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كلمة معالي الوزيــــــــر
لطالمــا كانــت البيئــة علــى رأس أولويــات دولــة

هــذا التقريــر الضــوء علــى أبــرز لجهــود التــي قامــت بهــا

اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجـ ً
ـزءا مــن إرثهــا الحضــاري،

الدولــة لالســتجابة لتلــك الضغــوط والتأثيــرات ،وعلــى

فأنشــأت مــن أجــل المحافظــة عليهــا وتنميتهــا األطــر

الفجــوات التــي ال تــزال قائمــة ،والتــي نعمــل علــى

المؤسســية والتشــريعية ،ونفــذت العديــد مــن

مواصلــة جهودنــا لجســرها فــي المرحلــة القادمــة.

المبــادرات والمشــاريع الناجحــة.

الضغــوط والتحديــات ال يتوقفــان ،وكذلــك الجهــود،

منــذ أن بــدأت بــوادر االهتمــام العالمــي بقضيــة التغيــر

ولذلــك فنحــن عازمــون علــى المضــي قدمـ ًـا الســتكمال

المناخــي ،ركــزت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

مــا بدأنــاه ،واســتنباط المزيــد مــن الحلــول والوســائل

اهتمامهــا علــى المشــاكل والتحديــات المتعلقــة بالتغيــر

الســتثمار مواردنــا بحكمــة بالغــة وعلــى نحــو مســتدام،

المناخــي ،بالتــوازي مــع اهتمامهــا بالقضايــا البيئيــة

لتعزيــز االســتدامة البيئــة فــي دولــة اإلمــارات وإثــراء

األخــرى .وقــد بــرز هــذا االهتمــام جليـ ًـا فــي العــدد الكبيــر

تجربتنــا الرائــدة بالمزيــد مــن اإلنجــازات ،مســتندين

مــن االســتراتيجيات والمبــادرات والمشــاريع المتعلقــة

فــي ذلــك إلــى اإلبــداع واالبتــكار والعلــوم المتقدمــة

باالســتجابة لتلــك التحديــات.

وأفضــل الممارســات ،وتوظيــف طاقــات شــباب

يأتــي هــذا التقريــر لرصــد المتغيــرات فــي حالــة البيئــة

اإلمــارات وإمكانياتهــم لتحقيــق مــا نصبــو إليــه أهــداف.

فــي الدولــة فــي الســنوات األخيــرة ،ومــا أفرزتــه مــن

ـدي القــارئ الكريــم اإلصــدار الثاني
ونحــن إذ نضــع بيــن يـ ّ

ضغــوط وتأثيــرات ،والتدابيــر واإلجــراءات متعــددة

ً
مصــدرا
مــن تقريــر حالــة البيئــة ،فإننــا نأمــل أن يكــون

المســتويات التــي اتخذتهــا لمواجهــة تلــك الضغــوط

ً
ً
ودافعــا ّ
جميعــا لمواصلــة
يحفزنــا
للمعرفــة واإللهــام،

والحــد مــن تأثيراتهــا ،وتحويلهــا الى فرص تنموية تســهم

عملنــا الجــاد لحمايــة بيئتنــا ،واالنتقــال إلــى حيــاة

فــي تحقيــق رؤيــة اإلمــارات  2021وأهــداف األجنــدة

ومجتمعــات أكثــر اســتدامة.

الوطنيــة للرؤيــة ،واألجنــدة الخضــراء  ،2030والغايــات
ذات الصلــة بالبيئــة والتغيــر المناخــي فــي أهــداف

د .ثانـــــــــي بن أحمـــــــد الزيـــــــودي

األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،حيــث يســلط

وزيـــــــر التغيـــــــر المنـــــاخي والبيئــــة
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حظــي موضــوع حمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا

ويعد تقرير حالة البيئة أداة مهمة لواضعي السياسات

وتنميتهــا فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة

وصنــاع القــرار ،تســاعد علــى تحليــل الفجــوات الحاليــة

بالكثيــر مــن االهتمــام والرعايــة منــذ تأســيس الدولــة

والعمــل علــى ســدها فــي المســتقبل .وهــو يشــكل

عــام  .1971ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى االلتــزام

– فــي الوقــت نفســه  -مرجعـ ًـا أساسـ ً
ـيا للمتخصصيــن

السياســي والنهــج الحكيــم الــذي أرســاه الوالــد

والباحثيــن والطــاب فــي هــذا المجــال.

المؤســس المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان.

يســتعرض اإلصــدار الثانــي مــن تقريــر حالــة البيئــة أهــم

وعلــى ذات النهــج أكملــت الدولــة مســيرتها فــي

المســتجدات فــي البنيــة التشــريعية البيئيــة ،واإلدارة

المحافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا وتنميتهــا ،مــن خــال

البيئيــة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،عبر اســتعراض

وضــع األطــر التشــريعية والمؤسســية التــي تخــدم

أهــم القضايــا البيئيــة والضغــوط والتحديــات التــي

البيئــة ،واالســتجابة للضغــوط والتحديــات البيئيــة

تواجههــا فــي مختلــف المجــاالت كالتنــوع البيولوجــي،

مــن خــال وضــع وتنفيــذ االســتراتيجيات والخطــط

والثــروة الزراعيــة ،والثــروة الحيوانيــة ،واســتدامة البيئــة

والمشــاريع المالئمــة.

البحريــة والســاحلية ،وجــودة الهــواء ،والتغيــر المناخــي،

ويأتــي تقريــر حالــة البيئــة لرصــد الواقــع البيئــي فــي

والمــوارد المائيــة ،والكيماويــات ،وإدارة النفايــات.

الدولــة ومــا تتعــرض لــه البيئــة مــن ضغــوط وتحديــات

كمــا يســتعرض التقريــر أهــم الجهــود واألنشــطة

حاليــة ومســتقبلية ،وإبــراز الجهــود التــي بذلتهــا

التــي قامــت بهــا الدولــة لالســتجابة لتلــك الضغــوط

لالســتجابة لتلــك التحديــات.

والتحديــات.
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المنهجية المستخدمة
في اعداد التقرير
بعــد االطــاع علــى أفضــل الممارســات عالميـ ًـا إلعــداد
تقاريــر حالــة البيئــة والمنهجيــات التــي تــم اتباعهــا ،تــم
إعــداد تقريــر حالــة البيئــة لدولــة اإلمــارات العربيــة
ً
وفقــا لمنهجيــة DPSIR
المتحــدة – اإلصــدار الثانــي،
وهــي منهجيــة دوليــة معتمــدة مــن برنامــج األمــم
المتحــدة للبيئــة ،تــم االســتناد إليهــا فــي اإلصــدار
األول لتقريــر حالــة البيئــة للدولــة ،مــا يضمــن اســتعراض
ومناقشــة التطــورات والقضايــا واإلنجــازات البيئيــة فــي
الدولــة بشــكل متجانــس.
وتشير منهجية  DPSIRإلى:

-

القوى الدافعة Drivers or Driving Forces -

-

الضغوط Pressures -

-

الحالة State -

-

التأثيرات Impacts -

-

االستجابة Response -

وتعتمــد هــذه المنهجيــة علــى أســلوب الســرد
ً
بــدءا مــن
الســتعراض الحالــة البيئيــة فــي الدولــة،
الدوافــع غيــر المباشــرة ذات التأثيــر المحتمــل علــى
النُ ُظــم البيئيــة ،حيــث يتــم دراســة الوضــع الحالــي
واســتنتاج اآلثــار المتوقعــة ،لتحديــد االســتجابات
المالئمــة للحــد مــن هــذه اآلثــار والتكيــف معهــا.
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مالمح االلتزام البيئي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
للمحافظة على البيئة واال�ستدامة تاريخ عريق يف دولة

اهتمام ُمبكر

الإمارات العربية املتحدة ،فقد كانت على مدى قرون

مل تكن املحافظة على البيئة ،التي �أر�سى قواعدها وقادها

خيارهم الأمثل للبقاء يف ظل بيئة قا�سية وموارد قليلة،

يف تلك املرحلة املبكرة املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد

عب عنه الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ
وهو ما َ

بن �سلطان �آل نهيان ،بعيدة عن تلك النه�ضة ،بل كانت

زايد بن �سلطان �آل نهيان ( )2004 - 1918ب�صورة وا�ضحة

يف قلبها وركيزة �أ�سا�سية لها .وكانت م�شاركة الدولة بوفد

حني قال:

رفيع امل�ستوى يف �أول م�ؤمتر للأمم املتحدة حول البيئة

“لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه األرض ،وتعايشوا

الذي عقد يف �صيف عام � ،1972أي بعد �أ�شهر قليلة من

مع بيئتها في البر والبحر ،وأدركوا بالفطرة وبالحس

ت�أ�سي�س دولة الإمارات ،وت�أ�سي�س "اللجنة العليا

للبيئة"

المرهف الحاجة للمحافظة عليها .وأن يأخذوا منها

يف عام  ،1975التي ُعهد لها و�ضع الأ�س�س املنا�سبة لربط

قدر احتياجهم فقط ،ويتركوا فيها ما تجد فيه األجيال

متطلبات التنمية باالعتبارات البيئية� ،إ�شارة مهمة على

ً
ً
ونبعا للعطاء".
مصدرا للخير
القادمة

هذا االهتمام.

وقد �أدى اكت�شاف النفط على نطاق جتاري �إىل زيادة

وعلى الرغم من ذلك� ،إ ّال �أن ت�سارع وترية النه�ضة

مداخيل الدولة ،التي ا�ستثمرتها على خري وجه يف تنفيذ

يف مدى زمني ق�صري والزيادة ال�سكانية التي رافقتها

نه�ضة تنموية �شاملة �أحدثت حتوالت وا�سعة وعميقة

نتيجة ا�ست�ضافة املاليني من العمالة الوافدة ،وما رافق

يف خمتلف �أوجه احلياة .ومع ارتفاع �أ�سعار النفط منذ

ذلك من تغري وا�سع يف �أمناط الإنتاج واال�ستهالك وتغري
ا�ستخدامات الأرا�ضي� ،أفرزا �ضغوط ًا بيئية حادة ،جتلى

دخل الأفراد ،ت�سارعت وترية هذه النه�ضة ،وحققت دولة

�أثرها ب�شكل وا�ضح يف جمموعة من امل�ؤ�شرات ،مثل:

الإمارات قفزات تنموية يف فرتة زمنية ق�صرية ،قلما �شهد
تاريخ التنمية لها مثي ًال ،و�أ�صبحت بف�ضلها منوذج ًا تنموي ًا

ا�ستنزاف موارد املياه اجلوفية ،وزيادة م�ستويات التلوث
البيئي ،وا�ستنزاف الرثوات املائية احلية ،وزيادة �إنتاج

يحتذى.

النفايات ،وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة (االحتبا�س

منت�صف �سبعينيات القرن املا�ضي ،وارتفاع م�ستويات

احلراري) .وكان ال بد من العمل على احلد من تلك
ال�ضغوط ومعاجلة تلك الت�أثريات ب�أق�صى �سرعة ممكنة،
انطالق ًا من �إدراك القيادة ب�أن االعتبارات البيئية وحماية

اإلطار المؤسسي للعمل البيئي
بدولة اإلمارات

لي�ؤكد التزام دولة الإمارات باملحافظة على البيئة ،ويعزز
ال�سيا�سات والتدابري الرامية ال�ستدامة التنمية .وبحلول
الألفية الثالثة كانت دولة الإمارات قد ط ّورت �إطار ًا

وزارة التغير المناخي والبيئة هي السلطة

ت�شريعي ًا وم�ؤ�س�سي ًا متنامي ًا ،ف�شهدت هذه الفرتة �صدور

االتحادية المعنية بالشأن البيئي بدولة اإلمارات

عدد من الت�شريعات البيئية ،واالن�ضمام �إىل العديد من

العربية المتحدة ،وهي المرجع الرسمي للدولة

االتفاقيات واملعاهدات الدولية متعددة الأطراف ،و�إ�صدار

في المحافل الدولية واإلقليمية ذات الصلة

اال�سرتاتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية،

بالعمل البيئي والمناخي ،ونقطة االرتباط

وت�أ�سي�س عدد من الهيئات والأجهزة املعنية بالبيئة على

الوطني بالمنظمات واالتفاقيات الدولية.

امل�ستوى املحلي ،والعديد من اجلمعيات ذات النفع العام،

وإلى جانب السلطة االتحادية هناك سلطات

وتعزيز مبادئ اال�ستدامة يف العديد من ال�شركات الكربى،

مختصة على المستوى المحلي (مستوى

وارتفاع م�ستويات الوعي باملمار�سات البيئية امل�ستدامة.

ً
ونظرا
اإلمارة) ،تمارس اختصاصات مماثلة.
لطبيعة القضايا البيئية وتداخلها ،فهناك
العديد

من

الجهات

المعنية،

االتحادية

البيئة في رؤية اإلمارات 2021
اعتمدت دولة الإمارات ر�ؤيتها الوطنية

والمحلية ،تتقاطع بعض اختصاصاتها ومهامها

يف عام

مع مهام الوزارة والسلطات البيئية المختصة

اخلا�صة "ر�ؤية الإمارات  "2021التي تهدف لأن تكون دولة

ً
معا
في اإلمارات .وتعمل كل هذه الجهات

الإمارات العربية املتحدة �ضمن �أف�ضل الدول يف العامل

على تحقيق األهداف البيئية الوطنية لدولة

بحلول عام  ،2021الذي ي�صادف احتفالها بذكرى مرور
 50عام ًا على ت�أ�سي�سها "اليوبيل الذهبي" .وترتكز هذه

اإلمارات العربية المتحدة.

2010

الر�ؤية على �أربعة عنا�صر رئي�سية ،ت�ضم �ستة حماور وطنية
و�شهد العقد الأخري من القرن الع�شرين حراك ًا بيئي ًا
وا�سع ًا تزامن مع بدء مرحلة جديدة من التنمية ال�شاملة.
وجاء �إن�شاء "الهيئة االحتادية البيئة" يف فرباير

1993

متثل القطاعات الرئي�سية التي �سيتم الرتكيز عليها خالل
ال�سنوات املقبلة ،ومن بينها حمور البيئة امل�ستدامة ،تالها
�إ�صدار الأجندة الوطنية للر�ؤية.

