة الذوبان بنسبة تصل إلىوالتربة
 كبدابل لألسمدة الذاببة   %.

الحد من االستخدام المفرط للمبٌدات من خالل زراعة أصناؾ المحاصٌل المقاومة  -
والمتحملة لألمراض والتوسع باستخدام وسابل المكافحة الحٌوٌة وخاصة المصابد الالصقة 
والفرمونٌة والضوبٌة، وتشجٌع استعمال األنســجة العازلة للحشــرات للبٌـــوت المحمٌة، 
وعدم استخدام المبٌدات الزراعٌة إال فً حاالت الضرورة القصوى وتجنب ما أمكن 

 استعمال المبٌدات الجهازٌة والتخلص من فابض المبٌدات والعبوات الفارؼة بطرق آمنة.

المزارعٌن إلنتاج زراعً ذو قٌمة اقتصادٌة وٌلبً متطلبات المستهلك وذو زٌادة توجه  -
 قدرة تسوٌقٌة عالٌة.
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، ٌخفَّض التلوث، بما فً ذلك التلوث الناتج عن المؽذٌات الزابدة، إلى 2020: بحلول عام  8الهدؾ    
 .مستوٌات ال تضر بوظٌفة النظم اإلٌكولوجٌة وبالتنوع البٌولوجً

مسودة الهدؾ 
 الوطنً 

ٌخفض التلوث من المصادر المختلفة إلى مستوٌات ال تضر بوظابؾ األنظمة 
 اإلٌكولوجٌة الحساسة والتنوع البٌولوجً.

عوامل و مهددات 
التنوع البٌولوجً  

المرتبطة بهذا الهدؾ 
 ان وجدت 

 الصرؾ الصحً 

البرامج المنفذة 
 لتحقٌق الهدؾ :

 

محطة لمعالجة الصرؾ الصحً بؤحجام  60ٌتم معالجتها حالٌاً من خالل حوالً 
متوسطة وكبٌرة، تستخدم معظم هذه المحطات الربٌسٌة أسالٌب المعالجة التقلٌدٌة 

 352تشمل المعالجة الثالثٌة التً ٌنتج عنها مٌاه بجودة مرتفعة، وٌتم استخدام حوالً 
 ات الخضراء. ملٌون متر مكعب لري الشجار والمساح

ٌتم حالٌاً تطوٌر العدٌد من التدابٌر للتخفٌؾ من اآلثار السلبٌة للتخلص من نفاٌات 
 التحلٌة السابلة شدٌدة الملوحة محدودة ولوابح ومعاٌٌر حول نوعٌة التصرٌؾ.

 برنامج العلم األزرق:

أن العلم األزرق هو رمز معروؾ عالمٌا كعالمة للتمٌز الشاطا، وٌعتبر شهادة على 
الشواطا والموانا التً تحمله قد نجحت فً تطبٌق معاٌٌر صارمة تتعلق بالتوعٌة 

 البٌبٌة  وجودة المٌاه واالدارة المستدامة للمرافق والخدمات والسالمة.

، من خال عضوٌة جمعٌة االمارات للحٌاة الفطرٌة فً 2010بدأ المشروع عام  
 . -FEE -مإسسة التعلٌم الدولٌة 

 عالم زرقاء فً أربعة جهات ساحلٌة امارتٌة.أ 4: 2011فً 

 أعالم زرقاء على السواحل االمارتٌة. 8: 2012فً 

كنتٌجة للتعاون الوثٌق بٌن جمعٌة االمارات للحٌاة الفطرٌة وبلدٌة أبو ظبً صدر     
قرار بالتزام جمٌع مشروعات التنمٌة الساحلٌة المستقبلٌة فً امارة ابو ظبً بمعاٌٌر 

 م األزرق.برنامج العل

نظمت جمعٌة االمارات للحٌاة الفطرٌة عددا من ورش العمل لمشاركة المعلومات  
وبناء القدرات حول البرنامج )ابو ظبً ودبً( هذا باإلضافة الى ورشتٌن لتشجٌع 

 مشؽلً الشواطا والموانا على االنضمام الى برنامج العلم األزرق.



   74 

 

 

األنواع الؽرٌبة الؽازٌة ومساراتها، وٌحدد ترتٌبها حسب ، ت عّرؾ 2020: بحلول عام 9الهدؾ 
األولوٌة، وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوٌة أو ٌتم القضاء علٌها وتوضع تدابٌر إلدارة المسارات لمنع 

 إدخالها وانتشارها.

وتنفٌذ خطط ٌتم تحدٌد جمٌع األنواع الدخٌلة واألنواع الؽازٌة ومساراتها ووضع  مسودة الهدؾ الوطنً 
 إدارة للسٌطرة على األنواع  ذات األولوٌة.

البرامج المنفذة لتحقٌق 
 الهدؾ :

 

على تقٌٌم االنواع الدخٌلة فً الدولة ولكن   2012عملت هٌبة البٌبة ابوظبً عام  -
 لم ٌتم تحدٌد االنواع المستوطنة و الؽازٌة 

تعرٌؾ ثالث أنواع ؼازٌة فً محمٌة أشجار القرم و الحفٌة )هٌبة  2013تم فً  -
تعرٌؾ نوع دخٌل فً محمٌة جزٌرة صٌر  2010تم فً  -البٌبة و محمٌات الشارقة(

 بونعٌر  حٌث سوؾ ٌتم تطبٌق الٌات المكافحة )هٌبة البٌبة و محمٌات الشارقة(

 2012البٌبة و المٌاه(  تنفٌذ حملة نخٌلنا لمحاربة اآلفات )وزارة -

 2013تم ادراج الهدؾ اعاله فً االستراتٌجٌة الوطنٌة لألمن البٌولوجً  -

تم تشكٌل لجنة فنٌة مختصة باستٌراد الحٌوانات الى الدولة للبت فً تقٌٌم الحٌوانات  -
 2012البرٌة المدخلة للدولة 

ة فً الدولة لمكافحة هنالك العدٌد من البرامج التً تعمل علٌها السلطات المختص  -
االنواع الؽازٌة مثل صٌد الؽربان فً امارة ابوظبً و  اسر الحمام و القطط و طٌور 

 الماٌنا فً امارة دبً و مكافحة اشجار الؽوٌؾ فً االمارات الشرقٌة 

تم تنظٌم ورشة عمل شبه اقلٌمٌة بوزارة البٌبة والمٌاه  بالتعاون مع المكتب  -
رنامج األمم المتحدة للبٌبة بعنوان التصدي لألنواع الؽرٌبة اإلقلٌمً لؽرب آسٌا لب

والتً هدفت لمناقشة و تبادل  2013فبراٌر  14 -11الؽازٌة وذلك خالل الفترة من 
الخبرات مع المنظمات العالمٌة والخبراء ذات العالقة باألنواع الدخٌلة الؽازٌة 

الؽرٌبة الؽازٌة حضرتها بؽرض بناء القدرات وزٌادة التوعٌة فٌما ٌخص االنواع 
 دولة اقلٌمٌة. 15

اصدرت الدولة العدٌد من القوانٌن للحد من دخول و انتشار االنواع الؽازٌة   -
 فالدولة منها : 

فً شؤن الحجر الزراعً والمعدل بموجب  1979( لسنة 5القانون االتحادي رقم )
   1992(  لسنة 6القانون االتحادي رقم )

فً شؤن الحجر البٌطري والمعدل بموجب  1979( لسنة 6م )القانون االتحادي رق
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 1992( لسنة 7القانون االتحادي رقم )

فً شؤن إنشاء المشاتل وتنظٌم إنتاج  1992( لسنة 38القانون االتحادي رقم )
 واستٌراد وتداول الشتول. 

