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التقريـر الوطنـي الخامـس لمملكـة البحريـن لالتفاقيـة المتعلقـة بالتنـوع
الحيـوي

مارس
2015م

كلمة رئيس المجلس األعلى للبيئة
تنعم مملكة البحرين بمظاهر متنوعة من عناصر التنوع الحيوي التي
يتصف بعضها بأهمية اقليمية وعالمية بارزة ،ومع تسارع النهضة
التنموية المضطردة التي تشهدها المملكة فإن هذا التنوع الهام
يتعرض بمستوياته المختلفة إلى ضغوطات بشرية تتفاقم حدتها مع
الوقت .لذا فقد بذلت مملكة البحرين جهودا حثيثة سعيا إلى تعزيز
تدابير الحفاظ على عناصر التنوع الحيوي وضمان استدامة الخدمات
البيئية واالقتصادية والثقافية والتعليمية التي تقدمها.
وحيث أن هذه الجهود تتطلب تضافر جميع المؤسسات واألفراد المعنيين بقضايا التنوع البيولوجي
الذي يمس مختلف أوجه الحياة في المملكة  ،فقد تم إقرار تشكيل "اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع
الحيوي" بقرار رقم ( )44و( )81لسنة 2011م ،لتسعى إلى تأطير السياسات البيئية وتوجيه الجهود
الوطنية المبذولة من قبل مختلف القطاعات والمؤسسات واألفراد لتعزيز الحفاظ على التنوع الحيوي
واستيفاء االلتزامات اإلقليمية والدولية لمملكة البحرين ذات الصلة.
كما كانت مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي استجابت للمبادرة الرائدة التي أطلقها
برنامج األمم المتحدة للبيئة الداعية إلى تطبيق نهج النظام اإليكولوجي على المستويين الوطني
واإلقليمي ،بهدف السعي إلى الحفاظ على سالمة النظم البيئية والخدمات التي تقدمها من خالل
المعالجة الشمولية المستندة على مبادئ التنمية المستدامة والقائمة على مشاركة واسعة للشركاء
المعنيين .حيث نفذت مملكة البحرين مشروع طموح بهدف إدراج نهج النظام اإليكولوجي في
سياساتها البيئية الوطنية .
ووفقا ألحكام المادة ( )26من االتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي فإن على األطراف موافاة األمانة
التنفيذية لالتفاقية بتقارير وطنية دورية تستعرض خاللها الجهود المبذولة من قبلها في سبيل تنفيذ
أحكام االتفاقية .وضمن هذا اإلطار ،فقد تم إعداد "التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين المقدم
لالتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي" كاستجابة لقرار مؤتمر األطراف ) (VIII/14الذي يدعو الدول
المصادقة على االتفاقية إلى موافاة األمانة التنفيذية بتقاريرها الوطنية الخامسة.
وفي هذا السياق ،فقد تم إعداد هذا التقرير الذي يعكس حرص مملكة البحرين على االلتزام بأحكام
وقرارات اتفاقية التنوع الحيوي الموقع عليها في عام 1992م ،حيث تم اعداد هذا التقرير ليسلط
الضوء على وتيرة التقدم في تنفيذ البرامج والقرارات المنبثقة عن اتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي
باالعتماد على الخطوط االرشادية الصادرة عن االتفاقية "خطوط استرشادية بشأن التقرير الوطني
الخامس" والدليل االسترشادي المساند له" باإلضافة الى تقرير مملكة البحرين الرابع المعد في
عام 2012م كخط مرجعي.
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آملين أن نكون قد وفقنا في عرض كل الجوانب المتعلقة بالتنوع الحيوي في مملكتنا الغالية ،راجين
من المولى العلي القدير العون في سعينا الدائم والدؤوب للمحافظة على التنوع الحيوي في مملكة
البحرين من أجل غدا افضل ألجيالنا في المستقبل.

عبدهللا بن حمد آل خليفة
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى
رئيس المجلس األعلى للبيئة
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شكـر وتقديـر
يتوجه المجلس األعلى للبيئة بموفور الشكر والتقدير للجهات التي ساهمت في توفير البيانات
والمعلومات التي استند عليها إلعداد هذا التقرير والتي كانت لها إسهامات جلية في إثرائه ،ومن أبرز
تلك الجهات :شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،
والجهاز المركزي للمعلومات ،وجامعة البحرين ،والجمعيات األهلية .كما يثمن المجلس األعلى للبيئة
أيضا دور جميع األفراد الذين ساهموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تقديم المشورة الفنية أو
توفير المعلومات أو مراجعة النص أو أي شكل من أشكال المساهمات التي كان لها حتما دور مهم
في إثراء هذا التقرير الذي يحمل بصمة الجميع.
كما يتوجه المجلس األعلى للبيئة بالشكر الجزيل إلى المرفق العالمي للبيئة ( )GEFوبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ( )UNEPعلى الدعم المالي الذي قدموه إلعداد وإخراج وطباعة هذا التقرير ضمن
إطار تنفيذ "مشروع تحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي وإعداد التقرير
الوطني الخامس لمملكة البحرين المتعلق بإتفاقية التنوع الحيوي".
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الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة

2

السيد عبد القادر سعيد خميس القائم بأعمال إدارة التنوع الحيوي
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اآلنسة ريم المعال

مدير مشروع تحديث االستراتيجية وخطة العمل
الوطنية للتنوع الحيوي في مملكة البحرين

تم مراجعة التقرير النهائي من قبل الدكتورة إلسا ستوت الخبيرة الدولية للمشروع.
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حالة واتجاه الموائل الرئيسية في مملكة البحرين والضغوطات التي
تعرضت لها خالل الفترة 2014/2011م ،مسردة وفقا ً للنظم البيئية التي
تنتمي إليها.
عدد األنواع المعرفة في مملكة البحرين موزعة على المجموعات
التصنيفية الرئيسية (المجلس األعلى للبيئة2011 ،م).
حالة واتجاه األنواع الرئيسية في مملكة البحرين والضغوطات التي
تعرضت لها خالل الفترة 2014/2011م ،مسردة وفقا ً للمجموعات
التصنيفية التي تنتمي إليها.
حالة واتجاه األصناف والسالالت الرئيسية في مملكة البحرين
والضغوطات التي تعرضت لها خالل الفترة 2014/2011م.
حالة واتجاه الضغوطات والتهديدات التي أثرت على عناصر التنوع
الحيوي في مملكة البحرين خالل الفترة 2014/2011م.
التقدم المحرز في تنفيذ البرامج المدرجة في اإلستراتيجية وخطة العمل
الوطنية للتنوع الحيوي (2008م) خالل الفترة 2014/2011م.
قائمةةةة مختةةةارة بتشةةةريعات قانونيةةةة اقةةةرت خةةةالل الفتةةةرة 2014-2011م
والتي تساهم في تعزيز إدماج إعتبارات التنوع الحيوي.
أمثلة مختارة توضح إدماج اعتبارات التنوع الحيوي في القطاعات
األخرى.
أمثلةةةة مختةةةارة توضةةةح مسةةةاهمات ممثلةةةي المجتمةةةع المةةةدني خةةةالل الفتةةةرة
2014-2011م فةةةةةي تنفيةةةةةذ المشةةةةةاريع والبةةةةةرامج واألنشةةةةةطة المتعلقةةةةةة
بالتنوع الحيوي في مملكة البحرين.
قائمة مختارة باإلتفاقيات والبروتوكوالت اإلقليمية والدولية المتعلقة بالتنوع
الحيوي التي انضمت إليها أو صادقت عليها مملكة البحرين.
جهةةةةةةةةود مملكةةةةةةةةة البحةةةةةةةةرين التةةةةةةةةي بةةةةةةةةذلتها خةةةةةةةةالل الفتةةةةةةةةرة -2011
2020م فةةةةةةةةي سةةةةةةةةبيل تحقيةةةةةةةةق أهةةةةةةةةداف آيشةةةةةةةةي للتنةةةةةةةةوع الحيةةةةةةةةوي
2020م.
مواقع الكترونية مختارة تتضمن بيانات ومعلومات تتعلق بالتنوع الحيوي
في مملكة البحرين.
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الجزر المؤلفة لممكلة البحرين والمياه اإلقليمية المحيطة بها ،كما تبدو
بعض الشعاب المرجانية (الفشوت) ومهاد محار اللؤلؤ (الهيرات) المهمة
(2006، BCSRم).
مستعمرة تكاثر غراب البحر السوقطري ( Phalacrocorax
 )nigrogularisعلى جزر حوار ،ممكلة البحرين (المصدرJuhani :
2006 ، Kyyroم).
بعض الخدمات الرئيسية التي تقدمها النظم البيئية في مملكة البحرين.
مقارنة بين األجمالي األنتاج السمكي (طن متري) والقيمة السوقية (دينار
بحريني) بين األعوام 2000م و2012م للثروات السمكية في مملكة
البحرين (ادارة الثروة السمكية2013 ،م).
التغيير في حجم األنتاج النباتي والحيواني خالل السنوات 2013-2011م
في مملكة البحرين (شؤون الزراعة والثروة السمكية2014 ،م).
اإلنزال السنوي (طن متري) لألسماك ،والقشريات ،والربيان والرخويات
وقناديل البحر المصطادة خالل الفترة 2013-2004م (إدارة الثروة
البحرية2014 ،م).
فالح بحريني يجمع الرطب من أحد النخيل المنتمية للصنف المعروف
محليا بالخنيزي (المصدر :المجلس األعلى للبيئة).
زيادة عدد السكان بمملكة البحرين بين الفترة 2012-1991م (المصدر:
جهاز المركزي للمعلومات).
أعداد النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمراء التي تم معالجتها وإزالتها
خالل بالضافة األعوام 2013-2011م (شؤون الزراعة والثروة السمكية،
2014م).
المناطق الساحلية المرشحة للغمر بواسطة مياه البحر في حال ارتفاع
منسوب سطح البحر (المجلس األعلى للبيئة2012 ،م).
نسبة القطاعات والشركاء المعنيين بقضايا التنوع الحيوي كما حددها
المشاركون في الورشة االفتتاحية لمشروع تحديث االستراتيجية وخطة
العمل الوطنية للتنوع الحيوي (المجلس األعلى للبيئة2013 ،م).
ورشة العمل االفتتاحية لمشروع تحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنية
للتنوع الحيوي في مملكة البحرين المنعقدة في  3-2أكتوبر 2013م
(المصدر :المجلس األعلى للبيئة).
ورشة العمل الوطنية حول مؤشرات المتعلقة بالتنوع الحيوي في مملكة
البحرين المنعقدة في  29نوفمبر 1-ديسمبر 2011م (المصدر :المجلس
األعلى للبيئة).
القطاعات والمؤسسات التي أدرجت أو التي في طور إدراج إعتبارات
التنوع الحيوي في سياساتها وبرامجها ومشاريعها.
المشاركون في إحدى ورش العمل الوطنية التي نظمت ضمن إطار
مشروع تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في مملكة البحرين (المصدر:
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المجلس األعلى للبيئة).
أمثلة مختارة توضح مساهمات ممثلي المجتمع المدني في البرامج المتعلقة
بالتنوع الحيوي (أ :المسح البحري الذي أجرته جمعية الحفاظ على أسماك
القرش  ،ب :المسح البحري الذي أجرته جمعية البحرين للبيئة ،ج:
الدراسة التي أجرتها حركة الشباب العربي لتغير المناخ – البحرين ،د:
أحد المحاضرات التوعوية التي تم تنظيمها من قبل نادي باربار حول القيمة
الحضارية واالجتماعية لساحل قرية باربار.
جمع البذور وزراعة شتالت القرم في مناطق ساحلية مختارة من خليج
توبلي ودوحة عراد خالل موسم البذور في 2013م (المصدر :المجلس
األعلى للبيئة).
البرامج الرئيسية التي تعكس األولويات الوطنية لتعزيزالتنوع الحيوي في
مملكة البحرين وما يقابلها من أهداف آيشي.
نماذج للنباتات المحلية المعروضة في معرض البحرين الدولي للحدائق
بهدف نشر الوعي حول أهمية التنوع النباتي لتعزيز األمن الغذائي.
عدد مصائد ذبابة الفاكهة وسوسة النخيل وملحقاتها التي تم توزيعها على
المزارعين وأصحاب الحدائق مجانا ً بين الفترة 2014-2011م (األعداد
الواردة في عام 2014م هي من شهر يناير وحتى نهاية شهر مايو –
شؤون الزراعة والثروة البحرية2014 ،م).
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الخالصـة التنفيذيــة
بالرغم من محدودية المساحة الجغرافية للمملكة البحرين والظروف المناخية السائدة في المنطقة إال
أنها تضم مظاهر ذات تنوع حيوي هام على المستوى اإلقليمي والدولي ،حيث انها تأوي في جزيرة
حوار أكبر مستعمرة لتكاثر غراب البحر السوقطري ( ،)Phalacrocorax nigrogularisكما
وتحتضن المياه اإلقليمية لمملكة البحرين جزء من قطيع بقر البحر ( )Dugong dugonالمتواجد
في الخليج العربي والذي يعد األكبر في العالم بعد أستراليا.
ومن جانب آخر ،تضم مملكة البحرين موقعين مسجلين ضمن قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية
الدولية المنبثقة عن اتفاقية األراضي الرطبة".رامسار" ،وهما جزر حوار وخليج توبلي .ويبلغ عدد
المحميات في مملكة البحرين ستة محميات كما أن البحرين تسعى إلعالن محميتها السابعة بعدما تم
تسجيل منطقة الهيرات الشمالية التي تشمل كل من"نجوة وهير بولثامة ،وهير بوعمامة ،وهير شتية"
في قائمة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي في سنة 2012م.
وتجدر اإلشارة إلى أن للتنوع الحيوي في مملكة البحرين أهمية أقتصادية وأجتماعية وتراثية عالية،
حيث توفر النظم البيئية المختلفة خدمات بيئية غنية وهامة لرفاه االنسان منها الغذاء والماء وتنقية
الهواء وحماية السواحل وغيرها .باإلضافة إلى ذلك فقد ساهمت بعض النظم البيئية في صقل هوية
البحرين منها العيون الطبيعية وبساتين النخيل القيمة.
وبالرغم من الجهود المبذولة لحماية التنوع الحيوي في مملكة البحرين ،إال أنه يتعرض إلى
ضغوطات من ابرزها التضخم السكاني ،والزحف العمراني ،واستنزاف المياه الجوفية ،والتلوث
البيئي ،واألنواع الغريبة الغازية ،والصيد الجائر ،وتغير المناخ .وبصورة عامة تشهد معظم النظم
البيئية خصوصا في جزيرة البحرين الرئيسية تدهورا وتقلصا حادا بسبب الضغوطات المختلفة.
وبالرغم من ذلك ،فأن النظم البيئية المتواجدة على الجزر اآلخرى مازالت تحتفظ بحالتها الطبيعية
خصوصا على جزر حوار.
أما بالنسبة لحالة التنوع الحيوي على مستوى األنواع ،فقد تم التعرف على ما ال يقل عن  1361نوعا
من الكائنات الحية المنتمية إلى مختلف المجموعات التصنيفية الرئيسية .وبالرغم من عدم وجود
مسوحات ودراسات حديثة حول حجم مجموعات هذه الكائنات ،إال أن آراء الخبراء المحليين تشير
إلى احتمال تراجع أعدادها بسبب تزايد الضغوطات عليها وتقلص موائلها .عالوة على ذلك ،ال تتوفر
دراسات متخصصة تسلط الضوء على التنوع الجيني لألنواع الفطرية أما بالنسبة لألنواع المستأنسة
بصورة عامة فقد حافظت سالالت الحيوانات العربية األصيلة على حالتها الجيدة.
وقد سعت مملكة البحرين إلى تعزيز تنفيذ محاور اتفاقية التنوع الحيوي من خالل تنفيذ عدد من
المشاريع الوطنية منها على سبيل المثال ،تنفيذ مشروع رائد على المستوى اإلقليمي يهدف إلى إدراج
نهج النظام االيكولوجي ( )Ecosystem Based Approachفي االستراتيجيات والخطط
والتشريعات القانونية والمشاريع البيئية للحفاظ على سالمة النظم البيئية والخدمات التي تقدمها من
خالل المعالجة الشمولية المستندة على مبادئ التنمية المستدامة والقائمة على مشاركة واسعة للشركاء
المعنيين في مملكة البحرين .وتضمن هذا المشروع دراسة حالة تطبيق نهج النظام االيكولوجي
لتعزيز الحماية البيئية في نجوة بولثامة وهير شتية وهير بوعمامة .كما تم إعداد عدد من الدراسات
بهدف إبـراز القيمـة اإلقتصـاديـة واالجتماعية والثقافية لخدمـات النظـم اإليكولوجيـة في بيئة
الهيرات .وقد نفذت إدارة الثروة السمكية بوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
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مشروعا يهدف إلى زيادة المخزون السمكي في مملكة البحرين من خالل انزال األرياف الصناعية
التي يؤمل أن تساهم في إسترداد المستوى اآلمن لألرصدة السمكية في مملكة البحرين.
وبةةةذلت مملكةةةة البحةةةرين جهووووداث حةيةوووة سوووعيا ث منهوووا لتحقيوووق وبلووووغ أهوووداف آيشوووي للتنووووع الحيووووي
2020م المضوووومنة فووووي الرطووووة االسووووتراتيجية العالميووووة للتنوووووع الحيوووووي 2020-2011م ،وتحقيووووق
األهوووداف االنمائيوووة ل لفيوووة 2015م .منهوووا علوووى سوووبيل المةوووال ،إشةةةـراك المجتمةةةـع المدنةةةـي فةةةي عةةةدة
برامةةةـج تهةةةدف إلةةةى إعةةةـادة تأهيةةةـل الموائةةةل المتةةةدهورة مثةةةل الشةةةعاب المرجانيةةةة ،والتوسةةةع فةةةي
زراعةةةة النباتةةةات المحليةةةة المسةةةتخدمة فةةةي الطةةةب الشةةةعبي فةةةي حديقةةةة محميةةةة العةةةرين .وخالالالالل
الفتالالرة 2014-2011م بالالذلت مملكالالة البحالالرين جهةةةودا حثيثةةةة لةةةدمج اعتبةةةارات التنةةةوع الحيةةةوي فةةةي
السياسةةةات والبةةةةرامج واألنشةةةةطة والمبةةةةادرات القطاعيةةةة ،فقةةةةد قامةةةةت شةةةةئون الزراعةةةة بةةةةوزارة
األشةةةةغال وشةةةةئون البلةةةةديات والتخطةةةةيط العمرانةةةةي بةةةةدعم المةةةةزراعين وتشةةةةجيعهم علةةةةى االعتنةةةةاء
باألصةةةةناف المحليةةةةة ،و اإلكثةةةةار مةةةةن أصةةةةناف النخيةةةةل ذات القيمةةةةة اإلقتصةةةةادية العاليةةةةة بواسةةةةطة
تقنيةةة زراعةةة األنسةةجة .وقةةد تةةم إنشةةاء مجمةةع وراثةةي يتةةألف مةةن حديقةةة مفتوحةةة فةةي البةةديع تةةزرع
بهةةةا أصةةةناف مختةةةارة مةةةن األشةةةجار المثمةةةرة المتكيفةةةة مةةةع ظةةةروف البيئةةةة البحرينيةةةة ،والتةةةي بلةةةغ
عددها  200شجرة تنتمي لحوالي  19صنف.
وفةةي سةةبيل الحفةةاظ علةةى التنةةوع الحيةةوي فةةي البحةةرين ،فقةةد تةةم إعةةداد اإلسةةتراتيجية وخطةةة العمةةل
الوطنيةةةة للتنةةةوع الحيةةةوي فةةةي نهايةةةة عةةةام 2007م بالتعةةةاون مةةةع برنةةةامج األمةةةم المتحةةةدة اإلنمةةةائي،
وبمشةةةاركة واسةةةعة مةةةن قبةةةل الشةةةركاء الةةةوطنيين الممثلةةةين لمختلةةةف القطاعةةةات وفئةةةات المجتمةةةع،
حيةةث تةةم تحديةةد تسةةعة أهةةداف وطنيةةة رئيسةةية عكسةةت األولويةةات المتعلقةةة بةةالتنوع الحيةةوي علةةى
الصةةةعيد الةةةوطني واالقليمةةةي والةةةدولي .وقةةةد بالالالذلت مملكالالالة البحالالالرين العديالالالد مالالالن الجهالالالود الحثيثالالالة
لتنفيالالذ البالالرامج الرئيسالالية الخاصالالة بهالالذه الوثيقالالة .فعلالالى سالالبيل المثالالال ،فقالالد شةةةكلت اللجنةةةة الوطنيةةةة
التوجيهيةةةةةة للتنةةةةةوع الحيةةةةةوي فةةةةةي عةةةةةام  2012م ،والتةةةةةي تضةةةةةم فةةةةةي عضةةةةةويتها ممثلةةةةةين عةةةةةن
المؤسسةةةات الحكوميةةةة والقطةةةاع الخةةةاص والمؤسسةةةات األكاديميةةةة والبحثيةةةة ذات العالقةةةة .كمةةةا تةةةم
فةةةةي العةةةةام  2013م تأسةةةةيس إدارة التنةةةةوع الحيةةةةوي تحةةةةت مظلةةةةة المجلةةةةس االعلةةةةى للبيئةةةةة حيةةةةث
أوكلةةةةت لهةةةةا متابعةةةةة القضةةةةايا المرتبطةةةةة بةةةةالتنوع الحيةةةةوي ،مةةةةن بينهةةةةا تنفيةةةةذ االتفاقيةةةةة المتعلقةةةةة
بالتنوع الحيوي.
عةةةالوة علةةةى ذلةةةك ،فقةةةد تةةةم الشةةةروع فةةةي إعةةةداد المؤشةةةرات واألهةةةداف الوطنيةةةة لمملكةةةة البحةةةرين
للعةةةةةام 2020م فةةةةةي ضةةةةةوء أهةةةةةداف آيشةةةةةي للتنةةةةةوع الحيةةةةةوي 2020م المضةةةةةمنة فةةةةةي الخطةةةةةة
االسةةةةتراتيجية للتنةةةةوع الحيةةةةوي 2020-2011م وبمشةةةةاركة واسةةةةعة مةةةةن قبةةةةل الشةةةةركاء الةةةةوطنيين
مةةةن مختلةةةف القطاعةةةات والمؤسسةةةات الوطنيةةةة ،حيةةةث سةةةيتم إعتمةةةاد قائمةةةة باالهةةةداف والمؤشةةةرات
الوطنيةةةةة المتعلقةةةةة بةةةةالتنوع الحيةةةةوي فةةةةي مملكةةةةة البحةةةةرين .كمةةةةا سةةةةيتم خةةةةالل تنفيةةةةذ مشةةةةروع "
تحةةةديث االسةةةتراتيجية وخطةةةة العمةةةل الوطنيةةةة وإعةةةداد التقريةةةر الةةةوطني الخةةةامس لمملكةةةة البحةةةرين
المتعلةةةق بإتفاقيةةةة التنةةةوع الحيةةةوي" إعتمةةةاد قائمةةةة ب المؤشةةةرات الوطنيةةةة المتعلقةةةة بةةةالتنوع الحيةةةوي
فةةةةي مملكةةةةة البحةةةةرين  ،ومةةةةن المؤمةةةةل أن تضةةةةع االسةةةةتراتيجية وخطةةةةة العمةةةةل الوطنيةةةةة المحدثةةةةة
تةةةةدابير إداريةةةةة وتشةةةةريعية وتنظيميةةةةة للحةةةةد مةةةةن التهديةةةةدات المختلفةةةةة التةةةةي تتعةةةةرض لهةةةةا التنةةةةوع
الحيوي.
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مقدمــة
وقعت مملكة البحرين على االتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي بتاريخ  9يونيو 1992م ،وصادقت عليها
بصورة رسمية بتاريخ  30أغسطس 1996م ،وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي مملكة البحرين لدعم
الجهود الدولية الرامية للحفاظ على التنوع الحيوي .ووفقا ألحكام المادة ( )26من االتفاقية المتعلقة
بالتنوع الحيوي فإن على األطراف موافاة األمانة التنفيذية لالتفاقية بتقارير وطنية دورية تستعرض
خاللها الجهود المبذولة من قبلها في سبيل تنفيذ أحكام االتفاقية .وضمن هذا اإلطار ،فقد تم إعداد
"التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين المقدم لالتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي" كاستجابة لقرار
مؤتمر األطراف ( )VIII/14الذي يدعو الدول المصادقة على االتفاقية إلى موافاة األمانة التنفيذية
بتقاريرها الوطنية الخامسة.
وقد تم اعتماد النهج التشاركي في إعداد هذا التقرير ،حيث تم إقرار خطة إعداد التقرير من قبل
الشركاء الوطنيين المشاركين في "ورشة العمل األولى (االفتتاحية) لمشروع تحديث االستراتيجية
وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي وإعداد التقرير الوطني لمملكة البحرين الخامس المتعلق بإتفاقية
التنوع الحيوي" ،والتي عقدت بتاريخ  3-2اكتوبر 2013م بمشاركة  48مختصين ممثلين لمختلف
الجهات من مؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص باإلضافة للمؤسسات األكاديمية ومؤسسات
المجتمع المدني والباحثين والمهتمين بالقضايا البيئية .وعلى إثر ذلك ،فقد تم االعتماد على الكوادر
الوطنية إلعداد مسودة التقرير بالتشاور مع الجهات المعنية ،وتم تعميم مسودة التقرير على الشركاء
الوطنيين لمراجعتها وإبداء مرئياتهم القيمة بشأنها.
يستعرض "التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين المقدم لالتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي" حالة
واتجاهات التنوع الحيوي في مملكة البحرين باإلضافة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية
وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي ،والبرامج والقرارات المنبثقة عن االتفاقية المتعلقة بالتنوع
الحيوي .وأعد هذا التقرير في ضوء الخطوط االرشادية الصادرة عن االتفاقية "خطوط استرشادية
بشأن التقرير الوطني الخامس" والدليل االسترشادي المساند له ،وذلك باعتماد العام 2010م كخط
مرجعي .وحيث أن هذا التقرير يبني على التقييم السابق الذي أجري أثناء إعداد "التقرير الوطني
الرابع لمملكة البحرين لالتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي" ،وقد تم تحاشي التكرار من خالل تبني نهج
مختصر في عرض المعلومات وإرشاد القراء للتفاصيل المستعرضة بالتقرير الوطني الرابع.
يتألف التقرير من ثالثة فصول رئيسية باإلضافة إلى ملحقين ،وذلك وفقا للتالي:
 الفصل األول :أهمية التنـوع الحيوي وحالته واتجاهاتـه والتهديـدات التـي يتعـرض لهـا
يسلط هذا الفصل الضوء على الحالة الراهنة للمستويات الثالث لعناصر التنوع الحيوي والتهديدات
الرئيسية التي تواجهها واألهمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تقدمها عناصر التنوع الحيوي
باإلضافة إلى النظم االيكولوجية في مملكة البحرين خالل السنوات الممتدة من 2011م إلى 2014م.
 الفصل الثاني :التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي
يستعرض هذا الفصل بصورة موجزة الجهود المبذولة لتنفيذ وتحديث اإلستراتيجية وخطة العمل
الوطنية للتنوع الحيوي وتنفيذ االتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي ،كما يسلط الضوء على الجهود التي
تبذلها مملكة البحرين من أجل إدماج اعتبارات التنوع الحيوي في السياسات والبرامج القطاعية.
 الفصل الثالث :التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف آيشي للتنوع الحيوي 2020م وأهداف عام
2015م ذات الصلة باألهداف اإلنمائية لأللفية
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يتضمن هذا الفصل نبذة موجزة عن الجهود المبذولة إلدماج إعتبارات تحقيق أهداف آيشي للتنوع
الحيوي 2020م وأهداف عام 2015م ذات الصلة باألهداف اإلنمائية لأللفية ضمن السياسات
والمشاريع والبرامج واألنشطة والمبادرات الوطنية.
 المحلق األول :معلومات متعلقة بالطرف المسئول عن التقرير الوطني الخامس
يسرد هذا الفصل بيانات نقطة االتصال الوطنية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي.
 الملحق الثاني :مصادر معلومات إضافية
يسرد هذا الفصل الوثائق اإلضافية المتوفرة التي يمكن الرجوع إليها لمزيد من المعلومات
واإليضاحات حول المحتوى الفني لهذا التقرير.
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الفصـل األول
أهمية التنـوع الحيوي وحالته واتجاهاتـه والتهديـدات التـي يتعـرض لهـا
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 .1تمهيــد
يستعرض هذا الفصل أهمية التنوع الحيوي في مملكة البحرين مسلطا الضوء على المساهمات
والخدمات التي يقدمها وأثرها على رفاه اإلنسان والتنمية االجتماعية واإلقتصادية .ومن ثم ،يقيِّم
الفصل الحالة الراهنة للتنوع الحيوي على مستوى البيئات ،واألنواع الرئيسية ،والجينات الوراثية
بالمقارنة بالحالة خالل العام 2010م كخط مرجعي .وفي النهاية ،يشرح هذا الفصل الدوافع المحركة
والعوامل التي تهدد عناصر التنوع الحيوي.
 .2الموقـع الجغرافـي والمنـاخ
تقع مملكة البحرين على منتصف الساحل الجنوبي للخليج العربي في المنطقة الممتدة بين المملكة
العربية السعودية ودولة قطر ،وتتألف المملكة من أرخبيل من أكثر من  84جزيرة تبلغ مساحة
اليابسة اإلجمالية فيها حوالي  769.6كم 2وتحيط بها مياه إقليمية تمتد على مساحة إجمالية قدرها
 7497.1كم( 2الشكل ( ،)1-1الجهاز المركزي للمعلومات2013 ،م).
نظرا لتمركز البحرين في المنطقة شبه االستوائية ضمن الشريط الصحراوي لشبه الجزيرة العربية
فإن مناخها يمتاز بجفاف مقرون بارتفاع حاد في متوسط درجات الحرارة خالل فصل الصيف بلغ
خالل الفترة 2013-2009م  35.14م في مقابل اعتدال درجات الحرارة خالل فصل الشتاء حيث
بلغ أدنى معدل خالل نفس الفترة  18.82م .وبالمقابل فإن األمطار في البحرين شحيحة ومتقطعة
حيث تراوح معدل هطول األمطار السنوي خالل الفترة 2013-2009م ما بين  20.2إلى 98.9
مليمتر (المصدر :الجهاز المركزي للمعلومات).
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الشكل ( :)1-1الجزر المؤلفة لممكلة البحرين والمياه اإلقليمية المحيطة بها ،كما تبدو بعض الشعاب
المرجانية (الفشوت) ومهاد محار اللؤلؤ (الهيرات) المهمة (2006، BCSRم).

