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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

متهيد

إن اًخيوغ اًسَوًويج و مح ًضمَ من اًسُجحث واملوااي اًعسَـَة ،واألهواغ اًيسحثَة واذلَواهَة ،واٍاكايحث اصلكِلة ،واألظول

اًوزازَة اًيت ثيعوي ؿَهيح ،إضحفة ملح ًلسمَ من اًسَؽ وارلسمحث  ،مثي اإلمساذ ابًلشاء واًوكوذ ،ثوفري مواذ اًسيحء ،اؾخسال
امليحد ،ختفِف اٍىوازج ،جتسًس دعوذة اًرتذة ،ماكحفة األمصاط ،اإلذلحء ؿًل املوازذ ادلًَِة (حمحظَي  ،سبلالث  ،ثصوت
حِواهَة  ،أذوًة  ،مٌخجحث أدصي) .جيـهل حبق ،ؾٌلذاً ًصذحء اًششًة وس سي مـُض هتح وزلحفهتح ،وظون ُشا اًخيوغ اًسَوًويج
ظون ٌَششًة مجـحء.
ُو ٌ
وابًصمغ من ثغل األمهَة ،فلس اس متص اًخيوغ اًسَوًويج اًـحملي ابًخسُوز س ية ذـس أدصى هدِجة ٌَـسًس من اًـوامي
واملؤثصاث ،ويف ملسمهتح :فلسان املواي اطلي ًـخرب أنرب األس سحة املسحرت يف ثسُوز اًخيوغ اًسَوًويج ؿىل املس خوى اًـحملي،
إضحفة إىل الاس خزسام كري املس خسام ٌَيؼم اإلٍىوًوحِة ،والاس خلبلل املفصظ ٌَخيوغ اًسَوًويج واًعَس ادلحةص ،واًخَوج،
ونشعل ثلري امليحد ،واهخلحل األهواغ اصلدِةل من ذُجة ألدصى ،والاس خزسام املفصظ ًؤلمسست اًززاؾَة واًخزَط كري اًسَمي
ملَحٍ اًرصف اًعحي واًيفحايث اًسحاةل األدصى ..وكريُح اٍىثري.
ُشٍ اخملحظص وكريُح ذفـت اجملمتؽ اصلويل إىل اًخحصك من أخي حٌلًة اًخيوغ اًسَوًويج .وكس أسفصث ُشٍ ادلِوذ ؾن وضؽ
اثفحكِة ذوًَة مذـسذت األظصاف يه "اثفحكِة اًخيوغ اًسَوًويج" يف ؿحم .1992
وابًصمغ من ادلِوذ اًيت ذشًت يف اًـلسٍن املحضَني ،إالّ أهنح مل جسفص ؾن اًيجحخ اطلي اكن مذوكـحً ،وأدفق اجملمتؽ اصلويل يف
اًوفحء ابًخـِس اطلي اًزتم ذَ كحذت اًـحمل يف ؿحم  2002ذوكف ثسُوز اًخيوغ اًسَوًويج إىل حس هسري حبَول ؿحم . 2010
اكهت كضَة اًخيوغ اًسَوًويج والساًت من أوااي اًلضحاي اًسَثِة اًيت حؼَت ابالُامتم يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ،
فاكهت حزءاً من اٍهنج املمتثي يف رضوزت احملحفؼة ؿىل موازذان اًسَثِة واًعسَـَة رضلك مس خسام من أخي حِي اذلحرض
وأحِحل املس خلصي ،فلس حسذ ظححد اًسمو اًض َخ ذََفة زن ساًس آل هنَحن زاُ

اصلوةل (حفؼَ ػل) اًصؤًة

اإلسرتاثَجَة ٌَحفحع ؿىل اًسُجة يف كوهل " ًلس معَت ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست مٌش إوضحهئح ؿىل حتلِق اًخواسن ذني مح
ثًضسٍ من هنضة اكذعحذًة واحامتؾَة ،وذني اذلفحع ؿىل موزواثهتح اًثلحفِة والاحامتؾَة واًسَثِة يف جتصذة فصًست ثؤنس جنحخ
منورح اًخ منَة ا ُملس خسامة اطلي أزىس ذؿحمئَ امللفوز هل املؤس اًض َخ ساًس زن سَعحن آل هنَحن (زمحَ ػل) ،واطلي معي
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مٌش وكت مصىص ؿىل وضؽ أس زاخسة سلحًة اًسُجة .وهؤنس اًَوم سريان ؿىل ُشا اٍهنج وذمعيح الس خىٌلل اًسيحء املؤسيس
واًدشًـي وثـضَس ادلِوذ اًصمسَة واًضـسَة ٌَمححفؼة ؿىل اًسُجة واذلَحت اًفعصًة".
ومن ذبلل الاُامتم اًسحًف هبشا املوضوغ حللت ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست جنحححث ابزست ،ابًصمغ من ثـسذ اخملحظص
واًخحسايث اًيت ثـصط ًِح اًخيوغ اًسَوًويج يف اصلوةل هدِجة ٌَـوامي اخملخَفة ،ال س امي ثغل املصثسعة ابٍهنضة اًخمنوًة اًضحمةل
اًيت صِسهتح يف اًـلوذ األزذـة املحضَة .وأصري ُيح إىل أمه أوخَ الاُامتم وأزصس اًيجحححث اًيت ثـى ذعوزت واحضة جحم
ادلِوذ اًيت ذشٍهتح اصلوةل:
• ظسوز ٍلوؿة رممة من اًلواهني الاحتحذًة من ذُهنح :كحهون اس خلبلل وحٌلًة وحمنَة اًرثواث املحاَة اذلَة ،وكحهون حٌلًة
اًسُجة وحمنَهتح ،وكحهون ثيؼمي الاجتحز اصلويل ابذلَواانث واًيسحاتث املِسذت ابالهلصاط ،إضحفة إىل ٍلوؿة أدصى من اًلواهني
راث اًعةل نلحهون اذلجص اًسَعصي واًززاؾي ومصَساث اآلفحث اًززاؾَة وإهخحح واس خرياذ وثساول األمسست واملعَححث
اًززاؾَة.
• ثضمني اإلسرتاثَجَة اًوظيَة اًسَثِة ودعة اًـمي اًسُيئ ٍلوؿة من اًس َحسحث وارلعط ٌَمححفؼة ؿىل اًخيوغ اًسَوًويج،
ابؾخسحزٍ واحساً من اًلضحاي اًسَثِة راث األوًوًة.
• الاُامتم حبٌلًة امليحظق راث اًخيوغ اًسَوًويج اًلين هكسذي ٌَمححفؼة ؿىل اذلَحت اًفعصًة واًخيوغ اًسَوًويج وحمنَخَ،
واطلي ميثي أزصس اًيجحححث اًيت حللهتح اصلوةل ؿىل ُشا اًعـَس ،فضِسث اًس يواث املحضَة إكحمة ٍلوؿة هسريت من امليحظق
احملمَة ،اًربًة و اًسحصًة ،يف خمخَف أحنحء اصلوةل ،حيؼى اًـسًس مهنح رسمـة ذوًَة ممتزيت.
• الاُامتم اًسحًف حبٌلًة األهواغ ،ذحظة ثغل املِسذت ابالهلصاط ،ومتخغل ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست جس ًبل ححف ًبل يف ُشا
اجملحل هدِجة ًوضؽ وثيفِش ٍلوؿة من زصامج اسلحًة اًصااست واًيححجة ،مثي زصامج حٌلًة املِح اًـصيب واذلسحزى واًعلوز اًيت
حللت جنحححث رممة ًُ ،فلط يف جمحل حٌلٍهتح من الاهلصاط وإمنح إنثحزُح يف األزس وإظبلكِح يف مواظهنح اًعسَـَة ذاذي
وذحزح اصلوةل ،ونشعل زصامج حٌلًة اٍمنص اًـصيب واًسبلحف اًسحصًة وأذلحز اًسحص ،وذـغ أهواغ األسٌلك احملََة اًيت ذسأ
خمزوهنح ًدٌحكط ذعوزت مَحوػة اكًِحموز .نٌل حؼَت حٌلًة أهواغ اًيسحاتث املِسذت ابالهلصاط أو املـصضة ٌَرعص ذيف
اًلسز من الاُامتم نأدسحز اًلحف واًلصم وكريُح ،ومت إوضحء اًـسًس من اًلحابث الاظعيحؾَة وإضفحء اسلحًة ؿىل اًـسًس من
امليحظق اًربًة هبسف احملحفؼة ؿىل اًخيوغ اًيسحي .مؽ اإلصحزت يف ُشا اًس َحق اىل املسحمهة اٍىصريت اًيت ثلسرمح ذوةل الامحزاث
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اًـصذَة املخحست يف ادلِوذ اصلوًَة ٌَمححفؼة ؿىل اًخيوغ اًسَوًويج اًـحملي ،ومن ذُهنح ثأسُ اًعيسوق اصلويل ٌَمححفؼة ؿىل
اذلسحزى يف ؿحم  ،2006ومصنز اإلمحزاث ًخمنَة اذلَحت اًفعصًة يف امللصة ؿحم  ، 1995وظيسوق َلس زن ساًس سلحًة
األهواغ وإثصاء اًعسَـة ؿحم  .2008إضحفة اىل اهضٌلم اصلوةل ألمه الاثفحكِحث اصلوًَة راث اًعةل ابًخيوغ اًسَوًويج مثي
اثفحكِة اًخيوغ اًسَوًويج ،واثفحكِة اإلجتحز اصلويل ذأهواغ اذلَواانث واًيسحاتث املِسذت ابالهلصاط ،والاثفحكِة اصلوًَة رضأن
املوازذ اًيسحثَة ًؤلكشًة واًززاؿة ،واثفحكِة األزايض اًصظسة راث األمهَة اًـحملَة (زامسحز) ،ونشعل اس خضحفة اصلوةل ٌَـسًس
من املؤمتصاث واٌَلحءاث اصلوًَة ،وثوكِؽ اًـسًس من الاثفحكِحث اًثيحاَة مؽ اصلول األدصى ،ذحظة مؽ اصلول اًيت ثـخرب ظصًلح ً
ًِجصت اًعَوز املـصضة ًبلهلصاط.
ويف إظحز ادلِوذ املخواظةل ًخعوٍص هجوذ احملحفؼة ؿىل اًخيوغ اًسَوًويج ،وإوسجحمح ً مؽ اٍهنج اطلي زمسَ اًلحاس املؤس
امللفوز هل ذإرن ػل اًض َخ ساًس زن سَعحن آل هنَحن ومن ذبلل اًصؤًة اًواحضة ًعححد اًسمو زاُ اصلوةل (حفؼَ
ػل) حسذث وسازت اًسُجة واملَحٍ دعهتح اإلسرتاثَجَة ًؤلؾوام  2013 – 2011املخـَلة ابًخيوغ اًسَوًويج واًيت جسـى من
ذبلًِح ًخـزٍز األمن اًسُيئ وِسف إسرتاثَجي وحتسني مؤر األذاء اًسُيئ مضن مصحذزت حتسني مس خوى حٌلًة امليحظق
اإلحِحاَة واًِضة ذَثِح ً  ،اًيت جضمي مجةل من اًربامج واألوضعة مهنح:
 إؿساذ اإلسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَخيوغ اًسَوًويج وآًَحث ثيفِشُح.
 حتسًر واؾامتذ اإلسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَمحمَحث اًعسَـَة وآًَحث اًخيفِش.
 ثفـَي اًشباكث من اًسَعحث اخملخعة ومٌؼٌلث اجملمتؽ املسين راث اًعةل


إؿساذ ارلعوظ اإلزصحذًة إلوضحء وإذازت احملمَحث اًعسَـَة.

 جضىِي اٌَجية اًوظيَة ٌَخيوغ اًسَوًويج  ،حِر ثضم يف ؾضوٍهتح مجَؽ اًسَعحث اخملخعة وادلِحث املـيَة رض تون
اًسُجة  ،ابالضحفة إىل ثفـَي ذوز ُشٍ اٌَجية من ذبلل إهفحر اإلسرتاثَجَحث وإؿساذ اًخلحزٍص اًوظيَة املخـَلة ابًخيوغ
اًسَوًويج واحملمَحث اًعسَـَة يف اصلوةل.
 إظبلق اًلحمئة األويل ٌَمحمَحث اًعسَـَة املـَية يف اصلوةل  ،واًيت ذَف ؿسذُح َ 20لَة ثخوسغ يف إمحزاث اصلوةل ،
حِر ذَلت مجةل املسححة احملمَة محًلحزة  5036.2هََومرتاً مصذـح ً واًيت جضلك مح وسشذَ حوايل  %6.2من مسححة
اصلوةل.
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 مصاحـة كوامئ األهواغ اًيسحثَة واذلَواهَة املِسذت ابالهلصاط.
 مسح ًؤلهواغ اًيسحثَة واذلَواهَة ابصلوةل ورعل ابإلس خـحهة ابرلرباء اصلوًَني روو اًسمـة اًـحملَة يف ُشا اجملحل.
 ؾلس مؤمتصاث إكَميَة آلًَحث حٌلًة واس خسامة اًخيوغ اًسَوًويج ونشعل ًئلذازت املخاكمةل ٌَمحمَحث اًعسَـَة.
إن ُشا اًخلصٍص ًوفص مـَومحث ُحمة وثفعَََة حول اكفة اًلضحاي راث اًعةل ابًخيوغ اًسَوًويج يف ذوةل الامحزاث اًـصذَة
املخحست ،وُو موسغ ؿىل أزذـة فعول زاُس َة ،يه:
1-

ؾصط ذلحةل واجتحُحث اًخيوغ اًسَوًويج واٍهتسًساث اًيت ًخـصط ًِح.

2-

اذلحةل اًصاُية السرتاثَجَحث ودعط اًـمي اًوظين.

3-

إذمحح وثلِمي اؾخسحزاث اًخيوغ اًسَوًويج يف اًلعحؿحث راث اًعةل.

4-

الاس خًذحخحث رضحن اًخلسم حنو ذَوػ ُسف .2010

ًلسم اًخلصٍص اًوظين يف فعهل األول ؾصضح ؿحمح ومصنزا ذلحةل واجتحُحث اًخيوغ اًسَوًويج واٍهتسًساث اًيت ًخـصط ًِح ،نٌل
ًخضمن اس خـصاضح ً ٌَمـَومحث املخوفصت ؾن اًيؼم اًسَثِة ،املوااي ،األهواغ واًخيوغ ادلَين ،وأمهَة مىوانث اًخيوغ اًسَوًويج
ًصفحَُة اإلوسحن ابصلوةل .نٌل ٌسَط اًضوء ؿىل اٍهتسًساث واًـوامي اٍاكمٌة وزاهئح وأثص اًخلرياث اًيحمجة ؾن اًخمنَة
الاكذعحذًة والاحامتؾَة يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ؿىل اًخيوغ اًسَوًويج.
ًدٌحول اًفعي اًثحين من اًخلصٍص اذلحةل اًصاُية السرتاثَجَحث ودعط معي اًخيوغ اًسَوًويج واًربامج اًيت مت ثيفِشُح ،وهَفِة
إسِحم األوضعة اإلسرتاثَجَة يف اًربامج اًخرععَة (اًخيوغ اًسَوًويج يف املَحٍ اصلاذََة ،اًخيوغ اًسَوًويج اًززاؾي ،اًخيوغ
اًسَوًويج ٌَجسحل ،واًخيوغ اًسَوًويج ٌَميحظق ادلحفة ،احملمَحث اًعسَـَة واألهواغ اًلحسًة).
وًوحض اًفعي اًثحًر إذمحح أو ثـممي اؾخسحزاث اًخيوغ اًسَوًويج يف اًلعحؿحث أو فامي ذني اًلعحؿحث  ،ويف ارلعط املضرتنة
ذني اًلعحؿحث املـيَة ويف اًربامج واًس َحسحث .حِر أن اٍىثري من ادلِحث اذلىومِة وامليؼٌلث كري اذلىومِة يف اصلوةل
ثلوم ابس خزسام وإذازت املوازذ اًعسَـَة ،مفن اًسسهييي أن ًمت اًيؼص يف معََة اصلمج ابًـبلكة مؽ اًلعحؿحث األدصى (اًخـَمي،
اًعحة ،اًس َححة ،اًخجحزت ،واًعيحؿة) ،والاثفحكِحث راث اًعةل (األزايض اًصظسة ،ماكحفة اًخعحص ،اًرتاج اًـحملي ،اًخجحزت
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اصلوًَة يف األهواغ املِسذت ابالهلصاط ،جهصت اًعَوز) .وٌس خـصط ُشا اًفعي اًـمََحث اًيت مت فهيح إذمحح اًخيوغ اًسَوًويج
يف الاسرتاثَجَحث اخملخَفة واًخساذري واآلًَحث اًيت وضـت ًضٌلن اًخيفِش.
يف حني ًسني اًفعي اًصاذؽ الاس خًذحخحث رضحن اًخلسم حنو ذَوػ ُسف  2010وثيفِش ارلعة اإلسرتاثَجَة الثفحكِة اًخيوغ
اًسَوًويج ،وًـمتس يف رعل ؿًل املـَومحث اًصاُس َة اًيت وزذث اًفعول اًثبلزة اًسحذلة ،ورعل ذلصط ثلِمي إسِحم
اإلحصاءاث اًيت اختشث ًخيفِش الاثفحكِة يف إحصاس اًخلسم حنو ذَوػ ُسف  2010وثلِمي ؿحم ًخأزري ثيفِش اإلسرتاثَجَة ؿىل
حتسني ظون اًخيوغ اًسَوًويج واًخعَؽ إيل األوًوايث املس خلصََة.
ال صم أن اًخيوغ اًسَوًويج ًخـصط ًضلوظحث وحتسايث خسًست ال حزال آاثزُح ؿىل اًخيوغ اًسَوًويج كري مـصوفة ذعوزت
اكمةل أو ذكِلة مثي :األهواغ احملوزت وزازَحً ،وثلري امليحد ،واألهواغ اصلدِةل اًلحسًة ،وطلعل فإن اذلحخة جس خسؾي رضوزت
الاُامتم هبشٍ اًخحسايث ذعوزت خحذت ،وزلك اًضلوظحث واًخحسايث األدصى اًيت ًخـصط ًِح اًخيوغ اًسَوًويج وإجيحذ
اذلَول امليحس سة ًخفحذي ثأزرياهتح أو اًخلََي مهنح اىل اذلس األذ ى املمىن .وحنن هسزك أن ثغل املِمة ًن حىون ٌسريت ،ذَس أن
ثضحفص هجوذان ،ذو ًال وحىومحث وحٌلؿحث وأفصاذً ،ـس رظح ً أسحس َح ً ًيجححٌح ،وًيـمي مـح ً حنو احملحفؼة ؿىل اًخيوغ
اًسَوًويج ابؾخسحزٍ أسحش اذلَحت ؿىل هوهد األزط وأحس اًصاكةز اًصاُس َة ٌَخمنَة املس خسامة.

الدكتىر راشد أمحد بن فهد
وزير البيئة وامليبه
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شكر وتقدير
ثخوخَ وسازت اًسُجة واملَحٍ ابًضىص ادلزًي ٍلك من سحمه يف اجنحس ُشا اًخلصٍص وخنط ابطلهص لك من
َُتة اًسُجة أذو ػيب َُ ،تة اًسُجة واحملمَحث اًعسَـَة ابًضحزكة َُ ،تة حٌلًة اًسُجة واًخمنَة زصأش
ارلمية  ،ذضلًة ذيب  ،ذضلًة جعٌلن ،ذضلًة أم اًلِوٍن وذضلًة اًفجريت.
نٌل ال ًفوثيح أن هخوخَ ابًضىص إيل األدوت يف لكَة اًـَوم خحمـة اإلمحزاث اًـصذَة املخحست  ،واملصنز
اصلويل ٌَززاؿة املَحَة ؿًل هجوذمه اًيت ذشًوُح مـيح إلدصاح اًخلصٍص.
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اٌفصً األٚي

احلبٌخ اٌطإ٘خ ٌالؼرتات١ز١بد ٚذؽػ اٌؼًّ اٌٛؼٕ١خ ادلتؼٍمخ ثبٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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اٌفصً األٚي
ثسَف مسححة ذوةل اإلمحزاث  83.600 ،مك ²وثخضمن ؿسذا من ادلزز ثسَف مسححهتح  5900مك ²وٌضلوةل حسوذ مضرتنة مؽ
ؾٌلن وكعص واًسـوذًة .وكس مت إؿبلن كِحم اصلوةل يف  2ذٌسمرب .1971
متخس ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست حوايل  650هََومرتاً يف ارلََج اًـصيب ؿىل امذساذ اًسححي ادليويب ٌَزََج .وحمتزي
سواحي اصلوةل ابًضححةل و هبح نثري من اًضموز ومـؼم اًسواحي ؾسحزت ؾن سِول مَحَة – س سزة و اًيت كس متخس إىل
امليحظق اصلاذََة .نٌل متخس اإلمحزاث  75هََومرتا يف ذََج ؾٌلن وحِر متخس سَسةل اذلجص اًلصيب واًيت ًعي ازثفحؾِح
حوايل  1500مرت وميخس اذلجص اًلصيب  150هََومرتاً حٌوة رق حىت هلعة اذلسوذ ادليوذَة مؽ سَعية ؾٌلن .ومتخس
اًسَسةل ادلسََة يف ؾٌلن ملسحفة  500هََومرتاً حِر جسمى اذلجص اًشيق .ويف ذـغ امليحظق متخس اًعروز امليحسزت حىت
اًسحص وٍىهنح جضلك مصايس ظلريت يف ذاب ولكسحء  .أمح يف إمحزت اًفجريت فذعي ادلسحل اًسحص وُيحك صواظئ زمََة.
واملسحححث املززوؿة حمسوذت ٌَلحًة .و كس كسزث حبوايل  2.6مََون ذومن يف ؿحم  2008وال جضمي مسحححث اًلحابث
واًيت ثلسز ذيحو 3.4مََون ذومن  ،ومن املـصوف أن اًِىذحز ٌسحوي ثلصًسح  10ذومن .أمح املصاؾي اًعسَـَة فذلسز حبوايل
 % 2من مسححة اصلوةل ومـؼم ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست حوايل  % 80مٌحظق حصصاوًة .وإىل ادليوة واًلصة من
أذوػيب متخس اًسِول اًصمََة حىت حصصاء اًصذؽ ارلحيل يف اًسـوذًة وثخزَي ُشٍ اًسِول اًصمََة اٍىثسحن اًصمََة.
ثيلسم ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست من اًيححِة ادلَوًوحِة إىل كسمني خمخَفني من حِر ظسَـة وَُتة سعح األزط وٌُل
 :سَسةل ادلسحل يف اًضٌلل اًشيق وابيق أحزاء اصلوةل اطلي جسوذٍ اًصواسد اًعحصاوًة واًسححََة .وٍمتزي سححي ارلََج
اذلحيل ذأهَ سححي مثحيل ًصواسد اٍىصذوانث وؿىل ظول ُشا اًسححي ثخسزح اًسحرياث اًسححََة إىل س سزحث راث
مسححة هسريت حيسُح من انحِة اًَحر حصوف كََةل الازثفحغ من اًعروز ادلريًة اًخحذـة ٌَـمص اًثبليث .وٌسوذ ادلزء
ادليويب اًلصيب من اصلوةل سِول حعوًة صحسـة ثلعهيح نثسحن زمََة حىوهت ذفـي اًصايخ اًسحاست.
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح

شىً ضلُ  :0صٛضح فعبئ١خ ِأذٛشح ؼٕخ  ِٓ 0225اٌمّط اٌصٕبػ ٟاذلٕسٞ

ميىن ثلس مي ذوةل اإلمحزاث حسد ازثفحغ سعح األزط إىل كسمني خمخَفني:
اًلسم األنرب وامليرفغ ًلعي أنرث من  % 90من سعح اصلوةل ،وحىون ادلسحل اًلسم اًثحين األنرث ازثفحؿح ؿىل َُتة
سَسةل صٌلًَة حٌوذَة مواسًة رلط سححي ؾٌلن .واًلسم امليرفغ ًخسزح من مس خوى سعح اًسحص حىت  300مرت فوكَ.
وٌسوذ ُشا اًلسم اٍىثسحن اًصمََة نٌل جضلي اًس سزحث اصلاذََة مٌحظق ؿسًست وأنربُح س سزة معي واًيت متخس ذاذي
املمَىة اًـصذَة اًسـوذًة.
وٍمتزي سححي ارلََج اًـصيب ذوحوذ اًـسًس من اًلصحة املَحَة اًيت حىون حززا يف اًسحص وثبلال ؿىل اًَحر

وأؿىل ُشٍ

اًخبلل ُو حصي اًؼية اطلي ٍصثفؽ  99مرتا فوق سعح اًسحص وحِر ًسسأ اًلسم امليرفغ يف الاهسمحح مؽ سَسةل ادلسحل،
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ثؼِص ذـغ اًخبلل الاًخوااَة امليـزةل راث الاجتحٍ اًضٌليل ادليويب ،أؿبلُح وأنربُح امذساذا ُو حصي حفِت اطلي ًعي
ازثفحؿَ إىل حوايل  1200مرتا.
ٍمتزي ظل اإلمحزاث ذأهَ ححز وخحف .أنرث اًضِوز حصازت صِصي ًوًَو وأقسع حِر ًسَف مذوسط ذزخة اذلصازت 48
ذزخة مجوًة .املعص اًس يوي يف اًسححي أكي من  12ممل ويف ذـغ امليحظق ادلسََة كس ًعي حىت  350ممل .وكس هتعي
أمعحز ظَفِة قزٍصت ًفرتاث حمسوذت يف اًسواحي حمسزة س َول وفِضحانث نٌل أن اإلمحزاث مـصضَ ٌَـواظف اًرتاذَة
واًصمََة.
إن ظل اإلمحزاث اًلحيس ادلحف ًَـد ذوزا هسرياً يف حمسوذًة اًخيوغ اًسَوًويج يف اصلوةل إال أن ُيحك هوؾَة مـَية من
اًيسحاتث واذلَواانث اس خعحؾت اًخىِف مؽ ُشٍ اًؼصوف وبندسشت اًلسزت ؿىل حتمَِح وُيحك مؤراث ثسل ؿىل فلسان
يف اًخيوغ اًسَوًويج هدِجة ٌَصؾي ادلحةص ذمح أثص ؿًل ححةل اًخيوغ اًسَوًويج ذعفَ ؿحمة.
هؼصاً ًلةل األمعحز فإن اجملحزي املحاَة ثيـسم يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست وكس جتصي املَحٍ ًفرتت وخزيت يف ذـغ األوذًة.
وٍىن ثضَؽ مِحُِح يف األزايض اصلاذََة أو جتف وكس ثعي وس سة ضتَةل ٌَسحص ووس سة ألن اًخسرص مصثفؽ ذعفة ؿحمة فإن
الاؾامتذ ؿىل مِحٍ األمعحز حمسوذ ٌَلحًة .وكس اكن الاؾامتذ ؿىل املَحٍ ادلوفِة ُو املعسز اًصاُيس ٌَمَحٍ.
ومؽ حزاًس اًعَد ؿىل املَحٍ مل ٍىن ُيحك معسزا آدص ميىن اس خلبلهل سوى مِحٍ اًسحص واآلن ثـمتس لك املسن اًصاُس َة يف
اصلوةل يف سس لك احذَحخحهتح أو حزءا مهنح ؿىل مِحٍ اًسحص احملبلت وكس ذَلت هكَهتح أنرث من  1650مََون مرت مىـد يف
اًـحم ( يف ؿحم . ) 2009
األظَ اًوظين صلوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست واًعحذز ؾن خحمـة اإلمحزاث اًـصذَة املخحست يف ؿحم ً 1993لسم كحؿست
مـَومحث أسحس َة ؾن اجملحالث اًخحزخيَة ،اًعسَـَة ،واًششًة والاكذعحذًة وُو ذشعل ميثي مصحؽ ؿَمي ُحم .وًوفص
األظَ دصااط موضوؾَة يف جمحالث املسوححث اًعسوقصافِة وادلَوًوحِة واًرتاج واًخحزخي وادلَوًوحِح وادلَومصفوًوحِة
واألحوال امليحدِة واملوازذ املحاَة وادللصافِة اذلَوًة واًساكن واس خزسام األزط واًززاؿة واًيفط واًعيحؿة واًخجحزت
واملؤسسحث املحًَة واًيلي والاثعحالث واًخـَمي واًعحة وادلواهد اذلرضًة .وابًعسؽ فإن اًخمنَة اًـحًَة اًيت جضِسُح ذوةل
اإلمحزاث جتـي من املـَومحث يف ذـغ ادلواهد اًيت ًلعهيح األظَ مـَومحث راث كمية اتزخيَة إال أهنح يف مـؼم ادلواهد
ثـس مـَومحث أسحس َة ميىن اس خىٌلًِح ابملسوححث واصلزاسحث اذلسًثة .نٌل أن اًلحمئة األوًَة اًيت مت جتمَـِح ًيسحاتث
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وحِواانث ذوةل اإلمحزاث  ،متثي مصحـح أوًَح ً ذمخحساً ٌَخيوغ اإلحِحيئ ذسوةل اإلمحزاث .نٌل أن ُيحك ذزاسة حِست أؿسهتح َُتة
اًسُجة واحملمَحث اًعسَـَة ذإمحزت اًضحزكة ؾن وضؽ اًثسًَحث اًربًة واًزواحف واًربمحاَحث وأسٌلك املَحٍ اًـشذة واًًسوز يف
اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ثلسم ظوزت ؿحمة ؾن األهواغ املِسذت ابالهلصاط من مٌؼوز ؿحملي.
وًمت يف اًفرتت اذلحًَة إؿساذ ثلصٍص صحمي ؾن األهواغ املِسذت ابالهلصاط من اًيسحاتث واًعَوز وحصظح من وسازت اًسُجة واملَحٍ
ؿًل ثدصؽ ححهل اًخيوغ اًسَوًويج يف اصلوةل فلس اؾمتسث اًوسازت يف دعهتح  2013- 2011إحصاء مسح صحمي ٌَيسحاتث
واذلَواانث يف ص يت ذلحغ اصلوةل ملـصفة ححةل اًخيوغ اًسَوًويج ووضؽ دعة الحلة ٍىِفِة املخحذـة واًصظس.
ًلس اُمتت ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست مٌش وضأهتح ابًسُجة وحبٌلًة موازذُح وموااَِح اًعسَـَة وأؾعت أوًوًة نربي ٌَحفحع
ؿًل اًسُجة رضلك ؿحم واًخيوغ اًسَوًويج واذلَحت اًربًة ذعفَ ذحظة  ،ورعل من ذبلل اًخرعَط واإلؿساذ وثيفِش مشوغ
اإلسرتاثَجَة اًوظيَة اًسَثِة .نٌل أن اًـمي ؿًل حفغ اًسبلالث اًوزازَة واذلفحع ؿًل أهواغ اذلَواانث املِسذت ابالهلصاط
ًخضح خََح من ذبلل مصنز إنثحز اذلَواانث اًربًة ابًضحزكة  ،املصنز اًوظين ًسحوج اًعَوز ذأذوػيب واملصنز اصلويل ٌَززاؿة
املَحَة ذسيب وزصانمج ساًس اًـحملي ٌَسحوج اًسَثِة اًززاؾَة وكريُح من مصبنز اًسحوج يف اصلوةل  ،أمه زصامج اًخوظني يف
ادلزٍصت وُو زصانمج ثوظني املِح اًـصيب يف حزٍصت ذين ايش واسذاذ ؿسذ ُشٍ اذلَواانث حىت وظي ؿًل مح ٍزًس ؾن 2500
حِوان .ابإلضحفة ًزايذت أؿساذ احملمَحث اًعسَـَة يف إمحزاث اصلوةل  ،حِر ذَف ؿسذ احملمَحث املـَية ذلصازاث زمسَة يف
اصلوةل اًـشٍن َلَة ونشعل سن اًدشًـحث اًلحهوهَة ذـسم اؿرتاط ذوزت اذلَحت ٌَاكايحث اذلَة من هسحاتث وحِواانث  ،ذمح
ًـى الاُامتم اٍىصري اطلي ثوًََ اصلوةل واًيت أزيس ذؿحمئِح امللفوز هل ذإرن ػل اًض َخ ساًس زن سَعحن ال هنَحن – زمحة
ػل – واًس َحسة اًسَثِة اًصص َست اًيت أوالُح ًخـزٍز مسريت اًخمنَة اذلرضًة وذمع اجتحُحث اًخرعَط اًسُيئ يف اصلوةل من
حِر سايذت اًصكـة ارلرضاء واًخيوًؽ يف أظيحفِح وحىَِف نثري من ُشٍ اًيسحاتث املمثصت إلهخحح اًامثز يف اًؼصوف امليحدِة
اًعـسة ونشا ظون أهواغ اًسبلالث اذلَواهَة واًيسحثَة املـصضة ًبلهلصاط.
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ث١ئبد زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح

إن اًسٌلث اًفزيًوحلصافِح وارلواض اًعسَـَة واٍىميَحاَة ًِح ثأزرياً هسرياً ؿىل هوغ اًسُجحث ذسوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ومن
أمه ُشٍ اًسُجحث-:
 -0ث١ئخ ادلٕبؼك اجلجٍ١خ:

و ثضم اًسفوخ وامليحسزاث وجمحزي املَحٍ اًعحصاوًة ،وذَثهتح ًُست محذلة ،ويه من اًسُجحث ادلَست هكصاؾي ابصلوةل.
 -0ث١ئخ اٌىخجبْ اٌطٍِ١خ:

وىه أمه مح ميزي امليعلة اًلصذَة من ذوةل اإلمحزاث ،وىه مٌـسمة اٍىسحء ارلرضي ثلصًسح ،وطلعل فِيي ؾصضَ ًخأزري اًصايخ
اًلوذة ،وًخواخس اًلعحء اًيسحي يف األحزاء اًسفىل مهنح وًيـسم يف اًـََح.
 -3ث١ئخ اٌٛز٠بْ ٚاٌؽٛٙي اٌطؼٛث١خ:

اًوذاين اًعحصاوًة ؾسحزت ؾن جمحزي حضةل وضَلة ثدسؽ ذفـي ؾوامي اًيحت ،ومتخَئ ُشٍ اًوذاين ابملحء ًفرتت وخزيت ،ذُامن
حىون اًسِول اًصؾوًة أنرث إص سحؿح ً من اًوذاين ،وثسسو يف صلك مسحححث من األزايض حتَط هبح املصثفـحث وٌسحؿس رعل
ؿىل منو ؿسذ هسري من اًيسحاتث ،حِر أهنح حتخوى ؿىل هكَة هسريت من املحء ؿىل معق هعف مرت من سعح اًرتذة ،وثـس من
أمه املصاؾي ابصلوةل حِر أن اًوذاين واًسِول اًصسوذَة مٌحظق دعَسة.
 -4ث١ئخ ادلٕؽمخ اٌؽبحٍ١خ:

واًيت ثسسأ من اذلسوذ اًلعصًة وحىت سواحي ؾٌلن وحمتزي ذوحوذ اًـضحةص اًيسحثَة املَحَة  ،وًرتاوخ مس خوى معق املحء فهيح
من ؿست س يدميرتاث إىل  3أمذحز وحىون مض سـة ابملحء يف مومس األمعحز وحىديس ذعسلة من األمبلخ يف مومس ادلفحف
وًلي فهيح ؿسذ اًيسحاتث وثضم اًـضحةص اًيسحثَة اًخحًَة :اًلصم  ،Avicennia marinaاًلبلم Arthrocnemum glaucum
وجضمي اًخََوج Halocnemum macrostachymوجضمي اًلعف  ،Limonium axillareارلصٍزت Halopeplis
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 ،perfoliataاًسوًست  Suaeda vermiculataوادلـصان  ، Sporobolus arabicusاًـىصص

Aeluropus

.Lagopoides
اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١ر ٟاٌؽبحٍٚ ٟاٌجحطٞ
اخلـٍ١ــذ اٌـؼــطثــٟ

ًُـصف ارلََج اًـصيب حبوضَ اًصسويب اًضحي (مذوسط اًـمق حوايل  35مرت) وذأهَ ص سَ ملَق ذمح جيـي ذوزت ثسحذل املَحٍ
مؽ احملَط اًِيسي ذعَتة (حوايل س يدني إىل  5س يواث) .و ُشا ًـين أن املَواثث اًيت ثعي مِحٍ ارلََج اًـصيب ثسلى ملست
أظول حمسزة أثصاً ذَثِح ً أنرب ذمح ميىن أن حتسزَ يف اًسححز واحملَعحث املفذوحة.
من ارلعحاط اًِحمة ٌَزََج اًـصيب أن ذوزان املَحٍ فَِ ٍىون ؾى اجتحٍ ؾلحزة اًسحؿة ذمح ًـين أن املَحٍ ثسذي ارلََج
من احملَط اًِيسي ؾن ظصًق مضَق ُُصمز ومتص ؿىل سواحي إٍصان واًـصاق و اٍىوًت واًسـوذًة واٍىوًت واًسحصٍن
وكعص كصي وظوًِح إىل سححي اإلمحزاث ًخرصح مصت أدصى إىل احملَط اًِيسي؛ ُشا ًـين أن املَواثث اًيت ثَفؼِح لك ُشٍ
اصلول متص رسححي اإلمحزاث يف اٍهنحًة ذمح جيـهل أنرث ؾصضة ًآلاثز اًسَثِة اًسحًسة .ومن دعحاعَ األدصى اًيعحق اًضَق
ٌَمس وادلزز واملـسل اًـحيل ٌَخسرص  ،إر ًفلس ارلََج اًـصيب حوايل  10أضـحف مح ثعهل من مِحٍ ؿشذة … ابإلضحفة إىل
ذزخة اذلصازت اًـحًَة ُ .شٍ ارلعحاط اًفزياياَة ثؤذي إىل ػصوف ذَثِة ظـسة مثي وس سة املَوحة اًـحًَة ( 70-40حزء يف
األًف) وذزخة حصازت املحء لك ُشا جيـي اًخيوغ اًسَوًويج ابرلََج اًـصيب فلرياً وُو حوايل ؾُش اًخيوغ اًسَوًويج يف
احملَط اًِيسي .
ؼــبحً اإلِـــبضاد

ًسَف ظول سححي اإلمحزاث اًـصذَة املخحست حوايل  725لكم ؾيس اًعصف ادليويب من ارلََج اًـصيب وحوايل  75لكم ركح ً
ابجتحٍ ذََج ؾٌُلن .وادلزء األنرب من سححي ارلََج اًـصيب مٌرفغ ومٌشسط وَلي وميخس ذَفَ صحظئ من اًصمحل أو
اًس سزة .واهعبلكح ً من هلعة ثلؽ ذني إمحزي أذوػيب وذيب قص ًاب وحىت اذلسوذ مؽ املمَىة اًـصذَة اًسـوذًة ( 400لكم ثلصًسحً)
 ،حتمي اًسححي سَسةل من ادلزز واملَحٍ اًضحةل  .وثيفصذ مٌعلة املس يف اًرب اًصاُيس ابجسحغ مسححهتح واحنسازُح اًعفِف
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وحىوهنح من حصس سحث انمعة  .أمح أنرث اًضواظئ اىىضحفحً ،فذلؽ ؾيس اًعصف اًضٌليل اًشيق من سححي ارلََج اًـصيب
وسححي ذََج ؾٌُلن.
وًخأًف اًضحظئ ارلَفي اطلي ميخس ؿىل ادلزء األنرب من سححي ارلََج اًـصيب من حصحزي زمََة أو س سزحث سححََة  .ويف
أكىص اًعصف اًضٌليل من إمحزت زأش ارلمية  ،ثلؽ ذـغ اًضواظئ اًعرصًة اًعسَـَة ؿىل ملصذة من ادلسحل ٍىهنح ال ثواسي
أمهَة اًضواظئ اًعرصًة اًواكـة ؾيس كحؿست ادلصوف (امليحسزاث اًعرصًة اًضحُلة) اًلحمئة ؿىل ظول سححي ذََج ؾٌُلن .
وذني زأش ارلمية واًعوًةل  ،جنس ٍلوؿة من ذَجحن واسـة َلَة ث ُـصف ابرلريان حتمهيح حواحز زمََة و/أو ُحزز  .أمح أوسؽ
ثغل ارلَجحن مسححة ؿىل اإلظبلق  ،فِو دوز اًسَضح يف إمحزت أم اًلِوٍن  .وثوفص مجَؽ ارلريان مواظن ابًلة األمهَة ٌَحَحت
اًربًة  ،من مضهنح ٍلوؿحث مذيوؿة من اًبلفلحزايث وأزساة هسريت من اًعَوز اًـحزصت واًعَوز اًيت ثليض اًض خحء فهيح  .ويف
حني جس خأثص ارلريان ذأمهَة ذَوًوحِة ذوًَة  ،فإن س سزة أذوػيب اًسححََة ثوفص ذبل مٌحسغ ذري مثحل يف ص ىت أحنحء اًـحمل
ًِشٍ اًؼحُصت ادلَوموزفوًوحِة اًيحذزت.
إن سححي ذََج ؾٌُلن مىضوف وسشِح ً رسشد افذلحزٍ إىل ادلزز اٍىصريت واًربك اًضحةل  .وًؤمن ُشا اًسححي ٍلوؿة من
املواظن اًعسَـَة اًيت جنس اٍىثري مهنح يف ص سَ حزٍصت مُس يسم ابجتحٍ اًضٌلل  ،ويه حزء من سَعية ؾٌُلن  .وًخأًف ادلزء
األنرب من ارلط اًسححًل يف ذوةل اإلمحزاث واًواكؽ ؿىل ذََج ؾٌُلن من اذلَوذ  /ادلصوف اًعرصًة واًضواظئ اًصمََة
املخيحوذة  .ومن املبلحغ أن اذلَواانث اًبلفلحزًة اًيت ثـُش ؿىل اًعروز اًواكـة ذني املس خوًني األؿىل واألسفي ٌَخَحز يه
األنرث ثيوؿح ً يف اًسُجحث اإلمحزاثَة كحظسة  .وثعسح مٌعلة املس أنرث اجسحؿح ً إىل اًلصة من مٌعلة اًعوًةل اًواكـة يف إمحزت
أذوػيب  ،حىت أن مسححهتح ثسَف يف ذـغ املواكؽ ؿست هََومرتاث  .واملبلحغ أن ذـغ ُشٍ اًضواظئ ظًَِة اًرتذة وكحًسح ً مح