فً شؤن حماٌة البٌبة وتنمٌتها والمعدل  1999( لسنة 24القانون االتحادي رقم )
 2006( لسنة 12وجب القانون االتحادي رقم )بم

بشؤن تنظٌم ومراقبة االتجار الدولً  2002( لسنة 11القانون االتحادي رقم )
 بالحٌوانات والنباتات المهددة باالنقراض  

النباتٌة  فً شؤن حماٌة االصناؾ 2009( لسنة 17القانون االتحادي رقم )
ما ٌخص االنواع الؽازٌة تشمل:  استكمال الجدٌدةالخطة االستراتٌجٌة المستقبلٌة فٌ

المنظومة التشرٌعٌة فٌما ٌتعلق بالتنوع البٌولوجً وبما ٌتفق مع االتفاقٌات الدولٌة 
 ذات العالقة باألنواع الؽازٌة. 

 إنشاء قواعد بٌانات خاصة باألنواع الؽرٌبة الؽازٌة النباتٌة والحٌوانٌة فً الدولة.

 إلدارة ومكافحة االنواع الؽرٌبة الؽازٌة فً الدولة.إعداد خطة برامج لتحكم 

تطوٌر برامج لرفع مستوى الوعً فً مجال االنواع الؽازٌة فً دولة االمارات 
 العربٌة المتحدة.

و قد اعد مركز االبحاث البرٌة بوزارة البٌبة و المٌاه خطه متكامله لالنذار المبكر و 
 التصدي للمد االحمر 

 المنفذة :فعالٌة البرامج 

 

 149عملت هٌبة البٌبة ابوظبً على تقٌٌم االنواع الدخٌلة فً الدولة و تم تسجٌل  -
نوع بري ؼرٌب  و الذي ٌعتبر حجر اساس تبنى علٌه تقٌٌمات اخرى مثل تقٌٌم 

 مخاطر هذه االنواع على البٌبة و الصحة و تحدٌد سبل دخولها للدولة.

" نخٌلنا " والتً تمثل المرحلة الثانٌة من الحملة  أطلقت وزارة البٌبة والمٌاه مبادرة -
الوطنٌة لمكافحة سوسة النخٌل الحمراء على مستوى الدولة  حٌث تعتبر سوسة 
النخٌل احد االنواع الؽازٌة المإثرة بشكل كبٌر على النخٌل فً دولة االمارات و 

 بالتالً على االقتصاد و الرٌع الخاص بهذه االشجار الوطنٌة 

ة الفنٌة المختصة باستٌراد الحٌوانات دور اساسً اٌضا فً تقٌٌم الحٌوانات للجن -
المستوردة التً قد تشكل خطورة على البٌبٌة او من الممكن ان تستوطن البٌبة 

 المحلٌة 

النتابج الربٌسة  من 
 تنفٌذ البرامج :

كشفت البرامج بعض الفجوات الربٌسٌة فً الدولة فٌما ٌخص االنواع الؽازٌة و تمم 
 اعداد خطة من ضمن االستراتٌجٌة الوطنٌة لملء هذه الفجوات 

 عدد األنواع الؽازٌة المإشرات:
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حد الضؽوط البشرٌة المتعددة على الشعب  ، ت خفَّض إلى أدنى2015بحلول عام  -10الهدؾ  
األخرى التً تتؤثر بتؽٌر المناخ أو تحمض المحٌطات، من أجل  والنظم األٌكولوجٌة الضعٌفة المرجانٌة،

 .ووظٌفتها المحافظة على سالمتها

مسودة الهدؾ 
 الوطنً 

 

ٌتم وضع خطط العمل والبدء فً تنفٌذها لخفض تؤثٌرات االنشطة البشرٌة على النظم 
 لتؤثٌرات تؽٌر المناخاإلٌكولوجٌة البحرٌة الحساسة وتحسٌن مقاومتها 

عوامل و مهددات 
التنوع البٌولوجً  

المرتبطة بهذا 
 الهدؾ ان وجدت 

أهم األخطار المحدقة بالشعاب المرجانٌة تؽٌر المناخ وما ٌرافقه من ابٌضاض وازدٌاد 
 محٌطات، كذلك التلوث وردم السواحل والصٌد الجابر، لحموضة ا

البرامج المنفذة 
 لتحقٌق الهدؾ :

فعالٌة البرامج 
 المنفذة :

 تم القٌام ببرنامج رصد ومراقبة الشعاب المرجانٌة بمحمٌة جبل علً البحرٌة )بلدٌة دبً(

استزراع الشعاب المرجانٌة من قبل إدارة إبحاث البٌبة البحرٌة التابعة لوزارة البٌبة تم 
 والمٌاه ، كما ٌلً :

 عدد الشعاب المثبتة السنة

2011 800 

2012 2000 

2013 3600 
 

النتابج الربٌسة  من 
 تنفٌذ البرامج

 تثبٌت الشعاب المرجانٌة 

 عدد الشعاب المرجانٌة المثبتة  المإشرات:
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 11لهدؾ ا
فً  10على األقل من المناطق األرضٌة ومناطق المٌاه الداخلٌة و فً المابة 17، ٌتم حفظ 2020بحلول عام 

 والبحرٌة، وخصوصاً المناطق ذات األهمٌة الخاصة للتنوع البٌولوجً وخدماتالساحلٌة  المابة من المناطق
أٌكولوجٌاً للمناطق  النظام األٌكولوجً، من خالل نظم مدارة بفاعلٌة ومنصفة وتتسم بالترابط الجٌد، وممثلة

األرضٌة والمناظر وإدماجها فً المناظر الطبٌعٌة  المحمٌة وتدابٌر الحفظ الفعالة األخرى القابمة على المنطقة،
 الطبٌعٌة البحرٌة األوسع نطاقاً 

مسودة الهدؾ 
 الوطنً 

 

٪( من المناطق 14٪( من المناطق األرضٌة ومناطق المٌاه الداخلٌة، و )12ٌتم حفظ )
الساحلٌة والبحرٌة، من خالل، شبكة ممثلة للنظم اإلٌكولوجٌة من المناطق المحمٌة وذات 