13

 .3أهميـة التنـوع الحيـوي والنظـم البيئيـة فـي مملكـة البحريـن
 1.3األهميـة البيئيـة اإلقليميـة والدوليـة
على الرغم من محدودية المساحة الجغرافية لمملكة البحرين والظروف المناخية القاسية السائدة فيها،
إال أنها تضم مظاهر مهمة من التنوع الحيوي يتصف بعضها بأهمية إقليمية وعالمية .فعلى سبيل
المثال ،تضم مملكة البحرين موقعين مسجلين ضمن قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية
المنبثقة عن اتفاقية األراضي الرطبة".رامسار" ،وهما جزر حوار وخليج توبلي .عالوة على ذلك،
فقد تم في شهر يونيو 2012م تسجيل الهيرات الشمالية التي تشمل كل من"نجوة وهير بولثامة ،وهير
بوعمامة ،وهير شتية" في قائمة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث
العالمي .أما على مستوى األنواع ،فتعتبر مستعمرة تكاثر غراب البحر السوقطري
( )Phalacrocorax nigrogularisعلى جزر حوار أكبر مستعمرة لتكاثر هذا الطائر في العالم
( ،)Birdlife International, 2014كما تعد جزر حوار من أهم المناطق في الخليج العربي
للطيور الساحلية والبحرية .عالوة على ذلك ،تحتضن المياه اإلقليمية لمملكة البحرين جزء من قطيع
بقر البحر ( )Dugong dugonالمتواجد في الخليج العربي الذي يعد األكبر في العالم بعد أستراليا.

الشكل ( :)2-1مستعمرة تكاثر غراب البحر السوقطري ( )Phalacrocorax nigrogularisعلى جزر
حوار ،ممكلة البحرين (المصدر2006 ،Juhani Kyyro :م).
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 2.3األهميـة األقتصاديـة واألجتماعيـة
تقدم عناصر التنوع الحيوي والنظم البيئية خدمات وسلع جلية لمملكة البحرين وكانت أحد العوامل
الرئيسية التي ساهمت في بناء الحضارة العريقة لمملكة البحرين ،والتي من أبرزها :توفير الغذاء،
والماء ،والمواد الخام ،والطاقة المتجددة ،والترفيه ،وتثبيت الرواسب القاعية ،ومنع انجراف التربة
بفعل األمواج وعوامل التعرية ،وخفض تراكيز المغذيات في عمود الماء ،باإلضافة إلى تثبيت المواد
العضوية (الشكل  .)3-1فعلى سبيل المثال ،أشارت دراسة "تقييم خدمات النظم األيكولوجية لمنطقة
الهيرات الشمالية ومواقع يونسكو للتراث العالمي" ( 2013م  )PENU-AWORإلى أن "نجوة
وهير بولثامة ،وهير شتية ،وهير بوعمامة" تساهم ما بين  227.1-3.4بليون دوالر /سنة نظير
الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها والتي من أبرزها التنوع الحيوي والثروة السمكية
والمصائد والسياحة والترفيه والبحث العلمي وحماية السواحل وتنقية المياه وتثبيت الكربون.
ولعل أوضح أشكال األهمية األقتصادية التي تقدمها عناصر التنوع الحيوي هي تلك المرتبطة
بالثروات السمكية ،حيث تشير اإلحصائيات إلى أنه تم في عام 2012م إنزال قرابة  12,986طن
متري من الثروات السمكية في مملكة البحرين ،حيث قدرت قيمتها السوقية ﺒحوالي 13,161,000
دينار بحريني (الشكل ( )4-1إدارة الثروة السمكية2013 ،م) .كما تجدر اإلشارة إلى أن المياه
اإلقليمية لمملكة البحرين تحتضن عدد من األنواع التجارية الهامة ،مثل الروبيان (Penaeus
) semisulcatusالذي بلغ معدل سعره حوالي  2073د.ب/طن متري في سنة 2012م وسمك
الصافي ( (Siganus canaliculatusالذي بلغ معدل سعره حوالي  1922د.ب/طن متري في سنة
2012م (إدارة الثروة السمكية2013 ،م).
الشكل ( :)3-1بعض الخدمات الرئيسية التي تقدمها النظم البيئية في مملكة البحرين.
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الشكل ( :)4-1مقارنة بين األنتاج األجمالي السمكي (طن متري) والقيمة السوقية (دينار بحريني) بين
األعوام 2000م و2012م للثروات السمكية في مملكة البحرين (ادارة الثروة السمكية2013 ،م).

باإلضافة ،وقد أشارت الدراسة (آل رضي )2013 ،إلى استنزاف األسماك في المياه البحرينية خالل
الفترة  2012-2004م بسبب زيادة جهد الصيد والذي أدى إلى إنخفاض معدل الصيد وتراجع مؤشر
الوفرة لألرصدة السمكية  ،كما شهدت األسماك الزعنفية تراجعا في معدالت الصيد حيث بلغت ما
بين  74-70رصيد خالل األعوام ما بين 2012-2004م مما يدل على أن األرصدة السمكية في
حدود بيولوجية غير آمنة .وقد سبب هذا األستنزاف زيادة في جهد الصيد مما أدى إلى إنخفاض
معدل الصيد وتراجع مؤشر الوفرة لألرصدة السمكية الذي بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار األسماك
كما هو موضح في الشكل ( )4-1مقارنة بين األنتاج األجمالي والقيمة السوقية بين 2012-2000م
(إدارة الثروة السمكية2013 ،م).
ورغم أن مساهمة قطاع صيد األسماك في الناتج المحلي اإلجمالي البحريني محدودة (قدرت بـ
 %0.1في عام 2012م) ،إال أن القطاع يساهم في تعزيز األمن الغذائي كما يوفر فرص عمل
للمواطنين والمقيمين ،حيث بلغ عدد الصيادين المستفيدين من هذا القطاع في العام 2012م 6969
صيادا كان من بينهم  1637مواطنا و  5332وافدا.
أما بشأن األهمية الترويحية لعناصر التنوع الحيوي والنظم اإليكولوجية ،أوضحت دراسة "مسح
وتقييم للخواص األجتماعية واألقتصادية لمنطقة الهيرات" إلى أن أكثر من  ٦٠٠فردا يستفيد من
الخدمات الترويحية التي تقدمها "نجوة وهير بولثامة ،وهير شتية ،وهير بوعمامة”والتي من أبرزها
الغوص الترفيهي وصيد اللؤلؤ والصيد الترفيهي بألضافة إلى ممارسة مختلف الرياضات المائية
(المعال وغيرهم2014 ،م) .عالوة على ذلك ،شهد عدد الزوار لمحمية العرين الذي يبلغ مساحته 7
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كيلو متر مربع ارتفاعا ملحوظ بين الفترة 2013-2011م حيث ارتفع من  94800زائرا إلى
 197330زائرا.
وعالوة على ذلك ،شهد القطاع الزراعي تغيرا في حجم األنتاج النباتي والحيواني خالل الفترة
2013-2011م .حيث ارتفع انتاج التمور بقدر  30طن واللحوم الحمراء بنسبة  ،%86.6أما
الخضروات فقد انخفض حجم انتاجها بقدر  5271طن (الشكل .)5-1

الشكل ( :)5-1التغيير في حجم األنتاج النباتي والحيواني خالل السنوات 2013-2011م في مملكة البحرين
(شؤون الزراعة والثروة السمكية2014 ،م).

 3.3األهميـة الثقافيـة والتراثيـة
لعناصر التنوع الحيوي والنظم البيئية في مملكة البحرين دوراً هاما ً في تشكيل الموروث الثقافي
الوطني الممتد آلالف من السنين .فعلى سبيل المثال ال الحصر ،يتصف محار اللؤلؤ بأهمية تاريخية
وثقافية عالية ،حيث كانت تجارة وصيد اللؤلؤ محور الحياة اإلقتصادية والثقافية خالل العقد الماضي
وتالزم معها جملة من العادات والتقاليد التي مازال بعضها حاضراً إلى اليوم .ورغم تسارع وتيرة
التنمية العمرانية في مملكة البحرين والتغيرات التي تالزمت معها ،إال أنه مازال لنخيل التمر أهمية
ثقافية وعقائدية فائقة حيث يلقى كثير من منتجات النخلة إقبال كبير من قبل المواطنين .من جانب
آخر ،يقصد العديد من المواطنين والمقيمين محالت التداوي باألعشاب الطبية عن طريق اإلسترشاد
بالموروث الطبي الشعبي ،وحققت هذه المحال رواجا ً ملحوظا ً خالل األعوام السابقة.
 .4حالـة عناصـر التنـوع الحيـوي واتجاهاتهـا
تم إستعراض األهمية البيئية لعناصر التنوع الحيوي على مستوى البيئات واألنواع والجينات في
مملكة البحرين والضغوطات التي تواجهها بشئ من التفصيل في التقرير الوطني الرابع "واقع التنوع
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البيولوجي في ممكلة البحرين وتوجهات المستقبل" عام 2011م ولذلك سيسلط هذا الفصل الضوء
بصورة موجزة على تحديث حالة واتجاه عناصر التنوع الحيوي وأبرز ما تواجهه من تهديدالت
خالل األعوام الممتدة من 2014-2011م (لمزيد من التفصيل انظر إلى التقرير الوطني الرابع -
الفصل األول).
 1.4مستـوى الموائـل
يشير التقييم النوعي الذي أجري خالل إعداد هذا التقرير إلى أنه وبصورة عامة لم يتم تسجيل تحسن
ملحوظ في حالة عدد من الموائل الطبيعية مقارنة بحالتها السابقة عام 2010م ،في حين حافظت
الصحاري على امتدادها الجغرافي الواسع كما يتضح من الجدول (.)1-1
الجدول ( :)1-1حالة واتجاه الموائل الرئيسية في مملكة البحرين والضغوطات التي تعرضت لها خالل
الفترة 2014-2011م ،مسردة وفقا ً للنظم البيئية التي تنتمي إليها.
النظـم البيئيـة

النظم القاحلة
والشبه قاحلة

الموائـل

حافظت الصحراء على امتدادها الجغرافي،
ومازالت المناطق الصحراوية بالنصف الجنوبي
البيئة الصحراوية
تنعم بمستوى حماية عالي ،في حين تراجعت حالة
بعض المناطق الصحرواية في النصف الشمالي.
تقلص مساحة المزارع مقابل اتساع رقعة الشوارع
والمرافق العامة المزروعة :مساحة األراضي
الصالحة للزراعة بلغت  6400هكتار وتبلغ
األراضي
مساحة المزروع منها  3700هكتار وهو ما يمثل
الزراعية
 %58من إجمالي االراضي الزراعية (شؤون
الزراعة والثروة البحرية2014 ،م).
مستنقعات
القصب

نظم المياه
الداخلية

قنوات الصرف
الزراعي
المسطحات
الطينية

النظم
الساحلية

الحالـة واإلتجـاه

المستنقعات
الملحية

مستنقعات القرم

الضغوطـات
الرئيسيـة
التنمية العمرانية،
والتخييم ،والتلوث.
تقلص أعداد
المزارعين
البحرينيين ،التنمية
العمرانية.