حمنو ؿَهيح أدسحز اًلصم)، (Avicennia marina
وسوف هَرط فامي ًًل أهواغ اًسُجحث اًعسَـَة اًصاُس َة يف مٌعلة املس يف ذوةل اإلمحزاث مؽ رهص ظوًِح اًخلصًيب ،وكس
حصظيح ؿىل ثعيَفِح حبَر ثسسأ اًلحمئة ابًسُجحث راث األمواح األنرث وضحظح ً وثًهتيي ذأكَِح وضحظحً .وجبسز ابطلهص ُيح أن وضحظ
األمواح ُو اًـحمي األمه اطلي ًؤثص ؿىل ظسَـة اًسُجحث اًسححََة واذلَواانث اًيت ثـُش فهيح .
 صواظئ خصصًة مىضوفة انصعة األمواح ثلؽ ؾيس كحؿست ادلصوف (اًعروز اًضحُلة) وفهيح خبلمِس
ثؤمن مواظيح ً ثأوي إٍهيح اذلَواانث (حوايل 20لكم) .
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 صواظئ مىضوفة ثخأًف من زمحل دض ية وأظساف  ،وٍمتزي صلكِح ادلحهيب رضست احنسازٍ (حوايل
 120لكم).
 صواظئ أدصى حتوي خصوز أذمي (خصص ظضل ًلؽ حتت اًرتذة ) وزمح ًال مىضوفة ثلؽ ذني املس خوًني
األؿىل واألسفي ٌَمس (حوايل  150لكم).
 صواظئ دفِفة الاحنساز ومسعححث من اًصمحل اًيحمعة اصلكِلة اذلسُصحث (حوايل  60لكم).
 مسعححث زمََة صحسـة كحًسح ً مح حتوي نخ ًبل معموزت مذحجصت من اًصمحل واألظساف (حوايل 200
لكم).
 حبرياث سححََة وكريُح من مٌحظق املس اًضحسـة احملمَة إىل حس ذـَس واملىوهة من اًعني واًصمحل
اًيحمعة .وكحًسح ً مح ثضم ثغل امليحظق ذلـة من اًعسلحث اًعحَسَة راث اٌَون األدرض املحاي إىل اًززكة
يف اًضحظئ اًـَوي إضحفة إىل أدسحز اًلصم يف امليعلة اًسححََة اًوسعَة (حوايل  250لكم) .
الفمبض٠بد ادلٛاؼٓ اٌؽبحٍ١خ

ُيح سوف هـصط منورخح ٌَسَحانث اًيت مت اذلعول ؿَهيح وارلحظة رسححي اًرب اًصاُيس يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست.
اٌشٛاؼئ اٌصرط٠خ إٌبشؽخ األِٛاد

حىرث اًبلفلحزايث يف اًضواظئ املىضوفة اًعروز وحِر ال حتمي اًضحظئ أي حزز أو مِحٍ حضةل  .وحتس األمواح اًـيَفة
اًيت حتول ذون حصسد املواذ ارلفِفة اًوسن من وحوذ اًصمحل ذوخَ ؿحم  .أمح امليعلة اًيت ثسَف فهيح األمواح أكىص وضحظِح
فِيي امليعلة اًواكـة ذني اًضحظتني األوسط واألؿىل  .وًًصلي أن ثخوفص ٌَحَواانث اًبلفلحزًة اًيت ثـُش يف ُشٍ اًسُجة
وسحاي ث ُمىهنح من ثفحذي األمواح أو الاًخعحق ذإحاكم ؿىل اًعروز  .وًُ ذحفِح ً أن األحزاء اًسفىل من اًضحظئ
اًعرصي اًيت ًلعهيح املس وادلزز يف مـؼم األوكحث ال جضِس حصنة أمواح هبشا اًـيف ؿٌَلً ذأن املَحٍ حىون فهيح يف ححةل
حصنة ذامئة  .وميىن اًـثوز ؿىل مـؼم أهواغ اًبلفلحزايث يف اًضلوق أو اذلفص أو خمخشجة حتت اًعروز  .أمح املواكؽ اًيت
ثدٌوغ فهيح اًدضىِبلث اًعرصًة مثي ادلبلمِس املخفحوثة األجححم وثخواخس فهيح اًضلوق واًفجواث احملمَة  ،فذىرث فهيح املواظن
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املبلمئة ٌَحَواانث اًبلفلحزًة  ،نٌل ثوفص املَحٍ اصلامئة اذلصنة هكَحث كري حمسوذت من اًلشاء ٌَحَواانث اًيت ثلذحث ؾن ظصًق
امذعحض املواذ اًـحًلة من املَحٍ  Filter feedersمثي اًربهلِي ورواث اًعسفذني  .وثـوذ أس سحة اًخيوغ اٍىصري يف
اًبلفلحزايث اًيت ثـُش ؿىل سححي ذََج ؾٌُلن إىل صلك امليعلة وثضحزٌسِح واتزخيِح.
أمح أظيحف اذلَواانث األنرث زصوساً ومتزياً اًيت ثـُش ؿىل صواظئ اًعروز اًعَسة املرتامِة ؾيس كحؿست ادلصوف اًسحصًة ،
فِيي اًربهلِي ) (Barnacleاًضرم

)squamosa

 (Tetraclitaوارلَخون ) (Chitonاًضرم (Vaillantii

) Acanthopleuraوزسظحن اًسحص املِحمج اًرسًؽ  . (Pachygrapsus sp.) Sally light-foot crabوحىرث ُشٍ اًفعحاي
يف امليعلذني اًضحظتَدني اًوسعى واًـَوًة (مٌعلة اًصرار) من اًضواظئ اًضسًست الاىىضحف  .وميىن ٌَربهلِي أن ًلعي
اًعرصت رضلك اكمي إرا اس خعحغ أن هيزم دعمَ امليحف

 ،حمحز اًعروز Rock oyster

)، (Saccostrea cucullata

اطلي ٌس خعَؽ أن ًلعي اًعروز ٍىن ذًس سة أكي ذلََي  .وًـخرب حمحز اًعروز من األهواغ األنرث كسزت ؿىل اًخىِف مؽ
ُشٍ اًؼصوف اًسَثِة وُو ًـُش أًضح ً ؿىل خشوز أدسحز اًلصم وحىت ؿىل زمحل اًسحرياث اًسححََة .وثـُش ؿىل اًضواظئ
اًعرصًة اًعَسة ٍلوؿة مذيوؿة من اًصدوايث واًرسظحانث واصلًسان ؿسًست األصواك  .أمح ذعيَحث األكسام األوفص ؿسذاً

فِيي ؿحمة ) (Planazis sulcatusو ) (Monodonta nebulosaو ) (Oscilinus kotschyiو ) (Euchelus asperو
) (Lunella coronataو ) (Cronia konkanensisو ) ]18[ (Thais savignyiو ) (Thais tissotiو
) (Clypeomorus bifasciatusو ) (Cerithium scabridumو (C. caeruleum).وثيسزح ُشٍ اًصدوايث مجَـِح يف
ذحهة األظيحف اًضحاـة إىل حس مح وميىن اًـثوز ؿَهيح يف اًضواظئ اًصمََة اًيت ال ختَو من اًعروز ؿٌَلً ذأن كريُح من
ذعيَحث األكسام ًـُش فلط يف اًضواظئ اًعرصًة اًعَسة  .إن زسظحانث سحيل اًرسًـة ) (Pachygrapsus sp.حىون
مٌدشت وجضلك إحسى اًؼواُص اًسحزست ؿىل اًضواظئ اًعرصًة وهوازس األمواح من ذيب صٌل ًال حىت زأش ارلمية وؿىل
اًسححي اًشيق.
من اًلشايث األدصى اًيت ثيدش ؿىل اًضواظئ اًعرصًة جنس اًلصًسش املعلعق (Alpheus Snapping Shrimp

)euphrosyneاطلي ال ٍزًس ظوهل ؾن  3مس وهل خمَد واحس خضم ًـحذل جحم ذلِة ادلسم ثلصًسح ً ًعسز ظو ًات ؿحًَح ً ؾيسمح
ًعلعلَ ذمح جيـي سٌلؿَ أسِي من زؤًخَ ُ .شا اًلصًسش ٌس خزسم اخملَد اًضرم يف اظعَحذ فصابسَ وحسق اًصدوايث
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اًعلريت  .نٌل ٌس خزسمَ نإصحزت إىل س َعصثَ ؿىل امليعلة أو دلشة اإلانج  .وكحًسح ً مح ًوخس ُشا اًيوغ من اًلشايث ؿىل
اًضواظئ اًصمََة اًيت ثيدش فهيح اًعروز واذلجحزت ووسط أدسحز اًلصم .

ومن اًبلفلحزايث اًيت ًيحرص وحوذُح ابًضواظئ اًيحصعة األمواح هشهص "زسظحن ارلُضل"

Mole crab (Emerita

) holthuisiاطلي ٍىرث وحوذٍ ذبلل مومس اًض خحء ؿىل األكي يف اًصمي املـَق اطلي حتوًَ األمواح املخىرست  .وًسَف ظول
ُشا اذلَوان س يدميرتٍن ثلصًسحً .وُو أسعواين اًضلك وًسلَِ اًزذس املخسفق يف حصنة ذامئة ،و ال ميىن اًـثوز ؿىل زسظحن
ارلُضل إىل ؿىل اًصمحل ارلض ية املخحصنة يف صواظئ سححي ذََج ؾٌُلن وذني زأش ارلمية وحصي ؿًل.
مثة حِوان آدص ًيحرص وحوذٍ ابًضواظئ اًيحصعة األمواح  ،وُو من اًصدوايث اًعلريت راث اًعسفذني ًـصف ذؼؼ
) (Donax erythraensisاطلي ثلسز نثحفة وحوذٍ يف صحظئ ازلريت يف ذيب حبوايل  2500حِوان يف املرت املصذؽ اًواحس .
وحيمتي أن ثخواخس ذـغ اًصدوايث راث اًعسفذني ؿىل اًضحظئ اًسفًل من اًسواحي اًيحصعة األمواح  ،كري أهنح ثـُش
ذأؿساذ أنرب حِامث حىون حصنة األمواح أكي ؾيفحً  ،واًصمحل أنرث هـومة  ،أمح هوغ ُشٍ اًصدوايث األنرث ص َوؿح ً  ،فِو
) (Tivela ponderosaو ) . (Mactra lilaceaوثـُش مزذوخحث األزخي  Amphipodsومدسحوايث األزخي Isopods

ؿىل اًـسًس من اًضواظئ اًصمََة ابس خثٌحء ثغل اًيت جضِس أصس حصاكث األمواح ؾيفحً .أمح اصلًسان ؿسًست األصواك اًيت

جس خعَؽ حتمي اًؼصوف اًيت ثفصضِح حصنة املوح اًيحصعة املس َعصت ؿىل اًضواظئ اًصمََة فِيي كََةل.
وحىرث يف اإلمحزاث اًـصذَة املخحست اًضواظئ اًصمََة كري اًعسَـَة اًيت حىوهت من ذلحاي اذلفصايث املحاَة  .وًيسز يف ثغل
اًضواظئ الاظعيحؾَة ؿحذت وحوذ اًبلفلحزايث  .وحِامث ًخواخس املصخحن يف امليحظق احملفوزت  ،نٌل يه اذلحل ذحزح أذوػيب
ابًلصة من حصي ؿًل  ،حيمتي اًـثوز ؿىل هكَحث هسريت من املصخحن املَت يف اًصمحل.

زسظحن ارلضل mole crab

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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ِ
ادلؽؽحبد اٌٛاؼؼخ ِٓ اٌطِبي إٌبػّخ ٚاٌىتً ادلتحزطح ٘بزئخ األِٛاد

ختضؽ وفصت اًبلفلحزايث معومح ً ؿىل ُشٍ اًضواظئ ًُسمم ظسلة اًصمي اًيت ثلعي اٍىذي املخحجصت وًخوفص اًضلوق واذلفص يف
ُشٍ اٍىذي  .وحِامث ال ًخـسى ُمسم اًصمحل اًيت ثلعي اًعروز املَسحء كري املخىرست اًس يدميرتٍن  ،كس ًيـسم وحوذ
اًبلفلحزايث هؼصاً إىل جعزُح ؾن حتمي ذزخحث اذلصازت ،ذحظة يف فعي اًعَف  .ويف األمخهن اًيت ٍىون فهيح اًصمي أنرث
معلح ً  ،ثعسح اجملموؿحث اًبلفلحزًة صشهية ذخغل اًيت ثـُش ؿىل املسعححث اًصمََة فلط واًيت ختَو من اٍىذي املخحجصت .
وٌسِم ثوفص اًضلوق واذلفص وكعؽ اًعرص كري املامتسىة إسِحمحً ابًلح ً يف سايذت املسححة اًيت ثـُش ؿَهيح اًبلفلحزايث اًيت
ثعسح  ،واذلحل ُشٍ  ،مذيوؿة إىل حس مح .
حٛ١أبد اٌجحرياد اٌؽبحٍ١خ

حتوي اًعسلحث اًعحَسَة واملواذ املرتس سة اًواكـة يف اًضحظئ اًـَوي ٌَسحرياث اًسححََة ؿحذت حِواانث

Nodilittorina

 arabicaواسـة الاهدضحز  ،إضحفة إىل إماكهَة وحوذ أؿساذ هسريت من ذعيَحث األكسام اًعلريت اًيت ثـصف ابمس

Salinator

 fragilisكري أن اهدضحزُح حمسوذ ٌَلحًة.
واًواكؽ أن مِحٍ اًـسًس من اًسحرياث اًسححََة ثضم يف أسفي مس خوايهتح ٍلوؿة انمِة من األؾضحة اًسحصًة اًيت ثأوي
ذسوزُح ٍلوؿة من ؿسًساث األصواك أنرث ثيوؿح ً أو جسحؿس ؿىل وحوذُح  .وذري مثحل ؿىل رعل  ،وحوذ هكَة مذيوؿة من
ؿسًساث األصواك يف دوز دوٍص زصأش ارلمية جض متي ؿىل ذًسان  Syllis krohniو  Melinna palmataو  ، Janua kayiوًـُش
اًيوغ األذري من ُشٍ اصلًسان ؿىل أوزاق األؾضحة اًسحصًة .
ادلبجنطٚف (أشزبض اٌمطَ )

ثلي املـَومحث املخوفصت ؾن اًخيوغ اًسَوًويج يف اصلوةل رضلك ؿحم  ،ففي اًسُجة اًسحصًة ٍمتثي اًخيوغ اًسَوًويج يف أصاكل
وثسحًيحث هؼم ؿسًست من اذلَحت اًفعصًة " ففي امليحظق اًسححََة ؿًل امذساذ مسحححث املس وادلزز اًسحصي أهواغ كََةل من
اًيسحاتث اًـضشِة واًضجرياث احملسة ًؤلمبلخ اًيت ثخبلءم مؽ اذلصازت اًـحًَة واذلَحت اًسحصًة وأمه اًيسحاتث اًسحصًة اًسححََة
واًيت حمنو ؿًل املسعححث اًصمََة امللموزت ابملَحٍ واًيت ثعي إيل معق مرت واحس يه أدسحز اًلصم املـصوفة ابمس (هسحث
اًضوزي أو املحجنصوف) واًيت جضلك يف ذوةل اإلمحزاث كحابث ظلريت متثي حَلة وظي ذني اًسُجة اًربًة واًسُجة اًسحصًة.
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املحجنصوف من اًيسحاتث اكس َة (ملعحت) اًسشوز وحمنو أدسحز اًلصم ؿىل صلك دسرياث مٌخعسة وأدسحز كعريت ويه أدسحز
ذامئة ارلرضت يف اًعسَـة وذلحهئح ميَي ٌَون اًسين ،واألوزاق اكمةل ومصثسة رضلك رس َط ؾىس َح ً (مذلحذةل) ؿىل األفصغ،
وصلك األوزاق ًرتاوخ مح ذني اًصحمي واًسَضحوي وكحًسح ً مح حىون راث أظصاف مس خسكة وراث ؾيق كعري وسعوهحح خضلًة
أو سقسَة  ،وٌس متص مومس األسُحز من أوادص اًصذَؽ حىت اًعَف ،مثحز املحجنصوف ظلريت مٌشسعة ًعي ظوًِح ًؼ  2مس
وثيشت اًسشزت ويه مح ساًت ؿحًلة ابًيسحث ذاذي اٍمثصت ،واًخحََي اٍىاميوي ًؤلوزاق أػِص أن هبح  %11.2زصوثني ذحم،
و %3ذُن ذحم ،و %16.9أًَحف ذحم .وكس ثسحًًت املعحذز يف حتسًس ؿسذ األهواغ املحجنصوفِة وأحٌحسِح وؿحابلهتح
واسدٌحذا ًِح فِيي حتؼي حبوايل  84 - 50هوؿح دسص ًايُ ،شٍ األهواغ ثًمتي ألحٌحش ًرتاوخ ؿسذُح ذني  32-12خًسح ثـوذ
ًـست ؿحابلث حصاوحت مح ذني  23-08ؿحاةل .وًخضمن خً األفس ًَِح  Avicenniaاطلي ًدصؽ هل اًلصم احملًل ؿست أهواغ من
األدسحز واًضجرياث كري املصثفـة (ثعي إىل9م و انذزاً أنرث من رعل) .ثخـصط ذُجة ارلََج اًـصيب (ومن مضهنح اًسُجة
اإلمحزاثَة) ً ،ـدء هسري ؿىل هُؼمِح اإلٍىوًوحِة اخملخَفة ؿحمة واًسُجة اًسحصًة ذعفة ذحظة ذلسحس َة وُضحصة ثغل اً ُيؼم إر
ٌسوذ اإلكَمي مٌحد امليحظق اجملسذة وص سَ اجملسذة واطلي ٍمتزي ابألمعحز املخفحوثة وذزخة اًخسرص اًـحًَة واًصظوذة اًـحًَة ،ومعومح ً
ثخىون اًلحابث واألزايض اًلحذَة يف اإلكَمي من أهواغ ذعَتة اٍمنو ،راث هوؾَة وكمية اكذعحذًة مٌرفضة إر أن اًؼصوف
امليحدِة اًلحس َة حتس نثرياً من حصنة األوضعة اًلحذَة وثغل اًـوامي امليحدِة ثـَق جتسذ ثغل اًلحابث إرا مح ثسُوزث،
وابًعسؽ مل جسمل ذُجة أدسحز اًلصم /اًضوزى /املحجنصوف من اًخـصط ٌَـوامي اًسَثِة اخملخَفة سواء اكن رعل ذعصق مصحرت
أو كري مصحرت ،إر أن حتوًي األزايض إىل مٌحظق حضحزًة وال س امي اًيؼم اإلٍىوًوحِة اًسححََة مبح فهيح األزايض اًصظسة
ومسعححث املس وادلزز ومسدٌلـحث املَحٍ املحذلة واألزايض اًصظسة (ذُجحث منو كحابث املحجنصوف).
من األمهَة الاكذعحذًة ًلحابث وأدسحز املحجنصوف أهنح ثـخرب موظن ٌَـسًس من اًعَوز (ظحةص ُحسخة اًلعد اٍىصري ،اًِحسخة
اًعحدصة ،ظحةص اًصفصاف رو اًعوق األذَغ ،اًفبلمٌجو واذلسحزى)  ،وٌس خفحذ من األوزاق ارلرضاء هكصاغ أو نأؿبلف
ٌَموايش  ،ويه موظن ًخاكثص األسٌلك واٍاكايحث اًسحصًة راث املصذوذ الاكذعحذي  ،ابإلضحفة إيل أهنح جسحؿس يف ثثشِت
اًرتذة اًسححََة ومٌـِح من الاجنصاف واًخسُوز.
نٌل إهنح جسحؿس ؿىل دفغ حصازت ادلو من ذبلل امذعحض أصـة اًضم  ،وسايذت إظبلق كحس األهسجني ٌَجو ،وٌسحؿس
ؿىل سايذت امذعحض كحس اثين أهس َس اٍىصذون من ادلو ( دفغ وس سة  )CO2املس خزسم ذـمََة اًسيحء اًضويئ ذمح ٌسحمه يف
دفغ مح ًـصف ذؼحُصت الاحذسحش اذلصازي.
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

ومن اًـوامي املؤثصت ؿىل ثوسًؽ أدسحز اًلصم مهنح مح يه ؾوامي ظسَـَة حمتثي يف اًخلرياث امليحدِة ،املَوحة وصست اًخَحز
اًسحصي ومهنح مح يه ؾوامي رشًة حمتثي يف اًصذم  ،اًخَوج اًيفعي  ،اخملَفحث  ،اًصؾي  ،ثلري اجتحٍ اًخَحز اًسحصي ،
ثرصًف مِحٍ اًرصف اًعحي كري املـحدلة واًخَوج اًعيحؾي واًعَس.
جضلك أدسحز اًلصم يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست حزء رمم من األدسحز امليدشت ؿىل صواظئ ارلََج اًـصيب معومح ذني
دط ؾصط  º26ذزخة صٌلال و صواظئ ارلََج ادليوذَة.
إر ثـخرب مِحٍ ارلََج حضةل وص سَ ملَلة ومـسل معلِح ثلصًسح 35م ،و مسححهتح  239000مك ،2وفلسان املحء رسشد اًخسرص
ُو ؾشت أضـحف مح ٍصذٍ من مِحٍ األمعحز وجمحزي اًوذاين ،وذزخة حصازت مِحٍ ارلََج ثرتاوخ ذني 10م ºص خح ًء و 36مº
ظَفح ً ،أمح يف ذوةل اإلمحزاث فذرتاوخ مح ذني 18م ºو 34م ،ºذمح ًـين ثشذشة ؿحيل يف ذزخحث اذلصازت .طلعل فإن ذزخة
املَوحة ثـخرب ؿحًَة يف مِحٍ ارلََج وثرتاوخ ذني  44و  77حزء من األًف.

أدسحز املحجنصوف موظيح ً ًعحةص اًيححم

أدسحز املحجنصوف
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

أتشبض أشزبض اٌمطَ يف زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ
احتؽبة ِؽبحبد أشزبض اٌمطَ

ًلس مت ثعيَف أدسحز اًلصم إىل ظيفني أسحس َني :نثَف وكََي اٍىثحفة ،وُشا مت من ذبلل حتََي اًعوز اًفضحاَة اذلسًثة
( أذشث يف اًفرتت  )2007-2005و اًـمي املَساين املعححد طلعل ،نشعل مت حتََي اًعوز اًفضحاَة اًلسمية (أذشث يف
اًفرتت  )1990-1988حبَر مت الاس خسالل ؿىل اهدضحز أدسحز اًلصم كصي حنو ؾشون ؿحمح.
مت ذزاسة اهدضحز أدسحز اًلصم مضن لك أمحزت حبَر مت حسحة مسححة أدسحز اًلصم ُ ،شٍ اًيخحجئ واملسٌُة يف ادلسول أسفهل
( )1جسحؿس ؿىل حتََي اًخلري اطلي ظصا ؿىل ثوسًؽ أدسحز اًلصم ثسـح ٌَـوامي ادللصافِة واًـوامي اًششًة و اًيت كس ختخَف
من إمحزت ألدصى.
رسٚي ( )0أتشبض أشزبض اٌمطَ ِب ثني 0226 ٚ 0992
اٌطلُ

اؼُ اإلِبضح

لجً ػبَ ( 0992وُ)0

ثؼس ػبَ ( 0226وُ)0

1

أثٛظجٟ

78.36

114.95

2

زثٟ

0.3

0.4

3

اٌشبضلخ

0.36

0.6

4

ػزّبْ

0.47

0.8

5

أَ اٌمٓ٠ٛ١

6.38

11.35

6

ضأغ اخلّ١خ

1.96

2.8

7

اٌفزريح

0

0

اجملّٛع

87.83

130.09
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

ًوحغ أن حصنزي أدسحز اًلصم ًلؽ يف إمحزت أذوػيب وابًخحسًس كصة مسًية أذوػيب ،و الاهدضحز اًثحين ًخوسغ يف صٌلل
اإلمحزاث اًـصذَة وابًخحسًس يف مسًية زأش ارلمية ومسًية أم اًلِوٍن .وكس صِسث إمحزت أم اًلِوٍن ػِوز حزز خسًست يف
دوز أم اًلِوٍن واهدشث أدسحز اًلصم حوًِح حبر وظي ذـغ مهنح إىل اًلصة من اًضحظئ ،وثلسز مسحفة ُشا الاهدضحز
إىل ؿست مجحث من األمذحز ،نٌل ًوحغ سايذت نثحفة أدسحز اًلصم ذأحزاء خمخَفة خبوز أم اًلِوٍن  ،نٌل أن ُشا ًخضح أًضح ً
حصاء سايذت حمعول ظَس األسٌلك ابمليعلة ذمح ًؤنس ؿىل اصلوز الاكذعحذي اإلجيحيب واًِحم اطلي ثَـسَ ثغل األدسحز ابًسُجحث
اًسححََة  ،وٍصحؽ اًسشد اًصاُيس طلعل حسد أُي امليعلة ٌَس َحسة اًعحزمة اًيت ثعسلِح حىومة أم اًلِوٍن من اخي
احملحفؼة ؿىل أدسحز اًلصم من اًخسُوز.
اٌتؽٛض اٌعِٕ ٟالٔتشبض أشزبض اٌمطَ يف زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح

اكهت مسححة أدسحز اًلصم يف ذوةل األمحزاث اًـصذَة املخحست ؿحم  1978ثلسز حبوايل ُ 3000ىذحز( 30مك ،)2ادلسول
اًخحيل (ً )2وحض اًزايذت اًخحزخيَة مٌش ؿحم  1978إىل ؿحم . 2006

رسٚي ( )0اٌتؽٛض اٌتبضخي ٟألشزبض اٌمطَ
اٌطلُ

اٌؽٕخ

أشزبض اٌمطَ (وُ)0

1

1978

( 30ثلسٍص)

2

1990

87.79

3

2006

130.86

ظضاػخ ٚإوخبض أشزبض اٌمطَ

كحمت اًوسازت زززاؿة اٍىثري من ذشوز اًلصم مٌش 1985حىت اآلن ،ثوسؾت ؿىل مٌحظق خمخَفة من سواحي وحزز اصلوةل
ويه حزٍصت سزهوٍ واألزايم ومٌعلة اكزس األمواح ودوز امللعؽ وحزٍصت اًَحسحث وحزٍصت ظري ذين ايش يف أذوػيب ،ويف
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

ذيب ثمت سزاؿة اًلصم يف دوز ذيب وحصي ؿًل ويف اًضحزكة خبوز لكسحء ودوز اسلصًة ويف جعٌلن خبوز اًزوزاء ويف إمحزت أم
اًلِوٍن ثمت اًززاؿة يف امليعلة امللحذةل ٌَمصنز حبحج واملخفق وابًلصة من مصىس أم اًلِوٍن ويف زأش ارلمية :خبوز اًصم
ودوز مزامحي.
وثلوم اًوسازت ذخجِزي حوايل  10آالف إىل  12أًف ص خةل س يواي يف وحست إهخحح وزؿحًة أدسحز اًلصم مبصنز أحبحج اًسُجة
اًسحصًة اًخحذؽ ًوسازت اًسُجة واملَحٍ  ،وثمت سزاؾهتح ؿىل امذساذ سواحي اصلوةل ،إمح ؾن ظصًق سزاؿة اًسشوز أو اًض خبلث
ابإلضحفة إىل ثسزًد مذسزذني من كصي ادلِحث اذلىومِة حول هَفِة سزاؿة وحىوٍن مضحثي أدسحز اًلصم.
اٌخطٚح اٌؽّى١خ

اًرثوت اًسمىِة يه إحسى املىوانث اذلَة ٌَسُجة اًسحصًة ،وجضمي اًرثوت اًسمىِة ؿسذا هسرياً من ٍلوؿحث اذلَواانث املحاَة
اخملخَفة ،وؿسذاً هسرياً من األهواغ يف لك ٍلوؿة .ومتخحس اًسُجة اًسحصًة  -مثي اًسُجحث األدصى  -ذوحوذ هوغ من اًخواسن ذني
لك مىوانث اًسُجة .وثـخرب اًرثوت اًسمىِة من أمه املعحذز اًعسَـَة اًيت اس خلَِح اإلوسحن هكعسز ٌَعـحم .وكس ثلري اًوضؽ
هوؿح ً مح ُشٍ األايم حِر حتول حزء هسري من إهخحح املعحاس اًسمىِة يف ذلحغ خمخَفة من اًـحمل إىل مواذ ذحم ًعيحؿحث أدصى.
وثخأثص اًرثوت اًسمىِة ذأمصٍنٌُ ،ل -:
اًـوامي اًعسَـَة ،ووضحظ اإلوسحن؛ ويف حني أن اًـوامي اًعسَـَة أمص ال ميىن اًخحنك فَِ أو اًس َعصت ؿَََ ،إال أن أثص
اإلوسحن املمتثي يف ظَس األسٌلك ُو معََة ميىن ضسعِح ،ذي ًَزم اًلِحم هبح ورعل ًَىون اس خلبلل اًرثوت اًسمىِة
اس خلبل ًال زص َساً وًُ خحةصاً.
وابًًس سة صلوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ،فإهخحح األسٌلك يف اًسبلذ يف حزاًس مس متص ،هدِجة ٌَجِوذ اٍىصريت اًيت ثسشًِح وسازت
اًسُجة واملَحٍ سلحًة وحمنَة ُشا اًلعحغ اذلَوي اًِحم .وثخعَؽ اًوسازت إىل ثـحون وزَق وذيحء مؽ املؤسسحث املِمتة ًخعوٍص
األحبحج اًبلسمة ٌَمسحؿست يف حمنَة اًرثوت اًسمىِة يف اصلوةل.
أّ٘١خ اٌخطٚح اٌؽّى١خ

ثُـخرب اًرثوت اًسمىِة من أمه املوازذ اًعسَـَة املخجسذت املوحوذت يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست .وثـوذ أمهَة ُشٍ املوازذ
ًـسذ من اًـوامي:
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

أ .هوهنح جُضلك معسزاً ٌَلشاء اًلىن ابًربوثني ،اؾمتس ؿَََ اًساكن يف املحيض وال حزال جضلك حزءاً ُحمح ً من كشاهئم إىل
اآلن.
ب .ثـخرب معسزاً ٌضلذي و موزذاً ٌَصسق ٌَمض خلَني ابس خلبلل ُشا املعسز اذلَوي وذحظة ؾن ظصًق اًعَس اًخلََسي.
ج .اس متصازُح وجتسذُح ؿحمح ً ذـس ؿحم من ذبلل معََحث اًخاكثص واٍمنو اًعسَـي خملزوهنح.
د .اًخيوغ اذلَوي اٍىصري اطلي حمتزي ذَ ُشٍ املوازذ من أسٌلك سعحَة وأسٌلك كحؾَة وأسٌلك اًضـحة املصخحهَة و
اًصدوايث وكريُح من األحِحء اًيت ثلعن اًسُجة اًسحصًة ابصلوةل.
ه .اس خسامهتح هكعسز ٌَلشاء وموزذاً ٌَصسق ًؤلحِحل اًلحذمة.

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ

0202

- 24 -

زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
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رسٚي ضلُ ( )3ػسز لٛاضة اٌص١س حؽت إٌٛع  ٚاإلِبضح اٌؼبَ 0228

Number of Boats According to Type & Emirate for 8002

اإلِبضح

Emirate

اجلٍّخ

Total

ثرتٚي Petrol

ز٠عي Diesel

Abu Dhabi

710

390

1100

Dubai

582

150

732

اٌشبضلخ

Sharjah

980

125

1105

ػزّبْ

Ajman

145

42

187

أَ اٌمٓ٠ٛ١

Umm Al Quwain

534

25

559

ضأغ اخلّ١خ

Ras Al Khaimah

1134

69

1203

Fujairah

660

25

685

Total

4745

826

5571

أث ٛظجٟ
زثٟ

اٌفزريح
اجلٍّخ

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

رسٚي ( )4تمس٠ط وّ١بد األمسبن ادلصبزح حؽت اإلِبضح ذالي األػٛاَ 2002 - 0224
رسٚي ( )7تمس٠ط وّ١بد األمسبن ادلصبزح حؽت اإلِبضح ذالي األػٛاَ 0228- 0224
اإلِبضح

0224

0225

0226

0227

0228

Emirate

أثٛظجٟ

656,2

654,0

,5,45

,5,,6

,5,68

Abu Dhabi

زثٟ

5,5,4,

56565,

9556,

65,04

65,,5

Dubai

اٌشبضلخ

895500

8,5,99

,55454

,055,2

5250,,

Sharjah

ػزّبْ

8594,

,5024

4526,

4562,

,55,0

Ajman

أَ اٌمٓ٠ٛ١

65,,5

655,4

5509,

5504,

45,,6

Umm Al Quwain

ضأغ اخلّ١خ

54548,

585,,0

8,550,

895,45

5259,,

Ras Al Khaimah

اٌفزريح

5955,6

565440

8558,4

805,24

5,580,

Fujairah

اجلٍّخ

,05000

2659,4

500540,

,654,,

945096

Total

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

أ .من واكؽ اًسجبلث املخوفصت ذوسازت اًسُجة واملَحٍ فلس مت جسجَي هكَة ثسَف  100.403ظن مسم يف ؿحم  ، 2006يف
حني أن اٍوكَة املعحذت اكهت  96.453ظن يف ؿحم  ، 2007وذَلت  74.076ظن يف ؿحم  . 2008هدِجة ًيخحجئ
ُشا املسح ٌَمرزون اًسميك يف مِحٍ اصلوةل  ،واًيت أوحضت إن ُيحك ثسُوزا يف اخملزون اًسميك  ،من ذني أس سحذَ
ػحُصت املس األمحص اطلي أسِم يف هفوق نثري من األسٌلك ورضي ذحض ؿحيم  2008و  ، 2009فلس كحمت اًوسازت
ذوضؽ ؿست إحصاءاث احرتاسًة سحمهت ذسوزُح يف وكف ُشا اًخسُوز ،ويه
 اًلصاز زمق ً 368ـحم  2007رضحن كرص اًعَس ؿًل األسٌلك املِححصت. ً 524ـحم  2008رضحن إحصاءاث ثيؼمي ظَس أسٌلك اًلصص. اًلصاز زمق ً 16ـحم  2010مٌؽ ظَس األسٌلك وجسوًق وذَؽ األسٌلك اًيت ًلي ظوًِح ؾن اذلس املسموخ ذعَسٍواألظوال املسموخ هبح نٌل ًخضح من اًعوزت املصفلة (صلك زمق .)2
ُشا ابإلضحفة إيل وحوذ اًلصازاث اًخحًَة واًيت هتسف يف امللحم األول ٌَحفحع ؿًل اًرثوت اًسمىِة.
 اًلصاز زمق ً 41ـحم  1987رضأن مٌؽ اس خزسام ص سحك اًعَس املعيوؿة من اًيحًَون راث اًثبلجظسلحث يف ظَس األسٌلك
 اًلصاز زمق ً 77ـحم  1989رضأن مٌؽ ظَس اًسبلحف اًسحصًة جبمَؽ أهواؾِح وأجححرمح وأؾٌلزُح. اًلصاز زمق ً 82ـحم  1989رضأن اًسٌلخ ذخعسٍص ذـغ أهواغ األسٌلك ظوال اًـحم مح ؿسا ذـغاألظيحف ًضست اإلكصحل ؿَهيح حمََح ً أو األظيحف اًيحذزت.
 اًلصاز زمق ً 200ـحم  1990رضأن مٌؽ ظَس األجححم اًعلريت من األسٌلك. اًلصاز زمق ً 34ـحم  1991رضأن مٌؽ اًعَس رض سحك امليعد اًلحؾي. -اًلصاز زمق ً 43ـحم رضأن ضواذط وروظ ثعيَؽ واس خزسام كصاكري اًعَس يف اصلوةل .

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

 اًلصاز زمق ً 23ـحم  1999رضأن حٌلًة وحمنَة واس خلبلل اًرثواث املحاَة اذلَة ابصلوةل. اًلصاز زمق ً 24ـحم  1999رضحن حٌلًة اًسُجة وحمنَهتح. اًلصاز زمق ً 302ـحم  2001رضأن اًبلحئة اًخيفِشًة ٌَلحهون الاحتحذي زمق ( ً ) 23س ية  1999م اًلصاز زمق ً 161ـحم  2002رضأن مٌؽ ظَس أسٌلك اًسسخ واس خزسام ص سحك اًلزل يف إمحزت أذوػيب اًلصاز زمق ً 496ـحم  2002رضأن حؼص ظَس األسٌلك ذعصًلة اإلانزت. اًلصاز زمق ً 261ـحم  2003رضأن وكف جسجَي كوازة وًًضحث خسًست. اًلصاز زمق ً 393ـحم  2004روظ اس خرياذ أذواث اًعَس وجسجَي معحهؽ اًلصاكري.اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١ر ٟيف ادل١بٖ اٌساذٍ١خ ٚاألضاظ ٟاٌطؼجخ
ًؤلزايض اًصظسة أمهَة ذَثِة حصحؽ إيل دعحاعِح املحاَة وهوهنح مٌحظق اهخلحًَة ذني األهؼمة اًَحرسة واألهؼمة املحاَة  ،وثوظف
أحِحان ذأهنح لك األزط ألهنح ثؤذي وػَفة اس خلصحل مِحٍ اًرصف واًفضبلث من املعحذز اًعسَـَة واًششًة وحمتزي ذـسذ من
اًسٌلث اًيت جضمي إهخححِة ذَوًوحِة ؿحًَة ،ثصاء اًخيوغ اًسَوًويج وادلَين املمتثي يف اًرثوت اًسمىِة واذلَحت اًفعصًة وذحظة
اًعَوز .واألزايض اًصظسة مـصضَ ححًَح إيل اًخحول إيل أزايض خحفة إمح ًبلس خزسام اًـمصاين أو ًبلس خزسام يف اًززاؿة
ابإلضحفة إيل أوضعة أدصي .ثـصف األزايض اًصظسة ذأهنح أهؼمة ذَثِة ثـمتس ؿًل اًـمق اًضحي ٌٌَلء  ،وُشا اًلمص كس ٍىون
ذامئح أو مذلعـح  ،أو اًدض سؽ ابملحء ؾيس سعح اًرتذة أو ابًلصة مٌَ  .واًعفحث اًـحمة ًؤلزايض اًصظسة يه أزايض مصَةل
وهسحء درضي محيئ.

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

ذسِبد األضاظ ٟاٌطؼجخ

ثؤذي األزايض اًصظسة اٍىثري من ارلسمحث نٌل ًًل-:


تٕم١خ ادل١بٖ:

حِر جسحؿس يف إساةل مصهسحث اًيرتوخني واًفسفوز اًيت حتمَِح مِحٍ اًرصف .نٌل متخط اًيسحاتث املحاَة حزء من
املَواثث اٍىميَحاَة مبح يف رعل مصهسحث اًـيحدض اًثلِةل.


احلّب٠خ ِٓ ػٛاصف اٌجحط:

حِر ثـخرب اًوسحذت اذلحمِة ذني اًسحص واألزايض اًززاؾَة امليرفضة.


ذعأبد ٌٍتٕٛع اٌجٌٛٛ١ر:ٟ

حِر حتخوي ؿًل  %40من ٍلوغ األهواغ يف اًـحمل  ،وثـخرب األزايض اًصظسة اًضحظتَة راث أمهَة ذحظة يف حِحت
جهصت اًعَوز  ،ويه مَجأ ٍىثري من أهواغ اذلَوان يف هوابث ادلفحف وكريُح من اخملحظص اًسَثِة .ومن ادلسٍص ابطلهص أن
اًسححي املمخس صلوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ًـخرب من أمه مواظن اًخلشًة وكضحء اًض خحء ٌَـسًس من أهواغ اًعَوز
املحاَة .حِر ثأوي املسعححث املمخست مبيعلة املس وادلزز وحبرياث املس اًضحةل وكحابث اًلصم أنرث من (  )300أًف
ظحةص محيئ أزيحء مومس اًِجصت اًصاُ  ،ومـؼم ُشٍ اًعَوز ثأي من أوزاب واس َح .ومن املصحج أن حوايل 3- 2.5
مََون من اًعَوز املِححصت ثرتذذ ؿًل امليعلة أزيحء جهصت اًصذَؽ وارلصًفُ .شا اًـسذ اًِحاي من اًعَوز املحاَة املِححصت
جتشذَ اإلهخححِة اًـحًَة ملَحٍ اإلمحزاث.

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح

شىً ضلُ (ِ )3صبزض ِٚؽبضاد ٘زطح اٌؽٛ١ض اٌت ٟتأت ٟإىل زٌٚخ اإلِبضاد

ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ



ٔٛاتذ األضاظ ٟاٌطؼجخ :

اًيت حمتثي يف اًيؼم اًسَثِة اإلهخححِة اًـحًَة حِر األسٌلك وأدسحز املحجنصوف واذلضحبش اًسحصًة واًيت ثـخرب مواكؽ
ًخاكثص األسٌلك وحضحانث اًززًـة ُ ،شا ابإلضحفة إيل اًعيحؿحث اًصًفِة اًيت ثـمتس ؿًل اًيسحاتث املحاَة اًسحسكة.


اٌرتفٚ ٗ١اٌؽ١بحخ اٌج١ئ١خ:

مثي ظَس األسٌلك ،مصاكصة اًعَوز ،زايضة اًلع .


اٌٛظبئف اذل١سضٌٛٚر١خ:

ثـمي هكعحذز ًخلشًة أحواط املَحٍ ادلوفِة ،ختزٍن املَحٍ اًـشذة ،حواحز ذدول املَحٍ اًسحصًة (حتت اًسعح) إيل
األزايض اًززاؾَة.


األضاظ ٟاٌطؼجخ ٚتغ١ري ادلٕبخ:

حِر ثؤذي ذوزُح هسحًوؿحث ًلحساث اٍىصذون (املَثحن).