االعتبار، حسب االقتضاء، ربط المناطق ذات األهمٌة الخاصة إدارة فّعالة، مع األخذ فً 
 ٌولوجً وخدمات النظام اإلٌكولوجًللتنوع الب

البرامج المنفذة 
 لتحقٌق الهدؾ :

فعالٌة البرامج 
 المنفذة :

 محمٌة طبٌعٌة بالدولة( 22إنشاء )

 (2013القٌام بمسوحات لٌلٌة بالمحمٌات الطبٌعٌة )بلدٌة دبً 

 مساحة المحمٌات فً الدولة المإشرات:

قصص نجاح او 
 فشل 

 EPIتحسن ترتٌب الدولة فً مإشر التنوع البٌولوجً الفرعً ضمن مإشر اإلداء البٌبً )
 . 2014( عام  15والمركز عام )   2012( عام   23( حٌث إحتلت الدولة المركز ) 

 12الهدؾ  
المهددة باالنقراض وتحسٌن وإدامة حالة حفظها، وال األنواع المعروفة  ، منع انقراض2020بحلول عام  -12

 لألنواع األكثر تدهوراً  سٌما بالنسبة

مسودة الهدؾ 
 الوطنً 

٪( من أكثر األنواع تهدٌداً 70ٌتم تطوٌر وتنفٌذ برامج لتحسٌن حالة الصون لـ )
 باالنقراض.

ة البرامج المنفذ
 لتحقٌق الهدؾ :

 الكابنات الحٌةصندوق محمد بن زاٌد للمحافظة على 

وهو مشروع ضمن المشارٌع الرابدة بالدولة والتً تهدؾ إلى الحفاظ على الحٌاه  
الفطرٌة والتنوع البٌولوجً حٌث ٌهتم فً المقام األول إلى االرتقاء بمستوى أهمٌة أنواع 

  :الكابنات الحٌة والمحافظة علٌها من خالل
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المستوى المٌدانً والتً تحدث فرقاً على توفٌر الدعم المالً للمبادرات التً تتم على  -
  .أرض الواقع وتساهم فً بقاء األنواع

دعم أولبك الذٌن ٌمثلون بتفانٌهم والتزامهم ومعرفتهم دعامًة أساسًٌة إلنقاذ األنواع  -
  .موطنها الطبٌعً الحٌة، وتقدٌم المساعدة للجهود المبذولة للمحافظة على الكابنات فً

بالمحافظة على الكابنات الحٌة وتحفٌز االهتمام فً أوساط الشباب رفع مستوى الوعً  -
 المٌزانٌة  .فً مجاالت العلوم الطبٌعٌة

المزٌد من المساهمات لدعم المحافظة على األنواع الحٌة فً مختلؾ أنحاء   جذب -
  .العالم

فهو تمتد هبات الصندوق إلى كافة الكابنات الحٌة حول العالم دون تحٌز أو تمٌٌز،  
ٌستقبل طلبات الدعم المالً من نشطاء المحافظة على الكابنات الحٌة من جمٌع أنحاء 
العالم، وٌعمل حالٌاً على توفٌر الدعم المالً للمشارٌع المهتمة بشكل مباشر بالمحافظة 
على أّي من أنواع النباتات والحٌوانات والفطرٌات المهددة باالنقراض، وذلك وفقاً 

 .ٌم مستقلةلموافقة لجنة تقٌ

 
 

 
  (140)الثدٌٌات

 (51) الطٌور

 
 (35) النبات

 
 (57) الزواحؾ

 
  (28) البرمابٌات

 (18) األسماك

 
 (22) الالفقارٌات  

بالعدٌد من المشارٌع والتً تمثلت فً خالل األعوام  ٌؽطً الصندوق جمٌع قارات العالم
 ( فٌما ٌلً:2013 – 2010الثالث المنصرمة )

أمرٌكا  –( 48ة )أمرٌكا الشمالٌ –( 11اوروبا ) –( 104أسٌا ) –( 117أفرٌقٌا )
 (  44الجنوبٌة )

 

 حماٌة السالحؾ البحرٌة المهددة باإلنقراض 
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بالتعاون مع الصندوق العالمً لصون الطبٌعة تقوم جمعٌة االمارات للحٌاة الفطرٌة  
(EWS-WWF بتتبع سالحؾ منقار الصقر عبر الخلٌج لمراقبة أنماط سلوكٌاتها )

سلحفاة أنثى  32وتحركاتها حٌث تم تثبٌت أجهزة تتبع عبر األقمار الصناعٌة على عدد 
تم  لٌصل اجمالً عدد السالحؾ التً 2012فً مرحلة ما قبل وضع البٌض خالل عام 

سلحفاة على مدى ثالث سنوات ، حٌث تساهم النتابج األولٌة لهذه  75متابعتها الى 
البرامج فً االستراتٌجٌة العالمٌة للصندوق العالمً لصون الطبٌعة والمتعلقة بالسالحؾ 
البحرٌة والجهود الدولٌة الرامٌة للحفاظ على السالحؾ البحرٌة من خطر االنقراض ، 

مساهمة فً نشر الوعً حول التحدٌات التً تواجه السالحؾ البحرٌة هذا باإلضافة الى ال
 من خالل حملة سباق الخلٌج الكبٌر للسالحؾ البحرٌة التً اجرتها الجمعٌة.

هذا باإلضافة الى ما تقوم به المحمٌات الطبٌعٌة بالدولة من خطط وبرامج تهدؾ فً  -
باإلنقراض مثل سالحؾ منقار  المقام االول المحافظة على السالحؾ البحرٌة المهددة

للتعشٌش  اتخذت من شواطا تلك المحمٌات مركزاً  الصقر، والسالحؾ الخضراء والتً
 محمٌة صٌر بونعٌر فً الشارقة .ر صالحعلى سبٌل المثال ال 

 

محمٌة صٌر بونعٌر  –مثبت علٌها جهاز للتتبع  سلحفاة منقار الصقر(  14صورة رقم ) 
 )موقع رامسار(

كما عمل مركز حماٌة و إكثار حٌوانات شبه الجزٌرة العربٌة المهدده باإلنقراض على 
-1حماٌة و إكثار الكثٌر من هذه الحٌوانات فً ما ٌلً تقرٌر حالة الحماٌة فً الفترة من 

 2013-12-31الى  1-2010

 نوع 13زواحؾ: 

 نوع 114طٌور: 

 نوع 49ثدٌات: 
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ب العربً و الكوبرا العربٌه المهدده باإلنقراض و من الزواحؾ تم إكثار نوعان هما الض
 التً ٌعتبر اكثارها فً األسر من اهم إنجازات مركز اإلكثار بالشارقة

 نوع من ضمنها نسر جرٌفون األسمر المهدد باإلنقراض. 15من الطٌور تم إكثار 

الهر و  نوع من أهمها الشٌتا الوسط افرٌقٌة و الوشق العربً و 34من الثدٌات تم إكثار 
فة الى الؽزالن بنوعٌها و قط جوردون البري و النمر العربً و الذبب العربً باإلضا

 المها.