املوارد يجب �أن تظل حمور ًا وركيزة �أ�سا�سية من ركائز
التنمية ال�شاملة يف دولة الإمارات.

16
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البيئة والتغير المناخي في رؤية اإلمارات 2021
في ظل التحديات البيئية المشتركة التي تواجه البشرية جمعاء نعمل جاهدين على دعم المبادرات
الدولية الهادفة إلى حماية البيئة ،ألننا ندرك مسؤوليتنا تجاه العالم.
ً
جزءا من النسيج العالمي بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة
تلتزم اإلمارات بصفتها

ولتعزيز الإطار امل�ؤ�س�سي للعمل البيئي ،مت �إن�شاء وزارة

ويف �إ�شارة ذات داللة على الأهمية اخلا�صة ملو�ضوع التغري
املناخي ،جرى �ضم ملف التغري املناخي كام ًال� ،إىل الوزارة

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ،الهيئة االحتادية للبيئة

وتعديل ا�سمها �إىل "وزارة التغري املناخي والبيئة" يف عام
 ،2016بعد �أن كان موزع ًا بني عدة جهات.

البيئة واملياه يف عام  ،2006لتحل حمل ثالث جهات ،هي:
والأمانة العامة لبلديات الدولة ومتار�س اخت�صا�صاتها.

لحماية البيئة وضمان استدامتها ،حيث تساهم التكنولوجيا الحديثة المقتصدة للطاقة في تعزيز دور
اإلمارات في الثورة الخضراء ،وفي الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطتها كما تعمل اإلمارات
على االرتقاء في الحفاظ على البيئة من خالل نشر الوعي البيئي وترويج السلوكيات المسؤولة بين
اإلماراتيين.
تعكف اإلمارات على التخفيف من حدة تأثير التغيرات المناخية بهدف حماية بيئتنا لجيل اليوم والغد
ً
ً
ومحليا
عالميا
فنحافظ على البيئة الطبيعية الغنية للوطن من األخطار الناجمة عن األنشطة البشرية
عبر التدابير الوقائية ،كتخفيض االنبعاثات الكربونية وعبر التدابير التنظيمية التي تحمي األنظمة البيئية
الهشة من التوسع المدني.
كما تقوم الحكومة بحماية اإلماراتيين في حال وقوع الكوارث البيئية سواء كانت طبيعية أو بشرية
وتضمن حق جيل اليوم والغد في الهواء النظيف والمياه النقية ،وتقي المواطنين من األخطار البيئية
المؤثرة في الصحة.
إن استباق األحداث وتوقع ما سنواجهه في المستقبل والمبادرة بوعي تجاه مسؤولياتنا الجماعية
تخولنا الحفاظ على أسلوب حياتنا المالئم واالستمرار في تعزيزه

وحددت الأجندة الوطنية م�ستهدفات وم�ؤ�شرات �أداء،
ت�ضم  52م�ؤ�شر ًا ،منها العديد من امل�ؤ�شرات ذات ال�صلة

واال�سرتاتيجيات الوطنية ،ن�شري منها على �سبيل املثال

بالبيئة والتغري املناخي مبا�شرة مثل م�ؤ�شر جودة الهواء

�إىل اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية اخل�ضراء (،)2012

وم�ؤ�شر معاجلة النفايات ،وم�ؤ�شر ندرة املياه ،والعديد من

ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة ( ،)2017اال�سرتاتيجية

امل�ؤ�شرات غري املبا�شرة .ومنذ ذلك احلني �شكلت الر�ؤية

الوطنية للمياه

اال�سرتاتيجية الوطنية للتغري

املرجعية الأ�سا�سية للعمل البيئي بدولة الإمارات العربية

املناخي والبيئة ( ،)2017اال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع

املتحدة ،فيما �شكلت الأجندة خطة العمل الوطنية.

البيولوجي ( ،)2014اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن

ف�صدرت جمموعة هامة من الت�شريعات وال�سيا�سات

(،)2018

البيولوجي ،والإطار الوطني للرثوة ال�سمكية

18

(،)2019

ومع �إطالق ر�ؤية الإمارات  2021ت�سارعت اجلهود لتحقيق

�إىل جانب العديد من ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات البيئية

الر�ؤية البيئية واال�ستجابة للتحديات البيئية النا�شئة،

املحلية.
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دور فاعـــل وحضـــور عالمي بـــارز
"تلتزم الإمارات ب�صفتها جزء ًا من الن�سيج العاملي
بامل�شاركة يف تطوير وتطبيق احللول املبتكرة حلماية البيئة
و�ضمان ا�ستدامتها" ،هو جزء من الدور البيئي العاملي
لدولة الإمارات كما حددتها ر�ؤية الإمارات .2021
ويف هذا الإطار ،عززت دولة الإمارات دورها على امل�ستوى
العاملي من خالل ان�ضمامها للمنظمات واالتفاقيات
والتحالفات الدولية ذات ال�صلة بالبيئية ،فقد ان�ضمت
يف ال�سنوات القليلة املا�ضية �إىل جمموعة جديدة من
املبادرات والتحالفات الدولية ،من بينها :التحالف الدويل

حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية.

املياه ،حيث نفذت امل�ؤ�س�سة �أكرث من  1,000م�شروع مياه

وتن�شط دولة الإمارات ب�شكل خا�ص يف متويل امل�شاريع

م�ستدام يف  34دولة ا�ستفاد منها حوايل  9ماليني �شخ�ص.

التنموية للدول النامية مل�ساعدتها يف حتقيق �أهداف

وقد جت�سد دور دولة الإمارات الفاعل ومكانتها العاملية

التنمية امل�ستدامة .ف�إىل جانب امل�ساعدات التنموية التي

املرموقة يف ا�ست�ضافتها للعديد من املنظمات الدولة

جتاوزت قيمتها  28مليار درهم يف عام  ،2018ا�ستكمل

والإقليمية ،حيث ت�ست�ضيف العا�صمة �أبوظبي مقر الوكالة

الدورة

الدولية للطاقة املتجددة (�آيرينا) ،وت�ست�ضيف دبي مقر

الجتماعات مجلس المستقبل العالمية في

التمويلية ال�سابعة والأخرية يف مبادرة م�شرتكة مع الوكالة

القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر .كما ت�ست�ضيف الدولة

شهر نوفمبر  2019عن إطالق مبادرة "تسريع

الدولية للطاقة املتجددة "�آيرينا" لتمويل م�شاريع الطاقة

االقتصاد الدائري  "360التي تستهدف تسخير

املكتب الإقليمي ملنظمة الأغذية والزراعة يف دول اخلليج

املتجددة يف العديد من الدول النامية ،بلغت قيمتها �أكرث

واليمن ،واملكتب الإقليمي للمنظمة العاملية لل�صحة

من مليار درهم .كما تتوىل �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل

احليوانية "حتت الت�أ�سي�س" ،واملكتب الإقليمي للمعهد

"م�صدر" تنفيذ م�شاريع للطاقة املتجددة يف �إطار �صندوق

العاملي لالقت�صاد الأخ�ضر ،واملركز الدويل للزراعة

ال�شراكة مع دول جزر البحر الكاريبي و�صندوق ال�شراكة

امللحية ،وال�صندوق الدويل للمحافظة على احلبارى،

مع دول جزر املحيط الهادي (البا�سفيكي).

والأمانة العامة ل�صون املها العربي ،وال�شبكة الدولية

�أما م�ؤ�س�سة "�سقيا الإمارات" فتقوم بتنفيذ م�شاريع

لأمرا�ض الإبل ،ومكتب معاهدة املحافظة على الأنواع

م�ستدامة للمياه يف العديد من الدول التي تعاين من �شح

املهاجرة.

مبادرة

"تسريع االقتصاد الدائري "360
بموجــــب الشراكـــة االستراتيجية بين حكومــــة
دولة اإلمارات والمنتدى االقتصادي العالمي
تم اإلعالن في ختام أعمال الدورة الرابعة

إمكانــات االبتــــكار التكنولوجــــي والتقنيــــات
الذكية لتسريع االقتصاد الدائري ،بما يضمن

للطاقة ال�شم�سية ،حتالف املناخ والهواء النظيف ،التحالف

المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها.

الدويل للتنمية اخل�ضراء للحزام والطريق ،من�صة ت�سريع

ويحتضن المنتدى االقتصادي العالمي هذه

االقت�صادي الدائري العاملية  .PACEومبادرة غذاء للأبد،

الشراكة ،باستثمار مبدئي قدره مليون فرنك

والعديد غريها.

مقــــدم مــن حكــومــة اإلمـــــارات.
سويسري
ّ

ر�سخت دولة الإمارات مكانتها كوجهة عاملية مرموقة
كما ّ
حل�شد اجلهود الدولية ملعاجلة ق�ضايا البيئة واملناخ،
حيث ت�ست�ضيف ب�صورة دورية العديد من اللقاءات
الدولية الكربى ي�شارك فيها الآالف من القادة وامل�س�ؤولني
واملخت�صني يف القطاع احلكومي وقطاع الأعمال ،ومنها
على �سبيل املثال منتدى املناخ يف القمة العاملية للحكومات
التي تعقد يف دبي �سنوي ًا ،و�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة

وستستفيـــد المــبادرة من شبـــكات خبـــــراء

�صندوق �أبوظبي للتنمية يف نهاية عام

2019

المنتدى ،ومجتمع األعمال ،وقادة الحكومات
والصناعة ،ومنصة تسريع االقتصاد الدائري
 ،PACEوشبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة.
وتجدر اإلشارة إلى أن دولة اإلمارات كانت
أول دولة في العالم تنضم الى منصة تسريع
االقتصـــاد الدائري العالميـــــة  PACEفي عام
.2018

الذي يعقد يف �شهر يناير من كل عام يف العا�صمة �أبوظبي

20

وي�ست�ضيف جمموعة من اللقاءات العاملية كالقمة العاملية

ويف �إطار ت�شجيعها للبحث العلمي وحتفيز العلماء والباحثني

لطاقة امل�ستقبل والقمة العاملية للمياه ،وكذلك القمة

والطلبة على �إيجاد حلول مبتكرة للم�شكالت البيئية ذات

العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر التي تعقد يف دبي يف �شهر

الأولوية� ،أ�س�ست دولة الإمارات العربية املتحدة جمموعة

�أكتوبر من كل عام ،واملعر�ض ال�سنوي لتكنولوجيا املياه

مهمة من احلوافز من �أهمها جائزة زايد لال�ستدامة،

والبيئة والطاقة.

وجائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية للمياه ،و�صندوق
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استشراف المستقبل
تدرك دولة الإمارات العربية املتحدة �أن ال�ضغوط
والتحديات البيئية ،على امل�ستوى املحلي والعاملي قد
تزداد تفاقم ًا يف امل�ستقبل طاملا ا�ستمر اعتماد نهج العمل
كاملعتاد ،وبالتايل ف�إن املزيد من اجلهود يجب �أن تبذل،
لي�س لتحقيق م�ستهدفات الأجندة الوطنية فقط ،بل
التخطيط لرفع �سقف طموحاتنا ،وهو ما يجري اال�ستعداد
للقيام به يف العام القادم ،عام اال�ستعداد للخم�سني
املقبلة .ومثلما كانت البيئة واال�ستدامة يف قلب م�سرية
التنمية طوال العقود اخلم�سة املا�ضية (ر�ؤية الإمارات
 ،)2021ف�ستظل كذلك يف العقود اخلم�سة القادمة (مئوية
الإمارات  ،)2071و�ستظل ق�ضايا البيئة واملناخ ،وحتويل
التحديات املرتبطة بهما �إىل فر�ص تنموية على قائمة
الق�ضايا ذات الأولوية ،و�سيظل ا�ست�شراف امل�ستقبل،
واال�ستناد �إىل العلوم املتقدمة والتقنيات احلديثة ،ويف
مقدمتها تقنيات الذكاء اال�صطناعي ،و�أف�ضل املمار�سات
هو النهج الذي �سنوا�صل ال�سري عليه لتحقيق ذلك.
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نبذة عن

دولة اإلمــارات العربيــة المتحـــدة
دولة الإمارات العربية املتحدة ،دولة احتادية ت�أ�س�ست يف

والغ��رب حتده��ا اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية ،وم��ن اجلن��وب

 2دي�سمرب  ،1971وت�ضم �سبع �إمارات هي� :أبوظبي ،دبي،

ال�ش��رقي �س��لطنة عم��ان .ولدول��ة الإم��ارات �ش��ريط �س��احلي

ال�شارقة ،عجمان� ،أم القيوين ،ر�أ�س اخليمة والفجرية،

عل��ى اخللي��ج العرب��ي ،وخلي��ج ُعمان.

وتتخذ من مدينة �أبوظبي عا�صمة لها.
الموقع الجغرافي والمساحة

وت�شكل �إمارة �أبوظبي حوايل

تق��ع دول��ة الإم��ارات يف ق��ارة �آ�س��يا ،وحتدي��د ًا يف اجله��ة

امل�ساحة �أكرث من  200جزيرة خمتلفة من حيث احلجم

الغربي��ة اجلنوبي��ة منها يف �ش��رق اجلزي��رة العربية .يحدها

والن�ش�أة والتكوين والأهمية ،يف حني تبلغ م�ساحة البحر
الإقليمية  27,624.9كليومرت مربع تقريب ًا.

من ال�شمال وال�شمال الغربي اخلليج العربي ،ومن اجلنوب

24

وتبلغ م�ساحة الدولة  71,023.6كيلومرت مربع من الياب�سة،
%83

منها .وت�شمل هذه
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الشكل التضاريسي
الطبيعة الت�ضاري�سية ملعظم �أرا�ضي الإمارات عبارة عن

املوازية خلط �ساحل بحر عمان ،وت�صل �أعلى قممها يف
جبل جي�س برا�س اخليمة �إىل  1900مرت ًا فوق م�ستوى

الربع اخلايل ،وترتفع عن �سطح البحر  300مرت ،وهي

�سطح البحر� .أما الق�سم الثالث فهو ال�شريط ال�ساحلي

غنية بالكثبان الرملية وال�سبخات� ،أكربها �سبخة مطي

ذي ال�شواطئ الرملية يف كافة الإمارات ،عدا املناطق

التي تقع يف اجلزء الغربي من الإمارات ومتتد نحو اجلنوب

ال�شمالية يف ر�أ�س اخليمة التي ت�شكل �سل�سلة جبال حجر،

بطول  120كم جمتازة �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية.
ت�شكل ال�سال�سل اجلبلية الق�سم الثاين من طبيعة

وي�ضم هذا ال�شريط العديد من القباب امللحية التي ت�شكل
جزر ًا �صغرية يف البحر وتال ًال على الياب�سة ،ويعترب جبل

الإمارات ،و�أهمها �سل�سلة اجلبال ال�شمالية ال�شرقية

الظنة الذي يبلغ ارتفاعه  99مرت ًا� ،أحد هذه الت�ضاري�س.