استنزاف المياه
إنكمشت مساحة بعض مستنقعات القصب القليلة
الجوفية ،والتنمية
المتبقية وتراجعت حالة بعضها.
العمرانية ،والتلوث.
تقلص طول بعض قنوات الصرف الزراعي
وتراجع حالة بعضها على امتداد الساحل الشمالي استنزاف المياه
لجزيرة البحرين ،في حين مازلت القنوات الواقعة الجوفية ،والتنمية
على طول الساحل الغربي لتلك الجزيرة في حالة العمرانية ،والتلوث.
جيدة.
تقلص مساحة بعض المسطحات الطينية المتمركزة التنمية العمرانية،
على الخط الساحلي الشرقي في حين مازالت التلوث ،أنشطة
الصيد.
السواحل الطينية بجزر حوار بحالة مستقرة.
إنكماش مساحة بعض المستنقعات الملحية الواقعة
التنمية العمرانية،
على الخط الساحلي الشرقي ،في حين مازالت
والتلوث.
المستنقعات الملحية بجزر حوار بحالة مستقرة.
تدهور في حالة بعض مواقع أشجار القرم في
خليج توبلي ،في حين حافظ أكبر موقع لبيئة نبات
التنمية العمرانية،
القرم (في رأس سند) على مساحته السابقة ،كما
والتلوث ،والصيد
حققت بيئة نبات القرم في محمية دوحة عراد
البري.
توسعا ً في مساحتها الجغرافية وتحسنا ً في حالتها.
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النظـم البيئيـة

الموائـل

الحالـة واإلتجـاه

لم يطرأ تحسن على حالة الشواطئ الصخرية
الطبيعية في النصف الشمالي ،في حال ما زالت
الشواطئ الصخرية في جزر حوار بحالة جيدة
الشواطئ
مستقرة .من جانب آخر ،شهدت الشواطئ
الصخرية
الصخرية الصناعية تمدداً في طولها وتوسعا ً في
انتشارها بالنصف الشمالي من البحرين نتيجة
إلنشاء الجزر الصناعية.
تقلصت مساحة بعض الشواطئ الرملية على
الساحل الغربي ،بمقابل محافظة الشواطئ الرملية
الشواطئ الرملية بجزر حوار على حالتها الجيدة .من جانب آخر،
شهدت أعداد ومساحة الشواطئ الرملية المشيدة
زيادة ملحوظة بسبب تشييد الجزر الصناعية.

النظم البحرية

الشعاب
المرجانية
(الفشوت)

ما زالت الشعاب المرجانية الواقعة عى امتداد
الساحل الشرقي في حالة حرجة رغم تسجيل
بعض البوادر الطفيفة على تحسن أجزاء ضيقة
منها ،في حين حافظت الشعاب المرجانية الشمالية
على حالة أفضل من الشعاب الشرقية.

مهاد الحشائش
البحرية

إنكماش مساحة بعض مهاد الحشائش البحرية
الواقعة على امتداد الخط الساحلي الشرقي
والشمالي ،في سجل تحسن ملحوظ في حالة بعض
المواقع التي تعرضت النشطة تجريف سابقة.

الضغوطـات
الرئيسيـة

التنمية العمرانية،
والتلوث.

التنمية العمرانية،
والتلوث.
ا التنمية العمراني
(أنشطة الردم
والتجريف) ،وأنشطة
الصيد ،وأنشطة
الغوص الترفيهي،
والتلوث البيئي،
وتغير المناخ.
التنمية العمراني
(أنشطة الردم
والتجريف) ،وأنشطة
الصيد ،والتلوث
البيئي.

أشارت المسوحات التي أجريت في عام 2012م
التنمية العمراني،
لمهاد محار اللؤلؤ الشمالية إلى أنها بحالة جيدة.
وأنشطة الصيد (جمع
مهاد محار اللؤلؤ
بالمقابل ،من المحتمل بأن بعض المهاد القريبة من
المحار) ،واستنزاف
(الهيرات)
الساحل تتراجع في حالتها بسبب تعرضها
المياه الجوفية.
لضغوطات متزايدة بسبب أنشطة جمع المحار.
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 2.4مستـوى األنـواع
تم التعرف على ما ال يقل عن  1361نوعا ً من الكائنات الحية المنتمية إلى مختلف المجموعات
التصنيفية الرئيسية كما هو موضح في الجدول ( .)2-1وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الرقم قد ال يعكس
العدد الحقيقي لألنواع في البحرين حيث أن كثير من األنواع المنتمية لبعض المجموعات التصنيفية
ما زالت غير معرفة حتى اآلن.
الجدول ( :)2-1عدد األنواع المعرفة في مملكة البحرين موزعة على المجموعات التصنيفية الرئيسية.
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

المجموعــة التصنيفيــة
الطحالب
النباتات الوعائية البرية
المرجان
الديدان الحلقية
القواقع واألصداف البحرية
القشريات
شوكيات الجلد
الحشرات
العنكبوتيات
األسماك
البرمائيات
الزواحف
الطيور
الثدييات
المجموع

عـدد األنـواع
34
357
24
27
184
64
13
39
6
239
1
20
331
22
1361

و يشير التقييم النوعي الذي أجري خالل إعداد هذا التقرير إلى أنه وبصورة عامة لم يتم تسجيل
تحسن ملحوظ في حالة األنواع الرئيسية مقارنة بحالتها السابقة عام 2010م (الجدول .)3-1
الجدول ( :)3-1حالة واتجاه األنواع الرئيسية في مملكة البحرين والضغوطات التي تعرضت لها خالل
الفترة 2014-2011م ،مسردة وفقا ً للمجموعات التصنيفية التي تنتمي إليها.
الضغوطـات
المجموعـة
الحالـة واإلتجـاه
الرئيسيـة
التصنيفيـة
ال تتوافر دراسات محدثة عن حالة الطحالب البحرية التنمية العمرانية،
وطحالب المياه الداخلية ،ولكن يرجح بأن مساحة انتشارها في واستنزاف المياه
الطحالب
الجوفية ،والتلوث.
انكماش بسبب تقلص الضغوطات الواقعة على بيئاتها.
تراجع رقعة االنتشار الجغرافي لبعض النباتات البرية
التنمية العمرانية،
النباتات الوعائية الصحراوية والساحلية ،بمقابل إزدياد أعداد أنواع النباتات
والتلوث ،وتغير
الزراعية ونباتات الحدائق بسبب التوسع في عمليات
البرية
المناخ.
اإلستيراد.
ال تتوافر مسوحات مستحدثة تقييم حالة الالفقاريات بصورة التنمية العمرانية،
الالفقاريات
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المجموعـة
التصنيفيـة

األسماك

البرمائيات

الزواحف

الطيور

الثدييات

الضغوطـات
الحالـة واإلتجـاه
الرئيسيـة
دقيقة ،ولكن يرجح تراجع حالة الرخويات والقشريات نتيجة وأنشطة الصيد،
للضغوطات الواقعة على بيئاتها .بالمقابل ،شهدت أعداد والتلوث.
الحشرات الزراعية الدخيلة ارتفاعا ً وسبب بعضها أضرار
بيئية واقتصادية.
عدم تحسن حالة أسماك المياه الداخلية نتيجة للضغوطات
الواقعة على بيئاتها ،بمقابل تزايد الضغوط على األسماك
البحرية .حيث تشير اإلحصائيات السنوية إلى إرتفاع حجم
اإلنزال السنوي لألسماك الزعنفية خالل العام 2012م التنمية العمرانية،
و2013م مقارنة بالعام 2010م ،وتزامن مع تزايد االنزال وأنشطة الصيد،
ارتفاع في جهد الصيد (الشكل  .)6-1من جانب آخر ،أشارت والتلوث.
دراسة أجريت في عام 2012م تعد األولى من نوعها إلى
رصد  16نوع من األسماك الغضروفية في المياه اإلقليمية
وبأسواق مملكة البحرين وبعضها كان مستورد.
 Ranaالتنمية العمرانية،
مالالالالالالالا زالالالالالالالالت حالالالالالالالالة ضالالالالالالالفدع المسالالالالالالالتنقعات (
 )ridibundaحرج الالالالالة بس الالالالالبب تزاي الالالالالد الض الالالالالغوطات عل الالالالالى استنزاف المياه
الجوفية ،وأنشطة
بيئاته.
الصيد.
عدم تحسن حالة السالحف البحرية بسبب تضررها من التنمية العمرانية،
أنشطة الصيد ،واستمرار الغيلم القزويني (  Mauremysوأنشطة الصيد،
والتخييم ،واستنزاف
 )caspicaفي حالة حرجة ،ويرجح بأن حالة الزواحف
المياه الجوفية،
الصحراوية لم يطرأ عليها تغير كبير مقارنة بالعام 2010م.
والتلوث.
تراجع حالة بعض الطيور األرضية والساحلية على الجزر
الرئيسية (مثل جزر البحرين والمحرق وسترة) فعلى سبيل
المثال ،أفاد الخبير  Brendan Kavanaghوفريقه إلى أن
لم يتم رصد الحمرة سوداء الذيل ( Ammomanes
 )cincturaوالقنبرة السوداء المتوجة ( Eremopterix
 )nigricepsخالل الخمس سنوات الماضية .وبالمقابل
التنمية العمرانية،
استقرار حالة الطيور على بعض الجزر الطبيعية منها على
وأنشطة الصيد،
سبيل المثال ،غراب البحر السوقطري( Phalacrocorax
والتلوث.
 )nigrogularisعلى جزر حوار .ومن جهة أخرى  ،فقد
ازداد أعداد الطيور الساحلية التي تتكاثر في الجزر المشيدة
(مثل جزر الجارم) .ومن جانب آخر ،فقد رصد تكاثر لنوعين
من الطيور خالل عام 2014م ألول مرة في ممكة البحرين
الزقزاق الهندي( )Vanellus indicusوالسبد المصري
(.)Caprimulgus aegyptius
ال تتوافر مسوحات محدثة عن الثدييات البرية ولكن يرجح
عدم تدهور حالتها بصورة ملحوظة مقارنة بالعام 2010م .التنمية العمرانية،
بالمقابل ،رصدت حاالت نفوق لبقر البحر والدالفين البحرية وأنشطة الصيد.
وأعزي معظمها ألضررار انشطة الصيد العرضي.
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الشكل ( :)6-1اإلنزال السنوي (طن متري) لألسماك ،والقشريات ،والربيان والرخويات وقناديل البحر
المصطادة خالل الفترة 2013-2004م (إدارة الثروة البحرية2014 ،م).

 3.4مستـوى الجينـات الوراثيـة
ال تتوافر دراسات متخصصة تسلط الضوء على التنوع الجيني لألنواع الفطرية في مملكة البحرين.
أما بالنسبة لألنواع المستأنسة ،فيشير التقييم النوعي الذي أجري خالل إعداد هذا التقرير إلى أنه
وبصورة عامة حافظت سالالت الحيوانات العربية األصيلة على حالتها الجيدة ،بمقابل تزايد
الضغوطات على أصناف نخيل التمر كما يتضح من الجدول (.)4-1
الجدول ( :)4-1حالة واتجاه األصناف والسالالت الرئيسية في مملكة البحرين والضغوطات التي تعرضت
لها خالل الفترة 2014-2011م.
األصنـاف
والسـالالت

الحالـة واإلتجـاه

يبلغ العدد اإلجمالي للنخيل في مملكة البحرين حوالي 600
ألف نخلة تنتمي إلى أكثر من  100صنف .وخالل الفترة
2014-2011م تزايدت الضغوطات على األصناف المحلية
أصناف نخيل التمر
من نخيل بمقابل إزدياد أعداد األصناف الدخيلة نتيجة
للتوسع في عملية االستيراد لتلبية الطلب المتزايد على
النخيل بهدف التوسع في تشجير األماكن العامة.
يرجح استقرار حالة األصناف المحلية من الخضار والفواكه
أصناف المحاصيل على الوضع السابق في العام 2010م.
الزراعية
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الضغوطـات الرئيسيـة
التنمية العمرانية،
واستنزاف المياه
الجوفية ،والتلوث.

التنمية العمرانية،
واستنزاف المياه
الجوفية ،والتلوث.

األصنـاف
والسـالالت

سالالت الخيل
العربية األصيلة

سالالت اإلبل
العربية

سالالت األغنام
والماعز

الحالـة واإلتجـاه
يبلغ عدد سالالت الخيل العربية األصيلة المسجلة في مملكة
البحرين  21سالسة يرجع أصولها إلى  5جياد أصيلة
(شئون الزراعة والثروة السمكية2014 ،م) .ويرجح
استقرار حالة سالالت الخيل العربية األصيلة خالل الفترة
2014-2011م نتيجة الالهتمام البالغ التي تحظى به،
وأصبح عدد المربين الذي يحرصون على تربية سالالت
الخيل العربية في إزدياد.
يبلغ عدد سالالت اإلبل العربية المتواجدة في مملكة البحرين
 20سالسة يرجع أصولها إلى  5جياد أصيلة (شئون
الزراعة والثروة السمكية2014 ،م) .وخالل الفترة -2011
2014م .ويرجح استقرار حالة سالالت اإلبل العربية
األصيلة خالل الفترة 2014-2011م نتيجة لالهتمام البالغ
التي تحظى به من قبل االسطبالت واألفراد.
يبلغ عدد سالالت األغنام المحلية (شاملة السالالت
البحرينية والدخيلة)  8ساللة ،ويبلغ عدد سالالت الماعز
المحلية (شاملة السالالت البحرينية والدخيلة)  5سالالت.
ويرجح استقرار حالة سالالت اإلغنام والماعز خالل الفترة
2014-2011م نتيجة لالهتمام التي تحظى به.

الضغوطـات الرئيسيـة

التهجين مع السالالت
غير النقية.

التهجين مع السالالت
غير النقية.

التهجين مع السالالت
غير النقية.

الشكل ( :)7-1فالح بحريني يجمع الرطب من أحد النخيل المنتمية للصنف المعروف محليا بالخنيزي
(المصدر :المجلس األعلى للبيئة).
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 .5الضغوطـات الرئيسيـة للتنـوع الحيـوي
تم إستعراض التهديدات والضغوطات الناشئة عن األنشطة البشرية الغير مستدامة والتهديدات
الطبيعية المؤثرة على التنوع الحيوي في مملكة البحرين بشئ من التفصيل في الفصل األول من
التقرير الوطني الرابع لألتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لمملكة البحرين ويسلط الجدول ()5-1
الضوء بصورة موجزة على تحديث حالة واتجاه تلك الضغوطات مع التنويه إلى أنه أشير إلى آثارها
المحتملة على عناصر التنوع الحيوي في الجداول رقم (.)4-1 ،3-1 ،1-1
الجدول ( :)5-1حالة واتجاه الضغوطات والتهديدات التي أثرت على عناصر التنوع الحيوي في مملكة
البحرين خالل الفترة 2014-2011م.
الضغوطـات والتهـديدات
التضخم السكاني

الزحف العمراني

الصيد الجائر والصيد
الجاني

إستنزاف المياه الجوفية

األنواع الغريبة الغازية

الحالـة واإلتجـاه
حافظ عدد السكان في مملكة البحرين على معدل نمو متسارع ،وهو ما خلق
دافع محرك لعدد من التهديدات المباشرة المضرة بالتنوع الحيوي ،والتي
من أبرزها تنامي النمط اإلستهالكي لدى السكان وما يترتب عليه من
إستنزاف غير رشيد للموارد الحية (الشكل .)8-1
رغم االنخفاض في الطلب على األراضي الذي سجلت بسبب األزمة
العقارية العالمية ،إال أن الطلب على األراضي لألغراض السكنية عاودت
لالرتفاع .ومازال الزحف العمراني يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه
عناصر التنوع الحيوي في مملكة البحرين حيث تتسع دائرة تأثيره لتشمل
قائمة واسعة من البيئات واألنواع واألصناف والسالالت كما يتضح من
الجداول (.)4-1 ،3-1 ،1-1
مازالت انشطة الصيد البحري تعد من أبرز الضغوطات التي تواجه البيئات
واألنواع البحرية ،ولم يطرأ تحسن ملحوظ مقارنة بالحالة السابقة في عام
2010م .فعلى سبيل المثال ،بلغ عدد الصيادين في عام 2012م حوالي
 7629صياد كان من بينهم  5562صياد غير بحريني (.)%78.5
وبالمثل ،تزايدت سفن الصيد بصورة مضطردة حيث بلغ مجموعها في عام
2012م حوالي  1637سفينة توزعت بين  111بانوش لصيد األسماك،
و 263بانوش لصيد الربيان ،و 1149قارب صغير لصيد األسماك و114
قارب لصيد الربيان .وباإلضافة إلى تزايد أعداد الصيادين المحترفين
والهواة ،شكل عدم التزام بعض الصيادين بفترات حظر الصيد عبأ ً آخر
على الموارد السمكية ساهم في تعرض المخزون السمكي لالستنزاف.
عالوة على ذلك ،فقد ألحق الصيد الجانبي واستخدام بعض الصيادين
ألدوات صيد محظورة أضرارً ا باألنواع البحرية غير المستهدفة.
رغم إنخفاض االعتماد على المياه الجوفية لألغراض البلدية ،إال أن مازال
منسوب المياه الجوفية أقل بكثير من المنسوب اآلمن ،وبالتالي مازال يعتبر
استنزاف خزانات المياه الجوفية من أبرز الضغوطات التي تاثر على التنوع
الحيوي الزراعي ونظم المياه الداخلية.
شهدت زيادة في أعداد األنواع الغريبة الغازية وتفاقمت أضرارها المباشرة
وغير المباشرة .فرغم انخفاض أعداد الغراب الدوري ( Corvus
 )splendensكنتيجة لبرامج المكافحة إال أنه مازال يشاهد في المناطق
السكنية ،في حين حافظت أعداد طائر المينة على ارتفاع مضطرد .من
جانب آخر ،إزدادت أعداد واتسع نطاق انتشار سوسة النخيل الحمراء
) (Rhynchophorus ferrugineusملحقة أضراراً فادحة بمزارع نخيل
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الضغوطـات والتهـديدات

التلوث البيئي

تغير المناخ

الحالـة واإلتجـاه
التمر (الشكل .)9-1
انخفضت كميات مياه الصرف الصحي المصرفة للبيئة البحرية كما تحسنت
جودتها ،وذلك بعد التوسع في إنشاء محطات المعالجة وإعادة استخدام المياه
المعالجة لألغراض الزراعية .وبالمثل ،لم تشهد مملكة البحرين تلوث نفطي
حاد خالل الفترة 2014-2011م رغم تسجيل بعض البقع النفطية بين أونة
وأخرى .بالمقابل ،مازالت آثار التصريف الصناعي وإلقاء النفايات البلدية
بصورة غير قانونية تشكل تحديا ً لعناصر التنوع الحيوي.
لم تسجل خالل الفترة 2014-2011م حوادث واسعة البيضاض المرجان
كتلك التي سجلت خالل العام 1998م رغم تسجيل بعض حاالت نفوق
األسماك بسبب ارتفاع حرارة مياه البحر .ومن جانب آخر ،تشير الدراسات
الحديثة إلى إحتمالية غمر ما يقارب من  83كم )%11( 2من مساحة
اليابسة الكلية في حـــــال ارتفع منسوب سطح البحر بمقدار  0.3متر
بحلول 2050م (الشكل .)10-1

الشكل ( :)8-1زيادة عدد السكان بمملكة البحرين بين الفترة 2012-1991م (المصدر :جهاز المركزي
للمعلومات).
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الشكل ( :)9-1أعداد النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمراء التي تم معالجتها وإزالتها خالل بالضافة
األعوام 2013-2011م (شؤون الزراعة والثروة السمكية2014 ،م).
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الشكل ( :)10-1المناطق الساحلية المرشحة للغمر بواسطة مياه البحر في حال ارتفاع منسوب سطح البحر
(المجلس األعلى للبيئة2012 ،م).
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الفصـل الثانــي
االستراتيجيـة وخطـة العمـل الوطنيـة للتنـوع الحيوي ،وتنفيذها ،وتعميم التنوع
الحيوي
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 .1تمهيــد
يستعرض هذا الفصل الجهود المبذولة لتنفيذ األهداف الوطنية المضمنة في االستراتيجية وخطة
العمل الوطنية للتنوع الحيوي والمساعي المبذولة لتحديثها في ضوء المستجدات الوطنية واإلقليمية
والدولية ،ومن ثم يوضح الفصل كيفية مساهمة تلك الجهود في تنفيذ االتفاقية المتعلقة بالتنوع
الحيوي .وبعدها ،يسلط الفصل الضوء على المساعي المبذولة لتعزيز إدماج اعتبارات التنوع الحيوي
في السياسات والبرامج واألنشطة والمبادرات القطاعية ،قبل أن يختتم بإيضاح الدور اإلقليمي
والدولي الذي تلعبه مملكة البحرين في تعزيز حماية التنوع الحيوي.
 .2االستراتيجيـة وخطـة العمـل الوطنيـة للتنـوع الحيـوي
 1.2األهـداف الوطنيـة للتنـوع الحيـوي
تم إعداد اإلستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في نهاية عام 2007م بالتعاون مع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وبمشاركة واسعة من قبل الشركاء الوطنيين الممثلين لمختلف
القطاعات وفئات المجتمع .وتتألف اإلستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي من  15فصال
رئيسيا باإلضافة إلى  5مرافق ،وحدد الفصل التاسع من هذه الوثيقة تسعة أهداف وطنية رئيسية
عكست األولويات المتعلقة بالتنوع الحيوي على الصعيد الوطني واالقليمي والدولي.
 2.2تنفيـذ االستراتيجيـة وخطـة العمـل الوطنيـة للتنـوع الحيـوي
تم إستعراض التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والبرامج المقرة في االستراتيجية وخطة العمل
الوطنية (2007م) بشئ من التفصيل في الفصل الثاني من التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين
(راجع التقرير الوطني الرابع الفصل الثاني لمزيد من التفصيل) .وقد بذلت جهود إضافية لتنفيذ تلك
المشاريع والبرامج خالل األعوام الممتدة من 2011م إلى 2014م ،والتي تم إستعراضها بصورة
موجزة في الجدول (.)1-2
الجـدول ( :)1-2التقدم المحرز في تنفيذ البرامج المدرجة في اإلستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع
الحيوي (2007م) خالل الفترة 2014-2011م.
البرامج
البرنامـــج :1-تفعيالالل
إطالالالالالالالالالالالار مؤسسالالالالالالالالالالالي
إلدارة التن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوع
الحيالالالالالالالالالالالالالالوي ف الالالالالالالالالالالالالالي
البحرين.