 

 (2013( للذبب العربً ) هٌبة البٌبة و المحمٌات بالشارقه 15صورة رقم )

 قامت بلدٌة دبً بالتالً:

 (2013-2012تحسٌن موابل الطٌورالخواضة بمحمٌة رأس الخور ) -
بناء أعشاش صناعٌة لطابر العقاب النسري بمحمٌة رأس الخور لتشجٌع الطاببر  -

 (.2013على التعشٌش فً المحمٌة )
 (.2013تشٌٌد تالل ترابٌة لتعشٌش طٌور الوروار بمحمٌة رأس الخور بدبً ) -
-2011سلحفاة بحرٌة بواسطة مركز دبً لتؤهٌل السالحؾ ) 500إنقاذ حوالً  -

2012.) 
من السالحؾ البحرٌة بواسطة مركز دبً لتؤهٌل السالحؾ  350إطالق حوالً  -

(2011) 
-2010مراقبة مستمرة لمناطق تعشٌش السالحؾ بمحمٌة جبل علً البحرٌة ) -

2013) 
توفٌر التؽذٌة المستمرة لطٌور الفالمنجو بمحمٌة رأس الخور بواسطة مكتب  -

 حماٌة الحٌاة الفطرٌة.
ة والمستوطنة فً محمٌة رأس الخور بدء مشروع تحجٌل الطٌور البرٌة المهاجر -

 (2014للحٌاة الفطرٌة لتتبع هجراتها )
 (2013-2010إحصاء الطٌور بشكل دوري فً المحمٌات الطبٌعٌة ) -
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قصص نجاح او 
 فشل 

 برامج الحفاظ على الحبارى

والذي ٌهدؾ إلى  1977للحفاظ على الحبارى منذ عام  تم تؤسٌس الصندوق الدولً
المؽفور له بإذن هللا الشٌخ زاٌد بن سلطان آل نهٌان فً استعادة أعداد مواصلة تنفٌذ رإٌة 

مستدامة من طٌور الحبارى فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة. وقد توسع الصندوق فً 
تطبٌق هذه الرإٌة لٌلعب دوراً قٌادٌاً فً المحافظة على الحبارى على امتداد نطاق 

 ة. حٌث تتمثل رسالة هذا الصندوق فً ما ٌلً:انتشارها فً الدول والمناطق المختلف

 تؤمٌن أعداد مستدامة من طابر الحبارى والحفاظ على التراث الثقافً -

توفٌر البٌبة األمثل للحفاظ على طابر الحبارى من خالل التخطٌط لالستفادة من جمٌع  -
زٌز الموارد المتوفرة من أجل الحفاظ على مجموعات الحبارى وزٌادة أعدادها وتع

 وجودها المستدام فً البرٌة.

المحافظة على طابر الحبارى وحماٌته: تحقٌق هذا الهدؾ بكل الوسابل المتاحة لٌظل  -
الصندوق مصدراً رابداً للمعلومات المتعلقة باألعداد والمجموعات البرٌة واإلكثار فً 

 األسر.

ام فً صون تراث تؤكٌد أهمٌة طابر الحبارى فً الصقارة والتراث الثقافً: اإلسه -
الصقارة العربٌة وضمان انتقالها إلى األجٌال القادمة من خالل الحفاظ على وجود أعداد 

 مستدامة من طٌور الحبارى.

 :الصندوق حالٌاً إدارة ثالثة مراكز إكثار هً ٌتولى 

 المركز الوطنً لبحوث الطٌور" فً منطقة سوٌحان بؤبوظبً" -

 الفطرٌة" فً المملكة المؽربٌة مركز اإلمارات لتنمٌة الحٌاة" -

 مركز الشٌخ خلٌفة إلكثار الحبارى" فً جمهورٌة كازاخستان بآسٌا الوسطى" -

كما ٌعتزم الصندوق ضمن خططه المستقبلٌة تؤسٌس المزٌد من مراكز اإلكثار فً دول 
أخرى تقع ضمن نطاق االنتشار الجؽرافً لطابر الحبارى، إضافًة إلى مركز فً سٌح 

 .ؤبوظبًالسلم ب

حبارى   48,887:بإكثار  إلى اآلن 1996وقد قامت المراكز  التابعة للصندوق من عام 
 حبارى شمال إفرٌقٌة 111,336آسٌوٌة و 

 : وإطالق

 حبارى شمال إفرٌقٌة 65,587حبارى آسٌوٌة   9,528

ألؾ طابر حبارى شمال  50أما الهدؾ المستقبلً للصندوق فسٌكون إكثار وإطالق 
 .آسٌوٌة كل عامإفرٌقٌة و
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و ٌستثمر الصندوق موارده المتاحة من أجل فهم سلوكٌات طابر الحبارى وشروط البٌبة 
الصحٌة التً ٌمكن فٌها أن ٌعٌش وٌستمر. أما دراسات الحٌاة النباتٌة والحٌوانٌة التً 
أجراها الصندوق فقد أنتجت فهماً أفضل للحاجات الؽذابٌة لطابر الحبارى. كما كشفت 

تتبع الحبارى بمساعدة األقمار الصناعٌة الكثٌر من الجوانب الؽامضة فً حٌاة عملٌة 
الطابر الخجول بما فً ذلك سلوكٌات التكاثر، وآلٌات التعاٌش، ومسارات الهجرة، 
ومواقع االنتشار المفضلة، ومناطق اإلشتاء. وتسهم فرق األبحاث التابعة للصندوق 

ماٌة الطابر المهدد باعتمادها أحدث األسالٌب الدولً للحفاظ على الحبارى فً جهود ح
 .واالبتكارات العملٌة أثناء عملها على األرض

 13الهدؾ  
الجٌنً للنباتات المزروعة وحٌوانات المزارع والحٌوانات األلٌفة  ، الحفاظ على التنوع2020بحلول عام 

فضالً عن  القٌمة االجتماعٌة واالقتصادٌة لألقارب البرٌة، بما فً ذلك األنواع األخرى ذات والتنوع الجٌنً
 .تنوعها الجٌنً القٌمة الثقافٌة، ووضع وتنفٌذ إستراتٌجٌات لتقلٌل التآكل الجٌنً وصون

مسودة الهدؾ 
 الوطنً 

 ٌتم حفظ وحماٌة الموارد الوراثٌة الهامة فً الدولة .