�صحاري تتخللها واحات ،وهي امتداد طبيعي ل�صحراء

المنـــــــــاخ
مناخ دولة الإمارات مداري وجاف ،لذا تخ�ضع الدولة

ت�شتد الرياح املو�سمية التي تهب على الإمارات يف الربيع

لبع�ض الت�أثريات القادمة من املحيط الهندي عرب بحر

والق�سم الأخري من ال�صيف ،وهي نوعان :ال�شمالية

عمان.

اجلافة التي ت�ساعد يف تلطيف احلرارة ما مل تكن حمملة
بالأتربة ،وال�شرقية �شديدة الرطوبة غالب ًا.

وت�سجل درجات احلرارة �أعلى حد لها يف ال�صيف حيث

تت�سم الدولة بقلة الأمطار ،مثلها يف ذلك مثل جميع

ت�صل �إىل  47درجة مئوية ،يف حني ي�سجل متو�سط املدى

الدول الواقعة يف املنطقة املدارية اجلافة ،وهي ت�سقط

احلراري ال�سنوي لل�صيف ما بني  40 - 35درجة� .أما

عادة يف ف�صل ال�شتاء بني �شهري نوفمرب وابريل ،غري

ف�صل ال�شتاء فهو �أق�صر وميتد من دي�سمرب حتى فرباير

�أن معظم الهطول يحدث يف �شهري دي�سمرب ويناير وقد

حيث تنخف�ض فيه درجات احلرارة ال�سيما يف املناطق

تكون م�صحوبة بعوا�صف رعدية .وتتفاوت كميات الأمطار

الداخلية� .أما الرطوبة الن�سبية فترتاوح خالل ف�صل

بني �سنة و�أخرى كما تتفاوت معدالت هطولها بني منطقة

ال�صيف بني  %100 - %60يف املناطق ال�ساحلية ،بينما

و�أخرى ،فهي تزداد يف �إمارتي الفجرية ور�أ�س اخليمة
نظر ًا ملوقعيهما اجلغرافيني وقربهما من �سال�سل اجلبال.

تنخف�ض يف املناطق الداخلية.
26
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النمو االقتصادي

السكان
بلغ عدد �سكان دولة الإمارات العربية املتحدة يف نهاية عام

نحو  9.3مليون ن�سمة (منهم  6.4مليون من الذكور و 2.9

يف ال�سابق ،اعتمد اقت�صاد املنطقة ب�شكل كبري على الزراعة

االبتكار ،وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئي�سية

 2017وفق تقديرات الهيئة االحتادية للتناف�سية واالح�صاء

مليون من الإناث).

يف الواحات ،وال�صيد ،وجتارة التمور ،والل�ؤل�ؤ .ولكن بعد

(امل�صدر :البوابة الر�سمية حلكومة دولة الإمارات العربية

اكت�شاف النفط يف اخلم�سينات ،حدث تغيري جذري يف

املتحدة).

هيكل احلياة االقت�صادية يف دولة الإمارات� ،ساعدها يف

ويو�ضح اجلدول (� )1أهم امل�ؤ�شرات االقت�صادية لعامي

ذلك موقعها اال�سرتاتيجي ،الإنفاق احلكومي و�سيا�سات

 2017و ، 2018فيما يو�ضح ال�شكل ( )1م�ساهمة القطاعات

الدولة يف التنويع االقت�صادي .وتوا�صل احلكومة جهودها

االقت�صادية يف الناجت املحلي االجمايل عام 2018

وقد �شهد النمو ال�سكاين زيادات كبرية متتالية ،جنمت

يف االنتقال �إىل اقت�صاد قائم على املعرفة عرب ت�شجيع
2017

2018

البيان

9,487

9,631

الناتج المحلي االجمالي الجاري (مليار درهم)

1,387.1

1,521.1

معدل نمو الناتج اإلجمالي باأسعار الجارية %

%5.8

%9.7

الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية باألسعار الجارية (مليار درهم)

1,095.9

1,127.6

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحقيقية (مليار درهم)

1,417.9

1,442.5

معدل نمو الناتج اإلجمالي باألسعار الحقيقية %

%0.5

%1.7

الناتج المحلي اإلجمالي للقطاعات غير النفطية باألسعار الحقيقية (مليار درهم)

997.8

1,010.3

مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحقيقية %

%70.4

%70.0

إجمالي تكوين رأس المال الثابت (مليار درهم)

298.6

295.4

صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر السنوية الداخلة (مليار دوالر)

10.35

10.39

صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر السنوية الخارجة (مليار دوالر)

14.06

15.08

•	�أن غالبية �سكان الدولة من اجلن�سيات الوافدة للعمل
والإقامة ،حيث ت�ست�ضيف دولة الإمارات �سكان ًا من �أكرث

إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر التراكمية الداخلة (مليار دوالر)

129.93

140.32

إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر التراكمية الخارجة (مليار دوالر)

124.45

139.53

تنفيذ النه�ضة التنموية التي بد�أتها الدولة منذ ت�أ�سي�سها.

من  200جن�سية ،وهو ما ي�ضفي عليها تنوع ًا ثقافي ًا وا�سع ًا

إجمالي الصادرات من السلع والخدمات (مليار دوالر)

1410.4

1427.7

وكما يو�ضح ال�شكل ال�سابق ،ارتفع عدد �سكان الدولة من

معزز ببيئة تتميز باالنفتاح والت�سامح.

إجمالي الواردات من السلع والخدمات (مليار دوالر)

1268.9

1226.0

 0.6مليون ن�سمة يف عام  1975اىل  9.3مليون ن�سمة يف عام

•	�أن الفئة العمرية � 60 - 25سنة ت�شكل الفئة الأكرب

معدل التضخم

%2.0

%3.1

 ،2017ولذلك ف�إن الرتكيبة ال�سكانية يف الدولة تت�سم بعدة

من ال�سكان ،وي�شكل الذكور الن�سبة الأكرب يف تلك الفئة

خ�صائ�ص� ،أهمها:

العمرية بالنظر �إىل طبيعة الأعمال التي ي�ؤدونها ،فيما
تت�ساوى ن�سبتهم تقريب ًا يف الفئات العمرية الأ�صغر والأكرب.

السكان (ألف نسمة)*

عن ا�ست�ضافة عدد كبري من العمالة الوافدة للم�شاركة يف

28

المصــــدر :الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
* قاعدة بيانات البنك الدولي
جدول رقم  : 1المؤشــــرات االقتصاديـــة لدولــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة للسنـــوات 2018 - 2017
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اإلمارات وأهداف التنمية المستدامة
يقدم التقرير العاملي مل�ؤ�شر �أهداف التنمية امل�ستدامة
ولوحات املعلومات ،الذي ي�صدر عن م�ؤ�س�سة برتل�سمان
�ستيفتوجن و�شبكة حلول التنمية امل�ستدامة ،تقييما ُمراجع ًا
ومدث ًا حول �أداء دول العامل بالن�سبة لأهداف الأمم
ُ
املتحدة للتنمية امل�ستدامة ،وترتيب الدول.
ووفق ًا لتقرير عام  2018احتلت دولة الإمارات املرتبة 60
من بني  156دولة مبعدل �أداء عام و�صل اىل  ،69%قافزة
بذلك  17مرتبة خالل عام واحد ،غري �أنها تراجعت يف عام
� 2019إىل املرتبة  63عاملي ًا من بني ( ،)162والثانية عربي ًا
شكل رقم  : 1التوزيع القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام )%( 2018

�إ�ضافة �إىل ذلك ،متتلك دولة الإمارات العربية املتحدة
نظام ًا تعليمي ًا و�صحي ًا متطور ًا وبنية حتتية حديثة ،جعلها

حتتل مراتب متقدمة� ،إقليمي ًا وعاملي ًا ،يف العديد من
امل�ؤ�شرات العاملية املعتمدة.

أداء دولة اإلمارات في تقرير التنافسية العالمي 2019
يعترب تقرير التناف�سية العاملي الذي ي�صدر عن املنتدى
االقت�صادي العاملي واحد ًا من �أهم التقارير التي تقي�س

�سبب الرتاجع �إىل التغري الذي طر�أ على املنهجية املعتمدة
يف التقرير اجلديد ،حيث ي�شري التقرير �إىل �أن املقارنة
بني امل�ؤ�شرات وترتيب الدول ال ميكن مقارنته بالأعوام
ال�سابقة نظر ًا للتغريات التي طر�أت على منهجية تقرير
هذا العام .وي�شري التقرير �أي�ض ًا �إىل �أن دولة الإمارات من
بني الدول التي قطعت ثلثي الطريق نحو حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة وبرزت كقيادة �إقليمية (املرجع :الهيئة

متانة التنمية وقدرة الدول على حتقيق االزدهار ،وذلك

االحتادية للتناف�سية واالح�صاء).

من خالل  103م�ؤ�شرات موزعة على  12حمور رئي�سي.

ويف املجال البيئي حققت دولة الإمارات املركز الأول عاملي ًا

وقد احتلت دولة الإمارات العربية املتحدة املرتبة  25عاملي ًا
والأوىل عربي ًا يف تقرير التناف�سية العاملي  ،2019لتتقدم

يف م�ؤ�شر الر�ضا عن جهود املحافظة البيئية يف م�ؤ�شر

بذلك مرتبتني عن ترتيبها يف العام ال�سابق ،م�سجلة 75

االزدهار ال�صادر عن معهد ليجامت ل�سنتني متتاليتني
 2018و ،2019واملركز اخلام�س عاملي ًا يف م�ؤ�شر جاهزية

الأوىل بـ  84.8نقطة.

الدول للتغيري  2019ال�صادر عن م�ؤ�س�سة ( KPMGالتغري
املناخي) ،واملرتبة الـ  21عاملي ًا يف م�ؤ�شر الأمن الغذائي

نقطة من �أ�صل  100نقطة ،يف حني حتتل �سنغافورة املرتبة
واحتلت دولة الإمارات املركز الأول �إقليمي ًا واخلام�س
عاملي ًا �ضمن �أكرث الدول تناف�سية يف العامل وفق ًا لتقرير
التناف�سية العاملية

2019

ال�صادر عن مركز التناف�سية

العاملي التابع للمعهد الدويل للتنمية الإدارية يف لوزان
ب�سوي�سرا .وقد احتلت الدولة املراتب الأوىل عاملي ًا يف عدد
30

من بني ( ،)21مبعدل �أداء عام بلغ  66.2نقطة .و ُيعزى

المصــدر :تقريــر مؤشــر ولوحــات متابعــة أهــداف التنميــة المســتدامة
للمنطقــة العربيــة لعــام 2019

العاملي  2019ال�صادر عن وحدة املعلومات االقت�صادية يف
كبري من املحاور الرئي�سية واملحاور الفرعية وامل�ؤ�شرات

جملة «�إيكونومي�ست».

الفرعية التي ير�صدها التقرير.
31
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الموجــز التـنـفيــذي
أعـ ّـدت وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة اإلصــدار الثاني من

ويعــد هــذا التقريــر أداة مهمــة لصنــاع القــرار

تقريــر حالــة البيئــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.

والمســؤولين والعاملين في مجال البيئة واالســتدامة،

شــامال للمشــهد البيئــي فــي
تحليــا
ويقــدم التقريــر
ً
ً

لتحليــل الفجــوات وتحديــد المتطلبــات الحاليــة والعمــل

الدولــة ،اعتمـ ً
ـادا علــى أفضــل مــا توفــر مــن معلومــات

علــى ســدها فــي المســتقبل ،كمــا يوفــر مرجعـ ًـا أساسـ ً
ـيا

لفريــق اإلعــداد.

للمتخصصيــن والباحثيــن والطلبــة فــي هــذا المجــال،
إضافــة الــى المســاهمة فــي تعزيــز الوعــي البيئــي لــدى

34

يرصــد التقريــر الواقــع البيئــي فــي دولــة اإلمــارات ،ومــا

كافــة مكونــات المجتمــع.

يتعــرض لــه مــن ضغــوط وتحديــات حاليــة ومســتقبلية،

يبــدأ التقريــر باســتعراض موجــز لدولــة اإلمــارات العربيــة

وإبــراز الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة ،عبــر مؤسســاتها

المتحــدة مــن حيــث الموقــع والمســاحة والمنــاخ

المعنيــة ،لالســتجابة لتلــك التحديــات والتغلــب عليهــا،

والســكان ،والتطــور التنمــوي الــذي شــهدته طــوال

وذلــك باالســتناد إلــى منهجيــة  ،DPSIRوهــي

العقــود الخمســة الماضيــة ،ثــم اســتعراض ألهــم

منهجيــة دوليــة معتمــدة مــن برنامــج األمــم المتحــدة

مالمــح االلتــزام البيئــي فــي الدولــة.