البرنامــــــــج:2-
تعزي الالالالالالالالالز مش الالالالالالالالالاركة
ال الالالالالالرأي الع الالالالالالام ف الالالالالالي
الحف الالالاظ عل الالالى التن الالالوع
الحيوي.

سيـر العمـل فـي التنفيـذ








فالالالالالي العالالالالالام 2012م تالالالالالم تشالالالالالكيل اللجنالالالالالة الوطنيالالالالالة التوجيهيالالالالالة للتنالالالالالوع
الحي الال وي ،والت الالي تض الالم ف الالي عض الالويتها ممثل الالين ع الالن المؤسس الالات الحكومي الالة
والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية والبحثية ذات العالقة.
ف الالالالي الع الالالالام 2013م ت الالالالم تأس الالالاليس إدارة التن الالالالوع الحي الالالالوي تح الالالالت مظل الالالالة
المجل الالالالس االعل الالالالى للبيئ الالالالة ،وأوكل الالالالت إليه الالالالا متابع الالالالة القض الالالالايا المرتبط الالالالة
بالالالالالتنوع الحيالالالالوي ،والتالالالالي مالالالالن بينهالالالالا تنفيالالالالذ االتفاقيالالالالة المتعلقالالالالة بالالالالالتنوع
الحيوي.
ش الالالهدت الفت الالالرة 2014-2011م توس الالالعا ً ف الالالي مس الالالاهمة ممثل الالالوا المجتم الالالع
الم الالدني ف الالي تنفي الالذ المش الالاريع والب الالرامج المتعلق الالة ب الالالتنوع الحي الالوي ،والت الالي
ش الالالملت ب الالالرامج التوعي الالالة البيئيالالالالة ،وإج الالالراء المس الالالوحات البيئي الالالة ،وإعالالالالادة
التأهيل ،وبرامج الرصد (راجع البند الرابع أدناه).
نفالالالالذت خالالالالالل الفتالالالالرة 2014-2011م العديالالالالد مالالالالن البالالالالرامج واألنشالالالالطة
التوعوي الالالة الت الالالي تس الالالاهم ف الالالي تعزي الالالز وع الالالي ال الالالرأي الع الالالام ح الالالول قض الالالايا
التنالالالالوع الحيالالالالوي ،حيالالالالث تالالالالم تنظالالالاليم  51محاضالالالالرة خالالالالالل هالالالالذه الفتالالالالرة
شملت جميع فئات المجتمع (راجع الفصل الثالث).
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سيـر العمـل فـي التنفيـذ

البرامج


س الالالاهمت مؤسس الالالات المجتم الالالع الم الالالدني –كالجمعي الالالات األهلي الالالة واألندي الالالة –
ف الالي تنظ الاليم الفعالي الالات الت الالي خصص الالت لالحتف الالال الع الالالمي بي الالوم  22م الالايو
2014م التنوع الحيوي للجزر.
يالالالتم دع الالالوة أعض الالالاء المج الالالالس البلديالالالة وممثل الالالين ع الالالن الجمعي الالالات األهلي الالالة
للمشالالاركة فالالي الجلسالالات التالالي تعقالالد لمناقشالالة مخرجالالات تقيالاليم األثالالر البيئالالي
للمشاريع ذات اآلثار البيئية المحتملة على التنوع الحيوي.
أسسالالت العديالالد مالالن المالالدارس أنديالالة بيئيالالة تالالنظم أنشالالطة دوريالالة تهالالدف إلالالى
النهوض بالوعي البيئي لدى الطلبة.
نظم الالت بلدي الالة المنام الالة ف الالي ع الالام 2014م حمل الالة تنظي الالف وتش الالجير لس الالاحل
أبالالو غالالزال بمناسالالبة أسالالبوع الشالالجرة بالتنسالاليق مالالع المجلالالس البلالالدي حيالالث
تالالالم غالالالرس  120شالالالجرة ،وإزالالالالة النفايالالالات علالالالى امتالالالداد  500متالالالر مالالالن
الساحل بمتابعة وإشراف عدد من األخصائيين والمفتشين.
تالالالالم إعالالالالداد مقتالالالالري مشالالالالروع لتعزيالالالالز بنالالالالاء القالالالالدرات الوطنيالالالالة الالزمالالالالة
لتمكالالين المجلالالس األعلالالى للبيئالالة وبالالاقي الجهالالات المعنيالالة مالالن تطبيالالق تقيالاليم
األثالالالر البيئالالالي االسالالالتراتيجي بصالالالورة فاعلالالالة علالالالى المشالالالاريع والسياسالالالات
ذات البعد االستراتيجي.
فالالالي عالالالام 2014م تالالالم إعالالالداد مقتالالالري متكامالالالل حالالالول تطبيالالالق تقيالالاليم األثالالالر
البيئ الالالالي االس الالالالتراتيجي ف الالالالي دراس الالالالة اآلث الالالالار البيئي الالالالة المتراكم الالالالة ألنش الالالالطة
التجريف البحري في المياه اإلقليمية لمملكة البحرين.
إدراج إعتب الالالالالارات تق الالالالالويم األث الالالالالر البيئ الالالالالي اإلس الالالالالتراتيجي ف الالالالالي مش الالالالالروع
التخط الالالالاليط المك الالالالالاني ال الالالالالذي تنف الالالالالذه وزارة األش الالالالالغال وش الالالالالئون البل الالالالالديات
والتخطالالالالاليط العمرانالالالالالي بهالالالالالدف تحديالالالالالد نمالالالالالط إسالالالالالتخدام األراضالالالالالي فالالالالالي
المناطق الساحلية والبحرية بالمياه اإلقليمية لمملكة البحرين.



اإلسالالالالتمرار فالالالالي تنفيالالالالذ مشالالالالروع لتوسالالالالعة محطالالالالة تالالالالوبلي لتمكينهالالالالا مالالالالن
إسالالتيعاب األحمالالال المتزايالالدة المتدفق الالة إليهالالا ،وهالالو م الالا سيسالالاهم فالالي الح الالد
من تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى خليج توبلي.
االس الالتمرار ف الالي تنفي الالذ برن الالامج الرص الالد الفص الاللي ال الالذي تق الالاس خالل الاله ع الالدد
م الالن المؤش الالرات الفيزيوكيميائي الالة به الالدف تق الالويم ج الالودة البيئ الالة البحري الالة ف الالي
خل الاليج ت الالوبلي وم الالدى تأثره الالا باألنش الالطة البش الالرية ،وخاص الالة تص الالريف مي الالاه
الصرف الصحي المعالجة ثانويًا وثالثيًا.
ص الالدور الق الالرار رق الالم ( )70لس الالنة 2011م بش الالأن تحدي الالد خ الالط ال الالدفان ف الالي
خليج توبلي.
ص الالدور الق الالرار رق الالم ( )4لس الالنة 2010م بش الالأن تنظ الاليم الص الاليد ف الالي ج الالزر
حوار والبحر اإلقليمي المحيط بها.
ف الالي الع الالام 2012م ت الالم تس الالجيل نج الالوة بولثام الالة وهي الالر بولثام الالة وهي الالر ش الالتية
وهي الالالر بوعمام الالالة كموق الالالع ت الالالراث عالالالالالمي وال الالالذي ض الالالمت إلي الالاله المنطقالالالالة
المحمية المعلنة في هير بولثامة.
خالالالالالل العالالالالام 2014م تالالالالم اإلنتهالالالالاء مالالالالن صالالالالياغة خطالالالالة اإلدارة البيئيالالالالة
لنجالالالوة بولثامالالالة وهيالالالر بولثامالالالة وهيالالالر شالالالتية وهيالالالر بوعمامالالالة والتالالالي تالالالم
إعالالالالدادها باتبالالالالاع نهالالالالج النظالالالالام اإليكولالالالالوجي (راجالالالالع البنالالالالد الرابالالالالع مالالالالن
الفصل الثاني).





البرنامـج:3-
تبن الالالالالي تق الالالالالويم األث الالالالالر
البيئالالالالالي االسالالالالالتراتيجي
كالالالالالالالالالالأداة تخطيطيالالالالالالالالالالة
فاعلالالالالة للحفالالالالاظ علالالالالى
التنوع الحيوي.







البرنامـــــــــــــــــــــــــج:4-
تعزي الالالالالالالالالالالالز ت الالالالالالالالالالالالدابير
الحماي الالالالالالالالالالالالالالالالة واإلدارة
البيئي الالالة ف الالالي المنالالالالاطق
المحمية المعلنة.
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البرامج
البرنامـج:5-
إنشالالالالالالالالالالالالاء وتفعيالالالالالالالالالالالالل
صندوق البيئة.

سيـر العمـل فـي التنفيـذ


أدرجالالت مالالواد قانونيالالة فالالي مسالالودة قالالانون البيئالالة المحالالدث تالالأطر آليالالة جمالالع
التبرع الالات والتعويض الالات المالي الالة إلي الالداعها ف الالي ص الالندوق البيئ الالة ،وض الالوابط
اس الالتخدام الم الالوارد المالي الالة ف الالي الص الالندوق لتنفي الالذ مش الالاريع بيئي الالة تس الالاهم ف الالي
إعادة تأهيل المواقع المتضررة جراء األنشطة البشرية.
سالالالاهمت بعالالالض الشالالالركات والبنالالالوك بتبرعالالالات لصالالالندوق الحيالالالاة الفطريالالالة
بهالالالدف دعالالالم برنالالالامج اإلكثالالالار فالالالي األسالالالر للحيوانالالالات والنباتالالالات النالالالادرة
والمهددة باالنقراض.



يسالالالاهم القطالالالاع الخالالالاص فالالالي تالالالوفير بعالالالض المالالالوارد الماليالالالة التالالالي توجالالاله
لتنفي الالذ بع الالض المش الالاريع المتعلق الالة ب الالالتنوع الحي الالوي ،كج الالزء م الالن مب الالادرات
طوعي الالالة للتع الالالويض البيئ الالالي .فعل الالالى س الالالبيل المث الالالال ،س الالالاهم مش الالالروع دي الالالار
المح الالالرق ومش الالالروع محط الالالة المح الالالرق للص الالالرف الص الالالحي خ الالالالل الفت الالالرة
2014-2012م فالالالي تالالالوفير المالالالوارد الماليالالالة الالزمالالالة إلنالالالزال عالالالدد مالالالن
القبالالاب االسالالمنتية التالالي اسالالتخدمت فالالي تشالالييد شالالعاب صالالناعية فالالي مواقالالع
بحرية مختارة.



تتع الالاون البح الالرين حال ًي الالا م الالع ب الالاقي دول مجل الالس التع الالاون الخليج الالي إلع الالداد
دراسالالالالة شالالالالاملة تسالالالاللط الضالالالالوء علالالالالى القيمالالالالة االقتصالالالالادية واالجتماعيالالالالة
للبيئالالات السالالاحلية والبحريالالة علالالى امتالالداد الخالالط السالالاحلي الجنالالوبي للخلالاليج
العربي.



ت الالم إع الالداد دراس الالة ش الالاملة لتقي الاليم القيم الالة االقتص الالادية للبيئ الالات البحري الالة ف الالي
المي الالالاه اإلقليمي الالالة وذل الالالك بالتنس الالالق م الالالع البن الالالك ال الالالدولي .وم الالالن المؤم الالالل أن
توظالالالالالف مخرجالالالالالات هالالالالالذه الدراسالالالالالة لتحديالالالالالد قيمالالالالالة التعالالالالالويض المالالالالالالي
المفت الالالرض اس الالالتيفائه م الالالن قب الالالل أص الالالحاب المش الالالاريع ذات اآلث الالالار العكس الالالية
على التنوع الحيوي البحري (راجع البند الرابع من الفصل الثاني).



أجريالالالالت دراسالالالالتين لتحديالالالالد القيمالالالالة االقتصالالالالادية للخالالالالدمات التالالالالي تقالالالالدمها
عناصالالالر التنالالالوع الحيالالالوي والالالالنظم البيئيالالالة فالالالي ثالالالالث مهالالالاد محالالالار لؤلالالالؤ
وش الالعاب مرجاني الالة ذات أهمي الالة بيئي الالة وثقافي الالة ب الالارزة (راج الالع البن الالد الراب الالع
من الفصل الثاني).



البرنامـج:6-
تفعي الالل مب الالدأ التع الالويض
البيئي.
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 3.2تحديـث االستراتيجيـة وخطـة العمـل الوطنيـة للتنـوع الحيـوي
حثت مخرجات مؤتمر األطراف العاشر لالتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي بالقرار رقم ( )5/10الدول
االطراف على تحديث وتنقيح استراتيجيتها وخططها الوطنية الخاصة بالتنوع الحيوي لتتوافق مع
الخطة االستراتيجية للتنوع الحيوي 2020-2011م .ومن هذا المنطلق ،فقد تم الشروع في تنفيذ
"مشروع تحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنية وإعداد التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين
المتعلق بإتفاقية التنوع الحيوي" ،وذلك بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ( ،)UNEPوبتمويل
من المرفق العالمي للبيئة (.)GEF
وضمن إطار هذا المشروع فقد تم تنظيم "ورشة العمل الوطنية األولى (االفتتاحية) للمشروع
بمشاركة  48مختص ممثل ألكثر من  33مؤسسة تمثل مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات
القطاع الخاص والمؤسسات االكاديمية والبحثية و من قبل الشركاء الوطنيين (الشكل  .)1-2وخالل
تلك الورشة ،حدد الشركاء المنهجية والتطلعات التي تعكس األولويات الوطنية المتعلقة بالتنوع
الحيوي ،كما أقروا الخطة التنفيذية التفصيلية للمشروع.
وقد تم تشكيل خمس فرق عمل ضمت مشاركين يمثلون قطاعات وتخصصات متباينة وذلك بهدف
تشجيع الشركاء على إبداء مرئياتهم القيمة بشأن محاور مختارة تغطي أبرز فصول االستراتيجية
وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي المؤمل تحديثها ،حيث تناولت كل مجموعة محور من المحاور
الخمسة التالية:
 حالة عناصر التنوع الحيوي التهديدات التي تواجه التنوع الحيوي خدمات التنوع الحيوي والنظم اإليكولوجية السياسات والبرامج والمشاريع والمبادرات الراهنة القطاعات والشركاء المعنيين بالحفاظ على التنوع الحيويو سيتم االعتماد على مخرجات هذا النشاط لتحديد المعلومات المتاحة والثغرات الموجودة والتي
ستوجه العمل في تنفيذ هذا المشروع .فعلى سبيل المثال ،تناولت المجموعة أحدى المجموعات
الخمسة محور القطاعات والشركاء المعنيين في قضايا التنوع الحيوي في مملكة البحرين ،حيث حدد
المشاركين  49شريكا من مختلف القطاعات كما هم مشار إليه في (الشكل .)2-2
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الشكل ( :)1-2نسبة القطاعات والشركاء المعنيين بقضايا التنوع الحيوي كما حددها المشاركون في الورشة
االفتتاحية لمشروع تحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي (المجلس األعلى للبيئة،
2013م).

الشككككل ( :)2-2ورشةةةة العمةةةل االفتتاحيةةةة لمشةةةروع تحةةةديث االسةةةتراتيجية وخطةةةة العمةةةل الوطنيةةةة للتنةةةوع
الحيوي في مملكة البحرين المنعقدة في  3-2أكتوبر 2013م (المصدر :المجلس األعلى للبيئة).
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عالوة على ذلك ،تم تنفيذ مشروع مشترك بين المجلس األعلى للبيئة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة-
المكتب اإلقليمي لغرب آسيا يهدف إلى إعداد المؤشرات واألهداف الوطنية لمملكة البحرين للعام
2020م في ضوء أهداف آيشي للتنوع الحيوي 2020م المضمنة في الخطة االستراتيجية للتنوع
الحيوي 2020-2011م.
وضمن إطار هذا المشروع ،نظمت خالل الفترة  20نوفمبر  1 -ديسمبر 2011م "ورشة العمل
الوطنية حول مؤشرات المتعلقة بالتنوع الحيوي في مملكة البحرين" بمشاركة واسعة من  50مشاركا
ممثال لـ  12جهة من مختلف الوزرات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية باإلضافة
إلى الجمعيات األهلية والمدنية (الشكل  .)3-2وتمخضت الورشة عن إعداد قائمة المؤشرات الوطنية
المتعلقة بالتنوع الحيوي في مملكة البحرين تتألف من  90مؤشر أدرجت تحت أهداف آيشي
العشرين .وقد تم صياغة المؤشرات المذكورة في ضوء األهداف االستراتيجية لمختلف الوزرات
والهيئات الحكومية في مملكة البحرين باإلضافة إلى أهداف آيشي للتنوع الحيوي 2020م .وبناء على
قائمة المؤشرات الوطنية المذكورة ،سيتم خالل تنفيذ مشروع " تحديث االستراتيجية وخطة العمل
الوطنية وإعداد التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين المتعلق بإتفاقية التنوع الحيوي" إعتماد قائمة
المؤشرات الوطنية المتعلقة بالتنوع الحيوي في مملكة البحرين.

الشككككل ( :)3-2ورشةةةة العمةةةل الوطنيةةةة حةةةول مؤشةةةرات المتعلقةةةة بةةةالتنوع الحيةةةوي فةةةي مملكةةةة البحةةةرين
المنعقدة في  29نوفمبر 1-ديسمبر 2011م (المصدر :المجلس األعلى للبيئة).

