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اليوم العاملي للتنوع 
البيولوجي

حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل جانب دول العامل باليوم العاملي للتنوع البيولوجي والذي 

يهدف اإىل لفت الأنظار لأهمية املحافظة على الأنواع  ورفع م�ضتوى الوعي البيئي بالق�ضايا ذات 

ال�ضلة، فالتنوع  البيولوجي يعمل على تاأمني الغذاء والدواء، اإ�ضافة اإىل م�ضاهمته يف تنقية الهواء 

والأمرا�ض،  الآفات  ومكافحة  املغذيات،  وتدوير  الرتبة،  وتخ�ضيب  الأر�ض،  مناخ  وا�ضتقرار  واملاء 

و�ضيانة املوارد الوراثية.

وتويل الدولة التنوع البيولوجي اهتمامًا بالغًا، فهي جزٌء من النهج املتمثل يف �ضرورة املحافظة على 

مواردنا البيئية والطبيعية ب�ضكل م�ضتدام من اأجل جيل احلا�ضر واأجيال امل�ضتقبل، وهو النهج الذي 

ر�ضمه القائد املوؤ�ض�ض املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، وتابعه �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل”، فمن خالل اهتمامهما البالغ حققت 

الحتادية  والقوانني  الت�ضريعات  اإ�ضدار  على  عملت  الدولة  فقد  بارزة،  جناحات  الإمارات  دولة 

حلماية التنوع البيولوجي من بينها قانون ا�ضتغالل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية، وقانون 

حماية البيئة وتنميتها، وت�ضمنت الإ�ضرتاتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي جمموعة من 

ال�ضيا�ضات للمحافظة على التنوع البيولوجي باعتباره واحدًا من الق�ضايا البيئية ذات الأولوية.

الغني  البيولوجي  التنوع  املناطق ذات  الدولة متثلت يف حماية  التي حققتها  النجاحات  اأهم   ومن 

البيولوجي  والتنوع  الفطرية  احلياة  على  للمحافظة  كمدخل  املحمية  املناطق  باإن�ضاء  وتنميتها، 

وتنميته، ف�ضهدت ال�ضنوات املا�ضية اإقامة املحميات  الربية والبحرية، والدولة تقوم بتنفيذ جمموعة 

من برامج احلماية الرائدة والناجحة مثل برامج حماية املها العربي واحلباري وال�ضقور التي حققت 

جناحات مهمة لي�ض فقط يف جمال حمايتها من النقرا�ض، واإمنا اإكثارها يف الأ�ضر واإطالقها يف 

مواطنها الطبيعية داخل وخارج الدولة، وكذلك برامج حماية النمر العربي وال�ضالحف البحرية 

اأ�ضجار  حماية  وحظيت  والبدح،  وال�ضايف  كالهامور  املحلية  الأ�ضماك  اأنواع  وبع�ض  البحر،  واأبقار 

املحميات  م�ضاحة  وتبلغ  واإكثارها،   عليها  واملحافظة  تدهورها   من  للحد  باهتمام  والقرم  الغاف 

5033 كيلومرتًا مربعًا، وت�ضمل املحميات الربية والبحرية، كما انتهت وزارة البيئة  املعلنة ر�ضميًا  

اأنه  يقني  على  واإين  الدولة،  يف  الطبيعية  للمحميات  الأوىل  القائمة  ا�ضتكمال  من  موؤخرًا  واملياه 

بتعاونكم  نحقق احلماية للتنوع البيولوجي.
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احتفلت دولة الإمارات العربية مبنا�ضبة يوم البيئة العاملي الذي 

ي�ضادف يف اخلام�ض من يونيو كل عام، ويف هذه املنا�ضبة قال معايل 

الدكتور را�ضد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه، اأنه بالنظر لتزامن 

يوم البيئة العاملي الذي تقام احتفالته حتت �ضعار )تنوع اأكرث، كوكب 

فاإن  البيولوجي،  للتنوع  الدولية  ال�ضنة  مع  واح��د(  م�ضتقبل  واح��د، 

الحتفال لهذا العام يتناول ق�ضية “dG ´ƒæàdGب»Lƒdƒي” التي حظيت 

بالكثري من الأهمية، ل�ضيما يف ال�ضنوات الأخرية، نتيجًة ل�ضتمرار 

فقدان وتدهور هذا التنوع على امل�ضتويني الوطني والعاملي. 

للتنوع  امل��ت��ده��ور  ال��واق��ع  اإىل  �ضعادته  اأ���ض��ار  الإط���ار  ه��ذا  ويف 

ا�ضتمرار  تتوقع  امل�ضتقبل  افرتا�ضات  معظم  “اإن  قائاًل:  البيولوجي 

القرن.  هذا  طيلة  املوائل  وفقدان  النقرا�ض  من  عالية  م�ضتويات 

وي�ضري الإ�ضدار الثالث للتوقعات العاملية للتنوع البيولوجي اإىل وجود 

بوادر متعددة على ا�ضتمرار التدهور يف التنوع البيولوجي يف عنا�ضره 

موؤكدًا  الإيكولوجية”.  والنظم  والأن��واع  اجلينات  الثالثة:  الرئي�ضية 

العوامل،  للعديد من  كنتيجة  ياأتي  اأخرى  بعد  �ضنة  التدهور  اأن هذا 

واأهمها: فقدان املوائل، وال�ضتخدام غري امل�ضتدام للنظم الإيكولوجية 

الذي  املناخ  تغري  جانب  اإىل  البيولوجي،  للتنوع  املفرط  وال�ضتغالل 

البيولوجي  للتنوع  كبريًا  تهديدًا  تدريجية،  ب�ضورة  ميثل،  اأن  ُيتوقع 

اإىل  يف العقود املقبلة، بالإ�ضافة اإىل انتقال الأنواع الدقيقة الغازية 

بيئات خارج نطاقاتها اجلغرافية الطبيعية، وت�ضرب الأ�ضمدة ومياه 

ال�ضرف ال�ضحي والنفايات ال�ضائلة الأخرى اإىل البيئة البحرية.

الطارئة،  التحديات  لهذه  الدولية  ال�ضتجابة  اإىل  معاليه  ولفت 

حيث قال: “بداأ املجتمع الدويل حملة وا�ضعة من اأجل تن�ضيق جهود 

دول العامل حلماية التنوع البيولوجي. واأ�ضفرت اجلهود التي بذلتها 

الأ· املتحدة عن و�ضع اتفاقية دولية متعددة الأطراف هي “اتفاقية 

dG ´ƒæàdGب»Lƒdƒي” يف عام 1992. وقد ركزت هذه التفاقية على 

وال�ضتخدام  البيولوجي،  التنوع  حفظ  هي:  رئي�ضية  م�ضائل  ثالث 

امل�ضتدام لعنا�ضره، والتقا�ضم العادل واملن�ضف للمنافع الناجمة عن 

ا�ضتغالل املوارد الوراثية”.

اإل اأن هذه ال�ضتجابة مل تكن كافية لتدارك اخللل، حيث ا�ضتدرك 

احلكومات  بذلتها  التي  اجل��ه��ود  م��ن  “وبالرغم  بالقول:  معاليه 

من  الكثري  عن  ت�ضفر  مل  اأنها  اإّل  املا�ضيني،  العقدين  يف  والتفاقية 

به  التزم  الذي  الهدف  حتقيق  يف  ال��دويل  املجتمع  واأخفق  النجاح، 

املتحدة  الأ·  موؤمتر  انعقاد  خالل   Æجوهان�ضرب يف  العامل  زعماء 

هام  خف�ض  بتحقيق  واملتمثل   ،2002 عام  يف  امل�ضتدامة  للتنمية 

حتت شعار (أنواع كثرية، كوكب واحد، مستقبل واحد) 
“البيئة واملياه” حتتفل بيوم البيئة العاملي

بن فهد: «للتنوع البيولوجي أهمية حمورية يف 
احملافظة على كوكب األرض»

دعا  وقد   ،”2010 عام  بحلول  البيولوجي  التنوع  فقدان  معدل  يف 

معاليه يف الوقت ذاته اإىل �ضرورة بذل املزيد من اجلهود العاملية يف 

هذا الجتاه بقوله: “اإن ما يتعر�ض له التنوع البيولوجي من �ضغوط 

وحتديات يفر�ض على املجتمع الدويل العمل ب�ضورة اأكرث جدية من 

اأجل و�ضع روؤية جديدة للتنوع البيولوجي تاأخذ يف اعتبارها املحافظة 

على هذا التنوع وال�ضتخدام امل�ضتدام له، والتقا�ضم املن�ضف للمنافع 

البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  عليه  ن�ضت  كما  ا�ضتخدامه  عن  املتاأتية 

راأ�ضمالنا  بني  القائمة  الوثيقة  بال�ضالت  الع���رتاف  اإىل  اإ�ضافة 

الطبيعي واأهدافنا المنائية”.

ق�ضية  به  حظيت  ال��ذي  املبكر  الهتمام  اإىل  معاليه  لفت  وق��د 

التنوع البيولوجي، وبالتحديد ق�ضية حماية الأنواع يف دولة الإمارات 

جزءًا  “�ضكلت  البيئية:  ال�ضيا�ضة  هذه  اأن  موؤكدًا  املتحدة،  العربية 

ب�ضكل  والطبيعية  البيئية  مواردنا  على  املحافظة  نهج  يف  اأ�ضا�ضيًا 

م�ضتدام، وهو النهج الذي ر�ضمه القائد املوؤ�ض�ض املغفور له باإذن اهلل 

ال�ضمو  �ضاحب  بعده  من  وتابعه  نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ 

اهلل(”،  )حفظه  الدولة  – رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ 

معددًا جمموعة متنوعة من التدابري والإجراءات التي �ضكلت معامل 

هذا النهج، وقد �ضدد يف ختام كلمته على اأهمية هذه الق�ضية بالقول: 

“اإن �ضعار احتفالنا اليوم “تنوع اأكرث، كوكب واحد، م�ضتقبل واحد” 
يف  البيولوجي  للتنوع  املحورية  الأهمية  عن  وا�ضحة  ب�ضورة  يعرب 

املحافظة على كوكب الأر�ض كمكان �ضالح للعي�ض ويف بناء م�ضتقبل 

الب�ضرية التي تت�ضارك، مع غريها من الكائنات احلية، العي�ض على 

هذا الكوكب الواحد”.

هذا وقد احتفلت وزارة البيئة واملياه بيوم البيئة العاملي 2010 

بعدة فعاليات وبرامج حيث �ضرح �ضعادة/ عبيد بن عي�ضى – املدير 

�ضوؤون  قطاع  على  العام  وامل�ضرف  البلديات  مكتب  ل�ضوؤون  التنفيذي 

البيئة بالوزارة عن برنامج الحتفال بهذا اليوم والذي ت�ضمن فعاليات 

تثقيفية للمجتمع تهدف اإىل تنمية الوعي بالق�ضايا البيئية املختلفة، 

واأو�ضح �ضعادته اأن الهتمام بيوم البيئة العاملي ياأتي يف اإطار خطة 

الوزارة ال�ضرتاتيجية للتنمية امل�ضتدامة وانطالقًا من روؤية وا�ضحة 

املعامل للعمل والفكر البيئي، حيث و�ضعت دولة الإمارات خطتها من 

خيار  كاأف�ضل  اإليها  ينظر  والتي  م�ضتدامة  تنمية  اإىل  الو�ضول  اأجل 

القادمة،  التفريط يف حق الأجيال  للوفاء باحتياجات احلا�ضر دون 

التنمية  مفهوم  لتعزيز  حمددة  ا�ضرتاتيجيات  تطبيق  ذلك  ويتطلب 

امل�ضتدامة و�ضراكة فعالة، وتن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات والهيئات احلكومية 

وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض واملجتمع املدين، والبيئة م�ضوؤولية وطنية 

الوعي  مفهوم  لتعزيز  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  تكاتف جميع  اإىل  حتتاج 

البيئي والتنمية امل�ضتدامة. 

اإدارة  م��دي��ر   – ال�ضاعدي  حممد  خ��ال��د  ال�ضيد/  واأف���اد  كما 

التثقيف والتوعية اأن برنامج وفعاليات الحتفال التي تقيمها الوزارة 

البيئي  والوعي  بالفكر  لالرتقاء  م�ضوؤولياتها  �ضمن  ياأتي  اليوم  بهذا 

مركز  يف  احتفايل  برنامج  بتنظيم  ال��وزارة  قامت  حيث  وتر�ضيخه، 

العربي �ضنرت بدبي ت�ضّمن معر�ض يوم البيئة العاملي ومعر�ض �ضور 

وعرو�ض  وم�ضابقات  جماهريية  فعاليات  اإقامة  كذلك  م�ضاحب، 

تقدميية، بالإ�ضافة اإىل توزيع الهدايا واجلوائز وعرو�ض اأخرى حول 

dG ´ƒæàdGب»Lƒdƒي. 

واأ�ضار ال�ضاعدي اأن الربنامج كذلك ت�ضمن زراعة اأ�ضجار القرم 

البحرية،  للحياة  الإمارات  بالتعاون مع جمموعة  مبحمية جبل علي 

مبنى  يف  �ضتالت  وزراع��ة  املمزر،  �ضاطئ  تنظيف  حملة  اإىل  اإ�ضافة 

موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لالإ�ضكان، كذلك اإقامة معر�ض بيئي بدائرة 

الأرا�ضي والأمالك بدبي.

حممد  وموؤ�ض�ضة  دبي،  بلدية  من  كاًل  الفعاليات  يف  �ضارك  وقد 

للحياة  الإم��ارات  املعال، وجمموعة  فلج  وبلدية  لالإ�ضكان،  را�ضد  بن 

البحرية وهيئة البيئة – ال�ضارقة، ومتحف التاريخ الطبيعي بال�ضارقة، 

ومدر�ضة مردف اخلا�ضة.
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برعاية الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 

جمل�ض الوزراء وزير الداخلية، تنظم وزارة البيئة واملياه بالتعاون مع 

اأكادميية ات�ضالت الندوة الأوىل يف الروؤية امل�ضتقبلية احلكومية حتت 

�ضعار “تعزيز مفهوم التناف�ضية يف القطاع احلكومي يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة” بقاعة املوؤمترات يف اأكادميية ات�ضالت – دبي. 

وياأتي تنظيم الندوة يف اإطار توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة –حفظه اهلل- واأخيه �ضاحب ال�ضمو 

جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 

الوزراء حاكم دبي – حفظه اهلل- لتطوير ودعم القطاع احلكومي.

مكتبه  يف  فهد  ب��ن  اأح��م��د  را���ض��د  الدكتور  معايل  التقى  وق��د 

بديوان الوزارة يف دبي ب�ضعادة مرمي حممد را�ضد املدير التنفيذي 

لتطوير الأعمال باأكادميية ات�ضالت بح�ضور �ضعادة الدكتورة مرمي 

الرحيم  عبد  و�ضعادة  الفنية  لل�ضوؤون  التنفيذي  املدير  ال�ضنا�ضي 

خالل  ومت  امل�ضاندة،  للخدمات  التنفيذي  املدير  احلمادي  حممد 

الجتماع مناق�ضة حماور واآليات تنظيم الندوة. 

الروؤية  ن���دوات  ل�ضل�ضلة  الرئي�ضية  امل��ح��اور  اأن  وي��ذك��ر  ه��ذا 

امل�ضتقبلية احلكومية �ضتطرح من خالل ثالثة ندوات؛ حيث �ضتعقد 

الأوىل على مدى يومي 16 و17 من �ضهر يونيو 2010 يف اأكادميية 

باأبوظبي  يا�ض  فندق  يف  الثانية  الندوة  و�ضتعقد  بدبي،  ات�ضالت 

2010 بعنوان القت�ضاد املعريف بني  – 30 �ضبتمرب   29 يومي 

الندوة  اأما  والتطبيق،  املفهوم 

املزمع عقدها يف  فمن  الثالثة 

يومي  الإم����ارات  ق�ضر  فندق 

 2010 ن��وف��م��رب   24-25
املمار�ضات  اأف�����ض��ل  ب��ع��ن��وان 

القيادات  تطوير  يف  الدولية 

ال�ضرتاتيجية.

الأوىل  الندوة  خالل  ومن 

مفهوم  ا���ض��ت��ع��را���ض  ���ض��ي��ت��م 

التناف�ضية والذي يعد من اأهم 

حكومة  ا�ضرتاتيجية  م��الم��ح 

دولة الإمارات العربية املتحدة، 

كما �ضيتم التطرق اإىل اأثر هذا 

البتكار  ت�ضجيع  على  املفهوم 

وتعزيز  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ب��ح��ث 

التناف�ضية  مفهوم  يعزز  مبا  العاملة،  للقطاعات  التنظيمي  الإطار 

واأثرها يف تطوير بيئة الأعمال. 

وي�ضارك يف احلديث حول حماورها معايل الدكتور را�ضد اأحمد 

بن فهد اإىل جانب نخبة من كبار املتحدثني الدوليني من خمتلف 

رئي�ضية،  عمل  وور���ض  حم��اور   6 خالل  من  العاملية  اخل��ربة  بيوت 

و�ضيتم الرتكيز على اأحدث املمار�ضات الدولية يف جمال التناف�ضية 

واأثرها يف التطوير والتميز املوؤ�ض�ضي. وخالل الندوة �ضيتم التطرق 

اإىل عدد كبري من الأمثلة لال�ضتفادة من التجارب الناجحة و�ضرح 

القيادية  القدرات  بناء  عليها يف  يعتمد  التي  واملعايري  الأ�ضا�ضيات 

واحلفاظ  الوطنية  الكفاءات  تطوير  يف  ت�ضاهم  والتي  والب�ضرية 

عليها، و�ضبل وحت�ضني جودة الأداء واخلدمات يف جميع القطاعات 

احليوية بدولة الإمارات العربية املتحدة. 

ويفتتح اأعمال الندوة يف اليوم الأول، معايل وزير البيئة واملياه، 

اأهمية حتديد املعايري  ويعقب حفل الفتتاح عدد من الندوات حول 

املمار�ضات  واأف�ضل  املوؤ�ض�ضي،  والتميز  التناف�ضية،  ملفهوم  املرجعية 

العاملية، ودور الكفاءات الوظيفية يف الو�ضع التناف�ضي. و�ضيتم تقدمي 

عدد من ور�ض العمل يف اليوم الثاين حول التميز القيادي، والتميز 

اإدارة  والتميز يف  ال�ضرتاتيجي،  التخطيط  والتميز يف  الأعمال،  يف 

املوارد الب�ضرية، والتميز يف خدمة العمالء، والتميز يف الإبداع.

اأقامت وزارة البيئة واملياه درا�ضة ميدانية حول النباتات املهددة 

 - غ�ضنفر  �ضاهينا  الدكتورة/  مب�ضاركة  الدولة،  يف  بالنقرا�ض 

اأخ�ضائية علم النبات يف احلدائق امللكية الربيطانية، كما ومتتلك 

خربة كبرية يف درا�ضة النباتات يف دولة المارت ب�ضكل خا�ض ودول 

جمل�ض التعاون اخلليجي ب�ضكل عام.

املدير   - ال�����ض��رع  حممد  �ضيف  امل��ه��ن��د���ض/  ���ض��ع��ادة  و���ض��رح   

التنفيذي لقطاع املوارد املائية واملحافظة على الطبيعة بالوزارة اأن 

الدرا�ضة غطت كافة مناطق الدولة وبداأت املرحلة الأوىل للدرا�ضة 

يف اإمارة اأبوظبي، وهدفت اإىل ح�ضر النباتات املهددة بالنقرا�ض 

واإعداد قائمه بها، ومت و�ضع القرتاحات  املناطق ال�ضحراوية  يف 

العملية للحد من تدهورها م�ضتقباًل من خالل التعرف على اآليات 

مع  وبالتن�ضيق  الدولة  من  املختلفة  املناطق  يف  واإكثارها  زراعتها 

ال�ضلطات البيئية املخت�ضة. 

وذكر �ضعادة املدير التنفيذي لقطاع املوارد املائية واملحافظة على 

الطبيعة بالوزارة اأنه ومن منطلق تفعيل العمل امل�ضرتك مع ال�ضلطات 

املحلية ذات العالقة فقد مت ت�ضكيل فريق م�ضرتك من اإدارة مكافحة 

الزائرة يف  رافق اخلبرية  باأبوظبي  البيئة  وهيئة  بالوزارة  الت�ضحر 

ذلك  ويندرج  الدولة  من  الغربية  للمنطقة  امليدانية  امل�ضح  عمليات 

اأي�ضًا �ضمن توجهات الوزارة لتدريب وتاأهيل الكوادر الوطنية العاملة 

يف جمال مكافحة الت�ضحر لال�ضتفادة من خربات اخلبرية الزائرة 

يف جمال امل�ضح امليداين وكيفية ت�ضنيف النباتات. 

كما مت اإ�ضراك ال�ضلطات املخت�ضة يف الإمارات ال�ضمالية اأثناء 

تنفيذ برنامج الدرا�ضة فيها. 

“البيئة واملياه” جتري دراسة ميدانية للنباتات املهددة 
باالنقراض يف الدولة

البال�ضتيكية  الأكيا�ض  من  خالية  الإمارات  مبادرة  من  انطالقًا 

تهدف  التي  التثقيفية  اإ�ضداراتها  �ضل�ضة  واملياه  البيئة  وزارة  توا�ضل 

غري  البال�ضتيكية  الأكيا�ض  خماطر  حول  البيئي  الوعي  زي��ادة  اإىل 

القابلة للتحلل، حيث اأ�ضدرت الوزارة بو�ضرتات تثقيفية تو�ضح خطر 

الأكيا�ض البال�ضتيكية على احلياة البحرية والربية.

هذه  ت��وزي��ع  على  ب���ال���وزارة  وال��ت��وع��ي��ة  التثقيف  اإدارة  وت��ق��وم 

البو�ضرتات يف الفعاليات والأن�ضطة التي تقوم بها الإدارة يف املدار�ض 

لذلك  ملا  التجارية  واملراكز  وال�ضركات اخلا�ضة  والدوائر احلكومية 

من دور اإيجابي يف خف�ض ن�ضبة ا�ضتخدام الأكيا�ض البال�ضتيكية غري 

القابلة للتحلل على املجتمع.

واأ�ضار  �ضعيد علي الكا�ض من اإدارة التثقيف والتوعية اأن الوزارة 

ا�ضتخدام  بخطورة  اجلمهور  تثقيف  عملية  يف  براجمها  �ضتوا�ضل 

الأكيا�ض البال�ضتيكية و تاأثرياتها ال�ضلبية على البيئة والكائنات احلية 

التي تعي�ض عليها منوهًا باأن الدرا�ضات اأ�ضارت اإىل اأن ملياري كي�ض 

بال�ضتيكي ي�ضتهلك �ضنويًا يف الدولة.

"البيئة واملياه” تواصل سلسة إصداراتها التثقيفية
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“البيئة واملياه”  و “أكادميية اتصاالت” تنظمان الندوة األوىل                
يف الرؤية املستقبلية احلكومية

برعاية نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية
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توؤثر ال�ضلوكيات اخلاطئة لكثري من اأفراد املجتمع على البيئة 

وحياة الكائنات احلية املوجودة عليها، ولعل اإحدى هذه ال�ضلوكيات 

كانت وراء اإطالق وزارة البيئة واملياه ملبادرة حتت �ضعار “الإمارات 

خالية من الأكيا�ض البال�ضتيكية” ملا كان لهذه الأكيا�ض غري القابلة 

للتحلل من اآثار �ضلبية.

فقد عرث يف منطقة فلج املعال يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

خمت�ضو  وعمل  الرعوية.  احليوانات  اأحد  بقايا  على   1997 عام 

باأن احليوان  النفوق، حيث ات�ضح  اأ�ضباب  الك�ضف عن  الوزارة على 

النافق هو جمل ابتلع اأكيا�ض بال�ضتيكية واختنق ب�ضببها. وقد حتللت 

التي  البال�ضتيكية  الأكيا�ض  اأجزاء كبرية من اجلمل فيما مل تتحلل 

بقيت حبي�ضة يف معدته. ومت الحتفاظ باجلمل املتحلل يف �ضندوق 

زجاجي بالتعاون مع بلدية فلج املعال ليكون ذلك دلياًل ملمو�ضًا وباقيًا 

على ال�ضلوكيات اخلاطئة وتاأثرياتها ال�ضلبية يف تلويث البيئة، ودورها 

عر�ض  ويتم  الدولة.  يف  اجلمال  من   50% حياة  على  الق�ضاء  يف 

هذا ال�ضندوق يف خمتلف املنا�ضبات البيئية اإىل جانب ا�ضتخدامه 

يف املحا�ضرات التثقيفية والزيارات امليدانية بهدف تثقيف املجتمع 

بخطورة نتائج رمي النفايات وخا�ضة غري القابلة للتحلل.