اٌتؼٍٚ ُ١اٌجحٛث اٌؼٍّ١خ:

حِر ًخوفص مواكؽ ٌَسحوج واصلزاسحث ارلحظة ابًيؼم اًسَثِة اًيت ثـمتس ؿًل املَحٍ ،وذزاسحث اًعون وإؿحذت ثأَُي
املواكؽ واألهواغ املخسُوزت.
االضاظ ٟاٌطؼجخ ِٛٚاضز ادل١بٖ اٌؼصثخ

إن موازذ املَحٍ اًـشذة ذسَحة خسا يف ُشا امليعلة من اًـحمل نٌل ُو اذلحل يف امليحظق اًلححةل .إال إن ُيحك ذـغ اًربك
اًضحةل وموازذ املَحٍ املومسَة يف الاوذًة واملسعححث اًيت ثوخس ذني اٍىثسحن اًصمََة ذحظة ؾيسمح هتعي امعحز قزٍصت.
ويف امليحظق ادلسََة جنس ان اًربك املومسَة يف الاوذًة جضلك معحذز ُحمة ٌٌَلء وجتشة اٍىثري من اًعَوز .وكس مت
ثوفري موازذ محاَة اظعيحؾَة من مِحٍ اًرصف اًعحي املـحدلة نٌل ُو اذلحل يف َلَة اًوزسة  ،واًضح ثـمري اًس سزحث نٌل
ُو اذلحل يف حبريت اًضِحمة .وفلح ًربانمج املَحٍ اصلاذََة اطلي مت اؾامتذٍ من كصي اثفحكِة اًخيوغ اًسَوًويج  ،فلس مت

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ

0202

- 32 -

زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

مصاحـة املـَومحث املخححة ؾن اًخيوغ اًسَوًويج يف املَحٍ اصلاذََة  ،وثلِمي وزظس اًخيوغ اًسَوًويج مبيحظق مذـسذت
واًيت ثـصط اًعوزت اًـحمة ًِح ابًًس سة ًؤلزايض اًصظسة وأًضح منحرح من امليحظق احملمَة .
منبشد ِٓ احملّ١بد اٌؽج١ؼ١خ
زلّ١خ ضأغ اخلٛض

َلَة زأش ارلوز يه َلَة حبصًة أؿَيت زمسَح ً يف ؿحم  ،1998وثخوىل اإلراف ؿَهيح ذضلًة ذيب ،وثسَف مسححهتح حوايل
 6.2مك . 2ثأي َلَة زأش ارلوز يف ذيب من حِر أمهَهتح يف ملسمة احملمَحث اًعسَـَة اًيت جضلك مصنز جتمؽ خضم ٌَعَوز
املِححصت اًيت ثـرب امليعلة ،حِر جس خلعد يف لك ؿحم أنرث من  60أًف ظحةص من خمخَف اًفعحاي ذبلل فعي اًض خحء
وحسٍ ،ومن ذُهنح :ظَوز اًفبلمٌجو ،اًًسوز اًضرمة ،اًعلوز املخيوؿة ،اًيوازش ،اًعَوز ظَحذ اًسمم وظَوز اًسوم،
قصاة اًسحص ،محعل اذلزٍن ،دعحف اًسحص ،أزساة ظَوز اًزكزاق اًصمًل وكريُح من اًعَوز اًيت حتَي سٌلء اإلمحزاث يف
مثي ُشا اًوكت من لك ؿحم إىل واحة زااـة وحمعة رممة ؿىل دصًعة مومس جهصت اًعَوز اًس يوًة ذني اًضٌلل وادليوة.
من املِم مباكن إن َلَة زأش ارلوز من
احملمَحث اًيت أؿَيت مضن األزايض اًصظسة
راث األمهَة اًـحملَة (زامسحز).حمتزي
مسعححث املس وادلزز اًضحسـة يف احملمَة
زىوهنح ذُجة مبلمئة ًخاكثص ٍلوؿحث قيَة
من اذلَواانث اًبلفلحزًة واًيت ثخىون يف
مـؼمِح من ذًسان وزدوايث  ،األمص
اطلي جيـي من امليعلة حمعة ُحمة ًخلشًة
وحاكثص اًـسًس من اًعَوز اًـحزصت واًزاةصت
يف فعي اًض خحء .مت احدسحة نثحفة اًعَوز ارلواضة ذـسذ ( )21ظحةص ٌَِىذحز يف فعًل اًصذَؽ وارلصًف و ( )60ظحةص يف
اًِىذحز يف فعي اًض خحء وًـس اًصمق األذري ُو األؿىل يف أي ماكن ابًـحمل .ويف اجملموغُ ،يحك حوايل(  )88هوؿح من اًعَوز

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
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ًؼِص  9مهنم ابس متصاز مضن األؿساذ املِمة ؿحملَح أي أنرث من وس سة  %1من اجملموغ اًـحملي ،وكس مت حىت اآلن جسجَي مح
ًلحزة ( )313هوؿح من األحِحء اًيسحثَة واذلَواهَة.
زلّ١خ رجً ػٍٟ

وحتخي ُشٍ احملمَة موكـِح قصيب امليعلة اذلصت دلسي ؿًل يف إمحزت ذيب  ،ومت جسجَي مح ٍلوؿَ ( )392هوؿح من األحِحء
اًيسحثَة واذلَواهَة ابحملمَة ومن ُشٍ اجملموؿة  )34( ،هوؿح من اًضـحة املصخحهَة  ) 52( ،هوؿح من اًصدوايث اًسحصًة ،
( ) 91هوؿح من األسٌلك و( ) 37هوؿح ً من اًعَوز.
زلّ١خ ِطٚس اٌجحط٠خ

وكس أؿَيت يف ؿحم  2005وثسَف مسححهتح اإلحٌلًَة  4255مك 2وثـخرب مٌعلة مصوخ واًيت ثلؽ يف امليعلة اًلصذَة إلمحزت أذو
ػيب منورخح مثحًَح ذمث ًبل ٌَسُجة اًسحصًة
واًسححََة ابصلوةل ،فِيي قيَة ذدٌوؾِح
اًسَوًويج اطلي ثسمعَ ذُجحث حبصًة
وسححََة .نٌل ثضم مٌعلة احملمَة %60
من اثين أنرب جتمؽ ؿحملي ألذلحز اًسحص أو
األظوم املِسذت ابالهلصاط يف اًـحمل ،ذمح
ًضفي ؿىل امليعلة أمهَة ؿحملَة .أؿَيت
احملمَة نأول َلَة حمَط حِوي يف ذوةل
اإلمحزاث .نٌل ثوخس يف احملمَة أهواغ من
اًسبلحف اًسحصًة أمهِح اًسبلحف ارلرضاء وسبلحف مٌلحز اًعلص ،وثـخرب صواظئ مٌعلة احملمَة ذُجة مثحًَة ألؾضحص
سبلحف مٌلحز اًعلص .وحزدص احملمَة ذأهواغ من اصلالفني وأهواغ ؿسًست من األسٌلك واًضـحة املصخحهَة واألؾضحة اًسحصًة
واًعححًد وأهواغ من اًضـحة اًسًِة اًيت ثخلشى ؿَهيح اًـسًس من األسٌلك .نشعل ثوخس أدسحز اًلصم ''املحجنصوف'' يف
امليعلة اًسححََة دلزز مصوخ واًزبم واًفيي و ذوظَية ،حِر ثـمي ُشٍ األدسحز ؿىل ثثشِت اًضواظئ وجضىِي ذُجة ُحمة
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ًخـضُش اًعَوز اًيت جس خوظن امليعلة أو اًعَوز املِححصت راث األمهَة اًـحملَة مثي أهواغ ارلصص يحث وظلص اًلصوة
واًلحق اًسوكعصي ،ونشعل سلحًة وثلشًة األسٌلك.
.0زلّ١خ اٌ١بؼبد
2

من املواكؽ اًسحصًة يف إمحزت أذوػيب ،اًيت حمتزي ذأمهَهتح اًسَثِة أؿَيت يف ؿحم  2001وثسَف مسححهتح اإلحٌلًَة  481.73مك
 ،حِر ثوفص
مواظن

حسحسة

من

اًضـحة

املصخحهَة واألؾضحة
اًسحصًة واًضواظئ
اًصمََة فضبل ؾن
أمهَهتح

اًخحزخيَة

واًثلحفِة  ،وثأوي
امليعلة أؿساذ هسريت
من
اًسحصًة

اذلَواانث
األدصى

املِسذت ابالهلصاط
مثي أذلحز اًسحص
واًسبلحف ارلرضاء وحمتخؽ احملمَة ذدٌوغ اًلعحء اًيسحي واًسُجحث اًعسَـَة ؿىل حزز احملمَة ، .وثضم حزٍصت اًَحسحث اٍىربى
واحست من مس خـمصاث اًخاكثص اًِحمة ًعحةص “اًلحق اًسوكعصي" اطلي ًـخرب من اًعَوز املِمة يف ذوةل اإلمحزاث حِر متثي
ُشٍ املس خـمصت واحست من  15مس خـمصت مـصوفة ؿحملَح ًخاكثص را اًيوغ.
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الاظوم
ظحةص اًلحق اًسوكعصي
زلّ١خ اٌعٚضاء (ذٛض ػزّبْ)

ثلؽ يف إمحزت جعٌلن  ،أوضأث ؿحم  2004وثسَف مسححهتح  1.4مك 2ويه ثصًة ابًـسًس من أهواغ اًعَوز اخملخَفة مثي اًفبلمٌجو
واًسبلصون اًصمحذي واًسبلصون األذَغ واًلعح  ..وكريٍ .متخحس احملمَة ذأدسحز اًلصم (املحجنصوف) وجضلك وس سة  %95من
اًيسحاتث اًسحاست ابحملمَة  ،جسحمه أدسحز اًلصم يف اذلفحع ؿىل أهواغ اذلَحت اًربًة واًسحصًة ،وؿىل حِحت أهواغ خمخَفة من
اًعَوز ،وثـمي هكيحظق مبلمئة ذلَحهتح وموزذاً ًلشاهئح ،وثوفص ًِح اسلحًة .نٌل أن وسازت اًسُجة واملَحٍ سحمهت مٌش فرتت ظوًةل
يف ثعوٍص ثلٌَحث سزاؿة وإنثحز أدسحز اًلصم يف امليحظق اًسححََة ٌضلوةل ،من ذبلل مصنز أحبحج األحِحء اًسحصًة اطلي أوىل
ذسوزٍ ؾيحًة فحالة ذأدسحز اًلصم ،مبضحزنة اًـسًس من اًسضلايث واًَِتحث واملؤسسحث هوهنح األهؼمة اًسَثِة اًيت جيد حمنَهتح
واحملحفؼة ؿَهيح.إن اًسُجة اًسححََة اًليَة ذأدسحز اًلصم من أوسد امليحظق ًخاكثص وحضحهة أهواغ األسٌلك واًصذَحن واًلشايث
األدصى ،وأهواغ اذلَحت اًسحصًة اخملخَفة .وثـس كحابث أدسحز اًلصم موزذاً ًؤلدضحة اًيت جس خزسم يف اٍىثري من اًعيحؿحث
مثي اًفحم وامليخجحث ارلضشِة األدصى.

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ

0202

- 36 -

زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

صري ثٔٛؼري

َلَة حبصًة ٌَعَوز املِححصت واًسبلحف ارلرضاء ،أؿَيت يف اًـحم  2000وثسَف مسححهتح  13مك 2و هبح مٌحظق حصََة
ذاذََة و سِول ابإلضحفة إيل اًضـحة املصخحهَة .وثخوىل َُتة اًسُجة واحملمَحث اًعسَـَة يف اًضحزكة اإلراف ؿَهيح .ووفص
املصسوم اًعحذز ذإؿبلن احملمَة هؼحمحً أنرث مشويل سلحًة ذُجة ادلزٍصت .حؼص مبلذضحٍ ظَس أو هلي أو كذي أو إًشاء اٍاكايحث
اًربًة أو اًسحصًة ،أو أذش اكايحث أو مواذ ؾضوًة مثي األظساف واًضـد املصخحهَة واًعروز واًرتذة ألي قصط من
األقصاط ،أو إذذحل أحٌحش قصًسة ٌَميعلة احملمَة ،أو إثبلف أو ثسمري اًخىوًيحث ادلَوًوحِة أو ادللصافِة أو امليحظق اًيت
ثـخرب موظيح ً ًفعحاي اذلَوان أو اًيسحث أو حاكثصُح ،ونشعل أؾٌلل اًدسََة و اًرتفَِ أو اًصايضة اًيت من صأهنح اًخأزري سَسَحً
ؿىل اذلَحت اًفعصًة.
نٌل حسذ ٍلوؿة اًلواؿس اًلحهوهَة اًيت حيؼص مبوحهبح ظَس اًسبلحف اًسحصًة جبمَؽ أؾٌلزُح وأجححرمح وأهواؾِح ،أو مجؽ ذَضِح،
أو اًـسر ذأمخهن ثواخسُح وحاكثصُح ؿىل امذساذ صواظئ ادلزٍصت ومِحٍ اًعَس حوًِح .نٌل حيؼص اًلِحم ذأًة أؾٌلل من صأهنح
هتسًس سبلمة اًعَوز امللمية واملِححصت إىل ادلزٍصت.
اٌج١ئخ اٌجحط٠خ:
ًـخرب األظَ اًسحصي صلوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست واحسا من الاجنحساث اًسَثِة اًِحمة .واًِسف من األظَ ُو ثلِمي
اًرثوت اًسحصًة وثعوٍصُح وثيؼمي ظصق الاس خفحذت مهنح وكس ثضمن األظَ اُامتمح ذأدسحز اًلصم  ،اًس سزحث  ،اًضـحة
املصخحهَة  ،األؾضحة اًسحصًة  ،اكايحث مٌعلة املس وادلزز ،اٍاكايحث اًلحؾَة  ،اًثسًَحث اًسحصًة  ،اًزواحف اًسحصًة،
اًعَوز اًسححََة واًسحصًة  ،معحاس األسٌلك والاسدضـحز ؾن ذـس ( هوس َةل اس خزسمت يف اصلزاسة) وكس أحصًت
اصلزاسحث ذبلل اًفرتت 2001 – 1999م.
ثعي ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ؿىل لك من ذََج ؾٌلن يف اًشق وارلََج اًـصيب يف اًضٌلل .وًعي ظول ذََج ؾٌلن
حوايل  75هََومرتا ذُامن ًعي ظول سححي ارلََج اًـصيب حوايل  650هََومرتا إىل اصلاذي من ُشٍ اًسواحي.
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ميخس سعح األزط ؿىل َُتة سِول مٌرفضة ال ٍزًس مًسوهبح ؾن مخسني مرتا فوق سعح اًسحص وًرتاوخ اجسحؿَ ذني ؿست
ؾشاث من األمذحز إىل ؿست هََومرتاث يف ذـغ امليحظق وأمحم ُشٍ اًسواحي ًوخس اًـسًس من ادلزز اخملخَفة اًًضأت
واملسححة ،وؿىل اًصمغ من اًشسحظة اًيت ًسسو ؿَهيح ُشا اًيؼحم اًسححًل فإهَ ٍمتزي ذدٌوغ أصاكهل وثـلسُح هؼصا ألن ُشا
اإلكَمي كس ثـصط ذبلل ؾرصي اًسََوس خوسني واًِوًوسني ًعلَحن اًسحص واحنسحزٍ ؿست مصاث ومح حصثد ؿىل رعل من ثلري
يف ػصوف اًدضىِي .وًدضلك ُشا اإلكَمي ذواسعة ٍلوؿة من اًـوامي أمهِح حصاكث املَحٍ اًسحصًة من أمواح ومس وحزز
وثَحز سححًل وحصنة زايخ اًضٌلل اًسحاست وحىوٍن اذلواحز املصخحهَة .نٌل ثأثص أًضح ابذلصاكث اًخىذوهَة اًسيحاَة اًيت أذث إىل
حىوٍن اًلصحة املَحَة.
ومتثي ادلزز واألدواز واًس سزحث األصاكل املمزيت ًسواحي ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست .و ثوخس حوايل  200حزٍصت
أنربُح حزٍصت أذو األذَغ (  12 x 35هََومرت ) وأظلصُح يه أحس ادلزز اصلكِلة يف اًلسم اًلصيب من ارلََج اًـصيب.
وأؿبلُح حزٍصت اًززكحء ( وثـصف ابمس سزهوٍ ) وًسَف ازثفحؾِح  160مرتا.
اًيؼم اًسحصًة اًسححََة يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ممتزيت ومذيوؿة ورعل ًوحوذ مٌحظق صحسـة من اًسُجحث اًسححََة
وًـزى متزيُح رضلك أسحيس إىل صلك اًخضحزٌ األزضَة ٌَسححي واحملمي رسَسةل من ادلزز اًلصًسة واًضفحف اًصمََة
واملسعححث الاهخلحًَة واًضـد املصخحهَة .وذشعل فإن ُشٍ اًـوااق اًفزياياَة اًعسَـَة كحذزت ؿىل حىسري األمواح ًًَذج ؾهنح
مِحٍ مصثست ُحذاة ثخجمؽ ؿىل صلك مسعححث وحبرياث حضةل قيَة ابًصسوذَحث اصلكِلة ذمح ًؤذي إىل اسذُحز أدسحز اًلصم
واألؾضحة اًسحصًة وثوخس حعحةص اًعححًد اًسحصًة وجضلك ُشٍ اًسُجحث اًسححََة املواي ٌَاكايحث امللمية واًزاةصت املخضمية
األسٌلك واًلشايث اًخجحزًة املِمة .وثـزى أمهَة ذـغ ادلزز اًسـَست ؾن اًضحظئ ٍىوهنح مواظن األؾضحص ٌَسبلحف
اًسحصًة ارلرضاء واًسبلحف مٌلحز اًعلص  .نٌل أن ابًسواحي وادلزز مواكؽ راث أمهَة ؿحملَة ألهنح أمخهن حاكثص ألهواغ رمسذٍ
ابالهلصاط مثي كحق سوكعصٍ وجض هتص ذوةل اإلمحزاث ذوحوذ حوايل  % 50من أذلحز اًسحص املوحوذت يف مٌعلة ارلََج وُو
ٌضلك اثين أنرب ٍلوؿة من أذلحز اًسحص يف اًـحمل ،وًرتنز وحوذُح يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ويف إمحزت أذوػيب ًوحوذ
مصوح صحسـة من حضحبش اًسحص .إن مح ٍزًس ؾن زَر اًامثهني هوؿح املـصوف من اذلَخحن واصلالفني – أو اذلوثَحث –
ثوخس كصة صواظئ ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست.
وكس احصي مشوغ صلزاسة اًضـد املصخحهَة يف أذوػيب ورق كعص واًيت أحصًت يف اًفرتت من  2005إىل 2007
وذَط إىل اخنفحط اًخيوغ يف وحوذ اًضـد املصخحهَة وإهنح ثـصضت ًفرتت اسذايذ اذلصازت ذبلل  1998-1996حِر
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جسشد اإلهجحذ اذلصازي يف اًـسًس من األرضاز .و ذَعت اصلزاسة إىل أن هؼحم حبص اًـصة مبح يف رعل ارلََج رمسذ خسا
ابخملحظص وًخعَد احملحفؼة ؿَََ إؿساذ وثعسَق دعة موحست إلذازت امليحظق اًسححََة ،ووضؽ ضواذط ٌَخمنَة وآاثزُح،
وجتيد أي هوغ من اًخجحزت يف اكايحث اًضـد اًسحصًة ....اخل.
اٌشؼبة ادلطربٔ١خ:

حمتزي امليحظق املسازًة اذلحزت ذُجة اًضـحة املصخحهَة .ويه ثـس من أفضي امليحظق اًسحصًة حٌل ًال واسذُحزاً ابًخيوغ اًسَوًويج.
فحملىون اًصاُيس ٌَضـحة املصخحهَة ُو حِوان جمِصي ذكِق ًًضأ من اًخاكثص املس متص ٌَحَوان إمح ذواسعة اًخربمع (حاكثص
درضي) أو ذواسعة األمضحح (حاكثص خًيس) حِر ٌضلك مس خـمصاث ؿسًست.ثلؽ اًضـحة املصخحهَة حتت ظحافة
 Cnidariansويه جض سَ صلحاق اًيـٌلن .حىون اًضـحة املصخحهَة اًَِخلك ادلربًة وذـضِح ًـُش فصاذى ٍىن مـؼم األفصاذ
ثـُش ؿىل َُتة مس خـمصاث وحىون مح ٌسمى اًسوًََحث ( .)Polypsثـخرب اًضـحة املصخحهَة ماك ًان حِساً ٍاكفة أهواغ
أسٌلك اًضـحة اًيت ثـُش وثخاكثص هبح حِر ثوفص ًِح اًعـحم واملأوى .وحيخحح لك هوغ من األسٌلك إىل هوغ خمخَف من
اًضـحة .إر حتخحح األسٌلك اًعلريت اًيت جس سح ررسؿة ذاذي وذحزح اًضـحة إىل اسلحًة من األسٌلك اٍىصريت مثي اًِحموز.
وُيحك أسٌلك أدصى ثـُش ؿىل اًيسحاتث وحمنو ؿىل اًضـحة املصخحهَة مثي (اًعحيف) .حِر ثسحر ًيفسِح ؾن ماكن يف
اًضـحة جس خعَؽ أن حصاتخ فهيح ًَ ًبل ذـَساً ؾن األهواغ املفرتسة .نٌل ثخلشى األسٌلك األدصى ؿىل اذلَواانث اخملخَفة.
حللت وسازت اًسُجة واملَحٍ جنححح خسًساً ملشوغ اسزتزاغ اًضـحة املصخحهَة ابمليعلة اًشكِة /ذاب اًفجريت ./فلس ظوز مصنز
أحبحج اًسُجة اًسحصًة ثلٌَحث خسًست ًزايذت إهخحح اًضـحة املصخحهَة من ذبلل اس خزسام اكي ؿسذ من األرمحث إلهخحح بنرب
ؿسذ من املس خـمصاث اًعلريت.
ومت يف اًس ية املحضَة اس خزسام أحزاء ثرتاوخ ظوًِح من  4-3مس إلهخحح مس خـمصت واحست ويف ُشا اًـحم مت اس خزسام هف
اذلجم إلهخحح  35-20مس خـمصٍ ظلريت ًرتاوخ ظوًِح من  3إىل  4مَميرت ًبلسزتزاغ ابإلضحفة إىل ثعوٍص ًعق ادلزًتحث
املفذخة ابس خزسام محذت الظلة مذساوةل ابألسواق ؿبلوت ؿىل رعل مت اسزتزاغ اًضـحة املصخحهَة ؿىل هوؿني من األسعح
ويه اًسبلسدِم  /ذَىىس خبلش  /واًلواؿس اإلمسيدِة اًعلريت.
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منبشد ِٓ ادلٕبؼك اٌصحطا٠ٚخ يف اإلِبضاد
زلّ١خ اٌٛض٠ؼخ

مت إؿبلن َلَة واذي اًوزًـة  ،يف إمحزت اًفجريت هكحمَة ظسَـَة يف  2009مبسححَ كسزُح  127مكً ، 2خعسح ذشعل أول
َلَة ظسَـَة حصََة ؿىل مس خوى ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ويه َلَة ظسَـَة مسؼ خسامة ثؼسمج اًؼرتاج اًضؼـيب ومنؼط
اذلَحت احملََة ابذلفحع ؿىل اًخيوغ اذلَوي و موااي اذلَحت اًفعصًة وًرضة ذھح املثي يف امليعلة ومنؼورح اكذعؼحذي انحج وفصًؼس
من هوؿًَ " .لؽ واذي اًوزًـة وحبسد ثعيَف اًعيسوق اًـحملي ًعون اذلَحت اًعسَـَة ًؤلكحًمي اًسَثِة مضن اًيعحق اًسُؼيئ
"ذََج ؾٌلن رو امليحد اًعحصاوي و ص سَ اًعحصاوي".
ٍلي مح مت حرصٍ حىت اآلن من أحِحء زصًة يف اًواذي مح ٍزًس ؾن  300هوغ من اًيسحاتث مبح فِھح هسحث األوزهَؼس اًيؼحذز يف
ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست  ،ؾشون هوؿح من اًثسًَحث ًـخرب  % 19مٌھح مھسذاً ابالهلصاط ؿىل مس خوى اًـحمل حبسد
ًواحئ اإلحتحذ اصلويل ٌَحفحع ؿىل اًعسَـة و  % 33مٌھح رو أمهَة ؿىل املس خوى احملًل مبح فِھح اًعھص اًـصيب واٍمنص اًـؼصيب .
أزذؽ وس سـون هوؿح من اًعَوز و مٌھح  % 5مھسذ ابالهلصاط ؿىل مس خوى اًـحمل حبسد ًواحئ الاحتحذ اصلويل ًعون اًعسَـؼة
و  % 25رو أمهَة ؿىل املس خوى احملًل و مٌھح اًـلؼحة اخملعؼط و اًضؼحيني أو اًعؼلص امللؼصيب  17 -هؼوغ مؼن اًزواحؼف
واًربمحاَحث مٌھح مخسة مؼن األهؼواغ املسؼ خوظية يف حصؼحل ذوةل اإلمؼحزاث اًـصذَؼة املخحؼست .ملحزهؼة ذًصؼحاتث وحِؼواانث ذوةل
اإلمحزاث اًـصذَة املخحست حيوي واذي اًوزًـة  % 44من اًيسحاتث و  % 42من اًثسًَحث و % 24من اًزواحف و 17
%من اًعَوز واًيوؿني اًوحِسٍن من اًربمحاَحث املسجةل يف اًواذي .ومن ادلسٍص ابطلهص أن مت بندضحف (حؼسًثح يف ذؼبلل
اًـحم اذلحيل  )2010هوؿني خسًؼسٍن مؼن اذلشؼاث يف اًوزًـؼة وُؼٌل دٌفسؼحء محاَؼة ثيضؼوي حتؼت زثسؼة اذلشؼاث سًؼَ
األحٌحة  ،وهوغ من اًزانذري ًـصف ابمس "اٍمني اخملمًل" وًيضوي حتت زثسؼة األحٌحؼة وًسَؼف ظؼوهل مخسؼة مََميؼرتاث .وثؼأي
ُشٍ الاندضحفحث مضن معََة حرص مىثفة ٌَحَواانث املفعََة (اذلشاث ،واًـلؼحزة ،واًلشؼايث األزضؼَة) املوحؼوذت يف
اصلوةل .من ادلسٍص ابطلهص  ،إن الاندضحف ًثشؼت ؿؼسم حصؼة الاؾخلؼحذ اصلازح ابن اإلمؼحزاث جمؼصذ حصؼصاء كؼححةل ذحًَؼة مؼن
اًخيؼؼوغ اًسَوًؼؼويج .إن اذلشؼؼاث ؾيرص ؼ رمؼؼم مؼؼن ؾيؼؼحدض هؼؼؼحم واذي اًوزًـؼؼة اًسُؼؼيئ  ،وىه أًضؼؼح احؼؼس ملومؼؼحث حصخؼؼَ
واس متصازًخَ  ،وثـس ؾيرصا زاُس َح من ؾيحدض اًض سىة اًلشااَة .إر ثؤنس ًيح ُشٍ الاندضحفحث أن واذي اًوزًـة موظن قؼين
ًبلفلحزايث يف اإلمحزاث  .وذفضي وحوذ املَحٍ اًـشذة ثـخرب رو أمهَة هسريت ٌَرتاج اذلضحزي واًعسَـي حِر مت حصص َح َلَة
واذي اًوزًـة ًخىون موكـح مسزخح ؿىل الحئة زامسحز ًؤلزايض اًصظسة.
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Nanomutilla wurayahensis
lelei

زلّ١خ ادلٙب اٌصحطا٠ٚخ

ُأؿَيت احملمَة زمسَح يف ؿحم  2001يف إمحزت ذيب واًِسف من إوضحؤُح ُو احملحفؼة ؿًل اًيؼحم اًسُيئ اًعحصاوي واًخيوغ
اذلَوي وجضجَؽ اًس َححة اًسَثِة .وجضلك مسححة احملمَة ( 22.9مك )2اًيت ثضم أًضح ً مٌخجؽ وس سح املِح اًعحصاوي وس سة
 %5من املسححة اٍلكَة ألزايض ذيب  .احملمَة متخحس زىثسحن زمََة ومًض تحث س َححِة وحزدص ابًيسحاتث اًعحصاوًة واٍىثري
من اًزواحف واًـلصحن .وإضحفة إىل مسحمههتح يف حٌلًة أهواغ ؿست من اذلَواانث اًربًة املِسذت ابالهلصاط مثي املِح اًـصيب
واملِح مـلوف اًلصهني ،ثـس َلَة املِح مسحٌُلً زاُس َح ً يف لك من هجوذ اًسحوج اًـَمَة احملََة ودعط اذلفحع ؿىل اًسُجة .
زلّ١خ ٔس اٌشجب

مل ثـَن هكحمَة ذلصاز زمسي  ،ثسـس ُشٍ امليعلة حوايل  15هََو حٌويب رق مسًية ذيب .وثسَف مسححهتح حوايل 1.200
ُىذحز ً ،رتاوخ ازثفحؾِح من  9إىل  33مرت  ،حِر متثي منورخح حِسا ٌَسُجة اًعحصاوًة وحمتزي ذدٌوغ فصًس ٌَعَوز
واًزواحف واًبلفلحزايث اًربًة.
زلّ١خ ادلٙب اٌؼطث١خ يف أَ اٌعِٛي

مل ثـَن هكحمَة ذلصاز زمسي  ،متخس َلَة املِح اًـصذَة يف أم اًزمول يف إمحزت أذو ػيب ؿىل مسححة ثلسز ذيحو 8900هََومرت
مصذؽ وثضم ححًَح ً حنو  155زأسح ً من املِح اًـصذَة .وكس ذسأ املشوغ ذيحو 99زأسح ً مت حاكثصٍ يف األزس وأؾَس إظبلكَ إىل
احملمَة ذـس  40س ية من اًلَحة .وكس مت ادذَحز مواكؽ اإلظبلق وفلح ً ًعسَـة امليعلة ومسى مبلءمهتح ًخىون َلَة واًلعحء
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اًيسحي واًًضحظ اًششي ومسى ثوفص اًلشاء واملوازذ املحاَة ومٌحظق اًؼي وأمخهن ًبلدذسحء .وثفِس ُشٍ احملمَحث حِواانث
أدصى ثـُش يف ُشٍ املواكؽ مثي اًلزالن واًثـحًد وحصران اًعحصاء واألزاهد اًربًة واًزواحف واًعَوز.
احل١بح اٌرب٠خ
جسَت مـَومحث كمية وُحمة ؾن اذلَحت اًربًة يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست مضن أظَ ذوةل اإلمحزاث وذعوزت ؿحمة
فإن ص سَ ادلزٍصت اًـصذَة مٌعلة اثعحل ذني زبلج أكحًمي حلصافِة – حِواهَة زاُس َة يه  :أفصًلِح املسازًة  ،املشق  ،امليعلة
اًلعسَة اًلسمية (أوزواب – صٌلل أفصًلِح – صٌلل آس َح) ويه أًضح ثلؽ يف وسط اًيعحق اًعحصاوي املمخس من امللصة ؿىل
سححي األظَيعي حىت قصيب اًعني يف اًشق.
وكس سحمه ُشا املوكؽ يف ثلشًة ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ذأهواغ ؿسًست من اذلَواانث جضمي ؾيحدض من لك إكَمي
مس خلةل اًخيوغ اٍىصري يف اًيسحاتث احملََة ٌضلوةل .وكس أذى اهفعحل ص سَ ادلزٍصت اًـصذَة من اًلحزاث اجملحوزت إىل وضأت وثعوز
اٍىثري من األهواغ اًفصؾَة املخوظية مثي حِوان املِح اًـصيب  Oryx leucoryxواطلاد اًـصيب وأهواغ أدصى كس ثـصضت
ًبلهلصاط مثي اٍمنص اًـصيب واًيـحمة اًـصذَة ؛ وُيحك اًـسًس من أسٌلك املَحٍ اًـشذة املخوظية واًيت ال ثوخس يف أي ماكن
آدص مثي األسٌلك يف واذي صونة ( )Garra barreimiae / Shawk kahensisيف إمحزت زأش ارلمية .وُيحك أهواغ من األزصاض
ثوخس فلط يف صٌلل أفصًلِح ويف ادلزٍصت اًـصذَة ومتثي خبمسة أهواغ يف اإلمحزاث ..واًربمحاَحث متثي ذيوؿني.
ونشعل اًسمىة اًصمََة اًيت ثخأكمل حِسا مؽ اًصمحل اًيحمعة اًيت جس سح فهيح .ومن املـصوف أن ُيحك أهواغ كََةل من أسٌلك
املَحٍ اًـشذة يف ذوةل اإلمحزاث وٍىن ُيحك هوغ اثهوي ًـصف ابمس ٍ Alphanius disparصحؽ أظهل إىل آدص اًسََوس خوسني
ًـُش يف امليعلة اًشكِة من اصلوةل وهل اًلسزت ؿىل اذلَحت يف مِحٍ اًسحص أًضح.
أمح اًعَوز مفن أظي مح ٍزًس ؿىل  360هوؿح مسجبل يف ذوةل اإلمحزاث فِيحك  321هوؿح من اًعَوز املِححصت و  67هوؿح
ًدٌحسي يف اصلوةل وارلصًعة يف اًضلك ( )2ثوحض ثوسًؽ اًعَوز يف اًسُجحث اخملخَفة املمثةل يف ذوةل اإلمحزاث .وحزوز ادلزٍصت
اًـصذَة لك دصًف مبلًني من ظَوز امليعلة اًلعسَة اًلسمية يف ظصًلِح إىل حٌوة رق آس َح وص سَ اًلحزت اًِيسًة وأفصًلِح،
وجسغل اًعَوز مسَىني زاُس َني يف جهصهتح يف مٌعلة ارلََج اًـصيب :صٌليل ؼ حٌويب من أوزواب إىل اًِيس وابهس خحن ريق
ؼ قصيب من زوس َح إىل أفصًلِح ومتثي سواحي ارلََج يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست أنرث امليحظق خحرذَة ٌَعَوز
املِححصت .وجسرتحي وثليض فعي اًض خحء ذأهكهل اآلالف من اًعَوز ادلواةل واملحاَة يف األدواز اًسححََة اًضحةل واملسعححث
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اًعًَِة ومس خـمصاث أدسحز املحجنصوف اًيت ثؤمن أمخهن ألؾضحص أهواغ مهنح مثي ظحةص محعل اذلزٍن .وجيخشة دوز ذيب
ذعفة ذحظة اًعَوز املِححصت حِر ثبلحغ اًعَوز ارلواضة يف فعي ارلصًف نٌل ثبلحغ اًعَوز اًعلريت مثي اًسَق
واًيـصت واصلقيحص ثخحصك وذعفة ذحظة يف فعي اًصذَؽ  .وجضلك ادلزز اًسححََة أفضي األمخهن ًدسجَي اًعَوز اًيحذزت ؛
وُيحك اًـسًس من أهواغ اذلَواانث اًيت ثأكَمت ؿىل ذُجة اًعحصاء مثي األزهد اًـصيب واًلعط اًـصذَة وذـغ اًلوازط
وادلصاذَؽ ( ٍصذوؿحث ) واًسححيل واًزواحف األدصى .
وكس أحسج اًًضحظ اًششي ثلرياث نثريت يف اذلَحت اذلَواهَة وٍصحؽ رعل إىل اًفرتت اًيت س سلت الاسذُحز اًيفعي ومح
ظححصَ من حمنَة فلس اكن ثوفص اًسيحذق ذـس اذلصة اًـحملَة األوىل ميثي اكززة ٌَيـحمة اًـصذَة وًدصـِح املِح ،مث خحءث اًـصابث
راث اصلفؽ اًصابؾي واهدضحز اًعصق وثأثصث اًثسًَحث اٍىربى مثي اًلزالن واٌَوامح (اٍمنص واٍىصباكل واًضسؽ اخملعط
واطلاد).
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شىً ضلُ ( )4ذط٠ؽخ تٛظ٠غ اٌؽٛ١ض
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ػٛاًِ تس٘ٛض ٘صٖ اٌج١ئبد

ثسُوز األزط ًـين حسوج ثلرياث يف املىوانث اًـضوًة وكري اًـضوًة ختي ابًخواسن اًعسَـي فامي ذُهنح ،ذمح ًؤذي إىل
دفغ إهخححِهتح  ،أو فلسُح ابٍاكمي  .وثـخرب معةل ثسُوز األزط معََة مـلست جسشهبح ؾوامي خمخَفة  ،ظسَـَة وهميَحاَة
وذَوًوحِة .وثلسز اصلزاسحث أن  %15من املسححة اٍلكَة ًؤلزط يف اًـحمل كس ثسُوزث ذسزخحث مذفحوثة رسشد األوضعة
اًششًة حِر خَست املـسالث اًلري مس سوكة من اًخمنَة الاكذعحذًة يف ذوةل اإلمحزاث أزيحء اًـلوذ املحضَة مـِح زذحء ُحاي
 ،وٍىن زسؿة ُشٍ اًخمنَة اكن ًِح حامت أثص دعري ؿًل اًسُجة اًعسَـَة وس سة ًخأدص الاُامتم حبٌلًة اًسُجة واذلَحت اًربًة إيل حس
هسري يف ػي اًرتنزي ؿًل اًخمنَة الاكذعحذًة.
 .1اًصؾي ادلحةص
 .2اًخعوز واًزحف اًـمصاين ٌَميحظق اًربًة
 .3ثلَري اس خزسام األزايض
 .4الاس خزسام اًلري مس خسام ٌَموازذ اًعسَـَة.
 .5اًس َححة اًسَثِة اًلري زص َست
 .6إذذحل األهواغ اًلصًسة اًلحسًة
 .7اًخرَمي اًـضوايئ ملصاتذي امليحظق اًربًة
 .8اًعَس ادلحةص
 .9اًخلرياث امليحدِة
 .10ضـف اًخوؾَة ذأمهَة احملحفؼة ؿًل امليحظق اًربًة
اٌتغرياد ادلٕبذ١خ ٚتأحري٘ب ػٍ ٟاٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ

اإلحرتاز اًـحملي ُو من اًخحسايث األنرث دعوزت اًيت ثواهجيح اًَوم  .فذحت ثأزري اًخلرياث امليحدِة املخوكـؼة  ،سؼوف ثعؼسح
أحزاء نثريت من اٍىوهد أنرث ذفجح .وسوف ثعسح موخحث ادلفحف واًفِضحانث وأصاكل أدؼصي مؼن اًعلؼ املخعؼصف أنؼرث
حىصازا  ،رمؼسذٍ اإلمؼساذاث اًلشااَؼة واألظؼول الاكذعؼحذًة واألزواخ اًششؼًة  :وسؼوف ثيلؼصط اًيسؼحاتث واذلَؼواانث اًؼيت
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الٌس خعَؽ اًخىِف مؼؽ اًؼؼصوف امليحدِؼة املخلؼريت  .ومسؼ خوي اًسحؼحز ٍصثفؼؽ  ،وسؼوف جسؼ متص يف الازثفؼحغ  ،جمؼربت مبلًؼني
األصزحض يف امليحظق اًسححََة ؿًل اًزنوخ إيل اصلاذي.
اًخأزرياث ارلعريت اًيحمجة ؾن ثلري امليحد من حِر ازثفحغ ذزخة حصازت األزط وازثفحغ مس خوى سعح اًسحص رسؼشد كؼحساث
الاحذسحش اذلصازي واًيت ثأنسث من ذبلل اًسحؼوج واًخلؼحزٍص اًـَمَؼة سؼ خعحل اكفؼة اًؼيؼم اًسَثِؼة والاكذعؼحذًة وامليؼحظق
ادللصافِة ٌضلوةل واًيت س خربس من ذبلل ثلرياث َُسزوًوحِة وثلري أمنحظ اًصايخ واألمعؼحز وقؼصق وثؼالك اًسؼواحي وادلؼزز
وكريُح ذؾت املس توًني ابصلوةل إىل اًخفىري ذخشؼين دعؼط مسؼ خلصََة ًخجيؼد الاهـاكسؼحث اًسؼَسَة ألكَؼد ثؼغل اًؼؼواُص
دعوظؼح أن كضؼؼَة ثلؼؼري امليؼؼحد أظؼسحت أمؼصا واكـؼؼح وأن اٍىثؼؼري مؼن اآلاثز اًيحمجؼؼة ؾيؼؼَ ال ميىؼؼن إقفحًِؼح والذؼؼس مؼؼن اختؼؼحر
اإلحصاءاث اًرضوزًة واًفـحةل ٌَخـحمي مؽ اًواكؽ ادلسًس اطلي ذَفذؼَ ُؼشٍ اًؼؼواُص وأمهِؼح اًخرفِؼف واًخىِؼف حبَؼر ثؼؤذي
اًخساذري اًيت ثخزش يف إظحزُح إىل اذلس من اخملحظص املصثسعة ذخلري امليؼحد ،أن اًخرفِؼف حيؼس مؼن الاهسـؼحج وحيسؼن معؼحزفِح
ذُامن اًخىِف اس خجحذة ٌَمحفزاث امليحدِة اًفـََة أو املخوكـة ًخـسًي اًرضز أو اس خلبلل اًفصض اًِحمة.
إٌّ ٛادلسٔ ٟاٌؽبحٍٟ

اسدٌحذا إيل ثعيَف ظوز األمقحز الاظعيحؾَة وحتََي وضوفحث اًخلؼرياث يف ذزاسؼة متؼت ً ،لؼسز ؿؼًل سؼشِي املثؼحل  ،أن
اٍمنو املسين يف ذيب ( مبح يف رعل امليحظق ارلرضاء) اسذاذث مسححذَ اًسعحَة حنو زبلزة أضـحف ذبلل أكي مؼن  20سؼ يَ
(ذني  1984و  . (2003وذإضحفة مٌعلة اٍمنو املؼسين ادلسًؼست يف مشؼوغ اًيرَؼي يف ذيب  ،فؼإن وسؼ سة اًسؼاكن واًسؼين
اًخحخَة اًيت حيمتي أن ثخأثص ابإلقصاق أو اًفِضحن اًسححًل س خىون خضمة.
وًخلسٍص ٍلي املسحححث املـصضة ٌَرعص ذفـي ازثفحغ مسؼ خوايث اًسحؼحز مبزًؼس مؼن اًخفعؼَي  ،مت إوضؼحء منؼورح ازثفؼحغ زمقؼي
ٌَميعلة اًسححََة يف اإلمحزاث اًثبلج اًضؼحزكة  ،وجعؼٌلن وأم اًلِؼوٍن مؼن دؼصااط ظسوقصافِؼة .وذيؼحء ؿؼًل منؼورح الازثفؼحغ
اًصمقي  ،ثسني أن  332هََومرتا مصذؽ من املسححة اًربًة ًئلمحزاث اًثبلج ثلؽ أذين من مس خوي اًسحص ذـشت أمذؼحز  ،وطلعل
فِيي مـصضة رضلك هسري الزثفحغ مس خوايث اًسححز .وثؼِص اًيخحجئ أن ازثفحغ مس خوايث اًسححز مرتا واحسا سوف ًلؼصق كصاذؼة
 % 8.1من إمحزت جعٌلن و  %.1من إمحزت أم اًلِؼوٍن .ومؼؽ سؼٌُحزًو اشلسؼة أمذؼحز  ،سؼوف حؼزذاذ ُؼشٍ األزايض امللمؼوزت
ًخعي ايل حنو  %24و  %3.2و  %10من اإلمحزاث اًثبلج  ،ؿًل اًخوايل.
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تأحري اضتفبع ِؽت٠ٛبد اٌجحبض

إن امليعلة اًسححََة يف اإلمحزاث ًُست مس خثٌحٍ مؼن هتسًؼس ازثفؼحغ مسؼ خوي اًسحؼحز  ،ومبوحؼد سؼٌُحزًو ازثفؼحغ مسؼ خوي
اًسححز مرتا  ،سوف ًؤذي إيل ىزوخ اًـسًس من املواظيني إيل مٌحظق بنرث بنخؼحػح.
اٌشؼبة ادلطربٔ١خ

اًضـحة املصخحهَة يه مفححن س َححِة رممة صلوةل اإلمحزاث ٍىهنح يف اًوكت راثَ  ،مـصضة إيل اذـس اذلؼسوذ ٌَخلؼرياث امليحدِؼة
 ،اًيت حتسزَ هدِجة اسذايذ ذزخحث اذلصازت وازثفحغ محوضة احملَعحث  ،ذمح ٌسِم يف اذَضحط اًضـحة املصخحهَة  .نؼٌل أن ثؼالك
اًضواظئ ٌضلك دعصا ؿًل خحرذَة امليحظق اًسححََة .
اٌؽٛ١ض

ًـخرب ثيوغ اًعَوز ثصوت هسريت ٌضلوةل حِر ثلؽ اإلمؼحزاث ؿؼًل املمؼصاث اًِحمؼة ًِجؼصت اًعَؼوز  ،وُؼو يف اًوكؼت راثؼَ ؾصضؼة
ٌَمزحظص رسشد اًخأزرياث اًسَسَة اًيحمجة ؾن اًخلري امليحيخ.
تساثري اٌتى١ف

ثـس امليعلة اًـصذَة ذعفة ؿحمة من أنرث امليعق ثـصضح ألاثز اًخلرياث امليحدِة ابًصمغ من ن مسؤوًَهتح من الاهسـحج اًـحملَة
ًلحساث اصلفِتة ال حزًس ؾن  . %4.5طلا  ،ؿًل مس خوي ذوةل اإلمحزاث مت ذلس هسري وضؽ زصامج وثساذري اًخىِف واًيت
جضمي-:
 ثلوم ذوةل اإلمحزاث ذخعسَق ٍلوؿة واسـة من اًس َحسحث واإلحصاءاث اًصفِلة ابمليحد  ،هتسف إيل دفغالاهسـحج اًششًة من كحساث اصلفِتة ابإلضحفة إيل اًس َحسحث واإلحصاءاث اًيت جسحمه يف حتسني معحزف
اٍىصذون  ،مثي أول جمَ ًؤلذًِة ارلرضاء يف ذيب  ،ومشوغ اًدضجري اًضرم يف اصلوةل  ،وأول مسًية ذحًَة
من اٍىصذون يف اذو ػيب.
 حتللت جتصذة مثريت يف إؿحذت اًدضجري يف اإلمحزاث ،فلس مت سزاؿة 120مََون دسصت ابإلضحفة إيل  25مََونخنةل .وسزغ مح ٍزًس ؾن  92أًف ُىذحز ذأدسحز اًلحابث .وجسحؿس ُشٍ الاجنحساث اآلن يف ؾى معََة اًخعحص
وثثشِت اٍىثسحن اًصمََة اًيت اكهت يف وكت ميض حصحتي ؿرب األزايضُ .شٍ األدسحز وفصث أًضح موااي خسًست
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ٌَحَحت اًربًة  ،مؽ حسوج سايذت هسريت يف أؿساذ ذـغ األهواغ من اذلَواانث واًعَوز ٍىوهنح متىٌت من اس خـٌلز
املسحححث ادلسًست من اًلعحء اًيسحي.
 جضىِي فصًق معي وظين زصاحسة وسازت اًسُجة واملَحٍ وؾضوًة ادلِحث راث اًـبلكة يف اصلوةل ًوضؽ اًربانمجاًوظين رضأن ثلري امليحد.
 ثأسُ جمَ اإلمحزاث ٌَمسحين ارلرضاء ؿحم  2006ارلرضاء (.)EGBC ثأسُ أهؼمة زظس كوًة ملؤراث امليعلة اًسححََة  ،وثفـَي اًلحهون  ،وإؿساذ كحؿست ذَحانث ٌَمؤراثاًوظيَة واإلكَميَة اصلاةل ؿًل ثلري امليحد.
 ثشين أهؼمة ًئلذازت املخاكمةل ٌَميعلة اًسححََة ظوان ملوازذُح. ثشين أهؼمة ٌَخرعَط اإلسدصحيق  ،وثعوٍص س َحسحث وزصامج ًخرعَط ال حيحذ ؾيَ  ،من أخي اًخىِف  ،وحٌلًةامليحظق امليرفضة واملسن اًسححََة.
 زفؽ ذزخة وؾي مذزشي اًلصاز ابألذـحذ اإلسرتاثَجَة ًِشٍ اًلضَة. وضف األمني اًـحم ًؤلدم املخحست ابن يك مون اهَ كس مت ادذَحز ذوةل اإلمحزاث ؾضوا يف دلية الاس خسامة اصلوًَةاًيت مت إؿبلن جضىَِِح يف  9من صِص أقسع  2010واملـيَة ذخـزٍز اًلسزت ؿًل اًخىِف مؽ ثأزرياث ثلري
امليحد ونشعل ملواهجة اًخحسايث املدضحزىة اًيت ًفصضِح اًفلص وادلوغ واملَحٍ وأمن اًعحكة ومواهجة كضَة ثلري امليحد
وضٌلن اًخمنَة الاكذعحذًة.
واهَ دلسٍص أن ًشهص أن جمَ اًوسزاء اًـصة املس توًني ؾن ص تون اًسُجة كس أظسز إؿبلان صلك هلعة حتول ؿمل ،2007
مذسًِح اإلحٌلغ اًـَمي اطلي ثوظَت إًَة اًَِتة اذلىومِة اصلوًَة املـيَة ذخلري امليحد  .وؿرب اًوسزاء ؾن ؾزرمم أن ٌسـوا
خحُسٍن إيل حتلِق أُساف ؿسٍ  ،مهنح  -:ثشين دعط معي وظيَة وإكَميَة ٌَخـحمي مؽ كضحاي ثلري امليحد ًخلِمي ثأثصاهتح احملمتةل
 ،ووضؽ زصامج اًخرفِف واًخىِف  ،وحصوجي اس خزسام اًوكوذ األهؼف  ،وحتسني نفحءت اس خزسام اًعحكة يف مجَؽ اًلعحؿحث
 ،وثيوًؽ معحذز اًعحكة وفلح ٌَؼصوف الاكذعحذًة والاحامتؾَة اًسحاست  ،واًخوسؽ يف اس خزسام ثلٌَحث اإلهخحح األهؼف
واًخلٌَحث اًعسًلة ٌَسُجة  ،واًخوسؽ يف اس خزسام اذلوافز الاكذعحذًة ًدضجَؽ اس خزسام امليخجحث األنرث نفحءت .ويف س َحق
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اًخىِف  ،زنز اإلؿبلن ؿًل ثوفري اًسًِة اًخحخَة اًبلسمة ٌَحس من اخملحظص املخوكـة  ،مبح يف رعل حتسني نفحءت إذازت املوازذ
اًعسَـَة ابس خزسام هؼم اًصظس واملصاكصة واإلهشاز املسىص وإكحمة مصبنز ألحبحج وذزاسحث امليحد.
اٌمبئّخ احلّطاء ٌألٔٛاع اإلِبضات١خ.