من المؤمل أن تركز "االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في مملكة البحرين" المحدثة
على وضع تدابير للحد من التهديدات المختلفة التي يتعرض لها التنوع الحيوي من خالل تطبيق
مفهوم تطبيق "نهج النظام البيئي" ،باإلضافة إلى التشديد على أهمية إدراج البعد االنساني في برامج
الحماية وربط السياسات واألنشطة المتعلقة بالتنوع الحيوي بإحتياجات السكان المحليين .كما سيتم
ربط االستراتيجية وخطة العمل المحدثة مع االستراتيجيات والخطط القطاعية األخرى بصورة أكثر
فعالية لتعزيز إدماج إعتبارات التنوع الحيوي في سياسات ومشاريع وبرامج وأنشطة ومبادرات
القطاعات األخرى .عالوة على ذلك ،ستتضمن الوثيقة برامج متكاملة لتحديد الخدمات والسلع التي
تقدمها النظم البيئية وتقييم القيمة المالية واالقتصادية المرتبطة بهذه الخدمات ،باإلضافة إلى اإلدارة
البيئية للكائنات المحورة وراثيا ،الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع
الناشئة عنها.
34

 .3إدمـاج إعتبـارات التنـوع الحيـوي
تم إستعراض الجهود التي تبذلها مملكة البحرين إلدماج إعتبارات التنوع الحيوي في السياسات
والمشاريع والبرامج القطاعية بشئ من التفصيل في الفصل الثالث.من التقرير الوطني الرابع (راجع
التقرير الوطني الرابع لمزيد من التفصيل) .وإستمراراً على ذات النهج ،فقد بذلت خالل الفترة
2014-2011م جهودا حثيثة لدمج متطلبات الحفاظ على التنوع الحيوي وتشجيع استخدامه المستدام
وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية في سياسات ومشاريع وبرامج
وأنشطة ومبادرات القطاعات ذات الصلة .وقد وظفت عدة أدوات لتعزيز دمج إعتبارات التنوع
الحيوي ،كان من أبرزها االستراتيجيات وخطط العمل القطاعية ،والتشريعات القانونية ،والتخطيط
البيئي االستر اتيجي ،وتقويم األثر البيئي االستراتيجي ،وتقويم األثر البيئي ،باإلضافة إلى اللجان
الوطنية.
 1.3اإلدمـاج علـى مستـوى السياسـات
تم إدماج إعتبارات التنوع الحيوي في العديد من االستراتيجيات وخطط العمل والمبادرات الوطنية
القطاعية ،والتي من أبرزها:
• رؤية البحرين 2030م.
• استراتيجية البحرين األقتصادية (2014-2009م).
• االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للقطاع الزراعي (2015-2010م).
• السياسات الخضراء لوزارة المالية.
• االستراتيجية الوطنية للشباب – مملكة البحرين (المرحلة الثانية 2015-2011م).
من جانب آخر ،تم إصدار عدد من التشريعات القانونية التي تساهم في إدماج اعتبارات التنوع
الحيوي في سياسات وبرامج وأنشطة القطاعات ذات الصلة (راجع الفصل الثالث من التقرير الوطني
الرابع لمزيد من التفصيل) (الجدول .)2-2
الجكككـدول ( :)2-2قائمةةةة مختةةةارة بتشةةةريعات قانونيةةةة اقةةةرت خةةةالل الفتةةةرة 2014-2011م والتةةةي تسةةةاهم
في تعزيز إدماج إعتبارات التنوع الحيوي.
الرقم

التشريــع القانونـــي

القطـاعات

1

القرار رقم ( )44لسنة  2011بإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع الترتيب المؤسساتي
البيولوجي

2

القرار رقم ( )81لسنة  2011بتشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع الترتيب المؤسساتي
البيولوجي

3

القرار رقم ( )1لسنة  2012بشأن حماية سمك القرش من نوع أبو سياف

الصيد البحري

4

القرار رقم ( )41لسنة  2013بتعديل القرار رقم ( )12لسنة  2009بشأن
تحديد المناطق المخصصة لصيد الربيان

الصيد البحري

5

القرار رقم ( )10لسنة  2013بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع سرطان
البحر (القبقب)

الصيد البحري

6

قرار رقم ( )1لسنة  2011بشأن تحديد فترة تنقل الخيل المقرة بموجب
قرار رقم ( )62لسنة  2010بشأن حظر تنقل الخيل

الثروة الحيوانية
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الرقم

التشريــع القانونـــي

القطـاعات

7

قرار رقم ( )2لسنة  2011بشأن حظر استيراد الكالب والقطط من مملكة
تايلند

التجاري

8

قرار رقم ( )70لسنة  2011بشأن تحديد خط الدفان في خليج توبلي

العمراني

9

قرار رقم ( )72لسنة  2011بشأن حظر استيراد الخيل من المملكة االردنية
الهاشمية

التجاري

 3.2اإلدمـاج علـى مستـوى البرامـج والمشاريـع واالنشطـة
وبالمثل ،بذلت خالل األعوام الممتدة من 2011م إلى 2014م جهودا لدمج اعتبارات التنوع الحيوي
في مشاريع وبرامج وأنشطة القطاعات المعنية ،والتي تم إيجازها في الجدول ( .)3-2ويعرض
الشكل ( )4-2القطاعات والمؤسسات التي أدرجت أو في طور إدراج إعتبارات التنوع الحيوي في
سياساتها وبرامجها ومشاريعها.
الجدول ( :)3-2أمثلة مختارة توضح إدماج اعتبارات التنوع الحيوي في القطاعات األخرى.
الرقم

القطـاع

1

قطاع الثروة
السمكية

2

القطاع
الزراعي

3

القطاع
الثقافي

4

القطاع
العمراني

5

القطاع
الصناعي

أبــرز الجهــود






















الحد من أعداد رخص الصيد من خالل تقديم حوافز مالية للصيادين الراغبين
بالتخلي عن رخص الصيد.
فرض حظر موسمي على صيد الروبيان.
إطالق اصبعيات األسماك المستزرعة إلى البيئة البحرية.
تشييد الشعاب الصناعية.
تشديد الرقابة الدورية على أنشطة الصيد البحري.
إخضاع مزارع االسماك للرصد والرقابة الدورية.
التوسع في استخدام المياه المعالجة في الري.
التوسع في الزراعة الرأسية والزراعة بدون تربة.
تنفيذ مسوحات لحصر أنواع اآلفات الزراعية الدخيلة.
مكافحة اآلفات الدخيلة ،وعلى وجه الخصوص سوسة النخيل الحمراء.
التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في زراعة أنسجة النخيل.
إنشاء مجمعات وراثية ألصناف النخيل والفاكهة والمحاصيل المحلية.
تنظيم ورش عمل دولية إلبراز أهمية الحفاظ التراث الثقافي المرتبط بالتنوع
الحيوي.
تنفيذ مشروع "طريق اللؤلؤ" الذي يهدف إلى إحياء التراث الوطني المترافق
مع غوص وتجارة اللؤلؤ.
إعالن موقعي تراث عالمي يتضمنان بيئات ساحلية وبحرية.
إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في عملية التخطيط المكاني الهادفة إلى
إعداد المخطط الهيكلي العمراني 2030م.
إخضاع المشاريع العمرانية المقترحة آللية تقويم األثر البيئي.
تنفيذ برامج للتعويض البيئي لبعض مشاريع الردم والتجريف.
إخضاع المشاريع الصناعية المقترحة آللية تقويم األثر البيئي.
المراقبة الدورية لجودة مياه الصرف الصناعي.
التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
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الرقم

أبــرز الجهــود

القطـاع


6

القطاع
التجاري

7

القطاع
التعليمي
والبحثي

8

القطاع
اإلعالمي

9

القطاع
السياحي

















إعالن مواقع ذات اعتبارات خاطة للحفاظ على التنوع الحيوي داخل حدود
عدد من الشركات الوطنية الكبرى.
إخضاع اإلرساليات الواردة إلى التفتيش للتحقق من سالمة التصاريح والوثائق
الصادرة من بلد المنشأ.
إنفاذ إشتراطات الحجر الزراعي والحيواني في المنافذ.
إنفاذ اشتراطات الحد من آثار التجارة على الحيوانات النادرة والمهددة في
المنافذ.
تقدم الدعم المالي لبعض المشاريع الموجهة للحفاظ على التنوع الحيوي.
تضمين القضايا المتعلقة بالتنوع الحيوي المحلي والعالمي في المناهج الدراسية
لجميع المراحل.
إجراء دراسات متخصصة تهدف إلى تقييم حالة المناطق المحمية ،وتقييم
مساهمة البيئات البحرية في مكافحة ظاهرة تغير المناخ.
تنفيذ مسابقات توعوية موجهة لطلبة المدارس تتعلق بقضايا التنوع الحيوي.
التوسع في تنفيذ مشروع الحدائق المدرسية الذي يهدف إلى الحفاظ على
األنواع النباتية المحلية.
تخصيص صفحات أسبوعية في الصحف المحلية لطرح القضايا البيئية والتي
من أبرزها قضايا التنوع الحيوي.
إنتاج أفالم عن التنوع الحيوي في المناطق المحمية في مملكة البحرين.
تنظيم حلقات نقاش تلفزيونية وإذاعية تطرح خاللها قضايا التنوع الحيوي.
استقطاب أعداد كبيرة من الزوار ومن مختلف االعمار لمحمية ومنتزه العرين
لمشاهدة الحيوانت الممثلة لبيئة الجزيرة العربية .فعلى سبيل المثال ،ارتفع عدد
الزوار من  94800في عام 2011م إلى  197330في عام 2013م (المصدر:
محمية ومنتزه العرين).
تنظيم رحالت دورية إلى محمية جزر حوار والتي تضم فندق ومجموعة من
الشاليهات.
تشيد ممشى وعدة مرافق سياحية في محمية دوحة عراد.
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الشكل ( :)4-2القطاعات والمؤسسات التي أدرجت أو التي في طور إدراج إعتبارات التنوع الحيوي في
سياساتها وبرامجها ومشاريعها.

 .4تنفيـذ االتفاقيـة المتعلقـة بالتنـوع الحيـوي
بذلت مملكة البحرين خالل الفترة 2014-2011م العديد من الجهود والمساعي التي ساهمت في تنفيذ
اال تفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية والتي استعرضت أمثلة
عليها في الجداول ( .)3-2 ،2-2عالوة على ذلك ،أولت مملكة البحرين أهمية خاصة لتنفيذ بعض
المحاور التي تحظى بأولوية عالية من قبل االتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي ،والتي تم استعراضها
في هذا الفصل على شكل دراسة حالة بهدف االستفادة من مخرجات هذه التجارب ،وذلك كالتالي:
 دراسـة حالـة ( :)1تطبيـق نهـج النظـام البيئـي
يعتبر نهج النظام االيكولوجي ( )Ecosystem Based Approachمن المبادرات الرائدة التي أطلقتها
اتفاقية التنوع الحيوي ولقيت رواجا ملحوظا على المتسوى الدولي .وبالتعاون مع برنامج األمم
المتحدة للبيئة-المكتب اإلقليمي لغرب آسيا ،نفذ خالل الفترة نوفمبر 2012م  -مارس 2014م
مشروعا يعتبر األول من نوعه في المنطقة يهدف إلى إدراج نهج النظام اإليكولوجي في
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االستراتيجيات والخطط والتشريعات القانونية والمشاريع البيئية الوطنية في مملكة البحرين .ونفذ
المشروع بالتعاون بين المجلس األعلى للبيئة ووزارة الثقافة بمملكة البحرين وبرنامج األمم المتحدة
للبيئة-المكتب االقليمي لغرب آسيا.
وتضمن المشروع دراسة حالة تتمحور حول تطبيق نهج النظام اإليكولوجي لتعزيز الحماية البيئية
في نجوة بولثامة وهير بولثامة وهير شتية وهير بوعمامة التي تم تسجيلها خالل العام 2012م كموقع
تراث عالمي .وفي هذا السياق ،فقد تم تنظيم أربع ورشة وطنية كما تم إجراء عدد من الدراسات
المتخصصة المتعلقة بمبادئ نهج النظام البيئة ،والتي من أبرزها دراسة تحديد الشركاء المعنيين
وتحليل دوارهم المتوقع في برامج الحماية ،وتقييم القيمة اإلقتصادية لخدمات النظم االيكولوجية في
منطقة الدراسة ،باإلضافة إلى تحديد فئات المجتمع المنتفعين من الخدمات المباشرة التي تقدمها
الموارد البحرية في تلك المنطقة .وقد تمخض المشروع عن صياغة "خطة اإلدارة البيئية لموقع
نجوة بولثامة وهير بولثامة وهير شتية وهير بوعمامة" التي أعدت من خالل تطبيق نهج النظام
البيئي.
وقد نجح المشروع في استقطاب شريحة واسعة من الشركاء الوطنين المعنيين الممثلين للمؤسسات
الحكومية ،ومؤسسات القطاع الخاص ،ومؤسسات المجتمع المدني الذي شاركوا بفعالية في ورش
العمل كما ساهموا في جمع المعلومات وإجراء الدراسات.

الشكل ( :)5-2المشاركون في إحدى ورش العمل الوطنية التي نظمت ضمن إطار مشروع تطبيق نهج
النظام اإليكولوجي في مملكة البحرين (المصدر :المجلس األعلى للبيئة).

 دراسـة حالـة ( :)2إبـراز القيمـة اإلقتصـاديـة لخدمـات النظـم اإليكولوجيـة
شددت مقررات مؤتمرات األطراف لالتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي على أهمية إبراز األهمية
اإلقتصادية للخدمات التي تقدمها عناصر التنوع الحيوي والنظم البيئية بهدف إقناع متخذ القرار
والرأي العام بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي .ودعما لهذا التوجه ،أجرى المجلس األعلى للبيئة
وبالتعاون مع البنك الدولي دراسة سلطت الضوء على التبعات اإلقتصادية (مقدرة بقيمتها المالية)
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للتدهور المرصود في حالة البيئات الساحلية والبحرية في المياه اإلقليمية لمملكة البحرين خالل الفترة
2013-2011م وفي ذات السياق ،أجرت مملكة البحرين وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة
دراسة حول القيمة االقتصادية للخدمات التي تقدمها عناصر التنوع الحيوي والنظم االيكولوجية في
نجوة بولثامة وهير بولثامة وهير شتية وهير بوعمامة ،حيث أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن
الخدمات هذا النظام االيكولوجي يساهم ما بين  227.1-3.4بليون دوالر  /سنة (يونيب –
روا2013،م) .وتدعيما لنتائج هذه الدراسة ،أجرى المجلس االعلى للبيئة وبالتعاون مع وزارة الثقافة
مسح شامل للتعرف على الشركاء المستفيدين بصورة مباشرة من استخدام الموارد التي تقدمها نجوة
بولثامة وهير بولثامة وهير شتية وهير بوعمامة ،حيث تبين أن برفع الوعي لدى بعض الشركاء
المعنيين بشكل مباشر بالتنوع الحيوي يساهم بشكل فعال في عملية صنع القرار.
ومن المؤمل أن تساهم هذه الدراسات والتي تعد األولى من نوعها في مملكة البحرين في دعم عملية
صنع القرار الوطني بمعلومات علمية محدثة تبرز التبعات االقتصادية واالجتماعية لألضرار التي قد
تلحق بعناصر التنوع الحيوي.
 دراسـة حالـة ( :)3إشـراك المجتمـع المدنـي
تشدد اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي على أهمية تبني النهج التشاركي في مواجهة القضايا المتعلقة
بالتنوع الحيوي ،وتمكين وإشراك المجتمع المدني في برامج الحماية .ومن هذا المنطلق ،فقد شهت
األعوام الممتدة من 2011م إلى 2014م توسع في دائرة مشاركة المجتمع المحلي – ممثال بالنوادي
الرياضية وجمعيات المجتمع المدني والحركات الشبابية  -في المشاريع والبرامج والمبادرات
الموجهة للتنوع الحيوي كما هو موضح بالجدول ( )4-2والشكل (.)6-2
الجكككككـدول ( :)4-2أمثلةةةةةة مختةةةةةارة توضةةةةةح مسةةةةةاهمات ممثلةةةةةي المجتمةةةةةع المةةةةةدني خةةةةةالل الفتةةةةةرة -2011
2014م في تنفيذ المشاريع والبرامج واألنشطة المتعلقة بالتنوع الحيوي في مملكة البحرين.
الفئـة

الجهـة

أبــرز الجهــود

المجتمع المحلي

نادي باربار

ينظم النادي فعاليات توعوية بصورة مستمرة ،حيث نظم
في عام 2014م محاضرة تسلط الضوء على األهمية
التراثية والتاريخية لساحل قرية باربار.
اجريت العديد من حمالت تنظيف السواحل بمشاركة
المدارس وبتنظيم فعال من قبل المجالس البلدية.
أجرت الجمعية في عام 2014م مسح بحري لتحديد أنواع
الموائل البحرية في المياه اإلقليمية في مملكة البحرين.
أجريت الجمعية في عام 2012م مسح شامل للتعرف على
أنواع أسماك القرش المتواجدة بالمياه االقليمية واألسواق
المحلية بمملكة البحرين.
نظمت الجمعية في عام 2014م ورشة حول السالحف
البحرية والمساهمة في إعادة تأهيل بعض السالحف
المتضررة.
استمرت أعضاء الجمعية في تنفيذ برنامج تحجيل الطيور

المجلس البلدية
جمعيات المجتمع
المدني

جمعية البحرين للبيئة
جمعية الحفاظ على
أسماك القرش
جمعية أصدقاء البيئة
جمعية البحرين
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الفئـة

الشباب

الجهـة

أبــرز الجهــود

للتاريخ الطبيعي

الذي يعتبر أشمل برنامج من هذا النوع وأكثرها استمرار
في الخليج العربي.
أجرت الجمعية في عام 2014م دراسة حول الجوانب
االقتصادية واالجتماعية في نجوة وهير بولثامة هير شتية
وهير بوعمامة.

حركة الشباب العربي
لتغير المناخ -
البحرين

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

الشكل ( :)6-2أمثلة مختارة توضح مساهمات ممثلي المجتمع المدني في البرامج المتعلقة بالتنوع الحيوي (أ:
المسح البحري الذي أجرته جمعية الحفاظ على أسماك القرش  ،ب :المسح البحري الذي أجرته جمعية
البحرين للبيئة ،ج :الدراسة التي أجرتها حركة الشباب العربي لتغير المناخ – البحرين ،د :أحد المحاضرات
التوعوية التي تم تنظيمها من قبل نادي باربار حول القيمة الحضارية واالجتماعية لساحل قرية باربار.

 دراسـة حالـة ( :)4برامـج إعـادة التأهيـل
نفذت مملكة البحرين خالل الفترة 2014-2011م عدة مشاريع إلعادة تأهيل المواقع المتضررة،
وهي من المبادرات التي توليها االتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي أهمية خاصة .فعلى سبيل المثال،
نفذ المجلس األعلى للبيئة وبالتعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مشروعا
إلستزراع شتالت نبات القرم وزراعتها بهدف إعادة تأهيل المناطق الساحلية المتدهورة وزيادة
الرقعة الخضراء في المناطق الساحلية .ونجح المشروع خالل موسم البذور في عام 2013م في
استزراع أكثر من  1500شتلة من اشجار القرم في كل من خليج توبلي ودوحة عراد (الشكل .)7-2
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من جانب آخر ،نفذت إدارة الثروة السمكية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مشروعا
يهدف إلى زيادة المخزون السمكي في مملكة البحرين من خالل انزال األرياف الصناعية التي يؤمل
أن تساهم في إسترداد المستوى اآلمن لألرصدة السمكية في المملكة حيث تم تدشين المشروع في عام
2012م وذلك بإجراء عدد من المسوحات المكثفة لتحديد المواقع المناسبة لتشييد الشعاب الصناعية
قبل أن يتم إنزال ما يقارب  2500من البيوت األسمنتية ) (Reef ballsفي ستة مواقع رئيسية .كما تم
إطالق إصبعيات من االسماك التجارية المستزرعة في مواقع الشعاب الصناعية بهدف إنعاش
المخزون السمكي بتلك المواقع.

الشككككل ( :)7-2جمةةةةع البةةةةذور وزراعةةةةة شةةةتالت القةةةةرم فةةةةي منةةةةاطق سةةةاحلية مختةةةةارة مةةةةن خلةةةةيج تةةةةوبلي
ودوحة عراد خالل موسم البذور في 2013م (المصدر :المجلس األعلى للبيئة).

 .5التعـاون اإلقليمـي والدولـي
يتطلب التغلب على التحديات التي تواجد التنوع الحيوي تعاونا دوليا فعاال ،خاصة فيما يتعلق
بالقضايا العابرة للحدود .ومن هذا المنطلق ،تحرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع باقي
دول العام تحت مظلة التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي لمعالجة قضايا التنوع الحيوي بصورة
فاعلة .وفي سبيل تحقيق هذه الغاية النبيلة ،فقد أبرمت مملكة البحرين اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول
كما انضمت وصادقت على العديد من االتفاقيات المتعددة األطراف المتعلقة بحماية البيئة والتي عادة
ما يشتمل نطاقها اعتبارات خاصة بالتنوع الحيوي (الجدول  .)5-2عالوة على ذلك ،تتعاون مملكة
البحرين مع عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية في سبيل تعزيز اإلدارة البيئية للتنوع الحيوي ،ومن
أبرز تلك المنظمات :برنامج األمم المتحدة للبيئة -المكتب اإلقليمي لغرب آسيا (،)UNEP-ROWA
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
( ،)UNESCOومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ( ،)FAOوالجامعة العربية ،ومجلس
التعاون لدول الخليج العربية ( ،)GCCوالمنظمة اإلقليمية لحماية البيئية البحرية (،)ROPME
والهيئة اإلقليمية لمصائد األسماك ( ،)RECOFIوالمركز الدولي لدراسات المناطق الجافة
(( ،)ACSADانظر الفصل الثالث من التقرير الوطني الرابع لمزيد من اإليضاح حول التعاون
الثنائي اإلقليمي والدولي التي تساهم به مملكة البحرين فيما يتعلق بقضايا التنوع الحيوي).
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الجدول ( :)5-2قائمة مختارة باإلتفاقيات والبروتوكوالت اإلقليمية والدولية المتعلقة بالتنوع الحيوي التي
انضمت إليها أو صادقت عليها مملكة البحرين.
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