اإدارة التثقيف والتوعية اإىل  واأ�ضار ال�ضيد خالد ال�ضاعدي مدير 

اإقبال اجلمهور وخا�ضة الأطفال يف ا�ضتك�ضاف اأ�ضباب النفوق والتعرف 

على مكامنه. واأو�ضح ال�ضاعدي مدى تاأثري منوذج اجلمل النافق يف 

للتحلل  القابلة  غري  البال�ضتيكية  الأكيا�ض  خماطر  ر�ضالة  تو�ضيل 

وتاأثريها على البيئة ال�ضحراوية والبحرية وعلى �ضحة الإن�ضان.

نفوق  النافق ك�ضف غمو�ض  اأن منوذج اجلمل  ال�ضاعدي  واأكد 

اجلمال لدى الكثري من مربي اجلمال واملهتمني برتبية احليوانات 

ال��وزارة،  واأن�ضطة  فعاليات  خ��الل  بهم  اللقاء  مت  ممن  الرعوية  

وخا�ضة يف مبادرة الإمارات خالية من الأكيا�ض البال�ضتيكية، 

الكابوري حمرر اأخبار بالإدارة.

واأفادت ال�ضيدة هند اأحمد �ضاكر باأنه مت ابتكار فكرة اإ�ضدار 

جملة بيئية خا�ضة لالأطفال باعتبارهم اللبنة الأ�ضا�ضية يف البناء 

والتطوير، ولبد لنا من غر�ض مفاهيم احلفاظ على البيئة وتنميتها 

تنمية م�ضتدامة يف فكرهم حفاظًا عليها لهم ولالأجيال القادمة. 

املجلة  طيات  يف  املعلومات  طرح  واأ�ضاليب  اآليات  تنويع  ويتم 

املرحلة  ا�ضتيعاب  طريقة  م��ع  ي��ت��الءم  و�ضيق  ج���ذاب  ب��اأ���ض��ل��وب 

والر�ضوم  وال�ضور  بالألوان  لهم مدعمة  املقدمة  للمعلومة  العمرية 

وامل�ضابقات وامل�ضطلحات البيئية. و�ضيتم ت�ضليط ال�ضوء على واقع 

البيئة الإماراتية.

وذكرت مدير اإدارة الت�ضال احلكومي باأن جملة بيئتنا م�ضروع 

اإعالمي بيئي ياأتي ا�ضتكماًل للجهود التي تبذلها الوزارة يف عملية 

التثقيف والتوعية. واأ�ضافت باأن الهتمام بالبيئة م�ضوؤولية وطنية 

م�ضرتكة لذلك لبد من غر�ض هذا املفهوم عند النا�ضئة.

املناطق  خمتلف  على  و�ضتوزع  �ضهري،  ب�ضكل  املجلة  و�ضت�ضدر 

مدار�ض  خمتلف  على  ذلك  بعد  تعميمها  ليتم  الدولة  يف  التعليمية 

املراكز  على  توزيعها  �ضيتم  كما  املناطق.  يف  البتدائية  املرحلة 

التي  واحلمالت  البيئية  املعار�ض  ويف  الريا�ضية  والأندية  ال�ضيفية 

تنفذها الوزارة. وتدعو اإدارة الت�ضال احلكومي بوزارة البيئة واملياه 

الأطفال اإىل امل�ضاركة يف الباب املخ�ض�ض للقراء حتت ا�ضم “�ضديق 

البيئة” مبا لديهم من �ضور ور�ضوم بيئية هادفة مت اإعدادها باأناملهم. 

كما ميكن لهم التوا�ضل مع الوزارة للح�ضول على ن�ضخ من املجلة.

واملياه  البيئة  وزير  فهد  بن  اأحمد  را�ضد  الدكتور  معايل  كرم 

موظفي اإدارة الت�ضال احلكومي بالوزارة، على جهودهم يف ابتكار 

فكرة اإ�ضدار جملة بيئية متخ�ض�ضة لالأطفال حتت ا�ضم “بيئتنا” 

باأ�ضلوب اإعالمي وقاطع فني مبتكر لتنمية فكر الطفل. 

املدراء  �ضهده  الذي  التكرمي  حفل  خالل  الوزير  معايل  وذكر 

الوزارة  ب��اأن  واملوظفني،  الإدارات  م��دراء  من  وع��دد  التنفيذيون 

يف  ت�ضاهم  التي  والبتكارات  اجلهود  وحتفيز  تقدير  على  �ضتعمل 

حتقيق اأهداف الوزارة الإ�ضرتاتيجية. حيث تعمل جملة بيئتنا على 

اأهداف  اأبرز  اأحد  وهو  وتر�ضيخه  البيئي  والوعي  بالفكر  الرتقاء 

الوزارة الإ�ضرتاتيجية. واأو�ضح معاليه باأن جملة بيئتنا �ضت�ضاهم يف 

عملية تعزيز ر�ضالة الوزارة يف العمل من اأجل بيئة �ضليمة للحياة 

والعمل لالأجيال احلالية وامل�ضتقبلية.

وقد اأ�ضدرت اإدارة الت�ضال احلكومي عددها الأول من املجلة 

التي  للنجاحات  تتويجًا  الإ�ضدار  وياأتي  املن�ضرم،  مايو  �ضهر  يف 

حققها العدد التجريبي والذي اأ�ضدر يف �ضهر مار�ض املا�ضي. وقد 

مت حتديد ال�ضريحة العمرية امل�ضتهدفة من الأطفال واملوجهة اإليهم 

جملة بيئتنا لتكون للفئة العمرين من 6 اإىل 10 �ضنوات. و تعمل 

الوزارة على تنويع و�ضائل تقدمي املعلومات والبحوث البيئية لفئات 

املجلة  اإ�ضدار  على  وي�ضرف  اهتماماتهم.  ح�ضب  املختلفة  املجتمع 

لل�ضون  التنفيذي  املدير  ال�ضنا�ضي  ح�ضن  مرمي  الدكتورة  �ضعادة 

هند  ال�ضيدة  العلمية  مادتها  وتاأليف  اإعدادها  على  ويعمل  الفنية، 

اإدارة الت�ضال احلكومي وال�ضيد يو�ضف را�ضد  اأحمد �ضاكر مدير 

ال�ضحية ال�ضليمة.

نظام  عن  روي�ضه  اأب��و  الدكتور  حت��دث  الثانية  املحا�ضرة  ويف 

ال�ضالمة الغذائية يف الدولة وتطورة على مدى العقود الأربعة املا�ضية، 

وعن اأهدافه والعنا�ضر الأ�ضا�ضية التي يرتكز عليها، والتحديات التي 

تواجه ال�ضالمة الغذائية ب�ضفة على امل�ضتوى العاملي واملحلي ودور كل 

من وزارة البيئة واملياه وال�ضلطات املحلية املعنية بال�ضالمة الغذائية 

يف الدولة والتطلعات امل�ضتقبلية لتطوير وحتديث هذا النظام. 

وحتدث الدكتور با�ضم جواهره يف املحا�ضرة الثالثة عن ال�ضحة 

واأهمية  دور  ا�ضتعر�ض  حيث  الغذائية  بال�ضالمة  وعالقتها  احليوانية 

املمار�ضات  اأهمية  و�ضح  كما  الغذائية  ال�ضل�ضة  يف  البيطري  الطبيب 

ال�ضحية والبيطرية اجليدة الواجب اتباعها يف مزارع تربية احليوانات 

اإىل ذلك  ل�ضمان احل�ضول على منتجات حيوانية �ضليمة. بالإ�ضافة 

ال�ضيطرة على الأمرا�ض احليوانية  بني الدكتور با�ضم جواهره طرق 

والإجراءات البيطرية املتبعة ملنع انت�ضار الأمرا�ض احليوانية الوبائية 

تف�ضيليًا  عر�ضًا  الدكتور  ق��دم  ذل��ك  اإىل  بالإ�ضافة  ه��ذا  واملعدية 

وبعد  الأمرا�ض قبل  الك�ضف على  بامل�ضالخ وطرق  املتبعة  لالإجراءات 

الذبح. 

واخلطة  وامل��ي��اه  البيئة  ل���وزارة  العامة  ال�ضرتاتيجية  اإط��ار  يف 

الت�ضغيلية لإدارة �ضالمة الأغذية بالوزارة؛ عقدت الوزارة يف اخلام�ض 

حول  بدبي  للتمويل  م���وارد  �ضركة  ملوظفي  ن��دوة  احل��ايل  يونيو  م��ن 

 - روي�ضه  اأبو  للدكتور عبداهلل  ت�ضمنت حما�ضرتني  الأغذية  �ضالمة 

م�ضت�ضار �ضالمة الأغذية بالوزارة وحما�ضرة للدكتور با�ضم جواهره 

اأبو روي�ضه  باإدارة �ضالمة الأغذية بالوزارة، حتدث الدكتور عبداهلل 

والكيميائية  البيولوجية  والأخطار  امللوثات  عن  الأوىل  املحا�ضرة  يف 

والفيزيائة املنقولة بوا�ضطة الغذاء لالإن�ضان وطرق انتقالها والأمرا�ض 

واملخاطر ال�ضحية والأ�ضرار الجتماعية والقت�ضادية الناجمة عنها 

الأمرا�ض  من  نوع  يزيد عن )250(  ما  لوجود  م�ضريًا  وم�ضبباتها، 

والأخطار والت�ضممات املنقولة لالإن�ضان بوا�ضطة الأغذية، ، كما حتدث 

طول  على  والأخطار  امللوثات  هذه  من  الوقاية  واإج��راءات  طرق  عن 

ال�ضل�ضلة الغذائية، م�ضريًا اىل دور ال�ضلطات املعنية بالرقابة الغذائية 

الغذائية.  املن�ضاآت  ال�ضليمة على  ال�ضحية  وال�ضروط  املعايري  بتطبيق 

الغذاء  �ضالمة  على  املحافظة  يف  امل�ضتهلك  دور  اأهمية  اىل  واأ���ض��ار 

املنزل موؤكدًا  الغذاء يف  واإعداد وحت�ضري  الت�ضوق ونقل وحفظ  اأثناء 

املمار�ضات  ال�ضخ�ضية وغري ذلك من  بالنظافة  الإعتناء  اأهمية  على 

"بيئتنا” أسلوب مبتكر لتنمية فكر الطفل
بن فهد: الوزارة ستكرم وحتفز املبدعني على اجلهود 

واالبتكارات التي حتقق أهداف الوزارة اإلسرتاتيجية

“البيئة واملياه” تنظم ندوة حول سالمة األغذية

% من أعداد أحد أنواع احليوانات الرعوية صندوق يكشف سر نفوق 50 
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على جهود معايل الدكتور را�ضد بن فهد يف تكرمي املتقاعدين مما 

ي�ضكل حافزًا لبقية املوظفني لالرتقاء بالعمل.

وقد ح�ضر حفل التكرمي �ضعادة �ضلطان عبد اهلل علوان املدير 

ال�ضرع  حممد  �ضيف  و�ضعادة  اخلارجي،  التدقيق  ملكتب  التنفيذي 

الطبيعة،  على  واملحافظة  املائية  امل��وارد  ل�ضوؤون  التنفيذي  املدير 

واملهند�ضة نورة كرم جالل مدير اإدارة املنطقة ال�ضرقية وعدد من 

مدراء الإدارات وامل�ضوؤولني واملوظفني يف الوزارة.

توؤكد  فريدة  جتربة  يف  والبيئية  والجتماعية  الثقافية  موروثاتها 

له  املغفور  دعائمه  اأر�ضى  الذي  املُ�ضتدامة  التنمية  منوذج  جناح 

والذي  اهلل(،  )رحمه  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ض 

عمل منذ وقت مبكر على و�ضع اأ�ض�ض را�ضخة حلماية البيئة. ونوؤكد 

املوؤ�ض�ضي  البناء  ل�ضتكمال  ودعمنا  النهج  هذا  على  �ضرينا  اليوم 

على  للمحافظة  وال�ضعبية  الر�ضمية  اجلهود  وتع�ضيد  والت�ضريعي 

البيئة واحلياة الفطرية”. 

هذه  خالل  ومن  النهج  هذا  مع  وان�ضجامًا  اأن��ه  ال�ضرع  وذك��ر 

اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�ض  ال�ضمو  ل�ضاحب  الوا�ضحة  الروؤية 

حددت وزارة البيئة واملياه خطتها الإ�ضرتاتيجية لالأعوام 2011 

خاللها  من  ت�ضعى  والتي  البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة   2013 –
الأداء  موؤ�ضر  وحت�ضني  ا�ضرتاتيجي،  كهدف  البيئي  الأمن  لتعزيز 

الإحيائية  املناطق  حماية  م�ضتوى  حت�ضني  مبادرة  �ضمن  البيئي 

حوايل  املحمية  امل�ضاحة  جملة  بلغت  وق��د  ه��ذا  بيئيًا،  واله�ضة 

مربعًا.  كيلومرتًا   5033.9

واملياه،  البيئة  وزير  فهد  بن  اأحمد  را�ضد  الدكتور  كرم معايل 

�ضباح اليوم )الثالثاء( باإدارة املنطقة ال�ضرقية بالفجرية، ال�ضيد 

اجلهود  على  له  تقديرًا  وذل��ك  اجل���داع،  جمعة  جا�ضم  اإبراهيم 

القيمة التي قدمها طوال فرتة عمله يف امليدان الزراعي بالوزارة 

منذ عام 1977. 

واأو�ضح بن فهد باأن تكرمي اإبراهيم اجلداع هو تقدير وامتنان 

على ما قدمه من اإجنازات طوال فرتة عمله بالوزارة وثناء له على 

اجلهود القيمة التي بذلها. واأو�ضح باأنه كان لهذا الرعيل دور كبري 

يف عملية البناء والرتقاء بعمل الوزارة منذ اإن�ضائها من اأجل خدمة 

العطاء  حجم  عن  معاليه  معربًا  املتحدة.  العربية  الإم��ارات  دولة 

املتوا�ضل والوفاء للعمل الوطني.

واأكد وزير البيئة واملياه باأنه لزامًا علينا تكرمي هذه اجلهود، 

لأن �ضاحبها مل يتواَن عن تقدمي خرباته لالأجيال التي حلقت به، 

ولكونه ممن و�ضعوا لبنات التاأ�ضي�ض لبناء الوزارة من اأجل حتقيق 

طموحات احلكومة الحتادية. وقد اأكد اجلداع باأنه م�ضتعٌد لتقدمي 

ما لديه من  خربات زراعية للموظفني العاملني يف الوزارة، واأثنى 

عقدت وزارة البيئة واملياه ندوة التنوع البيولوجي واملحميات 

الطبيعية يف مبنى الوزارة، وتاأتي الندوة يف اإطار احتفالتها بيوم 

البيئة  وزي��ر  معايل  عنه  اأعلن  وال��ذي  العاملي  البيولوجي  التنوع 

البيولوجي  للتنوع  الدولية  ال�ضنة  بتخ�ضي�ض  واملياه موؤخرًا وذلك 

ا�ضتكمال  عن  والإع��الن  العام،  لهذا  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 

عقدت  ال��وزارة،  الدولة  يف  الطبيعية  للمحميات  الأوىل  القائمة 

املدير   – ال�ضرع  حممد  �ضيف  املهند�ض/  �ضعادة  اأ���ض��ار  حيث 

بالوزارة  الطبيعة  على  واملحافظة  املائية  املوارد  لقطاع  التنفيذي 

على  املحافظة  ق�ضية  اأن  الندوة  يف  امل�ضاركني  اأمام  كلمته  خالل 

احلياة الفطرية وتنميتها من اأوائل الق�ضايا التي حظيت بالعناية 

والهتمام يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث حدد �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة )حفظه اهلل( 

عملت  “لقد  قوله:  يف  البيئة  على  للحفاظ  الإ�ضرتاتيجية  الروؤية 

التوازن  اإن�ضائها على حتقيق  املتحدة منذ  العربية  الإمارات  دولة 

بني ما تن�ضده من نه�ضة اقت�ضادية واجتماعية، وبني احلفاظ على 

اأن هذه  الكتل احليوية الأخرى واملخازين احلية، موؤكدًا  زيادة ن�ضب 

الكائنات احلية �ضئيلة احلجم لها دوٌر اأ�ضا�ضي فيما يعرف بال�ضل�ضلة 

الأ�ضماك  لتغذية  الرئي�ضي  امل�ضدر  ومتثل  اخلليج،  مبياه  الغذائية 

اأهم  تعترب  بدورها  والتي  البحرية  الكائنات  من  وغريها  ويرقاتها 

م�ضادر الغذاء لالإن�ضان اخلليجي، واأ�ضار اجلمايل باأنه ميكن تق�ضيم 

مراحل حياتها  الكائنات خالل خمتلف  لتلك  البيولوجية  الن�ضاطات 

اأ�ضرارًا   ت�ضبب  اأن  القدرة على  لديها  التي  ال�ضارة  فئتني، منها  اإىل 

للعوالق  الق�ضريات والرخويات والأ�ضماك والبيئة والب�ضر. 

اأو  �ضارة  مواد   اأية  تنتج  ل  فهذه  �ضار،  مفيد غري  هو  ما  ومنها 

اأهم مكونات  تعترب من  الأنواع  اإن هذه  اأ�ضرارًا، بل  ت�ضبب  �ضامة ول 

ال�ضل�ضة الغذائية يف الهرم الغذائي يف البيئة البحرية، بالإ�ضافة اإىل 

اأنها تعمل على املحافظة على التوازن البيئي لالأنظمة اليكولوجية.

 

عمل مركز اأبحاث البيئة البحرية بوزارة البيئة واملياه على اإجراء 

التحاليل املخربية على عينات من الق�ضريات مت العثور عليها على �ضواطئ 

اإمارة راأ�ض اخليمة ت�ضبه �ضغار الربيان، ترتاوح اأطوالها من ن�ضف اإىل 

بل  الربيان  نوع  من  لي�ضت  الق�ضريات  اأن  النتائج  واأثبتت  �ضنتيمرت.   1

تعترب غذاء لبع�ض اأنواع الأ�ضماك والأحياء البحرية الأخرى.

املدير  ال�ضنا�ضي  ح�ضن  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  �ضعادة  اأف���ادت  وق��د 

�ضاطئ  اإىل  الق�ضريات  و�ضول  باأن  بالوزارة  الفنية  لل�ضوؤون  التنفيذي 

احلليلة براأ�ض اخليمة ل عالقة له بظاهرة املد الأحمر، كما اأو�ضحت 

نتائج حتليل العينات التي مت جمعها من مياه �ضاطئ احلليلة  احتوائها 

اأ�ضماك العومة )ال�ضردين(. وقد �ضاعدت درجة حرارة  على يرقات 

الهائمات  وخا�ضة  باملغذيات  غنية  منطقة  توفري  يف  وملوحتها  املياه 

احليوانية اإىل جانب ثرائها بالهائمات النباتية. واأ�ضافت ال�ضنا�ضي 

البحرية  التيارات  اإىل  يعود  ال�ضاطئ  على  الق�ضريات  وجود  اأن  اإىل 

وعمليات املد واجلزر، وقد لوحظ اختفاوؤها يف اليوم التايل لظهورها 

نظرًا حلدوث املد العايل الأمر الذي اأدى اإىل اجنرافها اإىل البحر، 

وهو  الو�ضع طبيعي  اأن  الطمئنان، ذلك  اإىل  الإم��ارة  ودعت �ضيادي 

غري دائم ولي�ض متكرر.

مركز  مدير  اجلمايل  اإبراهيم  الدكتور  اأو�ضح  فقد  جانبه  من 

اأبحاث البيئة البحرية بالوزارة باأن تواجد الق�ضريات يف مياه البحر 

عامل م�ضاهم وداعم يف منو وزيادة املخزون ال�ضمكي. وذكر اجلمايل 

يف  �ضاعد  الأن���واع  لتلك  )البيولوجية(  احليوية  الكتلة  ت��وزي��ع  ب��اأن 

املتقاعدون وضعوا لبنات تأسيس وزارة البيئة واملياه
بن فهد يكرم متقاعد يف العقد الثامن من عمره

احتفاالً بيوم التنوع البيولوجي
“البيئة واملياه” تنظم ندوة حول التنوع البيولوجي 

واحملميات الطبيعية

القشريات غذاء لألسماك واألحياء البحرية األخرى
“البيئة واملياه” تطمئن صيادي رأس اخليمة من 

القشريات التي ظهرت على شاطئ احلليلة
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اأ�ضدر معايل الدكتور/ را�ضد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه قرارًا 

بتعيني ال�ضيد/ اأحمد �ضيف بلحيف مديرًا لإدارة اخلدمات بالوزارة.

ويحمل ال�ضيد اأحمد بلحيف بكالوريو�ض يف الأعمال من كليات 

التقنية العليا بدولة الإمارات، وقد توىل عدد من املنا�ضب القيادية 

ثم  ومن  الإم��ارات  بربيد  1998م  عام  التحاقه  منذ  والإداري���ة 

يف  التدريبية  ال����دورات  م��ن  العديد  يف  ���ض��ارك  وق��د  امبو�ضت، 

الإدارة والتخطيط ال�ضرتاتيجي والتنظيم واجلودة.

تعيني أحمد بلحيف مدير 
للخدمات بوزارة البيئة واملياه



كرم معايل الدكتور/ را�ضد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه 

جلهودهم  الهامور تقديرًا  ا�ضتزراع  تقنيات  تطوير  عمل  فريق 

على  والتغلب  ال�ضتزراع  عمليات  واإجن��اح  تطوير  يف  وجناحهم 

الهامور، حيث  ا�ضتزراع  التي تعرت�ض عملية  املعوقات  العديد من 

اأعرب معايل الوزير عن امتنانه لفريق العمل لبذله جهودًا م�ضنية 

اأعداد  وزي��ادة  الفرتا�ض  لعمليات  ناجعة  حلول  اإيجاد  �ضبيل  يف 

الفاقد  من  احلد  يف  مكلفة  غري  مبتكرة  تقنيات  وتوفري  الهامور، 

املهند�ض/  التكرمي  و�ضمل  الهامور،  حم�ضول  له  يتعر�ض  ال��ذي 

واملناطق  البحرية  البيئة  اإدارة  مدير  حممد  عبداهلل  عبدالرزاق 

ال�ضاحلية، والدكتور اإبراهيم عبداهلل اجلمايل مدير اإدارة مركز 

اأبحاث البيئة البحرية، واملهند�ض/ م�ضطفى عبدالقادر ال�ضاعر- 

اأ�ضرف كامل اجلرجاوي -  وال�ضيد/  اأ�ضماك،  ا�ضتزراع  اأخ�ضائي 

باحث ا�ضتزراع اأ�ضماك، وال�ضيد/ يا�ضر حممد عبدالقيوم - باحث 

علوم بحار، وال�ضيد/ عبداهلل حممد فراج باحث ا�ضتزراع اأ�ضماك، 

وال�ضيد/ �ضلطان را�ضد الغاوي، كما بحث معاليه مع اأع�ضاء الفريق 

�ضمن  ال�ضعري  مثل  الأ�ضماك  من  جديدة  اأن��واع  اإدخ��ال  اإمكانية 

الأ�ضماك امل�ضتزرعة وحتديدًا اأكرثها تعر�ضًا لالنقرا�ض، وناق�ض 

معاليه عمليات ا�ضتزراع الربيان واأهميتها واإمكانية تطوير جتارب 

اأبحاث البيئة البحرية، وت�ضليط املزيد من ال�ضوء  جديدة مبركز 

طريق  عن  عليها  احلفاظ  واأهمية  بالدولة  املائية  ال��رثوات  على 

برامج الإر�ضاد والتثقيف والتوعية. 