يف اًفعي اًصاذؽ ًوخس خسول اكمي ًوحض فَِ ثلِمي هسحاتث اإلمحزاث حسد ثعيَف الاحتحذ اصلويل ًعون اًعسَـة
( )IUCNمذضميح أهواغ اًيسحاتث اخملخَفةُ .شا اًـمي ُو مح مت اجنحسٍ من إذازت ماكحفة اًخعحص ذلعحغ املوازذ املحاَة واًسُجة
ورعل مضن ارلعة اإلسرتاثَجَة ًـحم . 2010
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أٔٛاع إٌجبتبد اٌغبظ٠خ

ال جضلك أهواغ اًيسحاتث اًلحسًة هف املضخلك ٌَسُجؼة اًعسَـَؼة نؼٌل ُؼو اذلؼحل يف امليؼحظق األنؼرث اؾخؼسالا يف امليؼحد  .ورعل
ذشسحظة رسشد كسوت امليحد .ومؽ أن ؿسذا من األحٌحش كس اس خفحذ من أزايض اًززاؿؼحث مثؼي األؾضؼحة ارلرضؼاء (مبؼح يف

رعل زصؼؼحذ اًؼؼرب  Coronopus didymusواذلؼوا  Launaea sppواًسؼؼـس  )Fimbristylis sppواألزايض مضؼؼن
امليحظق اذلرضًة .فحن ُشٍ األهواغ ال ميىهنح اًسلحء يف املواظن اًعؼحصاوًة اًعسَـَؼة حِؼر ال ثوخؼس هبؼح هكَؼحث مٌحسؼ سة مؼن
املَحٍُ .يحك اًـسًس من األهواغ اًيت زمبح ثوسـت إيل حس هسؼري يف أؿؼساذُح يف اصلوةل  ،السؼ امي يف اإلمؼحزاث ا ًضؼٌلًَة حِؼر
ٍصثفؽ مـسل سلوظ األمعحز .ومن األهواغ اًصاُس َة اًيت جضؼلك دعؼصا ؿؼًل اًسُجؼة اًعسَـَؼة  ،هسؼحاتث اًلوًؼف (املسؼىِت)
 ، Prosopie Julifloraاًلحذزت ؿًل اًخاكثص ررسؿة واحذبلل مٌحظق هسريت مؼن األزايض وذـؼغ اًؼوذاين .ثَهيؼح يف اًدسؼشد
يف املضخلك أهواغ مثي اًـشؼ أو األرسؼص  Calotropis proceraويه دسؼريت هسؼريت سؼحمة زسًـؼة اٍ منؼو وميىهنؼح اًسؼسء يف
إهخحح اًزُوز واًامثز يف مصحةل مصىصت  ،وٍ منو ُشا اًيسحث يف اًسِول اذلعوًة اًصمََة.
أمح فامي ًخـَق ابًفوان ،فإن ذوةل اإلمحزاث حتخوي ؿًل  44هوغ من اًثسًَحث األزضَة  3 ،أهواغ رمؼسذ ابالهلؼصاط  5 ،أهؼواغ
مـصط رلعص الاهلصاط  29 ،هوغ راث أمهَة كََةل  ،و  1هوغ ال ًخوفص مـَومؼحث اكفِؼة ؾيؼًَ .وخؼس يف اصلوةل ؿؼسذ 441
هوغ من اًعَوز مهنم  47هوغ من ادلوازخ حِر ًوخس  2هوغ من املِسذ ابالهلصاط  ،و  5أهواغ مـصط رلعؼص الاهلؼصاط ،
 38هوغ راث أمهَة كََةل  .فامي ًخـَق ابًزواحف فؼإن اإلمؼحزاث هبؼح ؿؼسذ  54هؼوغ مؼن اًزواحؼف مىوهؼة مؼن  12ؿؼحاةل ،
ًوخس ؿسذ  2فلط من اًسبلحف اًسحصًة مـؼصط ًبلهلؼصاط وهؼوغ واحؼس مؼن اًثـؼحذني رمؼسذ ابالهلؼصاط  .مـؼؼم اًضؼـحة
املصخحهَة رمسذت ابالهلصاط ً .وخس يف اإلمحزاث هوؿحن فلط من اًربمحاَؼحث (يف َلَؼة واذي اًوزًـؼة) ُؼٌل اًضؼفسغ اًـؼصيب و
ضفسغ ػفحز.
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منبشد ِع١ئخ

ذـغ اًامنرح اًيت ثفذرص هبح ذوةل اإلمحزاث يف سشِي سـهيح ٌَحفحع ؿًل اًخيوغ اًسَوًويج
.1

ثطٔبِذ إؼالق ادلٙب اٌؼطث١خ ()0200 - 0227

ذسأ زصانمج إظبلق املِح اًـصذَة يف ؿحم  2007حتت زؿحًة مسو اًض َخ َلس زن ساًس آل هنَحن ،ويل ؾِس أذوػيب واناد
اًلحاس األؿىل ٌَلواث املسَحة يف اإلمحزاث ،اطلي حيشو حشو واصلٍ يف حٌلًة املِح اًـصذَة.
وثخضمن ارلعة اشلس َة (ً )2012 - 2007خوظني املِح اًـصذَة يف مٌحظق اهدضحزُح اًعسَـَة يف ذوةل اإلمحزاث إظبلق
 500زأش من املِح ذبلل مخ س يواث مبـسل  100زأش س يو ًاي .وهيسف ُشا اًربانمج اطلي ٌشف ؿَََ مصنز حبوج
اًسُجة اًربًة اًخحذؽ ًَِتة اًسُجة  -أذوػيب إىل إؿحذت إظبلق املِح اًـصذَة إىل َلَحث ظسَـَة واسـة مضن مٌحظق اهدضحزُح يف
املحيض وحىوٍن ٍلوؿحث مذجسذت جس خعَؽ أن ثخجول حبصًة يف مواظهنح اًعسَـَة مؽ إذازت فـحةل و ظوًةل األمس.
وكحمت حسًلة اذلَوان يف اًـني ذسوز ُحم يف إظبلق ُشا اًربانمج يف مجَؽ مصاحهل ذسء من ثوفري ؿسذ من اذلَواانث
وادذَحز مواكؽ إظبلكِح وثوفري اإلراف اًسَعصي ًِح .وكس أؾعي لك حِوان من اذلَواانث اًيت مت إظبلكِح زمقح ً ذحظح ً ذَ نٌل
مت مجؽ اًـَية ادلًَِة صلزاسة اذلحةل اًوزازَة.
ِ .2طوع محب٠خ ٚإوخبض حٛ١أبد شجٗ اجلع٠طح اٌؼطث١خ اٌرب٠خ ادلٙسزح ثبالٔمطاض

ًـخرب مصنز حٌلًة وإنثحز حِواانث ص سَ ادلزٍصت اًـصذَة اًربًة املِسذت ابالهلصاط ابًضحزكة أمه مصنز ختعيص من هوؿَ يف
ص سة ادلصٍصت اًـصذَة اطلي افذخح زمسَح  1998وكس ثوح الافذخحخ ذوالذت أول منص ؾصيب يف األزس ذبلل صِصٍن من
الافذخحخ ،يف اًثحين من ًوًَو ؿحم 1998
وحسسث فىصت إوضحء املصنز زؤًة ظححد اًسمو اًض َخ اصلنخوز سَعحن زن اًلحمسي ؾضو اجملَ األؿىل حخمك اًضحزكة
ذـَست املسى يف حٌلًة حِواانث ص سة ادلزٍصت اًـصذَة املِسذت ابالهلصاط واًـمي ؿىل إنثحزُح ٌَحفحع ؿىل ُشٍ األهواغ اًيت
اختشث اًسُجحث اًعحصاوًة يف ص سة ادلزٍصت اًـصذَة موظيح ًِح ؿرب مبلًني اًس يني .
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وًـمي املصنز يف ثوفري اًـيحًة اًعحَة املخاكمةل اًيت ثبلءم حِواانث ص سة ادلزٍصت اًـصذَة حِر ًلوم املصنز يف إنثحز
اذلَواانث اًيحذزت من ذبلل زصانمج اإلنثحز واًصؿحًة وثعوٍص اًلحؿست املـَومحثَة ؾن لك حِوان يف مجَؽ الادذعحظحث (
اًسَوهَة  ،واًسَعصًة  ،واًفس َوًوحِة )  ،إر جضلك كحؿست املـَومحث اًصنزيت األسحس َة يف وضؽ اإلسرتاثَجَة ارلحظة حبٌلًة
اًيؼم اًعسَـَة اًعحصاوًة وثيوؾِح اذلَوي .
وًوخس يف مصنز حٌلًة وإنثحز حِواانث ص سَ ادلزٍصت اًـصذَة اًربًة املِسذت ابالهلصاط فصًق ظيب مذرعط يف ؿَوم اًسَعصًة
حِر ًوفص املصنز اًصؿحًة اٍاكمةل من ذبلل اًفحوظحث اصلوزًة وثلسمي اًخحعَيحث اًبلسمة ضس األمصاط وإحصاء
اًـمََحث ادلصاحِة اًبلسمة ابإلضحفة إىل متزي املصنز ذإنثحز اًـسًس من اذلَواانث اًيحذزت واملِسذت ابالهلصاط يف ص سة ادلزٍصت
حىت ظحز املصنز مصحـح يف ُشا اجملحل ؿىل املس خوًني اإلكَميي واًـحملي إر ٌسـى مصنز حٌلًة إنثحز حِواانث ص سة ادلزٍصت
اًـصذَة املِسذت ابالهلصاط إىل جضجَؽ وذمع هجوذ ذول امليعلة يف اذلفحع ؿىل حِواانث ص سة ادلزٍصت اًـصذَة ورعل من
ذبلل حزوًس املصبنز واملؤسسحث املِمتة ابذلَواانث اًيحذزت ابإلضحفة إىل ذمع اًلحؿست املـَومحثَة و ارلرباث املىدس سة يف ُشا
اجملحل .
وكس اؾخحذ املصنز إؿساذ إحعحء لك مخ س يواث ًوحض ؿسذ املواًَس ادلسًس من حِواانث ص سة ادلزٍصت اًـصذَة وُشا
آدص إحعحء أؿسٍ املصنز ذبلل اًفرتت  2005إىل 2010
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اٌؼسز
04

عٌٕٛا
Arabian Leopard

00

Cheetah

سٙاٌف

0

Arabian Caracal ٟشك اٌؼطثٌٛا

00

Gordon’s Wildcat ْٚضزٛلػ اٌغ

0

Sand cat

00

Common Jackal ٞٚاثٓ آ

06

Blanford’s Fox

03
09

ٍٟاٌخؼٍت اجلج

Sand Fox حؼٍت اٌطِبي

Striped Hyaena

07
0

لؽخ اٌطِبي

Arabian Wolf ٟاٌصئت اٌؼطث

05

اٌعجغ ادلرؽػ

Feline Genet اٌعضلبء ادلٕمػ
White-tailed Mongoose ً٠ط اٌص١إٌّػ اث
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Arabian Oryx
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008

غعاي اٌطِبي Sand Gazelle
اٌؽٙط اٌؼطثٟ

Arabian Tahr

5

اٌٛػً إٌٛثٟ

Nubian Ibex

40

إٌ١ص اذلٕسٞ

Indian Crested Porcupine

8
002

اجلطثٛع Lesser Jerboa
اجلطش اٌؼطثٟ

096

Arabian Jird

وٌسـى املصنز إىل ثعوٍص اًـبلكة ذٌُة وذني املصبنز راث الاُامتمحث املٌلزةل يف امليعلة وحىوٍن س سي ٌَخـحون اًـَمي واًـمًل
يف ص سة ادلزٍصت اًـصذَة ورعل من ذبلل وزصة معي س يوًة ثلحم يف ملص املصنز يف اًضحزكة ٌضحزك فهيح اًـسًس من املصبنز
اًـَمَة املخرععة يف اذلفحع ؿي اذلَحت اًربًة وإنثحز اذلَواانث اًيحذزت نٌل ثلوم اٍىواذز املخرععة يف مصنز اإلنثحز ذخلسمي
اصلمع واملسحؿست ٌَـسًس من املؤسسحث اًيت ثـمي ؿىل ثعسَق اًلواهني احملََة واًـحملَة فامي ًخـَق ذخساول اذلَواانث املِسذت
ابالهلصاط ورعل ابًخـحون مؽ اًسضلًة وسَعة املوائن واملعحزاث يف اًضحزكة وابيق إمحزاث اصلوةل .
اتفبل١خ ؼب٠تػ ًخيؼمي اًخجحزت اصلوًَة ًؤلهواغ اًربًة املِسذت ابالهلصاط من اذلَواانث واًيسحاتث .اهضمت ذوةل اإلمحزاث
اًـصذَة املخحست إىل اثفحكِة سحًد ؿحم  1990وأظسزث اًلحهون الاحتحذي زمق (ً )11س ية  2002اطلي ٍىفي ثعسَق
الاثفحكِة ابصلوةل .ووفلح ً ًِشا اًلحهون فحهَ ال جيوس ثعسٍص أهواغ حمََة زصًة إال ذـس اذلعول ؿىل زأي اًسَعة اًـَمَة ورعل
وفلح ٌ ٌٌَلذت ارلحمسة من اًلحهون .نٌل أن اًلحهون الاحتحذي زمق ً 24س يَ  1999رضأن حٌلًة اًسُجة وحمنَهتح واًيت ثيط املحذت
 12من اًفعي اًثحين ؿىل اًخحيل:
حيؼص ظَس أو كذي أو إمسحك اًعَوز واذلَواانث اًربًة واًسحصًة اًيت حتسذ أهواؾِح يف اًبلحئة اًخيفِشًة وحيؼص حِحست ُشٍ
اًعَوز واذلَواانث أو هلَِح أو اًخجول هبح أو ذَـِح أو ؾصضِح ٌَسَؽ حِة أو مِخة إال ذـس اذلعول ؿًل حصدِط من اًسَعحث
اخملخعة ،حيؼص إثبلف أواكز اًعَوز املشهوزت أو إؿسام ذَضِح وحتسذ اًبلحئة اًخيفِشًة امليحظق اًيت جيوس اًرتدِط ابًعَس
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فهيح وروظ اًرتدِط ،حتسذ وسحاي اًصكحذة اًبلسمة ًخيفِش أحاكم ُشٍ املحذت .وكس ؿسًت ُشٍ املحذت مبوحد اًلحهون
الاحتحذي زمق (ً )11س ية  ، 2006حيؼص ظَس أو كذي أو إمسحك اًعَوز واذلَواانث اًربًة واًسحصًة احملسذ أهواؾِح يف
اًلوامئ أزكحم ( )3،2،1املصفلة هبشا اًلحهون ،وحيؼص حِحست ُشٍ اًعَوز واذلَواانث أو هلَِح أو اًخجول هبح أو ذَـِح أو ؾصضِح
ٌَسَؽ حِة أو مِخة إالّ ذـس اذلعول ؿىل حصدِط من اًسَعحث اخملخعة ،نٌل حيؼص إثبلف أواكز اًعَوز املشهوزت أو إؿسام
ذَضِح .وحتسذ اًبلحئة اًخيفِشًة امليحظق اًيت جيوس اًرتدِط ابًعَس فهيح وروظ اًرتدِط ،نٌل حتسذ وسحاي اًصكحذة اًبلسمة
ًخيفِش أحاكم ُشٍ املحذت.
وٌَوسٍص اخملخط ابًخًس َق مؽ اًسَعة اخملخعة ثـسًي اًلوامئ اًثبلج املصفلة هبشا اًلحهون ابذلشف أو اإلضحفة أو اًيلي ).وكس
مت إضحفة اًلوامئ اًوازذ رهصُح يف املحذت أؿبلٍ ًخلعي اًثسًَحث واًعَوز واًزواحف .ادلسٍص ابطلهص ،أهَ مت ثـسًي املحذت ()83
من هف اًلحهون ًدضسًس اًـلوذة يف ححل خمحًفة املحذت ( )12أؿبلٍ؛ وؿَََ ،أظسحت املحذت ( )83ؿىل اًيحو اًخحيل:
ًـحكد لك من خيحًف أحاكم املحذت ( )12واًسيس ( )1من املحذت ( )64من ُشا اًلحهون ابإلضحفة إىل معحذزت اًعَوز
واذلَواانث املضسوظة ابآلي:
 -1اذلش مست ال ثلي ؾن س خة أصِص وذلصامة ال ثلي ؾن ؾشٍن أًف ذزمه ،إرا وكـت ادلصمية ؿىل أي هوغ من
األهواغ املسزخة ابًلحمئة األوىل املصفلة هبشا اًلحهون.
 -2اذلش مست ال ثلي ؾن زبلزة أصِص وذلصامة ال ثلي ؾن ؾشت آالف ذزمه أو ذإحسى ُحثني اًـلوذخني إرا وكـت ادلصمية
ؿىل أي هوغ من األهواغ املسزخة ابًلحمئة اًثحهَة املصفلة هبشا اًلحهون.
 -3اذلش مست ال ثلي ؾن أصِص واحس وذلصامة ال ثلي ؾن مخسة آالف ذزمه أو ذإحسى ُحثني اًـلوذخني إرا وكـت ادلصمية
ؿىل أي هوغ من األهواغ املسزخة ابًلحمئة اًثحًثة املصفلة هبشا اًلحهون.
نٌل أهَ جيد أذش زأي اًسَعة اخملخعة خبعوض ثعسٍص أهواغ زصًة حمََة من ذبلل معي مسوححث وإحعحءاث حبَر ال
ًرض اًخعسٍص ذسلحء اًيوغ .
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ويف ححةل ثلسمي ظَد ثعسٍص ًؤلهواغ احملََة  ،ثلوم اًوسازت ذخحوًي اًعَد ٌَسَعة اًـَمَة إلذساء اًصأي حول املوضوغ ،
نشعل ال ًمت إظبلق إىل اًربًة ألي هوغ مىرث سواء حِواانث أو ظَوز ودعوظح إرا اكن كري مس خوظن يف اًسُجحث احملََة
حِر كس ًؤثص إظبلكَ ؿىل اًلعَؽ املخواخس يف اًربًة.
ًمت ثعسٍص األهواغ املىرثت يف األزس فلط ،من مصبنز إنثحز مسجةل صلى اًسَعة اإلذازًة ومن ُشٍ األهواغ

( ظلوز،

فِوذ ،ذسلحواث )ً .مت إس َرتاذ ُشٍ األهواغ ومهنح ( ظلوز  ،سواحف  ،حِواانث زصًة) .نٌل ًمت اًخفذُش ؿىل احملبلث
واملـحزط من كصي اًسضلايث اخملخعة وًمت اًخـحون مؽ اٌَجية اإلذازًة يف صحن ثعيَف املضسوظحث ومـصفة وضـِح ابًًس سة
ًبلثفحكِة .مـؼم املعحذزاث حصذ إىل اصلوةل ًـسم وحوذ مسدٌساث زمسَة ٌَضحية أو وحوذ حؼص ؿىل اصلوةل املعسزت
ومـؼمِح خَوذ ( أحشًة ،خَوذ هسريت وحمحفغ ) .ومن األهواغ احملََة املوحوذت ابالثفحكِة إال أهَ ال ًمت ثعسٍص أي هوغ مهنح:
 اًضد ،اصلوًفني ،املِح اًـصيب  ،اٍمنص اًـصيب ،كط اًصمحل ،اًلعص اًربي اًـصيب ،اًوصق ،اًثـَد األفلحين اًثـَداملَيك  ،ذلصت اًسحص (األظوم)  ،ظلص اًضحُني  ،اًصمخة املرصًة  ،اذلَحزى األس َوًة ،اًيححم (اًفبلمٌجو)،
اًوزل اًعحصاوي ،سَحفحت مٌلحز اًعلص .
اٌغؽبء إٌجبتٟ

مل ًمت إحصاء مسح هسحي صحمي ذمح جيـي من اًعـد حتسًس حسوذ امليحظق اًيسحثَة .وإىل حس هسري ٍصثسط منو اًيسحث هبعول
األمعحز وهوؾَة اًرتذة .نثسحن اًصمحل املخحصنة يف امليعلة اًلصذَة ال ثـَي سوى أحٌلث من أهواغ حضحبش األزظة
 Calligonum comosumواًيت ميىن أن ثسلى حىت ؾيسمح ثسفهنح اًصمحل نشعل ال ثـَي امليحظق اًسححََة واًس سزحث يف
اًلصة سوى كََي من أهواغ اًيسحاتث اًيت حتمتي املَوحة اًـحًَة.
وحزذاذ أهواغ اًيسحاتث مؽ اسذايذ املعص يف اجتحٍ اًضٌلل اًشيق اذخساء من ادلزء األوسط من اصلوةل (اًعحصاء اًوسعى)
وثعسح األدسحز أنرث ص َوؿح يف امليعلة املمخست ذني اًِري واًضوًد حِر حمنو أدسحز اًسمص واًلحف .وابًسِول اًلصًًِة
ًوخس ثيوغ هسحي وقعح ًء نثَفح وسشِح ورعل رسشد حصزهتح ارلعسة من اًصمحل واًعني وكصة مًسوة املحء ادلويف من سعح
األزط .أمح يف سِول اطلًس واملسام واًـني فلس ثأثصث هفحرًة اًرتذة ٌَمَحٍ رسشد وحوذ أفق أو ظسلة مَحَة ظَسَ ( اكًُش)
حتت اًعسلة اذلعوًة اًسعحَة.
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ًوخس حوايل  640هوغ هسحي ذسوةل اإلمحزاث موسؿة يف  87ؿحاةل و 416خً ً .وخس حوايل زَر هسحاتث اإلمحزاث (15
هوغ) يف زبلزة ؿحابلث فلط يه اًيجَََة ( )Poaceaeواملصهسة ( )Asteracaeaواًسلوًَة ( ،)Fabaceaeحِر ًوخس ابًـحابلث
اًثبلج ؿًل اًرتثُد  61 ، 62 ، 92هوغ هسحي .وؿًل ادلحهد األدص فحن بنرب خً هسحي يف فَوزا اإلمحزاث ُو
( Eupharbiaذَ  11هوغ) ًَََ خً

( Convolvulusذَ  8أهواغ) مث خً

(Astraglus & Indigoferaزلك مهنٌل  7أهواغ).

أمح كحًسَة هسحاتث اإلمحزاث فِيي ؾضشِة ( 452هوغ متثي  %71من إحٌليل اًيسحاتث) وًوخس  159هوغ دسريي وًوخس فلط
 25هوغ دسصي (متثي اًضجرياث واألدسحز  %25و  %4ؿًل اًرتثُد من إحٌليل فَوزا اإلمحزاث).
و ذيح ًء ؿًل ذوزت حِحت اًيسحاتث ،ميىن أن ثعيف ،اًيسحاتث إىل حوًَة ،مـمصت ،أو زيحاَة اذلول .ومتثي اًيسحاتث اذلوًَة
املـصوفة يف ذوةل اإلمحزاث  )297( %46.7ذُامن متثي اًيسحاتث املـمصت حوايل  313( %49.2هوغ هسحي) .وإرا مح أذشث
وفصت اًيسحاتث يف الاؾخسحز ،فحن حوايل  %27.6من هسحاتث اإلمحزاث ثـخرب صحاـة الاهدضحز ( 174هوغ) و  %20.2من
اًيسحاتث ثـخرب صحاـة يف أمخهن حمسذت من اصلوةل ( 127هوغ) ذُامن ًوخس  %22.1من اًيسحاتث كري صحاـة ( 139هوغ)
وحوايل  %30.2من اًيسحاتث انذزت اًخواخس يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة ( 190هوغ)  .و من املبلحؼحث املِمة ُو أن كحًسَة
اًيسحاتث اًيحذزت يه من اًيسحاتث اذلوًَة ( 119هوغ متثي  )%57.4من اًيسحاتث اًيحذزت) ذُامن ًوخس  74هوغ من اًيسحاتث
اًيحذزت (متثي  )% 39ويسحاتث مس خسمية .و ؿىل اًـى من رعل ،فحن كحًسَة اًيسحاتث املس خسمية يه من اًيسحاتث اًضحاـة
الاهدضحز يف اصلوةل.
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انمجمٌعـــت انسائــذة في انسـاحم انشــزقي ( انجبـال ) ىي

مجمٌعـت انظفـزة اننباحيــت

Tephrosia apollinea

أما في انساحم انشزقي( انسيٌل) فانمجمٌعت انسائذة ىي

مجمٌعت شنان ( مثنان ) Arthrocnemum macrostachyum
أما منطقت انجبال فخسٌد

مجمٌعت عسبج  /ظفزه

Euphorbia larcia / Tephrosia apollinea

ًباألراضي انساحهيت انمنخفضت انشمانيت حسٌد

مجمٌعت اننخهت  /انسمز Phoenix dactylifera / Acacia tortilis
ًبسيم انجيز انغزيني فإن انمجمٌعت انمخميزة ىي

انغاف  /جثجاث Prosopis cineraria / Pulicaria undulate
ًفي األراضي انساحهيت انمنخفضت ( أو انقيٌيه ) فإن انمجمٌعت اننباحيت انمخميزة ىي

ثهج  /ثنذه Cornulaca monacantha / Cyperus conglomerates
ًفي انسيٌل انغزينيت في انذيذ ًانمذاو فإن انمجمٌعت انسائذة ىي

سمز  /رمث Acacia tortilis / Hammada elegans
ًفي األراضي انساحهيت انمنخفضت ( دبي ) فانمجمٌعت اننباحيت انمخميزة ىي

خزيط Halopyrum mucronatum
أما انجزر انبحزيت فخسٌد فييا
 مجمٌعت سٌيذه  /خزيط Suaeda vermiculata / Salsola baryosma
ًفي األراضي انساحهيت انمنخفضت انٌسطى فخسٌد

مجمٌعت قزو  /شنان ( مثنان )
Avicennia marina / Arthrocnemum macrostachyum
ًفي األراضي انساحهيت انمنخفضت انغزبيت فإن انمجمٌعاث اننباحيت انمميزة ىي

ىزو  /خزيط Zygophyllum hamiense / Salsola baryosma
أما ًاحاث نيٌا فإن اننباحاث انمميزة فيي

اننخهت Phoenix dactylifera
ًفي سيٌل انكثبان انغزبيت فإن انمجمٌعاث اننباحيت انمميزة ىي

ارطو  /ثنذه Calligonum comosum / Cyperus conglomeratus
ًمنطقت انصحزاء انٌسطى فانمجمٌعت اننباحيت انمميزة ىي

مث  /ثهج Hammada elegans / Cornulaca monacantha
أما مناطق انسبخاث فخٌجذ بيا

طحانب ححج انسطح في انسبخاث انحقيقيت

اجملّٛػبد إٌجبت١خ يف زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
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محب٠خ إٌجبتبد احملٍ١خ

اُمتت اصلوةل ذإوضحء ٍلوؿَ من احملمَحث اًربًة اخملععة سلحًة ذـغ أهواغ اًيسحاتث املِسذت ابالهلصاط يف
خمخَف أزخحء اصلوةل وذعفة ذحظة يف إمحزت أذو ػيب.
نٌل أوضأث وسازت اًسُجة واملَحٍ "اذلسًلة اًيسحثَة اًعحصاوًة" يف مٌعلة ذاب ذإمحزت اًفجريت واًيت ثـخرب بنرب
حسًلة هسحثَة ؿًل مس خوي ذول ارلََج اًـصيب يف اًسُجة اًعحصاوًة  ،وثضم أنرث من  35هوؿح من اًيسحاتث
اًصؾوًة اًيت ثيدش يف امليعلة .ويف ذٌسمرب  ، 2006أؿَيت مجـَة اإلمحزاث ٌَحَحت اًفعصًة ؾن إظبلق
محةل وظيَة مىثفة من ذني أُسافِح األسحس َة  ،حٌلًة أدسحز اًلحف احملََة وسايذت أؿساذُح .نٌل ثًضط
املؤسسحث اًسحثَة يف اصلوةل  ،ذحظة خحمـَ اإلمحزاث اًـصذَة املخحست  ،ؿًل ذزاسة اثص اًيسحاتث اصلدِةل ؿًل
اًسُجة اًيسحثَة يف اصلوةل  ،واكرتاخ اًخوظَحث امليحس سة ٌَخـحمي مؽ ُشا األمص.
شىً ضلُ ( )5ذط٠ؽخ اجملّٛػبد إٌجبت١خ
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اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١ر ٟاٌعضاػٟ
األّ٘١خ االرتّبػ١خ ٚاٌخمبف١خ ٚااللتصبز٠خ ٌٍتٕٛع اٌجٌٛٛ١ر ٟاٌعضاػٟ

اًخيوغ اًسَوًويج اًززاؾي ُ ،و ادذبلف وثسحٍن اذلَواانث واًيسحاتث واٍاكايحث اذلَة واذلشاث وكريُح من
اٍاكايحث اًيت ثوخس يف اًسُجة اًززاؾَة  ،طلا ٍصثسط اًخيوغ اًسَوًويج اًززاؾي ابألمن اًلشايئ  ،وٌضمي مجَؽ
األهواغ املس خزسمة ذعوزٍ مصحرٍ أو كري مصحرٍ يف اًلشاء واًززاؿة سواء نلشاء رشي أو وـَف حِواين
(ًلعي أظيحف احملحظَي واألؿبلف واألدسحز وسبلالث اذلَواانث األًَفة  ،واذلَحت اًربًة مبح يف رعل األسٌلك
واًصدوايث واًعَوز واذلشاث واًفعصايث واشلحةص واٍاكايحث اذلَة اصلكِلة مثي اًعححًد وأهواغ اًسىذرياي).
من املـصوف ان اذلَحت اًربًة ثؤذي يف اًسُجة اًززاؾَة ذوزا ُحمح يف اذلفحع ؿًل اًخواسن اًسُيئ  ،حِر ثـمتس
وس سة هسريت من احملحظَي اًززاؾَة ؿًل اًخَلِح ذفـي اذلشاث (اًفصاصحث واًزانذري) أو اذلَواانث الادصي
(اًفرئان وارلفحفُش واًعَوز) نٌل ثَـد اذلشاث ذوزا أدص يف اًسُجة اًززاؾَة (املاكحفة اذلَوًة ًآلفحث
اًززاؾَة ) .ثخلشي اًعَوز اًربًة ؿًل اذلشاث واآلفحث اًززاؾَة (مثي أذو كصذان  ،اًِسُس  ،اًوزواز وأذو
فعحذت)  ،وجسحؿس ؿًل وش اًسشوز (اًعَوز ألكة اًفوبنَ) واذلس من اهدضحز اًفرئان واألزاهد اًربًة يف اًسُجة
اًززاؾَة (اًثـَد واٍمن ) واًزواحف (اًثـحذني واًسححيل واًوزل ادلسًل) اًيت ثخلشي ؿًل اًلوازط
واذلشاث  ,ابإلضحفة إىل اصلوز اطلي ثَـسَ اٍاكايحث اصلكِلة (اًسىذرياي واًفعصايث) اًيت ثلوم ذخحََي وُضم
املواذ اًـضوًة.
ثـمتس ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ًصي احملحظَي اًززاؾَة رضلك أسحيس ؿىل املَحٍ ادلوفِة وثرتاوخ مَوحة
املَحٍ ادلوفِة اًيت جس خزسم ححًَح يف اًصي مح ذني  400إىل  4500حزء يف املََون وكس ثعي إىل أنرث من
رعل يف ذـغ امليحظق .وًلس اسذاذث املسححة املس خلةل يف اًززاؿة يف اًس يواث املحضَة ًخعي إىل 232
أًف ُىذحز إال أن كةل املَحٍ ثلف ؿحالح هسريا يف سايذت اًصكـة اًززاؾَة إر ثـحين اصلوةل هلعح مزتاًسا يف مِحٍ اًصي
اًيت جسحد من اخملزون ادلويف مؽ اًـمل أن مـسل سلوظ األمعحز حوايل 120ممل يف اًـحم ذمح ساذ اًعَد
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ؿىل املَحٍ ادلوفِة ووس سة حمسوذذة اًخلشًة ادلوفِة  ،وُشا أذى ابًخحيل إىل اإلذبلل ابملواسهة املحاَة اكخنفحط
املحء ادلويف وسايذت مَوحذَ يف ذـغ امليحظق ذحظة يف س يواث ادلفحف .و هؼصاً إىل أن أنرث من  %70من
املَحٍ ادلوفِة جس خزسم ًؤلقصاط اًززاؾَة فلس ذشًت اصلوةل هجوذا هسريت ٌَمححفؼة ؿىل موازذ املَحٍ ادلوفِة
وحمنَهتح وحصص َس اس خزسارمح .وكس ابذزث اصلوةل مٌش ذساًة ؾِسُح ذسزاسة اًعصق اًسسًةل ٌَصي وكحمت ذـمي
نثري من اصلزاسحث واألحبحج وملحزهة ظصق زي خمخَفة من ذول اًـحمل األدصى املضحهبة مٌحدِح ٌضلوةل وثوظَت
ذـس س يواث من اًسحر املخوايل إىل أن ظصًلة اًصي ابًخيلِط يه اًعصًلة املثىل ًصي حمحظَي ارلرض واألدسحز
اذلصحِة واًلحابث  ،وان ظصًلة اًصي ابًصص يه ظصًلة األوسد ًصي األؿبلف واحملحظَي اذللََة وان ظصًق
اًصي ابًفلحؿحث (اًسسَص) يه األفضي ًصي أدسحز اًيرَي واًفخوِة وأدسحز ودسرياث اًزًية وكسمت اصلمع
ٌَمزازؿني ًًش ثغل اًعصق وأظسحت ثلعي أنرث من  %82من املسححة املززوؿة ابصلوةل ومل ثـس اًعصق
اًخلََسًة جس خزسم إال يف ذـغ املزازغ اًلسمية وًصي ذـغ األؿبلف اكًربس مي  ،وال ساًت اًسحوج مس متصت
الس خزسام اًخلٌَحث اًيت من صأهنح سايذت نفحءت ظصق اًصي ثغل ًرتص َس اس هتبلك املَحٍ يف املززؿة.
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

رسٚي ( )5أػساز ادلعاضع ٚادلؽبحخ اٌىٍ١خ ٚاؼترساِبد األضاظ ٟاٌعضاػ١خ حؽت ادلٕؽمخ يف اٌسٌٚخ ػبَ 0228

اٌج١بْ

أثٛظج* ٟ

اٌٛؼؽٝ

اٌشّبٌ١خ

اٌشطل١خ

اجلٍّخ

Item

*Abu Dhabi

Central

Northern

Eastern

Total

24015

5631

2911

5302

37859

أػساز ادلعاضع
Number of Farms

ادلؽبحخ اٌىٍ١خ

2,192,373

141,443

94,420

73,988

2,502,224

Total Area

ادلؽبحخ ادلعضٚػخ

2,064,140

118,617

64,833

67,729

2,315,319

Cultivated Area

ادلؽبحخ اٌغري
ِعضٚػخ **

128,233

22,826

29,587

6,259

186,905

Noncultivated Area

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

رسٚي ( )6ػسز ِٚؽبحخ ادلعاضع اٌت ٟتؽجك أؼٍٛة اٌط ٞاحلس٠ج حؽت ادلٕؽمخ ػبَ 0228
اٌج١بْ

أثٛظجٟ

اٌٛؼؽٝ

اٌشّبٌ١خ

اٌشطل١خ

اجلٍّخ

Item

Abu Dhabi

Central

Northern

Eastern

Total

22,471

5,009

1,043

864

29,477

2,004,149

1,670

20,798

14,908

2,041,525

ػسز ادلعاضع
تٕم١ػ
Drip
ضشبشبد

10,267

13,097

12,679

2,522

38,565

Sprinkler
ادلؽبحخ

اٌطٞ

احلس٠ج

ٔبفٛضاد

67,141

33,249

21,645

14,476

136,511

Bubbler
أذطٜ

21,971

0

4,425

341

26,737

Other
مجٍخ

2,081,557

69,987

59,547

32,247

2,243,433

Total
ِؽبحخ اٌط ٞثبٌغّط

9,137

54,366

5,301

35,629

104,433

مجٍخ ادلؽبحخ ادلط٠ٚخ

2,090,694

124,353

64,848

67,876

2,347,771

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

أشزبض إٌرً١

ثـخرب سزاؿة أدسحز اًيرَي من اًصاكةز األسحس َة ملىوانث اًًضحظ اًززاؾي ذسوةل األمحزاث اًـصذَة املخحست وًـزى رعل
ٌَمصذوذ الاكذعحذي وامللزى اًخحزخيي واًثلحيف واصلًين ٌَمتوز.
وكس سحمهت اٍهنضة اًززاؾَة ابصلوةل واًيت أزىس ذؿحمئِح امللفوز هل اًض َخ ساًس زن سَعحن آل هنَحن (زمحَ ػل) يف اًخوسؽ
واًزايذت اٍىصريت يف مسحححث وأؿساذ أدسحز اًيرَي األمص اطلى سحمه ىف احملحفؼة ؿىل اًخيوغ اًسَوًويج وسايذت زكـة اًلعحء
اًيسحي ابصلوةل ورعل ملبلمئة اًؼصوف امليحدِة واًسُجة يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ًززاؿة اًيرَي.
حشطح ؼٛؼخ إٌر ً١احلّطاء ٚأّ٘١تٙب االلتصبز٠خ

ثـس حشت سوسة اًيرَي اسلصاء  )Coleoptera: Curculionidae( Rhynchophorous ferrugineus Olivierمن أدعص اآلفحث
اًيت هتسذ سزاؿة اًيرَي ابصلوةل وثًصؽ األمهَة الاكذعحذًة ًِشٍ اذلشت من ملسزهتح ؿىل أن جسشد املوث اٍاكمي ألدسحز
اًيرَي املمثصت يف فرتت ثعي إىل  6أصِص أو يف فرتت أكرص من رعل ؾيس إظحذة اًفسحاي أو األدسحز ظلريت اًـمص ،وابًصمغ
من ادلِوذ اًيت ذشًت ٌَحس من دعوزت ُشٍ اذلشت وأرضازُح ؿىل أدسحز اًيرَي فإن أؿساذ اذلشت ووسد اإلظحابث هبح
كس اسذاذ ذعوزت هسريت وس سة ًـست ؾوامي ميىن ثَرَعِح يف اآلي:
أؼجبة اضتفبع اإلصبثبد حبشطح ؼٛؼخ إٌر ً١احلّطاء

اهخلحل وحصحِي فسحاي اًيرَي من مٌحظق اإلظحابث إيل األمخهن اًيت ال ثخواخس هبح اذلشت  ،ظـوذة جضرَط اإلظحذة يف
مصاحَِح األويل واًخوسًؽ كري املخجحو ٌَحشت ذاذي األدسحز املعحذة وكضحء اذلشت ًفرتاث ظوًةل من حِحهتح معَلح ً ذاذي
األوسجة اصلاذََة اًيشء اطلي ال ٌسِي أو ٌسحؿس ؿًل اًوظول ٌَحشت ؾيس ثعسَق وسحاي املاكحفة.
ثفحمق وسايذت مـسالث اإلظحذة ذافة اًـحكوز واًيت جسحمه نثرياً يف سايذت اإلظحذة حبشت سوسة اًيرَي اسلصاء.
أكَد إسرتاثَجَحث املاكحفة اكهت ثـمتس ؿىل جمِوذاث حمََة وفصذًة وأقفَت ادلحهد األسحيس يف اس هتساف اذلشت من
مٌؼوز اس هتساف املـحمةل اًضحمةل ٍلك أمخهن اإلظحابث جبمَؽ مٌحظق اصلوةل.