سنـــة اإلقــرار
االتفاقيــات والبروتوكــوالت
اتفاقية الكويت اإلقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث.
1978
البروتوكةةةةول الخةةةةاص بةةةةالتلوث البحةةةةري النةةةةاجم عةةةةن استكشةةةةاف واسةةةةتغالل
1990
الجرف القاري.
البروتوكةةةول بشةةةأن الةةةتحكم فةةةي النقةةةل البحةةةري للنفايةةةات الخطةةةرة والنفايةةةات
2001
األخرى عبر الحدود والتخلص منها.
بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر في البر.
1990
اتفاقيةةةةةة المحافظةةةةةة علةةةةةى الحيةةةةةاة الفطريةةةةةة ومواطنهةةةةةا الطبيعيةةةةةة فةةةةةي دول
2002
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إتفاقية إنشاء الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك.
2002
1991
اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972م.
اتفاقيةةةةة األراضةةةةي الرطبةةةةة ذات األهميةةةةة الدوليةةةةة وخاصةةةةة بوصةةةةفها مةةةة لف
1997
للطيور المائية (رامسار) لعام 1971م.
1994
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992م.
ب روتوكةةةةول كيوتةةةةو الملحةةةةق باتفاقيةةةةة األمةةةةم المتحةةةةدة اإلطاريةةةةة بشةةةةأن تغيةةةةر
2005
المناخ.
اتفاقيةةةةة األمةةةةم المتحةةةةدة لمكافحةةةةة التصةةةةحر فةةةةي البلةةةةدان التةةةةي تعةةةةاني مةةةةن
1997
الجفاف الشديد و/أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا لعام 1994م.
اإلتفاقية الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة.
2005
بروتوكةةةةةةول قرطاجنةةةةةةة المتعلةةةةةةق بالسةةةةةةالمة األحيائيةةةةةةة لالتفاقيةةةةةةة المتعلقةةةةةةة
2011
بالتنوع البيولوجي.
اتفاقيةةةةة التجةةةةارة الدوليةةةةة فةةةةي األنةةةةواع المهةةةةددة بةةةةاالنقراض مةةةةن مجموعةةةةات
2012
الحيوان والنبات الفطرية (سايتس).
2012
قةةةةةانون رقةةةةةم ( )4لسةةةةةنة 2012م بالموافقةةةةةة علةةةةةى االنضةةةةةمام إلةةةةةى معاهةةةةةدة
بودابسةةةةةت بشةةةةةأن االعتةةةةةراف الةةةةةدولي بإيةةةةةداع الكائنةةةةةات الدقيقةةةةةة ألغةةةةةراض
االجراءات الخاصة بالبراءات.
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الشكل ( :)8-2البرامج الرئيسية التي تعكس األولويات الوطنية لتعزيزالتنوع الحيوي في مملكة البحرين وما يقابلها من أهداف آيشي.
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الفصـل الثالث
التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف آيشي للتنوع الحيوي 2020م والمساهمة في تحقيق
أهداف عام 2015م ذات الصلة من األهداف اإلنمائية لأللفية
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 .1تمهيــد
يستعرض هذا الفصل الجهود المبذولة من قبل مملكة البحرين والتي تساهم في تحقيق وبلوغ أهداف
آيشي للتنوع الحيوي 2020م المضمنة في الرطة االستراتيجية للتنوع الحيوي 2020-2011م .ومن
ثم يوضح الفصل التدابير المترذة على المستوى الوطني لتحقيق أهداف 2015م ذات الصلة بالتنوع
الحيوي من االهداف االنمائية ل لفية.
 .2التقـدم المحـرز نحـو بلـوغ أهـداف آيشـي للتنـوع الحيـوي 2020م
يسرد الجدول ( )1-3أدناه أهداف آيشي للتنوع الحيوي 2020م ويستعرض قبال كل منها الجهود
المبذولة على المستوى الوطني لبلوغها ،ومن ثم يقيم التقدم المحرز نحو بلوغ تلك األهداف.
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جـدول ( :)1-3جهود مملكة البحرين التي بذلتها خالل الفترة 2014-2011م في سبيل تحقيق أهداف آيشي للتنوع الحيوي 2020م.
الحالـة واالتجـاه

الجهـود المبذولـة

الهكككدف األول :بحلكككول عكككام 2020م كحكككد أقصكككى ،يككككون النكككاس علكككى علكككم يقكككين بقكككيم التنكككوع الحيكككوي ،وبكككالخطوات التكككي يمككككن اتخاذهكككا لحفظكككه واسكككتخدامه علكككى
نحو مستدام.
 شةةةةةهدت الفتةةةةةرة 2014-2011م توسةةةةةعا فةةةةةي مسةةةةةاهمة ممثلةةةةةي المجتمةةةةةع المةةةةةدني فةةةةةي تنفيةةةةةذ المشةةةةةاريع  يعتقةةةةد بةةةةأن الحالةةةةة واإلتجةةةةاه والسةةةةيناريو فةةةةي
والبةةةرامج المتعلقةةةة بةةةالتنوع الحيةةةوي ،والتةةةي شةةةملت بةةةرامج التوعيةةةة البيئيةةةة ،وإجةةةراء المسةةةوحات البيئيةةةة ،تحقيق هذه الهدف جميعها إيجابية.
وإعادة التأهيل ،وبرامج الرصد (راجع الفصل الثاني ،البند .)4
 نظمةةةت خةةةالل الفتةةةرة 2014 – 2011م حةةةوالي  51محاضةةةرة توعويةةةة باإلضةةةافة إلةةةى تنظةةةيم العديةةةد مةةةن
الفعاليةةةات األخةةةرى (كةةةورش العمةةةل والنةةةدوات العامةةةة) الهادفةةةة إلةةةى رفةةةع مسةةةتوى الةةةوعي العةةةام بالقضةةةايا
المتعلقة بالتنوع الحيوي.
 تةةةةم خةةةةالل العةةةةام 2014م إنتةةةةاج فةةةةيلم وثةةةةائقي يسةةةةلط الضةةةةوء علةةةةى عناصةةةةرالتنوع الحيةةةةوي البةةةةارزة فةةةةي
مملكة البحرين.
 طباعةةةةة عةةةةدد مةةةةن الكتةةةةب والمجةةةةالت والمطويةةةةات المتعلقةةةةة بةةةةالتنوع الحيةةةةوي فةةةةي البحةةةةرين وتوزيعهةةةةا
بالمجان في الفعاليات البيئية كما توزع أيضا على الجمهور والمدارس.
 تةةم خةةالل عةةام 2014م نشةةر أكثةةر مةةن  30مقةةال فةةي الصةةحف اليوميةةة تتعلةةق بقضةةايا التنةةوع الحيةةوي فةةي
مملكة البحرين.
 تةةةنظم "اللجنةةةة العليةةةا المنظمةةةة لمعةةةرض البحةةةرين الةةةدولي للحةةةدائق" وبصةةةورة دوريةةةة "معةةةرض الحةةةدائق
السةةةنوي" .ويحظةةةى هةةةذا المعةةةرض بإقبةةةال شةةةديد مةةةن قبةةةل الجمهةةةور والمؤسسةةةات الحكوميةةةة والخاصةةةة،
كمةةةا يسةةةتقطب السةةةياح مةةةن خةةةارج البحةةةرين .ويركةةةز المعةةةرض علةةةى نشةةةر الةةةوعي حةةةول أهميةةةة التنةةةوع
النبةةةاتي لتعزيةةةز األمةةةن الغةةةذائي ،ويتضةةةمن عةةةرض نمةةةاذج للنباتةةةات المحليةةةة ونباتةةةات الحةةةدائق واألسةةةاليب
الزراعيةةةةة المبتكةةةةرة ،كمةةةةا يشةةةةمل أيضةةةةا تنظةةةةيم مسةةةةابقات موجهةةةةة لفئةةةةات المجتمةةةةع المختلفةةةةة (كاألطفةةةةال،
والبالغين ،والمؤسسات البحثية ،وأصحاب الحدائق المنزلية) (الشكل .)1-3
الهكككدف الثكككاني :بحلكككول عكككام 2020م كحكككد أقصكككى ،تكككدمج قكككيم التنكككوع الحيكككوي فكككي االسكككتراتيجيات الوطنيكككة والمحليكككة للتنميكككة والحكككد مكككن الفقكككر وعمليكككات التخطكككيط
وإدماجها ،حسب االقتضاء في نظم الحسابات القومية ونظم االبالغ.
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الحالـة واالتجـاه

الجهـود المبذولـة

 بةةةذلت العديةةةد مةةةن الجهةةةود لتعزيةةةز إدمةةةاج إعتبةةةارات التنةةةوع الحيةةةوي فةةةي السياسةةةات والبةةةرامج والمشةةةاريع  يعتقةةةةد بةةةةأن الحالةةةةة واإلتجةةةةاه والسةةةةيناريو فةةةةي
واألنشةةةطة والمبةةةادرات القطاعيةةةة ،وذلةةةك مةةةن خةةةالل تبنةةةي عةةةدد مةةةن األدوات التةةةي شةةةملت االسةةةتراتيجيات تحقيق هذه الهدف جميعها إيجابية.
وخطةةةط العمةةةةل القطاعيةةةةة ،والتشةةةةريعات القانونيةةةةة ،والتخطةةةةيط البيئةةةةي االسةةةةتراتيجي ،وتقةةةةويم األثةةةةر البيئةةةةي
االستراتيجي ،وتقويم األثر البيئي ،باإلضافة إلى اللجان الوطنية (راجع الفصل الثاني ،البند .)3
الهكككدف الثالكككث :بحلكككول عكككام 2020م كحكككد أقصكككى ،تلغكككى الحكككوافز ،بمكككا فيهكككا االعانكككات الضكككارة بكككالتنوع الحيكككوي ،أو تكككزال تكككدريجيا أو تعكككدل مكككن أجكككل تقليكككل أو
تجنكككب التكككأثيرات السكككلبية ،وتوضكككع وتطبكككق حكككوافز ايجابيكككة ل حفكككظ التنكككوع الحيكككوي واسكككتخدامه المسكككتدام ،بمكككا يتمشكككى وينسكككجم مكككع االتفاقيكككة وااللتزامكككات الدوليكككة
األخرى ذات الصلة ،مع مراعاة الظروف االجتماعية – االقتصادية الوطنية.
 تقةةةديم حةةةوافز ماليةةةة لةةةدعم الحةةةرف اليدويةةةة المرتبطةةةة بمنتجةةةات النخلةةةة بهةةةدف الحفةةةاظ علةةةى اإلرث الثقةةةافي  يعتقةةةةةد بةةةةةأن الحالةةةةةة واإلتجةةةةةاه والسةةةةةيناريو فةةةةةي
تحقيق هذه الهدف جميعها إيجابية.
المرتبط بالتنوع الحيوي.
 تقديم الدعم المالي والحوافز المالية للمزارعين لتشجيعهم على تبني التقنيات الحديثة في الزراعة.
 تقةةةةديم حةةةةوافز ماليةةةةة لتشةةةةجيع الصةةةةيادين الةةةةراغبين بةةةةالتخلي عةةةةن رخصةةةةة الصةةةةيد مةةةةن أجةةةةل الحةةةةد مةةةةن
الضغوطات المتزايدة على الثروات السمكية.
الهكككدف الرابكككع :بحلكككول عكككام 2020م كحكككد أقصكككى ،تككككون الحكومكككات وقطكككاع األعمكككال وأصكككحاب المصكككلحة علكككى جميكككع المسكككتويات قكككد اتخكككذت خطكككوات لتنفيكككذ خطكككط
أو تككككون قكككد نفكككذت خططكككا مكككن أجكككل تحقيكككق اإلنتكككاج واالسكككتهالك المسكككتدامين وتككككون قكككد سكككيطرت علكككى تكككأثيرات اسكككتخدام المكككوارد الطبيعيكككة فكككي نطكككاق الحكككدود
اإليكولوجية المأمونة.
 فةةرض حظةةةر سةةةنوي علةةى صةةةيد الروبيةةةان خةةةالل موسةةم تكةةةاثره فةةةي الميةةةاه اإلقليميةةة ( مةةةن  15مةةةارس إلةةةى  يشةةةةير التصةةةةاعد المسةةةةتمر فةةةةي حجةةةةم االنةةةةزال
السةةةنوي للثةةةروات السةةةمكية بةةةالتوازي مةةةع تزايةةةد
 15يوليو – المصدر :هيئة التشريع واألفتاء القانوني2014 ،م).
جهةةةةد الصةةةةيد إلةةةةى أن المخةةةةزون السةةةةمكي أقةةةةل
 وضع ضوابط على تصدير الثروات السمكية إلى خارج المملكة.
مةةةةن المسةةةةتويات اآلمنةةةةة (الفصةةةةل األول ،البنةةةةد
 تشةةةةجيع الصةةةةيادين علةةةةى صةةةةيد وتصةةةةدير أنةةةةواع القشةةةةريات والرخويةةةةات ذات القيمةةةةة اإلقتصةةةةادية المتدنيةةةةة
 2-3و )2-4
فةةةي األسةةةةواق المحليةةةة وذلةةةةك سةةةةعيا للحةةةد مةةةةن ضةةةةغوطات الصةةةيد المتزايةةةةدة علةةةةى األنةةةواع التجاريةةةةة مةةةةن
 ارتفةةع حجةةم اإلنةةزال السةةنوي لقنةةديل البحةةر بعةةد
األسماك الزعنفية.
تبنةةةةي سياسةةةةة تصةةةةدير األنةةةةواع غيةةةةر التجاريةةةةة
 تشةةةجيع المةةةواطنين والمقيمةةةين علةةةى اإلقةةةدام علةةةى اسةةةتهالك مختلةةةف أنةةةواع األسةةةماك مةةةن أجةةةل التخفيةةةف مةةةن
مةةةةةن  130.2كيلةةةةةو جةةةةةرام عةةةةةام 2004م إلةةةةةى
ضغوطات االستهالك على األنواع التجارية الرئيسية.
 1381.5كيلةةةةو جةةةةرام عةةةةام 2013م أي بزيةةةةادة
 فةةةرض قيةةةود علةةةى عةةةدد رخةةةص الصةةةيد البحةةةري بهةةةدف التخفيةةةف مةةةن الضةةةغوطات التةةةي تسةةةببها أنشةةةطة
قدرها .%961.05
الصيد على الثروات السمكية البحرية.
 تعزيةةةةز الرقابةةةةة البحريةةةةة للتحقةةةةق مةةةةن التةةةةزام الصةةةةيادين باسةةةةتخدام أدوات الصةةةةيد السةةةةليمة ومةةةةن تطبيةةةةق
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فترات حظر صيد الروبيان.
 التعةةةاون مةةةع الةةةدول المطلةةةة علةةةى الخلةةةيج العربةةةي لتعزيةةةز اإلدارة المسةةةتدامة للمخةةةزون السةةةمكي اإلقليمةةةي
(مثل مصائد سمك الكنعد).
 تبنةةةي مبةةةادرة تتضةةةمن مشةةةروع مقتةةةرح لتشةةةجيع اسةةةتغالل مسةةةتنقع القةةةرم فةةةي رأس سةةةند ألغةةةراض السةةةياحة
البيئية المستدامة.
 التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المزارع والحدائق العامة.
الهككدف الخككامس :بحلككول عككام 2020م ،يخ َّفككض معككدل فقككدان جميككع الموائككل الطبيعيككة ،بمككا فككي ذلككك الغابككات ،إلككى النصككف علككى األقككل ،وحيثمككا يكككون ممكنككا إلككى مككا
يقرب من الصفر ،ويخفض تدهور وتفتت الموائل الطبيعية بقدر كبير.
 تنفيةةةذ مشةةةروع إسةةةتزراع أشةةةجار القةةةرم إلعةةةادة تأهيةةةل المنةةةاطق المتةةةدهورة مةةةن مسةةةتنقعات القةةةرم وزيةةةادة  رغةةةةم التحسةةةةن الةةةةذي رصةةةةد علةةةةى حالةةةةة بيئةةةةة
نبةةةةات القةةةةرم ،إال أنةةةةه لةةةةم يطةةةةرأ تغيةةةةر إيجةةةةابي
الرقعة الخضراء في مملكة البحرين (راجع الفصل الثاني ،البند .)4
كبيةةةةر علةةةةى حالةةةةة الموائةةةةل السةةةةاحلية والبحريةةةةة
 التوسةةةع فةةةي تشةةةييد الشةةةعاب الصةةةناعية وإطةةةالق مبةةةادرة السةةةتزاع المرجةةةان بهةةةدف إعةةةادة تأهيةةةل الشةةةعاب
نتيجةةةةةة السةةةةةتمرار الضةةةةةغوطات الناشةةةةةئة عةةةةةن
المرجانية المتدهورة.
الزحف العمراني.
 إطالق مبادرة إلعادة تاهيل مهاد الحشائش البحرية المتضررة بفعل أنشطة التجريف.
الهككككدف السككككادس  :بحلككككول عككككام 2020م  ،يككككتم علككككى نحككككو مسككككتدام إدارة وحصككككاد جميككككع األرصككككدة السككككمكية والالفقاريككككات والنباتككككات المائيككككة ،بطريقككككة قانونيككككة
وبتطبيكككق الككك قنهج القائمكككة علكككى النظكككا م اإليكولكككوجي ،وذلكككك لتجنكككب الصكككيد المفكككرط ،ووضكككع خطكككط وتكككدابير انعكككاال لجميكككع األنكككواع المسكككتنفدة ،وال يككككون لمصكككايد
األسككككماك تككككأثيرات ضككككارة كبيككككرة علككككى األنككككواع المهككككددة بككككاإلنقراض والككككنظم البيئيككككة الضككككعيفة ،وأن تكككككون تككككأثيرات مصككككايد األسككككماك علككككى األرصككككدة السككككمكية
واألنواع والنظم البيئية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة.
 ذات الحالة المشار إليها اعاله.

 ذات التدابير التي استعرضت في سياق تحقيق الهدف الرابع أعاله.
 تةةةةم خةةةةالل الفتةةةةرة 2014-2012م تنفيةةةةذ مشةةةةروع رائةةةةد لتطبيةةةةق نهةةةةج النظةةةةام اإليكولةةةةوجي فةةةةي مملكةةةةة
البحةةةرين تضةةةمن إعةةةداد خطةةةة إداريةةةة بيئيةةةة لموقةةةع تةةةراث عةةةالمي يضةةةم ثةةةالث مهةةةاد محةةةار لؤلةةةؤ وشةةةعاب
مرجانية هامة (راجع الفصل الثاني ،البند .)4
الهدف السابع :بحلول عام 2020م ،تدار مناطق الزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة على نحو مستدام ،لضمان حفظ التنوع الحيوي.
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 إزديةةةةاد عةةةةدد مةةةةزارع تربيةةةةة األسةةةةماك بمقةةةةدار
العدد ( )2منذ العام 2010م.
 يعتقةةةةد بةةةةأن الحالةةةةة واإلتجةةةةاه والسةةةةيناريو فةةةةي
تحقيق هذه الهدف جميعها إيجابية.

 إدراج متطلبةةةةةات الحفةةةةةاظ علةةةةةى الحةةةةةزام األخضةةةةةر الةةةةةذي يشةةةةةمل مةةةةةزارع النخيةةةةةل فةةةةةي عمليةةةةةة التخطةةةةةيط
العمراني.
 تقةةةديم مسةةةاعدات ماليةةةة ودعةةةم فنةةةي للمةةةزارعين لتعزيةةةز إسةةةتدامة األنشةةةطة الزراعيةةةة ،حيةةةث يتمثةةةل الةةةدعم
الفني في تقديم استشارات فنية لمعالجة واستصالح األراضي المتدهورة مثل األراضي الملحية.
 إخضاع مزارع تربية األسماك إلى برامج مراقبة دورية مستمرة.
 التوسةةع فةةي اسةةتخدام ميةةاه الصةةةرف الصةةحي المعالجةةة لةةري المزروعةةات بهةةةدف الحةةد مةةن اسةةتنزاف الميةةةاه
الجوفيةةةة ،حيةةةث بلةةةغ مجمةةةوع عةةةدد المةةةزارع الموصةةةلة بشةةةبكة ميةةةاه الصةةةرف الصةةةحي المعالجةةةة فةةةي العةةةام
2014م  410مزرعةةةة وهةةةو مةةةا يمثةةةل مةةةا نسةةةبته  %75مةةةن المجمةةةوع الكلةةةي للمةةةزارع (شةةةؤون الزراعةةةة
والثروة البحرية2014 ،م).
 تسةةةجيل األسةةةمدة ومحسةةةنات التربةةةة الزراعيةةةة للحةةةد مةةةن أضةةةرارها علةةةى التربةةةة الزراعيةةةة ،حيةةةث بلةةةغ عةةةدد
الشةةةةةهادت التةةةةةي صةةةةةدرت خةةةةةالل الفتةةةةةرة 2014-2011م مةةةةةا مجموعةةةةةه  300شةةةةةهادة (شةةةةةئون الزراعةةةةةة
والثروة البحرية2014 ،م).
 تنفيةةةذ برنةةةامج مسةةةتمرة لقيةةةاس حموضةةةة وملوحةةةة التربةةةة الزراعيةةةة ،حيةةةث تةةةم خةةةالل الفتةةةرة مةةةن ينةةةاير إلةةةى
مةةةةةايو 2014م مسةةةةةح  20مزرعةةةةةة وجمةةةةةع وتحليةةةةةل  116عينةةةةةة (شةةةةةؤون الزراعةةةةةة والثةةةةةروة البحريةةةةةة،
2014م).
الهكككدف الثكككامن :بحلكككول عكككام 2020م ،يخ َّفكككض التلكككوث ،بمكككا فكككي ذلكككك التلكككوث النكككاتج عكككن المغكككذيات الزائكككدة ،إلكككى مسكككتويات ال تضكككر بوظيفكككة الكككنظم البيئيكككة وبكككالتنوع
الحيوي.







اإلستمرار في تنفيذ مشروع يهدف إلى رفع الطاقة اإلستيعابية لمحطة توبلي للصرف الصحي.
إن شاء محطة معالجة مؤقتة داخل محطة توبلي للصرف الصحي لتحسين جودة المياه المعالجة.
إفتتاح محطة المحرق للصرف الصحي والتي ستساهم في خفض األحمال الزائدة عن محطة توبلي.
اإلسةةةتمرار فةةةي برنةةةامج الرصةةةد الفصةةةلي الةةةذي ينفةةةذه المجلةةةس األعلةةةى للبيئةةةة لتقيةةةيم جةةةودة البيئةةةة البحريةةةة
المتاخمة لمصب محطة توبلي.
اإلسةةةتمرار فةةةي برنةةةامج الرقابةةةة الفصةةةلية الةةةذي ينفةةةذه المجلةةةس األعلةةةى للبيئةةةة لتقيةةةيم جةةةودة ميةةةاه الصةةةرف
الصناعي المصرفة للبيئة البحرية.
تشكيل لجنة وطنية لرصد ودراسة ظاهرة المد األحمر في المياه اإلقليمية.
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محيط مصب محطة توبلي منخفض.
 تسةةةةجيل بعةةةةض حةةةةوادث للمةةةةد األحمةةةةر بمعةةةةدل
مقارب للمعدل السابق في العام 2010م.
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 االسةةتمرار فةةةي برنةةامج رصةةةد نفةةوق االسةةةماك واالحيةةةاء البحريةةة مةةةن قبةةل المجلةةةس األعلةةى للبيئةةةة بالتعةةةاون
مع المؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني.