املدير   – ال�ضنا�ضي  ح�ضن  مرمي  الدكتورة/  �ضعادة  واأف��ادت 

التنفيذي لل�ضوؤون الفنية بالوزارة اأن تقنية ا�ضتزراع الأحياء املائية 

تعترب من اأ�ضرع القطاعات ال�ضناعية املنتجة لالأغذية احليوانية 

خالل  �ضنويًا   %  10  -7 مابني  ومبعدل  العامل  م�ضتوى  على  من��وًا 

العقود الثالثة من القرن املا�ضي، وذلك وفقًا لإح�ضائيات منظمة 

الربوتني  توفري  يف  التقنية  هذه  وت�ضهم  الفاو،  والزراعة  الأغذية 

وتوظيف  العامل  �ضكان  من  وا�ضعة  ل�ضريحة  الغذائي  احل��ي��واين 

املاليني من الب�ضر يف خمتلف القطاعات ذات ال�ضلة بال�ضتزراع 

ال�ضمكية  ت�ضهم م�ضاهمة فاعلة يف دعم وتعزيز املخازين  وكذلك 

خمازين  وا�ضرتجاع  واملحلية  القت�ضادية  الأنواع  على  واملحافظة 

الأ�ضماك التي تتعر�ض لل�ضيد اجلائر اأو املهددة بالنقرا�ض.

وذكرت �ضعادة املدير التنفيذي لل�ضوؤون الفنية بالوزارة اأن 

الأ�ضا�ضية  اخليارات  اإح��دى  تعترب  املائي  ال�ضتزراع  تقنية 

للم�ضاهمة  ن��ظ��رًا  القريب  امل�ضتقبل  يف  ال��غ��ذاء  لتوفري 

الكبرية، وبناًء على توقعات منظمة الفاو فاإن الب�ضرية 

اأنواعها  بجميع  الغذاء  من  اإنتاجيتها  لرفع  حتتاج 

70% حتى �ضنة 2050م.

 واأفادت الدكتورة ال�ضنا�ضي اأنه مت طرح 

13 األف من �ضغار اأ�ضماك الهامور يف عام 

لرتبيتها  ب��ج��زٍء  الح��ت��ف��اظ  ومت   ،2009

وزير البيئة يكرم فريق عمل تطوير تقنيات ا�ستزراعها

 “البيئة واملياه” تطّور تقنيات

 استزراع أسماك الهامور
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واأثناء مو�ضم الإنتاج، حيث يتم الرتكيز على تغذية الأمهات باأنواع 

خمتلفة من الأغذية البحرية واأهمها »احلبار« والأ�ضماك »كالعومة« 

واأنواع متنوعة اأخرى من الأ�ضماك لتح�ضني جودة ونوعية البيو�ض 

من  الرعاية  باأحوا�ض  املياه  على جودة  الرتكيز  يتم  كما  املنتجة، 

خالل نظام الرت�ضيح وتنظيف هذه الأحوا�ض ومراقبة الأمهات من 

الناحية ال�ضحية يف حالة اإ�ضابة اأحد الذكور خالل عملية التزاوج 

حيث يت�ضارع الذكور للح�ضول على ال�ضيادة باحلو�ض.

التكاثر  اأنه يبداأ مو�ضم  ال�ضاعر  التكاثر ذكر  وبالن�ضبة ملو�ضم 

خالل   Epinephelus coioides ال��ه��ام��ور  لأ���ض��م��اك 

�ضهر مار�ض وي�ضتمر اإىل اأواخر �ضهر مايو تقريبًا عن طريق جمع 

عملية  تبداأ  التكاثر  مو�ضم  حلول  فعند  احل�ضانة،  وطرق  البيو�ض 

ال�ضم�ض  غ��روب  قبل  ع��ادًة  البيو�ض  ط��رح  عملية  وتتم  ال��ت��زاوج، 

وت�ضتغرق عدة �ضاعات، ومن ثم يتم جمع البيو�ض الطافية والتي 

تندفع بفعل التيار املائي اإىل ال�ضبكة اخلا�ضة جلمع البيو�ض ذات 

�ضعة 400 مكريو مرت املثبتة بحو�ض جتميع البيو�ض وت�ضتمر عملية 

عملية  يتم  ثم  ومن  الطرح.  بداية  من  �ضاعة   12 حل��وايل  اجلمع 

�ضبكة  با�ضتخدام  بها  العالقة  واملواد  ال�ضوائب  من  البيو�ض  غ�ضل 

ذات �ضعة 1 ملم فقط، ومن بعد ذلك يتم نقل البيو�ض اإىل خمبار 

1 لرت، وذلك بهدف ف�ضل البيو�ض املخ�ضبة من  مدرج ذي �ضعة 

غري املخ�ضبة ومعرفة عددها. ومن ثم تاأتي املرحلة الأخرية قبل 

احلية  البيو�ض  نقل  يتم  حيث  الريقات  رعاية  اأحوا�ض  اإىل  النقل 

تلك  وتتميز  )الفق�ض(  احل�ضانة  اأحوا�ض  اإىل  الطافية  املخ�ضبة 

�ضنوات  خم�ض  وهي  الن�ضوج،  مراحل  يف  البيو�ض  لطرح  كاأمهات 

�ضيتم طرح  التكاثر، كما  قادرة على  الهامور  اأ�ضماك  لكي ت�ضبح 

اأعداد جديدة من �ضغار اأ�ضماك الهامور يف نوفمرب 2010، والتي 

تعتمد اأعدادها وتكاثرها على معدلت الفرتا�ض التي تكون �ضمن 

دورة حياة اأ�ضماك الهامور .

باأنواعها  تعترب  الهامور  اأ�ضماك  اأن  اإىل  ال�ضنا�ضي   واأ�ضارت 

ب�ضكل  الدولة  مياه  يف  ال�ضمكية  املخازين  مكونات  اإحدى  املختلفة 

خا�ض، ومياه اخلليج العربي ب�ضكل عام، ومن الأطباق الرئي�ضية على 

املائدة الإماراتية ولذلك تعترب ذات اأهمية اقت�ضادية وغذائية، لذا 

فقد اأولت الدولة اأهمية ق�ضوى للمحافظة على تلك الأنواع وذلك 

مل�ضايد  الدرا�ضات  واإج��راء  والت�ضريعات  القوانني  �ضن  خالل  من 

تكاثرها،  وموا�ضم  ببيولوجيتها  املتعلقة  والأبحاث  الأ�ضماك  تلك 

اإ�ضافة اإىل ذلك قامت وزارة البيئة واملياه با�ضتزراع بع�ض الأنواع 

القت�ضادية منها.

ا�ضتزراع  قطاع  ي�ضاهم  احل��ايل  الوقت  يف  اأن��ه  وذك��رت  كما 

الأحياء املائية بحوايل ثلث الإنتاج العاملي من الأ�ضماك وُيوؤَمل اأن 

تبلغ م�ضاهمة هذا القطاع حوايل ثلثي الإنتاج العاملي خالل ن�ضف 

القرن احلايل وذلك ح�ضب تقارير منظمة الفاو.

– مدير اإدارة مركز  كما حتدث الدكتور/ اإبراهيم اجلمايل 

اأن  وذكر  امل�ضتزرعة  الأنواع  بالوزارة حول  البحرية  البيئة  اأبحاث 

غريها  على  وتتغذى  املفرت�ضة  الأن��واع  من  تعترب  الهامور  اأ�ضماك 

عامليًا،  الأ�ضماك  تلك  من  نوعًا   449 حوايل  ويوجد  الأ�ضماك  من 

16 نوعًا منها على امل�ضتوى العاملي منها ف�ضيلة  وقد مت ا�ضتزراع 

جنح  البحرية  البيئة  اأبحاث  مركز  ويف   ،Epinephelus

 Epinephelus نوع  من  الهامور  اأ�ضماك  با�ضتزراع  املركز 

coioides حيث بداأ بتطبيق بع�ض التجارب الأولية حول طرق 
املنتجة  الإ�ضبعيات  عدد  وكان  طبيعية  بيئة  ظروف  حتت  الإنتاج 

الفرتا�ض  مثل  الإنتاج  تواجه  التي  امل�ضكالت  بع�ض  حل  ومت   250

وجودة املياه وتغري الغذاء من مرحلة عمرية اإىل اأخرى حتى و�ضل 

الإنتاج اإىل 23 األف اإ�ضبعية. 

اأدى اإىل زيادة  اأن النمو ال�ضكاين الهائل  واأ�ضار اجلمايل اإىل 

والأحياء  عام  ب�ضكل  الغذائية  املواد  وا�ضتهالك  اإنتاج  على  الطلب 

تقنية  ا�ضتخدام  دول عديدة يف  �ضارعت  وقد  ب�ضكل خا�ض  املائية 

من  العاملي  الطلب  على  النق�ض  ل�ضد  وذل��ك  الإحياء  ال�ضتزراع 

عدة  قامت  وق��د  ال�ضمكية،  املخازين  وتعزيز  البحرية  منتجات 

وتايالند  وال�ضني  وتايوان  والفلبني  وماليزيا  اأندوني�ضيا  دول منها 

با�ضتزراع اأ�ضماك الهامور ب�ضكل جتارى، باإ�ضافة اإىل دول اأخرى 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  الكاريبي  بحر  ودول  اأ�ضرتاليا  مثل 

والهند وكوريا والبحرين والكويت والإمارات.

 وح��ول خ��ط��وات اإن��ت��اج وا���ض��ت��زراع اأ���ض��م��اك ال��ه��ام��ور اأو�ضح 

ا�ضتزراع  اأخ�ضائي   – ال�ضاعر  عبدالقادر  م�ضطفى  املهند�ض/ 

اأ�ضماك مبركز اأبحاث البيئة البحرية، اأن املركز يطبق اخلطوات 

تق�ضيم  وميكن  الهامور،  اأ�ضماك  ا�ضتزراع  جمال  يف  عامليًا  املتبعة 

تلك املراحل اإىل عدة مراحل من اأهمها رعاية الأمهات ويف هذه 

رعاية  اأحوا�ض  وو�ضعها يف  البحر  من  الأمهات  يتم جمع  املرحلة 

وذلك  مكعب  مرت   2400 ال�ضعة  ذات  الكبرية  اخلارجية  الأمهات 

ملدة  واحل�ضر  ال�ضتزراع  بيئة  ظ��روف  مع  تتاأقلم  جعلها  بهدف 

عام تقريبًا، ومن ثم يتم نقلها اإىل اأحوا�ض خا�ضة لرعايتها قبل 

لرت   500  -  30 مابني  ت��رتاوح  �ضعة  وذات  �ضفافة  باأنها  الأحوا�ض 

الفق�ض  تتم عملية  24 �ضاعة  بالتهوية، وبعد حوايل  وتكون مزودة 

وكمية  احل��رارة  درجة  مثل  منا�ضبة  بيئة  ظروف  على  تعتمد  التي 

عملية  وبعد  البيو�ض،  ونوعية  امللوحة  ون�ضبة  امل��ذاب  الأوك�ضجني 

الريقات  برتبية  الأحوا�ض اخلا�ضة  اإىل  الريقات  نقل  يتم  الفق�ض 

 5-3 100 يوم وحجم  وت�ضتمر رعاية الريقات اإىل مدٍة ت�ضل اإىل 

�ضم تقريبًا، مبتو�ضط وزن حوايل 25 جرام. 

وعلق املهند�ض م�ضطفى ال�ضاعر اأن الريقات تعتمد خالل اأول 

بتغذيتها على  يبداأ  لتغذية نف�ضها ومن ثم  البي�ض  يومني على مح 

 40-  25 ملدة  وت�ضتمر  الروتفريا  ت�ضمى  التي  احليوانية  الهائمات 

18 يتم تغذية الريقات باإ�ضافة الآرتيميا وخاللها  يومًا ويف اليوم 

اإىل موعد  وي�ضتمر  ال�ضناعي  العلف  بتغذيتها  الريقات  تعويد  يتم 

الطرح مع اإ�ضافة بع�ض اأنواع من الأ�ضماك املفرومة. 

اأما فيما يتعلق باملياه امل�ضتخدمة، فذكر ال�ضاعر اأنه ت�ضتخدم 

وذلك  ال��ريق��ات  ورع��اي��ة  احل�ضانة  مرحلة  خ��الل  املفلرتة  امل��ي��اه 

ب�ضكل  املياه  تغيري  ويتم  الفرتة  تلك  خ��الل  ال��ريق��ات  حل�ضا�ضية 

جتريبي، وذكر اأن املركز ي�ضتخدم التقنيات حديثة حيث يتم اإنتاج 

مما  الكوكيبودا  وا�ضتخدام  خاللها،  من  طبيعية  ب�ضورة  الهامور 

باأحوا�ض  التهوية  نظام  تطوير  مت  كما  الإنتاج،  نفقات  من  يقلل 

رعاية الريقات، بالإ�ضافة اإىل تطوير تقنياٍت للمحافظة على منو 

الأ�ضماك طبيعيًا وحمايتها من عوامل الفرتا�ض.
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اأ.د. جما∫ جمعة eدÊ – ا�°تû°ار… 

املحميات الطبيعية 

تشكل احملميات الطبيعية 6٪ تقريبًا من مساحة الدولة

التنوع البيولوجى... أساس احلياة على األرض

التنوع البيولوجى يعنى تنوع جميع الكائنات احلية، والتفاعل يف ما 

بينها، بدءًا بالكائنات الدقيقة التى ل نراها اإل بوا�ضطة امليكرو�ضكوب، 

البيولوجى  والتنوع  ال�ضخمة.  واحليتان  الكبرية  بالأ�ضجار  وانتهاء 

موجود فى كل مكان، فى ال�ضحارى واملحيطات والأنهار والبحريات 

والغابات. ول اأحد يعرف عدد اأنواع الكائنات احلية على الأر�ض. فقد 

تراوحت التقديرات لهذه الأنواع بني 5 و 80 مليون اأو اأكرث. 

باأنواع  العامل  اأغنى املناطق فى  تعترب املناطق ال�ضتوائية من 

الأحياء املختلفة فح�ضرات املياه العذبة، على �ضبيل املثال، ترتكز 

فى املناطق ال�ضتوائية بنحو ثالثة اإىل �ضتة اأ�ضعاف اأعدادها فى 

من  ال�ضتوائية  املناطق  تعترب  كذلك  والقطبية.  املعتدلة  املناطق 

الواحد  الفدان  بالثدييات والنباتات املختلفة. ففى  اأغنى املناطق 

و   40 بني  ما  يوجد  الالتينية  اأمريكا  فى  ال�ضتوائية  الغابات  من 

100 نوع من الأ�ضجار، فى مقابل 10-30 نوع فى الفدان فى غابات 

�ضمال �ضرق اأمريكا.

أهمية التنوع البيولوجي 
أوالً: اإلبقاء على الموارد البيئية

يحتويه من  وراثية، مبا  ثروة  الكائنات احلية  نوع من  يعد كل 

فى  البيولوجى  التنوع  على  احلفاظ  يف  وي�ضاعد  وراثية.  مكونات 

و�ضاللت  البيئية من حما�ضيل  واملوارد  الرثوات  على هذه  الإبقاء 

اأمام  مفتوحة  ال�ضبل  اأن  ول�ضك  كثرية.  اأخرى  ومنتجات  للما�ضية 

خا�ضة   ، املوجودة  الأ�ضناف  من  جديدة  اأن��واع  ل�ضتنباط  العلماء 

الأ�ضناف الربية، با�ضتخال�ض بع�ض من �ضفاتها ونقله اإىل ال�ضاللت 

التقنيات  تطور  ولكن  الرعاة.  يربيها  اأو  املزارعون  يزرعها  التى 

اأمام  املجال  يفتح  الوراثية،  الهند�ضة  جمال  فى  وخا�ضة  العلمية 

املختلفة  الأن��واع  بني  لي�ض  الوراثية  ال�ضفات  نقل 

فح�ضب، بل بني الف�ضائل املتباعدة. 

ثانيًا: القيمة االقتصادية واالجتماعية
اإذ  الأر����ض.  على  للحياة  الأ���ض��ا���ض  البيولوجى  التنوع  يوفر 

ت�ضاهم الأنواع الربية م�ضاهمات كبرية فى تطور الزراعة والطب 

يف  املجتمع  لرفاهية  الأ�ضا�ض  كثرية  اأن���واع  وت�ضكل  وال�ضناعة. 

املناطق الريفية. فعلى �ضبيل املثال يوفر احلطب وروث احليوانات 

ما يزيد على 90% من احتياجات الطاقة فى مناطق كثرية يف دول 

اآ�ضيوية واأفريقية. وبالرغم من اأن الإن�ضان ا�ضتعمل اأكرث من 7000 

نوع من النباتات للطعام اإل اأن 20 نوعًا فقط ت�ضكل 90% من الغذاء 

املنتج فى العامل، وت�ضكل ثالثة اأنواع فقط - القمح والذرة ال�ضامي 

والأرز - اأكرث من 50% منه. وبالرغم من اأنه من ال�ضعب حتديد 

فيها  التالية  الأمثلة  اأن  اإل  البيولوجى  للتنوع  القت�ضادية  القيمة 

التو�ضيح الكايف لهذه القيمة : 

1.ي�ضكل ح�ضاد الأنواع الربية من النباتات واحليوانات حوايل 

4.5% من الناجت القومي الإجمايل فى الوليات املتحدة الأمريكية. 

2.تبلغ قيمة الأدوية امل�ضتخل�ضة من النباتات الربية فى العامل 

حوايل 40 مليار دولر �ضنويا 

فى  ال��وردي��ة  الونكه  نبات  من  فعالة  م��ادة  ا�ضتخال�ض  3.مت 

مدغ�ضقر، كان لها اأثر كبري فى عالج حالت اللوكيميا ) �ضرطان 

الدم ( لدى الأطفال، مما رفع ن�ضبة ال�ضفاء من 20% اإىل %80  . 

اإىل  اآ�ضيا  فى  اجلينية  التح�ضينات  4.اأدت 

بدرجة  والأرز  القمح  اإن��ت��اج  زي��ادة 

كبرية. 
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ب�ضيطة من احلماية من بط�ض الإن�ضان وتدمريه. وق�ضة �ضيدنا نوح 

وفلكه الذي اأمره اهلل تعاىل اأن يحمل فيه من كل زوجني توؤكد حق 

الكائنات جميعًا فى البقاء. وللكثري من الأنواع احلية قيمة جمالية 

البهجة  يدخل  ما  البهاء  �ضفات  من  البيئي  الإط��ار  اإىل  ت�ضيف 

البيئة  من  الكائنات  هذه  فقدان  فاإن  ولذلك  الإن�ضان.  نف�ض  على 

الطبيعية خلل ثقايف. ولعلنا نذكر فى هذا ال�ضدد اأن نبات الربدي 

وطائر الأيب�ض املقد�ض قد اندثر من البيئة امل�ضرية، وهذه خ�ضارة 

ثقافية بالغة.

إجراءات صون التنوع البيولوجى علي المستوي 
الدولي

اأربعة  اتخذ كل من املجتمع الدويل واحلكومات 

اأن��واع من الإج��راءات لت�ضجيع 

����������ض���������ون 

البيولوجي  ال���ت���ن���وع 

وا���ض��ت��خ��دام��ه ع��ل��ى نحو 

قابل لال�ضتمرار وهي:

اإىل  ال���رام���ي���ة  1.ال���ت���داب���ري 

حماية البيئة اخلا�ضة ) املوائل ( مثل 

احلدائق الوطنية اأو املحميات الطبيعية. 

اأن���واع  حماية  اإىل  ال��رام��ي��ة  2.ال��ت��داب��ري 

خ��ا���ض��ة اأو جم��م��وع��ات خ��ا���ض��ة م��ن الأن�����واع من 

ال�ضتغالل املفرط. 

3.التدابري الرامية اإىل احلفظ خارج البيئة الطبيعية 

لالأنواع املوجودة فى احلدائق النباتية اأو يف بنوك اجلينات. 

امل��ح��ي��ط احليوي  ت��ل��وث  ك��ب��ح  اإىل  ال��رام��ي��ة  4.ال��ت��داب��ري 

بامللوثات. 

هناك عدة اتفاقيات اإقليمية وعاملية لها ات�ضال وثيق بتنفيذ 

تدابري �ضون التنوع البيولوجي منها:

املتعلقة باحلفاظ على احليوانات والنباتات على  1.التفاقية 

حالتها الطبيعية )1933(. 

ومت   ،)1946( احليتان  �ضيد  لتنظيم  الدولية  2.التفاقية 

تعديلها يف )1956(. 

البحر  يف  الأ�ضماك  مل�ضايد  ع��ام  جمل�ض  اإن�ضاء  3.اتفاقية 

املتو�ضط )1949(. 

4.الت���ف���اق���ي���ة الإف���ري���ق���ي���ة حل���ف���ظ ال��ط��ب��ي��ع��ة وامل�������وارد 

الطبيعية)1968(. 

الدولية  الأهمية  ذات  الرطبة  بالأرا�ضي  املتعلقة  5.التفاقية 

اخلا�ضة ب�ضكنى الطيور املائية )رام�ضار( واعتمدت يف 1971.

6.اتفاقية الجتار الدويل فى اأنواع احليوانات والنباتات الربية 

واملهددة بالنقرا�ض )�ضايت�ض(، واعتمدت يف 1973. 

7.اتفاقية حفظ اأنواع احليوانات الربية املهاجرة )1979(. 

8.التفاقية الإقليمية حلماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن )1982(. 

قمة  اأثناء  عليها  التوقيع  ومت  البيولوجي،  التنوع  9.اتفاقية 

الأر�ض فى 1992.

أسباب تناقص التنوع البيولوجي
الغابات  ف��اإزال��ة  احل��ي��ة،  الكائنات  بيئة  تعديل  اأو  1.ت��دم��ري 

ال�ضتوائية مثاًل يوؤدي اإىل فقدان اأعداد متزايدة من هذه الكائنات 

ذات القيمة الكبرية. 

اإىل  ال�ضتغالل  هذا  اأدى  فقد  للموارد،  املفرط  2.ال�ضتغالل 

بع�ض  انقرا�ض  اإىل  بالإ�ضافة  الأ�ضماك،  اأنواع كثرية من  تناق�ض 

حاليا  املهددة  الأن��واع  اأح��د  الأفريقي  والفيل  الربية.  احليوانات 

بالنقرا�ض. 

 )Invasive species( 3.تاأثري الأنواع الغريبة املدخلة

اأو  اإما عن طريق الفرتا�ض  الأ�ضلية  البيئة وتهديدها لالأنواع  فى 

املناف�ضة اأو تعديل البيئة الأ�ضلية. فاإدخال اأنواع جديدة من القمح 

فى  اأ�ضلية  جينات  فقدان  اإىل  اأدى  العالية  الإنتاجية  ذات  والأرز 

بلدان مثل تركيا والعراق واإيران وباك�ضتان والهند. 

الطيور  من  كثرية  اأن��واع  فى  املبيدات  اأث��رت  فقد  4.التلوث، 

تلوث  اأن  جند  ه��ذا  اإىل  وبالإ�ضافة  الأخ���رى.  احلية  والكائنات 

الهواء واملياه قد اأثرا ب�ضكل ملحوظ فى الأحياء املختلفة خا�ضة فى 

الكائنات الدقيقة. 

جهود وزارة البيئة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، في حماية التنوع البيولوجي

كاملها  الثدية   احل��ي��وان��ات  ال��ربي  البيولوجي  التنوع  ي�ضمل 

العربي، الغزال اجلبلي، الذئب العربي، الطهر العربي ، الثعالب 

احلمراء، ثعالب الرمال، النمر العربي، الأرانب والقط املتوح�ضة، 

وبع�ض  وال�ضحايل  كالثعابني  الزواحف  اأن��واع  بع�ض  اإىل  اإ�ضافة 

متكاملة  عددية  اإح�ضائية  تتوفر  ل  اأنه  بيد  والعناكب.  احل�ضرات 

للحياة الربية الآن.

املحميات  اإع���داد  زي��ادة  يف  ر�ضيدة  �ضيا�ضة  ال��دول��ة  انتهجت   

الطبيعية يف النطاق اجلغرايف للدولة ب�ضكل عام، ويف اجلزر وبع�ض 

املناطق املعزولة ب�ضكل خا�ض، واأ�ضبحت هذه املحميات تزخر باإعداد 

ثالثًا: السياحة البيئية
يعترب منو ال�ضياحة البيئية اأحد الأمثلة لالجتاه احلايل لتنويع 

اأمناط ال�ضياحة، فالطبيعة الغنية بالنظم البيئية الفريدة والنادرة 

بداأت تاأخذ قيمة اقت�ضادية حقيقية. فعلى �ضبيل املثال تدر املناطق 

ال�ضاحلية مبا فيها من �ضعاب مرجانية فى غربي اآ�ضيا ومنطقة جزر 

الكاريبى مئات املاليني من الدولرات �ضنويًا من الدخل ال�ضياحي، 

وفى جمهورية م�ضر العربية تدر مناطق �ضياحية مثل راأ�ض حممد 

ب�ضيناء اأكرث من ثالثة ماليني جنيهًا �ضنويًا من الغط�ض مل�ضاهدة 

منت  كذلك  العقبة.  وخليج  الأحمر  البحر  فى  املرجانية  ال�ضعاب 

�ضياحة احلدائق الطبيعية، مبا فيها من تنوع حيواين بري وا�ضع.