للبيئــة ،تقــوم علــى أســلوب الســرد الســتعراض حالــة

يتــوزع التقريــر بعــد ذلــك علــى عشــرة فصــول ،يتنــاول

البيئــة فــي الدولــة وتحليلهــا ،وذلــك مــن خــال خمســة

ً
عنصــرا فــي
كل فصــل أحــد المواضيــع التــي تشــكل

عناصــر أساســية تشــمل :القــوى الدافعــة أو المحركــة

حالــة البيئــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

للتغيــر البيئــي ( ،)Drivers or Driving Forcesومــا

ويمثــل النمــو الســكاني واالقتصــادي الكبيــر والســريع

أفرزتــه مــن ضغــوط علــى النظــم والمــوارد البيئيــة

الــذي شــهدته الدولــة ،ومــا رافقــه مــن تغيــر فــي أنماط

( ،)Pressuresووصــف الحالــة البيئيــة (،)State

اإلنتــاج واالســتهالك وفــي اســتخدامات األراضــي،

والتأثيــرات المتوقعــة فــي حــال اســتمرار الوضــع علــى

باإلضافــة إلــى التغيــر المناخــي أهــم القــوى الدافعــة

مــا هــو عليــه ( ،)Impactsوأخيـ ً
ـرا الجهــود والتدخــات

أو المحركــة للتغييــر البيئــي ،وهــو مــا نلمســه فــي كل

التــي تمــت فــي إطــار االســتجابة لذلــك ()Response

فصــول التقريــر.
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الفصل األول :التنوع البيولوجي

الفـــصل الثــــاني :استـــدامة البيئــــة
البحرية والساحليــــة

يتناول هذا الف�صل التنوع البيولوجي يف دولة الإمارات

حتظى البيئة البحرية وال�ساحلية باهتمام بالغ يف دولة

العربية املتحدة وما يتعر�ض له من �ضغوط وحتديات طبيعية

الإمارات ملا لها من �أهمية من النواحي االجتماعية

كتغري املناخ واملد الأحمر ،و�ضغوط ب�شرية كالنمو ال�سكاين

واالقت�صادية والبيئية ،ففي املدن ال�ساحلية يرتكز معظم

واالقت�صادي ،وتغري ا�ستخدامات الأرا�ضي ،و�أمناط

�سكان الدولة و�أهم الأن�شطة االقت�صادية واحليوية

اال�ستهالك ،والأنواع الدخيلة ،وال�صيد اجلائر ،ويحدد

كمحطات حتلية مياه البحر وامل�صايد ال�سمكية والأن�شطة

الت�أثريات التي جنمت عن تلك ال�ضغوط والتحديات ،مبا يف

الرتفيهية .ويركز الق�سم الأول من هذا الف�صل ب�شكل

ذلك الت�أثري يف الأنواع والنظم البيئية ،وما قد ينجم عنها
م�ستقب ًال يف حال ا�ستمرار احلالة على ما هي عليه.

خا�ص على ال�ضغوط التي يقف وراءها التغري املناخي،
حا�ضر ًا وم�ستقب ًال ،على النظم البيئية البحرية وال�ساحلية

ي�صف التقرير ب�شيء من التف�صيل حالة التنوع البيولوجي،

كال�شعاب املرجانية والرثوة ال�سمكية وال�صناعات املرتبطة

الربي والبحري يف الدولة ،والنظم الإيكولوجية

بها.

وخ�صائ�صها و�أهميتها بالن�سبة لهذا التنوع و�سبل

�إىل جانب التغري املناخي ،يحلل هذا الف�صل ال�ضغوط

املحافظة عليها وا�ستدامتها.

الأخرى كالتو�سع احل�ضري على ال�شريط ال�ساحلي،

وي�سلط ال�ضوء على اجلهود التي بذلتها الدولة يف هذا املجال

واحلركة الكثيفة لل�سفن والناقالت ،والتلوث وت�صريف

لتحقيق ر�ؤية الإمارات  2021و�أهداف اال�سرتاتيجية الوطنية

املخلفات ،وال�صيد املفرط للموارد املائية احلية،

للتنوع البيولوجي والأهداف ذات ال�صلة يف خطة الأمم

والت�أثريات املحتملة لكل تلك ال�ضغوط والتحديات،

املتحدة للتنمية امل�ستدامة  ،2030والتي �شملت تعزيز الإطار

وكذلك ت�أثري اال�ستخدام املتعدد للمنطقة ال�ساحلية

امل�ؤ�س�سي والت�شريعي ،وخطط وبرامج حماية الأنواع املهددة

ك�إقامة امل�شاريع ال�سياحية واملرافق االقت�صادية احليوية،

باالنقرا�ض و�إكثارها و�إعادة �إطالقها يف مناطق انت�شارها

واجلهود والإجراءات التي تقوم بها الدولة على امل�ستويني

الطبيعية ،كحماية ال�سالحف البحرية و�أ�سماك القر�ش

الوطني واملحلي للتوفيق بني التنمية ال�ساحلية و�صون

واملها العربي واحلبارى وال�صقور ،بالإ�ضافة �إىل التو�سع يف

املوارد والنظم االيكولوجية البحرية وا�ستدامتها للأجيال

�إقامة املناطق املحمية.

القادمة.

كما ي�ستعر�ض الف�صل �أهم �أهداف املبادرات التي مت

و�ضمن حمور اال�ستجابة ي�سلط التقرير ال�ضوء على

�إطالقها يف ال�سنوات القليلة املا�ضية وت�أثرياتها املتوقعة على

االهتمام الذي حظيت به البيئة البحرية وال�ساحلية يف

حالة التنوع البيولوجي مثل القائمة احلمراء للأنواع املهددة

دولة الإمارات العربية املتحدة ،مبا يف ذلك مراقبة جودة

باالنقرا�ض ،وخريطة الإمارات الذكية لر�أ�سمال الطبيعي،

مياه البحر ،وخطط اال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،وتنظيم

واخلطة الوطنية حلماية ال�سالحف البحرية ،وغريها.

�أن�شطة ال�صيد ال�ستعادة املخزون ال�سمكي وا�ستدامته،
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وحماية املواقع املهمة واحل�سا�سة بيئي ًا وتعزيز قدرتها

الوقت احلايل ،وذلك نظر ًا الرتباطها وت�أثريها املبا�شر

على التكيف مع التغري املناخي ،وعلى توفري مالذات �آمنة

وغري املبا�شر على خمتلف فئات املجتمع والقطاعات

الفصل الخامس :الموارد المائية

للرثوات املائية احلية من خالل برامج وخطط وطنية

االقت�صادية والنظم البيئية.

يركز هذا الف�صل على ق�ضية �إدارة املوارد املائية يف دولة
الإمارات ملا ت�شكله من �أهمية بالغة نظر ًا لندرة موارد

الزراعية غري امل�ستدامة.

املياه الطبيعية املتجددة .ويناق�ش ت�أثري القوى الدافعة،

وي�ستعر�ض التقرير هنا اجلهود التي قامت بها الدولة

الفصل الثالث :جودة الهواء

يناق�ش حمور القوى الدافعة ال�ضغوط يف هذا الف�صل دور
النمو ال�سكاين واالقت�صادي ،خ�صو�ص ًا يف جمال �إنتاج

التي يتمثل �أهمها يف النمو ال�سكاين واالقت�صادي خا�صة

للمحافظة على القطاع الزراعي وتعزيز دوره يف

يف جمال التنمية الزراعية ،وقلة هطول الأمطار و�أثره يف

الطاقة والنقل وال�صناعات ذات اال�ستخدام الكثيف

يتناول الف�صل الثالث جودة الهواء باعتبارها من �أبرز

تغذية خمزون املياه اجلويف ،وكذلك الت�أثريات الناجمة

االقت�صاد الوطني ويف ت�ضييق الفجوة الغذائية ،والأمناط
الزراعية احلديثة والذكية مناخي ًا التي تبنتها ملعاجلة

للطاقة ،يف زيادة انبعاثات غازات الدفيئة ،ون�سبة

الق�ضايا املتعلقة بال�صحة العامة على ال�صعيدين املحلي
والعاملي ف�ض ًال عن ت�أثرياتها البيئية.

عن �أمناط اال�ستهالك غري امل�ستدامة للمياه العذبة.

امل�سائل املت�صلة مبحدودية مدخالت الإنتاج ،وعلى وجه

م�ساهمة كل قطاع يف �إجمايل االنبعاثات.

وي�ستعر�ض التقرير احللول التي تبنتها الدولة لتلبية الطلب

اخل�صو�ص املياه والأرا�ضي.

ويحدد الف�صل �أهم القوى الدافعة وال�ضغوط امل�ؤثرة

املتزايد على املياه العذبة وتخفيف ال�ضغط على خمزون
وي�صف التغريات التي طر�أت على مناخ دولة الإمارات

يف جودة الهواء بدولة الإمارات ،ويف مقدمتها العوامل

املياه اجلويف ،كتحلية مياه البحر ،ومعاجلة مياه ال�صرف

وحيث �أن نخيل التمر ميثل �أهمية خا�صة يف الدولة،
فقد �أفرد هذا الف�صل حيز ًا وا�سع ًا للحديث عن تاريخ

واالرتفاع ال�سنوي يف درجات احلرارة على مدى العقود

الدميوغرافية والنمو االقت�صادي والظروف املناخية،

ال�صحي .كما يتطرق �إىل الآليات التي اتبعتها خلف�ض

زراعة النخيل يف دولة الإمارات ،واجلهود التي قامت بها

املا�ضية ،والت�أثريات التي ميكن �أن تنجم عن املظاهر

�إ�ضافة �إىل ت�أثري ال�سيا�سات العامة للدولة .كما يلقي

املناخية كارتفاع درجة احلرارة والرطوبة وم�ستوى �سطح

ال�ضوء على الأثر املهم لزيادة �إنتاج الطاقة وزيادة �أعداد

معدالت اال�ستهالك مبا يف ذلك �إقرار موا�صفات قيا�سية
للأدوات املُ ّ
ر�شدة لال�ستهالك ،وخف�ض الدعم احلكومي

لتطويرها يف �سبيل املحافظة على املكانة املرموقة التي

البحر على القطاعات ذات الأولوية يف الدولة.

وتطبيق نظام ال�شرائح (التعرفة الت�صاعدية) على

كا�ستزراع ال�شعاب املرجانية و�أ�شجار القرم والكهوف
اال�صطناعية ،وغريها.

و�سائل النقل والنمو ال�صناعي.

مياه الري وقلة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة واملمار�سات

حتتلها الدولة كواحدة من كبار منتجي التمر يف العامل.
الفصل السابع :الثروة الحيوانية

وي�ستعر�ض هذا الف�صل نتائج الدرا�سة الوطنية جلرد

وي�ستعر�ض هذا الف�صل �أهم اجلهود التي اتخذتها الدولة

انبعاثات ملوثات الهواء يف دولة الإمارات ،وهي الدرا�سة

ويتناول اجلزء الأخري من هذا الف�صل �أهم حماور

يتناول هذا الف�صل قطاع الرثوة احليوانية الذي يحظى

يف جمال التغري املناخي ،مبا يف ذلك �إعداد اخلطة

الأول من نوعها على امل�ستوى الوطني ،وحجم امللوثات

ا�سرتاتيجية الأمن املائي  ،2036و�أثر املبادرات وامل�شاريع

برعاية واهتمام كبريين ،وي�سلط ال�ضوء على تطور هذه

الوطنية للتغري املناخي  ،2050 - 2017والربنامج الوطني

ال�صادرة عن كل م�صدر .كما ي�ستعر�ض اجلهود التي

التي تت�ضمنها على امل�شهد املائي يف دولة الإمارات يف

الرثوة و�إمكانية م�ساهمتها يف �سد الفجوة الغذائية �إذا ما

للتكيف مع التغري املناخي يف القطاعات ذات الأولوية،

بذلتها الدولة يف مراقبة جودة الهواء �سوا ًء من خالل

ال�سنوات املقبلة.

متت �إدارتها بطريقة �سليمة.

وم�شروع القانون االحتادي لتغري املناخ ،واال�سرتاتيجية

ال�شبكة الأر�ضية للر�صد �أو عرب الأقمار ال�صناعية،

الوطنية للطاقة  ،2050وغريها.

واملبادرات التي قامت بها للحد من ملوثات الهواء،
خ�صو�ص ًا يف قطاعات �إنتاج الطاقة ،والنقل ،وال�صناعة.

و�أخري ًا ي�سلط التقرير ال�ضوء على �أهم املبادرات وامل�شاريع

الفصل الرابع :تغير المناخ
يتناول الف�صل الرابع من تقرير حالة البيئة ق�ضية التغري
املناخي التي باتت واحدة من �أهم الق�ضايا البيئية يف
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اال�ستهالك ،والتوعية ،وغريها.

والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة يف الدولة كنق�ص

الفصل السادس :الثروة الزراعية
ي�سلط هذا الف�صل ال�ضوء على واقع الرثوة الزراعية التي
�شهدت تطور ًا �سريع ًا يف ال�سنوات التي تلت قيام االحتاد،

التي قامت بها الدولة للتخفيف من االنبعاثات الكربونية،

وذلك من �أجل تلبية الطلب الناجم عن الزيادة ال�سكانية
الكبرية ،ف�ض ًال عن الظروف املناخية وطبيعة املوارد

لت�سريع وترية اجلهود املبذولة للت�صدي لتداعيات التغري
املناخي حملي ًا وعاملي ًا.

التي �شكلت قوة دفع رئي�سية لتعزيز االبتكار واال�ستثمار

ومبادرات ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص

يف القطاع الزراعي .وي�شري التقرير كذلك �إىل ال�ضغوط

وي�شري التقرير ب�شكل خا�ص �إىل م�س�ألة انخفا�ض �إنتاج
العلف املحلي وتذبذب �أ�سعاره على امل�ستوى العاملي،
باعتبارها التحدي الرئي�سي لقطاع الرثوة احليوانية
بالدولة .كما ي�شري �إىل ال�ضغوطات والتحديات الأخرى
كالأمرا�ض والأوبئة احليوانية ،والرعي اجلائر.
وي�ستعر�ض ،يف حمور احلالة� ،أهمية الرثوة احليوانية
للدولة وتنوعها وتعدادها وفق ًا لأحدث الإح�صاءات
املتاحة ،ف�ض ًال عن بيان كمية الإنتاج يف املزارع التجارية
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الفصل التاسع :المواد الكيميائية
يتزايد االعتماد على املواد الكيميائية يوم ًا بعد يوم مدفوع ًا

الفصل العاشــر :التثقيــف والتوعيــة

بالنمو االقت�صادي وال�سكاين وتغري �أمناط املعي�شة .وي�شكل
التزايد املطرد لهذه املواد حتدي ًا �صحي ًا وبيئي ًا مهم ًا.