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

ثخوىل وسازت اًسُجة واملَحٍ مس توًَة وضؽ اإلسرتاثَجَة واًلواؿس األسحس َة ًربانمج اسلةل اًوظيَة ملاكحفة سوسة اًيرَي
اسلصاء ؿىل مس خوى اصلوةل  ،وثيؼمي اإلراف ؿىل ثيفِشُح  ،واكن ذسء ثيفِش ُشٍ اسلةل مؽ ذساًة ؿحم  2009واًيت ُسفت
إيل اس خزسام ؿسذ من حزم املاكحفة املخاكمةل ذأسَوة ًخوىخ حواهد اًفحؿََة  ،وهيمت ذرتص َس اس خزسام املسَساث اٍىميَحاَة
 ،هبسف احملحفؼة ؿىل سبلمة اًسُجة واإلوسحن .وهتسف أًضح إيل اًس َعصت ؿًل حشت
Oryctes spp.

وحشت حفحز اًسحق

اًـحكوزColeoptera Scarabidae

Jebusaea hammerschmiditii Coleoptera: cerambycidae

واٌَخحن جسحٌُلن يف سايذت

مـسل اإلظحذة هبشٍ اذلشت.
ؼطق ٚ ٚؼبئً تٕف١ص احلٍّخ:

 .1اإلزصحذ واًخوؾَة.
 .2املاكحفة ابرلسمة اًشس خحهَة.
 .3املاكحفة املَاكهَىِة ابس خزسام املعحاس اًفصموهَة /اٍىصموهَة واملعحاس اًضواَة.
 .4ؿبلح اًيرَي املعحة وإساةل اًيرَي املَت.
 .5املاكحفة اذلَوًة.

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

أػطاض اإلصبثخ ثؽٛؼخ إٌرً١

صلك ( )6اإلظحذة رسوسة اًيرَي

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

(رسٚي -7أ) ِىبفحخ آفبد إٌر ً١ػٓ ؼط٠ك اٌطؾ
َ

ادلٕبؼك  ٚادلىبتت

ػسز األشزبض ادلطشٛشخ

5

ادلٕؽمخ اٌشّبٌ١خ

484.282

8

ادلٕؽمخ اٌٛؼؽٝ

42.832

,

ادلٕؽمخ اٌشطل١خ

17.414

4

ِىتت ػزّبْ

72.732

,

ِىتت زثٟ

8.974

6

اجملّٛع

222.217

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

(رسٚي -7ب) ِىبفحخ آفبد إٌر ً١ػٓ ؼط٠ك اٌطؾ
ػسز إٌرً١

اٌؼسز اٌىٍٟ

ػسز احلشطاد

ػسز احلشطاد

ػسز احلشطاد

113332

9292

47227

71974

29471

484244

8214

1472

74742

79212

212222

3319

77242

71122

49742

4

ِىتت زثٟ

32472

7241

372

891

7277

,

ِىتت ػزّبْ

88242

832

182

4233

2728

6

اجملّٛع

4212172

43244

27422

37749

94222

َ

5

8

,

ادلٛالغ

ادلٕؽمخ

اٌشّبٌ١خ
ادلٕؽمخ

اٌٛؼؽٝ
ادلٕؽمخ

اٌشطل١خ

اٌىٍٟ

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

األّ٘١خ االرتّبػ١خ ٚاٌخمبف١خ ٚااللتصبز٠خ ٌٍتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
جضمي ارلسمحث واًسَؽ اًيت ًلسرمح اًخيوغ اًسَوًويج ذسون ملحذي ًصفحَُة اإلوسحن لك من -:
تٛفري اخلسِبد-:

املَحٍ  ،اًلشاء  ،مواذ اًسيحء  ،حصة اإلوسحن (اًيسحاتث اًعسَة)  ،اًوكوذ  ،األؿبلف واًصؾي .
ذسِبد ِٕظّخ:

ثيلِة املَحٍ وثيؼميِح ،اًخَلِح واهدضحز اًسشوز ،ثيؼمي امليحد ،ختفِف اٍىوازج واًلسزت ؿًل اًخىِف مؽ اًخلري،
ذسِبد زلٍ١خ

(اًلعحء اٍىصذوين) وؿحملَة (احذَحظي اٍىصذون).
ذسِبد زاػّخ:

حمنَة اًرتذة واذلفحع ؿَهيح  ،ماكحفة اآلفحث واإلمصاط واإلذلحء ؿًل املوازذ ادلًَِة (حمحظَي – سبلالث املحص َة – اسٌلك –
أذوًة وأدصي)
ذسِبد حمبف١خ ٚػٍّ١خ-:

ثيوغ اًثلحفحث وامليحػص ازلحًَة ،املـحزف اًخلََسًة ،اًلمي اًصوحِة وازلحًَة واألذبلكِة ،اًس َححة واًرتوحي واًسحر اًـَمي.
وكس كسزث ُشٍ ارلسمحث واًسَؽ حبوايل  34حصًََون ذوالز س يواي  ،وؿَََ فحًخيوغ اًسَوًويج هل فوااس هسريٍ ًئلوسحن من
حِر اهَ ًوفص أسحش اذلَحت إر جسحمه األهواغ اخملخَفة اًيسحثَة واذلَواهَة ومح حتخوًَ من مىوانث وزازَة يف ثعوز اًعد ،
اًززاؿة واًعيحؿة نٌل جضلك ذـغ األهواغ اذلحخحث األسحس َة ٌَحَحت اًَومِة ٌَـسًس من اجملمتـحث احملََة ُشا ابإلضحفة إيل
أن اًخيوغ اًسَوًويج ًسمع وٍمني وًعوز اٍىثري من اًعيحؿحث ادلسًست مثي اًس َححة اًسَثِة راث املصذوذ الاكذعحذي اٍىصري.

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

اٌفصً اٌخبٟٔ

احلبٌخ اٌطإ٘خ ٌالؼرتات١ز١بد ٚذؽػ اٌؼًّ اٌٛؼٕ١خ ادلتؼٍمخ ثبٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

ً
أٚال  :اٌسػُ اٌتشط٠ؼ - ٟاٌتشط٠ؼبد ٚاٌمٛأني االحتبز٠خ ٌٍتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ

يف سشِي حتلِق األُساف اًيت وضـهتح ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست يف إزسحء ذؿحمئ اًخمنَة اًسَثِة وثعوٍصُح واذلفحع ؿىل
اذلَحت اًفعصًة فلس أظسزث ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست كواهني وجشًـحث ذَثِة ؿًل املس خوي الاحتحذي واحملًل...أمهِح:


اٌمبٔ ْٛاالحتبز ٞضلُ ٌ 04ؽٕخ  0999ثشأْ محب٠خ اٌج١ئخ ٚتّٕ١تٙب.

فامي ًخـَق ذلضحاي اذلفحع ؿىل اًخيوغ اًسَوًويج واحملمَحث اًعسَـَة وثعوٍص اذلَحت اًفعصًة هعت املواذ اًخحًَة من مواذ
اًلحهون ؿىل مح ًًل :
ادلبزح  -: 0األ٘ساف ٚاألؼػ اٌؼبِخ

اٌجٕس (( )3حمنَة املوازذ اًعسَـَة واذلفحع ؿىل اًخيوغ اذلَوي يف إكَمي اصلوةل واس خلبلهل الاس خلبلل األمثي ملعَحة األحِحل
اذلحرضت واًلحذمة).
اٌجٕس (( )6ثيفِش الاًزتامحث اًيت ثيؼمِح الاثفحكِحث اصلوًَة أو اإلكَميَة املخـَلة حبٌلًة اًسُجة وماكحفة اًخَوج واحملحفؼة ؿىل
املوازذ اًعسَـَة اًيت ثعحذق ؿَهيح أو ثيضم إٍهيح اصلوةل).
ادلبزح -: 00

تٕص ػٍ( ٝحيؼص ظَس أو كذي أو إمسحك اًعَوز واذلَواانث اًربًة واًسحصًة احملسذ أهواؾِح يف اًلوامئ أزكحم ()3،2،1
املصفلة هبشا اًلحهون ،وحيؼص حِحست ُشٍ اًعَوز واذلَواانث أو هلَِح أو اًخجول هبح أو ذَـِح أو ؾصضِح ٌَسَؽ حِة أو مِخة إالّ
ذـس اذلعول ؿىل حصدِط من اًسَعحث اخملخعة ،نٌل حيؼص إثبلف أواكز اًعَوز املشهوزت أو إؿسام ذَضِح .وحتسذ اًبلحئة
اًخيفِشًة امليحظق اًيت جيوس اًرتدِط ابًعَس فهيح وروظ اًرتدِط ،نٌل حتسذ وسحاي اًصكحذة اًبلسمة ًخيفِش أحاكم ُشٍ
املحذت .وٌَوسٍص اخملخط ابًخًس َق مؽ اًسَعة اخملخعة ثـسًي اًلوامئ اًثبلج املصفلة هبشا اًلحهون ابذلشف أو اإلضحفة أو
اًيلي).
إضحفة ٌَمواذ من ( )63إىل ( )68اًوازذت مضن اًسحة اًسحذش احملمَحث اًعسَـَة.
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لبٔ ْٛاحتبز ٞضلُ ( ٌ )00ؽٕٗ  0220ثشأْ تٕظِٚ ُ١طالجخ االجتبض اٌسٚيل ثبحلٛ١أبد ٚإٌجبتبد ادلٙسزح



ثبالٔمطاض.


لبٔ ْٛاحتبز ٞضلُ (ٌ )07ؽٕخ  0229يف شبْ محب٠خ األصٕبف إٌجبت١خ اجلس٠سح

ً
حبٔ١ب :األٔشؽخ اٌطئ١ؽ١خ ٌص ْٛاٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ


وسازت اًسُجة واملَحٍ يه ادلِة امليوظ ًِح مس توًَة ظون اًخيوغ يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ،ورعل ابملضحزنة مؽ
ادلِحث األدصى راث اًعةل  ،ثلوم وسازت اًسُجة واملَحٍ يف ُشا اًضأن ذوضؽ ارلعوظ اإلزصحذًة إلوضحء وحمنَة وحتسني
احملمَحث اًعسَـَة وإؿبلن َلَحث خسًست وفلح السرتاثَجَة اًخيوغ اًسَوًويج ودعط اًـمي اًوظيَة وإوضحء كحؿست
ذَحانث ٌَمحمَحث اًعسَـَة ابصلوةل .ادلسٍص ابطلهص أن ؿسذ احملمَحث اًعسَـَة املـَية زمسَح ذَف جسـة ؾشت َلَة.



ثلِمي اًخيوغ اًسَوًويج من ذبلل معََحث اًصظس اًسُيئ وحتسًر كواؿس اًسَحانث وثًس َق ثساوًِح وظيَح وذوًَح.



اختحر اإلحصاءاث اصلامعة ًعون اًخيوغ اًسَوًويج من ذبلل حمنَة اًلسزاث واًخعوٍص املؤسيس  ،اًشبنة مؽ ادلِحث
راث اًعةل واجملمتؽ املسين واًخوؾَة واإلؿبلم.

احملّ١بد اٌؽج١ؼ١خ

إن إوضحء احملمَحث اًعسَـَة ذخوحهيحث من امللفوز هل ذإرن ػل ظححد اًسمو اًض َخ ساًس زن سَعحن ال هنَحن  ،زمحة
ػل وإدواهَ اذلاكم يف جمحل حٌلًة اًسُجة ً ،امتىش مؽ اًس َحسة اًصص َست ٌضلوةل واجتحُحث اًخرعَط اًسُيئ يف اصلوةل من
حِر سايذت اًصكـة ارلرضاء يف اصلوةل واًخيوًؽ يف أظيحفِح وحىَِف نثري من ُشٍ اًيسحاتث املمثصت إلهخحح اًامثز يف اًؼصوف
امليحدِة اًعـسة .واكهت جتصذة اإلمحزاث يف جمحل حمنَة اذلَحت اًفعصًة جتصذة حؼَت ابحرتام اًـحمل وإجعحذَ  ،وًـي اًخلسٍص
املس خحق اطلي دط ذَ اًعيسوق اًـحملي ًعون اًعسَـة  IUCNامللفوز هل ذإرن ػل ظححد اًسمو اًض َخ ساًس زن
سَعحن ال هنَحن  ،زمحة ػل من ذبلل ثلسمي صِحذت اًسحهسا اطلُسَة إىل مسوٍ نأول زاُ ذوةل مييح ُشٍ اًضِحذت ثلسٍصاً
ٌَجِوذ اًيت كحم هبح يف جمحل اذلفحع ؿًل اذلَحت اًفعصًة وؿًل األهواغ املِسذت ابالهلصاط  ،يه ذري ذًَي ؿًل مسي ُشا
الاُامتم .وكس صِسث اًس يواث اًلََةل املحضَة إوضحء ٍلوؿَ خسًست من احملمَحث اًعسَـَة  ،اًربًة واًسحصًة  ،ووضؽ اًـسًس
من ارلعط واًربامج اًيت مصمت سلحًة ذـغ األهواغ املِسذت ابالهلصاط  ،وإظساز اًـسًس من اًدشًـحث واًلواهني واًيؼم
اًصامِة إىل احملحفؼة ؿًل اًسُجة رضلك ذحض .نٌل إن كِحم ُشٍ احملمَحث اًعسَـَة ًؤنس س َحسة اصلوةل ؿًل رضوزت احملحفؼة

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ

0202

- 72 -

زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

ؿًل اًعسَـة وموازذُح اذلَواهَة  ،وظون أهواغ اًسبلالث اذلَواهَة ٌَخيوغ اًسَوًويج اًلحذةل ًبلهلصاط  ،واًعَوز امللمية
واملِححصت.
وإلزصاس الاُامتم اطلي ثوًََ ذوةل اإلمحزاث سلحًة اًسُجة رضلك ؿحم وؿًل اذلَحت اًفعصًة وحمنَهتح واًخيوغ اًسَوًويج رضلك
ذحض وًخوزَق الاجنحساث اًضرمة اًيت حللهتح يف ُشا اجملحل  ،إضحفة إىل إاتحة املـَومحث املخـَلة هبشا ادلحهد من حواهد
اًـمي اًسُيئ ًعيحغ اًلصاز واًسححثني واملِمتني  ،فلس كحمت اًوسازت ذإحصاء ذزاسة صحمةل ٌَمحمَحث اًعسَـَة يف ذوةل
اإلمحزاث ؿرب ثيفِش مشوغ اصلزاسة األوًَة ًلحؿست املـَومحث ٌَمحمَحث اًعسَـَة ورعل ًخحلِق ٍلوؾخني من األُساف ،
ٍلوؿة األُساف األويل  ،حتلِق املـصفة اًـَمَة اًواسـة ملؼحُص ودعحاط احملمَحث اًعسَـَة املـَية زمسَح وامللرتحة يف
إمحزاث اصلوةل  ،سـَح حنو إؿساذ ذزاسة مس خلصََة ثفعَََة ألهواغ اًخيوغ اًسَوًويج من هسحاتث وحِواانث وظَوز واكايحث
حِة ذكِلة  ،ثخواخس يف امليحظق املـَية زمسَح وكري املـَية  .و ثأسُ ص سىة اٍىرتوهَة ًلحؿست املـَومحث ؾن احملمَحث
اًعسَـَة يف اصلوةل (حتت اًخأسُ ) .أمح ٍلوؿة األُساف اًثحهَة فرتثسط ذخوزَق املـَومحث املخوفصت حول احملمَحث اًعسَـَة
وأهواغ اًيسحاتث واذلَواانث واٍاكايحث اذلَة املخوفصت ؾن لك َلَة مـَية وملرتحَ يف لك إمحزت من إمحزاث اصلوةل وجسجَي
املـَومحث واملبلحؼحث ؿَهيح وثوفري اآلًَة املصنزًة ًصذط مجَؽ احملمَحث ذواسعة اًض سىة الاٍىرتوهَة ٌَمـَومحث .وًلس
اس خزَعت اصلزاسة إىل هخحجئ اجيحذَة  ،حِر مت إظبلق اًلحمئة األويل ٌَمحمَحث اًعسَـَة املـَية ابإلضحفة ايل إظساز
معسوؿحث ؾن ثغل احملمَحث  ،ورعل يف ًوم  22محًو  2010مبيحس سة الاحذفحل ذَوم اًخيوغ اًسَوًويج من ذبلل مؤمتص
حصفي ؾلسٍ مـحيل وسٍص اًسُجة واملَحٍ اصلنخوز زاصس امحس زن فِس.
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رسٚي ( )8اٌمبئّخ األٚىل ٌٍّحّ١بد اٌؽج١ؼ١خ ادلؼٍٕخ ثسٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ
[],gادلتحسح 0202
اٌطلُ

اإلِبضح

إٌٛع

احملّ١خ

ادلؽبحخ  /وٍُ

0

تبض٠د اإلػالْ

ادلؽبحخ اٌىٍ١خ
 /وٍُ

0

إِبضح أثٛظجٟ
.1

رع٠طح ِطٚس

حبط٠خ

4055

0220

.2

زلّ١خ اٌ١بؼبد

حبط٠خ

480.73

0225
4736.73

ادلؽبحخ اٌىٍ١خ
إِبضح زثٟ
.3

زلّ١خ ضأغ اخلٛض

حبط٠خ

6.0

0998

.4

زلّ١خ رجً ػٍٟ

حبط٠خ

76.86

0998

.5

زلّ١خ ادلٙب اٌصحطا٠ٚخ

ثط٠خ

00.9

0220
025.96

ادلؽبحخ اٌىٍ١خ
إِبضح اٌشبضلخ
.6

ذٛض وٍجبء ألشزبض اٌمطَ

ثط٠خ

6

0994

.7

زلّ١خ اٌغً١

ثط٠خ

0.0

0227

.8

زلّ١خ ٚاز ٞاحلٍٛ

ثط٠خ

3

0227

.9

زلّ١خ اٌربز( ٞاٌص٠س)

ثط٠خ

08.55

0227

.11

زلّ١خ ٚاؼػ (ِٕؽمخ اٌطِخبء)

ثط٠خ

0.5

0227

.11

زلّ١خ اٌظٍّ١بء (ادلٕؽمخ اٌٛؼؽ)ٝ

ثط٠خ

2.96

0227

.12

زلّ١خ صري ثٔ ٛؼري

حبط٠خ

03

0222

.13

زلّ١خ ادلسٕ٠خ

ثط٠خ

06

0996

.14

زلّ ٗ١رجً اٌفبٗ٠

زلّ١خ

رٌٛٛ١ر١خ

ادلؽبحخ اٌىٍ١خ
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60.60
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اٌطلُ

اإلِبضح

احملّ١خ

إٌٛع

ادلؽبحخ  /وٍُ

0

تبض٠د اإلػالْ

ادلؽبحخ اٌىٍ١خ
 /وٍُ

0

إِبضح ػزّبْ
.15

اٌعٚضاء (ذٛض ػزّبْ)

ثط٠خ

0.4

0224
0.4

ادلؽبحخ اٌىٍ١خ
إِبضح اٌفزريح
.16

رع٠طح اٌؽٛ١ض

حبط٠خ

0.36

0995

.17

اٌجس٠خ

حبط٠خ

2.57

0995

.18

اٌؼمخ

حبط٠خ

2.70

0995

.19

ظسٔب

حبط٠خ

2.28

0995

.21

ٚاز ٞاٌٛض٠ؼخ

ثط٠خ

007

0229

ادلؽبحخ اٌىٍ١خ
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009.75
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رسٚي ( )9ادلٍرص اإلحصبئٌٍّ ٟحّ١بد اٌؽج١ؼ١خ ادلؼٍٕخ ثسٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ
ادلتحسح 0202
0

اٌؼسز

احملّ١بد

ادلؽبحخ  /وٍُ

اٌرب٠خ

198.41

10

اٌجحط٠خ

4835.51

09

اجملّٛع

5036.42

20

ِؽبحخ اٌسٌٚخ /
وٍُ

0

83600

%

0.23733
5.7841
6.0244

أُ٘ احملّ١بد اٌؽج١ؼ١خ اٌغري ادلؼٍٕخ يف زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح


إِبضح أثٛظجٟ

واحملمَحث اًربًة اًلري مـَية زمسَح املوحوذت يف إمحزت أذوػيب وؿسذُح  23يه اكآلي-:
َلَة ظري ذين ايش ( 230هََومرت مصذؽ)َ ،لَة كرص اًسحصَ ،لَة حزام اًلحابثَ ،لَة قيخوثَ ،لَة ذسغ ذََفةَ ،لَة
زوضة اًصًفَ ،لَة اًسَمَةَ ،لَة اًضوامخَ ،لَة املَسوز ( 21.2هََو مرت مصذؽ)َ ،لَة اًِسواهَة رق ( 12هََومرت
مصذؽ)َ،لَة كحذة اًسَؽ ( 3هََومرت مصذؽ)َ ،لَة حزام قَحيث ( 3.1هََومرت مصذؽ) َلَةامللريت( 2.5هََومرت مصذؽ) ،وَلَة
ذسٌُوهة اٍىربى ( 66.6هََومرت مصذؽ)َ ،لَة اًسسوذ اًلسمية ( 1.4هََو مرت مصذؽ)َ ،لَة اًـحزفة (  6.3هََومرت مصذؽ)َ ،لَة
اًِسواهَة قصة ( 4.8هََومرت مصذؽ)َ ،لَة كصٍن اًـُشَ ،لَة اًـجسحن ( 40هََومرت مصذؽ)َ ،لَة حزٍصت معيوؿة (1.4
هََومرت مصذؽ)َ ،لَة حبريت اًوزسة ( 5هََومرت مصذؽ)َ،لَة حصي حفِت .واحملمَة اًسحصًة اًلري مـَية زمسَح ً ذإمحزت أذوػيب يه
َلَة حزٍصت اًسٌلًَة ومسححهتح ( 12هََومرت مصذؽ).
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إِبضح زثٟ

من احملمَحث اًربًة اًلري مـَية ذإمحزت ذيب َ ،لَة املِح اًيت أوضثت ؿحم ، 2001وثلسز مسححهتح حبوايل  2.3هََومرت مصذؽ.
ويف ُشٍ احملمَة مت اسدصسال ازلحل املوحوذت حبَواانث زصًة حمََة مثي اًلزال اًـصيب واملِح اًـصيب واًصمي و أهواغ من املحؾز
اًربًة واًضد اًربي .واكن السدصـحذ ازلحل من اًصؾي يف ثغل احملمَة أثص هسري ،حِر اس خجحذت اًـسًس من اًيسحاتث احملََة
املِسذت من دعص اًصؾي ادلحةص وحاكثصث رضلك ًضمن ًِح اًسلحء واإلس متصاز يف اًسُجة اًعسَـَة مؽ وحوذ اًصؾي اًعسَـي
ٌَحَواانث ٌَربًة اًيت أذذَت ابمليعلةُ .شا ابإلضحفة ايل َلَة حذح َ ،لَة اًـوٍص  ،وَلَة ارلواهَج.


إِبضحأَ اٌمٓ٠ٛ١

ويف إمحزت أم اًلِوٍن مل ًمت اإلؿبلن اًصمسي ؾن أي َلَة ظسَـَة ،وٍىن ذضلًة أم اًلِوٍن كس حسذث  10حزز من ذني 33
حزٍصت هكحمَحث ظسَـَة حبصًة متخحس ذوحوذ أدسحز اًلصم .واحملمَحث اًسحصًة اًلري مـَية ذإمحزت أم اًلِوٍن يه حزز اًززاًة
واًُرست واٍىوٍصًة واًس ًَِة واًضد واًلةل واذلحةل واذلصمةل وححمت واألوـحة .وثـس حزٍصت اًس ًَِة اًيت ثسَف مسححهتح حوايل
 90هََومرت مصذؽ واحست من أمه مصبنز ادلشة اًس َحيح يف إمحزت أم اًلِوٍن ،حِر حمنو فهيح أدسحز اًلصم زىثحفة ،ويه قيَة
أًضحً ابًعَوز املِححصت وامللمية واًيت من أمهِح محعل اذلزٍن واًيوز واًفحق .نٌل ثـخرب مصثـح ً ٍىثري من اذلَواانث اًربًة مثي
اًلزالن واألزاهد اًربًة .وثخاكثص ؿىل سواحي ادلزٍصت اًسبلحف اًسحصًة.


إِبضح اٌفزريح

ويف إمحزت اًفجريت ثوخس أزذؽ َلَحث زصًة كري مـَية زمسَح ً ويه َلَة اذلفِة وَلَة أحفصت وَلَة سهت وَلَة اًلوة .ومـؼمِح
مٌحظق حصََة وأوذًة قيَة ابًخيوغ اذلَوي اًيسحي ،ذمح ٌس خوحد إؿبلهنح زمسَح وإذازهتح ذعصًلة ثضمن احملحفؼة ؿىل اًخيوغ
اذلَوي.
إِبضح ضأغ اخلّ١خ

ال ًوخس يف إمحزت زأش ارلمية أي من احملمَحث املـَية زمسَحً ،كري أن هبح مخ َلَحث ظسَـَة كري مـَية زمسَحً ،مهنح زبلج
َلَحث حبصًة يهَ :لَة ادلزٍصت اسلصاء (دوز مزامح) وَلَة دوز اًصم وَلَة دوز زأش ارلمية .نٌل أن هبح َلَخحن زصًخحن
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ٌُل َلَة زوش ادلسحل واحملمَة اًعحصاوًة .وثسَف املسححة اإلحٌلًَة ًِشٍ احملمَحث ،ؿسا احملمَة اًعحصاوًة حوايل 265
هََومرت مصذؽ.
ً
حبٌخب :اإلؼرتات١ز١خ اٌٛؼٕ١خ ٌمعب٠ب اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١ر:ٟ

إن أوًوايث اًـمي اًسُيئ يف ذوهل اإلمحزاث يف جمحل اًخيوغ اًسَوًويج ثخَرط يف زفؽ ذزخة اًوؾي اًسُيئ وذيحء اًلسزاث
اإلوسحهَة واملؤسس َة واًدشًـَة وحصحىز اًـيحدض اًصاُس َة املىوهة ًئلسرتاثَجَة اًيت حصى إؿساذُح يف اًـحم  2000ؿىل مح
ًًل:
 .1مجؽ املـَومحث ؾن اذلَحت ازصًة واملعحذز اًوزازَة املخوفصت.
 .2إحصاء اصلزاسحث واًسحوج ؾن ػحُصت فلسان اًخيوغ اًسَوًويج من هسحاتث وحِواانث.
 .3اًخـصف ؿىل امليحظق املؤُةل ًلصط اسلحًة وحمنَة اًخيوغ اًسَوًويج واًخوسؽ يف إوضحء َلَحث الس خلبلًِح يف
اًخيوغ اًسَوًويج.
 .4ثأسُ ذيوك ٌَمعحذز اًوزازَة واذلَواهَة يف األمخهن اًعسَـَة ويف أمخهن ذلفغ املعحذز.
 .5وضؽ ارلعوظ اإلزصحذًة إلوضحء مصبنز إلنثحز وحصذَة اذلَواانث واًعَوز اًربًة املِسذت ابالهلصاط.
أِب لؽبع اٌج١ئخ اٌجحط٠خ ٚذؽػ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١ر ٟثٙب – يف تٍه اإلؼرتات١ز١خ  -فئٔٙب تٕحصط يف:
أ.

احملبفظخ ػٍ ٝاٌخطٚاد اٌؽج١ؼ١خ.

 احملحفؼة ؿىل اًخيوغ اًسَوًويج  ،احملحفؼة ؿىل املوااي – اًضـد املصخحهَة  -اذلضحبش اًسحصًة  -أدسحز اًلصم
وامليحظق اًصظسة ومسعححث املس وادلزز واًضواظئ اًعرصًة  ،ارلرياث و اًس سزحث.
 احملحفؼة ؿًل األهواغ املِسذت ابالهلصاط (اًسبلحف اًسحصًة – األظوم – اًعَوز اًسحصًة  -اًبلفلحزايث -
اذلَخحن(.
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ة  -إٌشبغ االلتصبز ٞاالرتّبػ، ٟ

وٍمتثي فامي ًًل-:
 األسٌلك – حمعحث اًخحََة -اًس َححة – اًسُجة اًخحخَة ٌَسححي.
ضاثؼب :احملبفظخ ػٍ ٝادلٛائً يف زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح:

 اًضـد املصخحهَة  :مٌؽ معََحث اًصذم واًخجصًف واإلثبلف اًيحمج ؾن اًس سححة واًعَس واإلُساز اًيحمج ؾن
اًخَوج
 اذلضحبش اًسحصًة  :مٌؽ اإلثبلف ؾن ظصًق اًصذم واًخجسًف واًخَوج.
 أدسحز اًلصم  -مٌؽ اًفلسان ؾن ظصًق اًلعؽ واًصذم واًخجصًف
 مسعححث املس وادلزز  :مٌؽ اإلثبلف ؾن ظصًق اذلفص واًصذم واًخجصًف واًخَوج.
 اًضواظئ اًعرصًة  :مٌؽ اإلثبلف ؾن ظصًق اًس سححة واًخَوج.
 ارلريان واملعسحث  :حٌلًة هوؾَة املَحٍ وثلََي الاضعصاابث املحاَة.
 اًس سزحث  :مٌؽ ارلسحزت واإلُساز ؾن ظصًق اًصذم.
ذبِؽب :محب٠خ األٔٛاع ادلٙسزح ثبالٔمطاض يف زٌٚخ اإلِبضاد اٌؼطث١خ ادلتحسح:

 اًسبلحف اًسحصًة  :ذيحء اخملزون اًـسذي ومٌؽ اًعَس ادلحةص واًخَوج.
 اًعَوز اًسحصًة  :مٌؽ اًيلط يف األؿساذ مبصاكصة مٌحظق اًخفصخي.
( األظوم( ذلص اًسحص  :مٌؽ اًعَس اًبلكحهوين.
 اًبلفلحزايث :احملحفؼة ؿىل ؿسذًة مس خسامة ومٌؽ اًعَس اًبلكحهوين.
 اذلَخحن ومسم اًلصص  :احملحفؼة ؿىل اًـسذًة ومٌؽ الاظعسام ابًسفن واإلسؿحح واًضجَج.
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ؼبزؼب -:اٌسػُ ادلؤؼؽٚ ٟتّٕ١خ اٌمسضاد

من األوًوايث اًيت هتمت هبح وسازت اًسُجة واملَحٍ  ،اإلؿساذ ًخيؼمي ذوزاث ثسزًشِة ٌَـحمَني يف احملمَحث اًعسَـَة ًصفؽ اًلسزت
الاسدِـحذَة صلهيم  ،والاًخلحء هبم ؿًل فرتث مذلحزذة ؛ أًضح جضىِي اٌَجية اًوظيَة ٌَخيوغ اًسَوًويج واٌَجية اًوظيَة
ملاكحفَ اًخعحص حِر ًوخس ذمثي ٍلك إمحزت من املخرععني ابًسضلايث يف إذازت اًسُجة.
ؼبثؼب -:اٌشطاوخ ِغ اجلٙبد ادلؼٕ١خ ثبٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ

ًخـحمي كعحغ املوازذ املحاَة واحملحفؼة ؿًل اًعسَـة ذوسازت اًسُجة واملَحٍ مؽ مجَؽ كعحؿحث وَُتحث اصلوةل اذلىومِة واًلري
حىومِة املِمتة ابًسُجة  .ومن مضن ُشٍ اًَِتحث .
١٘ .1ئخ اٌج١ئخ أثٛظجٟ

ثسمع َُتة اًسُجة املضحزًؽ املِمتة ابذلفحع ؿًل اًخيوغ اًسَوًويج وهشهص أن اًَِتة كس ذمعت ذؾٌل محًَح ملسح وحٌلًة اًعلص اذلص
يف ؿسذ من ذول الاهدضحز  ،وكسمت اصلمع املحيل ملشوغ اذلفحع ؿًل اٍمنوز األس َوًة يف ابهس خحن  .وأؿَن يف املؤمتص اًـحملي
ٌَحفحع ؿًل اٍاكايحث اذلَة اطلي ؾلس يف  8أنخوزص  2008يف زصصَوهة مصحذزت اًفصًق أول مسو اًض َخ َلس زن ساًس ال
هنَحن ويل اناد اًلحاس األؿىل ٌَلواث املسَحة ؾِس أذوػيب ذإوضحء ظيسوق َلس زن ساًس ٌَمححفؼة ؿًل اٍاكايحث اذلَة
وثربغ مسوٍ مبسَف  25مََون ًوزو ٌَعيسوق.
ووكـت اًَِتة ابؾخسحزُح زاُ اٌَجية اًخًس َلِة ًعون املِح اًـصذَة يف  26ازصًي  2008اثفحكِة مؽ سَعة مٌعلة اًـلصة
الاكذعحذًة ارلحظة ابملمَىة األزذهَة اًِحمشَة حول مشوغ اًفصًق أول مسو اًض َخ َلس زن ساًس ال هنَحن إلؿحذت ثوظني
املِح اًـصيب مبيعلة زم اًعسَـَة ابملمَىة األزذهَة اًِحمشَة ذـس ميض أنرث من س سـة ؾلوذ ؿًل اهلصاط املِح اًـصيب من زصازي
األزذن.
وذذَت اًَِتة يف ربنة مؽ مٌؼمة اًعحة اًـحملَة ًوضؽ إسرتاثَجَة وظيَة ٌَعحة اًسَثِة يف اصلوةل  ،ابإلضحفة إىل ؾلس
مؤمتص ؿحملي ؾن اًعحة اًسَثِة يف ؿحم . .2009
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وفحسث َُتة اًسُجة  -أذوػيب يف  10ذٌسمرب  2008جبحةزت املمَىة اًـصذَة اًسـوذًة ًئلذازت اًسًَِة ألفضي ثعسَلحث اإلذازت
اًسَثِة يف األهجزت اذلىومِة اًـصذَة مٌحظفة مؽ أمحهة اًصايط  ،ورعل ؾن هؼحم اًرتدِط اًسُيئ ٌَمضحزًؽ اًخمنوًة يف إمحزت
أذوػيب
ادلطوع اٌٛؼٌٕ ٟجحٛث اٌؽٛ١ض

وضؽ املصنز اًوظين ًسحوج اًعَوز  ،اًخحذؽ ًَِتة اًسُجة – أذوػيب  ،إسرتاثَجَة ٌَحفحع ؿًل ظَوز اذلسحزى واًعلوز
وحٌلٍهتح وإنثحزُح .وحلق املصنز اجنحسا ؿَمَح يف إنثحز ظحةص اذلسحزى يف األزس ومتىن من إهخحح  781فصذح ذبلل زبلج
س يواث من إظبلق زصانجمَ يف ُشا اجملحل .ووظي اإلهخحح إيل أنرث من  2000فصد يف ؿحم .2010
وجشف اًَِتة ؿًل زصانمج اًض َخ ساًس إلظبلق اًعلوز اطلي ٌسـي ذعوزت أسحس َة إىل ذمع هجوذ اًسحر اًـَمي حول
اًعلوز وذحظة اًعلص اذلص واًضحُني من ذبلل ثوفري بنرب ؿسذ ذمىن من املـَومحث املخـَلة مبسحزاث جهصت اًعَوز وكسزت
ُشٍ اًعَوز ؿًل اًخىِف والاهسمحح مصت أدصي يف اذلَحت اًربًة وكس وظي ٍلوغ اًعلوز اًيت أظَلِح اًربانمج مٌش ذساًخَ يف
اًـحم  1995إىل أنرث من أًف ظلص .
وًـس مسدضفى أذوػيب ٌَعلوز اًخحذؽ ٌََِتة احسي اًـبلمحث اًسحزست يف جمحل اًـيحًة اًعحَة املخرععة ابًعلوز .وكس جنح
يف ثعوٍص زصانمج مذاكمي ٌَوكحًة من األمصاط امليدشت  /ذمح دسؽ اًعلحزٍن ذسوةل اإلمحزاث وذول جمَ اًخـحون ارلََجي
ؿًل الاس خفحذت من ارلسمحث اًوكحاَة واًدضرَعَة ٌَمسدضفى.
وثيفش اًَِتة إسرتاثَجَة صحمةل ًصظس اًعَوز امللمية واًزاةصت واملِححصت يف حزز وسواحي اصلوةل من اخي إنثحزُح واذلفحع
ؿَهيح يف حنو  56حزٍصت يف إمحزت أذوػيب  ،من ذُهنح حزز (اًوزسة) و (أذو األذَغ) و (حصهني) و (سزهو)و (ازهة) و (كصٍن
اًـُش) و (حزز اًَحسحث).
ووكـت اًَِتة مشهصت ثفحمه مؽ دلية اإلمحزاث ًدسجَي اًعَوز يف ً 11وهَو  2008من صحهنح أن ثدِح اجملحل ٌََِتة ٌَوظول
إىل مح ًلصة من زذؽ مََون ثلصٍص ؾن اًعَوز اًربًة اًيت متت مضحُسهتح يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست وجسجََِح مٌش
أوادص اًس خٌُحث  .و حتخفغ دلية اإلمحزاث ٌَعَوز ذلحمئة ثضم أنرث من  420هوؿح من أهواغ اًعَوز يف ذوةل اإلمحزاث.
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تؼمت اٌؽالحف اٌجحط٠خ ػرب األلّبض اٌصٕبػ١خ

ًلس أذث اًفـحًَحث واألوضعة اًيت ًلوم هبح اًشش إىل وضؽ اًسبلحف اًسحصًة حتت مزًس من اًضلط يف مٌعلة اًشق
األوسط ويف اًـحمل ً ،خواخَ ُشٍ اًسبلحف دعصا هيسذُح ابالهلصاط  ،رسشد ثـصط مواظهنح اًعسَـَة ألرضاز مصحرٍ ،
وكري مصحرت هدِجة فـحًَحث كعحغ ظَس األسٌلك.
حصؾي َُتة اًسُجة يف أذو ػيب وذـغ ادلِحث الادصي املضحزنة مشوغ ثـلد اًسبلحف اًسحصًة ؿرب األمقحز اًعيحؾَة ،
اطلي ًلوم ؿًل حتسًس زحةل اًسبلحف اًسحصًة اًعوًةل من ذبلل ثدصـِح ابس خزسام األمقحز اًعيحؾَة حِر جسحؿس ُشٍ
اًخلٌَة ارلرباء يف اذلعول ؿًل ظوزت واحضة متىهنم من اًخـصف ؿًل اًصاذط ذني امليحظق املِمة اًيت ثضؽ اًسبلحف ذَضِح
 ،ومٌحظق اًخلشًة ًِح.
أ٘ساف ادلشطٚع

 .1اًخـصف ؿًل مسحزاث جهصت اًسبلحف اًسحصًة ذـس وضؽ اًسَغ.
 .2اًخـصف ؿًل مٌحظق اًخلشًة وؿبلكهتح مبيحظق وضؽ اًسَغ
 .3مضحزنة اًسَحانث واًيخحجئ مؽ اًَِتحث املـيَة واملسحمهة يف ثعوٍص دعة اكَميَة ٌَحفحع ؿًل اًسبلحف
اًسحصًة.
 .4ذمج مصحذزاث احملحفؼة مؽ اثفحكِحث احملحفؼة اصلوًَة ٌَسبلحف اًسحصًة واًربامج احملََة.
 فرتت ُشا املشوغ ًيحٍص  – 2010ذٌسمرب 2012
ِ .2طوع اإلِبضاد ٌتّٕ١خ احل١بح اٌفؽط٠خ ثبدلغطة

حلق مصنز اإلمحزاث ًخمنَة اذلَحت اًفعصًة اطلي أسسَ امللفوز هل اًض َخ ساًس زن سَعحن ال هنَحن مبيعلة (مُسوز) يف
صٌلل املمَىة امللصذَة جنححح ممتزيا ٌَجِوذ اإلسرتاثَجَة صلوةل اإلمحزاث ًزايذت ظَوز اذلسحزى املخاكثصت يف األزس وإؿحذت
إظبلكِح يف اًعسَـة  ،وًـس املصنز بنرب َلَة ؿحملَة ٌَحفحع ؿًل ظحةص اذلسحزى  ،وكس ازثفؽ إهخحح املصنز من  429ظحةصا يف
اًـحم  2000إىل  3أالف و 866ظحةصا يف اًـحم  ، 2006ووظي إهخحخَ يف اًـحم  2007إىل  8أالف و 142ظحةص.
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ُشا وكس متت بنرب معََة إظبلق يف اًخحزخي ألنرث من  5000ظحةص حصحزى صٌلل افصًلِة من إهخحح مصنز اإلمحزاث ًخمنَة
اذلَحت اًفعصًة  ،ورعل مضن هعحق اهدضحزُح اًعسَـي يف امللصة يف مٌعلة ثلؽ ذـمق حوايل 300مك ذاذي حصصاء امللصة
اًشكِة
ِ .3طوع اٌش١د ذٍ١فخ إلوخبض احلجبض ٜاألؼ٠ٛ١خ