البرامج المنفذة 
 لتحقٌق الهدؾ :

 

 -بشؤن الموارد الوراثٌة لألؼذٌة والزراعة 2013( لسنة 9رقم ) إصدار قانون إتحادي -
السٌر بإجراءات إنضمام الدولة إلى بروتوكول ناؼوٌا بشؤن الحصول على الموارد 

 الوراثٌة والتقاسم العادل والمنصؾ للمنافع الناشبة عن إستخدامها 

 من قبل هٌبة البٌبة أبوظبً   النباتٌة ٌجري العمل على إنشاء بنك للموارد الوراثٌة -

 حفظ الموارد الوراثٌة بالدولة من خالل بنوك الجٌنات الوطنٌة المإشرات:

 14الهدؾ 

األٌكولوجٌة التً توفر خدمات أساسٌة، بما فً ذلك الخدمات  ، استعادة وصون النظم2020بحلول عام 

مراعاة احتٌاجات النساء والمجتمعات  فً الصحة وسبل العٌش والرفاهة، مع المرتبطة بالمٌاه، وتسهم
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 والمحلٌة والفقراء والضعفاء األصلٌة

 

مسودة الهدؾ 
 الوطنً 

٪( من خطط اعاده تؤهٌل النظم اإلٌكولوجٌة المتدهورة التً 90ٌنفذ ما ال ٌقل عن )
 توفر خدمات أساسٌة.

البرامج المنفذة 
 لتحقٌق الهدؾ :

فعالٌة البرامج 
 المنفذة :

 وإجراءات حماٌة المٌاه الجوفٌةجهود 

 التشرٌعات 

هناك مجموعة من القوانٌن لكن ، واستخراج المٌاه الجوفٌةال ٌوجد تشرٌع اتحادي لتنظٌم 
و المحلٌة التً صدرت فً السنوات القلٌلة الماضً بهدؾ تنظٌم حفر اآلبار الجوفٌة 

بشؤن تنظٌم حفر آبار المٌاه  ( لسنة6منها القانون رقم )استؽالل المٌاه الجوفٌة و حماٌتها 
فً شؤن تنظٌم حفر اآلبار  2006( لسنة 5الجوفٌة فً إمارة أبوظبً والقانون رقم )

الجوفٌة فً إمارة رأس الخٌمة، إضافة إلى النظم والقرارات المعمول بها فً باقً 
 اإلمارات.

رٌعات وهناك بعض التشرٌعات والنظم األخرى ذات العالقة ؼٌر المباشرة منها التش
والقرارات الصادرة بتنظٌم استخدام المبٌدات ومخصبات التربة، والتخلص من النفاٌات 

 والمواد الخطرة.. وؼٌرها.

 إنشاء السدود 

بالنظر إلى األهمٌة التً تلعبها السدود فً حجز مٌاه األمطار الستخدامها فٌما بعد 
بتؽذٌة مخزون المٌاه الجوفً، خاصة وأن التؽذٌة الطبٌعٌة ال تشكل سوى نسبة ضبٌلة 

% ، فقد اهتمت دولة 10من كمٌة المٌاه المسحوبة وال تتجاوز بؤي حال من األحوال 
سداً تبلػ طاقتها  130إنشاء السدود، والتً ٌبلػ عددها اآلن اإلمارات العربٌة المتحدة ب

 ملٌون متر مكعب. 120التخزٌنٌة 

 تعدٌل األنماط الزراعٌة ووسابل الري

%( من إجمالً 60نظراً ألن الزراعة هً المستهلك األكبر للمٌاه فً الدولة )حوالً 
استخدام أنماط زراعٌة المٌاه المستهلكة، فقد اتجهت الدولة فً السنوات األخٌرة إلى 

حدٌثة تقلل من استهالك المٌاه من خالل تشجٌع العاملٌن فً القطاع الزراعً على 
استخدام وسابل وأسالٌب الري الحدٌثة وتدرٌبهم على استخدامها، ومن خالل توفٌر 
شبكات ري حدٌثة للمزارع بؤسعار تكاد تكون مجانٌة فً بعض األحٌان، وقد نجحت 

لحوظاً فً تعمٌم استخدام هذه الوسابل، إذ زادت مساحة المناطق الدولة نجاحاً م
%. وعالوة على ذلك 70المزروعة التً تروى عن طرٌق استخدام تلك الوسابل على 

تلجؤ بعض الجهات المعنٌة إلى وضع خطط تحدد معاٌٌر ومواصفات خاصة لنوعٌة 
والشروط العامة المٌاه والمحاصٌل التً ٌجب زراعتها وتحدد المساحة والضوابط 

للخطة، بل تذهب أبعد من ذلك فً تحدٌد األصناؾ واألنواع التً ٌجب زراعتها تبعاً 
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 لنوعٌات المٌاه المتوفرة.

كما اهتمت الدولة بالتوسع فً زراعة األشجار والنباتات المقاومة للملوحة، واألشجار 
 والنباتات ذات االستهالك القلٌل للمٌاه األنواع.

أٌضاً حظر استخدام المواد الكٌمٌابٌة كمخصبات للتربة لتالفً األضرار وشمل االهتمام 
 التً ٌمكن أن تحدثها للمٌاه الجوفٌة، واستبدالها باألسمدة العضوٌة.

 : مٌاه التحلٌة 

تشكل مٌاه التحلٌة المصدر الثانً لموارد المٌاه فً الدولة، وتعتمد عملٌات التحلٌة على 
مٌاه البحر أو مٌاه اآلبار الجوفٌة شدٌدة الملوحة. وتتفاوت نسبة االعتماد على مٌاه 

% من مصادر 37التحلٌة من إمارة إلى أخرى، إالّ أنه ٌمكن القول أنها توفر حوالً 
وتذهب معظم المٌاه المحالة إلى االستخدام المنزلً والتجاري  المٌاه فً الدولة.

 والصناعً.

وقد استثمرت الدولة مبالػ طابلة فً إنشاء وتطوٌر محطات تحلٌة المٌاه فً الدولة 
بهدؾ تلبٌة االحتٌاجات المتزاٌدة لمختلؾ االستخدامات. وهناك خطط ومشارٌع مستقبلٌة 

 ذه المتطلبات.ضخمة لدى الجهات المعنٌة لمواجهة ه

وتؤخذ كافة الهٌبات والمإسسات المشرفة على تحلٌة مٌاه البحر االعتبارات البٌبٌة 
بالحسبان، سواًء من خالل استخدام النظم والتقنٌات الحدٌثة، أو من خالل اتخاذ 
االحتٌاطات واإلجراءات المناسبة للتؤكد من عدم حدوث التلوث الحراري أو التؤثٌر على 

 لبحر، أو من خالل استخدام وقود أقل تلوٌثاً للبٌبة لتسٌٌر عمل المحطات.جودة مٌاه ا

 مٌاه الصرؾ الصحً المعالجة

اهتمت الدولة بالتوسع فً إنشاء محطات الصرؾ الصحً وزٌادة طاقة القابم منها، 
واستخدام أحدث النظم والتقنٌات لتنقٌة مٌاه الصرؾ الصحً إلعادة استخدامها، التً 

وقت الحاضر على ري المسطحات الخضراء فً المدن والزراعات فً التتركز 
 .التجمٌلٌة فً الشوارع الداخلٌة والخارجٌة

% من موارد المٌاه، تستخدم 12، وتساهم حالٌا مٌاه الصرؾ الصحً المعالجة بحوالً 
 معظمها فً ري المسطحات الخضراء والزراعة التجمٌلٌة.