ي�ستعر�ض هذا الف�صل جهود دولة الإمارات العربية املتحدة
فيما يتعلق برفع م�ستويات وعي املجتمع باال�ستدامة البيئية،

وبالإ�ضافة اىل ال�ضغوط والت�أثريات ،ي�ستعر�ض التقرير

التي متثل القا�سم امل�شرتك لكافة اخلطط وامل�شاريع ذات

تطور حركة االجتار باملواد الكيميائية ،و�أهم اجلهود

ال�صلة بالبيئة واال�ستدامة يف الدولة.

والإجراءات التي قامت بها اجلهات املعنية يف الدولة

يركز الف�صل على املبادرات واجلهود التي تبذلها اجلهات

لتحقيق التوازن بني احلاجة لها والت�أثريات ال�سلبية التي

املعنية يف الدولة يف �إطار تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية

الفصل الثامن :النفايات

م�شاريع الإدارة املتكاملة للنفايات التي تنفذها خمتلف

ميكن �أن تنجم عن ا�ستخدامها بطريقة غري �سليمة يف

للتوعية والتثقيف البيئي  .2021وي�ستعر�ض نتائج امل�سح

يربز ارتفاع معدل �إنتاج النفايات للفرد يف دولة الإمارات

اجلهات املعنية يف الدولة وحتويلها من عبء �إىل روافد

خمتلف القطاعات .وي�شري ب�شكل خا�ص �إىل اال�سرتاتيجية

ال�سنوي للوعي وال�سلوك البيئي بالدولة .2019 – 2014

كواحد من التحديات املهمة على امل�ستوى الوطني الذي

اقت�صادية باتباع نهج االقت�صاد الأخ�ضر والدائري ،وذلك

تعمل الدولة على مواجهته واحلد من ت�أثرياته على

عن طريق ت�شجيع �صناعة التدوير وحتويل النفايات اىل

الوطنية للإدارة املتكاملة للمواد الكيمائية ،التي تهدف
�إىل تعزيز الإدارة ال�سليمة بيئي ًا للمواد الكيميائية طوال

البيئة وال�صحة العامة� ،إذ �أن رفع ن�سبة النفايات البلدية
ال�صلبة التي يتعني معاجلتها بعيد ًا عن م�سار الدفن يف

طاقة ووقود بديل ،والت�شريعات والقوانني املنظمة للإدارة
املتكاملة للنفايات ،ف�ض ًال عن ا�ستعرا�ض جملة من

املكبات �أحد الأهداف الرئي�سية يف الأجندة الوطنية لر�ؤية

امل�شاريع واملبادرات املتخ�ص�صة التي تقوم بها ال�سلطات

الإمارات .2021

املخت�صة بالنفايات يف خمتلف �إمارات الدولة.

ح�سب املنتج ،والتطرق �إىل املقومات املتكاملة التي متتلكها

واملنتجات البال�ستيكية واملواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.
ويعزو التقرير ارتفاع ذلك املعدل �إىل جملة من الأ�سباب،

الرثوة احليوانية من الأمرا�ض الوبائية واملعدية.

من بينها النمو ال�سكاين واالقت�صادي ،وارتفاع م�ستويات

�أما يف حمور اال�ستجابة فيتحدث هذا الف�صل عن القاعدة
الت�شريعية املُ ّ
نظمة لل�صحة والتنمية احليوانية وتدابري

الدخل و�أمناط الإنتاج واال�ستهالك غري امل�ستدامة

الدولة يف هذا القطاع ،والإجراءات التي تتخذها حلماية
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والوعي ،ويناق�ش الأثر االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
الناجم عنه .كما يتناول التقرير الأثر الناجم عن التغري

الرقابة واحلجر البيطري واخلطة الوطنية لل�صحة
احليوانية  ،2025 - 2016ف�ض ًال عن جهود تطوير منظومة

امل�ستمر يف تركيبة النفايات ،وما قد يفرزه ذلك التغري من

ال�سالمة الغذائية.

�ضغوط وحتديات ا�ضافية.
ويقدم التقرير� ،ضمن حمور اال�ستجابة ،نظرة �شاملة على

البيئيـــة

دورة حياتها.
كما ي�سلط هذا الف�صل ال�ضوء على املبيدات الكيميائية
وبع�ض املواد اخلطرة الأخرى كالزيوت امل�ستهلكة
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التنوع البيولوجي

التــنـــوع البيـــولوجــــــي
القوى الدافعة

يعــد النمــو الســكاني واالقتصــادي ،ومــا يرافقــه مــن

اســتخدام مفــرط للمــوارد الطبيعيــة ،مــن أبــرز القــوى
الدافعــة التــي تشــكل تهديـ ً
ـدا الســتدامة التنــوع البيولوجــي
والتــوازن البيئــي.

الضغوط

تتمثــل الضغــوط التــي يتعــرض لهــا التنــوع البيولوجــي فــي
الدولــة فــي مجموعــة مــن العوامــل البشــرية والطبيعيــة،
وفــي مقدمتهــا التغيــر المناخــي الــذي يؤثر على قــدرة األنواع
علــى التكيــف ،وتغييــر اســتخدامات األراضــي ،باإلضافــة إلــى
التلــوث الناجــم عــن األنشــطة البريــة والبحريــة ،وتدهــور التربــة
وزيــادة نســبة ملوحتهــا ومــا يرافقهــا مــن تأثيــر علــى قــدرة

ـا
النظــم البيئيــة الصحراويــة والنظــم الجبليــة التــي تمثــل موئـ ً
ألنــواع مهــددة باالنقــراض ،مثــل الطهــر العربــي ،والوشــق،
والطيــور ،والزواحــف وغيرهــا.
وتوفــر هــذه النظــم البيئيــة الفريــدة مقومــات االســتجابة
لظاهــرة التغيــر المناخــي وتنظيــم الظواهــر المناخيــة
الطبيعيــة والتخفيــف مــن حدتهــا ،لمــا لهــا مــن تأثيــر هــام فــي
تخزيــن الكربــون وتنظيــم وضبــط مســتويات انبعاثــات غــازات
الدفيئــة والتخفيــف مــن حــدة الكــوارث الطبيعيــة ،مثــل
الفيضانــات ،والعواصــف ،واألعاصيــر.

التأثيرات

خســارة التنــوع البيولوجــي وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة
ـدا صحيـ ًـا واقتصاديـ ًـا وثقافيـ ًـا وبيئيـ ًـا كبيـ ً
تمثــل تهديـ ً
ـرا ،وتحــدث

النباتــات علــى النمــو  ،والرعــي الجائــر والصيــد الجائــر ،والتجــارة

ـا خطيـ ً
ـرا فــي التــوازن البيئتيــن البريــة والبحريــة ،وتقلــل مــن
خلـ ً

غيــر المشــروعة فــي بعــض األنــواع.

قــدرة الطبيعــة علــى الوفــاء باحتياجــات الســكان مــن المــوارد

الحــــالـــــة

تتمتــع الدولــة بتنــوع بيولوجــي فريــد مــن نوعــه حيــث أنهــا

تشــمل علــى مجموعــة مــن األنظمــة اإليكولوجيــة والمواطــن
الطبيعيــة البريــة والمائيــة ،التــي تتميــز بقــدرة علــى التكيــف
مــع الظــروف المناخيــة الســائدة.

ً
نظــرا للموقــع الجغرافــي وطبيعــة المنــاخ والتضاريــس،
تتبايــن األنظمــة اإليكولوجيــة والموائــل الطبيعيــة فــي
دولــة اإلمــارات التــي تشــمل النظــم الســاحلية والبحريــة،
بمــا فيهــا أشــجار القــرم ،والشــعاب المرجانيــة ،وموائــل
أبقــار البحــر ،والســاحف البحريــة ،والدالفيــن ،باإلضافــة إلــى

ضعــف قــدرة النظــم البيئيــة علــى مواجهــة
والخدمــات ،وتُ ِ
المظاهــر المتطرفــة للتغيــرات المناخيــة.

االستجابات

تعــددت جهــود الدولــة للمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي
واســتدامته ،وتركــزت الجهــود فــي الســنوات األخيــرة علــى
حمايــة الموائــل وتأهيلهــا والتوســع فــي إقامــة المناطــق
المحميــة ،وحمايــة األنــواع المهــددة باالنقــراض واســتدامتها،
ومكافحــة االتجــار غيــر المشــروع باألنــواع واألنــواع الغازيــة
وتوفيــر فهــم أفضــل لقيمــة هــذا التنــوع والخدمــات التــي
توفرهــا النظــم االيكولوجيــة علــى الصعيــد االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي.
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الــتـــنـــوع البـــيـــولوجـــي

تقريـر حالة البيئـــــة لدولة اإلمارات العربية المتحدة  -اإلصدار الثاني 2020

مقدمة

• التلوث

ب�ش��كل �س��لبي عل��ى ق��درة النبات��ات عل��ى النم��و ،وعل��ى البنية

تزخر دولة الإمارات العربية املتحدة بتنوع بيولوجي فريد ،فهي تتميز بتنوع يف املوائل ،حيث ت�ضم �أكرث من  50نوع ًا من

ي�ؤث��ر التل��وث ال�ص��ادر ع��ن الأن�ش��طة الربي��ة والبحري��ة عل��ى

التحتي��ة ،وج��ودة املي��اه ،والتعري��ة ،مم��ا يفقده��ا خ�صوبته��ا

املوائل ،ت�شمل موائل ال�شعاب املرجانية ،والأع�شاب البحرية ،و�أ�شجار القرم ،وال�سبخات ،والكثبان الرملية .وقد مت ت�سجيل
أنواع هامة وفريدة من النباتات واحليوانات والالفقاريات الربية والبحرية يف هذه املوائل ،وتوثيق �أكرث من  3579نوع ًا يف
� ٍ

اخل�صائ���ص الفيزيائي��ة والكيميائي��ة والإحيائي��ة للبيئ��ة.

وخ�صائ�صه��ا الطبيعي��ة ويغ�ير بنيته��ا.

الدولة.
 .1القوى الدافعة
التن��وع البيولوج��ي حملي� ًا وعاملي� ًا ،حي��ث يعت�بر اال�س��تخدام

�شهدت دولة الإمارات العربية املتحدة منو ًا �سريع ًا يف
عدد ال�سكان يف فرتة زمنية ق�صرية ن�سبي ًا� ،إذ ارتفع عدد

غ�ير امل�س��تدام للنظ��م الإيكولوجي��ة واال�س��تغالل املف��رط

ال�سكان من نحو  3ماليني ن�سمة يف عام � 1999إىل �أكرث

للتن��وع البيولوج��ي م��ن التهدي��دات الرئي�س��ية الت��ي �أ�س��همت

من  9ماليني ن�سمة يف عام  .2017وقد �صاحب ذلك منو

يف تده��ور حال��ة الأن��واع واملوائ��ل يف املناط��ق القاحل��ة و�ش��به

اقت�صادي مماثل وتغري وا�ضح يف ا�ستخدامات الأرا�ضي.

القاحل��ة.

كما �شكل تغري �أمناط الإنتاج واال�ستهالك نتيجة النمو
االقت�صادي وارتفاع م�ستويات الدخل قوى دافعة مهمة

الب�ش��رية تظ��ل ه��ي الأه��م .وميثل التلوث الناجت عن �أن�ش��طة
النق��ل تهدي��د ًا م�س��تمر ًا للبيئ��ة ب�ش��كل عام ،و�س��واحل الدولة
ب�ش��كل خا���ص ،وذل��ك نظ��ر ًا الجتاه��ات وم�س��ارات التي��ارات
البحري��ة الت��ي ت�س��اعد عل��ى نق��ل الأ�ش��كال املختلف��ة م��ن
امللوث��ات �إىل البيئ��ة البحري��ة وال�س��احلية للدول��ة (�أنظ��ر
الف�ص��ل الث��اين ،ا�س��تدامة البيئ��ة البحري��ة وال�س��احلية)
وي�ش��كل �ص��رف املي��اه الراجع��ة �ش��ديدة امللوح��ة وذات
درج��ات احل��رارة العالي��ة الناجت��ة من حمط��ات حتلية املياه

• الرعي اجلائر
�أدت التغ�يرات املناخي��ة وم��ا رافقه��ا م��ن دورات اجلف��اف
الطويل��ة والق�ص�يرة الت��ي متي��زت باالنخفا���ض ال�ش��ديد يف
مع��دالت الهط��ول املط��ري وع��دم انتظام��ه� ،إىل انح�س��ار
م�س��احة املراع��ي الطبيعي��ة ،الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل زي��ادة
�أع��داد احليوان��ات يف وح��دة امل�س��احة ،وبالت��ايل اختف��اء
النبات��ات املف�ضل��ة للرع��ي والأق��ل مقاوم��ة ،وحل��ت حمله��ا
النبات��ات الأق��ل ا�ست�س��اغة والأك�ثر مقاوم��ة ،مم��ا ت�س��بب يف
غ��زو املراع��ي بنبات��ات لي�س��ت ج��زء ًا م��ن املجتم��ع النبات��ي

وم�ؤثرة .وجاءت ظاهرة التغري املناخي لت�ضفي املزيد من

• التغري املناخي

املنت�ش��رة على طول �س��احل الدولة �أحد ال�ضغوط امل�ؤثرة يف

ت�شري التحليالت والتوقعات امل�ستقبلية با�ستخدام النمذجة

�س�لامة البيئ��ة البحري��ة ،وكذل��ك احلال بالن�س��بة لت�صريف

خا�ص.

املناخية� ،إىل ارتفاع املعدل ال�سنوي لدرجة احلرارة يف
الدولة بواقع درجة مئوية واحدة تقريب ًا بحلول عام ،2020

مي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي املعاجل��ة (�أنظ��ر الف�ص��ل التا�س��ع،

غ�ير م�ست�س��اغة ،وم��ع ا�س��تمرار الرع��ي املكث��ف وزي��ادة

امل��وارد املائي��ة) .كم��ا ي�ش��كل تل��وث البيئ��ة الربي��ة نتيج��ة

 .2الضغوط والتأثيرات

و 2 - 1.5درجة مئوية بحلول عام  .2040ومن املرجح

االنبعاث��ات الناجت��ة ع��ن العملي��ات ال�صناعي��ة ،والنفاي��ات

ال�ضغ��ط الرع��وي و�إجب��ار احليوان��ات عل��ى ا�س��تغالل ه��ذه
النبات��ات املتدني��ة بيئي � ًا� ،أ�صبح��ت �أرا�ض��ي املراع��ي �ش��به

�أن يكون ت�أثري التغري املناخي �أ�شد وط�أة على املناطق

و�إلق��اء القمام��ة والأن�ش��طة الرتفيهي��ة عوام��ل �ضغ��ط �أخ��رى

عاري��ة وتده��ورت نباتاته��ا وتربته��ا.