مت مؤدصاً ثأسُ مصنز اًض َخ ذََفة إلنثحز اذلسحزى األس َوًة يف ص ميىٌت جبيوة اكسادس خحن ،وُو املصنز اًثحًر

اطلي ًـمي حتت مؼةل اًعيسوق اصلويل ٌَحفحع ؿىل اذلسحزى.
ضؼبٌخ ادلطوع:

ثخَرط زسحةل مصنز حصذَة اذلسحزى األس َوًة يف اكسادس خحن يف ثيفِش إسرتاثَجَة ظون مذاكمةل ادلواهد هتسف إىل اس خـحذت
وثأمني أؿساذ مس خسامة من اذلسحزى األس َوًة يف اكسادس خحن.
ِٙبَ ادلطوع

حمتثي رمحم املصنز يف حتلِق أُسافَ املًضوذت من ذبلل ثيفِش إسرتاثَجَة راث أذـحذ خمخَفة جتمؽ ذني زصامج اإلنثحز يف األزس
وإؿحذت اًخوظني وحٌلًة املوااي اًعسَـَة ٌَحسحزى مؽ إراك اًفجحث املـيَة مبح فهيح اًساكن احملََني يف هجوذ ظون اذلسحزى
اآلس َوًة .وحمتثي املِحم اًصاُسة ٌَمصنز ابآلي:
اإلوخبض يف األؼط:

إوضحء وإذازت مصنز إلنثحز اذلسحزى اآلس َوًة هبسف اذلفحع ؿَهيح من الاهلصاط .ورعل من ذبلل ثأمني األظول اًوزازَة
اًيلِة جملموؿة من أؿساذ اذلسحزى وإهخحح  5000ظحةص حصحزى س يو ًاي هبسف إظبلكِح يف مٌحظق خمخَفة من زصازي
اكسادس خحن.
ادلٙبَ زاذً ادلٛائً اٌؽج١ؼ١خ ٌٍحجبض:ٜ

 ثـزٍز أؿساذ ٍلوؿحث اذلسحزى يف اًربًة من ذبلل إظبلق ٍلوؿة من ظَوز اذلسحزى املاكثصت يف األزس راث
األظول اًوزازَة املخوافلة مؽ ارلعحاط اًخعوزًة ٌَحسحزى.
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 ثـزٍز املـصفة األسحس َة حول ظَوز اذلسحزى وموااَِح اًعسَـَة من ذبلل زصامج ذَثِة ؿَمَة صلهيح اًلسزت ؿىل
اًخىِف مؽ إحصاءاث زصامج اسلحًة اخملخَفة.
 وضؽ إحصاءاث اسلحًة ًضٌلن فـحًَهتح يف حٌلًة اذلسحزى اآلس َوًة يف موااَِح اًعسَـَة من ذبلل إوضحء ص سىة من
احملمَحث اًعسَـَة وثـزٍز زصامج املصاكصة فهيح.
إٌتبئذ ادلتٛلؼخ ِٓ ادلشطٚع
ٔتبئذ ث١ئ١خ:

 حٌلًة أمه ٍلوؿحث حاكثص اذلسحزى اآلس َوًة يف اكسادس خحن.
 إوضحء خمزون وزايث ُحم ٌَحسحزى اآلس َوًة.
 إهخحح وإظبلق  5000حصحزى س يو ًاي.
 إوضحء احملمَحث اًعسَـَة.
 حٌلًة املوااي اًعسَـَة ٌَحسحزى اآلس َوًة.
 إوضحء ص سىة مصاكصة ًعَوز اذلسحزى اآلس َوًة وموااَِح اًعسَـَة.
 إذازت زايضة اًعَس ابًعلوز وفق مصس ا الس خزسام املس خسام.
 حٌلًة أهواغ اذلَحت اًربًة األدصى واًيت جضرتك يف هؼحم ذُيئ واحس مؽ ظَوز اذلسحزى اآلس َوًة.
 مصاكصة ٍلوؿحث اذلسحزى اآلس َوًة و ثوسًـِح ادللصايف وثلرياهتح اًـسذًة ذعوزت ذامئة ومٌخؼمة.
ِٓ إٌبح١خ اٌؼٍّ١خ

حتسًس اًخوسًؽ ادللصايف ٌَحسحزى اآلس َوًة ) معي دصااط ملواكؽ ٍلوؿحث اذلسحزى املخسلِة( و ثلِمي ً
لك من نثحفة وأؿساذ
ٍلوؿحث اذلسحزى ودعحاعِح اًعسَـَة  ،املواظفحث ادلسسًة ،مـسالث اًخاكثص واًوفحت واًِجصت وكريُح وثلرياهتح ؿىل املسى
اًعوًي حتت ػصوف زصامج حٌلًة وإذازت خمخَفة )احملمَحث اًعسَـَة ،مٌحظق ظَس ،مٌحظق مت ثـزٍز أؿساذ اذلسحزى فهيح
ذواسعة زصامج اإلظبلق(.
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ص ْٛادلٙب اٌؼطث١خ

س سلت ذوةل اإلمحزاث اًـسًس من اصلول يف ثيفِش اإلسرتاثَجَة اإلكَميَة ًعون املِح اًـصذَة  ،وأظَلت َُتة اًسُجة أذوػيب
يف  5محزش  2007أنرث من  95زأسح من كعـحن املِح اًـصذَة يف اًسريت  ،ورعل مضن ارلعة اشلس َة اًيت أؿسهتح اًَِتة
ًؤلؾوام (  .)20012 – 2007إلؿحذت ثوظني املِح اًـصذَة مضن مٌحظق اهدضحزُح اًعسَـَة يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة
املخحست من ذبلل زصانمج إظبلق ذوزًة ومٌخؼمة  ،حِر سُمت ؿًل مسي اًس يواث اًلحذمة إظبلق املزًس مؽ مصاكصهتح
رضلك ذامئ من ذبلل أهجزت ثدصؽ ذحظة ملـصفة أمخهن ثواخسُح وححٍهتح ومسي ثأكَمِح مؽ حِحهتح ادلسًست.
ومتخغل ذوةل اإلمحزاث ححًَح بنرب ٍلوؿحث املِح اًـصذَة يف اًـحمل  ،ورعل ذفضي جنحخ زصامج احملحفؼة ؿًل ُشا اًيوغ وإنثحزٍ
يف األزس  ،حِر ثسَف أؿساذُح أنرث من أزذـة أالف زأش ًـُش حوايل ( ) 3500-3200زأش مهنح يف َلَحث وحسااق
يف إمحزت أذوػيب أمهِح ظري ذين ايش وحسًلة اذلَوان ابًـني واًوزسة وادلص  ،إضحفة إىل أؿساذ أدصي كََةل صلي ُوات مجؽ
اذلَواانث اًيحذزت.
ِؤؼؽبد ث١ئ١خ

جسِم اًـسًس من اًَِتحث واملؤسسحث واصلواةص احملََة يف اصلوةل ذسوز هسري يف هجوذ اذلفحع ؿًل اًخيوغ اًسَوًويج  ،من
ذُهنح مجـَة اإلمحزاث سلحًة اًسُجة اًسحصًة ذسيب  ،وَُتة اًسُجة واحملمَحث اًعسَـَة ابًضحزكة ،وَُتة حٌلًة اًسُجة واًخمنَة زصأش
ارلمية  ،ومصنز أحبحج املوازذ اًعسَـَة يف زأش ارلمية أًضح ،وإذازت اًسُجة يف امليعلة اذلصت جبسي ؿًل ذإمحزت ذيب  ،وٍلوؿة
اإلمحزاث ٌَسُجة اًسحصًة ابًضحزكة  ،ابإلضحفة إىل مصبنز زكحذة األكشًة واًسُجة اًيت أوضأث يف مجَؽ ذضلايث اصلوةل  ،واإلذازاث
املخرععة ٌَسُجة يف راكث اًيفط اًـحمةل ابصلوةل  ،وذحظة ٍلوؿة راكث ذرتول أذوػيب اًوظيَة (أذهوك) اًيت أسِمت
ذلسز وافص يف ذمع مضحزًؽ حٌلًة اًسُجة واًخيوغ اًسَوًويج.
ً
حبِٕب  :اٌطثػ ثني اٌرتاث اٌخمبيف ٚاٌؽج١ؼ.ٟ
رع٠طح ثٛؼٕ١خ

يف محزش  ،2010أظَلت َُتة اًسُجة  -أذو ػيب محةل وظيَة وذوًَة ٌَخعوًت ًعححل حزٍصت ذوظَية ًخىون واحست من
ذني جعحاد اًعسَـة اًس سؽ ادلسًست .وكس جنحت ذوظَية يف اًوظول إىل املصحةل اًثحًثة واٍهنحاَة مضن  28موكـح ً يف اًـحمل من
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أظي  447موكـح ً مت حصص َحِح من كصي  224ذوةل .و سُمت اإلؿبلن اٍهنحيئ ًـجحاد اًعسَـة اًس سؽ ادلسًست يف اذلحذي
ؾش من هومفرب  2011ذـس ادذَحز املواكؽ اًفحةزت يف املصحةل األذريت من اًخعوًت ذبلل اًـحم اذلحيل .وًلس ُأظَلت اسلةل
حتت زؿحًة هصمية من مسو اًض َخ محسان زن ساًس آل هنَحن ،ذمثي اذلخمك ابمليعلة اًلصذَة وزاُ جمَ إذازت َُتة اًسُجة –
أذو ػيب.
وًشهص أن حزٍصت ذوظَية ثسـس حوايل  130هََومرت ثلصًسح ً قصة أذوػيب وجضلك ادلزٍصت حزء ُحمح ً من َلَة مصوخ ٌَمحَط
اذلَوي واًيت اكهت أول َلَة حبصًة يف امليعلة ًمت مضِح ًض سىة َلَحث احملَط اذلَوي اًخحذـة ٌََووسىو .وثـخرب ادلزٍصت
فصًست من هوؾِح ،فصحًصمغ من ذزخحث اذلصازت واملَوحة اًـحًَة ،اس خعحؾت مواظهنح وأهواؾِح ،مبح فهيح اًضـحة املصخحهَة
واألؾضحة اًسحصًة وأذلحز اًسحص وسبلحف اًسحصًة ،من اًعموذ واًسلحء ،ذمح جيـي ادلزٍصت موكـح ً ُحمح ً صلزاسحث ثلري امليحد
ُ ،شا وكس اس خحسج موكؽ اٍىرتوين ٌَخعوًت ًعححل ذوظَية وُو www.butina.ae
ِٕتعٖ اٌصحطاء – اٌشبضلخ

ثأس مٌزتٍ اًعحصاء ؿحم  1995يف َلَة س َح املسموظ حِر ذسأ هكحمَة ثـىن ابذلفحع ؿىل ٍلوؿة من اذلَواانث
اًيت جس خوظن امليعلة مهنح حسََة اًضد  ,مث ثعوز إىل ٍلؽ ٌَـمل واًثلحفة واًرتفَِ يف آن واحس حِر حيخوي ؿىل ؿست
مصبنز خمخَفة ويه :
ِطوع حٛ١أبد شجٗ اجلع٠طح اٌؼطث١خ :

جضلك إكحمة مصنز حِواانث ص سَ ادلزٍصت اًـصذَة دعوت زااست وجتس َساً ملسحذئ اًس َحسة اًصظَية اًيت ثسًهتح إمحزت اًضحزكة يف
جضُِس اًسين اًثلحفِة واًـَمَة واذلفحع ؿىل اًرتاج اًثلحيف واذلضحزي  ,وميثي دضحح ً حضحز ًاي ممتزياً ومـٌَلً ؿَمَح ً وزلحفِحً ُحمح ً ,
وًـخرب أحس املصبنز اًـَمَة اًيحذزت يف امليعلة حِر حيلق اًِسف اًخـَميي من ذبلل اًوسحاي اًرتفهيَة.
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لؽُ اٌعٚاحف ٚاحلشطاد :

حيخوي ُشا اًلسم ؿًل اًزواحف
املخواخست يف اًسُجحث اخملخَفة يف ص سَ
ادلزٍصت ومهنح اًثـحذني اًسحمة واًلري
سحمة واًسححيل ابدذبلف أهواؾِح
واًربمحاَحث مثي اًضفحذغ واًـبلحمي
وأسٌلك املَحٍ اًـشذة  ،وؾصط ًسـغ
اذلشاث

وػصوف

مـُض هتح

واًـيخهد واًـلحزة.
لؽُ اٌؽٛ١ض

ًـصط فهيح اًسُجحث اًعسَـَة اخملخَفة
صلوةل اإلمحزاث ذحظة وص سَ ادلزٍصت
ؿحمة من حصحل ووذاين وحصحزي
رضلك ذمزي ميىٌيح من مضحُست أهواغ
نثريت من اًعَوز ،إىل خحهد وِف

ارلفحفُش واألسٌلك اًـمَحء.

لؽُ احلٛ١أبد اٌٍ١ٍ١خ:

كسم اذلَواانث اًيت ثًضط ًَ ًبل،
مثي اٍمن

واًززًلحء امليلعة

واًثـحًد ذأهواؾِح ,واًلٌحفش وكريُح
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احلس٠مخ ادلفتٛحخ:

ًـصط يف ُشا اًلسم اًـسًس من أهواغ اذلَواانث اًربًة يف ص سَ ادلزٍصت اًـصذَة يف ذُجحهتح اًعسَـَة كسز اإلماكن ومهنح
اًوؿي اًيويب واملِح اًـصيب وقزال اًصمي وقزال امليحظق ادلسََة واًسِول (قزال اصلمحين)....
لؽُ احلٛ١أبد اٌالمحخ:

وًضم اًلسم ٍلوؿة من اذلَواانث
اًربًة اًبلمحة مهنح اًضسحغ واطلاحة
اًـصذَة واًفِوذ واٍمنوز اًـصذَة ابإلضحفة
إىل ؿسذ من اًلزالن اًـصذَة ،حِر
ثـصط مـحً يف ذُجة مذجحوسة ثويح
ٌَيحػص ذأهنح ثـُش يف ماكن واحس
ذسون س َحح وال كِوذ ,ذُامن ثفعي ذُهنح
حواحز دفِة ًئلذلحء ؿَهيح يف مأمن
من ذـضِح اًسـغ.
ِطوع إوخبض حٛ١أبد شجٗ اجلع٠طح اٌؼطث١خ ادلٙسزح ثبإلٔمطاض

جسـى َُتة اًسُجة واحملمَحث اًعسَـَة إىل الاس خفحذت من مصنز
إنثحز اذلَواانث اًـصذَة املِسذت ابالهلصاط اطلي مت افذخححَ يف س ية
, 1998ورعل ؾن ظصًق إحصاء اًسحوج واصلزاسحث اًـَمَة ؿىل
خمخَف أهواغ اذلَواانث اًربًة واًسُجحث اًعسَـَة ًِح وؿبلكهتح ابًخيوغ
اًسَوًويج ٍلك هؼحم ذُيئ ،نٌل هيسف املصنز اىل إنثحز اذلَواانث
اًربًة ًض سَ ادلزٍصت اًـصذَة املِسذت ابالهلصاط ,حِر وظي ثـساذ
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اذلَواانث يف لك من مصنز اإلنثحز ومصنز حِواانث ص سَ ادلزٍصت اىل مح ًلسز ذؼ  1300حِوان و متثي ُشٍ اجملموؿة اًيحذزت
من حِواانث ص سَ ادلزٍصت اًـصذَة اًربًة ,أنرب ٍلوؿة حِواانث زصًة ًض سَ ادلزٍصت اًـصذَة يف األزس يف اًـحمل
ِعضػخ األؼفبي .

مت افذخحخ مززؿة األظفحل يف صِص محًو  1997م يف إظحز إسرتاثَجَة إمحزت اًضحزكة اًثلحفِة واًرتذوًة ورعل مضن أُسافِح
ارلحظة ذرتذَة اًًشء وإؿساذٍ  ،وهتسف املززؿة إىل ثـصًف األظفحل ابذلَواانث األًَفة يف ذُجة اإلمحزاث وازثسحظِح حبَحت

اإلوسحن  ،ومٌش إوضحء َُتة اًسُجة واحملمَحث اًعسَـَة مت ثيفِش اًـسًس من اًربامج اًخـَميَة ًعَسة املسازش ومصبنز األظفحل .
ً
تبؼؼب :االتصبي ٚاٌتؼٍٚ ُ١اٌٛػ ٟاٌج١ئ.ٟ

ثيط املحذت ( )13من اثفحكِة اًخيوغ اًسَوًويج ؿًل أمهَة ثثلِف وثوؾَة ازلِوز ذوظفِح مسحةل ُحمة  ،وكس ظسزث اًـسًس
من اًخوظَحث واملسحذزاث اًيت ذؾت إىل رضوزت كِحم اصلول ذإؿساذ اسرتاثَجَحث وظيَة الثعحل واًخثلِف واًخوؾَة ابًلضحاي
املضرتنة ذني اًلعحؿحث اًِحمة وراث اًـبلكة طلعل مت مت اًخواظي ذني وسازت اًسُجة واملَحٍ مؽ ادلِحث املـيَة ووضؽ ارلعط
اًيت هتسف إىل-:
 فِم أمهَة اًخساذري اًبلسمة ًعون اًخيوغ اًسَوًويج من ذبلل وسحاي اإلؿبلم وإذزاح ُشٍ املواضَؽ يف اًربامج اًخـَميَة.
 ختعَط املوازذ امليحس سة ألذواث اًخثلِف و الاثعحل وحتسًس اجملموؿحث املس هتسفة.
 إذمحح موضوؿحث اًخيوغ اًسَوًويج يف اسرتاثَجَحث اًخثلِف مؽ الاؿرتاف ابذلحخة األسحس َة ٌَمجمتـحث احملََة
ذـغ منحرح ثيفِش زصامج معي اًخيوغ اًسَوًويج
 -1زصانمج اًسبلحف اًسحصًة
-2بنثحز اذلسحزي
-3بنثحز املِح
-4اسزتزاغ املحجنصوف
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اٌفصً اٌخبٌج:

إزِبد أ ٚتؼّ ُ١اػتجبضاد اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١ر ٟيف اٌمؽبػبد أ ٚفّ١ب ثني اٌمؽبػبد
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نثري من ادلِحث اذلىومِة الاحتحذًة واحملََة ،واملؤسسحث اًـَمَة ومجـَحث اًيفؽ اًـحم يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست
ثلوم ابس خزسام وإذازت املوازذ اًعسَـَة ،وطلعل ،ثيعوي مضن األوضعة املخـَلة ابًخيوغ اًسَوًويج .ومن ُشٍ املؤسسحث
اذلىومِة  :وسازت اًسُجة واملَحٍَُ ،تة اًسُجة أذوػيب  ،ذضلًة ذيب َُ ،تة اًسُجة واحملمَحث اًعسَـَة ابًضحزكة  ،ذضلًة جعٌلن،
ذضلًة أم اًلِوٍنَُ ،تة حٌلًة اًسُجة واًخمنَة زصأش ارلمية ،وذضلًة اًفجريت؛ ويه ادلِحث املس توةل رضلك زمسي ؾن اإلذازت
واحملحفؼة واألحبحج يف جمحل اًخيوغ اًسَوًويج يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست  .نٌل ثلوم خحمـة اإلمحزاث اًـصذَة املخحست
ابًـني ذـمي اصلزاسحث واألحبحج يف خمخَف اجملحالث ومن ذُهنح اصلزاسحث املخـَلة ابًخيوغ اًسَوًويج .ونٌل ثلوم امليؼٌلث كري
اذلىومِة مثي مجـَة اإلمحزاث ٌَمححفؼة ؿىل اًعسَـة ( (EWSومجـَة اإلمحزاث ٌَلوض ( )EDAأًضح ابًسـي ذلفغ
وإذازت اًخيوغ اًسَوًويج .
اٌؼٍّ١بد اٌت٠ ٟتُ فٙ١ب إزِبد اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١ر ٟيف االؼرتات١ز١بد ٚذؽػ اٌؼًّ اٌٛؼٕ١خ

ثواخَ ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست اًـسًس من املضخلك هؼصاً ٌَزايذت املضعصذت يف ؿسذ اًساكن واًخوسؽ يف األوضعة
اًعيحؾَة واًس َححِة ًخحلِق اًخمنَة الاكذعحذًة ،األمص اطلي أذى إىل اًضلوظ اًضسًست ؿىل املوازذ اًعسَـَة .طلعل اكن
من اًرضوزي إؿساذ الاسرتاثَجَحث ودعط اًـمي اًوظيَة مبح ًضمن إذمحح اًخيوغ اًسَوًويج هبح .وًلس متثي رعل يف اٍىثري
من اًـمََحث اًدضحوزًة مؽ اًسَعحث اخملخعة وادلِحث املـيَة راث اًعةل ،نٌل مت مصاؿحت أُساف األًفِة اًثحًثة واًرتنزي ؿىل
اًعحة والاس خسامة اًسَثِة ُ ،شا ابإلضحفة إىل املخحذـة واملضحزنة يف اًخلحزٍص اًوظيَة اًعحذزت ؾن األهجزت املخرععة ،
حِر مت ثوحِس املفحُمي واملععَححث راث اًعةل ابًخمنَة املس خسامة  ،وًمت اآلن ثعسَق مصسأ املس توًَحث املضرتنة مؽ ثسحٍن
األؾسحء  ،نٌل ًـخرب اًخًس َق اذلىويم من أمه احملسذاث األسحس َة ًضٌلن ثيفِش مصحذزاث اإلسرتاثَجَة ًوسازت اًسُجة واملَحٍ
ًؤلؾوام  2010 – 2008و  2013 – 2011راث اًعةل ابًِسف اإلسرتاثَجي املخـَق ذخـزٍز األمن اًسُيئ  ،وابًخحيل
ًؤذش يف الاؾخسحز معي اٌَجحن اًوظيَة األدصى راث اًعةل (اٌَجية اًوظيَة ٌَخيوغ اًسَوًويج  ،اٌَجية اًوظيَة ملاكحفة
اًخعحص).
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اٌتساثري اٌت ٟتتُ ثشأْ إزِبد اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١ر ٟيف االؼرتات١ز١بد ٚذؽػ اٌؼًّ اٌٛؼٕ١خ

ًلس مت زذط اًخيوغ اًسَوًويج ابًرتاج اًثلحيف يف احملمَحث اًعسَـَة ( مذحف اًخحزخي اًعسَـي واذلسًلة اًيسحثَة ومصنز
حِواانث ص سَ ادلزٍصت اًـصذَة ابًضحزكة)  ،وثلوم اًسَعحث اخملخعة ذإمحزاث اصلوةل مبصاحـة ذزاسحث ثلِمي األثص اًسُيئ
ٌَمشوؿحث واألوضعة راث األثص اًسُيئ و اًيت حسذهتح اًبلحئة اًخيفِشًة ٌَلحهون الاحتحذي زمق (ً )24س ية  1999رضأن
حٌلًة اًسُجة وحمنَهتح اكملشوؿحث راث اًـبلكة ابًعحكة  ،اًسًِة اًخحخَة  ،اًعيحؿحث الاس خرصاحِة و املشوؿحث راث
اًعسَـة ارلحظة نأن حىون راث ؿبلكة ابملوازذ اًعسَـَة أو ثًضأ يف مٌحظق راث دعوظَة أو حسحس َة ذَثِة ؛ و ُشٍ
اصلزاسحث ثخضمن اًخأزرياث املخوكـة ؿىل اًخيوغ اًسَوًويج  ،وًمت ؿىل ضوء معََحث املصاحـة ثغل وضؽ الاصرتاظحث
واإلحصاءاث اًيت ثلَي من اًخأزرياث اًسَسَة املخوكـة.
نٌل مت إذزاح زصامج اًرتذَة اًسَثِة يف امليحجه اًخـَميَة اخملخَفة  ،وجضجَؽ املسحذلحث اًسَثِة اًِحذفة ًصفؽ اًوؾي اًسُيئ رضأن
اًخيوغ اًسَوًويج هكسحذلة املحزازون اًسُيئ اًيت ًيؼمِح اًعيسوق اًـحملي ًعون اًعسَـة ( )WWFومجـَة اإلمحزاث ٌَحَحت
اًفعصًة ( )EWSابًخـحون واًخًس َق مؽ اًسَعحث اخملخعة يف إمحزاث اصلوةل اًس سؽ.
اٌرتت١جبد ادلؤؼؽ١خ ٚاجلٛأت اٌمبٔ١ٔٛخ:

اٍىثري من اًَِتحث اذلىومِة وكري اذلىومِة يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست أذذَت س َحسة اس خزسام املوازذ اًعسَـَة يف
أُسافِح ،وابًخحيل ،فِيي جضرتك يف األوضعة املخـَلة ابًخيوغ اًسَوًويج .وُىشا ثوخس مثحن مؤسسحث حىومَِ مس توةل
ومبوحد كواهني احتحذًة و مصاس مي أمريًة ؾن إذازت وحفغ ومعي أحبحج اًخيوغ اًسَوًويج يف ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست،
ويه:
وسازت اًسُجة واملَحٍَُ ،تة اًسُجة أذوػيب ( ، )EADذضلًة ذيب َُ ،تة اًسُجة واحملمَحث اًعسَـَة ابًضحزكة ( ، )EPAAذضلًة
جعٌلن ،ذضلًة أم اًلِوٍنَُ ،تة حٌلًة اًسُجة واًخمنَة ( ،)EPDA-RAKوذضلًة اًفجريت؛
أمح امليؼٌلث كري اذلىومِة ومجـَحث اًيفؽ اًـحم مثي مجـَة اإلمحزاث ٌَمححفؼة ؿىل اًعسَـة ( (EWSومجـَة اإلمحزاث
ٌَلوض ( )EDAأًضح ابًسـي ذلفغ وإذازت اًخيوغ اًسَوًويج .يه أًضح وضعة يف اًسـي ذلفغ اًخيوغ اًسَوًويج وإذازثَ.
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أٔشؽخ ادلؤؼؽبد احلى١ِٛخ:


ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ:

خحء إوضحء وسازت اًسُجة واملَحٍ يف ؿحم ً 2006خـزٍز هجوذ اصلوةل يف جمحل احملحفؼة ؿىل اًسُجة وحمنَهتح واًلضحاي املصثسعة هبح، ،
وٍمتثي اًِسف اًصاُيس ٌَوسازت يف الازثلحء ابًفىص اًسُيئ صلى أفصاذ اجملمتؽ وسايذت مس خوى اًوؾي اًسُيئ مؽ قصش اًضـوز
ابملس توًَة اًسَثِة حِحل مجَؽ األفـحل واًخرصفحث ٌَوظول إىل أفضي مس خوايث اًخمنَة املس خسامة ًضٌلن ذُجة سَمية وهؼَفة
ٌَـمي واذلَحت جبمَؽ حواىهبح ،ودعوظح ً يف جمحل املوازذ املحاَة واًعسَـَة واًرثواث اًززاؾَة واذلَواهَة واًسمىِة مؽ اًرتنزي
ؿىل ثلََي مـسالث ثَوج اًسُجة املحاَة واًربًة واًِواء .إىل خحهد وسازت اًسُجة واملَحٍ ،اًيت ثـىن ابًـمي اًسُيئ ؿىل املس خوى
الاحتحذي ،ثوخس سَعة خمخعة ابًسُجة يف لك إمحزت من إمحزاث اصلوةل ،يه:
أ.

٘١ئخ اٌج١ئخ  -أثٛظجٟ

يف ؿحم  1996أوضثت (َُتة أحبحج اًسُجة واذلَحت اًفعصًة وحمنَهتح) وَِتة مس خلةل مس توةل ؾن حٌلًة اًسُجة واذلَحت اًفعصًة
يف إمحزت أذوػيب ،ورعل مبوحد اًلحهون زمق (ً )4س ية  1996اًعحذز ذخحزخي  24ازصًي ً 1996خحي حمي املصنز اًوظين
ًسحوج اًعَوز اطلي اكن كس أوضئ مبوحد اًلحهون زمق (ً )4س ية  ،1989وأظسح أحس أهجزهتح اًصاُس َة.
وملوبهسة اًخعوزاث اًيت ظصأث ؿىل معي اًَِتة أؾَس يف ؿحم  2006جضىِي اًَِتة وثـسًي امسِح وأُسافِح وادذعحظحهتح
مبوحد اًلحهون زمق ً 16س ية  2005فأظسحت جسمى (َُتة اًسُجة – أذوػيب).
وٍمتثي ُسف اًَِتة األسحيس يف حٌلًة اًسُجة واذلَحت اًفعصًة وثيوؾِح اًسَوًويج يف ذُجحهتح اًعسَـَة ومصاكصهتح وثلسمي
الاكرتاححث واًخوظَحث وإحصاء اصلزاسحث واًسحوج اًبلسمة ٌَحفحع ؿىل اًسُجة وحمنَة اذلَحت اًفعصًة .
ب .إزاضح اٌج١ئخ  -ثٍس٠خ زثٟ

اكهت ذضلًة ذيب من أوااي اًسضلايث يف اصلوةل اًيت ثًهبت إىل أمهَة كضَة اًسُجة ،ففي ؿحم  1983مت ثـَني أول مس تول ؾن
اًسُجة ثـحوهَ ٍلوؿة ظلريت من املفدضني .وموبهسة ًبلُامتم املخيحيم ابًسُجة مت حتوًي ُشٍ اجملموؿة إىل صـسة يف ؿحم  ،1987مث
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إىل كسم أذلق ذإذازت اًعحة اًـحمة يف ؿحم  ،1991وحتول أذرياً إىل إذازت مضن اًَِلك اًخيؼميي ًسضلًة ذيب مبوحد اًلصاز
اإلذازي زمق (ً )290س ية .1998
ثـمي إذازت اًسُجة يف ثلسمي ذسمحهتح وفق هؼم وإحصاءاث هتسف إىل ثعسَق حَول ثلٌَة وُيسس َة مذلسمة ،إضحفة إىل حتلِق
فـحًَة اًخاكًَف ،واًسـي حنو حتسني مس متص ٍاكفة زصامج وأهؼمة اًـمي من ذبلل دعة إسرتاثَجَة هتسف إىل احملحفؼة
ؿىل املوازذ اًسَثِة وثعوٍص ارلسمحث اًسَثِة وذسمحث اًيؼحفة اًـحمة وسايذت فـحًَة اًصكحذة اًسَثِة ،اًرتنزي ؿىل وش اًوؾي
اًسُيئ ،ورعل مضن أسحًَد معي وذمحزسحث إذازًة نفء ومذعوزت.
ج١٘ .ئخ اٌج١ئخ ٚاحملّ١بد اٌؽج١ؼ١خ  -اٌشبضلخ

َُتة اًسُجة واحملمَحث اًعسَـَة اًيت أوضثت مبوحد اًلحهون زمق (ً )6س ية  1998يه اًسَعة اخملخعة حبٌلًة اًسُجة يف
إمحزت اًضحزكة ،حِر أًزم كحهون إوضحهئح اكفة ادلِحث اذلىومِة راث اًـبلكة يف اإلمحزت ابًخًس َق مؽ اًَِتة يف صأن مح
ثعسزٍ ُشٍ ادلِحث من ًواحئ وهؼم وأوامص وكصازاث راث ازثسحظ ذأؾٌلل اًَِتة.
وهتسف اًَِتة إىل ثيفِش اًلواهني الاحتحذًة راث اًعةل ،وإؿساذ اًدشًـحث اًسَثِة احملََة ،وإحصاء اصلزاسحث واًسحوج
اًسَثِة وثلِمي فحؿََة األوضعة اًخمنوًة اًلحمئة وثأزرياهتح ؿىل اًسُجة.
د .ثٍس٠خ ػزّبْ

ثخوىل ذضلًة جعٌلن ،من ذبلل إذازت اًعحة اًـمة واًسُجة ابًسضلًة ،رمحم اًسَعة اًسَثِة اخملخعة يف اإلمحزت ،وثـمي ؿىل ثيفِش
اًس َحسة اًسَثِة ًئلمحزت واًلواهني الاحتحذًة راث اًعةل.
ه.

ثٍس٠خ أَ اٌمٓ٠ٛ١

ذضلًة أم اًلِوٍن يه اًسَعة اخملخعة حبٌلًة اًسُجة وحمنَهتح يف اإلمحزت ،وًلوم هبشا اصلوز يف اًوكت اذلحيل كسم اًعحة اًـحمة
يف اًسضلًة
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و١٘ .ئخ محب٠خ اٌج١ئخ ٚاٌتّٕ١خ  -ثطأغ اخلّ١خ

يف ؿحم  1999أوضثت (َُتة حٌلًة اًسُجة واًخمنَة اًعيحؾَة) وَِتة مس خلةل هتسف إىل حمنَة امليحظق اًعيحؾَة ذإمحزت زأش
ارلمية من ذبلل إجيحذ آًَة ثًس َق ذني اًشاكث واملعحهؽ اًـحمةل يف اجملحل اًعيحؾي .وملوبهسة اًخعوزاث اًيت ظصأث ؿىل
معي اًَِتة أؾَس يف ؿحم  2007جضىِي اًَِتة وثـسًي امسِح وأُسافِح وادذعحظحهتح مبوحد اًلحهون زمق ً 2س ية 2007
فأظسحت جسمى (َُتة حٌلًة اًسُجة واًخمنَة زصأش ارلمية) ،ويه اًسَعة اًسَثِة اخملخعة يف إمحزت زأش ارلمية.
ز .ثٍس٠خ اٌفزريح

ذضلًة اًفجريت يه اًسَعة اًسَثِة اخملخعة يف اإلمحزت ،وثخوىل اًلِحم هبشا اصلوز ؾن ظصًق كسم حٌلًة اًسُجة وحمنَهتح اطلي
هيسف إيل حٌلًة اًعحة اًـحمة واًسُجة من ذبلل ذَق اًوؾي صلى اكفة راحئ اجملمتؽ ؾن اًـبلكة املرتاذعة ذني اًسُجة واًعحة
اًـحمة ،وجضجَؽ الاس خزسام األمثي ٌَموازذ اًعسَـَة ،ووضؽ وثعوٍص الاصرتاظحث واملواظفحث واًربامج ارلحظة حبٌلًة
اًِواء واملَحٍ واألزايض من اًخَوج ،وإذازت اًيفحايث.
ادلؤؼؽبد األوبزمي١خ ٚاٌجحخ١خ:

ثلوم مؤسسحث أاكذميَة وحبثَة وجحمـة اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ( )UAEUواملصنز اصلويل ٌَززاؿة املَحَة ()ICBA
ذـمي أحبحج ثدٌحول ص ىت جمحالث اًخيوغ اًسَوًويج وؿىل مس خوى األهواغ واًيؼم اإلٍىوًوحِة واملضحزنة يف اختحر اًلصازاث
هبشا اًضأن .نٌل أهنح جسحؿس امليؼٌلث واًَِتحث املـيَة ذإحصاء ذزاسحث ؾن إذازت امليحظق احملمَة وحفغ اًخيوغ اًسَوًويج.
اٌتؼب ْٚاحملٍٚ ٟاإللٍٚ ّٟ١اٌسٚيل:

ثخـحون ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ذوظفِح ؾضوا يف اجملحً واٌَجحن احملََة وجمَ اًخـحون ارلََجي صلول ارلََج اًـصذَة
ومٌؼمة األدم املخحست مؽ اصلول األدصى وامليؼٌلث يف كضحاي اًخيوغ اًسَوًويج وظون اذلَحت اًفعصًة يف اًيؼم اإلٍىوًوحِة
اًربًة واًسحصًة احملسذت ورعل من ذبلل املضحزنة يف امليؼٌلث واًربامج اًخحًَة:
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 .1اٌتؼب ْٚاحملٍ:ٟ

كحمت وسازت اًسُجة واملَحٍ ذإوضحء ؿسذ من اٌَجحن اًوظيَة راث ؿبلكة مبوضوؿحث ابًخيوغ اًسَوًويج  ،ويه:
-

اٌٍزٕخ اٌٛؼٕ١خ ٌٍتٕٛع اٌجٌٛٛ١ر:ٟ

وًأي جضىَِِح يف إظحز حصض اصلوةل ؿىل مذحذـة ثيفِش اثفحكِة األدم املخحست ٌَخيوغ اًسَوًويج ،و من أخي ثًس َق األوضعة
وملخحذـة اًلضحاي والاثفحكِحث احملََة واإلكَميَة واصلوًَة املخـَلة ابًخيوغ اًسَوًويج  ،ويه ثضم أؾضحء ذمثَني ؾن وسازت اًسُجة
واملَحٍَُ ،تة اًسُجة – أذو ػيبَُ ،تة اًسُجة واحملمَحث اًعسَـَة – اًضحزكةَُ ،تة حٌلًة اًسُجة واًخمنَة – زأش ارلمية،
خحمـة اإلمحزاث اًـصذَة املخحست – لكَة اًـَوم ،ذضلًة ذيب ،ذضلًة جعٌلن  ،ذضلًة أم اًلِوٍن وذضلًة اًفجريت.
وختخط ُشٍ اٌَجية ابملِحم اًخحًَة:
أ.

إؿساذ اًخلحزٍص ؾن اًوضؽ اذلحيل ٌَخيوغ اًسَوًويج واحملمَحث اًعسَـَة واًصظس اصلوزي ٌَؼواُص اًعسَـَة.

ب.

إؿساذ إسرتاثَجَة وظيَة ٌَخيوغ اًسَوًويج.

ج.

اًـمي ؿىل إوضحء كحؿست مـَومحث وذَحانث ؾن اًخيوغ اًسَوًويج واحملمَحث اًعسَـَة.

د.

اًخًس َق مؽ ادلِحث راث الادذعحض فامي ًخـَق مبوضوغ اًخيوغ اًسَوًويج.

ه.

إؿساذ اًخلصٍص اصلوزي ارلحض ابًخيوغ اًسَوًويج يف اصلوةل ًخلسميَ إىل سىصاتزًة اثفحكِة اًخيوغ اًسَوًويج .

وٌَجية جضىِي فصق معي فٌَة مذرععة ٌَلِحم مبِحم حمسذت ثخـَق ابالثفحكِة ،نٌل جيوس ٌَجية الاس خـحهة مبن حصاٍ مٌحس سحً
ٌَمسحؿست يف إجنحس املِحم امللكفة هبح.
-

اٌٍزٕخ اٌٛؼٕ١خ دلىبفحخ اٌتصحط:

ًأي جضىَِِح يف إظحز حصض اصلوةل ؿىل مذحذـة ثيفِش اثفحكِة األدم املخحست ملاكحفة اًخعحص ،ومن أخي ثًس َق األوضعة
املخـَلة مباكحفة اًخعحص .ويه ثضم أؾضحء ذمثَني ؾن وسازت اًسُجة واملَحٍَُ ،تة اًسُجة – أذو ػيبَُ ،تة اًسُجة واحملمَحث
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اًعسَـَة – اًضحزكةَُ ،تة حٌلًة اًسُجة واًخمنَة – زأش ارلمية ،خحمـة اإلمحزاث اًـصذَة املخحست – لكَة هؼم األكشًة و لكَة
اًـَوم  ،ذضلًة ذيب ،ذضلًة جعٌلن  ،ذضلًة أم اًلِوٍن وذضلًة اًفجريت.
وختخط ُشٍ اٌَجية ابملِحم اًخحًَة:
أ.

مذحذـة ثيفِش مذعَسحث اثفحكِة األدم املخحست ملاكحفة اًخعحص.

ب.

إؿساذ اًخلصٍص اًوظين اًس يوي ؾن ححةل اًخعحص.

ج.

إزصاس ادلِوذ اًيت ثسشًِح ادلِحث املـيَة يف اصلوةل واإلجنحساث اًيت حتللِح يف جمحل ماكحفة اًخعحص.

د.

وضؽ ثعوز ؿحم إلوضحء ص سىة وظيَة زلؽ وثسحذل املـَومحث ذني ادلِحث راث اًـبلكة يف اصلوةل.

ه.

وضؽ دعة معي ملاكحفة اًخعحص يف اصلوةل.

وٌَجية جضىِي فصق معي فٌَة مذرععة ٌَلِحم مبِحم حمسذت ثخـَق ابالثفحكِة ،نٌل جيوس ٌَجية الاس خـحهة مبن حصاٍ مٌحس سحً
ٌَمسحؿست يف إجنحس املِحم امللكفة هبح.
 .2اٌتؼب ْٚاإللٍ:ّٟ١

 امليؼمة اإلكَميَة سلحًة اًسُجة اًسحصًة ).(ROPME دلية اًسُجة اًخحذـة صلول جمَ اًخـحون صلول ارلََج اًـصذَة. جمَ وسزاء صؤون اًسُجة اًـصة اًخحذؽ دلحمـة اصلول اًـصذَة. .3اٌتؼب ْٚاٌسٚيل:

 مٌؼٌلث األدم املخحست مبح فهيح زصانمج األدم املخحست ٌَسُجة ( ،)UNEPمٌؼمة األدم املخحست ٌَرتذَة واًـَوم واًثلحفة( ،)UNESCOمٌؼمة اًعحة اًـحملَة ( ،)WHOزصانمج األدم املخحست اإلمنحيئ ( ،)UNDPومٌؼمة األدم
املخحست ًؤلكشًة واًززاؿة (.)FAO
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 الاحتحذ اصلويل ًعون اًعسَـة (.)IUCN اًعيسوق اًـحملي سلحًة اًعسَـة WWF .4االتفبل١بد اٌس١ٌٚخ:

أظسحت ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست ظصفح يف الاثفحكِحث اإلكَميَة واصلوًَة املـيَة ذعون اًخيوغ اًسَوًويج ذـس أن اهضمت
ًبلثفحكِحث اًخحًَة :


اتفبل١خ احملبفظخ ػٍ ٝاحل١بح اٌفؽط٠خ ِٛٚاؼٕٙب اٌؽج١ؼ١خ يف زٚي رلٍػ اٌتؼبْٚ

هتسف ُشٍ الاثفحكِة إىل احملحفؼة ؿىل اًيؼم اًسَثِة وؿىل اذلَحت اًفعصًة يف ححةل سَمية مذيحمِة ،ذحظة األهواغ املِسذت
ابالهلصاط وال س امي ؾيس اهدضحز ُشٍ األهواغ ؿرب اذلسوذ اصلوًَة صلوًخني خحزثني أو أنرث أو حِامث هتححص ُشٍ األهواغ ؿرب ثغل
اصلول ،مبح يف رعل املَحٍ اإلكَميَة واجملحل ادلوي ارلحضؽ ًس َحذهتح .وكس ظحذكت اصلوةل ؿىل ُشٍ الاثفحكِة مبوحد املصسوم
الاحتحذي زمق (ً )13ـحم .2003


اتفبل١خ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ

مت ثشين ُشٍ الاثفحكِة يف ؿحم  .1992و ظحذكت ؿَهيح اصلوةل يف اًـحم  1999ذيح ًء ؿىل املصسوم الاحتحذي
زمق  107اًعحذز ذخحزخي  24هومفرب .1999
وهتسف الاثفحكِة ذعوزت أسحس َة إىل ظَحهة اًخيوغ اًسَوًويج واس خزسام ؾيحدضٍ ؿىل حنو كحذي ًبلس متصاز
واًخلحمس اًـحذل وامليعف ٌَميحفؽ اًيحص تة ؾن اس خزسام املوازذ ادلًَِة ؾن ظصًق إحصاءاث مهنح اذلعول ؿىل
املوازذ ادلًَِة ذعصق مبلمئة وهلي اًخىٌوًوحِحث املبلمئة راث اًعةل مؽ مصاؿحت اكفة اذللوق يف ُشٍ املوازذ
واًخىٌوًوحِحث وؾن ظصًق اٍمتوًي امليحسد.
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اتفبل١خ االجتبض اٌسٚيل ثأٔٛاع احلٛ١أبد ٚإٌجبتبد ادلٙسزح ثبالٔمطاض

مت ثشين ُشٍ الاثفحكِة يف اًـحم  1973وذذَت حزي اًيفحر ذخحزخي ً 1وًَو  .1975و اهضمت إٍهيح ذوةل اإلمحزاث يف ؿحم
 1989مبوحد املصسوم الاحتحذي زمق ( )86اًعحذز ذخحزخي  19هومفرب  1989وأظسحت ؾضوٍهتح انفشت ذخحزخي  9محًو
 .1990وهتسف ُشٍ الاثفحكِة إىل مصاكصة معََحث الاجتحز اصلويل يف أي ؾَية من أهواغ اذلَواانث أو اًيسحاتث املِسذت
ابالهلصاط حِ ًة اكهت أو مِخ ًة ،أو أي حزء أو مض خلحث من حِوان أو هسحث من ُشٍ اذلَواانث واًيسحاتث واًيت مت إذزاهجح
يف زبلزة مبلحق وفلح ً صلزخة ثـصضِح ًبلهلصاط وارلعص.