ستخدام مٌاه الصرؾ الصحً المعالجة بشكل تسعى دولة االمارات الى زٌادة نسبة ا
ثالثٌا او المعالجة الى المستوى الرابع فً الزراعة االنتاجٌة ) مثال ٌتم حالٌا تنفٌذ 

مزرعة بمٌاه الصرؾ الصحة المعالجة فً منطقتً  216محطة معالجة متقدمة لري 
افتتاحها فً  ملٌون جالون ٌومٌا و قد تم 6النهضة و الوثبة بؤبوظبً( بطاقة انتاجٌة 

 ( 2012دٌسمبر 

 التخزٌن االستراتٌجً للمٌاه 

الطبقات  بدأت هٌبة البٌبة بؤبوظبً بتنفٌذ مشروع تجرٌبً لتخزٌن المٌاه المحالة فً
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وٌهدؾ هذا ،  (ASR)  الحقن الصناعً و االسترجاع  الصخرٌة المابٌة باستخدام نظام
لون من المٌاه العذبة المحالة بلٌون جا 30المشروع إلى إنشاء احتٌاطً ٌقدر بنحو 
فً خزان المٌاه  المنتجة من تحلٌة ماء البحركجزء من مشروع تخزٌن واستخراج المٌاه 

ملٌون  20بطاقة إنتاجٌة تقدر بـنحو  بشكل نهابً . وسٌعمل للمشروعالجوفٌة الطبٌعٌة
 شحنملٌون جالون ٌومٌاً. وسٌعاد  100جالون ٌومٌاً، مع إمكانٌة زٌادة سعته إلى 

 وسٌحدد هذا المشروع التجرٌبً الجدوى .ٌوم فً العام 200الطبقات الصخرٌة خالل 
االقتصادٌة من حٌث المبدأ إلنشاء مشروع تخزٌن واستخراج المٌاه من الصخور المابٌة 

المنطقة الشرقٌة إلمارة أبوظبً، وسٌتٌح قٌاس فرص نجاح المشروع الكامل الذي  فً
 مابً تالٌة فً حالة ثبوت جدواه لٌتم استخدامه كموردسٌتم إنشاإه فً المرحلة ال

 .استراتٌجً فً الحاالت الطاربة

 (2014-2013مشروع استخالص الكربون فً مناطق أشجار القرم )بلدٌة دبً 

 15الهدؾ 
النظم األٌكولوجٌة على التحمل ومساهمة التنوع البٌولوجً فً مخزون  ، إتمام تعزٌز قدرة2020بحلول عام 

 فً المابة على األقل من النظم األٌكولوجٌة 15الحفظ واالستعادة، بما فً ذلك استعادة  الكربون، من خالل
 .التصحر المتدهورة، مما ٌسهم بالتالً فً التخفٌؾ من تؽٌر المناخ والتكٌؾ معه ومكافحة

مسودة الهدؾ 
 الوطنً 

عن طرٌق حماٌة والبدء ٌتم تحسٌن مساهمة األنظمة اإلٌكولوجٌة فً مخزون الكربون 
٪( من الموابل المتدهورة، مما ٌساعد فً تخفٌؾ آثار 50بإعادة تؤهٌل ما ال ٌقل عن )

 تؽٌر المناخ والتصحر.

البرامج المنفذة 
 لتحقٌق الهدؾ :

 الكربون االزرق دراسة  مبادرة تم اإلشارة إلى الموضوع ضمن  

 16الهدؾ  
ناؼوٌا للحصول على الموارد الجٌنٌة والتقاسم العادل  بروتوكول، ٌسري مفعول 2015بحلول عام 

 استخدامها، وٌتم تفعٌله، بما ٌتماشى مع التشرٌع الوطنً والمنصؾ للمنافع الناشبة عن

الهدؾ ودة مس
 الوطنً 

 

 ، ٌتم حفظ وحماٌة الموارد الوراثٌة الهامة فً الدولة.2021بحلول عام 

اإلتفاقٌات ذات الصلة بالتنوع البٌولوجً بشكل فّعال ، ٌتم تنفٌذ 2021بحلول عام 
 ومتسق.
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البرامج المنفذة 
 لتحقٌق الهدؾ :

 

  . وزارة الخارجٌة ووزارة المالٌة بشؤن اإلنضمام إلى البروتوكول مخاطبة  -

إعداد مسودة قانون إتحادي بشؤن تنظٌم الحصول على الموارد الوراثٌة وتقاسم المنافع  -
 إستخدامها الناشبة عن 

فعالٌة البرامج 
 المنفذة :

 الحصول على موافقة وزارة الخارجٌة ووزارة المالٌة بشؤن اإلنضمام إلى البروتوكول  

النتابج الربٌسة  
 من تنفٌذ البرامج

 إلى البروتوكول الدولة  موافقة  مجلس الوزراء على إنضمام

 إعداد قانون إتحادي بشؤن الحصول وتقاسم المنافع

 إعداد الالبحة التنفٌذٌة للقانون اإلتحادي.  

 17الهدؾ 
، ٌكون كل طرؾ قد أعد واعتمد كؤداة من أدوات السٌاسة، وبدأ فً تنفٌذ استراتٌجٌة 2015بحلول عام 

 وخطة عمل وطنٌة للتنوع البٌولوجً بحٌث تكون فعالة وتشاركٌة ومحدثة

مسودة الهدؾ 
 الوطنً 

من قبل الحكومة االتحادٌة وبدأ تنفٌذ برامجها  ًاستراتٌجٌة التنوع البٌولوج ٌتم اعتماد
 على كافة المستوٌات فً الدولة.