تعكككرف األنكككواع الغريبكككة الغازيكككة ومسكككاراتها ،ويحكككدد ترتيبهكككا حسكككب األولويكككة ،وتخضكككع للمراقبكككة األنكككواع ذات األولويكككة أو
الهكككدف التاسكككع :بحلكككول عكككام 2020م،
ا
يتم القضاء عليها وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها.






مراقبةةةةةة المنافةةةةةذ الحدوديةةةةةة للتحقةةةةةق مةةةةةن عةةةةةدم دخةةةةةول األنةةةةةواع الغريبةةةةةة (وخاصةةةةةة الحيوانةةةةةات المفترسةةةةةة
والسامة) إلى المملكة.
استمرار برنامج مكافحة الغراب الدوري ( )Corvus splendensفي المناطق السكنية والزراعية.
تكثيةةةةف الجهةةةةود المبذولةةةةة ضةةةةمن برنةةةةامج حصةةةةر ومكافحةةةةة سوسةةةةة النخيةةةةل الحمةةةةراء ()R. ferrugineus
المنفةةذ مةةةن قبةةل شةةةؤون الزراعةةة والثةةةروة البحريةةة والتةةةي شةةملت جهةةةود تتعلةةق بالرصةةةد ،والمسةةح ،والمكافحةةةة
والعةةةةةالج ( باتبةةةةةاع الضةةةةةوابط اإلداريةةةةةة (الحجةةةةةر النبةةةةةاتي) ،والمكافحةةةةةة الميكانيكيةةةةةة ،والمكافحةةةةةة الزراعيةةةةةة،
والمكافحةةةة السةةةلوكية) .ومةةةن أبةةةرز الجهةةةود التةةةي بةةةذلت خةةةالل الفتةةةرة 2014-2011م وهةةةي كالتةةةالي (شةةةؤون
الزراعة والثروة البحرية2014 ،م):
 مسةةةةةح  1815مزرعةةةةةة وفحةةةةةص  738062شةةةةةجرة نخيةةةةةل للتحقةةةةةق مةةةةةن خلوهةةةةةا مةةةةةن سوسةةةةةة النخيةةةةةل
الحمراء.
 إعداد خارطة توضح االنتشار الجغرافي (توزيع اإلصابة) في مملكة البحرين.
 معالجةةةة مةةةا مجموعةةةه  14364شةةةجرة مصةةةابة (سةةةواء مةةةن خةةةالل المكافحةةةة أو اإلزالةةةة الكاملةةةة – راجةةةع
الفصل األول ،البند .)5
 توزيةةةةةع  3972مصةةةةةيدة فورمونيةةةةةة ،و 12023فورمونةةةةةات خاصةةةةةة بسوسةةةةةة النخيةةةةةل الحمةةةةةراء علةةةةةى
المزارعين بالمجان (الشكل .)2-3
 عقد ورشتي عمل حول خدمة النخيل ومكافحة سوسة النخيل الحمراء.
تنفيةةةةذ مشةةةةروع يهةةةةدف إلةةةةى حصةةةةر آفةةةةات النخيةةةةل والتةةةةي شةةةةملت الحشةةةةرات الزراعيةةةةة والحلةةةةم العنكبةةةةوتي،
وتقسةةةيمها وفقةةةا ألهميتهةةةا اإلقتصةةةادية ،وذلةةةك بالتعةةةاون مةةةع المركةةةز الةةةدولي للبحةةةوث فةةةي المنةةةاطق الجافةةةة
(إكاردا).
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إنخفةةةاض أعةةةداد طةةةائر الغةةةراب الةةةدوري رغةةةم
أنةةةةه مازالةةةةة يتواجةةةةد فةةةةي العديةةةةد مةةةةن المنةةةةاطق
السكنية والزراعية.
ازدادت أعةةةةةةداد طةةةةةةائر المينةةةةةةة ()A. tristis
واتساع نطاق انتشارها الجغرافي.
اتسةةةاع نطةةةاق انتشةةةار سوسةةةة النخيةةةل الحمةةةراء
 ،)R.وتفةةةةةةةةاقم أضةةةةةةةةرارها
(ferrugineus
البيئيةةةةةةة واإلقتصةةةةةةادية خاصةةةةةةة فةةةةةةي المنطقةةةةةةة
الغربيةةةةةةة والشةةةةةةمالية الغربيةةةةةةة مةةةةةةن المحافظةةةةةةة
الشمالية.
رصةةةةةد مةةةةةا مجموعةةةةةه  61نوعةةةةةا مةةةةةن اآلفةةةةةات
الزراعيةةةة التةةةي تضةةةر بنخيةةةل التمةةةر فةةةي مملكةةةة
البحةةةةرين (شةةةةؤون الزراعةةةةة والثةةةةروة البحريةةةةة،
2014م).

الحالـة واالتجـاه
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الهكككدف العاشكككر :بحلكككول عكككام 2015م ،قتخ َّفكككض إلكككى أدنكككى حكككد الضكككغوط البشكككرية المتعكككددة علكككى الشكككعب المرجانيكككة ،والكككنظم البيئيكككة الضكككعيفة األخكككرى التكككي تتكككأثر
بتغير المناخ أو تح امض المحيطات ،من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفها.
 علةةةةةةى الةةةةةةرغم مةةةةةةن ظهةةةةةةور بعةةةةةةض البةةةةةةوادر
المشةةةةجعة علةةةةى تعةةةةافي بعةةةةض المواقةةةةع ،إال أن
الحالةةةة العامةةةة للشةةةعاب المرجانيةةةة فةةةي البحةةةرين
ما زالت حرجة.

 تنفيةةةةذ مشةةةةروع اسةةةةتراتيجي لتشةةةةييد الشةةةةعاب الصةةةةناعية والةةةةذي يؤمةةةةل أن يسةةةةاهم فةةةةي إنعةةةةاش مخةةةةزون
األسماك المرجانية وخفض ضغوطات الصيد على الشعاب الطبيعية.
 إطالق مبادرة إلعادة تأهيل الشعاب المرجانية المتدهورة من خالل إستزراع المرجان الحي.
 أدخلةةةةت إعتبةةةةارات التنةةةةوع الحيةةةةوي فةةةةي سياسةةةةات وبةةةةرامج وأنشةةةةطة مكافحةةةةة تغيةةةةر المنةةةةاخ ،وعلةةةةى وجةةةةه
الخصوص تقييم حساسية وتكيف البيئات البحرية والساحلية لظاهرة التغير المناخي.
الهكككدف الحكككادي عشكككر :بحلكككول عكككام 2020م ،يكككتم حفكككظ  17فكككي المئكككة علكككى األقكككل مكككن المنكككاطق األرضكككية ومنكككاطق الميكككاه الداخليكككة و 10فكككي المئكككة مكككن المنكككاطق
السكككاحلية والبحريكككة ،وخصوصكككا المنكككاطق ذات األهميكككة الخاصكككة للتنكككوع الحيكككوي وخكككدمات النظكككام اإليكولكككوجي ،مكككن خكككالل نظكككم مكككدارة بفاعليكككة ومنصكككفة وتتسكككم
بكككالترابط الجيكككد ،وممثلكككة إيكولوجيكككا للمنكككاطق المحميكككة وتكككدابير الحفكككظ الفعالكككة األخكككرى القائمكككة علكككى المنطقكككة ،وإدماجهكككا فكككي المنكككاظر الطبيعيكككة األرضكككية والمنكككاظر
الطبيعية البحرية األوسع نطاقا.
 إعةةةالن نجةةةوة وهيةةةر بولثامةةةة وهيةةةر شةةةتية وهيةةةر بوعمامةةةة كموقةةةع تةةةراث عةةةالمي بمسةةةاحة إجماليةةةة قةةةدرها  إزديةةةاد عةةةدد المنةةةاطق المحميةةةة بمعةةةدل محميةةةة
واحةةةدة وهةةةو مةةةا يمثةةةل زيةةةادة قةةةدرها %16.66
 1638.23كم.2
مقارنة بالعدد خالل العام 2010م.
 تطبيةةةق نهةةةج النظةةةام البيئةةةي خةةةالل إعةةةداد خطةةةة اإلدارة البيئيةةةة لنجةةةوة وهيةةةر بولثامةةةة وهيةةةر شةةةتية وهيةةةر
بوعمامة (راجع الفصل الثاني ،البند .)4
 لةةةةم يطةةةةرأ تغيةةةةر علةةةةى مسةةةةاحة الميةةةةاه الداخليةةةةة
والمنةةةةةةاطق األرضةةةةةةية الواقعةةةةةةة داخةةةةةةل حةةةةةةدود
 إدراج إعتبةةةةارات المنةةةةاطق المحميةةةةة فةةةةي مشةةةةروع التخطةةةةيط المكةةةةاني للمنةةةةاطق السةةةةاحلية والبحريةةةةة وفقةةةةا
المناطق المحمية المعلنة.
للمخطط العمراني 2030م.
 اسةةةتقرار الحالةةةة الجيةةةدة لجةةةزر حةةةوار ومحميةةةة
العةةةةةةرين ودوحةةةةةةة عةةةةةةراد وجزيةةةةةةرة مشةةةةةةتان،
بمقابةةةل عةةةدم تحقيةةةق تحسةةةن ملحةةةوظ فةةةي حالةةةة
خليج توبلي وبولثامة.
الهككككدف الثككككاني عشككككر :بحلككككول عككككام 2020م  ،منككككع انقككككراض األنككككواع المعروفككككة المهككككددة بككككاالنقراض وتحسككككين وإدامككككة حالككككة حفظهككككا ،وال سككككيما بالنسككككبة لألنككككواع
األكثر تدهورا.
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G.
 إسةةةةتمرار تنفيةةةةذ بةةةةرامج مسةةةةتمرة لركثةةةةار فةةةةي األسةةةةر لعةةةةدد مةةةةن األنةةةةواع الفطريةةةةة النةةةةادرة أو المهةةةةددة  إسةةةةةةةةتقرار حالةةةةةةةةة غةةةةةةةةزال الةةةةةةةةريم (
 )subgutturosa maricaوالمهةةةةةا العربةةةةةي
بةةةةاالنقراض مثةةةةل غةةةةزال الةةةةريم ( )Gazella subgutturosa maricaوالمهةةةةا العربةةةةي ( Oryx
( )O. leucoryxنتيجةةةةة لبةةةةرامج اإلكثةةةةار فةةةةي
 ،)leucoryxوضفدع المستنقعات ( )R. ridibundaوالغيلم القزويني (.)M. caspica
األسر والحماية.
 تنفيةةةذ برنةةةامج رصةةةد مسةةةتمر للسةةةالحف البحريةةةة النافقةةةة يتضةةةمن إجةةةراء مسةةةوحات دوريةةةة ومقةةةابالت مةةةع  لةةةم يطةةةرأ تحسةةةن ملحةةةوظ علةةةى أعةةةداد ضةةةفدع
الصيادين لتقدير أعداد السالحف النافقة في البحرين.
 )R.والغةةةةةةةةيلم
المسةةةةةةةةتنقعات (ridibunda
القزوين (.)M.caspica
 بةةةةذلت جميعةةةةات المجتمةةةةع المةةةةدني جهةةةةودا إلعةةةةادة تاهيةةةةل عةةةةدد مةةةةن السةةةةالحف البحريةةةةة المصةةةةابة (راجةةةةع
 مازلةةةةت أنشةةةةط الصةةةةيد بواسةةةةطة الشةةةةباك تةةةةأثر
الفصل الثاني ،البند .)4
سلبا على السالحف والثدييات البحرية.
الهكككدف الثالكككث عشكككر :بحلكككول عكككام 2020م  ،الحفكككاظ علكككى التنكككوع الجينكككي للنباتكككات المزروعكككة وحيوانكككات المكككزارع والحيوانكككات األليفكككة والتنكككوع الجينكككي لألقكككارب
البريككككة ،بمككككا فككككي ذلككككك األنككككواع األخككككرى ذات القيمككككة االجتماعيككككة واالقتصككككادية فضككككال عككككن القيمككككة الثقافيككككة ،ووضككككع وتنفيككككذ اسككككتراتيجيات لتقليككككل التآكككككل الجينككككي
وصون تنوعها الجيني.







االسةةةتمرار فةةةي تنفيةةةذ "الحملةةةة الوطنيةةةة لزراعةةةة نخلةةةة لكةةةل بيةةةت" حيةةةث تةةةم خةةةالل الفتةةةرة 2013-2011م
توزيةةةع  3752فسةةةيلة تنتمةةةي إلةةةى  23صةةةنفا ،علةةةى مةةةا مجموعةةةه  4376بيتةةةا فةةةي جميةةةع محافظةةةات مملكةةةة
البحرين.
تحليةةةل البصةةةمة الوراثيةةةة للجيةةةاد العربيةةةة األصةةةيلة ،والحفةةةاظ علةةةى سةةةجل موثةةةق بأنسةةةابها ،وتنظةةةيم سةةةباقات
سرعة دورية ومسابقات للجوانب الجمالية خاصة بالخيول العربية األصيلة.
تشجيع المربين على اقتناء وتربية الجمال العربية األصيلة.
تةةةولي مملكةةةة البحةةةرين اهتمامةةةا خاصةةةا ي بةةةالخيول العربيةةةة األصةةةيلة للمحافظةةةة علةةةى نقاوتهةةةا ،حيةةةث تضةةةم
اإلسطبالت الملكية للخيل العربية األصيلة حوالي  20مربطا للخيول العربية من اصايل البحرين.
تقةةةديم الةةةدعم الفنةةةي للمةةةزراعين لتشةةةجيعهم علةةةى االعتنةةةاء باألصةةةناف المحليةةةة مةةةن النخيةةةل ،واإلكثةةةار مةةةن
أصناف النخيل ذات القيمة اإلقتصادية العالية بواسطة تقنية زراعة األنسجة.
إنشةةةاء مجمةةةع وراثةةةي يتةةةألف مةةةن حديقةةةة مفتوحةةةة فةةةي البةةةديع تةةةزرع بهةةةا أصةةةناف مختةةةارة مةةةن األشةةةجار
المثمةةةةرة المتكيفةةةةة مةةةةع ظةةةةروف البيئةةةةة البحرينيةةةةة ،والتةةةةي بلةةةةغ عةةةةددها  200شةةةةجرة تنتمةةةةي لحةةةةوالي 19
صنف.
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 مةةةةةا زالةةةةةت حالةةةةةة الخيةةةةةول العربيةةةةةة األصةةةةةيلة
والجمةةةال العربيةةةة جيةةةدة وتةةةنعم هةةةذه الحيوانةةةات
بمستوى حماية عالية.
 مةةةةةن المحتمةةةةةل أن تتعةةةةةرض بعةةةةةض أصةةةةةناف
نخيةةةةل التمةةةةر إلةةةةى ضةةةةغوطات متزايةةةةدة نتيجةةةةة
إلنكمةةةةاش الرقعةةةةة الزراعيةةةةة وإدخةةةةال أصةةةةناف
دخيلة من النخيل.
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 تقةةةةديم خةةةةدمات بيطريةةةةة مجانيةةةةة للمةةةةربين لمسةةةةاعدتهم علةةةةى اإلعتنةةةةاء بالسةةةةالالت الجيةةةةدة مةةةةن الحيوانةةةةات
الزراعية (كاألبقار واألغنام والدواجن البياضة والالحمة).

الهكككدف الرابكككع عشكككر :بحلكككول عكككام 2020م  ،اسكككتعادة وصكككون الكككنظم البيئيكككة التكككي تكككوفر خكككدمات أساسكككية ،بمكككا فكككي ذلكككك الخكككدمات المرتبطكككة بالميكككاه ،وتسكككهم فكككي
الصحة وسبل العيال والرفاه ،مع مراعاة احتياجات النساء والمجتمعات األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء.
 أجريةةةةت خةةةةالل الفتةةةةرة 2014-2011م دراسةةةةتين لتحديةةةةد الخةةةةدمات التةةةةي تقةةةةدمها عناصةةةةر التنةةةةوع الحيةةةةوي
والةةةنظم البيئيةةةة فةةةي بيئةةةة مهةةةاد محةةةار اللؤلةةةؤ والشةةةعاب المرجانيةةةة الواقعةةةة شةةةمال الميةةةاه اإلقليميةةةة لمملكةةةة
البحرين (أنظر الفصل الثاني ،البند .)4
 أجريةةةت خةةةالل العةةةام 2013م دراسةةةة متخصصةةةة لتقيةةةيم األضةةةرار االقتصةةةادية الناتجةةةة عةةةن تةةةدهور حالةةةة
البيئات الساحلية والبحرية في المياه اإلقليمية لمملكة البحرين (الفصل الثاني ،البند .)4

 تزايةةةةةةةةد مسةةةةةةةةاهمات دور المجتمةةةةةةةةع المةةةةةةةةدني
والجمعيةةةةةةات األهليةةةةةةة فةةةةةةي تنفيةةةةةةذ المشةةةةةةاريع
المتعلةةةةةةة بةةةةةةالتنوع الحيةةةةةةوي (راجةةةةةةع الفصةةةةةةل
الثاني ،البند .)4

 تبةةةذل جهةةةود للحةةةد مةةةن اسةةةتنزاف الميةةةاه الجوفيةةةة التةةةي تعتبةةةر أحةةةد األسةةةباب الرئيسةةةية التةةةي أدت إلةةةى إنةةةدثار
بيئة العيون الطبيعية ،ومن أبرز تلك الجهود:
 التوسع في تحلية مياه البحر لتوفير المياه لألغراض المنزلية والصناعية.
 التوسع في استخدام المياه المعالجة في ري المزارع والشوارع والحدائق العامة.
 تةةةم فةةةي العةةةةام 2014م افتتةةةاح محطةةةة المحةةةةرق للصةةةرف الصةةةحي ،وهةةةةو مةةةا سيسةةةاهم فةةةةي زيةةةادة الطاقةةةةة
االنتاجية للمياه المعالجة ثالثيا بمقدار  100000م / 3اليوم.
الهكككدف الخكككامس عشكككر :بحلكككول عكككام 2020م  ،إتمكككام تعزيكككز قكككدرة الكككنظم البيئيكككة علكككى التحمكككل ومسكككاهمة التنكككوع الحيكككوي فكككي مخكككزون الكربكككون ،مكككن خكككالل الحفكككظ
واالسكككتعادة ،بمكككا فكككي ذلكككك اسكككتعادة  15فكككي المئكككة علكككى األقكككل مكككن الكككنظم البيئيكككة المتكككدهورة ،ممكككا يسكككهم بالتكككالي فكككي التخفيكككف مكككن تغيكككر المنكككاخ والتكيكككف معكككه
ومكافحة التصحر.
 إطةةةالق مشةةةروع السةةةتزراع نبةةةات القةةةرم تضةةةمن زراعةةةة  1004شةةةتلة قةةةرم خةةةالل الفتةةةرة 2014-2013م
فةةي مواقةةع سةةاحل ية مختةةارة مةةن خلةةيج تةةوبلي ودوحةةة عةةراد ،وذلةةك بهةةدف إعةةادة تأهيةةل موقةةع نبةةات القةةرم
المتدهورة وزيادة الرقعة الخضراء في المناطق الساحلية (انظر الفصل الثاني ،البند .)4
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 يعتقةةةةد بةةةةأن الحالةةةةة واإلتجةةةةاه والسةةةةيناريو فةةةةي
تحقيق هذه الهدف جميعها إيجابية.
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 التوسةةع فةةي حمةةالت التشةةجير فةةي المنةةاطق السةةكنية والمرافةةق العامةةة والشةةوارع وهةةو مةةا يسةةاهم فةةي الحةةد
من تركيز الغازات الدفيئة.
 االسةةةتمرار فةةةي تنفيةةةذ مشةةةروع نخلةةةة لكةةةل بيةةةت حيةةةث يةةةتم توزيةةةع شةةةتالت النخيةةةل بالمجةةةان علةةةى المةةةواطنين
(راجع الهدف الثالث عشر).

 تةةةم فةةةي العةةةام 2014م الشةةةروع فةةةي تنفيةةةذ دراسةةةة علميةةةة شةةةاملة لتقيةةةيم القةةةدرة االسةةةتيعابية للبيئةةةات البحريةةةة
في المياه اإلقليمية لمملكة البحرين على تثبيت الكربون.
الهكككدف السكككادس عشكككر :بحلكككول عكككام 2015م ،يسكككري مفعكككول بروتوككككول ناغويكككا للحصكككول علكككى المكككوارد الجينيكككة والتقاسكككم العكككادل والمنصكككف للمنكككافع الناشكككئة عكككن
استخدامها ،ويتم تفعيله ،بما يتمشى مع التشريع الوطني.
 تفرض ضوابط على إستيراد االصول الوراثية لضمان حقوق الدول المصدرة.
 تتةةةةيح مملكةةةةة البحةةةةرين للةةةةدول األخةةةةرى إمكانيةةةةة الوصةةةةول للمةةةةوارد الجينيةةةةة ،ويشةةةةمل ذلةةةةك المنتوجةةةةات
الزراعية والثروات السمكية البحرية واألسماك التجارية المستزرعة وفق ضوابط مسبقة.
 إجةةةراء دراسةةةة تقةةةيم جةةةدوى إنضةةةمام مملكةةةة البحةةةرين إلةةةى بروتوكةةةول ناغويةةةا تضةةةمنت استشةةةارة الشةةةركاء
الوطنيين المعنيين.