ادلؼب٘سح اٌس١ٌٚخ ثشأْ ادلٛاضز إٌجبت١خ ٌألغص٠خ ٚاٌعضاػخ

اهضمت اصلوةل إىل الاثفحكِة اصلوًَة رضأن املوازذ اًوزازَة اًيسحثَة ًؤلكشًة واًززاؿة مبوحد املصسوم الاحتحذي زمق (ً )7س ية
 .2004وهتسف الاثفحكِة إىل حٌلًة خمخَف األهواغ األظَةل من اًيسحاتث يف ذول اًـحمل وضٌلن املوازذ اًوزازَة اًيسحثَة
ًؤلكشًة واًززاؿة ألحِحل املس خلصي إضحفة إىل ثأمني حق املضحزنة يف مزياث ُشا اًخيوغ واس خزسام ُشٍ املوازذ ؿىل حنو
مس خسام.


اتفبل١خ األضاظ ٟاٌطؼجخ شاد األّ٘١خ اٌؼبدل١خ (ضاِؽبض)

مت ثًيب ُشٍ الاثفحكِة يف صِص فرباٍص ؿحم  1971واكهت هتسف يف األسحش إىل حٌلًة موااي اًعَوز املحاَة ،حِر اكهت
ثـصف يف رعل اًوكت ابمس "اثفحكِة األزايض اًصظسة راث األمهَة اًـحملَة ذحظة هكوااي ٌَعَوز املحاَة" .ذَس أن ثلري اًيؼصت
ذُيئ مذاكمي ورمم أذى إىل ثوس َؽ هعحق الاثفحكِة وُسفِح ومفحُميِح ،وابًخحيل
إىل امليحظق اًصظسة والاؿرتاف هبح ويؼحم ً
ثـسًي امسِح ًَعسح "اثفحكِة األزايض اًصظسة راث األمهَة اًـحملَة" .ويه ثـصف أًضح ً ابمس (اثفحكِة زامسحز) وس سة إىل
مسًية زامسحز اإلٍصاهَة ؿىل اًسححي ادليويب ًسحص كزوٍن اًيت اكهت ملصاً ًبلحامتغ اطلي مت فَِ ثشين ُشٍ الاثفحكِة،
وأظسحت هتسف ذعوزت أسحس َة إىل احملحفؼة ؿىل ذُجحث األزايض اًصظسة والاس خزسام اًصص َس ملوازذُح من ذبلل اًخـحون
ؿىل املس خوى احملًل واًوظين واإلكَميي واصلويل ٌَمسحمهة يف حتلِق اًخمنَة املس خسامة يف اًـحمل .و اهضمت اصلوةل إىل ُشٍ
الاثفحكِة مبوحد املصسوم الاحتحذي زمق ً 11س ية .2007
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ٔٙذ إٌظبَ اٌج١ئ( ٟاٌص ِٓ ْٛأرً ضفب٘١خ اإلٔؽبْ)

مل ًـس ملصو ًال اآلن أن حىون زصامج اسلحًة واًعون ٌَخيوغ اًسَوًويج مبـزل من اإلوسحن  ،وأظسح من اًرضوزي أن حىون
حصة اإلوسحن وزفحَُخَ اًصنزيت األسحس َة يف معََحث هجوذ اًعون صحمةل ارلسمحث واًسَؽ اًيت ًلسرمح اًخيوغ اًسَوًويج
ذسون ملحذي ًصفحَُة اإلوسحن  ،ثوفري ارلسمحث ( اًلشاء  ،املحء  ،مواذ اًسيحء  ،حصة اإلوسحن  ،اًوكوذ  ،األؿبلف واًصؾي)
 ،ذسمحث مٌؼمة ( ثيلِة املَحٍ وثيؼميِح  ،اًخَلِح واهدضحز اًسشوز  ،ثيؼمي امليحد)  ،ذسمحث ذامعة ( حمنَة اًرتذة  ،ماكحفة
اآلفحث واألمصاط  ،واإلذلحء ؿىل املوازذ ادلًَِة)  ،وذسمحث زلحفِة وؿَمية ( ثيوغ اًثلحفحث  ،املـحزف اًخلََسًة  ،اًلمي
اًصوحِة وازلحًَة  ،اًس َححة واًرتوحي واًسحر اًـَمي)  .هدِجة الاس خزسام املفصظ يف اس خلبلل املوازذ ادلًَِة  ،اًخَوج
جبمَؽ أصاكهل  ،جتزاة املوااي  ،إذذحل األهواغ اًلصًسة اًلحسًة ،واهدضحز األمصاط ؛ ذسأ فلسان اًخيوغ اًسَوًويج ذأصاكهل
اخملخَفة صلزخة أهَ خيخفي لك سحؿة ( )4أهواغ من اًيسحاتث واذلَواانث ؿىل املس خوى اًـحملي.
وحِر أن اإلوسحن ُو املس تول األول ؾن فلس اًخيوغ اًسَوًويج  ،فبلذس أن ٍىون اإلوسحن هل األوًوًة اًلعوى يف معََحث
وهجوذ اًعون  .طلعل ثيوؾت األوضعة اًيت ٌضحزك هبح اإلوسحن يف معََحث اًعون اًيت ٌضجـِح املس توًون ؾن ص تون
اًسُجة وظون اًخيوغ اًسَوًويج وذحظة جضجَؽ أوضعة اًس َححة اًسَثِة ( اًصحبلث امليؼمة ٌَميحظق اًعسَـَة اًيت ثعون
اًسُجة ) مثي مضحُست اًعَوز  ،اًلوض يف مٌحظق اًضـحة املصخحهَة  ،مضحُست األهواغ املِسذت مثي املِح اًـصيب ُ ،شا
ابإلضحفة املسحمهة يف حٌلًة اًثلحفحث احملََة واملوااي اًعسَـَة وذحظة املواكؽ اًسحدٌة ٌَخيوغ اًسَوًويج  ،وأًضح ً ماكحفة
اًخَوج  ،ومجَؽ ثغل األوضعة ًِح ؿحاس اكذعحذي واحامتؾي هسري.
وألخي ثعسَق هنج اًيؼحم اًسُيئ ذلصط اذلفحع ؿىل حصة اإلوسحن وزفحَُخَ أظسح فلس ًزامح ً ذمج اسرتاثَجَحث اًخيوغ
اًسَوًويج مؽ اًلعحؿحث راث اًعةل  ،إال أن رعل ًخعَد اٍىثري من ادلِوذ ال س امي وأن ُشا املفِوم محسال كحدضاً صلى
األاكذميَني واًـَمَني ومل ًخلصهل ذـس ذسزخة اكفِة مذزشي اًلصاز .
حتٍ ً١االؼتٕتبربد ثشأْ تساثري زِذ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١ر ٟيف االؼرتات١ز١بد ٚذؽػ اٌؼًّ اٌٛؼٕ١خ

ٌضِس اًـحمل لكَ مبح فَِ ذوةل اإلمحزاث اًـصذَة املخحست اًخلرياث امليحدِة  ،جتزاة املوااي واًيؼم اًسَثِة  ،اهدضحز األهواغ اًلحسًة
 ،اًزايذت املضعصذت يف اًساكن  ،اًـوملة  ،اًـمصان  ،اًعَد املزتاًس ؿىل اًلشاء  ،اًوكوذ واملَحٍ  ،ذمح ًرتثد ؿىل رعل فلس
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اًخيوغ اًسَوًويج واًرتاج اًثلحيف  ،نٌل ثـجز اًيؼم اًسَثِة ؾن ثلسمي ذسمحهتح األسحس َة ًئلوسحن  ،محسال ًوخس املبلًني من
اًشش اٌظلٍن ًـحهون من اًفلص وًيحضَون من أخي اًسلحء.
يف ُشا اًـحمل املخلري اًرسًؽ حنخحح إىل مهنجَة خسًست سلحًة اًخيوغ اًسَوًويج وثوضَح ذوزٍ يف أحٌست اًعون واًخمنَة
املس خسامة  ،وثخعَد ُشٍ املهنجَة ظَحهة وثعوٍص أُساف اًعون  ،اًخاكمي امليعف زلَؽ اًيحش  ،وُشا ٌس خَزم حاكثف
ادلِوذ ذني اًعون وهؼم ذمع اذلَحت ؿىل األزط واًخمنَة املس خسامة  ،وحنن ىصى أن احملمَحث اًعسَـَة يه اًوس َةل احملوزًة
يف حتلِق ُشٍ ادلِوذ ذفـحًَة حِست وحلكفة زص َست حِر ثلسم اٍىثري من امليحفؽ واملاكسد فامي وزاء حسوذُح ادللصافِة.
ذيح ًء ؿىل رعل  ،ىصى أمهَة ثـزٍز اصلوز اًفـحل ٌَمحمَحث يف ثيفِش أُساف األًفِة اًثحًثة ٌَخمنَة املس خسامة واثفحكِحث اًخيوغ
اًسَوًويج  ،ماكحفة اًخعحص  ،األزايض اًصظسة  ،مواكؽ اًرتاج اًـحملي وكريُح من الاثفحكِحث راث اًعةل  .وٍىون رعل من
ذبلل ثعسَق مفحُمي ومـحًري اإلذازت اًسَثِة رضلك ؿحم.

اٌتمط٠ط اٌٛؼٕ ٟاٌطاثغ ػٓ اٌتٕٛع اٌجٌٛٛ١رٟ

0202

- 101
-

زٌٚخ اإلِبضاد اٌوطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

اٌفظً اٌطاثن

االؼتٕتبربد  :اٌتمسَ احملطظ ضل ٛثٍٛى ٘سف هبَ 1020
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 .1ذالطخ رٛٙز زٌٚخ اإلِبضاد اٌٛاضزح ثبٌتمط٠ط ٌتحم١ك غب٠بد 0212

اٌغب٠خ ()1

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف

ادلإشطاد شاد اٌظٍخ

اٌتشز١ن هٍ ٝحفق اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٚ ٟأٔلّتٗ ِٛٚائٍٗ

ؿًل اًصمغ من أن ؿسد احملمَات اًعحَـَة املـَية تلصارات
اذلسف 1.1
رمسَة ًعي اًـرشٍن َلَة واًيت ثلعي ما وسخذَ  %6من
حتم١ك ِب ال ٠مً هٓ  ِٓ %12احلّب٠خ مساحة ادلوةل  ،الا ان اًـسًس من احملمَات اًعحَـَة أو
املياظق احملمَة مل ثـَن رمسَاً ،أو مل ثددؽ يف إؿالهنا
اٌفوبٌخ ٌىً ٔلبَ ث١ئٟ
اخلعوات واإلحصاءات امليعوص ؿَهيا يف الاثفاكِات
ادلوًَة ،واًيت جضلك مؽ ما ُو مـَن تلصارات رمسََ اًػػػػ
 %21ثلصًحا من مساحة ادلوةل  .ان دوةل اإلمارات
اًـصتَة املخحسة اؾخربت ؿىل ادلوام أن ُسف احملافؼة ؿىل
احلَاة اًفعصًة من ذالل إوضاء ثكل احملمَات ُو ُسف
هخِي ال ًًدلي أن ثـَلَ تـغ اإلحصاءات اًيت ميىن
ثيفِشُا فامي تـس.
مت اًرتنزي ؿًل املياظق اًححصًة  ،األرايض اًصظحة  ،اجلحال
اذلسف 0.1
واملياظق اجلافة وص حة اًصظحة  ،حِر ثيؼم حٌلًة اكمةل
محب٠خ ادلٕبؿك شاد األّ٘١خ اخلبطخ ٌٍتٕٛم ٌَمياظق ذات األمهَة اخلاظة (مٌاظق حاكثص األسٌلك –
اًضـاب املصخاهَة – اجشار املاجنصوف)  ،واًضا املياظق
اٌجٌٛٛ١رٟ
اًيت هبا اهواع رمسدٍ ابالهلصاض (اًسالحف اًححصًة –
املِا اًـصيب).
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اٌغب٠خ ()0

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف

ادلإشطاد شاد اٌظٍخ

اٌتشز١ن هٍ ٝط ْٛاٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

اذلسف 1.0

اؼتوبزح ٚاؼتجمبء أ ٚختف١غ تٕبلض األهساز ِٓ
األٔٛام ادلٕتّ١خ ئىل رلّٛهبد تظٕ١ف١خ سلتبضح.
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 ظون اًسالحف اًححصًة  ،حصؾي َُئة اًحُئة أتوػيب وتـغ اجلِات الادصي املضارنة يف
مرشوع ثـلة اًسالحف اًححصًة ؿرب األمقار
اًعياؾَة واذلي هيسف ايل اًخـصف ؿًل
مسارات جهصة اًسالحف اًححصًة تـس وضؽ
اًحَغ  ،واًخـصف ؿًل مٌاظق اًخلشًة
واملسامهة يف ثعوٍص دعة اكَميَة ٌَحفاظ ؿًل
اًسالحف اًححصًة.
 جرشف اًَِئة ؿًل جصانمج اًض َخ زاًس إلظالقاًعلور اذلي ٌسـي تعورة أساس َة إيل دمع
هجود اًححر اًـَمي حول اًعلور وذاظة
اًعلص احلص واًضاُني من ذالل ثوفري انرب
ؿسد ذمىن من املـَومات املخـَلة مبسارات جهصة
اًعَور وكسرة ُشٍ اًعَور ؿًل اًخىِف
والاهسماج مصة أدصي يف احلَاة اًربًة وكس
وظي ٍلوع اًعلور اًيت أظَلِا اًربانمج مٌش
تساًخَ يف اًـام  2991إيل أنرث من أًف ظلص.
 أجشار املاجنصوف ثلوم اًوزارة تخجِزي حوايل 20آالف إىل  21أًف ص خةل س يواي.
 انثار اٍمنص اًـصيب واذلي جرشف ؿَََ َُئة اًحُئةواحملمَات اًعحَـَة يف امارة اًضاركة.

- 201 -

زٌٚخ اإلِبضاد اٌوطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

ادلإشطاد شاد اٌظٍخ

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف

اٌغب٠خ ()0

اٌتشز١ن هٍ ٝط ْٛاٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

اذلسف 0.0

حتؽني ٚػن األٔٛام ادلٙسزح.

-

-

-

-

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ
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مت اًرتنزي ؿًل األهواع األنرث ؾصضة ٌَهتسًس وذاظة اًثسًَات اٍىدرية
مثي املِا اًـصيب وظائص احلحارى.
ًخواخس يف دوةل اإلمارات حاًَا  1أالف رأس من املِا اًـصيب متثي
 %10من كعـان املِا املوحودة يف اًـامل.
جس خـس َُئة اًحُئة أتوػيب ًخيفِش املصحةل اًثاهَة ملرشوع ثوظني املِا
اًـصيب يف وادي رم ابألردن  ،واذلي ًـخرب من أمه املياظق اًخارخيَة
ٌَمِا اًـصيب وٌسـى املرشوع إىل إظالق  60رأسا ً من املِا اًـصيب يف
ثكل امليعلة ؿًل مسي زالزة أؾوام مبـسل  10رأسا ً لك ؿام  ،ؿًل أن
ميخس املرشوع يف املصاحي اًلادمة ًُضمي اًـصاق وسوراي واٍمين.
إنثار ظائص احلحارى يف األرس  ،مت إهخاج  182فصذا ذالل زالث
س يوات من إظالق جصانمج املصنز اًوظين ًححوث اًعَور  ،ووظي
اإلهخاج إيل أنرث من  1000فصخ يف ؿام .1020
متت انرب معََة إظالق يف اًخارخي ألنرث من  1000ظائص حدارى صٌلل
افصًلِة من إهخاج مصنز اإلمارات ًخمنَة احلَاة اًفعصًة  ،وذكل مضن
هعاق اهدضارُا اًعحَـي يف امللصب يف مٌعلة ثلؽ تـمق حوايل 100مك
داذي حصصاء امللصب اًرشكِة .
ميىن اًلول يف ُشا اًضأن أن دوةل اإلمارات جسامه يف ظون ثيوع
األهواع تعفة ؿامة سواء يف داذي ادلوةل أو ذارهجا.
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اٌغب٠خ ()3

ادلإشطاد شاد اٌظٍخ

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف

اٌتشز١ن هٍ ٝط ْٛاٌتٕٛم اجلٟٕ١

اذلسف 1.3

احلفبف هٍ ٝاٌتٕٛم اجلٌٍّ ٟٕ١حبطً١

-

ٚاحلٛ١أبد ٚاألٔٛام اٌت ٟحتظس ِٓ األشزبض

ٚ ،األمسبن ٚاحل١بح اٌرب٠خ ٚغري شٌه ِٓ
األٔٛام شاد اٌمّ١خ ٚ ،وصٌه ِب ٠تظً ثٙب

ِٓ ِوبضف ٌس ٜاجملتّوبد األطٍ١خ ٚاحملٍ١خ

-

-

ًوخس مـض حة جبامـة اإلمارات اًـصتَة املخحسة.
ًوخس تيم ًألظول اًورازَة يف يف املصنز ادلويل
)ٌَ(ICBAزراؿة املَحَة .اذلي جيصي فَِ جتمَؽ
األظول اًورازَة ٌَيحااتت املَحَة واملخحمةل ٌَمَوحة
من خمخَف تيوك اًيحااتت واملياظق يف اًـامل،
ُياك ملرتح تإوضاء تيم ٌَحشور يف أتو ػيب ًددؽ
خامـة اإلمارات ،مت جتمَؽ حنو  100ؾَية من ُشٍ
اًحشور حىت اآلن.
ًوخس ملرتح تإوضاء مـض حة وتيم ٌَحشور ًددؽ أاكدميَة
اًححر اًـَمي ابًضاركة.
إكامة حسًلة هحاثَة يف اًـني.

اٌغب٠خ ()4

اٌتشز١ن هٍ ٝاالؼترساَ ٚاالؼتٙالن ادلؽتساَ ٌٍّٛاضز اٌـج١و١خ

اذلسف 1.4

أْ تشتك ادلٕتزبد اٌمبئّخ هٍ ٝأؼبغ
اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رِ ِٓ ٟظبزض تساض ئزاضح
ِؽتساِخٚ ،أْ تساض ِٕبؿك اإلٔتبد مبب
٠تّبشٚ ٝحفق اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١ر.ٟ

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

0202

 اًلاهون الاحتادي رمق (ً )11س ية  2999ثضأناس خلالل وحٌلًة وحمنَة اًرثوات املائَة احلَة،
هيسف ثضلك أسايس إىل حٌلًة وحمنَة اًرثوات
املائَة احلَة يف ادلوةل من ذالل ثيؼمي معََة
اًعَس ترتادِط ثعسرُا اًسَعات اخملخعة.
وٌضمي اًلاهون ؿىل إحصاءات كِس ملزاويل حصفة
اًعَس وكوارب اًعَس ،وإحصاءات إظسار
اًرتادِط اخلاظة تلوارب اًعَس .نٌل ٌض متي
اًلاهون ؿىل الاصرتاظات اًواحة إثحاؾِا ذلاًة
وحمنَة اًرثوة اًسمىِة يف ادلوةل .
 اًلصار اًوزاري رمق (ً )111س ية  1008ثضانظَس مسم اًلصش
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌوطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

اٌغب٠خ ()4

ادلإشطاد شاد اٌظٍخ

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف

اٌتشز١ن هٍ ٝاالؼترساَ ٚاالؼتٙالن ادلؽتساَ ٌٍّٛاضز اٌـج١و١خ

اذلسف 0.4

-

ختف١غ االؼتٙالن اٌغري ِؽتساَ ٌٍّٛاضز
اٌجٌٛٛ١ر١خ أ ٚاالؼتٙالن اٌص٠ ٞإحط هٍٟ

اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

اذلسف 3.4

ً
أال تشىً اٌتزبضح اٌس١ٌٚخ ذـطا هٍ ٝأٔٛام

-

إٌجبتبد ٚاحلٛ١أبد اٌرب٠خ

-

-

-

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

0202

وضـت وزارة اًحُئة واملَاٍ  ،يف إظار
إسرتاثَجَهتا ملواهحة اًخعور اًزراؾي يف اًـامل ،
جصامج ًخمنَة اًزراؿة اًـضوًة هبسف إهخاج كشاء
حصي واحملافؼة ؿًل اًحُئة ابحلس من اس خزسام
األمسسة اٍىاميوًة  ،وأوضأت وحسة ذاظة
ابًزراؿة اًـضوًة رممهتا وضؽ املواظفات
اًلِاس َة ًإلهخاج اًـضوي ومـاًري وضواتط
ٌَزراؿة اًـضوًة .حِر أن ؿسد املزارع املسجةل
ٌَزراؿة اًـضوًة ابًوزارة ًعي إىل ( )11مزرؿة
مهنا ( )21مزرؿة ؾضوًة و( )11مزرؿة يف
مصحةل اًخحول (من اًزراؿة اًخلََسًة إىل اًزراؿة
اًـضوًة).
حتسًس موامس ظَس األسٌلك.
هؼصاً ألن اًخجارة ادلوًَة يف األهواع اًيحاثَة
واحلَواهَة اًربًة يه دعص حمسق تخكل األهواع
وتعفة ذاظة املِسد مهنا ابالهلصاض  ،ذلا ًمت
ثيفِش اًزتامات اثفاكِة ساًدس ألهنا ثـخرب يه
اآلًَة اًيت ثضمن الاس خزسام املس خسام ٌَخجارة
ادلوًَة .
ًمت ثعسٍص األهواع املىرثة يف األرس فلط ،من
مصانز إنثار مسجةل دلى اًسَعة اإلدارًة ومن
ُشٍ األهواع ( ظلور ،فِود ،تحلاوات).
ًمت اًخفذُش ؿىل احملالت واملـارض من كدي
اًسَعات اخملخعة وًمت اًخـاون مؽ اًسَعة
اإلدارًة توزارة اًحُئة واملَاٍ يف صان ثعيَف
املضحوظات ومـصفة وضـِا ابًًس حة ًالثفاكِة .
ًمت إظسار حواز سفص ٌَعلور مذضميا ً هوع اًعلص
وهجخَ ضٌل ًان ًـسم الاجتار اًلري مرشوع تخكل
األهواع املِسدة ابالهلصاض مثي ظلص احلص
واًضاُني.
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌوطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

اٌغب٠خ ()5

ادلإشطاد شاد اٌظٍخ

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف

اإللالي ِٓ اٌؼغٛؽ إٌبشئخ هٓ ػ١بم ادلٛائً ٚتس٘ٛض٘ب ٚاالؼترساَ غري ادلؽتساَ ٌٍّ١بٖ

اذلسف 1.5

ِوبجلخ اٌتٙس٠ساد اٌٛالوخ هٍ ٝاٌتٕٛم

اٌجٌٛٛ١رٟ

 إن مـاجلة اٍهتسًسات اًواكـة ؿًل اًخيوع اًحَوًويجًـخرب من أظـة األمور  ،حِر إن ظون
املوائي اًعحَـَة ًلؽ حتت ظائي ؿسد هحري من
اجلِات  ،وُشا حيخاج إيل هجس هحري يف املصحةل
اًلادمة.
 إوضاء واكرتاح إوضاء مٌاظق َلَة ووظي ؿسداحملمَات املـَية تلصار رمسي إىل ؾرشٍن َلَة
تُامن ًوخس هحري من احملمَات كري مـَن مبصسوم
وإمنا جرسي ؿًل ثكل احملمَات اًيؼم اخلاظة
ابحملمَات املـَية .ؿًل اًصمغ من أن مـؼم ُشٍ
احملمَات ال ًددؽ اإلرصادات اخلاظة تخعيَف
احملمَات اًعحَـَة اًخاتؽ ًالحتاد ادلويل ًعون
اًعحَـة
 ظَة إؿساد دراسات ثلِمي األثص اًحُيئ ٌَمضارًؽاًخمنوًة اخملخَفة الس خخِان مسي ثأزريُا ؿًل اًحُئة.

اٌغب٠خ ()6

اٌتحىُ يف اٌتٙس٠ساد إٌبشئخ هٓ األٔٛام اٌغبظ٠خ

اذلسف 1.6

-

ِطالجخ ِؽبضاد األٔٛام اٌغط٠جخ اٌغبظ٠خ

احملتٍّخ

-

-

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

0202

هتمت اجلِات املـيَة ابًس َعصة ؿًل مساذي
وذمصات حصنة األهواع يف ادلوةل.
اًخًس َق مؽ امليؼٌلت اإلكَميَة ذلاًة اًحُئة
اًححصًة حول اٍاكئيات اًلصًحة اًلازًة اًححصًة.
ثرتنز اجلِود احلاًَة واملس خلدََة يف حتسًر
كاؿسة تَاانت ثضان األهواع اًلازًة ،إؿساد
دراسات حاةل ،حىوٍن فصًق ؿَمي ،مـسل زايدة
 /هلط األهواع اًلازًة.
حمتثي اًخحسايت احلاًَة يف كةل اخلربات يف جمال
ثعيَف اًيحااتت واحلَواانت اًلازًة  ،ابإلضافة
إيل هلط اًوؾي تأمهَة املوضوع.

- 208 -

زٌٚخ اإلِبضاد اٌوطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

ادلإشطاد شاد اٌظٍخ

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف

اٌغب٠خ ()7

ِوبجلخ اٌتحس٠بد اٌت ٟتٛارٗ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٚ ٟإٌبشئخ هٓ تغري ادلٕبخ ٚاٌتٍٛث

اذلسف 1.7
حفق

لسضح

ِىٔٛبد

اٌتٕٛم

اٌجٌٛٛ١رٌٍ ٟتى١ف ِن تغري ادلٕبخ
ٚتوع٠ع ٘صٖ اٌمسضح

-

-

-

-

-

-

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

0202

اهضٌلم دوةل اإلمارات اًـصتَة املخحسة " الثفاكِة األدم
املخحسة اإلظارًة ثضأن ثلري املياخ " و جصوثوهول هَوثو
املَحق هبا
ثلوم ادلوةل تخعحَق ٍلوؿة واسـة من اًس َاسات
واإلحصاءات اًصفِلة ابملياخ  ،هتسف إىل دفغ
الاهحـااثت اًخرشًة من كازات ادلفِئة ابإلضافة إىل
اًس َاسات واإلحصاءات اًيت جسامه يف حتسني معارف
اٍىصتون مثي-:
تياء األظص املؤسس َة ٌَخـامي مؽ كضَة املياخ ،حِر
كامت وزارة اًحُئة واملَاٍ  -اسدٌادا ؿىل كصار جمَس
اًوزراء رمق ً 11س ية  1009تخـسًي كصار جمَس اًوزراء
رمق ً 12س ية  1009يف صأن اًَِلك اًخيؼميي ًوزارة
اًحُئة و املَاٍ  -تخضمني "إدارة ثلري املياخ" ويه واحسة
من اإلدارات يف اًَِلك اجلسًس  ،حِر أهَط إٍهيا
اكرتاح وثعوٍص س َاسات وجرشًـات ذاظة تخلري املياخ
جضىِي جلان ثضم مجَؽ اجلِات املـيَة يف ادلوةل  ،ومن
أمثةل ُشٍ اٌَجان:
 اٌَجية اًوظيَة اًـََا ادلامئة إلؿساد اًحالغ
اًوظين وجليهتا اًخيفِشًة
 اٌَجية اًوظيَة اًـََا ادلامئة آلًَة اًخمنَة
اًيؼَفة.
جضىِي فصًق معي وظين جصئاسة وزارة اًحُئة واملَاٍ
وؾضوًة اجلِات ذات اًـالكة يف ادلوةل ًوضؽ اًربانمج
اًوظين ثضأن ثلري املياخ.
حىوٍن فصًق معي ملكف توضؽ اًس َاسة اًـامة ٌدلوةل
ثضأن ثلري املياخ جصئاسة وزارة اًحُئة واملَاٍ و مضارنة
ذمثًل وزاريت اخلارحِة واًعاكة واًيت من مضن رمارما
اًخوظي إىل اًعَلة املياس حة ٌَس َاسة اًـامة ٌَخلري
امليايخ دلوةل اإلمارات اًـصتَة املخحسة ووضؽ ذارظة
ظصًق ًخكل اًس َاسات.
إوضاء أول جمَس ًألتًِة اخلرضاء يف ديب  ،ومرشوع
اًدضجري اًضرم يف ادلوةل  ،وأول مسًية ذاًَة من
اٍىصتون يف أتوػيب(مسًية معسر).
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌوطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

-

-

-

-

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف

ثأسُس جمَس اإلمارات ٌَمحاين اخلرضاء ؿام 1006
اخلرضاء(.)EGBC
الاُامتم ابًدضجري و إوضاء اًلاابت الاظعياؾَة من مثي
حسائق َلس جن راصس اًضاسـة يف ديب.
الاُامتم ابًحُئة اًححصًة واملياظق اًساحََة ابؾخحارٌُل من
أمه معارف امذعاص كاز اثين أهس َس اٍىصتون من
اًلالف اجلوي.
ثلََي الاهحـااثت اًياجتة ؾن وسائي اًيلي:
يف ؿام  ، 1009مت إظسار اًلاهون الاحتادي
ًالس خزسامات اًسَمَة ٌَعاكة اًيووًة.
الاُامتم اًواسؽ تربامج حصص َس اس خزسام اًعاكة.
اس خضافة ملص اًواكةل ادلوًَة ٌَعاكة املخجسدة (إٍصًيا)
اذلي سُسِم دون صم يف جرسًؽ وثرية اجلِود اخلاظة
ابًعاكة املخجسدة.
ثخين دِار وثلٌَات اس خزالص وختزٍن كاز اثين أهس َس
اٍىصتون  CCSواًيت سدسِم يف حسوث اخنفاض هحري
يف وس حة اثين أهس َس اٍىصتون يف اًلالف اجلوي.
إوضاء  1مفاؿالت هووًة سَمَة إلهخاج اٍىِصابء واًيت
سُدسأ أوًِا حبَول اًـام .1021
خائزة زاًس ًعاكة املس خلدي
مت ادذَار دوةل اإلمارات ؾضوا يف جلية الاس خسامة
ادلوًَة اًيت مت إؿالن جضىَِِا يف اًخاسؽ من صِص
أقسعس  1020واملـيَة تخـزٍز اًلسرة ؿًل اًخىِف مؽ
ثأزريات ثلري املياخ ونشكل ملواهجة اًخحسايت املدضاجىة
اًيت ًفصضِا اًفلص واجلوع واملَاٍ وأمن اًعاكة ومواهجة
كضَة ثلري املياخ وضٌلن اًخمنَة الاكذعادًة.
ادلإشطاد شاد اٌظٍخ

اٌغب٠خ ()7

ِوبجلخ اٌتحس٠بد اٌت ٟتٛارٗ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٚ ٟإٌبشئخ هٓ تغري ادلٕبخ ٚاٌتٍٛث

اذلسف 0.7

ختف١غ اٌتٍٛث ٚتأحرياتٗ هٍ ٟاٌتٕٛم

 ثلوم وزارة اًحُئة واملَاٍ وابًخـاون مؽ اجلِات ذات اًعةلابًصكاتة املس متصة ًصظس اًخَوث يف ادلوةل تأصاكهل اخملخَفة

اٌجٌٛٛ١رٟ

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

0202
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زٌٚخ اإلِبضاد اٌوطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

ادلإشطاد شاد اٌظٍخ

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف

اٌغب٠خ ()8

اؼتجمبء لسضح االٔلّخ اٌج١ئ١خ هٍ ٟأتبد اٌؽٍن ٚاخلسِبد ِٚؽبٔسح ؼجً اٌو١ش.

اذلسف 1.8

-

احلفبف هٍ ٟلسضح إٌلُ اٌج١ئ١خ هٍٟ
أتبد اٌؽٍن ٚاخلسِبد

-

-

اذلسف 0.8

-

احلفبف هٍ ٝادلٛاضز اٌجٌٛٛ١ر١خ اٌتٟ

تؽبٔس

ؼجً

ٚاألِٓ اٌغصائٟ

اٌو١ش

ادلؽتساِخ،

-

ًخوفص اآلن كسر مٌاسة من املـَومات ؾن كسرة اًيؼام
اًحُيئ ًألرايض اًصظحة من حِر أمهَة املَاٍ ٌَرثوة
اًسمىِة واًس َاحِة.
سوف ًمت كصًحا الاىهتاء من دراسات مضاهبَ ؾن اًيؼام
اًحُيئ اًححصي واًساحًل مؽ اًرتنزي ؿًل اًضـاب املصخاهَة
وأجشار املاجنصوف واًرثوة اًسمىِة واألمهَة اًس َاحِة .
خاري إؿساد دراسة ؾن املياظق اجلافة ،من املخوكؽ أن
ثوفص املـَومات اخلاظة تلسرة األهؼمة اًحَئِة يف اإلمارات
ؿًل ثوفري اًسَؽ واخلسمات ًخيفِش جصانمج وؾي وثثلِف
ادلِور.
اًلاهون الاحتادي رمق (ً )11س يَ  2999اذلي ًيؼم
اس خلالل وحٌلًة وحمنَة اًرثوات املائَة احملََة .
اًلصار رمق (ً )111س ية  1008ثضان ظَس مسم اًلصش.
ثـخرب اإلمارات دوةل كري زراؾَة وٍىن ُياك مٌاظق
زراؾَة ثلوم تإهخاج تـغ احملاظَي.

اٌغب٠خ ()9

حفق اٌتٕٛم االرتّبه – ٟاٌخمبيف ٌٍّزتّوبد األطٍ١خ ٚاحملٍ١خ

اذلسف 1.9

محب٠خ ادلوبضف ٚاالثتىبضاد ٚادلّبضؼبد

اٌتمٍ١س٠خ

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

0202

 ًوخس مذحف ٌَرتاث اًعحَـي يف إمارة اًضاركة. ثوخس تـغ ادلـَات األََُة اخلاظة ابحلفاظ ؿىل أظاةلواس متصارًة املـارف واملٌلرسات اًخلََسًة.
 إوضاء مسدضفى أتوػيب ٌَعلور  ،احسي اًـالماتاًحارزة يف جمال اًـياًة اًعحَة املخرععة ابًعلور .وكس
جنح يف ثعوٍص جصانمج مذاكمي ٌَوكاًة من األمصاض
امليدرشة ذما جشؽ اًعلارٍن تسوةل اإلمارات ودول جمَس
اًخـاون اخلََجي ؿًل الاس خفادة من اخلسمات اًوكائَة
واًدضرَعَة ٌَمسدضفى.
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ادلإشطاد شاد اٌظٍخ

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف

اذلسف 0.9

-

محب٠خ حمٛق اجملتّوبد األطٍ١خ
فّ١ب

ٚاحملٍ١خ

مبوبضفٙب

٠توٍك

ٚاثتىبضاتٙب ٚشلبضؼبتٙب اٌتمٍ١س٠خ،
مبب يف شٌه حمٛلٙب يف تمبؼُ ادلٕبفن.

-

إن حلوق اًساكن احملََني يف اًخيوع اًحَوًويج من أمه
مداديئ س َاسة ادلوةل وأحس األسس اًصئُس َة يف إدارة
احملمَات اًعحَـَة وحٌلًة حلوق اًساكن احملََني.
َلَة املصوح يه أول َلَة حمَط حِوي ابدلوةل ،حِر
ًخفاؿي اإلوسان مؽ اًحُئة اًيت ًـُش هبا.
إوضاء ادلـَات األََُة اخلاظة ٌَحفاظ ؿًل اًرتاث
ونشكل ادلـَات اخلاظة ذات اًيفؽ اًـام.
املزًس من الاُامتم ًمت من كدي ادلوةل ؾن هَفِة حٌلًة
اًرتاث اًثلايف والاحامتؾي ٌَمجمتـات احملََة من ذالل
حٌلًة حلوق املَىِة اًفىصًة حِر جضري تـغ املـَومات
ؾن ثياكط املـارف اًخلََسًة تعفة مس متصة  ،تعفة
ذاظة دلي األحِال احلسًثة اًصاقحة يف اندساب املـصفة
احلسًثة وحصك اًرتاث اًخلََسي.

اٌغب٠خ ()12

وفبٌخ اٌتمبؼُ اٌوبزي ٚادلٕظف ٌٍّٕبفن إٌبشئخ هٓ اؼترساَ ادلٛاضز اجل١ٕ١خ .

اذلسف 1.12

تـبثك احلظٛي هٍ ٝادلٛاضز اجل١ٕ١خ
ِن

اتفبل١خ

اٌتٕٛم

ٚاألحىبَ شاد اٌظٍخ.

اٌجٌٛٛ١رٟ

 دوةل اإلمارات اًـصتَة املخحسة ًُست ؾضواً يف جصوثوهولاًسالمة اإلحِائَة .سُمت اًخًس َق مؽ دول جمَس اًخـاون
اخلََجي يف ُشا اًضأن.

اٌغب٠خ ()11

حتؽني اٌمسضاد ادلبٌ١خ ٚاٌجشط٠خ ٚاٌتىٌٕٛٛر١خ ٌتٕف١ص االتفبل١خ

اذلسف 1.11

تٛفري

اٌمسضاد

ٚاٌتمٕ١خ

االتفبل١خ.

ادلبٌ١خ

ٚاٌتىٌٕٛٛر١خ

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

ٚاٌجشط٠خ
ٌتٕف١ص

0202

 ساؿست موارد ادلوةل يف إوضاء وحتسني إدارة اٍىثري مناحملمَات اًعحَـَة  ،رظس اًخيوع اًحَوًويج وثلِمي
األدعار اًيت ثواهجَ  ،وثفِم أفضي ملىوانت اًخيوع
اًحَوًويج يف ادلوةل واس خزسامَ املس خسام.
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ادلإشطاد شاد اٌظٍخ

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف

اذلسف 0.11

حتِٛ ً٠ٛاضز ِبٌ١خ رس٠سح ٚئػبف١خ
ئىل األؿطاف ِٓ اٌجٍساْ إٌبِ١خ،

ٌٍؽّبس ثبٌتٕف١ص اٌفوبي الٌتعاِبتٙب
يف ئؿبض االتفبل١خٚ ،فمب ٌٍّبزح .02

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

0202

 ثأسُس مصنز اإلمارات ًخمنَة احلَاة اًفعصًة مبيعلة(مُسور) يف صٌلل املمَىة امللصتَة واذلي حلق جناحا
ممتزيا ًزايدة ظَور احلحارى املخاكثصة يف األرس وإؿادة
إظالكِا يف اًعحَـة  ،وكس متت انرب معََة إظالق يف
اًخارخي ألنرث من  1000ظائص حدارى صٌلل افصًلِة من
إهخاج املصنز  ،وذكل مضن هعاق اهدضارُا اًعحَـي يف
امللصب يف مٌعلة ثلؽ تـمق حوايل 100مك داذي حصصاء
امللصب اًرشكِة.
 مت مؤدصاً ثأسُس مصنز اًض َخ ذََفة إلنثار احلحارىاألس َوًة يف ص ميىٌت جبيوب اكزادس خان ،وُو املصنز
اًثاًر اذلي ًـمي حتت مؼةل اًعيسوق ادلويل ٌَحفاظ
ؿىل احلحارى.
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.0

اٌتمسَ احملطظ ضل ٛحتم١ك غب٠بد ٚأ٘ساف اخلـخ اإلؼرتات١ز١خ ٌالتفبل١خ
ادلإشطاد احملتٍّخ

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف اإلؼرتات١ز١خ

اٌغب٠خ ()1

تإز ٞاالتفبل١خ زٚض٘ب اٌم١بز ٞيف اٌمؼب٠ب اٌس١ٌٚخ ٌٍتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ
 1.1حتسز االتفبل١خ رسٚي أهّبي اٌتٕٛم
اٌجٌٛٛ١ر ٟاٌوبدل.ٟ

 0.1تشزن االتفبل١خ هٍ ٝاٌتوب ْٚثني مج١ن
اٌظىٛن ٚاٌوٍّ١بد اٌس١ٌٚخ شاد اٌظٍخ ٌتوع٠ع

دتبؼه اٌؽ١بؼخ

 ثـمي ادلوةل ؿىل حٌلًة اًخيوع اًحَوًويج وإكامةاحملمَات اًعحَـَة وسن اًدرشًـات واًلواهني اخلاظة
تدٌؼمي احملافؼة ؿىل اًخيوع احلَوي واٍاكئيات اًربًة
املِسدة ابالهلصاض مضن حماور الاثفاكِات ادلوًَة

 3.1تشزن االتفبل١خ هٍ ٝل١بَ مج١ن اٌسٚي

ثبدلؽبٔسح اٌفوبٌخ ٚاٌتوبٌ ْٚتٕف١ص االتفبل١خ،
هٍ ٝضل٠ ٛتٛافك ِن ئؿبضاتٙب شاد اٌظٍخ

املوكؽ ؿَهيا من ادلوةل هبشا اخلعوص مثي  ،جصانمج
األدم املخحسة ٌَحُئة  ،الاحتاد ادلويل ًعون اًعحَـة ،
اثفاكِة رامسار ًألرايض اًصظحة  ،واثفاكِة ثيؼمي
الاجتار يف أهواع اًيحااتت واحلَواانت املِسدة
ابالهلصاض (اًساًدس)....اخل .أما ؿىل املس خوى
اإلكَميي فِياك اثفاكِة احملافؼة ؿىل اًخيوع اإلحِايئ يف
دول جمَس اًخـاون دلول اخلََج اًـصتَة وإوضاء
املياظق احملمَة اخلاظة مبيعلة امليؼمة اإلكَميَة ذلاًة
اًحُئة اًححصًة.