رابعًا: القيمة الروحية
فى  �ضريك  لأن��ه  البقاء،  ح��ق  احلية  الكائنات  م��ن  ن��وع  لكل 

القيم  وتن�ضاأ  احليوي.  املحيط  ي�ضمى  الذي  الطبيعي  الرتاث  هذا 

الروحية والأخالقية للتنوع البيولوجى من امل�ضاعر الدينية، حيث 

تعطى بع�ض الأديان قيمة للكائنات احلية بحيث ت�ضتحق ولو درجة 
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كبرية من الكائنات احلية املختلفة والطيور وتدل على م�ضتوًى عاٍل 

املتحدة حمطة  العربية  الإمارات  دولة  تعترب  البيولوجي.  التنوع  يف 

اأقاليم  ثالثة  التقاء  نقطة  متثل  لكونها  الطيور  من  عديدة  لأن��واع 

جغرافية هي الإقليم الهندي والإقليم الأوروبي والأفريقي.

اأ�ضكال و تبيان  يتمثل التنوع البيولوجي يف البيئة البحرية يف 

على  ال�ضاحلية  املناطق  ففي  الفطرية،  احلياة  من  عديدة  نظم 

النباتات  من  قليلة  اأن��واع  البحري  واجل��زر  املد  م�ضاحات  امتداد 

احلرارة  مع  تتالءم  التي  لالأمالح  املحبة  وال�ضجريات  الع�ضبية 

العالية واحلياة البحرية، واأهم النباتات البحرية ال�ضاحلية والتي 

اإىل  ت�ضل  والتي  باملياه  املغمورة  الرملية  امل�ضطحات  على  تنمو 

اأ�ضجار القرم املعروفة با�ضم نباتات ال�ضورى  عمق مرت واحد هي 

اأو املاجنروف، التي ت�ضكل يف دولة الإمارات غابات �ضغرية متثل 

هذه  وت�ضاهم  البحرية،  والبيئة  الربية  البيئة  بني  و�ضل  حلقة 

ال�ضغرية  لالأ�ضماك  اآمنة  مالذات  تاأمني  يف  الإيكولوجية  النظم 

وتعترب  بالأك�ضجني  ال�ضاحلية  الرتبة  تغني  والطيور وغريها، حيث 

م�ضدرًا لغذاء اأنواع كثرية من احليوانات. اأما فيما يتعلق بالتنوع 

البيولوجي احليواين، فقد انتهجت الدولة �ضيا�ضة ر�ضيدة يف زيادة 

اإعداد املحميات الطبيعية يف النطاق اجلغرايف للدولة ب�ضكل عام، 

هذه  واأ�ضبحت  ب�ضكل خا�ض،  املعزولة  املناطق  وبع�ض  ويف اجلزر 

املحميات تزخر باإعداد كبرية من الكائنات احلية املختلفة والطيور 

وتدل على م�ضتوًى عاٍل يف التنوع البيولوجي. 

انتهجت دولة الإمارات العربية املتحدة جمموعة من ال�ضيا�ضات 

واتخذت جمموعة هامة من الإجراءات، من بينها:

1-التشريعات والنظم
�ضاأن  يف   1999 ل�ضنة   )23( رق��م  الحت���ادي  ال��ق��ان��ون  �ضدر    

الإمارات  دولة  املائية احلية يف  الرثوات  وتنمية  ا�ضتغالل وحماية 

العربية املتحدة بهدف منع ال�ضيد اجلائر للرثوات البحرية.

  القانون الحتادي رقم )24( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن حماية البيئة 

وتنميتها اأي�ضًا بق�ضية املحافظة على التنوع البيولوجي، فحظر �ضيد 

املحددة  والبحرية،  الربية  واحليوانات  الطيور  اإم�ضاك  اأو  قتل  اأو 

اأنواعها يف قوائم خا�ضة، اأو نقلها اأو التجول بها اأو بيعها اأو عر�ضها 

ال�ضلطات  من  ترخي�ض  على  احل�ضول  بعد  اإل  ميتة  اأو  حية  للبيع 

املخت�ضة، كما حظر اإتالف اأوكار تلك الطيور اأو اإعدام بي�ضها.

 القانون الحتادي رقم ) 12( ل�ضنة 2006، حيث مت مبوجبه تغليظ 

العقوبات على عمليات �ضيد اأو قتل اأو اإيذاء اأنواع الطيور واحليوانات 

والزواحف التي حددت اأنواعها يف 3 مرافق اأحلقت بالقانون.

 القانون الحتادي رقم )11( ل�ضنة 2002 ب�ضاأن تنظيم ومراقبة 

الجتار الدويل باحليوانات والنباتات املهددة بالنقرا�ض ملحاربة 

الجتار غري امل�ضروع.

2-حماية األنواع المهددة باالنقراض
برنامج حماية املها العربي من النقرا�ض وتوطينه يف جزيرة 

واحدة  ميثل  الطبيعية  بيئاته  يف  اإطالقه  ثم  ومن  يا�ض  بني  �ضري 

من اأعظم ق�ض�ض النجاح، بف�ضل الهتمام والرعاية التي اأولها 

اآل نهيان، فاأ�ضبحت   املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

دولة الإمارات متتلك  قطيعًا ي�ضم اأكرث من 2500 من املها العربي 

دولة  اهتمت  وقد  �ضنوات،  قبل  لالنقرا�ض  معر�ضًا  كان  اأن  بعد 

املهددة  الأن��واع  بحماية  بالغًا  اهتمامًا  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

بالنقرا�ض، فان�ضمت لأول مرة يف عام 1974 اإىل اتفاقية الجتار 

بعد  بالنقرا�ض  امل��ه��ددة  والنباتات  احل��ي��وان��ات  ب��اأن��واع  ال���دويل 

املعنية  اجلهات  بع�ض  لدى  وتتوفر   .1973 عام  يف  بقليل  اإعالنها 

برامج متكاملة حلماية الأنواع املهددة بالنقرا�ض، لعل اأهمها هيئة 

البيئة يف اأبو ظبي، التي متتلك �ضجاًل حافاًل يف هذا املجال، وهيئة 

البيئة واملحميات الطبيعية التي ت�ضرف على مركز حيوانات �ضبه 

اجلزيرة العربية وتقود جهود حماية النمر العربي.  وتهتم الدولة 

يف  بالنقرا�ض  املهددة  الأنواع  بع�ض  برتبية  كبريًا  اهتمامًا  اأي�ضًا 

على  املحافظة  بهدف  واحلبارى  ال�ضقور  اأنواع  بع�ض  مثل  الأ�ضر 

املا�ضي،  يف  خلل  من  له  تعر�ض  ما  اإ�ضالح  وحماولة  التنوع،  هذا 

النمر  اأي�ضا  احلماية  برامج  ت�ضملها  التي  احليوانات  اأه��م  ومن 

العربي وال�ضالحف البحرية.

3-التعاون الدولي 
خا�ضًا  اهتمامًا  تويل  التي  الدولية  التفاقيات  على  التوقيع 

البيولوجي  للتنوع  الدولية  التفاقية  اأهمها  لعل  البيولوجي  بالتنوع 

واملوقعة عليها دولة الإمارات العربية املتحدة.

قد  البيولوجي  للتنوع  الدولية  التفاقية  اأن  بالذكر  اجلدير 

حافل  برنامج  ويوجد  البيولوجي  التنوع  عام   2010 عام  اعتمدت 

الإمارات  بدولة  واملياه  البيئة  وزارة  قبل  من 

املنا�ضبة  بهذه  لالحتفال  املتحدة  العربية 

ندوات  وعقد  برو�ضورات  توزيع  �ضاماًل 

وكثري من الربامج واللقاءات  التوعوية 

للمحميات  الأويل  القائمة  واإطالق 

الطبيعية يف دولة الإمارات. 
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زراعة حماصيل اخلضر
 يف املنازل

 أنماط زراعة الخضر في الحديقة المنزلية : 

1. الزراعة العادية في الحقل المكشوف .
خفيفة  حرثة  وحترث  الرتبة  تنظف  زراعتها،  امل��راد  امل�ضاحة  حتدد 

بال�ضيول اليدوي وت�ضوى بامل�ضط ومتد خطوط التنقيط املراد الزراعة 

عليها، وتكون امل�ضافة بني اخلطوط 0.5 - 1م والناقطات  0.25 – 

0.5 م وذلك حتى ي�ضهل زراعة جميع اأنواع اخل�ضر والتي تختلف فيما 

بينها يف م�ضافات الزراعة.

يفتح خندق بطول خط التنقيط وعلى عمق ن�ضف فوت تقريبا، ينرث 

وامل�ضنع  حراريا  واملعامل  )املخمر  اجليد  الع�ضوي  ال�ضماد  داخله 

وينرث  املربع  للمرت  كغم   2-1 بالدولة( مبعدل  املحلية  امل�ضانع  داخل 

فوقه ال�ضماد املركب ) 12-12-17 ( اأو ما �ضابهه مبعدل 25-50 جم 

ويكون  مبا�ضرة،  الري  ثم  بالرتبة  وتغطى  جيدا  يخلط   � املربع  للمرت 

ذلك قبل الزراعة باأ�ضبوع على الأقل.

      كانت معظم زراعات اخل�ضر يف املا�ضي تتم يف ب�ضاتني �ضغرية 

ال�ضكان  عدد  زي��ادة  ومع  املنزلية،  احلدائق  يف  حتى  اأو  املنازل  قرب 

واإدخال التقنيات الزراعية اإىل اأمناط الزراعة واحل�ضاد، �ضهد الإنتاج 

الزراعي من اخل�ضر تو�ضعا ملحوظا، اأدى اإىل انت�ضار زراعات اخل�ضر 

يف احلقول املك�ضوفة وفى البيوت املحمية، ويف مناطق كثرية من العامل 

ل يزال للحدائق املنزلية مكانتها اخلا�ضة اإذ اإن بع�ض النا�ض ل يزال 

ي�ضتخدمها لإنتاج اخل�ضر الطازجة ب�ضفة دورية.

حما�ضيل اخل�ضر من اأهم ما يحتاجه الإن�ضان يف طعامه اليومي �ضواء 

كانت طازجة اأو مطهوة، وهي نباتات ع�ضبية حتتاج اإىل عناية خا�ضة 

اأثناء زراعتها واإنتاجها وتداولها، ومعظم نباتاتها حولية وبع�ضها ذو 

حولني والقليل منها معمر تتحمل التخزين لفرتات قليلة.

الرتبة  وتف�ضل  الرتبة،  اأن��واع  نباتات اخل�ضر يف جميع  زراعة  وجتود 

موبوءة  الغري  الأمالح  والتهوية اخلالية من  ال�ضرف  اخل�ضبة جيدة 

بالآفات وبذور احل�ضائ�ض، ويجب مالحظة اأن الرتبة اخلفيفة الرملية 

تعطي حم�ضوًل مبكرًا والرتبة املتو�ضطة تعطي حم�ضوًل غزيرًا.

  األهمية الغذائية لمحاصيل الخضر : 
     تلعب حما�ضيل اخل�ضر دورًا اأ�ضا�ضيًا يف تغذية الإن�ضان ومده بالطاقة 

والربوتينات  الأم��الح  على  حتتوى  فهي  احليوي،  لن�ضاطه  الالزمة 

بالإ�ضافة  ه��ذا  املعدنية،  والأم���الح  والفيتامينات  والكربوهيدرات 

اإ�ضافة  الأمعاء،  حركة  تن�ضيط  على  تعمل  األياف  من  حتتويه  ما  اإىل 

اله�ضم  عملية  اأثناء  تنتج  التي  احلمو�ضة  معادلة  على  مقدرتها  اإىل 

كربوهيدراتية  مواد  على  حتتوى  فاخل�ضروات  احليوانية.  للمنتجات 

مثل  دهنية  مواد  على  وحتتوى   . والفول  والفا�ضوليا  البطاطا   : مثل 

والزهرة .وحتتوى  وامللفوف  البقوليات  النا�ضجة من كل من  :البذور 

على مواد بروتينية مثل: الفا�ضوليا، الب�ضلة، اللوبيا، الذرة ال�ضكرية.

وحتتوى على فيتامني  A مثل : اجلزر، الكو�ضة والفلفل .

وحتتوى على فيتامني C  مثل : امللفوف، القرنبيط، الفلفل، الطماطم 

، البقدون�ض والكرف�ض .

العوامل المؤثرة في إنتاج محاصيل الخضر : 
1.عوامل بيئية مثل درجة احلرارة، توفر املاء الكايف للري، ال�ضوء.

2.توفر الرتبة ال�ضاحلة للزراعة.

3.البذور والتقاوى اجليدة.

ال�ضتل، وموعد  التع�ضيب،  الزراعية،  الدورة   ( الزراعية   4.العمليات 

الزراعة ( 

5.توفر م�ضتلزمات الإنتاج مثل الأ�ضمدة، البذور.

الركن الأخ�ضر
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2.الزراعة المحمية داخل البيوت البالستيكية: 
ومكثفة  مركزة  تكون  اأن  املنزلية  احلديقة  يف  اخل�ضر  زراعة  ويف�ضل 

داخل البيت البال�ضتيكي والذي ميكن التحكم فيه من جميع النواحي:

  حماية النباتات من الظروف املناخية ال�ضائدة.

  �ضهولة وي�ضر اخلدمة داخل البيت.

  حت�ضني نوعية املنتج.

  زيادة الإنتاج من وحدة امل�ضاحة 

  �ضهولة نقل وتطبيق اأي تكنولوجيا جديدة يف جمال زراعات اخل�ضر.

يجهز البيت البال�ضتيكي كما ذكر �ضابقا يف احلقل املك�ضوف باحلراثة 

والت�ضوية ومد خطوط التنقيط والإ�ضافات ال�ضمادية بنف�ض املعدلت، 

على  العازل  وال�ضبك  الزراعي  بالبال�ضتيك  جيدا  البيت  تغطية  مع 

فتحات التهوية والأبواب املحطمة القفل.

الأ�ضناف  واأهم  الرئي�ضية  اخل�ضر  حما�ضيل  التايل  اجلدول  ويو�ضح 

وكمية البذور وموعد الزراعة وموعد بداية قطف كل حم�ضول :  

المشتل : 
جوانب  اح��د  يف  حت��دد  ال��رتب��ة  م��ن  حم���دودة  م�ضاحة 

احلديقة وتزرع فيها البذور متقاربة لإنتاج ال�ضتالت، 

تتكاثر  التي  املحا�ضيل  �ضتالت  لإنتاج  وي�ضتخدم 

 ، الباذجنان   ، الفلفل   ، الطماطم   ( مثل  بال�ضتل 

الب�ضل  الربوكلى،  اخل�ض،  القرنبيط،   ، امللفوف 

.......الخ ( .

فوقها  وتنرث  وت�ضوى  امل�ضتل  اأر���ض  تقلب  اأو  حت��رث 

مع  املربع  للمرت  كغم   2-1 الع�ضوية مبعدل  الأ�ضمدة 

25جم للمرت املربع،  ال�ضماد الكيماوي املركب مبعدل 

تخلط جيدا بالرتبة ثم الري مبا�ضرة وتق�ضم م�ضاحة 

امل�ضتل اإىل اأحوا�ض �ضغرية مب�ضاحة 0.5 – 1م.

الطرق العامة لزراعة البذور في المشتل : 
1.الزراعة في سطور داخل األحواض : 

يتم عمل �ضطور داخل احلو�ض على بعد 15�ضم تزرع فيه البذور على 

زحزحة  تتم  ل  حتى  اخلفيف  الري  ثم  بالرتبة  تغطى  1-2�ضم  عمق 

البذور من مكانها.

2.الزراعة على خطوط التنقيط :
بني  امل�ضافة  وتكون  امل�ضتل  اأر�ض  كامل  على  التنقيط  خطوط  تو�ضع   

اخلطوط 25�ضم وبني الناقطات 10�ضم ، تنرث البذور يف خندق خفيف 

بطول خط التنقيط وتغطى بالرتبة ثم الري.

3.إنتاج الشتالت في صواني خاصة : 
تعباأ  الرتبة  عن  ترفعها  بحيث  خ�ضبية  حوامل  على  ال�ضواين  تو�ضع 

مبياه  الري  ويتم  البذور  فيها  وتزرع  ال�ضناعية  الرتبة  اأو  بالبيتمو�ض 

قليلة امللوحة والت�ضميد بالأ�ضمدة الذائبة �ضريعة الذوبان يف املاء.

هذا ويجب اإجراء تق�ضية ) اإيقاف الري مع تعري�ضها لأ�ضعة ال�ضم�ض ( 

لل�ضتالت قبل نقلها اإىل الرتبة الدائمة.

عمليات الخدمة بعد الزراعة : 
1.الري: 

الوظائف  فجميع  اخل�ضر،  نباتات  حياة  يف  ج��دًا  مهمة  ال��ري  عملية 

املتوازن  الري  بعملية  العناية  باملاء فيجب  تتم  النبات  داخل  احليوية 

وعدم زيادة الري والذي يوؤدي اإىل اختناق النباتات ثم موتها.

2.التسميد : 
عملية الت�ضميد �ضرورية لنباتات اخل�ضر نظرًا لإنتاجها الغزير فيجب 

اأن تعو�ض باإ�ضافة الأ�ضمدة اجليدة ح�ضب الربنامج التايل: 

ال�ضهر الول : ي�ضاف ال�ضماد املركب الذائب ) 28-14-14 ( مبعدل 

2-3 جم للمرت املربع تذاب وت�ضاف اإىل تنك الت�ضميد.

ال�ضهر الثاين: ي�ضاف ال�ضماد املركب الذائب )20-20-20 ( مبعدل 

4- 5 جم للمرت املربع.

ال�ضهر الثالث: ي�ضاف ال�ضماد املركب الذائب ) 12-4-24 ( مبعدل 

4-5كغم للمرت املربع.

 )20-20-20  ( ال��ذائ��ب  امل��رك��ب  ال�ضماد  ي�ضاف  ال��راب��ع:  ال�ضهر 

وبالتبادل مع ال�ضماد املركب الذائب ) 12-4- 24( وبنف�ض املعدل.

توقف عملية الت�ضميد قبل �ضهر من نهاية املح�ضول.

3.الوقاية من اآلفات : 
يجب العناية ومالحظة النباتات يوميا خ�ضية الإ�ضابة باإحدى الآفات 

احل�ضرات  ومنها  املح�ضول  واإنتاجية  منو  من  حتد  والتي  املمر�ضة 

والعناكب مثل )  الذبابة البي�ضاء ، الدودة اخل�ضراء، ودودة الثمار، 

)البيثيوم  مثل  والأم��را���ض   ) الأحمر  والعنكبوت  الأنفاق  و�ضانعات 

والديدان  واملتاأخرة  املبكرة  واللفحات  والريزيكتونيا  والفيوزاريوم  

الثعبانية/النيماتودا (.

4.الحصاد : 
يجب جمع املح�ضول عندما تبلغ الثمار احلجم املنا�ضب اإذ اإن وجودها 

مينع غريها من التكوين.

ق�ضها  وع��م  املنا�ضب  الطول  تبلغ  عندما  الورقية  املحا�ضيل  ق�ض 

مبا�ضرة عند الت�ضاقها بالرتبة بل يرتك م�ضافة 10-15 �ضم من �ضطح 

الرتبة.

لونها  يتغري  ل  بالراأ�ض حتى  املحيطة  ب��الأوراق  القرنبيط  روؤو���ض  لف 

نتيجة اأ�ضعة ال�ضم�ض املبا�ضرة.

يق�ض راأ�ض امللفوف عندما ي�ضبح قا�ضيا بال�ضغط عليه باليد .

جتمع ثمار البطاطا بعد جفاف النمو اخل�ضري مبا�ضرة .

 الإنتاج للمرت املربع موعد جني املح�ضول موعد الزراعةكمية البذور للدومن اأهم الأ�ضناف املح�ضول

 طماطم

 بيتوبرايد،  فانتوم

  مرياج، ذهب  الق�ضر

 4-5كغم 80-90يوم15اكتوبر- 15دي�ضمرب 5 -10  جم

 4-6كغم60-70 يوم9/1-5011/1جم انهامي �ضيلى، ا�ضنار كاليفورنيا وندر الفلفل

 5-10كغم70-80يوم9/1-11/1 20-25جم بونيكا ، جالني الباذجنان

 2-3كغم100-12يوم11/15-20012/15-250كغم �ضبونتا ،ارماداالبطاط�ض

 3-5 كغم80-90يوم2/15-3/15 100-200جم�ضارل�ضتون جراى ، توب ييلد البطيخ الحمر

 2-5كغم 75-80يوم2/15-1003/15-150جم امكو�ضويت، تانيا ال�ضمام

 اخليار

 2-6كغم40يوم2/15-3/15 100-150جم بيتالفا ، امكوجرين ، دم�ضك�ض

 2-3كغم35يوم8/15-20010/15-250جمكالريتا ، كورونا الكو�ضا

 4-6كغم 70-80يوم10/1-3012/1-35جماو.�ض. كرو�ض امللفوف

 3-4كغم 70-90يوم10/1-12/1 20جم �ضنوبول، �ضنوفلور، اوجلا القرنبيط

 2-4كغم45-60يوم10/1-11/15 0.5-1كغم �ضوبرتوب اللفت

 2-3كغم40-50يوم10/1-12/1 2-3كغمايرىل ، �ضامبيون الفجل

 4كغم45يوم10/1-12/15 2-3كغم بلدى اجلرجري

 2-4كغم60يوم11/1-20012/1-300جم ردكريول، تك�ضا�ض ايرىلجرانو الب�ضل

 4كغم 60يوم10/1-11/15 2-3كغم بلدى البقدون�ض

 3-4كغم50-60يوم10/1-12/1 3-4كغم بلدى الكزبرة

 2كغم45يوم    10/1-11/15 2كغم بلدى ال�ضبت

 1-2كغم50-60يوم1/15-0.53/1-0.75كغمكلم�ضون �ضباينل�ض ،بريكنز الباميا

 2-3كغم 40-50يوم3/1-4/15 4-5كغم بلدىامللوخية

 3-4كغم50-60يوم11/15-6012/15جم باري�ض اي�ضلند اخل�ض
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رقابة مستمرة للحفاظ على البيئة

áخ£ط �لبيئáخ£ط �لبيئ
نطاق عمل القسم الفني

اإن عدد املقالع والك�ضارات القائمة يف دولة الإمارات العربية 

هي  اإم��ارات  ثالث  يف  متمركزة  وك�ضارة،  مقلع   108 هو  املتحدة 

ويف  ك�ضارة،   )33( اخليمة  وراأ���ض  ك�ضارة،   )70( وفيها  الفجرية 

عجمان )5( ك�ضارات، وتتلخ�ض مهام عمل الق�ضم كالتايل:

التفتيش المنتظم:
مفت�ضي  مع  والتن�ضيق  بالتعاون  الق�ضم  مفت�ضو  يقوم  حيث 

ال�ضلطات املحلية املخت�ضة بالتفتي�ض على جميع املقالع والك�ضارات 

وم�ضانع ال�ضمنت ب�ضورة منتظمة جلمع بيانات ال�ضيطرة البيئية 

املقالع  ومواقع  ال�ضيانة  ونظام  العام  كالإعداد  لديها،  املتوافرة 

والك�ضارات. اإىل جانب فح�ض حالة الإن�ضاءات املدنية من املباين 

امل�ضتخدمة  واملعدات  والآلت  الوحدات  وحالة  واملرافق،  والهياكل 

ال�ضيطرة  املمار�ضات لطرق  والتاأكد من �ضحة و�ضالمة  واأنواعها. 

على انبعاثات الغبار وال�ضو�ضاء خالل عمليات الت�ضنيع واملعدات 

املقالع  التزام  م��دى  اإىل  بالإ�ضافة  وغريها.  لذلك  امل�ضتخدمة 

واملحيطة  الداخلية  الطبيعية  املناظر  على  باملحافظة  والك�ضارات 

عمليات  عن  الناجتة  النفايات  لإدارة  �ضليمة  طرق  واإيجاد  بها، 

الت�ضغيل ب�ضورة جيدة واآمنة. 