البرامج المنفذة 
 لتحقٌق الهدؾ :

 األمم اعداد مسودة االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع البٌولوجً بالتعاون مع برنامج
 أسٌا.  لؽرب اإلقلٌمً المكتب للبٌبة المتحدة

فعالٌة البرامج 
 المنفذة :

 

 وتنقٌح ورش وطنٌة والتً جمعت الشركاء الوطنٌن  و تمت مراجعة 3تم اعداد 
 العربٌة اإلمارات دولة فً البٌولوجً التنوع حالة شملت والتً المواضٌع من العدٌد
 بالدولة المتوفرة المعلومات مجال فً والفجوات لها، ٌتعرض والتهدٌدات التً المتحدة
 المعنٌٌن للشركاء البٌولوجً، وتحلٌل للتنوع الوطنٌة االستراتٌجٌة إعداد لؽاٌات
 .العمل وخطط الوطنٌة وللمإشرات األهداؾ مقترحات ووضع االستراتٌجٌة، بإعداد

النتابج الربٌسة  من 
 تنفٌذ البرامج :

 

 لها ٌتعرض التً والتهدٌدات بالدولة الراهنة البٌولوجً التنوع تم تحدٌد حالة

 بالدولة المتوفرة والبٌانات المعلومات مجال فً الفجوات

 االستراتٌجٌة و التً قد توجد لدٌهم معلومات  بإعداد المعنٌٌن للشركاء تحلٌل

 البٌولوجً لتنوع الوطنٌة والمإشرات األهداؾ إعداد مسودة 
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 الوطنٌة االهداؾ لتحقٌق العمل خطط مسودة اعداد

 العمل الوطنٌةبدء تنفٌذ خطة  المإشرات 

 18الهدؾ  

، احترام المعارؾ واالبتكارات والممارسات التقلٌدٌة للمجتمعات األصلٌة والمحلٌة ذات 2020بحلول عام 

الصلة بحفظ التنوع البٌولوجً واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المؤلوؾ للموارد البٌولوجٌة، رهنا 

ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل فً تنفٌذ االتفاقٌة مع المشاركة  بالتشرٌع الوطنً وااللتزامات الدولٌة

 الكاملة الفعالة للمجتمعات األصلٌة والمحلٌة، وذلك على جمٌع المستوٌات ذات الصلة.

مسودة الهدؾ 
 الوطنً

األخذ بعٌن اإلعتبار الممارسات والمعارؾ واالبتكارات التقلٌدٌة ذات الصلة بالحفظ 
لمستدام للتنوع البٌولوجً عند تطوٌر السٌاسات والتشرٌعات المحلٌة واالستخدام ا

 والوطنٌة.

البرامج المنفذة 
 لتحقٌق الهدؾ :

 االهتمام بالرٌاضات التراثٌة والتقلٌدٌة

 عٌة النباتٌة واستخدامتها الطبٌةاصدار أبحاث وتقارٌر علمٌة حول أهمٌة الموارد الطبٌ

فعالٌة البرامج 
 المنفذة

العدٌد من الجمعٌات البٌبٌة وكذلك جمعٌات التراث والتً تحافظ على المعارؾ إنشاء 
 التقلٌدٌة والموروثات المحلٌة

 إنشاء مشاتل وحدابق نباتٌة لألنواع المحلٌة

ٌتم االستفادة من االبحاث العلمٌة حول أهمٌة النباتات فً تصنٌع بعض المستحضرات 
 الطبٌة

 ت العالقة بالتراث التارٌخًاذ ٌة والمهددة باإلنقراضإنشاء مراكز إكثار لألنواع المحل

  عدد المعارؾ التً ٌتم االستفادة منها فً اتخاذ القرارات المإشرات:

قصص نجاح او 
 فشل 

قٌام العدٌد من جمعٌات التراث بدور فعال فً تعزٌز المعارؾ التقلٌدٌة والموروثات 
 المحلٌة
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 19الهدؾ   

، إتمام تحسٌن المعارؾ والقاعدة العلمٌة والتكنولوجٌات المتعلقة بالتنوع البٌولوجً، وقٌمة، 2020بحلول عام  

ونقلها  ووظٌفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه المعارؾ والقاعدة والتكنولوجٌات

 وتطبٌقها على نطاق واسع.

مسودة الهدؾ 
 الوطنً

  على األقل من 75تنفٌذ برامج للتوعٌة تستهدؾ جمٌع سكان الدولة على أن ٌكون ٪
 مواطنً الدولة على علم بقٌم التنوع البٌولوجً، وحماٌته، واستخداماته المستدامة.

  تقٌٌم ومراقبة حالة واتجاه عناصر التنوع البٌولوجً الربٌسٌة بالدولة وربطها بعملٌة
 صنع القرار

المنفذة البرامج 
 لتحقٌق الهدؾ :

 قواعد البٌانات البٌبٌة التً تدار من قبل الوزارة والسلطات المختصة وجمعٌات النفع العام

 انشاء مبادرة أبوظبً العالمٌة للبٌانات البٌبٌة

فعالٌة البرامج 
 المنفذة

 ٌتم العمل على انشاء قواعد البٌانات وربطها الكترونٌاً مما ٌسهل الوصول إلٌها

 عدد قواعد البٌانات البٌبٌة والمتعلقة بالتنوع البٌولوجً المإشرات:

قصص نجاح او 
 فشل 

 

هناك العدٌد من المبادرات أهمها مبادرة أبوظبً العالمٌة للبٌانات البٌبٌة والتً قامت 
 بمشروع )الكربون األزرق( وأطلس التؽٌرات البٌبٌة فً المنطقة العربٌة

 المحمٌات الطبٌعٌةقاعدة بٌانات إنشاء 

 20لهدؾ ا  

، كحد أقصى، ٌنبؽً إحداث زٌادة محسوسة فً المستوٌات الحالٌة لحشد الموارد المالٌة 2020بحلول عام  

من جمٌع  المصادر، وفقا للعملٌة الموحدة  2020-2011للتنفٌذ الفعال للخطة اإلستراتٌجٌة للتنوع البٌولوجً 

حشد الموارد. وٌخضع هذا الهدؾ للتؽٌٌرات اعتمادا على تقٌٌمات االحتٌاجات إلى  والمتفق علٌها فً إستراتٌجٌة

 الموارد التً ستعدها األطراؾ وتبلػ عنها.

مسودة الهدؾ 
 الوطنً

تخصص الموارد المالٌة والبشرٌة والتقنٌة الكافٌة للتنفٌذ الفّعال لإلستراتٌجٌة الوطنٌة 
 االتحادي والمحلً للتنوع البٌولوجً للدولة على المستوٌٌن
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  5102لعام  المساهمة فً تحقٌق األهداف اإلنمائة

 منذ اإلنمابٌة الشاملة النهضة لتحقٌق التنفٌذٌة وبرامجها تنفٌذ خططها المتحدة العربٌة اإلمارات واصلت دولة

 التنمٌة اساسٌاً فً محوراً  ٌشكل البٌبة على الحفاظ أن البداٌة أدركت منذ وقد ، 1971 عام نهاٌة فً إنشابها

 البٌبة الحفاظ على متطلبات والتنمٌة البناء عملٌة تراعً أن حرصت على ولذا المجاالت، مختلؾ فً المستدامة

 طبٌعة الدولة االعتبار بعٌن آخذة المجال، هذا فً والتوصٌات الدولٌة التجارب إلى تستند معاٌٌر وفق

 ذلك بموضوع كل وعالقة لسكانها، الثقافً والتنوع اقتصادها وصناعاتها، وتركٌبة طبٌعة وتؤثٌر وخصوصٌاتها،