�إىل جان��ب النم��و ال�س��كاين واالقت�ص��ادي وم��ا رافق��ه م��ن

ال�ساحلية ،وميكن لهذه التغريات �أن ت�ؤثر يف �سال�سل

عل��ى التن��وع البيولوج��ي.

تغ�ير ،تعر�ض��ت بيئ��ة دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتحدة خالل

الغذاء وخلق تباين يف �إطار النظم الإيكولوجية التي طورت
فيها الأنواع املتعددة فيما بينها اعتماد ًا متباد ًال ومتزامن ًا،

• ا�ستنزاف املياه اجلوفية

ع��ن عوام��ل ب�ش��رية وطبيعي��ة �ش��كلت حتدي��ات مهم��ة للتن��وع

مثل االعتماد املتبادل القائم بني التع�شي�ش وتوافر الغذاء.

• تدهور الرتبة

التي �أفرزتها الزيادة ال�س��كانية والنمو االقت�صادي وات�س��اع

البيولوج��ي يف الدول��ة ،م��ن �أهمه��ا:

وت�ؤث��ر مظاه��ر التغ�ير املناخ��ي املختلف��ة عل��ى البيئ��ات وعلى

ي��ؤدي ارتف��اع م�س��تويات الأم�لاح يف الرتب��ة وتعريته��ا بفع��ل

الرقعة الزراعية التي تعتمد ب�شكل �شبه كامل على خمزون

الري��اح ووج��ود الطبق��ات ال�صم��اء ال�ضحل��ة وانخفا���ض

املياه اجلويف ،خا�صة يف ظل اخللل الوا�ضح يف بني معدالت

م�ستويات اخل�صوبة فيها �إىل احلد من ا�ستغاللها بطريقة

ال�س��حب والتغذي��ة .وق��د �أدى اال�س��تنزاف ال�س��ريع للمي��اه

م�س��تدامة .بالإ�ضاف��ة �إىل تل��ك العوام��ل الطبيعي��ة ،تتعر���ض

اجلوفي��ة �إىل تفاق��م م�ش��كلة اجلف��اف والت�أث�ير عل��ى من��و

الرتب��ة ل�ضغ��وط ب�ش��رية مث��ل الرع��ي اجلائ��ر وا�س��تخدام

النبات��ات الطبيعي��ة .كم��ا ي�ؤدي االعتماد عل��ى م�صادر املياه

مي��اه ري ذات ج��ودة منخف�ض��ة .وق��د ت ��ؤدي تل��ك العوام��ل

غ�ير التقليدي��ة ب�ش��كل متزاي��د ،وم��ا قد ي�صاحب��ه من تلوث،

جمتمع��ة �إىل زي��ادة ن�س��بة الأم�لاح يف الرتب��ة ،والت�أث�ير

�إىل الت�أث�ير يف التن��وع البيولوج��ي البح��ري.

ال�ضغوط على البيئة ب�شكل عام ،والتنوع البيولوجي ب�شكل

ال�س��نوات ال�س��ابقة �إىل العدي��د م��ن ال�ضغوط��ات الناجم��ة

قدرة الأنواع على التكيف ،ما يزيد بدوره من فقدان التنوع
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وعل��ى الرغ��م م��ن تع��دد م�ص��ادر التل��وث �إال �أن الأن�ش��طة

• التغري يف ا�ستخدامات الأرا�ضي

اخلط��رة على ال�ش��عاب املرجانية
البيولوج��ي .ومتث��ل الآث��ار ِ

ال ي��زال فق��دان املوائ��ل نتيجة التغري يف ا�س��تخدام الأرا�ضي

وعلى بع�ض الأنواع الرئي�سية الفريدة ،مثل �سالحف منقار

وحتوي��ل الأنظم��ة الإيكولوجي��ة الطبيعي��ة �إىل �أرا� ٍ��ض زراعية

ال�صق��ر املع�ش�ش��ة والطي��ور البحري��ة �أح��د اجلوان��ب املث�يرة

�أو �إىل مناط��ق ح�ضري��ة ،ه��و م��ن �أه��م الأ�س��باب لفق��دان

للقل��ق يف ظاه��رة التغري املناخي.

ال��ذروي ،الت��ي غالب� ًا م��ا تكون حولي��ة ،تبعتها نبات��ات �أخرى

ا�س��تنزاف املي��اه اجلوفي��ة كان واح��د ًا م��ن �أك�ثر النتائ��ج
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• التجارة غري امل�شروعة يف الأنواع

خارج نطاقاتها اجلغرافية الطبيعية �إىل حدوث �أ�ضرار

بني  20و� 50ضعف معدلها الطبيعي يف املياه الإقليمية،

مما ي�سبب �أ�ضرار ًا للكائنات البحرية الأخرى مثل �أبقار

ُ�ص ِّن��ف االجت��ار غ�ير امل�ش��روع بالأحي��اء الفطري��ة عل��ى

كبرية للأنواع الأ�صلية التي تتناف�س معها على املوارد،

امل�س��توى العامل��ي م��ن �أك�ثر الأعم��ال غري امل�ش��روعة التي تدر
�أرباح� ًا طائل��ة ،وي�صنفها البع�ض كثالث جتارة غري قانونية

وبالتايل ن�شر الأمرا�ض والت�سبب يف حدوث تغريات

وي�صل عدد الهائمات النباتية البحرية التي لها القدرة
على الت�سبب يف املد الأحمر �إىل  80نوع ًا .ومنها �أنواع

البحر وال�سالحف البحرية والأ�سماك �أو الب�شر .وح�سب

وراثية من خالل التنا�سل مع الأنواع الأ�صلية ،وهو ما

لها القدرة على �إنتاج املواد ال�سامة داخل خالياها �أو

التقارير الفنية ال�صادرة من اجلهات املعنية بالدولة ،فقد
مت ر�صد وت�صنيف �أكرث  303نوع ًا من الهائمات النباتية يف

ي�ؤدي بالتايل �إىل ا�ضطراب جوانب عدة من �شبكة الغذاء
والبيئة املادية .وقد ر�صدت دولة الإمارات  24نوع ًا غازي ًا

يف املحيط اخلارجي لها .كما �إن هناك �أنواع �أخرى لها

املياه البحرية للدولة ،منها  192نوع ًا من �أنواع الدياتومات

املقدرة على ا�ستنزاف كميات الأك�سجني املذابة يف املياه،

و 98من ثنائية الأ�سواط و 11من الأنواع الأخرى.

م��ن حي��ث احلج��م بع��د جت��ارة املخ��درات وال�س�لاح.
يرا
تعت�بر التج��ارة يف احليوان��ات والنبات��ات تهدي��دً ا كب� ً
للأن��واع ،خ�صو�ص � ًا الأن��واع امله��ددة باالنقرا���ض .وعل��ى

ي�ؤثر على التنوع البيولوجي يف الدولة.

الرغ��م م��ن �أنه��ا خا�ضع��ة للقوان�ين الدولية والوطني��ة للدول
الأع�ض��اء يف اتفاقي��ة االجت��ار ال��دويل ب�أن��واع احليوان��ات
والنبات��ات امله��ددة باالنقرا���ض (�سايت���س)� ،إال �أن التج��ارة
غ�ير امل�ش��روعة فيه��ا م�س��تمرة على امل�س��توى العامل��ي ،وت�ؤدي
�إىل دفع العديد من الأنواع �إىل االنقرا�ض ،كما يت�سبب هذا
االجت��ار يف غ��زو �أن��واع غريبة للبيئ��ات املحلية.

الغراب المنزلي

سوسة النخيل
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• الأنواع الغازية

• ظاهرة املد الأحمر

الأنواع الدخيلة الغازية هي �أنواع من النباتات واحليوانات

تعترب ظاهرة املد االحمر من الظواهر الطبيعية التي لها

والكائنات الأخرى غري املحلية للدولة ،التي تنت�شر وت�ؤثر
بيئي ًا �أو اجتماعي ًا �أو اقت�صادي ًا �أو �صحي ًا ب�شكل �سلبي على

�سجل تاريخي قدمي� ،إذ وجدت �أحافري لنفوق �أحياء بحرية
م�صاحبة الزدهار هائمات جمهرية ب�أعداد كبرية .ويف

ا�ستدامة البيئة ب�صفة عامة ،والتنوع البيولوجي ب�صفة

الآونة الأخرية �أخذت الظاهرة تتكرر بكرثة ومدة بقائها

خا�صة .فمن املمكن �أن يت�سبب نقل النباتات واحليوانات

تطول لأ�سباب متنوعة ،ويف بع�ض املناطق ت�صل ن�سبة

والكائنات الدقيقة ،بق�صد �أو بدون ق�صد� ،إىل منطقة

كثافة الهائمات النباتية امل�سببة لظاهرة املد الأحمر ما
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احلا�ضنة للطيور يف الدولة ،والتي يفوق عدد �أنواعها 435

•	�أهم النظم البيئية يف الدولة

اجلهة الغربية للدولة ،وتعمل كمنطقة جتمعات �أمطار.

التن��وع البيولوج��ي ه��و �أ�سا���س احلي��اة عل��ى كوك��ب االر���ض،
وه��و العن�ص��ر الأ�سا�س��ي لل ُن ُظ��م الإيكولوجي��ة الت��ي تُو ّف��ر

نوع ًا ،مبا فيها الطيور املهاجرة ،وهي �أي�ض ًا موائل للعديد

يعك�س و�ضع التنوع البيولوجي يف دولة الإمارات العربية

ويعترب جريان املياه ال�سطحية يف املنطقة امل�صدر الوحيد

من الأنواع الهامة واملهددة باالنقرا�ض مثل ال�سالحف

املتحدة بيئتها ال�صحراوية وموقعها البحري من ناحية،

الذي يغذي املياه اجلوفية

العديد من ال�سلع واخلدمات التي تدعم الرفاه االقت�صادي

البحرية و�أهمها �سلحفاة منقار ال�صقر.

والوترية ال�سريعة للتنمية والكثافة العالية لل�سكان يف
الدولة من ناحية �أخرى ،حيث تواجه حالي ًا البيئات الربية

وت�س��اهم يف اعت��دال املن��اخ ،وتخفي��ف الك��وارث ،وجتدي��د

ومن �أهم املناطق الرطبة بالدولة غابات القرم التي

والبحرية العديد من ال�ضغوط والتهديدات التي �سبق

خ�صوب��ة الرتب��ة ،ومكافح��ة الأمرا���ض ،وا�س��تدامة امل��وارد

ت�ساهم ب�شكل فعال يف التخفيف من التغري املناخي عن

الإ�شارة لها.

الوراثية ،ولذا ف�إن التنوع البيولوجي هو عماد رخاء الب�ش��ر

طريق خزن الكربون ،ولذلك حظيت بقدر وافر من

و�س��بيل معي�ش��تهم وثقافته��م.

االهتمام .وت�ضم قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية

واالجتماع��ي للمجتم��ع ،مث��ل الغ��ذاء والوقود ،وم��واد البناء،
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وتتمت��ع الدول��ة بتن��وع بيولوج��ي غن��ي ن�س��بي ًا ي�ش��مل جمموعة

العاملية (رام�سار) يف الوقت احلايل

من الأنظمة الإيكولوجية واملواطن الطبيعية الربية واملائية.

حممية وادي الوريعة ،وحممية الوثبة ،وحممية ر�أ�س

وتتوف��ر فيه��ا العدي��د م��ن الأن��واع ذات الق��درة عل��ى التكي��ف

اخلور ،وحممية �أ�شجار القرم واحلفية ،وحممية �صري

مع هذه البيئات والظروف املناخية اخلا�صة.

بونعري ،وحممية �أبو ال�سييايف ،وحممية الزوراء ،وحممية

كما متتاز الدولة بوجود العديد من املناطق الرطبة

جبل علي ،وحممية حتا اجلبلية ،وحممية وا�سط ،فيما

املعروفة بتنوعها البيولوجي الغني ،وهي من �أكرث البيئات

يجري العمل على �ضم املزيد من املناطق لتلك القائمة.

10

مناطق ،هي:

وعلى الرغم من �أنها فقرية من حيث الغطاء النباتي
والتنوع البيولوجي ب�سبب تكوينها ال�صخري� ،إ ّال �أنها
تزخر ب�أنواع من اليعا�سيب ،وال�ضفادع ،والأ�سماك التي
ا�ستطاعت الت�أقلم مع النظم اجلبلية وموائلها من املياه

 .1البيئة اجلبلية
ت�شكل اجلبال يف الدولة ن�سبة

%2.6

من م�ساحتها

االجمالية ،ويبلغ طولها  155كيلومرت ًا ،تف�صل ما بني بحر
عمان �شرق ًا والكثبان الرملية للخليج العربي غرب ًا ،حيث
تنق�سم اجلبال �إىل مرتفعات ر�ؤو�س اجلبال ،واملرتفعات
الو�سطى ،و�أهمها جبال احلجر ،التي تُ�شكل حاجز ًا يف

العذبة كالربك والأودية والينابيع .كما �أن طبيعة اجلبال
الوعرة للغاية جتعلها ملج�أً مثالي ًا لبع�ض الأنواع الربية
التي تتعر�ض لل�ضغوط مثل الو�شق والطهر العربي� .أما جبل
حفيت يف مدينة العني ب�إمارة �أبوظبي ،ذو الأهمية البيئية
والتاريخية ،في�ضم �أكرث من  120نوع ًا من النباتات.
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 .2بيئة الوديان وال�سهول الر�سوبية

وبالإ�ضافة �إىل قيمتها الذاتية ودورها يف املحافظة على

الوديان عبارة عن جما ٍر �ضحلة و�ضيقة تت�سع بفعل عوامل

التنوع البيولوجي ،ف�إن البيئات البحرية وال�ساحلية توفر

النحت .متتلئ هذه الوديان باملياه يف فرتات ت�ساقط

للمجتمع خدمات و�سلع متعددة ،ت�شمل :توفري املوارد

الأمطار املحدودة ،يف حني تكون بيئة ال�سهول الرعوية �أكرث
�إ�شباع ًا باملياه وتبدو يف �شكل م�ساحات من الأرا�ضي حتيط

البيولوجية ،واال�ستخدامات الرتفيهية ،وتوفري احلماية
�ضد التعرية ال�ساحلية ،كما �أنها ت�شكل الأ�سا�س للرتاث

بها املرتفعات .وي�ساعد احتفاظها باملياه على م�ستوى

الطبيعي والثقايف ملواطني الدولة.