املقالع  ت�ضنيف  مت  فقد  ب��ي��ان��ات،  م��ن  جمعه  مت  مل��ا  وطبقًا 

واملياه  البيئة  وزارة  ن�ضرت  وقد  ت�ضنيفات،  ثالثة  اإىل  والك�ضارات 

الك�ضارات  لنظام  املخ�ض�ض  املكان  يف  الإلكرتوين  موقعها  على 

قائمة باأ�ضماء جميع املقالع والك�ضارات يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة، مبينة اأو�ضاعها البيئية م�ضنفة مع رمز اللون:

الفعالة  البيئية  الرقابة  اأنظمة  ذات  للك�ّضارات  الأخ�ضر: 

واملطبقة للوائح والقوانني. 

الربتقايل: للك�ّضارات ذات اأنظمة الرقابة البيئية الفعالة وغري 

املطبقة للوائح والقوانني ب�ضبب �ضوء ال�ضيانة. 

فعالة  اأنظمة  لديها  توجد  ل  التي  للك�ّضارات  الأحمر: 

والقوانني  للوائح  مطبقة  وغري  البيئية،  للرقابة 

)حاليًا ل توجد اأي ك�ّضارة حمراء(. 

اأ�ضدر جمل�ض الوزراء قرار رقم )20( من املادة )23( ل�ضنة 

يف  العاملة  للمن�ضاآت  البيئية  الآث��ار  تقدير  بوجوب  يق�ضي   2008

جمال املقالع والك�ضارات بدولة الإمارات العربية املتحدة واإحكام 

اأعداد  لتزايد  للمراقبة، وذلك نتيجة  واإخ�ضاعها  ال�ضيطرة عليها 

املن�ضاآت العاملة يف هذا املجال، ولتقدير الآثار البيئية الناجتة عن 

اأعمال هذه ال�ضناعات.

مت اإن�ضاء الق�ضم الفني يف منطقة م�ضايف والتابع لوزارة البيئة 

واملياه مهمته مراقبة اأعمال املقالع والك�ضارات، والتفتي�ض عليها، 

بتنظيم  الق�ضم  يهتم  كما  �ضلبياتها.  معاجلة  على  وم�ضاعدتها 

الإمارات  دول��ة  يف  واجلديدة  القائمة  والك�ضارات  املقالع  اأعمال 

املنظمة  الإر�ضادية  اخلطوط  تطبيق  طريق  عن  املتحدة  العربية 

لهذه الأعمال، والتي قامت وزارة البيئة واملياه باإ�ضدارها والن�ض 

املقالع  واإل��زام   2008 ل�ضنة   )492( رقم  ال��وزاري  بالقرار  عليها 

والك�ضارات كافة بالتقّيد بهذه اخلطوط الإر�ضادية، وذلك ل�ضمان 

يتعلق  فيما  ل�ضيما  الأنظمة  اأح��دث  وا�ضتخدام  البيئية  ال�ضيطرة 

اأعمالها  اإىل  بالإ�ضافة  وال�ضالمة،  وال�ضحة  وال�ضو�ضاء  بالغبار 

اليومية من عمليات احلفر والتفجري ومناولة املواد وعمليات النقل 

وال�ضحب يف املوقع. 

باملقالع  املتعلقة  وال��ل��وائ��ح  ال��ق��وان��ني  على  الط���الع  ومي��ك��ن 

والك�ضارات، واملتوفرة على املوقع الإلكرتوين لوزارة البيئة واملياه. 

اإYداد: م. هدi املنü°ور…

ال≥ù°م الØني ‘ ùe°ا‘ - bطاع التدbي≤ اÿارجي
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الرتاخي�ض وممار�ضة عمليات الت�ضغيل. ويتم هذا الأمر بالتن�ضيق 

والداخلية  والعمل  القت�ضاد  ووزارات  واملياه  البيئة  وزارة  بني  ما 

وال�ضلطات املحلية املخت�ضة. 

الإر�ضادية  للخطوط  واملياه  البيئة  وزارة  اإ���ض��دار  وبعد  ه��ذا 

متت  وتطبيقها،  والك�ضارات،  املقالع  باأعمال  واخلا�ضة  املنظمة 

الت�ضغيل  اأعمال  عن  الناجتة  ال�ضلبية  النبعاثات  على  ال�ضيطرة 

ب�ضورة كبرية، وتعمل الآن الوزارة – متمثلة بالق�ضم الفني - بو�ضع 

التفجري  وعمليات  ال�ضمنت  مل�ضانع  تنظيمية  اإر�ضادية  خطوط 

وال�ضناعات  ال��رخ��ام  وم�ضانع  وال�ضرياميك  البالط  وم�ضانع 

الأخرى ذات ال�ضلة. 

الإجراءات الوقائية التالية:

واإجراء  التعديالت  جميع  لتنفيذ  امل�ضنع،  مل�ضغل  اإنذار  اإر�ضال   

غ�ضون  يف  ال�ضلبية  النبعاثات  على  لل�ضيطرة  املنا�ضبة  ال�ضيانة 

�ضبعة اأيام. 

 يقوم مفت�ضون من الق�ضم الفني التابع لوزارة البيئة واملياه ومن 

من  للتحقق  منتظمة،  تفتي�ضية  حمالت  باإجراء  املحلية  ال�ضلطات 

التقدم املنجز والإجراءات املتخذة من قبل م�ضغل امل�ضنع. 

 يقوم املفت�ضون باإجراء تفتي�ض نهائي للم�ضنع بعد النتهاء من 

من  للتاأكد  العمليات  جميع  ومالحظة  املطلوبة،  التعديالت  جميع 

عدم وجود اأية انبعاثات �ضلبية متجاوزة للمعايري املحددة. 

 يطلب من م�ضغل امل�ضنع اأي�ضًا تقدمي كافة تفا�ضيل التعديالت 

بوا�ضطة  اأع���دت  ال��ه��واء  نوعية  اختبار  وت��ق��اري��ر  اأج��ري��ت،  التي 

خمتربات م�ضتقلة.

قراءات  باأخذ  واملياه  البيئة  ل��وزارة  التابع  الفني  الق�ضم  يقوم    

لنوعية الهواء خالل ت�ضغيل عمليات الت�ضنيع للم�ضنع. 

امل�ضنع،  م�ضغل  جانب  من  متكررة  انتهاكات  هناك  كانت  اإذا   

اإبالÆ ال�ضلطة املحلية بذلك الأمر لإ�ضدار خمالفة مع فر�ض  يتم 

عقوبة، واأي�ضًا لإيقاف عمليات الت�ضغيل، حتى يتم ال�ضيطرة على 

م�ضكلة النبعاثات الكثيفة. 

امل�ضنع  م�ضغل  قبل  من  النتهاكات  من  مزيد  وق��وع  حالة  يف   

جميع  اإغ���الق  على  و�ضيجرب  عليه  العقوبات  زي���ادة  يتم  نف�ضه، 

اأيام  اأطول من الزمن )ترتاوح بني �ضبعة  الت�ضغيل لفرتة  عمليات 

اإىل ال�ضهر(. 

 يتم حفظ جميع ال�ضجالت للمتابعة يف امل�ضتقبل. 

التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية 
المختصة: 

وذلك يف عمليات التفتي�ض املنتظمة على املقالع والك�ضارات من 

اأجل التاأكد بتنفيذها للخطوط الإر�ضادية املنظمة ب�ضورة فعالة، 

وعند ورود �ضكوى للق�ضم الفني من ال�ضكان املحليني يتم التن�ضيق 

مع اجلهات املحلية املخت�ضة لو�ضع اأف�ضل احللول لل�ضكوى الواردة 

ويف اأق�ضر وقت ممكن. 

 

رصد نوعية الهواء:
يف  اجل��وي  ال��ه��واء  نوعية  بر�ضد  الفني  الق�ضم  مفت�ضو  يقوم 

املناطق القريبة من املقالع والك�ضارات وم�ضانع ال�ضمنت، ل�ضمان 

واخلا�ضة  بها،  املو�ضى  املعايري  الهواء �ضمن  ال�ضيطرة على جودة 

من  ذلك  ويتم  الهواء.  يف  العالق  والغبار  والأتربة  الغازات  بوجود 

لتحديد  املناطق  للغبار يف هذه  ر�ضد لقطة  اأجهزة  تركيب  خالل 

كمية الغبار املرت�ضب، وا�ضتخدام اأجهزة الر�ضد الثابتة واملحمولة. 

التقارير الدورية:
لتقييم  �ضنوية،  ربع  دورية  تقارير  باإعداد  الفني  الق�ضم  يقوم 

الآثار  من  التقليل  يف  حت�ضنها  وم��دى  بيئيًا  والك�ضارات  املقالع 

ال�ضلبية الناجتة عن عمليات ت�ضغيلها. 

:)ECC( رخصة عدم ممانعة البيئية
البيئية  مم��ان��ع��ة  ع���دم  رخ�����ض��ة  مب��ن��ح  ال��ف��ن��ي  الق�ضم  ي��ق��وم 

)ECC(، والتي جتدد �ضنويًا، جلميع م�ضغلي املقالع والك�ضارات 

امللتزمة باخلطوط الإر�ضادية املنظمة ال�ضادرة عن الوزارة، وذلك 

بعد اإجراء عمليات التفتي�ض الالزمة لهذه املن�ضاآت، وهذه الرخ�ضة 

عن  ال�ضادرة  والت�ضاريح  الرتاخي�ض  جميع  لتجديد  اإلزامية 

ال�ضلطات الحتادية واملحلية، وتتوفر التفا�ضيل حول هذه الرخ�ضة 

على موقع وزارة البيئة واملياه اللكرتوين. 

ي�ضمح فقط للك�ّضارات ذات الت�ضنيف الأخ�ضر باإ�ضدار وجتديد 

استقبال الشكاوى البيئية:
ال�ضكان  من  ال���واردة  البيئية  بال�ضكاوى  الفني  الق�ضم  يهتم 

وغريها  وال�ضجيج  الكثيفة  الغبار  بانبعاثات  واملتعلقة  املحليني 

من الآثار ال�ضلبية على البيئة، والناجتة عن اأعمال ت�ضغيل املقالع 

والك�ضارات، ومن ثم يعمل على و�ضع احللول املنا�ضبة لها بالتعاون 

والتن�ضيق مع ال�ضلطات املحلية املخت�ضة. وتتنوع ال�ضكاوى املتلقاة 

يف الق�ضم الفني من:

 النبعاثات الكثيفة للغبار، الدخان والغازات من عمليات املقالع 

والك�ضارات، عمليات ت�ضنيع ال�ضمنت، وغريها من ال�ضناعات. 

 ال�ضو�ضاء والهتزازات الأر�ضية ال�ضديدة الناجتة عن عمليات 

تفجري املقالع. 

 انبعاثات الغبار الكثيفة الناجتة عن اأن�ضطة امل�ضاريع الكبرية. 

غري  وال�ضوارع  الطرق  عن  الناجتة  الكثيفة  الغبار  انبعاثات   

املر�ضوفة. 

عن  ال��وزارة  موقع  خالل  من  اإلكرتونيًا  ال�ضكاوى  تلقي  ويتم 

الفاك�ض  ع��رب  مبا�ضرة  اأو  الإل��ك��رتوين،  ال�ضكاوى  نظام  طريق 

واملكاملات الهاتفية للق�ضم الفني – م�ضايف. 

وبعد التفتي�ض، يتم اإعداد تقرير عن ال�ضكوى الواردة واإر�ضالها 

اإىل ال�ضلطة املحلية املخت�ضة يف املنطقة لتخاذ الإجراءات الالزمة. 

كما يتم تزويد نظام ال�ضكاوى الإلكرتوين بنبذة ق�ضرية لإدخالها 

اإذا  ال���واردة.  ال�ضكوى  �ضد  املتخذة  الإج���راءات  حول  النظام  يف 

لزم الأمر، يتم اإر�ضال ر�ضالة لإدارة ال�ضناعة املنتجة لالنبعاثات 

ال�ضلبية، لتخاذ اإجراءات فورية لتقليل النبعاثات ح�ضب املعايري 

يتم  ذلك،  بعد  ثم  املتحدة.  العربية  الإم��ارات  دولة  و�ضعتها  التي 

اإبالÆ �ضاحب ال�ضكوى بالنتائج والإجراءات التي اتخذتها الوزارة. 

كما تتم متابعة ال�ضكوى اإذا لزم الأمر. 

البيئية  النبعاثات  واأن  �ضحيحة،  كانت  ال�ضكوى  اأن  وجد  اإذا 

الحتادية  القوانني  يف  عليها  املن�ضو�ض  املعايري  تتجاوز  ال�ضلبية 

اتخاذ  يتم  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة  البيئية  واملحلية 
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املركبات العضوية املتطايرة.. 
خطر طائر

اليوم  املركبات  وت�ضاهم   . ال�ضيارات  يف  املتواجدة  للمحروقات 

الذين  الأ�ضخا�ض  وتزايد عدد  املدن  املرتاكمة يف  ال�ضري  وم�ضاكل 

املركبات  ه��ذه  من  عالية  م�ضتويات  اإيجاد  يف  �ضيارات  ميتلكون 

الع�ضوية املتطايرة . ولهذه املواد خا�ضية التطهري مثل تراي هالو 

ميثني  التي تو�ضع يف اإمدادات املياه  )عادة الكلورين ( ما يجعل 

مياهنا �ضاحلة لل�ضرب .

تبني اأن املركبات الع�ضوية املتطايرة ت�ضهم ب�ضكل كبري يف تكوين 

ي�ضكل خطرا على حياة  الذي بدوره  الهواء  وتلويث  الأوزون  طبقة 

م�ضرة  الأر�ضية  الكرة  من  القريبة  الأوزون  طبقة  اإن   . الإن�ضان 

لالإن�ضان بخالف الطبقة العليا وهي عبارة عن غاز �ضديد التفاعل 

التي  للدرا�ضات  وفقا  الطبيعية  الرئتني  وظيفة  على  يوؤثر  حيث 

ولقد  الأمريكية   املتحدة  الوليات  يف  البيئة  حماية  هيئة  اأجرتها 

بينت الدرا�ضات اأن ا�ضتن�ضاق الهواء الذي يتواجد فيه تركيز عايل 

الأمرا�ض  اأزمات  يفاقم  الدولية  املعايري  الأوزون فوق م�ضتوى  من 

وظيفة جهاز  ويعرقل  الرئوية  ويتلف اخلاليا  النا�ض  لدى  الرئوية 

الذي  التفاعل  الأوزون يتكون يف اجلو خالل  فاإن  وللعلم   . املناعة 

يحدث بني هذه املركبات  واأك�ضيدات النيرتوجني و�ضوء ال�ضم�ض .  

الإن�ضان  على  خطرا  الع�ضوية  املركبات  ت�ضكل  فقد  ذل��ك  ع��دا 

العيون  يف  وتهيج  تنف�ضية  اأمرا�ض  ت�ضبب  حيث  احلية  والكائنات 

كما اأن التعر�ض لهذه املركبات لفرتات ق�ضرية قد يحدث الدوار 

واأوجاع الراأ�ض والغثيان بينما ي�ضبب التعر�ض لها لفرتات طويلة 

ع�ضوية  كيميائية  مواد  عن   عبارة  املتطايرة  الع�ضوية  املركبات 

حتتوي جميعها على عن�ضر الكربون ، وهي اأي�ضا مركبات حتتوي 

مرتبطة  تكون  ما  وغالبا  والكربون  الهيدروجني  عن�ضري  عل 

بعنا�ضر الهالوجني التي تتطاير بكل �ضهولة . وتعترب هذه املركبات 

الع�ضوية التي تتواجد يف املاء والهواء والرتبة من امللوثات حيث ل 

تتوافر فيها خ�ضائ�ض ما يجعل التعرف عليها من الأمور ال�ضعبة 

عدا اأنه لي�ض لها رائحة ول طعم  مميزين .

الكائنات  يف  توجد  اأ�ضا�ضية  مواد  الع�ضوية  الكيميائية  املركبات 

الكائنات مثل الفحم  التي ت�ضتخرج من هذه  احلية ويف املنتجات 

املواد  ه��ذه  م��ن  كثري  امل�ضفاة.  البرتولية  واملنتجات  وال��ب��رتول 

لكنها  الطبيعة  يف  تتواجد  ل  ن�ضتعملها  التي  الع�ضوية  الكيميائية 

يت�ضاعد  حيث  الكيميائيني  اأي���دي  على  املختربات  يف  م�ضنعة 

منها اأبخرة وبخا�ضة   ال�ضائلة منهاوالتي تكون عادة حتت درجة 

حرارة الغرفة وحتت ال�ضغط الطبيعي اأو القيا�ضي . وتت�ضمن هذه 

مثل  ال�ضناعية   الكيميائية  واملواد  اجلازولني  املتطايرة  املركبات 

اإثلني  كلورو  التيرتا  و  والإكزلني  كالطلوين  املذيبة  واملواد  البنزين 

عمليات  يف  ت�ضتعمل  التي  الكيميائية  امل��ادة   ، اإثلني   كلورو  بري   (

وكثري   .  ) والبيئة  لالإن�ضان  جدا   �ضامة  وتعترب  اجلاف  التنظيف 

مثل  للهواء  خطرة  ملوثات  املتطايرة  الع�ضوية  املركبات  هذه  من 

كمبيدات  ت�ضتعمل  منها  وكثري  ال�ضرطان  ي�ضبب  ال��ذي  البنزين 

يحدث  ال��ذي  ال��زراع��ي  للجرف  بالن�ضبة  اأم��ا   . ول��الآف��ات  ع�ضبية 

ب�ضبب الأمطار اأو الري فقد يجلب هذه املواد اإىل مياهنا وتربتنا 

بينما ت�ضل هذه املواد ب�ضكل رئي�ضي اإىل املناطق الريفية عن طرق 

املنتجات  خلزانات  حتدث  التي  الت�ضريبات  طرق   وعن  الزراعة 

البرتولية املتواجدة حتت الأر�ض . 

 ال�ضناعة م�ضدر كبري للمركبات الع�ضوية املتطايرة فالت�ضريبات 

يحدث  الذي  البرتول  وت�ضريب  البرتول  خزانات  من  تنطلق  التي 

كلها  قانونية   غري  بطريقة  ال�ضامة  النفايات  واإلقاء  م�ضادفة 

ا�ضتعمال هذه  . ويعترب  املياه  اإم��دادات  اإىل  املواد  جتلب هذه 

التي  والأحبار  الدبقة  واملواد   Æالأ�ضبا مثل  امل�ضنعة  املواد 

تغلف املواد املعدنية واملواد اخلا�ضة بالتنظيف ال�ضطحي 

والطباعة م�ضدرا اآخر لهذه املواد الع�ضوية املتطايرة 

للمواد  املنتجة  وهي  البرتول  م�ضايف  ت�ضتعمل  وقد   .

واحلديد  الفولذ  و�ضناعات  الكيميائية   الع�ضوية 

وتوزيع  ل���ض��ت��خ��راج  ال��ع�����ض��وي��ة  امل��رك��ب��ات  ه���ذه 

املحروقات يف خمتلف عمليات الإنتاج .    

 

كميات كبرية من املركبات الع�ضوية املتطايرة 

ال��غ��ري كاملة  ت��ن��ت��ج ع���ن ع��م��ل��ي��ة الح�����رتاق 

اإYداد : jحي≈ رe†°ان البلو�°ي

اإدارة املواد الكيمياFية والنØاjات اÿطرة
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5-ل تخلط املنظفات املنزلية املختلفة اأو املواد املذيبة فقد ت�ضكل 

خطرا . حافظ على اإغالق ال�ضدادت باإحكام . 

6-ل ت�ضمح بالتدخني يف املنزل حيث اأن التبغ يحتوي على مركبات 

ع�ضوية متطايرة . 

7-ل حت�ضر املالب�ض التي مت تنظيفها بالبخار غلى املنزل حني ل 

تزال تنبعث منها رائحة قوية وما عليك يف هذه احلالة �ضوى تركها 

تعليقها يف مكان  و  البال�ضتيكي عنها   الغالف  اإزال��ة  اأو  املحل  يف 

�ضديد التهوية حتى جتف .

السجاد الجديد :
1-قم بلف ال�ضجاد وال�ضماح بالتهوية قبل الرتكيب .

2-اإذا كان ل بد من ا�ضتعمال املواد الدبقة حاول اأن ت�ضتعمل املواد 

التي متتاز بقلة انبعاث الغازات منها . 

3-ل تتواجد يف الأماكن التي يتم فيها تركيب ال�ضجاد .

4-قم بتهوية املنزل باملراوح وفتح البواب والنوافذ قدر امل�ضتطاع 

لب�ضع اأيام اأو اأ�ضابيع بعد تركيب ال�ضجاد .

التهوية : 
1-تاأكد من دخول هواء نقي ونظيف بال�ضكل الكايف اإىل منزلك .

2-قم بزيادة فرتات التهوية )فتح النوافذ( عندما حت�ضر مركبات 

اجلدران  واأوراق  والأثاث  كال�ضجاد  منزلك  اإىل  متطايرة  ع�ضوية 

ومواد البناء الال�ضقة.. اإلخ .

منزلية  كيميائية  مواد  ا�ضتعمال  عند  امل�ضنعني  تعليمات  3-اأتبع 

جيدة  اأماكن  يف  املركبات  ه��ذه  ت�ضتعمل  اأن  منك  طلب  ما  ف��اإذا 

يتم  التي  الأم��اك��ن  يف  اأو  املنزل  خ��ارج  با�ضتعمالها  فقم  التهوية 

تهويتها بوا�ضطة املراوح اأو قم بفتح النوافذ لأنها تعمل على تهوية 

املنزل ب�ضكل جيد .

اأي�ضا  م�ضببة  املركبات  وه��ذه   . اخل��ط��ورة  بالغة  �ضحية  اأخ��ط��ار 

لل�ضرطان فهي تقلد الهرمونات وتن�ضط التفاعالت البيولوجية التي 

من �ضاأنها اأن تدمر الدماÆ و جهاز املناعة وجهاز التنا�ضل ، كما اأن 

ب�ضبب  كثرية  لأمرا�ض  عر�ضة  والع�ضاب   Æوالدما والكبد  الكلية 

تعر�ضها لهذه املركبات .

ماذا بوسعنا أن نتصرف حيال 
هذه المركبات العضوية المتطايرة ؟ 

مكافحة المصدر :
مياه  من  املركبات  هذه  لإزال��ة  بها  الوثوق  ميكن  تقنية  1-اأ�ضلم 

ال�ضرب الكربون املن�ضط . اإن املرافق العامة ت�ضتعمل يف كثري من 

احلالت الطريقة التقليدية ملعاجلة املو�ضوع ) اإ�ضافة الكلورين و 

الت�ضفية بالرمل ( وهي غري جمدية يف تخفيف م�ضتويات املركبات 

هذه  يجلب  قد  املطهر  الكلورين  اأن  على  ع��الوة  ال�ضرب  مياه  يف 

املركبات للمياه التي ي�ضتهلكها النا�ض . 

الع�ضوية  املركبات  هذه  من  قليال  البناء  مواد  بع�ض  عن  2-ينتج 

التي  املنتجات  ا�ضتعمال  يف�ضل  ل��ذا  غريها  من  اأك��رث  املتطايرة 

الغازات والتي تكون غالبا منا�ضبة  يت�ضاعد منها ن�ضبة قليلة من 

لأركان املنازل من الداخل . 

و�ضبغ  امللمعة  ريثني  بليو  مثل  للت�ضرب  املانعة  للمواد  3-م�ضدر 

لتيك�ض .

4-ت�ضمح هذه املركبات بت�ضاعد الغازات من مواد البناء والأثاث 

واملالب�ض اجلديدة التي جرى تخزينها لب�ضع اأ�ضابيع اأو لأ�ضهر قبل 

اأن حت�ضرها اإىل منزلك واإذا تعذر ذلك حاول اأن تزيد من التهوية 

فرتة  لأطول  مفتوحة  والأب��واب  النوافذ  برتك  املتاأثرة  املناطق  يف 

ممكنة لعدة اأيام .
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ال�ضابقة  خرباتها  خ��الل  من  امل��ه��ارات  من  العديد  اكت�ضبت 

الإبداعي،  التفكري  فن  جتيد  الأن�ضطة،  من  العديد  يف  وم�ضاركتها 

الفوتوغرايف  والت�ضوير  والر�ضم  القراءة  تهوى  لعملها.  خمل�ضة 

والتطوعية،  اخلارجية  الأن�ضطة  من  العديد  يف  �ضاركت  والرماية، 

لديها ر�ضيد زاخر بالنجاحات والإجنازات.