 .الشاملة التنمٌة

 والتنمٌة )قمة للبٌبة المتحدة األمم مإتمر نتابج إلى البٌبة وحماٌتها على الحفاظ مجال فً الدولة تجربة تستند

التنمٌة  مبدأ َتَبّنً سٌما ال قرارات، من عنه صدر وما 1992 عام بالبرازٌل جانٌرو دي رٌو فً  )األرض

 أول الهامة والدة الدولٌة المنتدٌات بهذه االهتمام هذا وقد تجلى ، 21 _ال للقرن البٌبٌة األولوٌات وكذلك المستدامة

 وزارة جانب إنشاء إلى ،1993 عام للبٌبة االتحادٌة الهٌبة هً بالشؤن البٌبً تعنى مستقلة اتحادٌة حكومٌة هٌبة

 مختلؾ فً حماٌة البٌبة أجهزة وتعزٌز البٌبٌة الهٌبات من العدٌد وكذلك إنشاء الدولة، فً البٌبة بشإون متخصصة

 القوانٌن من صدورمجموعة أهمها كان اإلنجازات من الكثٌر المرحلة فً هذه تحققت حٌث الدولة، إمارات

 واألنظمة وتنمٌتها حماٌة البٌبة شؤن فً 1999 لسنة ( 24)  رقم االتحادي مقدمتها القانون وفً البٌبٌة نظمةواأل

 العمل "، و"خطة البٌبٌة "االستراتٌجٌة الوطنٌة أهمها عدٌدة مبادرات وتنفٌذ بموجبه، وإطالق صدرت التً البٌبٌة

 بالبٌبة المعنٌة كافة الجهات فٌه شاركت سنوات ثالث استؽرق عمل بعد  2000عام   فً " الوطنٌة البٌبً

 وتبنً البٌبة بحماٌة التزام الدولة ولتعزٌز ،)األرض قمة( لنداء تلبٌةً  الهام هذا المشروع وضع جاء حٌث والتنمٌة،

 للتنمٌة الوطنٌة التخطٌط فً عملٌات البٌبٌة  االعتبارات أخذ على التؤكٌد طرٌق المستدامة عن التنمٌة مبادئ

 .المستدامة تحقٌق التنمٌة فرص وتعزٌز

البرامج المنفذة 
 لتحقٌق الهدؾ :

ٌتم تخصٌص ورصد المٌزانٌات المتعلقة بكل خطة واستراتٌجٌة بٌبٌة على المستوى 
 الحكومةاإلتحادي والمحلً بشكل كامل من قبل 

فعالٌة البرامج 
 المنفذة

 ٌتم تنفٌذ البرامج بشكل فعال

 المتعلقة بالتنوع البٌولوجًنسبة إنجاز البرامج واألنشطة  المإشرات:

قصص نجاح او 
 فشل 

 تنفٌذ كافة البرامج واألنشطة خالل الفترة المحددة
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  العذبة، التلوث، المٌاه التالٌة: الربٌسٌة البٌبٌة األولوٌات المتحدة إلى العربٌة اإلمارات دولة استراتٌجٌة تستند 

  .البٌولوجً والتنوع األرض موارد  الحضرٌة، البٌبة البحرٌة، البٌبة

 وذلك لقٌاسها مإشرات كمٌة ووضع ؼاٌات ثالث تحدٌد تم فقد البٌبٌةاالستدامة  ضمان هدؾ تحقق مدى ولمتابعة

 :التالً النحو على

 

 

 بالغابات المغطاة األراضً مساحة نسبة

 بلؽت مساحة المتحدة، لألمم والزراعة األؼذٌة منظمة حسب معاٌٌر والمستخدمة المتاحة الوطنٌة للبٌانات وفقا

 مقارنة 2010 عام هكتار ألؾ 317 حوالً المتحدة اإلمارات العربٌة دولة فً المزروعة )األحراج( الؽابات

 .  1990عام  هكتار ألؾ 245 قدرها بمساحة

 

 2010-1990( تطور مساحات الؽابات بالدولة خالل الفترة من 8 شكل رقم )
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 ًالتنوع البٌولوج على للمحافظة المحمٌة األراضً مإشر

 ذلك وقد تمّثل البٌولوجً، التنوع على الحفاظ مجال فً الدول الرابدة من المتحدة العربٌة اإلمارات دولة تعتبر

 لحماٌة صممت والبرامج التً الخطط من العدٌد ووضع والبحرٌة، الطبٌعٌة البرٌة المحمٌات من مجموعة بإنشاء

 على المحافظة الرامٌة إلى والنظم والقوانٌن التشرٌعات من العدٌد باالنقراض، وإصدار المهددة األنواع بعض

 فً الحٌة المابٌة وتنمٌة الثروات وحماٌة استؽالل تنظم التً االتحادٌة أهمها القوانٌن وكان خاص، بشكل البٌبة

 والنباتات بؤنواع الحٌوانات االتجار وتنظٌم ومراقبة وتنمٌتها، البٌبة المتحدة، وحماٌة العربٌة اإلمارات دولة

 .العالقة ذات واألنظمة والقرارات انٌنمن القو والعدٌد باالنقراض، المهددة

فً تحقٌق الهدؾ الذي وضعته الدول األطراؾ فً اإلتفاقٌة بخصوص  المتحدة العربٌة اإلمارات دولة تساهم

المحمٌات  عدد بلػ %( من المناطق البحرٌة ، حٌث10من المناطق البرٌة و حماٌة ) (% 17 )تحقٌق حماٌة 

. وفً حٌن حققت الدولة  2كم 6841,975 حوالً مساحتها اإلجمالٌة وتبلػ محمٌة، ( 22رسمً ) المعلنة بشكل

ستسعى خالل السنوات القادمة  لزٌادة نسبة حماٌة المناطق و% من المناطق البحرٌة ، 10أكثر من نسبة حماٌة 

 المحمٌة البرٌة .  

 مساحة األراضً المزروعة

األراضً المزروعة وزٌادتها بوتٌرة متنامٌة من خالل برامج تسعى دولة اإلمارات العربٌة المتحدة للحفاظ على 

ومبادرات متواصلة على هذا الصعٌد، فبالرؼم من الصعوبات الناجمة عن طبٌعة المناخ الجاؾ فً الدولة إال أنها 

هكتاراً، بٌنما كانت  222824حٌث بلؽت  2008استطاعت زٌادة المساحات المزروعة فً الدولة عام 

% ، إضافة إلى زراعة مساحات واسعة من المزروعات 4بزٌادة مقدارها  2007اً عام هكتار 214185

التجمٌلٌة داخل المدن وخارجها، والحدابق العامة التً ٌروى معظمها بالمٌاه العادمة المعالجة، هذه التطورات فً 

ت ملموسة على صعٌد مجال التحسٌن الزراعً فً الدولة مكنتها من تطوٌر أراضٌها الزراعٌة وتحقٌق إنجازا

 .االنتاج الزراعً فً الدولة
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