قريب من �سطح الرتبة على منو النباتات ،ما يجعل الوديان
وال�سهول الر�سوبية من �أهم املناطق الرعوية بالدولة نظر ًا

وتعترب مناطق احل�شائ�ش البحرية وال�شعاب املرجانية

خل�صوبتها .ومن �أهم الوديان يف الدولة وادي البيح،

و�أ�شجار القرم موائل للعديد من الأنواع البحرية ،كونها

ووادي حام ،ووادي الب�صرية ،ووادي الوريعة.

متثل مواقع تغذية وتفريخ للأ�سماك الهامة .وت�شكل غابات

 .3البيئة البحرية وال�ساحلية

القرم التي تغطي �أكرث من  182كم 2من الأرا�ضي على طول
اخلط ال�ساحلي يف دولة الإمارات العربية املتحدة جزء ًا ال
يتجز�أ من النظم الإيكولوجية ال�ساحلية ،وتلعب دور ًا مهم ًا

ي�ضم اخلليج العربي وبحر ُعمان �أنظمة �إيكولوجية ذات
قيمة كبرية ،وت�ضم جزر ًا ،و�شعاب ًا مرجانية ،وح�شائ�ش

يف حماية ال�شواطئ من التعرية ال�ساحلية ،ويف امل�ساهمة

بحرية ،وم�ستنقعات ماحلة ،وخريان ،و�أ�شجار القرم.

بالتخفيف من �آثار تغري املناخ من خالل تخزينها للكربون.
تعت�بر النظ��م الإيكولوجي��ة ال�س��احلية م��ن ب�ين �أه��م خم��ازن

اال�صطناعية التي ت�شكل �أنظمة رطبة .وتعترب حممية وادي
الوريعة يف �إمارة الفجرية ،التي �أُعلنت عام  2009كمحمية

تخزي��ن معظ��م الكرب��ون يف ر�س��وبيات حت��ت الأر���ض ،ولي���س

�أرا�ضي رطبة ذات �أهمية عاملية ،مثا ًال جيد ًا على الأنظمة
العذبة ذات القيم املتعددة� ،إذ متثل نظام ًا هيدرولوجي ًا

الكربون الطبيعية يف العامل .ومن املهم الإ�شارة �إىل �أنه يتم
يف الكتل��ة احليوي��ة ف��وق �س��طح الأر���ض .وتك��ون خمزون��ات
الكرب��ون يف املناط��ق القاحل��ة عموم � ًا يف حده��ا الأدن��ى،
وبالت��ايل ف��إن وج��ود خمزون��ات الكرب��ون الأزرق داخ��ل هذه
النظ��م الإيكولوجي��ة ميث��ل اكت�ش��اف ًا مهم � ًا لدول��ة الإم��ارات

فريد ًا ي�سمح للمياه اجلارية بالنفاذ بني �صخور نفاذة
وغري نفاذة ،ت�شكل جداول مياه عذبة و�شالالت وبرك يف
بيئة ال توجد عادة يف املناطق اجلافة.

العربي��ة املتح��دة واملنطق��ة عل��ى حد �س��واء.
 .4الأنظمة الإيكولوجية للمياه العذبة
تعترب املياه العذبة بالدولة من املوارد املحدودة .وهنالك
بع�ض املياه اجلارية التي ت�ستقر على مدار العام يف

�أما الأفالج فتعترب م�صدر ًا تقليدي ًا تراثي ًا من م�صادر
املياه ،ويقدر عددها يف الدولة بـ  150فلج ًا ،ال يزال يعمل
منها حوايل

50

فلج ًا ،ويعتمد جريانها على معدالت

الأمطار ال�سنوية وجريان الأودية التي تغذيها.

بع�ض وديان البيئات اجلبلية ،وال�سبخات ،والبحريات
50
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 .4االستجابة

• امل�ش ــروع الوطني للقائمة احلمراء للأنواع
املهددة باالنقرا�ض

تعزز املحافظة عليها وعلى موائلها الطبيعية.

فيما يتعلق بالأثر متو�س��ط املدى فيمكن ا�س��تخدام امل�ش��روع

باهتم��ام بال��غ ومبك��ر يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة،

يرتك��ز امل�ش��روع الوطن��ي للقائم��ة احلم��راء للأن��واع امله��ددة

ومتث��ل خمرج��ات امل�ش��روع خ��ط �أ�سا���س للباحث�ين

يف حتدي��د املواق��ع الهام��ة للتن��وع البيولوج��ي يف الدول��ة

وترك��زت اجله��ود يف ه��ذا املج��ال يف ال�س��نوات الأخرية على

باالنقرا���ض عل��ى درا�س��ة و�ض��ع �أن��واع الكائن��ات احلي��ة م��ن

والأكادميي�ين يف الدول��ة لرتكي��ز �أبحاثه��م عل��ى الأن��واع التي

وحتديد �أولويات البحوث العلمية الرامية �إىل درا�سة الأنواع

حماية املوائل وت�أهيلها ،والتو�سع يف �إقامة املناطق املحمية،

الثدييات الربية والبحرية والطيور والربمائيات والزواحف

ال تتوف��ر بياناته��ا يف الوق��ت احل��ايل ،م��ا ي�س��اعد على تغذية

الت��ي ال تتوف��ر عنه��ا معلوم��ات كافي��ة .كم��ا �س��يتم ا�س��تخدام

وحماي��ة الأنواع املهددة باالنقرا�ض وا�س��تدامتها ،ومكافحة

وجمموع��ة خمت��ارة م��ن الأن��واع البحري��ة (�أ�س��ماك القر���ش

قاع��دة البيان��ات الوطني��ة للأن��واع امله��ددة باالنقرا���ض.

خمرجات امل�ش��روع يف تتبع اجتاهات املحافظة على الأنواع

االجت��ار غ�ير امل�ش��روع بالأن��واع والأن��واع الغازي��ة وتوف�ير

واملرج��ان وبع���ض الأ�س��ماك االقت�صادي��ة) وحتديثه��ا،

فه��م �أف�ض��ل لقيم��ة ه��ذا التن��وع ،واخلدم��ات الت��ي توفره��ا
والبيئ��ي.

حظي��ت حماي��ة احلي��اة الفطري��ة والتن��وع البيولوج��ي

النظ��م االيكولوجي��ة على ال�صعي��د االقت�صادي واالجتماعي

• تطويـ ــر خارطة الإمارات الذكيــة لر�أ�س
امل ـ ــال الطبيع ـ ــي
خارط��ة الإم��ارات الذكي��ة لر�أ���س امل��ال الطبيعي��ة عب��ارة عن

بالإ�ضافة �إىل ح�س��اب م�ؤ�ش��ر القائمة احلمراء لهذه الفئات
وفق� ًا ملنهجي��ة االحت��اد ال��دويل ل�ص��ون الطبيع��ة بحل��ول عام

و�س��وف ي�س��اهم امل�ش��روع الوطن��ي للقائم��ة احلم��راء عل��ى
املدى الق�صري يف مراجعة وحتديث اال�س�تراتيجية الوطنية

 2021واالجن��دة الوطني��ة واال�س�تراتيجية الوطني��ة للتن��وع

 .2020ويعت�بر ه��ذا امل�ش��روع �أح��د امل�ش��اريع الأ�سا�س��ية يف

للتن��وع البيولوج��ي وخط��ة العم��ل الوطني��ة املنبثق��ة منه��ا،

البيولوج��ي ،واتفاقي��ة التن��وع البيولوج��ي و�أه��داف �أيت�ش��ي

جم��ال التن��وع البيولوج��ي ،حي��ث يه��دف اىل تقيي��م حال��ة

بالإ�ضاف��ة �إىل حتدي��د الأن��واع واملواق��ع ذات الأولوي��ة� .أم��ا

للتن��وع البيولوجي.

الأن��واع ،وحتدي��د الأولويات وتقيي��م فاعلية احلفظ� ،إ�ضافة
�إىل ر�صد التقدم املحرز يف تدابري احلفظ املتعلقة بحماية
الأن��واع الت��ي تتج��ه نح��و االنقرا�ض.

جمموعة من امل�سوحات البيولوجية واجلغرافية والتقييمات
البيئية واالقت�صادية للبيئات واملوائل الربية والبحرية على

الدويل للمحافظة على الطبيعة ()IUCN

وبال�شراكة مع

امل�س��توى الوطن��ي ،وه��ي تهدف �إىل حتدي��د املوارد الطبيعية

ال�سلطات البيئية املخت�صة يف الدولة ،على تنفيذ هذا
امل�شروع على مراحل ،ف�أجرت خالل املرحلة الأوىل تقييم ًا

والتكنولوجي��ة العاملي��ة ،وعر���ض املعلوم��ات الت��ي توفره��ا

املحلي��ة م��ن خ�لال قيا���س م�ؤ�ش��ر القائمة احلم��راء ،والوفاء
بااللتزام��ات الوطني��ة والدولية ،مب��ا يف ذلك ر�ؤية الإمارات

وقد عملت وزارة التغري املناخي والبيئة ،بالتعاون مع االحتاد

املتوف��رة يف الدول��ة وخدم��ات النظ��م الإيكولوجي��ة وتقييمه��ا
بيئي � ًا واقت�صادي � ًا بتوظي��ف �أف�ض��ل املمار�س��ات العلمي��ة
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�شام ًال حلالة الثدييات والزواحف والربمائيات ،فيما
�أجرت خالل املرحلة الثانية تقييم ًا مماث ًال للطيور ولأنواع

عل��ى �ش��كل خارط��ة ذكي��ة متط��ورة و�س��هلة اال�س��تعمال،

خمتارة من الكائنات البحرية والنباتات.

و�إتاحته��ا ملتخ��ذي الق��رار لو�ضعه��ا يف االعتب��ار عن��د اتخ��اذ

وق��د مت خ�لال هات�ين املرحلت�ين توف�ير معلوم��ات تف�صيلي��ة

الق��رارات ذات العالق��ة با�س��تخدامات الأرا�ض��ي والفر���ص

وتطوير خرائط لتوزيع الأنواع املهددة باالنقرا�ض يف الدولة

اال�س��تثمارية .وم��ن املنتظ��ر �أن يت��م ا�س��تكمال ه��ذا امل�ش��روع

وجتمعاتها ،ت�ساعد يف و�ضع اخلطط والربامج وال�سيا�سات

يف الرب��ع الثال��ث م��ن ع��ام .2020

امل�س��تقبلية للمحافظة على الأنواع ،وو�ضع الت�ش��ريعات التي
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• امل�شـروع الوطني لقائـمة الأنواع الغازيـة
�أجريت هذه الدرا�سة بالتعاون مع االحتاد الدويل حلماية

وطنية ملكافحتها واحلد من دخولها وانت�شارها ،و�أ�سفرت

الطبيعة لتحديد الأنواع الدخيلة على بيئة دولة الإمارات

الدرا�سة عن حتديد  24نوع غازي ،يو�ضحها ال�شكل رقم

و�أثرها على البيئة والتنوع البيولوجي ،والتعرف على
م�سارات دخولها و�إدخالها متهيد ًا لو�ضع خطة عمل

( ،)1-1فيما يو�ضح ال�شكل رقم ( )2-1م�سارات دخول هذه
الإنواع.

ﺳﻮﺳﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﺍﻟﺤﻤﺍﺀ
Red palm weevil
Rhynchophorus ferrugineus
)(Oliver, 1790

ﺍﻟﻨﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ
Fire ant
Solenopsis geminata
)(Fabricius, 1804

ﻋﺎﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻨﻤﻞ ﺍﻟﺸﺒﺢ
Camelthorn
Ghost ant
Alhagi maurorum Tapinoma melanocephalum
Medik.
)(Fabricius, 1793

يمكنكم اإلطالع على معلومات اضافية عن األنواع الغازية من

قائمــة
األنواع
الغازية

خالل مسح الشيفرات اآلتية أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة التغير

انفوجـرافيـــك
األنواع الغازية

المناخي والبيئة www.moccae.gov.ae

شكل رقم ( :)1-1األنواع الدخيلة الغازية بدولة اإلمارات العربية المتحدة
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اىل �أن��واع م��ن اللقلقي��ات ،مث��ل ال��واق ،ومال��ك احلزي��ن،

• حتديث خارطة املواقع الهامة للطيور

والنح��ام (الفالمينغ��و) الت��ي تتواج��د يف املناطق ال�س��احلية

متث��ل الطي��ور ج��زء ًا مهم � ًا م��ن التن��وع البيولوج��ي ،حي��ث
متث��ل دول��ة الإم��ارات موقع� ًا مهم� ًا ملالي�ين الطي��ور املهاجرة

وامل�س��تنقعات يف الدول��ة ،و�أن��واع خمتلف��ة م��ن الب��ط مث��ل
ال�شر�ش�ير واخل�ض��اري.

من �أوروبا ،و�أفريقيا ،و�آ�سيا ،كالطيور البحرية الإقليمية �أو

ويه��دف ه��ذا امل�ش��روع ال��ذي مت تنفي��ذه بالتع��اون مع منظمة

الدولية� ،إذ ي�صل �إجمايل عدد االنواع �إلتى مت ت�سجيلها يف
الدول��ة ح��وايل  435نوع ًا من الطيور ،ت�ضم �أنواع ًا وف�صائل

شكل رقم ( :)2-1مسارات األنواع الدخيلة الغازية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

Birdlife

�إىل حماية وحتديد و�إدارة �شبكة م�سارات الطيور

ن��ادرة متيزه��ا ع��ن باق��ي دول الع��امل ،م��ن بينه��ا :طي��ور

ومواطنها والت�أكد من ا�ستمرارية بقائها على املدى الزمني

الغ��اق ال�س��وقطري ،والنور���س الأ�س��خم ،واخلر�ش��نة بي�ض��اء

البعي��د ،وتعزي��ز جه��ود املحافظ��ة على هذه الأن��واع ،وتعزيز

اخلد ،والقطا املتوج ،والقنربة ال�س��وداء ،والع�صفور �أ�صفر

م�ساهمتها يف ال�سياحة البيئية.