جملة )بيئتي( كان لها هذا احلوار مع  رقية علي مراد رئي�ض 

ق�ضم التوظيف يف وزارة البيئة واملياه، حيث و�ضعها هذا العمل اأمام  

حتديات كبرية.

ـ وما هي وظيفتك في  بدايات عملك  عن  ماذا 
وزارة البيئة والمياه ؟

بداأت   � الب�ضرية  املوارد  كانت يف جمال  م�ضواري  بداية 

بالعمل يف ق�ضم �ضوؤون املوظفني ومن ثم انتقلت اإىل جمال 

اخلا�ض،  بالقطاع  التحقت  بعدها  والتطوير.  التدريب 

بربنامج  التحقت  ق��وي��ة.  احلمد  وهلل  نقلة  كانت  حيث 

قيادي للمدراء التنفيذيني واكت�ضبت خربه بعدة جمالت 

يف املوارد الب�ضرية منها: اإدارة القدرات واملواهب، اإدارة 

مركز  املوظفني،  عالقات  واحل��واف��ز،  املكافاآت  الأداء، 

خدمات املوارد الب�ضرية، تدريب وتطوير املوظفني، الإدارة 

املعنية بال�ضتبيانات والر�ضا الوظيفي، هذا بالإ�ضافة اإىل 

مهامي الأ�ضا�ضية كمدير توظيف املواطنني. بعدها التحقت 

بوزارة البيئة واملياه وحاليًا اأعمل رئي�ض ق�ضم التوظيف .

للصعوبات  مواجهتك  قاعدة  تصفين  كيف 
والحواجز في العمل؟

يواجه  منا  وكل  واحلواجر.  ال�ضعوبات  من  تخلو  ل  احلياة 

اأو يف احلياة العملية.  ال�ضعوبات �ضواء على ال�ضعيد ال�ضخ�ضي 

بل  ال�ضعوبات  ه��ذه  اأم��ام  الأي���دي  مكتويف  نقف  األ  املهم  من 

تعد  الأم��ر  نهاية  يف  ومواجهتها.  معها  التعامل  علينا  يجب 

ال�ضرب  ال�ضخ�ض.  اإىل خربات  ت�ضاف  ر�ضيدًا  املواقف  هذه 

مواجهتنا  يف  الأك��رب  الأث��ر  لها  القوية  والعزمية  جدا  مهم 

يف  وي�ضرع  يندفع  ل  اأن  الإن�ضان  على  ويجب  للتحديات، 

اتخاذ قراراتة وخا�ضة اذا كانت قرارات �ضعبة وحتتاج 

اىل تفكري وحتليل. لي�ض من ال�ضهل الو�ضول اإىل القمه 

واإىل الهدف بدون اأي تخطيط وجد واجتهاد ومثابره. 

يف  ي�ضاعد  كلية  نظرة  امل��واق��ف  اإىل  والنظر  الرتيث 

اتخاذ القرار. بالإ�ضافة اإىل حتديد الهدف وحماولة 

الو�ضول اإلية لأن ذلك يعطي قوة الدافع لالإن�ضان لنيل 

هدفه مهما كانت ال�ضعوبات التي �ضتواجهه.

رقية مراد:
 العمل بإخالص من أساسيات النجاح
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ما هو طموحك مستقبالً على الصعيدين العملي 
الوظيفي والحياتي العام؟

يف  ق��ي��ادي  من�ضب  اىل  وال��و���ض��ول  بعملى  ل��الرت��ق��اء  اأط��م��ح 

باإخال�ض  والعمل  والجتهاد  اجلد  اإىل  يحتاج  فالنجاح  امل�ضتقبل، 

الذي هو من اأ�ضا�ضيات النجاح. ولدي طموح يف ا�ضتكمال م�ضريتي 

�ضمن جمال املوارد الب�ضرية يف عملي والعمل على اكت�ضاب اخلربة 

وهو  العامة  والعالقات  املجتمع  كخدمة  خمتلفة  جم��الت  يف 

الأن�ضطة  نطاق عملي كم�ضاركتي يف  به حاليًا خارج  اأقوم  ما 

اخلارجية والتطوعية بالإ�ضافة اإىل فرق جمعية اخلريجني 

من الكليات التي تخرجت منها.   

على ال�ضعيد ال�ضخ�ضي وهلل احلمد بعد عده �ضنوات 

الدكتوراه.  �ضهادة  ونيل  درا�ضتي  اأطمح ل�ضتكمال  خربة 

ولكن هذا املو�ضوع موؤجل يف الوقت احلايل.

رقية  بـ  دفعت  التي  الشخصية  هي  من   
إلى اإلمام؟

هي  ل���الأم���ام  رق��ي��ة  دف��ع��ت  ال��ت��ي  ال�ضخ�ضية 

النف�ض  يف  الثقة  وامل��ث��اب��رة،  الطموح  الت�ضميم، 

روؤية �ضاحب  الغرور.  لي�ض حلد  ولكن  مهمة جدا 

نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

ال��وزراء، حاكم دبي  الدولة رئي�ض جمل�ض  رئي�ض 

رعاه اهلل، واتخاذه مثاًل اأعلى كان له اأي�ضا الدور 

هذا  جميل  ب��رد  الل��ت��زام  اىل  اإ�ضافة  الأك���رب، 

الوطن الغايل. 

قراء  إلى  توجهينها  كلمة  من  هل 
مجلة )بيئتي(؟

ل يوجد �ضخ�ض كامل والكمال هلل �ضبحانه 

وتعاىل. لدي قناعة وثقة باأن كل ان�ضال لديه ما 

مييزه عن غريه اأو لديه قدرات اأو طاقات لبد 

القراءة  لالأف�ضل.   ينميها  اأو  ي�ضتخدمها،  اأن 

مع  ال�ضبكات  تو�ضيع  ج���دًا،  مهمة  والط����الع 

الأ�ضخا�ض ذوي اخلربة وال�ضتفادة من جتارب 

مهم  والعملي  ال�ضخ�ضي  ال�ضعيد  الغريعلى 

تطوير  يف  كبري  دور  له  امل�ضتمر  والتعليم  ج��دًا. 

ال�ضخ�ض. 

البيئة م�ضوؤولية كل فرد ويجب علينا املحافظة 

عليها بكل مواردها الطبيعية لأنها تعترب نعمة من 

رب العاملني.  

عدد
ر �ل

حو�

ما الموهبة التي حباك اهلل بها وكيف نمت؟
ينميها،  اأن  الن�ضان  وي�ضتطيع  �ضبحانة  اهلل  من  نعمة  املواهب 

اأقوم  كنت  امللمو�ضة.  ال�ضياء  ا�ضتخدام  يف  جيده  نف�ضي  اعترب 

بت�ضكيل وعمل املج�ضمات بالطني بالإ�ضافة اإىل الر�ضم والتخطيط، 

حيث اكت�ضفت هذه املواهب منذ ال�ضغر. يف الوقت احلايل اأمار�ض 

بع�ض  يف  الأط��ف��ال  وج��وه  على  كالر�ضم  املختلفة  الأن�ضطة  بع�ض 

والرماية.  الت�ضوير  اإىل  بالإ�ضافة  الريا�ضة  واأمار�ض  املنا�ضبات، 

وال�ضور  الر�ضم  على  كان  اعتمادي  هي  اأذكرها  التي  الأمثلة  من 

علي احلفظ يف  العتماد  بو�ضعي  يكن  الدرا�ضة، حيث مل  اأي��ام  يف 

اكرث الأحيان، فكنت ا�ضتعني بالر�ضم والأ�ضكال. لكي ا�ضتطيع كتابة 

التي  والر�ضومات  ال�ضكال  على  اعتمادًا  وتذكره  الطويل  الو�ضف 

احلفظ  من  اأكرث  ذاكرتي  يف  واعتمدها  لنف�ضي  بتخطيطها  قمت 

لت�ضاعدين يف الفهم والتعبري.  
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اإYداد: jحي≈ Yلي املال

eدb≤ خارجي - ùb°م التدbي≤ واملتابعة املحلي

خط �أحمر

القاتل البطيء
خماطر االسبستوس على صحة اإلنسان

على  وبناء  الر�ضيدة،  للحكومة  ال�ضرتاتيجي  التوجه  ظل  يف 

القانون الحتادي رقم )24( ل�ضنة 1999م يف �ضاأن حماية البيئة 

ل�ضنة   )39( رق��م  املوقر  ال���وزراء  جمل�ض  ق��رار  �ضدر  وتنميتها، 

كما  ال�ضب�ضتو�ض،  األ���واح  واإن��ت��اج  ا�ضترياد  حظر  ب�ضاأن  2006م 

2008م  ل�ضنة   )42( رقم  واملياه  البيئة  وزي��ر  معايل  ق��رار  �ضدر 

ب�ضاأن اإجراءات الرقابة على اإنتاج اأنابيب ال�ضب�ضتو�ض واإجراءات 

و�ضوابط التخل�ض من خملفات منتجات ال�ضب�ضتو�ض.

وتنفيذًا لذلك يقوم ق�ضم التدقيق واملتابعة املحلي يف التدقيق 

اخلارجي بوزارة البيئة واملياه بحمالت تدقيق على من�ضاآت العاملة 

اأو توزيعها لألواح  اإنتاجها  للتاأكد من عدم  البناء والعزل  يف مواد 

اأجل حماية �ضحة املواطنني واملقيمني  ال�ضب�ضتو�ض ومتابعتها من 

يف دولتنا الفتية، وذلك بالتعاون مع ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني وهم 

الحتادية  والهيئة  ال�ضبع  الإم��ارات  يف  املخت�ضة  البيئة  ال�ضلطات 

للجمارك وبع�ض اجلهات الأخرى املعنية بالأمر.

 ما هو االسبستوس:
يطلق م�ضطلح ال�ضب�ضتو�ض على جمموعة فلزات تتكون طبيعيًا 

)بلورات ال�ضيليكا( وتكون ليفية يف �ضكل خيوط ملتفة اأو يف �ضكل 

اأمفبيولت، ولها فائدة جتارية نظرًا ملقاومتها غري العادية لل�ضد، 

ورداءة تو�ضيلها للحرارة، و�ضعف ن�ضاطها الكيميائي. 

الكري�ضتول  م��ن  الرئي�ضية  ال�ضب�ضتو�ض  ت�ضكيالت  تتكون 

والأنثوفيليت  والأموزيت  والكرو�ضيليت  ال�ضكل  ثعبانية  مادة  وهي 

والرتميوليت والأكتينوليت والكري�ضوتيل وجميعها من الأمفبيولت، 

وميكن اأن يكون ال�ضب�ضتو�ض ذا لوٍن اأزرق اأو بني اأو اأبي�ض.

أنواع واستخدامات االسبستوس:
ال�ضب�ضتو�ض  ال�ضب�ضتو�ض:  من  رئي�ضية  اأن���واع  ث��الث  توجد 

 )crocidolie( الكروكيدوليت  با�ضم  يعرف  وال��ذي  الأزرق 

 ،)amosite( وال�ضب�ضتو�ض البني والذي يعرف با�ضم الأمو�ضيت

وهما  ك�ضرها،  وي�ضهل  قا�ضية  م�ضتقيمة  باألياف  منهما  كل  ويتميز 

ال�ضناعية،  امل��واد  يف  انت�ضارًا  واأق��ل  ال�ضب�ضتو�ض  اأن���واع  اأخطر 

با�ضم  يعرف  وال��ذي  الأبي�ض  ال�ضب�ضتو�ض  فهو  الثالث  النوع  اأم��ا 

باأن  فيتميز   )chrysotile( الكري�ضوتايل 

ومرنة،  مّموجة  األيافه 

وهو اأقل �ضررًا من النوعني ال�ضابقني.

ي�ضتخدم ال�ضب�ضتو�ض يف �ضناعات عديدة منها �ضناعة العوازل 

مثل الأنابيب املعزولة والطوب العازل واإ�ضمنت ال�ضب�ضتو�ض، ويف 

واحلرارة  لل�ضوت  والعازلة  للحرائق  املقاومة  البناء  مواد  اإنتاج 

ومواد الرتميم، ويف الأ�ضالك الكهربائية وخزانات املياه ال�ضاخنة 

وغريها من ال�ضتخدامات.

األمراض التي يسببها االسبستوس وأعراضها:
التنف�ضي،  للجهاز  كثرية  اأمرا�ض  ال�ضب�ضتو�ض  األياف  ت�ضبب 

القاعدي،  الغ�ضاء  تليف  احل�ضر  ل  املثال  �ضبيل  على  منها  نذكر 

ومر�ض ت�ضخم الغ�ضاء البلوري وهو مر�ض ي�ضبب اأمل و�ضعوبة يف 

القاعدي  الغ�ضاء  �ضرطان  واأي�ضًا  الرئتني،  وظائف  ويعيق  التنف�ض 

لألياف  يتعر�ضون  ل  للذين  النادرة  الأم��را���ض  من  يعترب  وال��ذي 

ال�ضب�ضتو�ض، و�ضرطانات اأخرى مثل احلنجرة واملعدة والأمعاء.

ويف العادة ل تبداأ هذه الأعرا�ض يف الظهور قبل ع�ضر �ضنوات 

ال�ضب�ضتو�ض  األياف  لأن  وذلك  ال�ضب�ضتو�ض،  لألياف  التعر�ض  من 

تظل موجودة يف الرئة مدى احلياة بحيث ل تدخل يف دورة الإطراح 

مع  ذل��ك  ويظهر  التنف�ض  يف  �ضيق  ال�ضب�ضتو�ض  اأع��را���ض  وت�ضمل 

الإجهاد وثم ي�ضبح مالزمًا اأثناء الراحة، ويرتافق معه �ضعال م�ضتمر 

وخروج البلغم واإجهاد مزمن وغريها من الأعرا�ض الأخرى.

طريق اإلصابة والعوامل المسببة:
اآثارًا  ال�ضب�ضتو�ض  األياف  ت�ضبب 

اأو  ا�ضتن�ضاقها  مت  اإذا  ���ض��ّارة 

ي�ضتن�ضق  حيث  ابتالعها، 

ال�������ض���خ�������ض ه����ذه 

الألياف دون اأن 

بها  ي�����ض��ع��ر 

ن�����ظ�����رًا 
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.Ca Co3 2(كربونات الكال�ضيوم

.Mirrosilica 3(املايكرو�ضيليكا

.Cellulose 4(ال�ضيليلوز

.PVA 5(األياف

التجفيف  عند  ملعاملة خا�ضة  بحاجة  الألواح اجلديدة  اأن  اإل 

اإذ يتم تغليف الألواح اجلديدة بالبال�ضتيك والحتفاظ بها ملدة 15 

اإىل 20 يوما تقريبًا يف الهواء اخلارجي تبعًا لدرجة حرارة اجلو، 

واأي خلل يف هذه العملية يوؤدي اإىل ظهور ت�ضققات باللوح.

ال�ضب�ضتو�ض  من  اخلالية  الأل��واح  هذه  ب��اأن  بالذكر  واجلدير 

اأعلى تكلفة من الألواح القدمية ب�ضبب ارتفاع اأ�ضعار املواد اخلام، 

واملدة الزمنية التي ت�ضتغرقها يف التجفيف، والهتمام املتقن الذي 

حتتاجه هذه الألواح اجلديدة اخلالية من ال�ضب�ضتو�ض. ولكن لي�ض 

لها �ضرر على �ضحة الإن�ضان خا�ضة على املدى البعيد.

المراجع:
1(وزارة البيئة واملياه.

2006م ب�ضاأن  2(قرار جمل�ض الوزراء املوقررقم )39( ل�ضنة 

حظر ا�ضترياد واإنتاج األواح ال�ضب�ضتو�ض.

2008م  ل�ضنة   )42( رقم  واملياه  البيئة  وزير  معايل  3(ق��رار 

ب�ضاأن اإجراءات الرقابة على اإنتاج اأنابيب ال�ضب�ضتو�ض واإجراءات 

و�ضوابط التخل�ض من خملفات منتجات ال�ضب�ضتو�ض.

4(منظمة ال�ضحة العاملية.

5(جمموعة الإمارات للبيئة.

6(ويكبيديا – املو�ضوعة احلرة

7(مركز حابي للحقوق البيئة.

8(بلدية دبي.

التعر�ض  كان  �ضابقًا  املجردة،  بالعني  ترى  ل  فهي  ل�ضغر حجمها 

العاملون  وي�ضاب  فقط  امل�ضانع  يف  يحدث  ال�ضب�ضتو�ض  لألياف 

اأما الآن وبعدما اأ�ضبح ال�ضب�ضتو�ض ي�ضتخدم يف مواد البناء  بها، 

فاإن التعر�ض لهذه الألياف يحدث يف اأماكن ال�ضتخدام كاملدار�ض 

واملنازل واملباين العامة كامل�ضت�ضفيات اأي�ضًا، يكمن خطر ا�ضتن�ضاق 

الألياف  هذه  فتتطاير  املادة  هذه  ته�ضم  عند  ال�ضب�ضتو�ض  األياف 

يف الهواء وتنت�ضر يف اجلو وتدخل اإىل اجلهاز التنف�ضي على �ضحة 

�ضديد  تنف�ضي  جهاز  ميتلكون  الذين  الأط��ف��ال  خا�ضة  الإن�ضان 

احل�ضا�ضية.

وأهم العوامل المسببة للمرض:
1(ن�ضبة تركيز األياف ال�ضب�ضتو�ض يف اجلو.

2(�ضكل وحجم هذه الألياف.

3(ا�ضتجابة ال�ضخ�ض نف�ضه.

4(الفرتة الزمنية للتعر�ض لها.

البدائل:
من  خالية  األ����واح  اإن��ت��اج  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  معظم  يف  الآن  يتم 

ال�ضب�ضتو�ض وذلك با�ضتخدام املواد اخلام احلديثة مثل:

.Cement 1(الإ�ضمنت
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"البيئة واملياه" ترصد النشاط 
البيولوجي على امتداد السواحل 

الغربية للدولة

واأكد اجلمايل اأن حتاليل خوا�ض املياه والقيا�ضات الهيدروجرافية 

 28.6 –  27.4 ت��رتاوح ما بني  املياه  ب��اأن درج��ة ح��رارة  اأظهرت 

التي  ال�ضواحل  امتداد  على  ال�ضاحلية  املياه  ومتيزت  مئوية  درجة 

يتواجد بها  تلك الأن�ضطة البيولوجية برتكيز معتدل من الأك�ضجني 

– 5.5 ميلليجرام   3.9 تراوحت قراءته ما بني   والذي  املذاب، 

لكل لرت، كذلك بلغت قراءة الأ�ض الهيدروجيني pH ما بني 7.59 

– 7.93، وتراوحت ن�ضبة امللوحة ما بني 40.3 – 41.1 جزءًا يف 
الألف.

العرب  لتلك الطحالب يف مياه بحر  ورغم امتداد حدوث ازدهار 

وبحر عمان واخلليج العربي ما بني نوفمرب اإىل مايو اإل اأنه مل يذكر 

البحرية يف حالة  الأحياء  اأو  نفوق لالأ�ضماك  اأي  اأْن �ضاحَب ذلك 

ازدهاره مفردًا بعيدًا عن الأنواع الأخرى مثل ثنائية الأ�ضواط.

الإقليمية حلماية  املنظمة  مع  وبالتعاون  واملياه  البيئة  وزارة  تعمل 

ت�ضمن  ال��ت��ي  امل��راق��ب��ة  عمليات  يف  بالتن�ضيق  البحرية  البيئية 

ال�ضتجابة الفورية يف حالة حدوث ظاهرة املد الأحمر، اأو ازدهار 

البحرية  والكائنات  الأ�ضماك  نفوق  وح��الت  النباتية،  الهائمات 

الأخرى. 

 2010 10 و11  مايو  وقد اأظهرت �ضور الأقمار ال�ضناعية بتاريخ 

وجود ن�ضاط بيولوجي )�ضبغات الكلورفيل( على امتداد ال�ضواحل 

الغربية للدولة واملطلة على اخلليج العربي، والتي تدل على وجود 

بحدوثه.  تنذر  اأو  الأحمر  املد  احتمال حدوث  اأو  النباتية  الهوائم 

وكذلك اأظهرت �ضور الأقمار ال�ضناعية وجود تلك ال�ضبغات على 

�ضواحل دولة الكويت وقطر واإيران. 

ال�ضنا�ضي  ح�ضن  مرمي   / الدكتورة  �ضعادة  اأو�ضحت  جانبها  من 

– املدير التنفيذي لل�ضوؤون الفنية بالوزارة اأن وزارة البيئة واملياه 
وانطالقًا من حر�ضها على حتقيق اأهداف م�ضروع اخلطة الوطنية 

واملخت�ضني  الفنيني  من  عمل  فريق  قام  فقد  الأحمر،  املد  لإدارة 

بلدية عجمان بر�ضد  وبالتعاون مع  البحرية  البيئة  اأبحاث  مبركز 

الأن�ضطة  لتلك  تعر�ضت  التي  املناطق  تلك  م��ن  عينات  وجمع 

ومعرفة  ومراقبة  لر�ضد  وذلك  املا�ضية،  الأيام  خالل  البيولوجية 

اأنواع الهائمات النباتية امل�ضببة للظاهرة. 

من  ع��دة  اأن��واع  وج��ود  اأظهرت  التحاليل   اأن  ال�ضنا�ضي  وذك��رت 

)الطحالب  وف�ضيلة  الدياتومات  ف�ضيلة  من  النباتية  الهائمات 

الهرم  �ضل�ضة  مكونات  اأه��م  من  تعترب  والتي  املزرّقة(  اخل�ضراء 

وت�ضكل  املناطق  تلك  يف  البيئي  التوازن  على  تعمل  والتي  الغذائي 

اأنواع الهائمات من الطحالب اخل�ضراء املزرقة ن�ضبة مابني  اأحد 

73-81 % من جمموع العينات.  

خيوط  هيئة  على  وتت�ضكل  اخللية،  وحيدة  الطحالب  هذه  وتعترب 

ن�ضارة غبار  تكوين م�ضتعمرات، ويطلق عليها  تعمل على  وبدورها 

البحر، وتعرف حمليًا ب� “رمل البحر”. ولها دور بيئي فعال حيث 

اإىل  تعمل على تثبيت النيرتوجني يف مياه املحيطات بن�ضبة ت�ضل 

40% وذلك من خالل العمليات الكيميائية يف ظروف بيئية منا�ضبة 

والتي  ع�ضوية  م��واد  اإىل  الع�ضوية   غري  امل��واد  حتويل  طريق  عن 

مواد  اإىل  تتحول  ثم  ومن  البحرية  والنباتات  الهائمات  متت�ضها 

غذائية رئي�ضية مثل الربوتني والأحما�ض الأمونية، اإىل جانب اأنها 

تلعب دورًا كبريًا يف عمليات التمثيل ال�ضوئي.

اإدارة مركز  – مدير  اإبراهيم اجلمايل  الدكتور/  اأكد  من جانبه 

اأبحاث البيئة البحرية اأن هذه الف�ضيلة تنت�ضر يف مياه املحيطات 

�ضا�ضعة  م�ضاحات  ت�ضكل  اأن  وميكن  ال�ضتوائية.  و�ضبه  ال�ضتوائية 

متتد اإىل اآلف الكيلومرتات املرّبعة، واإىل اأعماق قد ت�ضل اإىل 50 

 5 بعد  على  �ضاحل عجمان  على طول  امتداده  لوحظ  مرتًا. حيث 

ميل من ال�ضاطئ، وتبني من خالل الفح�ض املجهري اأن متو�ضط 

عدد خاليا امل�ضتعمرات 210 األف  يف اللرت الواحد.  
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عندما جتعل الطفل جزءًا من احلل عندها قد حتقق وعيًا بيئيًا لديه 

دور املدرسة يف التوعية البيئية

اأن  وميكن   ? التلوث  تقليل  اجت��اه  م�ضوؤوليته  هي  وما   ? البيئة  على 

يتحقق ذلك لو �ضاهمت املدر�ضة باإقامة ن�ضاط غري �ضفي كاأن ي�ضمل 

والقمامة،  النفايات  باملدر�ضة من  املحيطة  ال�ضوارع  لتنظيف  حملة 

احلل  من  ج��زًء  جعله  يف  التلميذ  ي�ضاعد  اأن  ميكن  ذل��ك  وحتقيق 

حلماية بيئته، وبالطبع �ضوف ي�ضجع فيه روح امل�ضاهمة الفردية مع 

اأ�ضرته واجلماعية مع رفاقه التالميذ.