4.1

تٕف١ص

ثطٚتٛوٛي

اإلح١بئ١خ هٍٔ ٝـبق ٚاؼن

لطؿبرٕخ

ٌٍؽالِخ

 5..ئزضاد مج١ن أٔشـخ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١ر ٟيف
ادلرــبد

اٌمـبه١خ

أٚ

اٌشبٍِخ

 مل ًمت الاهضٌلم إىل اًربوثوهول إىل اآلن.-

ٌٍرباِذ

ٚاٌؽ١بؼبد اٌٛؿٕ١خ شاد اٌظٍخ هٍ ٝادلؽت٠ٛني

اإللٍٚ ّٟ١اٌوبدلٟ

-

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

0202

اإلسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَمحمَات اًعحَـَة ٌدلوةل
وحتسًس حماورُا واجلِات املس ئوةل ؾن ثيفِشُا
مضن دعة اًـمي اخلاظة هبا.
الاهضٌلم إىل اثفاكَِ اًخيوع احلَوي
الاهضٌلم إىل اثفاكَِ ماكحفة اًخعحص
اثفاكِة احملافؼة ؿىل احلَاة اًفعصًة دلول جمَس
اًخـاون دلول اخلََج اًـصتَة
جصوثوهول رومبي ( )ROPMEذلاًة اًخيوع اإلحِايئ
وإوضاء املياظق احملمَة اخلاظة مبيعلة امليؼمة
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اًححصًة ذلاًة اًحُئة اًححصًة
 الاهضٌلم إىل اٌَجان اًـصتَة اخلاظة ابًحُئةواًخيوع احلَوي

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف اإلؼرتات١ز١خ

 6..تتوب ْٚاألؿطاف هٍ ٝادلؽت٠ٛني اإللٍّٟ١

ٚز ْٚاإللٌٍ ّٟ١تٕف١ص االتفبل١خ.

ادلإشطاد احملتٍّخ

اثفاكِة احملافؼة ؿىل اًخيوع احلَوي يف دول جمَس اًخـاون
دلول اخلََج اًـصتَة (اٍىوًت ،كعص ،املمَىة اًـصتَة
اًسـودًة ،ذمَىة اًححصٍن ،دوةل اإلمارات اًـصتَة املخحسة و
سَعية ؾٌلن).

اٌغب٠خ ()0

أْ تتٛافط ٌألؿطاف لسضاد أفؼًِ ،بٌ١خ ٚثشط٠خ ٚهٍّ١خ ٚتمٕ١خ ٚتىٌٕٛٛر١خٌ ،تٕف١ص
االتفبل١خ

 1.0تتّتن مج١ن األؿطاف ثمسضاد ِالئّخ

ثوفص ادلوةل موارد ماًَة ٌَوزارة ًخيفِش دعط وجصامج اًـمي
اخلاظة ابًخيوع احلَوي تـس رتعِا ابخلعة اإلسرتاثَجَة
اًوظيَة اًضامةل ٌدلوةل.

 0.0زهُ اٌسٚي األؿطاف ِٓ اٌجٍساْ إٌبِ١خٚ ،

ًوخس دلى ادلوةل ظيسوق دلمع ادلول اًيامِة وادلول اًيت
حباخة إىل مساؿسات ماًَة من ذالل ثيفِش مضارًؽ يف ُشٍ
اًحدلان (ؿًل سخِي املثال امللصب  ،األردن  ،اكزادس خان
)...

ٌتٕف١ص ئرطاءاد أ٠ٌٛٚخ يف االؼرتات١ز١بد ٚذـؾ

اٌوًّ اٌٛؿٕ١خ ٌٍتٕٛم اٌجٌٛٛ١ر.ٟ

ال ؼّ١ب ألٍٙب منٛا ٚاٌسٚي اجلعض٠خ اٌظغريح
إٌبِ١خ ِٓ ثٕٙ١بٚ ،األؿطاف األذط ٜشاد

االلتظبز٠بد االٔتمبٌ١خٌ ،تٕف١ص األ٘ساف اٌخالحخ
ٌالتفبل١خ.

 3.0األؿطاف ِٓ اٌجٍساْ إٌبِ١خٚ ،ال ؼّ١ب

ألٍٙب منٛا ٚاٌسٚي اجلعض٠خ اٌظغريح إٌبِ١خ ِٓ

ثٕٙ١بٚ ،األؿطاف األذط ٜشاد االلتظبز٠بد

وكـت دوةل اإلمارات اًـسًس من الاثفاكِػات اًحَئِػة اًثيائَػة
مؽ ادلول اجلزرًة واألكي منوا ًخحػادل اخلػربات وٌَمسػامهة يف
إوضاء مضارًؽ ٌَمحافؼة ؿىل اًخيوع احلَوي .

االٔتمبٌ١خ ،دتتٍه ِٛاضز وبف١خ ِتبحخ ٌتٕف١ص

األ٘ساف اٌخالحخ ٌالتفبل١خ.

٠ 4.0ىٌ ْٛس ٜوً األؿطاف لسضاد ِالئّخ

مل ًمت الاهضٌلم ٌَربوثوهول حىت اآلن.

٠ 5.0ؽبُ٘ اٌتوب ْٚاٌتمٕٚ ٟاٌوٍّ ٟئؼٙبِب

ادلراسػػات املَساهَػػة ومضػػارنة اجلِػػات اًـَمَػػة مثػػي خامـػػة
اإلمارات ومصنز اًزراؿة املَحَة واًـسًس من مصانػز األحبػاث
األدصى ذات اًعةل.

ٌتٕف١ص ثطٚتٛوٛي لطؿبرٕخ ٌٍؽالِخ اإلح١بئ١خ.

وجريا يف ثٕبء اٌمسضاد. .

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

0202
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اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف اإلؼرتات١ز١خ

اٌغب٠خ ()3

ادلإشطاد احملتٍّخ

أْ تشىً اؼرتات١ز١بد ٚذـؾ اٌوًّ اٌٛؿٕ١خ يف رلبي اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٚ ،ٟئزِبد شٛاغً
اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١ر ٟيف اٌمـبهبد شاد اٌظٍخ ،ئؿبضا فوبال ٌتٕف١ص أ٘ساف االتفبل١خ.

 1.3وً ؿطف ِٓ األؿطاف ٌس ٗ٠اؼرتات١ز١بد

ٚذـؾ هًّ ٚثطاِذ ٚؿٕ١خ فوبٌخ ٌتمس ُ٠ئؿبض
األ٘ساف

اٌخالحخ

ٚؿٕٟ

ٌتٕف١ص

0.3

وً ؿطف ِٓ األؿطاف يف ثطٚتٛوٛي

ٌٚتحس٠س أ٠ٌٛٚبد ٚؿٕ١خ ٚاػحخ.

ٌالتفبل١خ

لطؿبرٕخ ٌٍؽالِخ اإلح١بئ١خ ٌس ٗ٠ئؿبض تٕلّٟ١

دلى ادلوةل إسرتاثَجَة وظيَة ٌَمحمَات اًعحَـَة ومت وضؽ
اإلسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَخيوع اًحَوًويج مضن اخلعة
اإلسرتاثَجَة ًوزارة اًحُئة واملَاٍ .1021-1022
مل ًمت الاهضٌلم تـس إىل جصوثوهول كصظاحٌة ٌَسالمة
اإلحِائَة.

ٔشؾ ٌتٕف١ص اٌربٚتٛوٛي.

 3.3تٕفص ثٕشبؽ األ٠ٌٛٚبد يف االؼرتات١ز١بد

ٚذـؾ اٌوًّ اٌٛؿٕ١خ ٌٍتٕٛم اٌجٌٛٛ١ر،ٟ
وٛؼٍ١خ ٌتحم١ك اٌتٕف١ص اٌٛؿٌٕ ٟالتفبل١خ،

ٚوّؽبّ٘خ وجريح ضل ٛرسٚي أهّبي اٌتٕٛم

دلى دوةل اإلمارات إسرتاثَجَة وظيَػة ٌَمحمَػات اًعحَـَػة
ودعة معي ذاظة هبا ًمت ثيفِشُا من كدي اجلِات املـيَة يف
ادلوةل ويه ثػػامتى مػػؽ أُػػساف واًزتامػػات اثفاكِػػة اًخيػػوع
اًحَوًويج.

اٌجٌٛٛ١ر ٟاٌوبدل.ٟ

اٌغب٠خ ()4

حتم١ك تف ُٙأفؼً ألّ٘١خ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٚ ٟاالتفبل١خ ،شلب ٠إز ٞئىل ِشبضوخ أٚؼن ٔـبلب
يف اٌتٕف١ص ثني طفٛف اجملتّن.
 1.4تٕفص مج١ن األؿطاف ئؼرتات١ز١خ ٌالتظبالد

ٚاٌتخم١ف ٚتٛه١خ اجلّب٘ري ٚتشزن ادلشبضوخ
اٌوبِخ يف ِؽبٔسح االتفبل١خ.

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ
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 ًمت ثيفِش جصامج ذاظة ًخثلِف ادلاُري تأمهَة اًخيوعاحلَوي وجضمي إظسار معحوؿات وإكامة حمارضات
ثثلِفِة ٌَمسارس واجلامـات ونشكل ُياك زايرات
مِساهَة ٌَمحمَات ومصانز إنثار احلَواانت اًربًة
املِسدة ابالهلصاض ابإلضافة إىل ورش معي ثـين تيفس
املوضوع ومضن جصامج اًَوم اًـاملي ٌَخيوع احلَوي ،
اًَوم اًـاملي ٌَحُئة  ،واًَوم اًوظين ٌَحُئة.
 املضارنة يف معي ادلراسات املَساهَة -املضارنة يف اذلالت املـيَة يف احملافؼة ؿىل اًعحَـة .
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0.4

٠شزن ١٠ٚؽط وً ؿطف ِٓ األؿطاف يف

ثطٚتٛوٛي لطؿبرٕخ ٌٍؽالِخ اإلح١بئ١خ تٛه١خ

 -مل ًمت حىت اآلن الاهضٌلم ٌَربوثوهول.

اجلّب٘ري ٚاٌتخم١ف ٚادلشبضوخ يف ِؽبٔسح
اٌربٚتٛوٛي.

اٌغب٠بد ٚاأل٘ساف اإلؼرتات١ز١خ

 3.4تشبضن اجملتّوبد األطٍ١خ ٚاحملٍ١خ ثفبهٍ١خ

يف تٕف١ص االتفبل١خ ٚيف هٍّ١بتٙب ،هٍ ٝادلؽت٠ٛبد

ادلإشطاد احملتٍّخ

ًمت ثوؾَة اجملمتـات األظََة ذما أثص ؿىل املٌلرسات اًفـََة
واذلي أدى ٌَمحافؼة ؿىل اًخيوع احلَوي

اٌٛؿٕ١خ ٚاإللٍ١ّ١خ ٚاٌس١ٌٚخ.

٠ 4.4ومس أطحبة األزٚاض ٚأطحبة ادلظٍحخ

اٌطئ١ؽ١ني ،مبب ف ُٙ١اٌمـبم اخلبص ،شطاوبد
ٌتٕف١ص االتفبل١خ ٠ٚسرل ْٛشٛاغً اٌتٕٛم

اٌجٌٛٛ١ر ٟيف اخلـؾ اٌمـبه١خ ٚاٌشبٍِخ ٌوسح

لـبهبدٚ ،اٌرباِذ ٚاٌؽ١بؼبد شاد اٌظٍخ
اٌتبثوخ ذلُ.

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ
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 ٌضارك اًلعاع اخلاص تسمع جصامج ٌَخوؾَة واإلؿالمواملسامهة يف متوًي اًورش اًـَمَة واًيسوات
واملؤمتصات.
 ؿًل سخِي املثال ال احلرص سامه تيم  HSBCيفإهخاج تـغ اًحوسرتات واملواد اًخوؾوًة وٌضارك يف
تـغ املضارًؽ اًحَئِة واًيت هتسف إىل احلفاظ ؿًل
اًخيوع اًحَوًويج يف ادلوةل.
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ٍِحك ضلُ ()1
ِ 1.1وٍِٛبد خبظٛص اٌـطف اٌص٠ ٞم َٛثبإلثالى  ٚئهساز اٌتمط٠ط اٌٛؿٕٟ
زٌٚخ اإلِبضاد اٌوطث١خ ادلتحسح

اٌـطف ادلتوبلس
ٔمـخ االتظبي اٌٛؿٕ١خ

ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

االؼُ اٌىبًِ ٌٍزٙخ

ِٕٙسغ  /ؼ١ف زلّس ضاشس اٌشطم

اؼُ ِؽئٛي االتظبي ٚٚك١فتٗ

ادلس٠ط اٌتٕف١صٌ ٞمـبم ادلٛاضز ادلبئ١خ ٚاحملبفلخ
هٍ ٝاٌـج١وخ ثبٌٛوبٌخ
ص.ة ، 1529 :زث ،ٟاإلِبضاد اٌوطث١خ ادلتحسح

اٌوٕٛاْ اٌرب٠سٞ
ضلُ اذلبتف

229710148511 ، 229710148331

ضلُ اٌفبوػ

229710148430

smalshara@moew.gov.ae

اٌرب٠س االٌىرتٟٔٚ
تمس ُ٠اٌتمط٠ط
تٛل١ن ادلؽئٛي هٓ تمس ُ٠اٌتمط٠ط اٌٛؿٕٟ
تبض٠د اٌتمسُ٠

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

ؼجتّرب 0212

0202

- 228 -

زٌٚخ اإلِبضاد اٌوطث١خ ادلتحسح
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

 0.1ادلٛالن اإلٌىرت١ٔٚخ ٌجوغ ادلإؼؽبد اٌج١ئ١خ اٌوبٍِخ يف اٌسٌٚخ

ادلٛلن اإلٌىرتٟٔٚ

ادلإؼؽخ اٌج١ئ١خ
ٚظاضح اٌج١ئخ ٚادل١بٖ

www.moew.gov.ae

٘١ئخ اٌج١ئخ أثٛكجٟ

www.ead.ae

ادلطوع اٌسٚيل ٌٍعضاهخ ادلٍح١خ

www.biosaline.org

ِطوع اٌجحٛث اٌج١ئ١خ ثٕبز ٞتطاث اإلِبضاد
ربئعح ظا٠س اٌس١ٌٚخ ٌٍج١ئخ

www.zayedprize.org.ae

رلّٛهخ اإلِبضاد ٌٍتبض٠د اٌـج١وٟ

www.enhg.org

رلّٛهخ زثٌٍ ٟتبض٠د اٌـج١وٟ

www.godubai.com/citylife/dubai
history.asp

جلٕخ ؼزالد اٌـٛ١ض ثبإلِبضاد

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ

www.torath.ae/ar/b-cer.htm

www.uaeinteract.com/nature
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ٍِحك ضلُ ()0
اٌتمسَ احملطظ ضل ٛثٍٛى أ٘ساف اإلؼرتات١ز١خ اٌوبدل١خ حلفق إٌجبد ٚثطٔبِذ اٌوًّ
ثشأْ ادلٕبؿك احملّ١خ
 1.0اٌتمسَ احملطظ ضل ٛثٍٛى أ٘ساف اإلؼرتات١ز١خ اٌوبدل١خ حلفق إٌجبد

كصر مؤمتص املوكـني ؿًل اثفاكِة اًخيوع اًحَوًويج اذلي اهـلس يف مسًية الُاي (اجصًي  )1001وضؽ إسرتاثَجَة ؿاملَة ًعون
اًيحااتت  ،هتسف ُشٍ اإلسرتاثَجَة إيل وكف اًفلس احلايل واملس متص ٌَخيوع اًيحايت  ،مكضارنة ملاكحفة اًفلص واًخمنَة
املس خسامة .ثـخرب ُشٍ اإلسرتاثَجَة أًضا إضافة خسًسة الثفاكِة اًخيوع اًحَوًويج ألهنا أدذَت ألول مصة َُلك مىون من
ؿسة أُساف ًعون اًخيوع اًحَوًويج وثـىس ُشٍ األُساف مخسة موضوؿات مذـَلة تعون اًخيوع اًيحايت ويه:
 .2فِم وثوزَق اًخيوع اًيحايت
 .1ظون اًخيوع اًيحايت
 .1اس خزسام اًخيوع اًيحايت اس خزساما مس خساما
 .1ثوحَِ جصامج اًخـَمي واًوؾي اًـام حنو الاُامتم تلضااي اًخيوع اًيحايت  ،و
 .1حمنَة اًلسرات املخـَلة تعون اًخيوع اًيحايت.
حتوي دوةل اإلمارات اًـسًس من املواظن اًيت ًأوي اًـسًس من األهواع اًيحاثَة .جض متي اًحُئات األرضَة واملائَة واملياظق
اًعحصاوًة  ،اجلحال  ،اًسِول  ،اًس حزات  ،األرايض اًصظحة واملَاٍ اًححصًة.
 .2ثوخس مـض حة جبامـة اإلمارات اًـصتَة املخحسة .نٌل ًوخس مصنز تشور (حمسود) يف املصنز ادلويل
ٌَزراؿة املَحَة (.)ICBA
 .1إكامة حسًلة هحاثَة يف اًـني.
ً .1وخس ملرتح تإوضاء تيم ٌَحشور يف أتو ػيب ًددؽ خامـة اإلمارات ،مت جتمَؽ حنو  100ؾَية من ُشٍ
اًحشور حىت اآلن.

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ
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ً .1وخس ملرتح تإوضاء مـض حة وتيم ٌَحشور ًددؽ أاكدميَة اًححر اًـَمي ابًضاركة.
 .1اُمتت ادلوةل تإوضاء ٍلوؿَ من احملمَات اًربًة اخملععة ذلاًة تـغ أهواع اًيحااتت املِسدة ابالهلصاض
يف خمخَف أرخاء ادلوةل وتعفة ذاظة يف إمارة أتو ػيب.
 .6أوضأت وزارة اًحُئة واملَاٍ "احلسًلة اًيحاثَة اًعحصاوًة" يف مٌعلة داب تإمارة اًفجرية واًيت ثـخرب انرب
حسًلة هحاثَة ؿًل مس خوي دول اخلََج اًـصيب يف اًحُئة اًعحصاوًة  ،وثضم أنرث من  11هوؿا من
اًيحااتت اًصؾوًة اًيت ثيدرش يف امليعلة.
 .1يف دٌسمرب  ، 1006أؿَيت مجـَة اإلمارات ٌَحَاة اًفعصًة ؾن إظالق محةل وظيَة مىثفة من تني
أُسافِا األساس َة  ،حٌلًة أجشار اًلاف احملََة وزايدة أؿسادُا.
 .8ثًضط املؤسسات اًححثَة يف ادلوةل ،ذاظة خامـَ اإلمارات اًـصتَة املخحسة ،ؿًل دراسة اثص
اًيحااتت ادلدِةل ؿًل اًحُئة اًيحاثَة يف ادلوةل ،واكرتاح اًخوظَات املياس حة ٌَخـامي مؽ ُشا األمص.
 .9ثلوم خامـة اإلمارات تسراسة وثلِمي اًلعاء اًيحايت يف اٍىثري من احملمَات اًعحَـَة ودراسة ثوزًؽ
اًيحااتت احملََة ووس حة اًخلعَة ًِا.
ً .20ـخرب املصنز ادلويل ٌَزراؿة املَحَة ،وملصٍ دوةل اإلمارات اًـصتَة املخحسة ،من املصانز اًصائسة واًفصًسة
يف جمال اًخمنَة اًزراؾَة املَحَة ًُس ؿىل مس خوى مٌعلة اخلََج وادلول اًـصتَة فلط وإمنا ؿىل
املس خوى اًـاملي أًضا .وابًصمغ من حسازة ؾِسٍ فلس متىن من حتلِق اٍمتزي ؿىل اكفة املس خوايت
وأظحح ًيؼص إىل وضاظات املصنز نأوضعة حبثَة ممكةل ٌَححوث اًيت ثضعَؽ هبا مصانز اًححوث
ادلوًَة وثضلك ذاص ثكل اًيت ثـمي يف مٌعلة اًرشق األوسط واألدىن ووسط آس َا .ثوخس
اثفاكِات ثـاون تني املصنز ادلويل ٌَزراؿة املَحَة واجلِات اخملخعة ابدلوةل هتسف إىل الاس خفادة من
ذربات املصنز يف حتلِق نفاءة اس خزسام املوارد املائَة وحتسني اإلهخاحِة اًزراؾَة واًخوؾَة تأمهَة
اًخوسؽ يف زراؿة اًيحااتت اًيت حتمتي املَوحة ًخحلِق اًخمنَة اًحَئِة املس خسامة

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ
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 .22ؿسد هحااتت اًلامئة اذلصاء يف اإلمارات
اًفَورا اإلماراثَة موزلة من اًـسًس من اٍىذة املصحـَة واًصسائي واًححوث واًخلارٍص اًـَمَة .من املالحؼات املِمة ُو
أن كاًحَة اًيحااتت اًيادرة يه من اًيحااتت احلوًَة ( 229هوع متثي  )%11.1من اًيحااتت اًيادرة) تُامن ًوخس  11هوع
من اًيحااتت اًيادرة (متثي  )% 19ويحااتت مس خسمية .و ؿىل اًـىس من ذكل ،فان كاًحَة اًيحااتت املس خسمية يه
من اًيحااتت اًضائـة الاهدضار يف ادلوةل .واجلسول اًخايل ًوحض ثلِمي هحااتت اإلمارات حبسة ثعيَف الاحتاد ادلويل
ًعون اًعحَـة ( )IUCNحسة أهواع اًيحااتت اخملخَفةُ .شا اًـمي ُو ما مت اجنازٍ من إدارة ماكحفة اًخعحص
تلعاع املوارد املائَة واحملافؼة ؿىل اًعحَـة وذكل مضن اخلعة اإلسرتاثَجَة . 1020

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ
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تظٕ١ف االحتبز اٌسٚيل ٌظْٛ
اٌـج١وخ ()IUCN

هبض٠بد اٌجصٚض ٚاٌؽطاذػ
()gymnosperms and ferns

إٌجبتبد شٚاد اٌفٍمتني
احلم١م١خ)) Eudicots

إٌجبتبد شٚاد
اٌفٍمخ اٌٛاحسح

اإلمجبيل

()monocots
ِٙسز ثبالٔمطاع
()endangered

2

0

0

2

ِوطع ٌالٔمطاع
( )vulnerable

1

0

1

22

اٌمط٠جخ ِٓ اٌتٙس٠س
()Near threatened

28

1

9

10

شاد األّ٘١خ اٌمٍٍ١خ
()least concern

111

1

201

111

األٔٛام اٌت ٟال ٠تٛفط هٕٙب
ِوٍِٛبد وبف١خ

26

0

2

21

()data deficient
األٔٛام اٌت ٟمل تمnot ( ُ١
)evaluated
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 .21املساحات املزروؿة حمسودة ٌَلاًة .و كس كسرت حبوايل  1.6مََون دومن يف ؿام  1008وال جضمي
مساحات اًلاابت واًيت ثلسر  1.1مََون دومن  ،ومن املـصوف أن اًفسان ٌساوي ثلصًحا  1.1دومن.
أما املصاؾي اًعحَـَة فذلسر حبوايل  % 1من مساحة ادلوةل ومـؼم دوةل اإلمارات اًـصتَة املخحسة
حوايل  % 80مٌاظق حصصاوًة
 .21احملمَات اًعحَـَة املوحودة ابدلوةل متثي مـؼم املياظق اًِامة تَئِا يف ادلوةل.
 .21اًزراؿة ًـضوًة.
س َاسة ثعحَق اًزراؿة اًـضوًة يف ادلوةل إلهخاج اًلشاء اآلمن ثخَرط فامي ًًل-:
 .2احلعول ؿىل كشاء حصي وآمن ذايل من تلااي املحَسات واألمسسة اٍىاميوًة واحلس من ثَوث اًرتتة واملَاٍ
واًخلََي إىل أدىن حس من مجَؽ أصاكل اًخَوث.
 .1جضجَؽ اًزراؿة اًـضوًة ابدلوةل ٌسِم يف اًخلسم احملًل وادلويل.
 .1اًخًس َق واًخـاون تني اجلامـات واملصانز اًححثَة ًخوفري وإهخاج مسذالت اًزراؿة اًـضوًة ومن مَث ثلََي
الاس خرياد.
ؿسد املزارع اًـضوًة املسجةل يف دوةل اإلمارات ًحَف  11مزرؿة ؾضوًة مهنم  21مزرؿة ؾضوًة فـََا وؿسد
 11مزرؿة يف مصحةل اًخحول (اًخحول من اًزراؿة اًخلََسًة إيل اًـضوًة).
ً .21ـخرب اًخـَمي واًخوؾَة اًحَئِة تلضااي ظون احلَاة اًفعصًة أمص يف كاًة األمهَة  ،نٌل ًـخرب أداة إسرتاثَجَة
ًخحلِق اًعون املس خسام ظوًي األمسً .مت ثعحَق دعة ثـَميَة وثوؾوًة هتسف إىل جضجَؽ الاس خزسام
املس خسام ٌَموارد اًعحَـَة ُ ،شا ابإلضافة إىل ادلور اًصائس اذلي ثَـحَ ادلـَات األََُة يف ُشا اًضأن.
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ٍِحك ضلُ ()0.0
اٌتمسَ احملطظ ضل ٛثٍٛى أ٘ساف اإلؼرتات١ز١خ اٌوبدل١خ ٚثطٔبِذ اٌوًّ ثشأْ
ادلٕبؿك احملّ١خ

اٌغب٠بد

اٌغب٠خ ( )1ئٔشبء ٚتوع٠ع األٔلّخ
اٌٛؿٕ١خ ٚاإللٍ١ّ١خ ِٓ ادلٕبؿك
احملّ١ةةخ تىةة ْٛزاذٍةةخ يف شةةجىخ
هبدل١ةةةخ واؼةةةةٙبَ يف اٌغب٠ةةةةبد
اٌوبدل١خ ادلتفمخ هٍٙ١ب

اٌغب٠خ ( )0ئزضاد ادلٕبؿك احملّ١ةخ
يف اٌمـبهةةةةبد ِةةةةٓ ادلٕةةةةبكط
اٌـج١و١ةةخ األضػةة١خ ٚاٌجحط٠ةةخ
ً
األٚؼن ٔـبلةب ي١ةج ٠ةتُ حفةق
مج١ن أٔٛام اٌج١ئبد.

اذلسف
إن ادلوةل  ،إميا ًان مهنا تأمهَة حٌلًة اًحُئة واًخيوع اًحَوًويج  ،كس كامت مٌش أوادػص اًلػصن
املايض تسراسة الدذَار أمه املواكؽ املالمئة إلوضػاء امليػاظق احملمَػة يف دوةل اإلمػارات  .نػٌل
كامت تدضىِي اٌَجية اًوظيَة ٌَخيوع اًحَوًويج الحلاً .وكامت وزارة اًحُئػة واملَػاٍ توضػؽ
إوضاء احملمَات اًعحَـَة من أوًوايت اًـمػي اًػوظين ومت ثضػمني ُػشا اًضػأن يف اًلػاهون
رمق ً 11س ية  . 2999نٌل مت ابًخـاون مؽ اًسَعات اخملخعػة تإوضػاء اًـسًػس مػن احملمَػات
اًعحَـَة ابدلوةل .ومن ُشٍ احملمَات مػاُو مـَػن مػن كدػي اًَووسػىو نػأول َلَػة حمػَط
حِوى يف دوةل اإلمارات (َلَة املصوح) ومهنا ماُو مـَن َلَػة أرايض رظحػة ثددػؽ إثفاكِػة
رامسار (َلَػة رأس اخلػور تػسيب)  ،ابإلضػافة إيل َلَػة وادي اًورًـػة ويه مص ػة الن
حىون موكـا مسرخا ؿىل الحئة رامسار ًألرايض اًصظحة.
إن املياظق احملمَة اًلامئة وامللرتحة يف دوةل اإلمارات جضمي خمخَف اًحُئات املوحودة ابدلوةل
 ،اًربًة ،اًساحََة واًححصًة .

اٌغب٠خ ( )3حتؽٓ وجري يف ختـ١ؾ
ٚئزاضح ادلٕةةبؿك احملّ١ةةخ ،لةةبئُ
هٍ ٝأؼبغ ادلٛالن.

ثلوم وزارة اًحُئة واملَاٍ ابًخـاون مؽ اًسَعات اخملخعة يف إؿساد وثيفِش دعط إلوضاء
وإدارة احملمَات اًعحَـَة ابدلوةل وإؿساد ادلراسات واًححوث ؿىل املياظق احملمَةُ .شا وكس
مت إدراج حتسًر اإلسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَمحمَات اًعحَـَة ونشا اإلسرتاثَجَة اًوظيَة
ٌَخيوع اًحَوًويج مضن دعط اًوزارة ؾن 1021-1022

اٌغب٠خ ِٕ :4ةن ٚختف١ةف اٌٛلةن
اٌؽٍجٌٍ ٟتٙس٠ةساد اٌطئ١ؽة١خ
اٌٛالوخ هٍ ٝادلٕبؿك احملّ١خ.

إن اٍهتسًسات اًصئُس َة اًواكـة ؿىل املياظق احملمَة يه اًصؾي اجلائص واًخَوث ثض ىت أهواؿَ
ابإلضافة إىل الاس خزسام كري املس خسام ملوارد احملمَة احلَة وكري احلَة .ويف ُشا اًعسد ًأيت
اًلاهون رمق ً 11س ية  2999واملـسل ابًلاهون رمق ً 22س ية  1006يف اًحاب اًسادس مٌَ
واذلي ٌضمي اإلحصاءات واملـاًري اخلاظة حبٌلًة اًخيوع احلَوي يف احملمَات اًعحَـَة .وًأيت
اًلاهون رمق ً 11س يَ  2999واخلاص حبٌلًة وحمنَة واس خلالل اًرثوات املائَة احلَة ابدلوةل.

اٌغب٠ةةخ :5إٌٙةةٛع ثبإلٔظةةبف
ٚتمبؼُ ادلٕبفن.

إن حٌلًة اًخيوع اًحَوًويج واٍاكئيات اًربًة ؾن ظصًق إكامة املياظق احملمَة ًـود ابًيفؽ ؿػىل
ادلَػؽ .فِػ ي جضػػلك تيػوك حِيَػػة ظحَـػي ٌَخيػوع اًحَوًػػويج وضػٌل ًان السػ متصار تلػاء األهػواع
وحفغ اًرتاث اًعحَـي واًثلايف ٌدلوةل  .ومن ُػشا امليعَػق مت ختعػَط امليػاظق احملمَػة يف
اإلمارات  .نٌل اؾمتست وزارة اًحُئة واملَاٍ اخلعة اإلسرتاثَجَة ( )1021-1022اًػيت مػن أمه
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تيودُا اكرتاح إكامة ص حىة من املياظق احملمَة جضمي اكفة اًحُئات يف ادلوةل.
اٌغب٠خ  :6توع٠ةع ٚوفبٌةخ ئشةطان
اجملتّوةةةبد األطةةةٍ١خ ٚاحملٍ١ةةةخ
ٚأطحبة ادلظٍحخ ادلوٕ١ني.

ثلوم ادلوةل مبضارنة اًساكن احملََني يف املياظق احملمَة .وثرصح وزارة اًحُئة واملَاٍ
ٌَمواظيني تإوضاء مصانز إنثار ٌَحَواانت اًربًة املِسدة ابالهلصاض ظحلا ًإلرصادات
املوضوؿة  .نٌل ثخـاون اًوزارة مؽ وزارة اًخـَمي تدٌؼمي رحالت ًعالب املسارس إىل احملمَات
اًواكـة حتت إدارهتا

اٌغب٠خ  :7تمس ُ٠ؼ١بؼخ دتى١ٕ١خ
ٚث١ئةةخ ِإؼؽةة١خ ٚارتّبه١ةةةٗ
التظبز٠خ ٌٍّٕبؿك احملّ١خ.

ًمت إدراج احذَاخات احملمَات س يو ًاي مضن مزياهَة اًسَعات اخملخعة .نٌل أهَ من اخملعط أن
ًمت مس خلد ًال إوضاء هؼام ٌَجواًني يف املياظق احملمَة  ،مضن اخلعة اإلسرتاثَجَة -1022
 1021ثضان ثعوٍص احملمَات اًعحَـَة.

اٌغب٠ةةخ  :8ثٕةةبء اٌمةةسضاد هٍةةٝ
ختـةة١ؾ ٚئٔشةةبء ٚئزاضح ادلٕةةبؿك
احملّ١خ.

ٌضارك موػفو احملمَات يف ورش اًـمي وادلورات اًخسرًخِة داذي وذارج اًحالد يف جمال
ختعَط وإوضاء وإدارة املياظق احملمَة .واًيت ثلعي املوضوؿات اًخاًَة:
 اًخرعَط إلوضاء احملمَات اًعحَـَة. إدارة املياظق احملمَة
 مصاكدة اًعَور واًخحجَي
 -اإلنثار يف األرس

اٌغب٠خ ٚ :9ػةن ٚتـج١ةك ٔٚمةً
تىٌٕٛٛر١بد ِٕبؼجخ ٌٍّٕةبؿك
احملّ١خ.

*ثلػوم اًسػػَعات اخملخعػة توضػػؽ دعػػط إدارة امليػاظق احملمَػػة  ،مػػؽ األذػش تـػػني الاؾخحػػار
دعوظَة لك مٌعلة ووضـِا الاس خثٌايئ وكسرة اجلِاز اًفػين اًلػاع ؿَهيػا ؿػىل ثيفِػش دعػة
اًـمي املوضوؿة.
*ثوفري س َارات جمِزة ومزودة ابٍاكمريات ملصاكدة احملمَات.
*مت الاىهتاء مضن دعة وزارة اًحُئة واملَاٍ ؾػن اًسػ ية  1020مػن إدراج كاؿػة تَػاانت ؾػن
احملمَات اًعحَـَة ابدلوةل ًخىون مبثاتة انفشة ؿًل ثصوات ادلوةل اًػيت مت حٌلٍهتػا وحىػون أداة
ُامة من اخي رفؽ اًوؾي اًحُيئ ٌَمواظيني.
ثسرج مزياهَة احملمَات اًعحَـَة مضن املزياهَة اخلاظة ابًسَعات اخملخعة.

اٌغب٠ةةةخ  :11توع٠ةةةع االتظةةةبي
ٚاٌتخم١ف ٚتٛه١خ اجلّٛٙض.

ثوفص جصامج اًخوؾَة اًحَئِة توزارة اًحُئة واملَاٍ ابًخـاون مؽ اًسَعات اخملخعة ٌَجمِور
املـَومات املخـَلة ابملياظق احملمَة وذكل ؾن ظصًق اٍىذَحات و اًحوسرتات اًخوؾوًة

اٌغب٠ةةخ  :12وفبٌةةخ االؼةةتساِخ
ادلبٌ١خ ٌٍّٕبؿك احملّ١خ ٚاٌةٕلُ
اٌٛؿٕ١ةةخ ٚاإللٍ١ّ١ةةخ ٌٍّٕةةبؿك
احملّ١خ.
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ابإلضافة إىل سَسةل من احملارضات املخـَلة ابحملمَات اًعحَـَة واًخيوع اًحَوًويج ابدلوةل
وذكل يف اجلامـات واملسارس وأمبهن جتمؽ ادلِور.
اٌغب٠خ ٚ :10ػن ٚئلطاض ادلمب١٠ػ
اٌسٔ١ب ٚأفؼً ادلّبضؼبد ٌٍةٕلُ
اٌٛؿٕ١ةةخ ٚاإللٍ١ّ١ةةخ ٌٍّٕةةبؿك
احملّ١خ.

مت إؿساد اإلسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَمحمَات اًعحَـَة ( )1006من كدي اٌَجية اًوظيَة ٌَخيوع
اًحَوًويج واًيت ثخىون من ذمثَني من خمخَف اجلِات املـيَة ومن اخملخعني وذوي اٍىفاءة
يف جماهلم  ،ومت إدراج حتسًر ثكل اإلسرتاثَجَة مضن دعة اًوزارة 1021-1022

اٌغب٠ةةخ  :13تم١ةة ُ١وفةةبءح ئزاضح
ادلٕبؿك احملّ١خ ٚحتؽٕٙ١ب.

ثوفص اًخلارٍص ادلورًة اًيت ًمت إؿسادُا من كدي مسٍصي احملمَػات املـَومػات اٍاكفِػة ًخحسًػس
وضؽ احملمَات من حِر متخـِا ابذلاًة و حمافؼهتا ؿىل اًخيوع اًحَوًويج.
*سُمت اًخـاون مؽ الاحتاد ادلويل ًعػون اًعحَـػة واجلِػات املـيَػة ابدلوةل حنػو إحػصاء ثلِػمي
صامي ٌَمياظق احملمَػة يف ادلوةل امللامػة وامللرتحػة حبَػر ًخضػمن ذكل دراسػة نفػاءة إدارة
املياظق احملمَة امللامػة ،واكػرتاح دعػط إدارة ٌَميػاظق امللرتحػة مكحمَػات تـػس اًخأنػس مػن
ظالحِهتا ذلكل.
ثلوم اًسَعات اخملخعة ابملصاكدة ادلورًة يف احملمَػات ًوضػـِا وثيوؾِػا اًحَوًػويج يف احملمَػة
ونشكل من ذالل اًزايرات ادلورًة اًيت ًػمت حىثَفِػا ذػالل مػوامس جهػصة اًعَػور ملالحؼػة
أهواؾِا وأؿسادُا ونشكل من ذالل املسوحات املومسَة وذاظة يف فعي اًصتَؽ ًخفلس هوؾَػة
اًلعاء اًيحايت ٌَمياظق احملمَة.
*مت ادذَار مواكؽ املياظق احملمَة اًلامئة وامللرتحة يف ادلوةل تياء ؿىل دراسات ؿَمَة الدذَػار
أفضػػي املواكػػؽ اجلػػسٍصة ابذلاًػػة أذػػشاً ابالؾخحػػار مواكـِػػا اجللصافِػػة ،حىوًياهتػػا املورفوًوحِػػة
وثيوؾِا اًحَوًويج سواء احلَواهَة أو اًيحاثَة أو امليؼص اًـام .
*نٌل أن املياظق اًلامئة مهنا ًمت إدارهتا تواسػعة دعػط إدارة مسروسػة ًػمت مصاحـهتػا دورايً،
هتسف إىل ثـزٍز وثعوٍص امليعلة احملمَة واًخَلن من اسػ متصارُا يف أداء دورُػا احلَػوي اذلي
أوضأت ألخهل.

اٌغب٠خ  :14تمٚ ُ١١ضطةس احلبٌةخ
ٚاالجتب٘بد يف ادلٕبؿك احملّ١خ.
اٌغب٠خ  :15وفبٌخ ئؼٙبَ ادلوةبضف
اٌوٍّ١ةةةةخ يف ئٔشةةةةبء ٚفبهٍ١ةةةةخ
ادلٕبؿك احملّ١ةخ ٔٚلةُ ادلٕةبؿك
احملّ١خ.

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ
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اٌطؤ٠خ ادلؽتمجٍ١خ

ثرتنز أُساف املصحةل اًلادمة ؿًل:
.2

حتلِق اًخمنَة املس خسامة ٌَمحمَات اًعحَـَة ودمعِا ٌَخمنَة الاكذعادًة والاحامتؾَة.

.1

حاكمي اًـمي اًوظين ًعون اًخيوع اًحَوًويج وثلََي مـسل فلس اًخيوع اًحَوًويج (ُسف .)1020

.1

اًلسرات املؤسس َة واًخلٌَة واًدرشًـَة واًخيفِشًة حٌلًة اًعحَـة

.1

وضؽ اخلعوط اإلرصادًة إلوضاء احملمَات اًعحَـَة ومبا ًامتى مؽ اًَِئات ادلوًَة ذات اًعةل ؿًل سخِي
املثال الاحتاد ادلويل ًعون اًعحَـة (.)IUCN

.1

سُمت اًرتنزي ؿًل املىوانت اًصئُس َة اًخاًَة:
 )2حٌلًة مىوانت اًخيوع اًحَوًويج وذكل من ذالل اًدضجَؽ ؿًل ظون اًخيوع اًحَوًويج.
 )1ثيوع األهؼمة اًحَئِة واملياظق اإلحِائَة ذات األمهَة ادلوًَة واًدضجَؽ ؿًل ظون اًخيوع
اًحَوًويج من ذالل حتسني اًوضؽ اًلاع ًألهواع املِسدة .
 )1مـاجلة اٍهتسًسات اًواكـة ؿًل اًخيوع اًحَوًويج من ذالل اإلكالل من اًضلوط اًياص ئة ؾن
ضَاع املوائي ومـاجلة اًخحسايت اًيت ثواخَ اًخيوع اًحَوًويج واًياص ئة ؾن ثلري املياخ.
 )1حفغ اًخيوع الاحامتؾي واًثلايف ٌَمجمتـات احملََة من ذالل حٌلًة املٌلرسات اًخلََسًة
 )1نفاةل ثلسمي املوارد املالمئة وذكل من ذالل حتسني اًلسرات املاًَة واًخرشًة واًخلٌَة
واًخىٌوًوحِة ؿًل ثيفِش ظون اًخيوع اًحَوًويج.
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ادلطارن
ادلطارن اٌوطث١خ:
 .2اًحُئة اًربًة يف إمارة أتو ػيب – َُئة اًحُئة  -أتو ػيب
 .1ادلًَي اًدرشًـي اٍمنوذيج الاسرتصادي اًـصيب ذلاًة اًحُئة ( )1009خامـة ادلول اًـصتَة.
 .1أمحس صبهص :احملمَات اًعحَـَة يف اًوظن اًـصيب ( ،)1000دار اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصة
 .1ثلصٍص امليخسى اًـصيب ٌَحُئة واًخمنَة ( )1009اًحُئة اًـصتَة ،ثلري املياخ ،أثص ثلري املياخ ؿًل اًحدلان اًـصتَة –
حتصٍص مععفي نٌلل ظَحة وجنَة ظـة
 .1حٌلًة اًحُئة ( .)1009مجـَة اإلمارات ٌَحَاة اًفعصًة ابًخـاون مؽ اًعيسوق اًـاملي ًعون اًعحَـة
 .6مخُس ؾحس اًصمحن رداد ( .)1009دًَي اإلحعاءات اًحَئِة – اإلدارة املصنزًة ًإلحعاء  -وزارة الاكذعاد –
اإلمارات اًـصتَة املخحسة
 .1ؿًل ؾوض سامل اًـمودي ( )1001مرشوع ادلراسة األوًَة ًلاؿسة املـَومات اًحَئِة ٌَمحمَات اًعحَـَة يف
دوةل اإلمارات اًـصتَة املخحسة ،اًيسوة اًوظيَة األوىل حول اإلدارة املس خسامة ٌَمحمَات اًعحَـَة يف دوةل
اإلمارات اًـصتَة املخحسة ،ديب  18 – 11إجصًي .
 .8جمةل اإلمارات واًخمنَة ( ،)1001احملمَات اًعحَـَة :فوائس تال حسود .اًـسد اًساتؽ سخمترب .ظفحات 16 – 12
،

ثعسرُا

اًَِئة

اٌتمط٠ط اٌٛؿٕ ٟاٌطاثن هٓ اٌتٕٛم اٌجٌٛٛ١رٟ
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