 لةةةةم يةةةةتم حتةةةةى اآلن التصةةةةديق علةةةةى بروتوكةةةةول
ناغويةةةا حةةةول الحصةةةول علةةةى المةةةوارد الجينيةةةة
والتقاسةةةةةم العةةةةةادل والمنصةةةةةف للمنةةةةةافع الناشةةةةةئة
عةةةةةةةن اسةةةةةةةتخدامها الملحةةةةةةةق باتفاقيةةةةةةةة التنةةةةةةةوع
الحيةةةةةوي .بةةةةةرغم مةةةةةن ذلةةةةةك ،مةةةةةن المتوقةةةةةع أن
تصدق البحرين على هذه األتفاقية قريبا.

 تسةةةاهم مملكةةةةة البحةةةةرين مةةةةع بةةةةاقي الةةةةدول الشةةةةقيقة فةةةةي مجلةةةةس التعةةةةاون لةةةةدول الخلةةةةيج العربيةةةةة فةةةةي بنةةةةاء
القدرات المتعلقة بالوصول للمواد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عنها.
الهدف السابع عشر :تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط التشاركي ،وإدارة المعارف وبناء القدرات
يعتقةةةةد بةةةةأن الحالةةةةة واإلتجةةةةاه والسةةةةيناريو فةةةةي
 تشةةةكيل اللجنةةةة الوطنيةةةة التوجيهيةةةة للتنةةةوع الحيةةةوي بموجةةةب قةةةرار رقةةةم ( )44لعةةةام 2012م ،والتةةةي تشةةةرف 
تحقيق هذه الهدف جميعها إيجابية.
على تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي.
 إطةةةالق مشةةةروع تحةةةديث االسةةةتراتيجية وخطةةةة العمةةةل الوطنيةةةة بالتعةةةاون مةةةع برنةةةامج األمةةةم المتحةةةدة للبيئةةةة
( )UNEPوبدعم مالي من قبل مرفق البيئة العالمي (.)GEF

55

الحالـة واالتجـاه

الجهـود المبذولـة

الهككككدف الثككككامن عشككككر :بحلككككول عككككام 2020م ،احتككككرام المعككككارف واالبتكككككارات والممارسككككات التقليديككككة للمجتمعككككات األصككككلية والمحليككككة ذات الصككككلة بحفككككظ التنككككوع
الحيكككوي واسكككتخدامه المسكككتدام ،واحتكككرام اسكككتخدامها المكككألوف للمكككوارد الحيويكككة ،رهنكككا بالتشكككريع الكككوطني وااللتزامكككات الدوليكككة ذات الصكككلة ،وأن تكككدمج وتكككنعكس
بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية ،وذلك على جميع المستويات ذات الصلة.
 تنفيةةةذ مشةةةروع "طريةةةق اللؤلةةةؤ" الةةةذي يهةةةدف بصةةةورة أساسةةةية إلةةةى إحيةةةاء التةةةراث الةةةوطني المترافةةةق مةةةع
غةةةةوص وتجةةةةارة اللؤلةةةةؤ التةةةةي كانةةةةت محةةةةور الحيةةةةاة االقتصةةةةادية والثقافيةةةةة خةةةةالل العقةةةةد الماضةةةةي (راجةةةةع
الفصل الثاني ،البند .)4
 تشجيع استخدام أساليب الصيد البحري التقليدية (كالصيد بواسطة الحظرة والقراقير).
 تبةةةذل العديةةةةد مةةةن الجهةةةةود للحفةةةةاظ علةةةى اإلرث الثقةةةةافي المةةةةرتبط مةةةع النخلةةةةة ،والتةةةةي مةةةن أبرزهةةةةا إنشةةةةاء
مراكز دائمة للحرف اليدوية المرتبطة بمنتجات النخلة.

 إزديةةةةةةةاد عةةةةةةةدد المشةةةةةةةاركين فةةةةةةةي المشةةةةةةةاريع
الموجهةةةةةةة إلعةةةةةةادة إحيةةةةةةاء التةةةةةةراث الةةةةةةوطني
المترافةةةةق مةةةةع غةةةةوص وتجةةةةارة اللؤلةةةةؤ (راجةةةةع
الفصل الثاني ،البند .)4
 إتسةةةاع دائةةةرة مشةةةاركة المجتمةةةع المحلةةةي ممةةةثال
بةةةالنوادي األهليةةةة ومؤسسةةةات المجتمةةةع المةةةدني
وفئةةةات الشةةةباب فةةةي المشةةةاريع المتعلقةةةة بةةةالتنوع
الحيوي (راجع الفصل الثاني ،البند .)4

 التوسةةةع فةةةي زراعةةةة النباتةةةات المحليةةةة المسةةةتخدمة فةةةي الطةةةب الشةةةعبي فةةةي حديقةةةة النباتةةةات الطبيةةةة بمحميةةةة
العرين.
الهككككدف التاسككككع عشككككر :بحلككككول عككككام 2020م  ،إتمككككام تحسككككين المعككككارف والقاعككككدة العلميككككة والتكنولوجيككككات المتعلقككككة بككككالتنوع الحيككككوي ،وقيمككككه ،ووظيفتككككه ،وحالتككككه
واتجاهاته ،واآلثار المترتبة على فقدانه ،وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع.
 يمتلةةةك الجهةةةاز المركةةةزي للمعلومةةةات بوابةةةة الكترونيةةةة تتةةةيح للمختصةةةين الوصةةةول لقاعةةةدة بيانةةةات وطنيةةةة
تتضمن – من ضمن أمور أخرى  -خرائط للبيئات واألنواع البحرية في مملكة البحرين.
 تحةةةةةافظ وزارة األشةةةةةغال و شةةةةةئون البلةةةةةديات والتخطةةةةةيط العمرانةةةةةي علةةةةةى قاعةةةةةدة معلومةةةةةات شةةةةةاملة تضةةةةةم
اإلحصائيات السمكية والزراعية والتي يتم تحديثها بصورة مستمرة.
 يجةةةةري المختصةةةةون بجامعةةةةة البحةةةةرين وجامعةةةةة الخلةةةةيج العربةةةةي بصةةةةورة مسةةةةتمرة دراسةةةةات متخصصةةةةة
تتعلق بعناصر التنوع الحيوي في مملكة البحرين.
 يمتلةةةك ا لمجلةةةس األعلةةةى للبيئةةةة قاعةةةدة بيانةةةات محدثةةةة معةةةدة بواسةةةطة نظةةةم المعلومةةةات الجغرافيةةةة توضةةةح
االنتشةةةةار الجغرافةةةةي للموائةةةةل البحريةةةةة واألرضةةةةية واألنشةةةةطة البشةةةةرية ذات األثةةةةر العكسةةةةي علةةةةى التنةةةةوع
الحيوي (مثل أنشطة الردم والتجريف ،وأنشطة التخييم ،والمصارف الصناعية ،والمحاجر).
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 رغةةةةةةم الجهةةةةةةود المبذولةةةةةةة ،ال تتةةةةةةوافر قاعةةةةةةدة
بيانةةةةةةات وطنيةةةةةةة مركزيةةةةةةة خاصةةةةةةة بةةةةةةالتنوع
الحيوي في مملكة البحرين.
 مقارنةةةةةةة بالعةةةةةةام 2010م ،لةةةةةةم يطةةةةةةرأ تحسةةةةةةن
ملحةةةوظ علةةةى نقةةةل التكنلوجيةةةا الحديثةةةة المتعلقةةةة
بالتنوع الحيوي إلى مملكة البحرين.

الحالـة واالتجـاه

الجهـود المبذولـة
 سةةةةاهمت مم لكةةةةة البحةةةةرين فةةةةي تنفيةةةةذ مشةةةةروع دولةةةةة اإلمةةةةارات العربيةةةةة الشةةةةقيقة حةةةةول أطلةةةةس البيئةةةةات
والمناطق المحمية في شبه الجزيرة العربية.
 توظيةةةف شةةةؤون الزراعةةةة والثةةةروة البحريةةةة للتقنيةةةة الحديثةةةة فةةةي عةةةدة بةةةرامج ،مةةةن بينهةةةا :االستشةةةعار عةةةن
بعةةةةد ،وتطبيقةةةةات الهندسةةةةية الوراثيةةةةة ،والتكنولوجيةةةةات متناهيةةةةة الصةةةةغر .وحتةةةةى العةةةةام 2014م بلةةةةغ عةةةةدد
المةةةةزارع التةةةةي تطبةةةةق تقنيةةةةة الزراعةةةةة بةةةةدون تربةةةةة مجموعةةةةه  10مةةةةزارع (شةةةةؤون الزراعةةةةة والثةةةةروة
البحرية2014 ،م).
 شةةةةهدت الفتةةةةرة مةةةةا بةةةةين 2013-2011م ارتفاعةةةةا فةةةةي عةةةةدد الشةةةةركات والمةةةةزارعين الةةةةذين تبنةةةةوا نظةةةةام
الزراعة بدون تربة برضافة إلى ازدياد المساحات المزروعة بستخدام هذه التقنية.

 يسةةةتخدم المجلةةةس األعلةةةى للبيئةةةة التقينةةةات الحديثةةةة فةةةي تنفيةةةذ بةةةرامج الرصةةةد الهادفةةةة إلةةةى تقيةةةيم جةةةودة ميةةةاه
البحر وبرامج المراقبة على األنشطة الصناعية.
الهككككدف العشككككرين :بحلككككول عككككام 2020م  ،كحككككد أقصككككى ،ينبغككككي إحككككداث زيككككادة محسوسككككة فككككي المسككككتويات الحاليككككة لحشككككد المككككوارد الماليككككة للتنفيككككذ الفعككككال للخطككككة
االسكككتراتيجية للتنكككوع الحيكككوي 2020-2011م مكككن جميكككع المصكككادر ،وفقكككا للعمليكككة الموحكككدة والمتفكككق عليهكككا فكككي اسكككتراتيجية حشكككد المكككوارد .ويخضكككع هكككذا الهكككدف
للتغييرات اعتمادا على تقييمات االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ عنها.
 تةةةم اإلنتهةةةاء مةةةن إعةةةداد مسةةةودة قةةةانون البيئةةةة المحةةةدث الةةةذي يتضةةةمن مةةةواد قانونيةةةة تةةةأطر عمةةةل الصةةةندوق
البيئي.

 مازالةةةةةت المةةةةةوارد الماليةةةةةة الموجهةةةةةة لمشةةةةةاريع
التنوع الحيوي محدودة.

 تم اإلنتهاء من إعداد مسودة تشريع قانوني يأطر آلية التعويض البيئي لمشاريع الردم والتجريف.

 مازالةةةةت مصةةةةادر التمويةةةةل الموجهةةةةة لمشةةةةاريع
التنةةةةوع الحيةةةةوي غيةةةةر متنوعةةةةة ويغلةةةةب عليهةةةةا
المصادر التقليدية.

 تسةةةةاهم مؤسسةةةةات القطةةةةاع الخةةةةاص بتبرعةةةةات ماليةةةةة تخصةةةةص لتنفيةةةةذ مشةةةةاريع موجهةةةةة لحمايةةةةة التنةةةةوع
الحيوي ،بما في ذلك برامج اإلكثار في األسر.
 يتمثةةةةةل الةةةةةدعم المةةةةةالي فةةةةةي تحليةةةةةل عينةةةةةات التربةةةةةة الزراعيةةةةةة والرمةةةةةل الزراعةةةةةي بالمجةةةةةان للمةةةةةزارعين
وأصةةةحاب الحةةةدائق المنزليةةةة حيةةةث بلةةةغ عةةةدد التحاليةةةل التةةةي تةةةم أجراءهةةةا بةةةين الفتةةةرة مةةةن ينةةةاير 2010م
ومةةةةايو 2014م  ،3313أمةةةةا عةةةةدد عينةةةةات التربةةةةة فةةةةي نفةةةةس الفتةةةةرة فقةةةةد بلةةةةغ مجموعهةةةةا ( 1279شةةةةؤون
الزراعة والثروة البحرية2014 ،م).
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الشكل ( :)1-3نماذج للنباتات المحليالة المعروضالة فالي معالرض البحالرين الالدولي للحالدائق بهالدف نشالر الالوعي
حول أهمية التنوع النباتي لتعزيز األمن الغذائي.

الشــكل ( :)2-3عالالدد مصالالائد ذبابالالة الفاكهالالة وسوسالالة النخيالالل وملحقاتهالالا التالالي تالالم توزيعهالالا علالالى المالالزارعين
وأصالحاب الحالدائق مجانالا ً بالين الفتالالرة 2014-2011م (األعالداد الالواردة فالي عالالام 2014م هالي مالن شالهر ينالالاير
وحتى نهاية شهر مايو – شؤون الزراعة والثروة البحرية2014 ،م).
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 .3المساهمة في تحقيق األهداف عام 2015م ذات الصلة باألهداف االنمائية األلفية
تبذل مملكة البحرين جهودا حثيثة من أجل تحقيق األهداف االنمائية األلفية ،والتي تتمثل في القضةاء
على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضمان االستدامة البيئيةة وسةالمتها وكةذلك
الشراكة العالمية من أجل التنمية.
وقد تجسدت هذه التوجهات في دستور مملكة البحرين وفي ميثاق العمل الوطني وذلك بكفالةة حمايةة
البيئة وتحقيق التةوازن بةين متطلبةات التنميةة والنةواحي االجتماعيةة واالقتصةادية ،وكةذلك فةي رؤيةة
واستراتيجية البحرين االقتصادية 2030م وفي المخطط الهيكلي االستراتيجي الةوطني 2030م .كمةا
قامةةت المملكةةة بإنشةةاء العديةةد مةةن المؤسسةةات واألجهةةزة الحكوميةةة واللجةةان المهتمةةة بوضةةع البةةرامج
والسياسات واالستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق االستدامة بأبعادها المختلفة ،وسنت عددا من القوانين
والتشريعات ذات العالقة بتطبيقات التنمية المستدامة والتي أصبحت مطلبةا دوليةا فةي ظةل التحةوالت
االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي يشهدها المجتمع الدولي ،فضال عن االنضمام إلى العديد من
االتفاقيات متعددة األطراف ،وتابعت االلتزام بمتطلباتها مةع الحةرص علةى نشةر الةوعي العةام وبنةاء
القدرات الوطنية في المجاالت ذات الصلة.
ومن الجدير بالذكر ،أن األمم المتحدة قد منحت جائزة األهداف اإلنمائية لأللفية لمملكة البحةرين فةي
عام 2010م تقديرا لجهود مملكة البحرين في تحقيق االهداف االنمائية الثمانية.
ومةةةةةن هةةةةةذا المنطلةةةةةق ،فقةةةةةد تةةةةةم وضةةةةةع عةةةةةدة أولويةةةةةات وطنيةةةةةة سةةةةةعيا لضةةةةةمان االسةةةةةتدامة
البيئية في مملكة البحرين منها:
تبني "نهج النظام البيئي ” "Ecosystem Based Approachوتنفيذ برامج تبرز األهمية

االقتصادية للتنوع الحيوي ،وذلك بهدف الحد من الباعث االقتصادي للتهديدات المؤثرة على
عناصر التنوع الحيوي (وخاصة الزحف العمراني والصيد البحري – راجع الفصل الثاني ،البند
.)4
إدراج البعد اإلنساني في المشاريع الموجهة للحفاظ على التنوع الحيوي وربط السياسات

واألنشطة المتعلقة بالتنوع الحيوي باحتياجات السكان المحليين.
التوسع في إقرار المناطق المحمية والنهوض باإلدارة البيئية فيها مع مراعاة ضرورة تكامل

منظومة المناطق المحمية الوطنية.
بناء القدرات الوطنية في مجال التنوع الحيوي وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة

بالتصنيف ،وإدارة األنواع الغريبة ،ونقل واستخدام التكنولوجيا األحيائية ،وتقييم القيمة االقتصادية
للنظم البيئية ،والوصول للموارد الجينية.
تعميم التخطيط البيئي االستراتيجي وتقويم األثر البيئي االستراتيجي على القطاعات األخرى

لتشجيع إدماج اعتبارات التنوع الحيوي خالل مراحل التخطيط األولى للمشاريع التنموية.
إنشاء قاعدة بيانات مركزية خاصة بالتنوع الحيوي في البحرين تساعد على أرشفة جميع

البيانات المتوافرة بصورة منظمة.
إقرار قائمة رسمية بالمؤشرات الوطنية للتنوع الحيوي في البحرين لتسهيل تقييم التقدم

المحرز لتحقيق الغايات واألهداف الوطنية والعالمية.
تفعيل صندوق البيئة ووضع آلية واضحة للتعويض البيئي لألضرار الناشئة عن المشاريع

التنموية المختلفة على أن تكون تلك اآللية قائمة على أساس علمي وتأخذ بعين اإلعتبار األبعاد
االقتصادية واالجتماعية.
البدء في تحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي لمملكة البحرين.
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 .4الدروس المستفادة من تنفيذ االتفاقية
نجحت مملكة البحرين في إدراج عوامل التنوع الحيوي في السياسات والبرامج القطاعية ذات
الصلة (والتي من أبرزها قطاع الصيد البحري والقطاع الزراعي والعمراني والصناعي والصرف
الصحي) ،من أجل تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية بصورة فاعلة وتشجيع االستخدام المستدام.
 السعي نحو رفع مستوى وعي صناع القرار تجاه األهمية البالغة للتنوع الحيوي والتحديات التي
تواجهها في مملكة البحرين.
 تزداد فاعلية إدارة التنوع الحيوي عند تبني نهج النظام البيئي وإدراج البعد اإلنساني وربط
السياسات واألنشطة المتعلقة بالتنوع الحيوي باحتياجات السكان المحليين.
 الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للتنوع الحيوي في البحرين تساعد على أرشفة البيانات
بصورة منظمة تسهل من استخدامها وتوظيفها في عملية اتخاذ القرار وإعداد التقارير الوطنية التي
ترفع لالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع الحيوي.
 الحاجة إلى إقرار قائمة رسمية بالمؤشرات الوطنية للتنوع الحيوي في البحرين مما سيساهم في
تقويم التقدم المحرز لتحقيق الغايات واألهداف الوطنية والعالمية بصورة دقيقة.
 أن يتم ربط االستراتيجية المحدثة مع االستراتيجيات والخطط القطاعية األخرى بصورة أكثر
فاعلية لتعزيز إدماج إعتبارات التنوع الحيوي في سياسات وأنشطة القطاعات األخرى.
 أن تشمل الوثيقة المحدثة القضايا المتعلقة بالتنوع الحيوي الزراعي في البحرين ،حيث لم تتطرق
االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي الراهنة بصورة كافية إلى هذا الجانب.
 أن تعطى الوثيقة المحدثة أولوية عالية للتنوع الجيني ،حيث أوضح هذا التقرير بأن البحرين غنية
بالتنوع الحيوي على المستوى الجيني ،وخاصة فيما يتعلق بسالالت الخيول والجمال العربية
األصيلة وأصناف نخيل التمر.
 أن تتضمن الوثيقة المحدثة برامج لتعزيز اإلدارة البيئية للكائنات الحية المحورة وراثيا بما يتوافق
وأحكام ومتطلبات تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية.
 أن تتضمن الوثيقة المحدثة برنامج يساهم في النهوض بالسياسات والبرامج واألنشطة المبذولة
حاليا على المستوى الوطني للحد من األضرار المحتملة للتجارة المحلية والدولية في الكائنات الحية
ومشتقاتها على التنوع الحيوي.
 أن تتضمن الوثيقة المحدثة من االستراتيجية وخطة العمل الوطنية على برنامج يشجع على نقل
التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالتنوع الحيوي إلى البحرين.
 تضمين برامج متكاملة لتحديد الخدمات والسلع التي تقدمها النظم البيئية وتقييم القيمة المالية
واالقتصادية المرتبطة بهذه الخدمات.
 الحاجة إلى استكمال مشاريع تهدف إلى إعادة تأهيل الموائل المتضررة مثل بيئة أشجار القرم
والشعاب المرجانية من أجل إستدامتها وإستدامة جميع الخدمات المرتبطة بها التي لها عالقة برفاه
االنسان.
 االستفادة من الخبرات األقليمية والدولية في مجال حفظ التنوع الحيوي بين الدول االطراف في
االتفاقية.
 تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي لمملكة البحرين في جميع المحافل اإلقليمية والدولية المتعلقة
بالتنوع الحيوي.
 تفعيل التشريعات الوطنية لضمان حماية التنوع الحيوي ،خاصة األنواع الفطرية بين الحدود
المشتركة للدول األطراف مثل بقر البحر.
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