الق�ض�ض  ق��راءة  على  التالميذ  بت�ضجيع  يتعلق  اآخر  دور  للمدر�ضة 

البيئي، ول نن�ضى ا�ضتغالل مادة الإن�ضاء والتعبري من  ذات التوجه 

حول  الق�ض�ض  كتابة  فيهم  حتبذ  للتالميذ  واجبات  اإعطاء  اأج��ل 

من  امللوثات  ن�ضبة  تقليل  اأو  بالبيئة  الإن�ضان  اهتمام  ومدى  الأر�ض 

خالل الرفق بالبيئة وعدم الإ�ضاءة لها . 

اأمام التلميذ للتعبري عن ق�ض�ضه  اإذا تركنا الباب مفتوحًا  بالطبع 

�ضيجعله ي�ضاأل ويت�ضاءل من والديه واإخوته ورفاقه الأكرب �ضنًا عن 

باإمكاننا  البيئة ? وكيف  ينبغي احلفاظ على  البيئة ? وملاذا  ماهية 

امل�ضاهمة ب�ضالمة الأر�ض ?

خلق �ضلوك بيئي �ضليم للطفل له اأثر م�ضتقبلي ي�ضمل حميط وا�ضع 

جليل قد يكون اأفراده اأ�ضحاب قرار يوما ما، وبذلك ن�ضتطيع اإيجاد 

باأ�ض كما يقال،  جمتمع فعال، فاإذا �ضلح الراأ�ض لي�ض على اجل�ضد 

وبهذا ي�ضبح لدينا قادة لهم القدرة على اإيجاد احللول لأي م�ضكلة 

يف  فعلي  ب�ضكل  واملهددة  اهلل  �ضامح  ل  العربية  ببالدنا  تع�ضف  قد 

امل�ضتقبل باملزيد من التغريات املناخية.

لالأ�ضرة دور كبري يف توعية الأطفال وتعليمهم ح�ضن التكيف مع احلياة 

بالأ�ضلوب الأمثل وال�ضحيح الذي يحقق جيل يافع واعي ميتلك ال�ضعور 

بامل�ضوؤولية اجتاه ق�ضايا اإقليمية مثل البيئة وم�ضاكلها القائمة . 

امل�ضوؤولية  قادر على حتمل  تن�ضئة جيل  كيف ميكننا  ال�ضوؤال  ويبقى 

الكاملة ملواجهة خماطر كالتغريات املناخية ? وهل تتحمل الأ�ضرة 

كامل العبء يف التوعية البيئية لالأطفال مبعزل عن دور املدر�ضة ?

اأ�ضبح  لكن  فقط،  تعليمية  كموؤ�ض�ضة  يقت�ضر  املدر�ضة  دور  يعد   مل 

لها دور كبري كموؤ�ض�ضة تربوية يف خلق ال�ضلوكيات اليجابية وتربية 

اجليل الن�ضء وتعليمه اأهمية البيئة واملحافظة عليها يف حياتنا .

 اإن عمل املدر�ضة جنبا جلنب مع البيت يعطي ثماره لبناء اجليل املن�ضود 

واأي�ضا  البيئة  مع  التعامل  يف  الإن�ضانية  والقيم  العادات  ميتلك  الذي 

نتيجة  ح�ضا�ضة  بيئية  لق�ضايا  الت�ضدي  يف  اليجابية  القرارات  �ضنع 

ح�ضهم ووعيهم البيئي الذي غر�ضته فيهم املدر�ضة منذ الن�ضاأة.

لتحقيق هدفنا امل�ضرتك يف ا�ضتعادة ورعاية وحماية العامل الطبيعي 

فاأنه من املهم التوجه لالأطفال وتعليمهم بدًء من الأ�ضرة وتثقيفهم 

من اأجل التفاعل مع املدر�ضة بتقدمي �ضلوك ر�ضيد مع البيئة متمثال 

يف  الطفل  ودم��ج  املدر�ضة،  تنظمها  التي  الفعاليات  يف  بامل�ضاركة 

املدر�ضة  داخ��ل  وم�ضابقات  مهرجانات  اأو  �ضفية  بيئية  ن�ضاطات 

التحدي  روح  الطفل  يف  ينمي  اأن  املمكن  من  خارجها  خميمات  اأو 

مع  واملمار�ضات  بالأن�ضطة  كبري  ب�ضكل  يتاأثر  فاأنه  التلقي  و�ضرعة 

اأقرانه التالميذ.

ل يزال دور املدار�ض يف البالد العربية اجتاه التوعية البيئية فقريا 

تربوية  مناهج  باعتماد  امل��دار���ض  لإدارات  دور  اأي  ي��ربز  ول  ج��دا 

توجيه  اأو   ، �ضفية  كانت  ل��و  حتى  ن�ضاطات  كاإقامة  البيئة  جت��اه 

املياه  باإهدار  املتمثلة  ال�ضيئة  بال�ضلوكيات  التالميذ  لتنبيه  املعلمني 

والورود داخل  الأ�ضجار  الكهرباء بغري حملها وتقطيع  ا�ضتخدام  اأو 

للتالميذ  اجليد  بالإعداد  ي�ضهم  قد  ذلك  كون  وخارجها  املدر�ضة 

لزيادة وعيهم البيئي وتن�ضئتهم كاأدوات ب�ضرية فاعلة يف امل�ضتقبل.

واإتقان  �ضريع  وب�ضكل  يحبونها  اأ�ضياء  يتعلموا  اأن  ميكنهم  الأطفال 

عايل، لذلك فاإن اإعداد جولت خ�ضراء اأو رحالت ميدانية لأجواء 

بعيدا عن املدر�ضة واإجراءاتها ال�ضارمة كزيارات ميدانية حلدائق 

احلدائق  اأو  الزراعية  احلقول  اأو  ال�ضواطئ  اأو  الغابات  اأو  احليوان 

اأو الأنهار يعطي ثماره يف تنمية املواهب للتالميذ واإعداد قدراتهم 

بتفاعلهم اليجابي مع ق�ضايا البيئة. 

الرحالت  تلك  كانت  اإن  وخا�ضة  عملي  جو  يف  اأكرث  الأطفال  يتعلم 

ب�ضحبة احد املعلمني املهتمني ب�ضوؤون البيئة وم�ضكالتها ليكون اأكرث 

قربا من الأطفال وحماولة توجيههم ب�ضرورة املحافظة على الطبيعة 

ومواردها والتحذير من ال�ضلوكيات اخلاطئة التي اأدت لتلوث الأنهار 

وال�ضواطئ والرتبة الزراعية.

عندما جتعل الطفل جزًء من احلل ولي�ض جزءا من امل�ضكلة عندها 

قد حتقق وعيًا بيئيًا كبريًا لديه متمثل يف فهم ملاذا عليه احلفاظ 
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أنواع الشواطئ ودورها يف حتديد
 أنواع األحياء البحرية وبيئتها

البحر  مبياه  الياب�ضة  فيها  تتقابل  التي  املنطقة  هو  ال�ضاطئ 

اأثرًا  الأم��واج  وتوؤثر  املنطقة.  واأ�ضل  نوعية  لختالف  تبعًا  وتختلف 

نوع  من  اأكرث  يظهر  وقد  وطبوغرافيتها.  نوعيتها  حتديد  يف  هامًا 

واحد من ال�ضواطئ يف منطقة معينة. وميكن متييز الأنواع التالية 

يف البحر الأحمر واخلليج العربي: 

الشواطئ الرملية 
واخلليج  الأحمر  البحر  يف  الرملية  ال�ضواطئ  ر�ضوبيات  تتكون 

العربي من اأ�ضل بحري نتيجة تفتيت ال�ضخور واحلفريات والأ�ضداف 

واملرجان ال�ضاطئية ومن ثم تر�ضيبها، وقد تختلط الرمال ذات الأ�ضل 

القاري بن�ضب خمتلفة يف بع�ض املناطق وت�ضمى ال�ضواطئ رملية اإذا 

بلغت اأقطار اأحجام الر�ضوبيات فيها من 2 اإىل 0.062 مليمرت. 

وتعترب اخلوا�ض الفيزيائية لل�ضواطئ الرملية ذات اأهمية ق�ضوى 

للكائنات احلية التي تقطنها نتيجة لعدم الثبات الطبيعي لطبقات 

املد  منطقة  يف  املنك�ضرة  لالأمواج  تعر�ضها  عند  با�ضتمرار  الرمل 

واجلزر. وعند هبوب العوا�ضف ميتد نطاق هذه احلركة اإىل املنطقة 

املوجودة خلف حد املد، لذا فاإن الرياح تعترب عامل 

اأعلى  الواقعة  مهم وموؤثر على الطبقات 

تكون  ما  وغالبًا  واجل��زر.  املد  منطقة 

يف  الأ���ض��ا���ض��ي  ال��ع��ام��ل  ه��ي  العوا�ضف 

الرملية،  ال�ضواطئ  طوبوغرافية  تغيري 

يوم  من  ال�ضواطئ  تتغري  قد  فاإنه  ل��ذا 

ف�ضل  من  اأو  لآخ��ر  �ضهر  من  اأو  لآخ��ر 

لآخر، اأو من �ضنة لأخرى. 

انك�ضار  عن  الناجتة  املياه  جترف 

اإىل  يوؤدي  الرمل مما  الأم��واج حبات 

ك�ضط فعال لها و�ضرعان ما تت�ضاوى 

املياه  ت�ضريف  ال��رم��ال  حركة  من  وينتج  امل�ضتوية  غري  الأ�ضطح 

املوجودة يف هذه املنطقة، لذا عادة ما تخلو ال�ضواطئ الرملية من 

والأرا�ضي  وامل�ضتنقعات  الرملية  احلواجز  تتكون  وقد  امل�ضتنقعات. 

احلواجز  خلف  املتما�ضكة  امل�ضغوطة  الرملية  ال�ضواطئ  يف  امللحية 

فيها  يكون  التي  املناطق  يف  احلواجز  تتكون  ما  وغالبًا  الرملية. 

الفرق بني املد واجلزر قليل مما يوؤدي اإىل تغيري يف جماميع الأحياء 

ال�ضاطئية يف املنطقة. 

اأجريت على عدة �ضواطئ باخلليج  التي  ولقد دلت الدرا�ضات 

50 �ضم يف املنطقة  اإىل  العربي على تغيري عامودي مو�ضمي ي�ضل 

الأحياء  الطبقات متنع  ثبات هذه  ال�ضاطئ، وعدم  لواجهة  العلوية 

تغيري  اإىل  وت��وؤدي  واجل��زر  املد  منطقة  يف  ال�ضتقرار  من  املقيمة 

موقعها اإىل املنطقة العليا ملنطقة املد واجلزر. 

ول حتبذ معظم الكائنات الع�ضوية الرمل غري الثابت حيث يخلو 

من النباتات املثبتة)الطحالب(، وهناك القليل من هذه الطبقات 

ت�ضرتد خ�ضائ�ضها وبذلك ت�ضمح لبع�ض اأنواع الأحياء اأن تقيم فيها 

الرمل  يف  الثقوب  عمل  ل�ضهولة  الأحياء  هذه  وتعي�ض  اأخ��رى،  مرة 
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من  الأنابيب  هذه  تبني  الديدان  من  والعديد  الطني،  انهيار  عند 

حبيبات الرمل اأو الأ�ضداف املك�ضرة وت�ضمى جميع احليوانات التي 

احليوانات  ت�ضمى  بينما   ،  )infauna( ب  الطني  داخل  تعي�ض 

 )epifauna( ب  فيه  الغو�ض  دون  ال�ضطح  على  تتحرك  التي 

 sea( والدفانة البحرية )mud snails( مثل حلزون الطني

هذه  وتقطن  بالطحالب،  الطينية  البيئات  تغطى  وقد   .  )slug
والقواقع   )oysters( املحارات  مثل  مقيمة  حيوانات  البيئات 

)shells(، وقد ي�ضل امتداد هذه امل�ضطحات يف اخلليج العربي 

يف  املزرقة  اخل�ضراء  الطحالب  وتوجد  كيلومرت،   1 من  اأكرث  اإىل 

املنطقة العلوية لها وهنالك 109 نوع من النباتات واحليوانات التي 

تقطن هذه البيئات. 

الشواطئ الصخرية 
تتنوع طبيعة ال�ضخور يف ال�ضواطئ فهناك �ضخور رملية وجريية 

ونارية ومتحولة. وي�ضود ال�ضواطئ ال�ضخرية يف البحر الأحمر واخلليج 

ال�ضخر اجلريي )limestone( وهي عبارة  الغالب  العربي يف 

عن �ضخور برزت نتيجة ارتفاع اأو انخفا�ض م�ضتوى �ضطح البحر، وقد 

وت�ضلدت،  تعفنت  قد  واأ�ضداف  مرجانية  �ضعاب  على  حمتوية  تكون 

وغالبًا ما ت�ضل هذه البيئات بالبيئات الرملية عند حد اجلزر. 

-bal( من  اأحيائية  اأن��واع  على  ال�ضخرية  ال�ضواطئ  وت��دل 

anoid( ملا حتويه من قواقع، ونظرًا اإىل ثبات الطبقات ال�ضخرية 
فاإن اخل�ضائ�ض الفيزيائية تكون ثابتة لالأحياء القاطنة فيها.

تنك�ضر  التي  امل�ضتنقعات  الثقيلة  الهياكل  الأحياء ذات  وت�ضكن 

-bor( عليها الأمواج، وقليل من هذه الأنواع مثل الب�ضر احلفار

ing clams( حتمي نف�ضها من حركة املياه عن طريق احلفر يف 
ال�ضخر والبع�ض يختبئ يف ال�ضقوق اأو بني ال�ضخور اأو اأ�ضفلها مثل 

معظم الأ�ضداف ذات امل�ضراعني )bivalves( ، وهناك بع�ض 

الالفقاريات التي تختبئ خالل الأحياء الع�ضوية املقيمة وخ�ضو�ضًا 

 . )mussels( يف الطحالب وبلح البحر

اأن  وت�ضتطيع بع�ض الأحياء مثل الطحالب وبلح البحر وال�ضلج 

عن  الناجتة  املتتابعة  املتغريات  ق�ضوة  وتتحمل  بال�ضخور  تلت�ضق 

انح�ضار املاء اأثناء اجلزر، حيث يتعر�ض ال�ضخر البارز اإىل الهواء 

)الغالف اجلوي( وقد ي�ضبح حارًا يف ال�ضيف كما قد ي�ضل اإىل 

درجة التجمد يف ال�ضتاء يف �ضمال اخلليج العربي. وقد ي�ضكل جفاف 

ال�ضخر البارز خطرًا على الأحياء التي تقطنها، ولكن عمليات رذاذ 

الأمواج واخلا�ضة ال�ضعرية ت�ضاعد بتخفيف الظروف القا�ضية، كما 

وتعمل يف  املجاورة  ال�ضخور  اأينما وجدت  الطحالب  اأوراق  ترطب 

نف�ض الوقت على حماية الكائنات املتحركة خاللها مثل احللزونات 

)snails( و�ضرطانات البحر ومت�ضاويات الأرجل. 

الشواطئ الطينية
الطينية  بامل�ضطحات  ي�ضمى  ما  اأو  الطينية  ال�ضواطئ  تتوجد 

يف املناطق املحمية من ك�ضر الأمواج )فعل الأمواج( وتتميز بليونة 

طبقاتها، وتتغري اأحجام حبيبات ر�ضوبياتها من الغرين اإىل خليط من 

الغرين والرمل، وتبقى طبقاتها ن�ضبيًا ثابتة نظرًا لعدم تاأثري الأمواج 

عليها، لذا تف�ضلها الكائنات احلية عن ال�ضواطئ الرملية املعر�ضة 

للموج. وتوجد املواد الع�ضوية بوفرة بني حبيبيات ر�ضوبياتها، ولقد 

اأدى �ضكون مياهها وعدم وجود الفراغات بني حبيباتها الدقيقة اإىل 

افتقار ر�ضوبياتها لعمليات التغيري ال�ضريع لالأوك�ضجني.

لقد اأدى عدم ا�ضتواء امل�ضطحات الطينية اإىل تواجد امل�ضتنقعات 

والقنوات بها، وتتعر�ض مياه هذه امل�ضتنقعات اإىل تغيريات عديدة 

وامللوحة.   )ph( الهيدروجيني  الأ���ض  ورقم  احل��رارة  درجة  مثل 

اإىل  املوؤدي  الرئي�ض  املوؤثر  العامل  احلرارة  درجة  يف  التغيري  ويعد 

تغيري موؤقت لرتكيبة جمموعات الكائنات احلية. 

وتتاأقلم الأحياء يف امل�ضطحات الطينية كمثيالتها يف امل�ضطحات 

الأخرى، وعلى �ضبيل املثال يخرج اأحد الأحياء اأنبوبًا على ال�ضطح 

لتنف�ض الأوك�ضجني والغذاء بينما يبقى ج�ضمه خمتبئًا حتت الطني، 

 long necked( الطويلة  الرقبة  ذو  املحار  هذه  اأمثلة  ومن 

clams( . وهناك نوع اآخر يحفر بالطني اأفقيًا بحثًا عن الغذاء 
وي�ضنع  الأنبوبية،  الديدان  مثل  باجلحر  لالحتفاظ  احلاجة  دون 

احليوان جحره ببناء اأنابيب مت�ضلة بال�ضطح ليبقى الطريق مفتوحًا 

التي ي�ضعب عملها يف ال�ضخور اإل لعدد قليل من الأحياء. وت�ضمح 

وخ�ضو�ضًا  ال�ضامة  غري  الغازات  تبادل  بعمليات  الرمل  حبيبات 

الأوك�ضجني، ويختلف عمق الأوك�ضجني الذي يتخلل الطبقات الرملية 

من عدة �ضنتيمرتات اإىل 60 �ضم تبعَا ل�ضدة الأمواج املتك�ضرة على 

اأو الرمادية من الرمل على عدم  ال�ضوداء  ال�ضاطئ. وتدل الطبقة 

و�ضول الأوك�ضجني اإليها. 

وتختلف اأحجام حبيبات الرمل من �ضاطئ لآخر ولهذا تختلف 

املواد  حياة  ق��درة  وب��ذل��ك  ال�ضعريية  اخلا�ضية  مثل  خ�ضائ�ضه 

احليوانات  وحتتاج  اجل��زر  وقت  الرتبة  تنك�ضف  عندما  الع�ضوية 

ال�ضعريية  اأن اخلا�ضية  املاء حيث  لتجد  اإىل عمق �ضغري  اأن حتفر 

ترفع م�ضتوى املاء عن �ضطح البحر، ويف هذه املناطق يكون الرمل 

عملية  اأثناء  احلفرة  وي�ضد  ي�ضقط  ل  بحيث  جدًا  ومتما�ضك  مبلل 

طريقها  تعرف  الأح��ي��اء  معظم  ف��اإن  وبهذا  لها،  احليوانات  حفر 

ال�ضبح  �ضرطان  مثل  اأحياء  البيئات  هذه  وتت�ضمن  ال�ضطح.  اإىل 

واأحياء   )sand dollar( الرمل  ودولر   )ghost crab(

200 نوع من  اأكرث من  واآخ��رون  با�ضون  العامل  اأخ��رى. ولقد ك�ضف 

الأحياء ال�ضغرية يف ال�ضواطئ الرملية باخلليج العربي، حيث يوجد 

اأكرث من 400.000 حيوان يف كل مرت مربع من ال�ضواطئ الرملية 

حجم احليوان 0،5 ·. 



التسمية
املها اأو املهاة يف اللغة العربية تعني ال�ضم�ض وُيقال للكواكب مها ويقال: 

احلجارة  هي  اأي�ضا  واملهاة  مها  م��اوؤه  وكرث  اأبي�ض  اإذا  النقي  للثغر 

ل�ضدة  ت��ربق  التي  البلورة  وامل��ه��اة  البلور،  وه��ي  ت��ربق  التي  البي�ض 

بيا�ضها وقيل: هي الدرة واجلمع مها، وقد ح�ضلت هذه احليوانات 

اللغة  ويف  كالبلور.  الأبي�ض  لونها  ب�ضبب  العربية  باللغة  ا�ضمها  على 

العربية ُيقال لهذه احليوانات اأي�ضا “املارّية” و”الو�ضيحي” لكونها 

ال�ضم  ُي�ضتق  الوح�ض.  بقر  وكذلك  بعد،  على  من  الروؤية  وا�ضحة 

مبعنى  “اأوروك�ض”،  اليونانية  الكلمة  من  احليوانات  لهذه  العلمي 

بع�ض  “اأبي�ض”. ويف  و”ليوكوريك�ض” مبعنى  “ظبي”،  “غزال” اأو 
اللغات الأوروبية ُت�ضمى هذه احليوانات اأي�ضا باملها الأبي�ض. 

البقريات،  لف�ضيلة  املنتمية  الظباء،  اأنواع  اإحدى  هي  العربية  املها 

ينتهي  وذيل  م�ضتقيمة  طويلة  وقرون  كتفيها  على  مميز  �ضنام  ذات 

وهو  جميعها،  املها  اأن���واع  اأ�ضغر  النوع  ه��ذا  ُيعترب  �ضعر.  بخ�ضلة 

بني  ما  وب��الد  العربية  اجل��زي��رة  �ضبه  و�ضهوب  �ضحاري  ي�ضتوطن 

النهرين و�ضوريا وفل�ضطني وم�ضر.

تعترب املها العربّية نوعا مهددا بالنقرا�ض، اإذ اأنها ُت�ضّنف على اأنها 

الداخلة  الأوىل من احليوانات  الدرجة  املو�ضوعة �ضمن  الأنواع  من 

املهددة  بالأنواع  الجت��ار  حلظر  الدولية  التفاقية  حماية  نطاق  يف 

اأوائل  خالل  الربّية  يف  فعليا  انقر�ضت  قد  وكانت   ،)CITES(

عقد ال�ضبعينات من القرن الع�ضرين عندما قتل اأخر واحد منها يف 

اأعيد  وقد  العمانّية.  ال�ضعودّية  احلدود  على  اخلايل  الربع  �ضحراء 

اإدخال املها العربّية اإىل بع�ض موائلها الطبيعّية منذ ثمانينات القرن 

ذاته، بعد اأن مت اإكثارها يف حدائق احليوانات واملحميات اخلا�ضة. 

اإّل اأن جناح هذه العملّية كان متفاوتا.

راأ���ض يف   1100 بحوايل   2008 عام  احليوانات  هذه  ُق��ّدرت جمهرة 

الربية، وما بني 6000 و 7000 راأ�ض يف الأ�ضر حول العامل، يف حدائق 

يف  الغريبة،  احليوانات  تربية  ه��واة  وعند  املحميات،  احليوانات، 

منطقة ال�ضرق الأو�ضط خ�ضو�ضا، وبالتحديد يف �ضوريا، البحرين، 

قطر، والإمارات العربية املتحدة، حيث يتم الحتفاظ بهذه احليوانات 

يف حظائر كبرية م�ضيجة ت�ضتطيع فيها اأن تعدو وتتنقل براحة. 

ومّت اختيار مها عربية قطرية ُتدعى “اأوري-Orry” كجالب احلظ 

كذلك  الدوحة،  يف   2006 لعام  الآ�ضيوية  الألعاب  ل��دورة  الر�ضمي 

ك�ضعار  مها عربية  راأ�ض  �ضورة  القطرية  اجلوية  ت�ضتخدم اخلطوط 

لها، وهي مر�ضومة على ذيل جميع الطائرات التابعة لها.

حراب  اأب��و  ومها  احليوانات  ه��ذه  بني  حا�ضل  اختالط  هناك  ك��ان 

ب�ضبب اأن كالهما حمل ال�ضم العلمي ذاته نتيجة خلطاأ اأحد علماء 

احليوانات يف الت�ضنيف، قبل اأن يتم ت�ضحيح هذا الأمر بعد فرتة. 

تعترب املها العربية من اأكرث احليوانات املج�ضدة يف ال�ضعر العربي، 

خ�ضو�ضا الغزيل منه، لأ�ضباب متعلقة بهيئتها التي نظر اإليها كثريون 

على اأنها جت�ضيد للجمال والنقاوة.

مهدد باالنقر��ض

املها العربية..
 تدق  ناقوس اخلطر
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االنتشار والمسكن
كانت املها العربية منت�ضرة فيما م�ضى يف الق�ضم الأكرب من ال�ضرق 

1800 كانت ل تزال تعي�ض يف �ضيناء، جنوب  الأو�ضط، وبحلول عام 

واأغلب  ال�ضورية،  والبادية  العراق  معظم  الأردن،  �ضرق  فل�ضطني، 

اأنحاء �ضبه اجلزيرة العربية. وخالل القرن التا�ضع ع�ضر والع�ضرين 

اإىل  له  �ضمايل  حد  اأق�ضى  و�ضل  حتى  كبري  ب�ضكل  موطنها  تراجع 

احلدود ال�ضمالية لل�ضعودية حالّيا، وبحلول عام 1914 

كان هناك القليل جدا من هذه احليوانات خارج 

ال�ضعودية، ويف الثالثينات وردت تقارير قليلة 

جدا تفيد بوجود ب�ضعة روؤو���ض فقط يف 

العقد  ذلك  اأوا�ضط  وبحلول  الأردن، 

اإل  تتواجد  العربية  املها  تكن  مل 

�ضمال  يف  النفود  �ضحراء  يف 

والربع  ال�����ض��ع��ودي��ة  غ���رب 

اخلايل يف اجلنوب. 

السلوك
لتقبع  الطرية  الرتبة  يف  ب�ضيطا  اأفحو�ضا  بحفر  العربية  املها  تقوم 

وت�ضرتيح فيها. وهي قادرة على حتديد موقع الأمطار البعيدة التي 

املطر.  يحثها  التي  النمو  النباتات حديثة  على  تقتات  كي  بها  تلحق 

واأخ��ر، فقد  ب�ضكل كبري بني قطيع  القطيع  الأف��راد يف  يختلف عدد 

اأن املعدل يف  اإل  100 راأ�ض،  وردت تقارير تفيد بوجود قطعان ذات 

النوع  العازبة من هذا  الذكور  ُتن�ضاأ  ل  اأقل.  اأو  اأفراد   10 هو  العادة 

كما  الأخ��رى،  الظباء  اأن��واع  من  العديد  كما  بها  خا�ضة  قطعان  اأي 

هذه  متيل  ن��ادر.  امل�ضيطر  للذكر  الن��ع��زايل  املناطقي  ال�ضلوك  اأن 

احليوانات اإىل اأن تبقى على ات�ضال ب�ضري ببع�ضها البع�ض، حيث 

الإناث  وتبقى  القطيع  و�ضط  يف  لها  مركزا  اخلا�ضعة  الذكور  تتخذ 

على الأطراف. وبحال انف�ضلت الذكور اأو �ضردت عن القطيع، فاإنها 

تعود لتزور اأخر موقع كان القطيع فيه وتبقى هناك مبفردها اإىل اأن 

ُين�ضاأ الذكر امل�ضيطر حوزا خا�ضا به  اإىل ذات املكان.  يعود القطيع 

يف اأف�ضل مناطق الرعي، بينما تبقى الذكور العازبة منعزلة. وُتن�ضاأ 

هذه احليوانات ت�ضل�ضال هرمّيا للهيمنة فيما بني بع�ضها، حيث يعرب 

كل منها عن هيمنته على الفرد الأدنى منه مرتبة عن طريق اإ�ضارات 

ج�ضدية، جتعلها تتفادى القتال مع بع�ضها والذي ميكن اأن يوؤدي اإىل 

اإ�ضابتها بجراح بالغة من قرون خ�ضمها احلادة. وت�ضتخدم الذكور 

النادرة يف  البقاء  للدفاع عن موارد  �ضواء قرونها  والإناث على حد 

منطقتها ال�ضغرية �ضد الغرباء. 

الوصف
ويبلغ  الكتف،  عند  اإن�ضًا(   39( املرت  حوايل  العربّية  املها  علّو  يبلغ 

املها  لون  يكون  تقريبا(.  رطل   154( كيلوغراما   70 ح��وايل  وزنها 

العربّية اأبي�ض كليا يف معظم اجل�ضد عدا اجلزء ال�ضفلي والقدمني 

التي تكون بنّية اللون، كما ومتتلك خطوطا �ضوداء حيث يلتقي الراأ�ض 

بالعنق وعلى اجلبهة والأنف، وللجن�ضني قرون طويلة حلقّية منحنية 

بع�ض ال�ضيء يرتاوح طول كل منها ما بني 50 اإىل 75 �ضنتيمرتا )20 

اإىل 30 اإن�ضا(.

تتغّذى املها العربّية على الب�ضالت والأع�ضاب واأوراق الأ�ضجار، وهي 

مت�ضي �ضاعات النهار ت�ضرتيح جتنبا للحرارة املرتفعة، كما وت�ضتطيع 

ثم  ومن  الأمطار  فيها  ت�ضاقطت  التي  املناطق  حتديد  الظباء  هذه 

اأظهرت  فقد  وا�ضع،  جتوالها  نطاق  ف��اإن  وبالتايل  اإليها،  النتقال 

 3،000 عن  يزيد  جتواله  نطاق  اأن  ُعمان  يف  القطعان  لأحد  درا�ضة 

كيلومرت مرّبع. 

العربية  للمها  الوحيد  املفرت�ضة  املخططة  وال�ضباع  الذئاب  تعترب 

يف  �ضنة   20 قرابة  العربي  املها  وُيعّمر  الإن�ضان.  جانب  اإىل  حالّيا، 

الأ�ضر ويف الربية كذلك الأمر اإن توافرت له الظروف املنا�ضبة،اأما يف 

فرتات اجلفاف فاإن اأمد حياة هذه احليوانات ينخف�ض ب�ضكل ملحوظ 

كنتيجة لقلة التغذية واجلفاف. ومن اأ�ضباب النفوق الأخرى عند هذه 

ل�ضعات  بع�ضها،  مع  قتالها  ب�ضبب  الذكور  عند  اجلراح  احليوانات؛ 

الأفاعي، الأمرا�ض والأوبئة، والغرق عند حدوث الفي�ضانات. 

هذه  ي�ضطادون  النفط  �ضركات  ومتعهدي  ال��ع��رب  الأم���راء  اأخ��ذ 

احليوانات يف منت�ضف الثالثينات، با�ضتخدام ال�ضيارات والأ�ضلحة 

النارية، وذلك لف�ضح املجال حلفر الآبار ل�ضتخراج النفط املكت�ضف 

حديثا، وكانت هذه العمليات �ضخمة للغاية حيث قيل اأن بع�ض الأمراء 

ا�ضتخدموا قرابة 300 �ضيارة ل�ضتئ�ضال هذه الظباء من اأرا�ضيهم. 

كانت اجلمهرة ال�ضمالية من املها العربية قد انقر�ضت بحلول عام 

قبل  الربية،  املتبقية يف  الوحيدة  املها  تقرير عن  اأخر  وورد   ،1950

تنفيذ عمليات اإعادة الإدخال، عام 1972. 

تف�ضل هذه احليوانات اأن تقطن ال�ضحاري احل�ضوية اأو ذات الرمل 

القا�ضي، حيث ت�ضتطيع اأن تعدو وتهرب ب�ضهولة من معظم اأعدائها 

من املفرت�ضات وال�ضيادين الب�ضر املرتجلني. اأما يف ال�ضعودية حيث 

يف  تعي�ض  كانت  احليوانات  ه��ذه  ف��اإن  الرملية،  ال�ضحاري  تنت�ضر 

املناطق ذات الرمل القا�ضي، اأي يف امل�ضطحات بني الكثبان والتالل. 

السلوك والعادات
الحمية

تقتات  اأنها  اإل  اإج��م��اًل،  الأع�ضاب  من  العربية  املها  حمية  تتاألف 

اأي�ضًا على جمموعة وا�ضعة من النباتات الأخرى، التي ت�ضمل اأوراق 

الأ�ضجار، الب�ضالت، احل�ضائ�ض، الدرنات، الفاكهة، واجلذور. تتبع 

قطعان املها العربي الأمطار النادرة حتى تقتات على الأع�ضاب التي 

يحثها املطر على النمو. ت�ضتطيع هذه احليوانات ال�ضتمرار لأ�ضابيع 

من دون �ضربة ماء. 



احملميات الطبيعية...
 حفاظ على احلياة الفطرية

اأ�ضحت املحميات الطبيعية حمل اهتمام معظم دول العامل يف 

العقود الأخرية، ملا لها من اأهمية بالغة يف عملية �ضون احليوانات 

الأهمية  وذات  ال��ن��ادرة  النباتات  واأن����واع  ب��الن��ق��را���ض  امل��ه��ددة 

القت�ضادية. وللمحميات الطبيعية اأي�ضًا دور هام يف تعزيز التنمية 

امل�ضتدامة للحفاظ على املوارد الطبيعية و�ضون احلياة الفطرية.

فكرة  هي  الطبيعية  املحميات  اإقامة  فكرة  اأن   من  بالرغم 

نظرًا  املا�ضي،  القرن  بداية  منذ  اإحلاحًا  ازدادت  اأنها  اإل  قدمية، 

للخلل الوا�ضح الذي اأ�ضاب العالقة بني الإن�ضان وبيئته الطبيعية، 

للموارد  الر�ضيد  وغري  والكثيف  امل�ضتمر  ال�ضتنزاف  عن  والناجت 

من  كثري  يف  البيئية  النظم  تدهور  اإىل  اأدى  ما  وه��و  الطبيعية، 

احلية  الكائنات  اأن��واع  من  العديد  انقرا�ض  واإىل  العامل،  مناطق 

�ضواًء احليوانية اأو النباتية. وبالتايل فاإن الهدف الأ�ضا�ضي لإقامة 

اأهميته  يتمثل يف  العامل  دول  من  دولة  اأية  الطبيعية يف  املحميات 

كنظام بيئي متكامل ملا حتتويه من حياة وتنوع بيولوجي.

المناطق المحمية
اأكرث من قرن  اإىل  يعود  املناطق املحمية مفهوم قدمي  مفهوم 

وامل�ضتك�ضفون  واجليولوجيا  اجلغرافيا  علماء  ق��ام  فقد  م�ضى. 

الغنية  اأو  اخلالبة  الطبيعة  ذات  املناطق  بع�ض  بتحديد  القدامى 

وبع�ض  ال�ضمالية  اأمريكا  فى  وطنية  كمنتزهات  الربية  باأحيائها 

والتنزه  لرتيادها  قواعد  وو�ضعوا  والأفريقية،  الأوروب��ي��ة  ال��دول 

الطيور  �ضيد  عدم  معينة،  طرق  فى  بال�ضري  اللتزام  )مثل  فيها 

تطور  ولقد  فيها..الخ(.  املخلفات  اإلقاء  وعدم  فيها،  واحليوانات 

مفهوم املناطق املحمية منذ ذلك الوقت تطورًا كبريًا. 

اإىل  املحمية  املناطق  الطبيعة  ل�ضون  الدويل  الحتاد  ويق�ضم 

�ضتة اأنواع رئي�ضية:

يتم  اأي  املطلق،  باملعنى  ب��راري  منطقة  طبيعية/  1.حممية 

اإدارتها لأغرا�ض علمية اأو للر�ضد البيئي فقط. 

2.متنزهات وطنية، اأر�ضية اأو �ضاحلية، يتم اإدارتها لأغرا�ض 

التعليم والبحث العلمي والرتويح وال�ضياحة باأ�ضلوب علمي لتجنب 

حدوث اأية اآثار �ضلبية على النظم البيئية فيها. 

3.الآثار الطبيعية والتاريخية. 

4.موائل الأنواع املختلفة، وهى مناطق يتم اإدارتها لال�ضتخدام 

الر�ضيد ملواردها. 

م. اإبراهيم اأحمد خلوتي

اإدارة التنوع البيولوجي واملحميات الطبيعية

�لتو�زن �لبيئي
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يف  والتنويع  الدولة  يف  اخل�ضراء  الرقعة  زي��ادة  حيث  من  الدولة، 

اأ�ضنافها، وتكييف الكثري من هذه النباتات املثمرة لإنتاج الثمار يف 

الظروف املناخية ال�ضعبة.

الدولة  �ضيا�ضة  يوؤكد  الطبيعية  املحميات  ه��ذه  قيام  اإن  كما 

ومواردها احليوانية،  الطبيعة  على  املحافظة  القائمة على �ضرورة 

و�ضون اأنواع ال�ضاللت احليوانية القابلة لالنقرا�ض، والطيور املقيمة 

واملهاجرة، وهي ال�ضيا�ضة التي حظيت باحرتام العامل واإعجابه.

اأن  ال��دوام  على  اعتربت  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن 

املحميات  اإن�ضاء  الفطرية من خالل  املحافظة على احلياة  هدف 

هو هدف اآ�ضا�ضي �ضمن ا�ضرتاتيجية احلكومة الحتادية. 

من  كبرية  جمموعة  اإن�ضاء  املا�ضية  ال�ضنوات  �ضهدت  وق��د 

املحميات الطبيعية، الربية والبحرية، وو�ضع العديد من اخلطط 

الأنواع املهددة بالنقرا�ض،  التي �ضممت حلماية بع�ض  والربامج 

اإيل  الرامية  والنظم  والقوانني  الت�ضريعات  من  العديد  واإ�ضدار 

اأهمها القانون الحتادي  البيئة ب�ضكل خا�ض وكان  املحافظة على 

رقم )23( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن ا�ضتغالل وحماية وتنمية الرثوات 

املائية احلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، والقانون الحتادي 

والقانون  وتنميتها،  البيئة  حماية  ب�ضاأن   1999 ل�ضنة   )24( رقم 

الحتادي رقم )11( ل�ضنة 2002 يف �ضاأن مراقبة وتنظيم الجتار 

من  والعديد  بالنقرا�ض،  املهددة  والنباتات  احليوانات  ب��اأن��واع 

القوانني والقرارات والنظم.

2-االهتمام بالمناطق ذات التنوع البيولوجي الغني 
وتنميتها

املناطق  من  كبرية  جمموعة  اإقامة  املا�ضية  ال�ضنوات  يف  مت 

الدولة  يف  املحمية  املناطق  وتنق�ضم  البحرية.  و  الربية  املحمية، 

املناطق   )1( هما:  رئي�ضيني  ق�ضمني  اإىل  القانونية  ال�ضفة  ح�ضب 

املحمية  املناطق   )2( و  القانون،  مبوجب  ر�ضميًا  املعلنة  املحمية 

غري املعلنة ر�ضميًا والتي ت�ضري فيها كافة الأحكام التي ت�ضري يف 

املناطق املعلنة.

عدد املحميات الطبيعية يف الدولة مبوجب البيانات الإح�ضائية 

التي اأمكن الو�ضول اإليها بلغ  60 حممية طبيعية ) منها 38 حممية 

برية و 21 حممية بحرية وحممية واحدة برية – بحرية م�ضرتكة(  

6174  كيلومرت مربع،  تبلغ م�ضاحتها الإجمالية التقديرية حوايل 

حوايل  البالغة  الدولة  م�ضاحة  من  تقريبًا   %6 ت�ضكل  فهي  وبذلك 

83،600  كيلومرت مربع . 

خا�ضة عن الأنواع املهددة بالنقرا�ض.

7.تن�ضيط حركة ال�ضياحة البيئية. 

المحميات الطبيعية في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة

حظيت جهود حماية البيئة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

الربية  الفطرية،  باحلياة  الهتمام  وك��ان  ومبكر،  بالغ  باهتمام 

والبحرية، من اأوائل الق�ضايا التي حظيت بهذا الهتمام، و�ضكلت 

اأحد الأركان التي قامت عليها �ضيا�ضة الدولة يف هذا املجال. 

مع  يتما�ضى  الإم���ارات  دول��ة  يف  الطبيعية  املحميات  قيام  اإن 

الإم��ارات  لدولة  الر�ضيدة  ال�ضيا�ضة 

يف  البيئي  التخطيط  واجت��اه��ات 

5.مناطق طبيعية جذابة، مثل املناطق اجلبلية اأو ال�ضاحلية..

الخ التى مت تنميتها باأ�ضلوب ر�ضيد بوا�ضطة ال�ضكان، ويجب اإدارتها 

باأ�ضلوب بيئي منا�ضب للحفاظ على جمالها. 

بع�ض  مثل  الطبيعية،  للموارد  املنتجة  املحمية  6.امل��ن��اط��ق 

اإدارتها ل�ضتغالل مواردها  ، والتي يجب  الغابات وامل�ضايد ..الخ 

باأ�ضلوب م�ضتدام. 

أهم مبررات إقامة المحميات الطبيعية
1.حماية الأنواع الفطرية والنباتية واحليوانية املهددة بالنقرا�ض وتنميتها.

2.اإعادة التوازن البيئي املفقود يف منطقة املحمية والبيئة املحيطة.

3.حماية وتنمية الأنواع احليوانية والنباتية ذات القيمة القت�ضادية 

اأو يف جمال ت�ضنيع  الزراعة  اأو املحتملة، �ضواء يف جمال  الفعلية 

الدواء، اأو ال�ضياحة البيئية وغريها.

4.اإعادة التوازن البيئي الدقيق واملفقود بني مكونات البيئة املختلفة. 

5.تنمية اأعداد حيوانات ال�ضيد ب�ضكل يتيح لهواة ال�ضيد والقن�ض 

ممار�ضة هوايتهم باعتدال دون اخلوف من تعري�ضها لالنقرا�ض 

نتيجة لهذه الهواية.

امليدانية،  الدرا�ضات  لإجراء  والباحثني  للعلماء  الفر�ضة  6.اإتاحة 

5859

2
0

1
0

-
و 

ي
ن
و

ي
 -

س 
�
م

خلا
 ا

د
د

ع
ل
ا

w
w

w
.b

e-
at

i.
co

m

ي
لبيئ

ن �
و�ز

�لت

58



التكاثر 
تلقى  واإناث.  الأنواع يف جن�ضني منف�ضلني ذكور  توجد معظم 

الإناث البي�ض يف املياه كما تلقى الذكور حيواناتها املنوية اأي�ضًا يف 

املياه ليحدث الإخ�ضاب. فى بع�ض الأحوال حتفظ الإناث البي�ض 

اأجزاء  القدرة على تكوين  لها  الأنواع  القاع حلمايتها، ومعظم  يف 

اأفراد جديدة ل  لإنتاج  اأو  املفقود  بدياًل عن اجلزء  �ضواء  جديدة 

جن�ضيًا حيث يتكون حيوان جديد من كل قطعة.

الغذاء 
يتكون غذاء جنم البحر من رخويات بحرية، مف�ضليات اأرجل، 

ال�ضائعة،  الوجبات  من  املحار  ويعترب  اأخ��رى.  حيوانات  اأو  دي��دان 

حيث ي�ضعد جنم البحر على املحار  ويكون ج�ضمه منثنيًا ك�ضنام 

ال�ضد،  يبداأ عملية  ثم  املحار  الأنبوبية مب�ضراعي  اأقدامه  ويل�ضق 

ال�ضد من قبل  . فيبقي  لهذا يقفل املحار م�ضراعيه قفاًل حمكمًا 

تقفالن  اللتان  الع�ضلتان  تتعب  امل�ضراعني حتى  البحر على  جنم 

امل�ضراعان  ينفرج  وعندما  النهاية.  يف  وترتخيان  امل�ضراعني، 

يقلب جنم البحر اجلزء ال�ضفلي من معدته اإىل اخلارج من خالل 

الفم، ويحيط بالأجزاء الرخوة من املحار ويه�ضمه. وتعود املعدة 

اإىل خم�ضة  اإىل اجل�ضم، ومتر هذه املواد  باملواد امله�ضومة جزئيًا 

ياأخذ  ول  للمعدة،  العلوي  باجلزء  تت�ضل  ه�ضمية  غدد  من  اأزواج 

قابلة  الغري  امل��واد  من  القليل  اإل  الطريقة  هذه  من  البحر   جنم 

لله�ضم وهذا يف�ضر حقيقة وهي عدم وجود اأمعاء تقريبًا، وعندما 

ياأكل جنم البحر حمارًا �ضغريًا فقد ياأخذ احليوان كله اإىل املعدة، 

ثم يقذف بال�ضدفة من الفم بعد ذلك.

كم هو جميل روؤية اإبداع اخلالق يف خلق الكائنات، وكم هو اأجمل 

الوقوف للحظة تتاأمل وتفكر باأ�ضرار احلياة. فلو تاأملنا ال�ضاطئ مبا 

فيه من كائنات �ضÔى اإبداع يفوق الو�ضف، فنجم البحر ذاك الكائن 

العجائب  طياته  يف  ويحمل  ال��رائ��ع   الهند�ضي  ب�ضكله  يتميز  ال��ذي 

والغرائب، فما هو �ضر هذا الكائن ? وما هو جنم البحر ?

يتميز  اجللد،  �ضوكيات  �ضعبة  اإىل  ينتمي  لف��ق��اري،  مائي  حيوان 

ت�ضتخدم  دقيقة  )اأنابيب(  اأنيبات  على  حتتوي  التي  املتعددة  باأذرعه 

للحركة ولاللت�ضاق بال�ضطوح، وهي موزعة على هيئة �ضفني يف كل قدم.

يحتوي على جهاز  لكنه   ،Æدم��ا اإىل وجود  البحر  يفتقر جنم    

ع�ضبي م�ضتقل. والتكاثر يف هذه ال�ضعبة جن�ضي ول ميكن التفريق 

عديدة  جوانب  وهناك  اخلارجي.   ال�ضكل  من  والأنثى  الذكر  بني 

نلتم�ض من خاللها اإبداع اخلالق يف ال�ضكل وطريقة الغذاء والتكاثر 

الشكل 
الأطراف،  مدببة  جرييه  ب�ضويكات  مغطى  البحر  جنم  جلد 

وله القدرة على النثناء لدرجة لباأ�ض بها لأن الألواح ال�ضلبة التي 

رخوة  اأن�ضجة  بوا�ضطة  ببع�ضها  مت�ضلة  اخلارجي  ال�ضطح  تغطي 

تت�ضلب بعد موت احليوان، كما اإن جنم البحر له القدرة على ف�ضل 

اأذرعه اخلم�ضة الواحدة بعد الأخرى عند وجود اخلطر وللتخل�ض 

من اأعدائه،  لتعود وتنمو له اذرع جديدة. وينمو جنم البحر اإىل 

يف  قر�ض  من  احليوان  ج�ضم  ويرتكب  �ضم.   40 اإىل  ي�ضل  ط��ول 

و�ضطه فتحه الفم، ويتفرع من هذا القر�ض خم�ضة اأذرع مت�ضابهة 

ويوجد على ج�ضمه عدد كبري من  ومت�ضاوية طول وحجما،  �ضكال 

ال�ضفائح ال�ضلبة تربز منها اأ�ضواك وكثريًا ما تعلق بها الأع�ضاب 

واحل�ضائ�ض لذا جند هذا احليوان قد زود ج�ضمه باأع�ضاء �ضغرية 

ت�ضبه امللقط يحافظ بها على نظافته مما علق به.

جنم البحر
ÖFوال¨را ÖFاé©يات¬ الW ‘ ملëسر ي�

هدi الكعبي

وRارة البيÄة وامليا√
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بن∂ �Ÿع∏ومات



 øة عHا``LE’وا ºق`ا’تهe سرûيئت« لنH ة∏``› Aلق`را IرM ةMساùe

اC�سئ∏تهº وا�ستùØساراتهM ºو∫ ت∏∞ اŸوVسوعات اŸت©∏قة Hالبيئة

   be-ati@alsada.ae  :نا©e سلUل∏توا

cي∞ تت©∏º الطيور?

A�د �لقرjبر

الطيور تشبه البشر في 
طريقة التعلم

يف بحث جديد تبني للعلماء اأن اأدمغة الطيور تعمل بكفاءة عالية 

ويوؤكد  بها،  املحيطة  بالأ�ضوات  تتاأثر  اأنها  يعني  مما  التغريد،  اأثناء 

الب�ضر! ويحدث يف دماغها  الغناء مثل  تتعلم  اأن الطيور  البحث  هذا 

ن�ضاط اأثناء تعلم التغريد وهذا من عجائب الطيور ف�ضبحان اهلل!

فالببغاء ت�ضتطيع اأن تقلد الأ�ضوات التي ت�ضمعها، وقد ا�ضتخدم 

العلماء اأجهزة مغناطي�ضية لر�ضد وحتليل دماÆ الطيور اأثناء التعلم، 

وقالوا اإن الطيور واحليوانات واحل�ضرات تتاأثر بالرتددات ال�ضوتية، 

اأن  اإل  ال��رتددات وحتليلها،  وقد يكون لديها قدرة على معاجلة هذه 

لإخافة  الفرا�ضة  ت�ضتخدمها  بدايتها.طريقة  يف  زال��ت  ل  الأب��ح��اث 

املفرت�ضني لتنجو بحياتها.
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