العن��ق ،والطي��ور اخلوا�ضة ،والطيور اجلارحة ،مثل العقاب

وتتواج��د الطي��ور يف الدول��ة خ�لال ف�ترات خمتلف��ة م��ن

الن�س��ارية ،وال�ش��اهني ،والع�صاف�ير ال�صغ�يرة ،بالإ�ضاف��ة

ال�سنة �أهمها ف�صل ال�شتاء وف�صل الربيع واخلريف وبن�سبة
قليلة يف ف�صل ال�صيف .وت�شمل م�سارات هجرة الطيور من

ﻣﻨﺘﺰﻩ ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﻮ��ﻌﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

مناط��ق �أوروب��ا �إىل �ش��مال �آ�س��يا وجب��ال الهمالي��ا والبع���ض

ﺧــﻮﺭ ﺍﻟﺠ��ــﺮﺓ
ﺍﻟﺠ��ــﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﻨﻴــﺔ

الآخ��ر م��ن �ش��مال �أفريقي��ا �إىل جنوب وجنوب �ش��رق �آ�س��يا.

ﺧــﻮﺭ ﺍﻟ�ﻴﻀﺎ
ﺍﻟــ�ﻭ�ﺍ
ﺣﺪﻳــﻘﺔ ﻣﺸﺮﻑ

�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻮﺭ ﻟﻠﺤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒ��ــﺔ

ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻡ
ﺍﻟﺼﺤ�ﺍﻭﻳﺔ

ﺃﺷﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻘــــﺮﻡ
ﻭﺍﻟﺤﻔﻴـــﺔ
)ﺧﻮﺭ ﻛﻠﺒﺎﺀ(

ﺟ��ﺮﺓ ﺻﻴﺮ ﺑﻮﻧﻌﻴـــﺮ
ﺟ��ــﺮﺓ ﺩ�ﻴــﻨــﺎ
ﺟ��ـــﺮﺓ
ﺑﺎﻟﻐﻴـــﻠﻢ

ﺩﺑﻲ ﺍﻟﺼﺤ�ﺍﻭﻳﺔ
ﺟﺒﻞ ﻧ�ﻭﻯ
ﺍﻟﻮﺛﺒــــﺔ

ﺟﺒﻞ ﺣﻔﻴﺖ

ﺟ��ــﺮﺓ ﺻﻴﺮ
ﺑﻮﻃﻴﻨـــﺔ

ﺟ��ــﺮﺓ ﺟﺮﻧﻴــﻦ

ﺃﺑﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺎ�ﻴـﻒ ﺟ��ـــﺮﺓ ﺟ��ـــﺮﺓ ﺟ��ـــﺮﺓ
ﻣـــ�ﻭﺡ
ﻋﺶ
ﺻﻼﺣــﺔ
ﺭﻓﻴـــﻖ

ﺟ��ــﺮﺓ ﺻﻴﺮ
ﺑﻨﻲ ﻳـــﺎﺱ

ﺟ��ـﺮﺓ ﺃﻡ ﻋﻤﻴـﻢ
ﺟ��ـــﺮﺓ
ﺃﺑﻮ ﺍﻷ�ﻴﺾ

ﺍﻟﺤﺒــــــﺎﺭﻯ

ﺟ��ــﺮﺓ
ﻏﺎﻏﺎ

ﺟ��ــﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﺎﺕ
ﺟ��ــﺮﺓ
ﺍﻟﻴﺎﺳﺎﺕ

ﺟ��ـﺮﺓ ﻓ�ّ �ـﺔ

المناطق المهمة للطيور
وعددها  30موقع

يمكنكم اإلطالع على المزيد من الخرائط البيئية من خالل تطبيق
 GeoEnvAeأو زيارة الموقع الرسمي لوزارة التغير المناخـي والبيئة

www.moccae.gov.ae

خـارطة
مواقع
الطيـور

شكل رقم ( :)3-1خارطة المواقع الهامة للطيور بدولة اإلمارات العربية المتحدة
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�إن�ش��اء املناط��ق املحمي��ة �إىل مواجهة التحدي��ات التي تواجه

يف �إطار اتفاقية "رام�سار" من حمميتني عام � 2010إىل 10

التنوع البيولوجي البحري والربي .وقد ارتفع عدد املحميات
الطبيعية املُعلنة يف الدولة من  19حممية يف عام � 2010إىل

حممي��ات عام .2018

وق��د حقق��ت دول��ة الإم��ارات اله��دف العامل��ي املتعل��ق

 44حممي��ة حت��ى نهاي��ة عام  ،2019منها  16منطقة حممية

باملحمي��ات الطبيعي��ة� ،إذ جت��اوزت م�س��احة املحمي��ات

بحرية و 28منطقة حممية برية ،تبلغ م�س��احتها الإجمالية

الربية يف الدولة  ،%17يف حني جتاوزت م�س��احة املحميات

جمتمع��ة نح��و  19,000كليوم�تر مرب��ع ،وت�ش��كل  %15.07من

البحري��ة

عجمان

ته��دف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة م��ن التو�س��ع يف

أرا�ض رطبة ذات �أهمية عاملية
التي مت ت�سجيلها كمحميات � ٍ

اإلمارة

المحميات الطبيعية
محمية الزورا (رامسار) ()2( )1

1.92

محمية النسيم

0.39

السعديات

محمية الغاف بنزوى

59.24

منتزه القرم الوطني ()1
بوالسياييف ()2( )1

9.90
145.18

راس غناضة ()1

54.61

الحبارى

.%12.53

الطبيعية (كم)2

اإلمارة

دبــــي

• املحميات الطبيعية

�إجم��ايل م�س��احة الدول��ة ،كم��ا ارتف��ع ع��دد املناط��ق املحمي��ة

مساحة المحميات

المحميات الطبيعية

776.77

مساحة المحميات
الطبيعية (كم)2
0.128

محمية المرموم الصحراوية

938.22

محمية الوحوش الصحراوية

15.05

محمية جبل علي الطبيعية
()2( )1

محمية جبل نزوى

76.68
1.06

المرزوم (الغضا)

1087.50

محمية حتا الجبلية ()2

28.06

المها العربي

5974.46

قصر السراب

307.60

محمية راس الخور للحياة
الفطرية ()2( )1

10.12

أبوظبي

4.54

محمية الوثبة ()2
محمية الياسات ()1

2083.14

محمية مروح ()3( )1

4259.24

البدعة

محمية دبي الصحراوية (المها)

1264

الطوي
بدع هزاع

77

برقا الصقور

78.95

يو الدبسة

212.39

الدلفاوية

141.39

جبل حفيت

80.70

الفجيرة

محمية البدية ()1

0.45

محمية العقة ()1

1.06

محمية جزيرة الطيور ()1

1.44

محمية ضدنا ()1

0.08
رأس
الخيمة

محمية متنزه وادي الوريعة
الوطني ()2

224.13

الشارقة

الرمله

544.44

البردي
محمية ّ

21.61

محمية الظليمه

1.94

محمية الفايه

45.51

225.88

20.12

محمية حزام غابات المنتثر

8.46

محمية مليحه

8.74

محمية واسط الطبيعية ()2

0.86

محمية جزيرة صير بونعير ()1

32.62

محمية أشجار القرم والحفيه
()2()1

23.77

محمية لمدينه

19.05

خور مزاحمي ()1

3

( )1محميات بحرية

( )2محميات أراض رطبة مسجلة في قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية العالمية باتفاقية (رامسار)
( )3محميات اإلنسان والمحيط الحيوي

جدول رقم ( :)1-1المحميات الطبيعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ()2019
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المعيار

الــتـــنـــوع البـــيـــولوجـــي

المساحة البرية

المساحة البحرية

مساحة دولة اإلمارات( كم)2

71023.6

55350.26

المحميات الطبيعية ( كم)2

12109.06

6935.3724

نسبة مساحة المحميات الطبيعية

17.05%

12.53%
126373.86

إجمالي مساحة الدولة( كم)2
إجمالي نسبة مساحة
المحميات الطبيعية بالدولة

15.07%

• فعالية �إدارة املحميات الطبيعية بالدولة

وقد مت تطوير �آلية الر�صد لتقدمي ملحة �سريعة عن التقدم

مت تطوير منهجية التقييم الدوري و�إعداد ا�ستمارة تقييم
فعالية �إدارة املحميات الطبيعية وفق ًا لأف�ضل املمار�سات

يف حت�سني فعالية الإدارة يف املناطق املحمية .يتم تقييم
فعالية املحميات من قبل مدير املنطقة املحمية �أو موظفي

العاملية ومبا يتالءم مع خ�صو�صية املحميات الطبيعية

املوقع .ويتم ر�صد �آلية الإدارة من خالل اال�ستمارة املكونة

بدولة الإمارات العربية املتحدة.

من �ستة مراحل� ،أو عنا�صر يو�ضحها اجلدول التايل:

عناصر التقييم

التفسير

جدول رقم ( :)2-1مساحة المحميات الطبيعية بالدولة

• األهمية
ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺘﻮ ﻊ ﺍﻟﺠﻐﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

يمكنكم اإلطالع على المزيد من الخرائط البيئية من خالل

ﺿﺪﻧﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺔ
ﺍﻟﺒﺪﻳﺔ

ومصادر التهديد ،وبيئة السياسات

ﻣﻨﺘﺰﻩ ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﻮ ﻌﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺍﻟﻭﺍ
ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻄﻴﻌﻴﺔ

ﺍﻟﻨﺴﻴﻢ
ﺍﻟﻈﻠﻴﻤﺔ

ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻣﻠﻴﺤﺔ

ﻣﻨﺘﺰﺓ ﺣﺍﻡ
ﻏﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺜﺮ

ﺍﻟﻔﺎﻳﺔ

ﺣﺘﺎ

ﺟﺒﻞ ﻧﻭﻯ
/ﺍﻟﻐﺎﻑ

ﺩﺑﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺍﻭﻳﺔ
/ﺍﻟﻤﻬﺎ

التخطيط

ﺟﺮﺓ ﺻﻴﺮ ﺑﻮﻧﻌﻴﺮ

ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻡ

المدخالت

ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺎﺕ
ﺑﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎ§ﻴﻒ

ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻴﺎﺳﺎﺕ

ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﻣﻭﺡ

ﺑﺮﻗﺎ ﺍﻟﺼﻘﻮﺭ

• نظام تصميم المناطق المحمية

المــالءمة

• تصميم المحمية

ﺍﻟﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

العمليات

ما الذي ينقصنا؟ تقييم الموارد

• موارد الوكالة

الالزمة لتنفيذ اإلدارة

• موارد الموقع

كيف يمكننا التوجه نحو ذلك؟
تقييم الطريقة التي تتبعها اإلدارة

ﺍﻟﺤﺒﺎﺭﻯ
ﺍﻟﻄﻮﻱ

محميات بحـــريـة

المناطق المحمية والتخطيط

المحمية

ﺃﺱ ﻏﻨﺎﺿﺔ

ﺍﻟﻤ©ﻭﻡ
ﺍﻟﻐﻀﺎ

محميات بــــريـــة

• السياق الوطني

• خطة اإلدارة

ﺍﻟﻮﺛﺒﺔ

وعددها  44محمية

أين نريد أن نكون؟ تقييم تصميم

ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﻴﻌﻴﺔ

ﺍﻟﻘﺮﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ

المحميات البرية والبحرية

• الضعف

الحــــالة

• سياسة وتشريعات المناطق

ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻮﺭ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄ ﺔ

ﺍﻟﻮﺣﻮﺵ ﺍﻟﺼﺤﺍﻭﻳﺔ

• التهديدات

• الشركاء

المناخـي والبيئة www.moccae.gov.ae

ﺍﻟﺒﺮﺩﻱ

ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺃﺷﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻔﻴﺔ

السياق

أين نحن اآلن؟ تقييم األهمية،

تطبيق  GeoEnvAeأو زيارة الموقع الرسمي لوزارة التغير

ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﺟﺮﺓ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ

المعايير التي يتم تقييمها

محور التقييم

ﺑﺪﻉ ﻫﺍﻉ

ﺑﻮﺍﻟﺪﺑﺴﺎ

ماذا كانت النتائج؟ تقييم تنفيذ
المخرجات

برامج اإلدارة و اإلجراءات ؛ تسليم
المنتجات والخدمات

ﺍﻟﺒﺪﻉ

• مالءمة عمليات اإلدارة

المـــوارد

الكفاءة
والمالءمة

• نتائج اإلجراءات التي اتخذتها
اإلدارة
• الخدمات والمنتجات

الفعاليـــة

ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ
ﺍﻟﺪﻟﻔﺎﻭﻳﺔ

النتائج

ماذا حققنا؟ تقييم النتائج ومدى
قدرتها على تحقيق األهداف

• اآلثار :آثار اإلدارة فيما يتعلق
باألهداف

الفعالية
والمالءمة

ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺴﺍﺏ

جدول رقم (: :)3-1عناصر ومعايير استمارة تقييم فعالية إدارة المحميات الطبيعية
شكل رقم ( :)4-1خارطة التوزيع الجغرافي للمحميات الطبيعية في الدولة
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ووفق� ًا للنتائ��ج النهائي��ة تراوح��ت فعالي��ة �إدارة املحميات يف
الدول��ة ع��ام  2018م��ا ب�ين  %25.77و ،%89.32مبتو�س��ط
بل��غ ح��وايل  ،%61.25وه��ي ن�س��بة جي��دة ج��د ًا مقارن��ة
باملتو�س��ط العامل��ي البال��غ  %53يف ع��ام .2010
جدول رقم ( :)1-4نسبة فعالية إدارة المحميات
الطبيعية بالدولة

2014

2015

2016

2018

57.54%

61.16%

67.05%

61.25%

جت��در الإ�ش��ارة هن��ا �إىل �أن ارتف��اع ن�س��بة الفعالي��ة يف ع��ام
 2016يع��ود �إىل تعدي��ل يف من��وذج التقيي��م.
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• املناطق البحرية الهامة �إيكولوجيا �أو
بيولوجيا يف الدولة ()EBSA
اعتم��دت اتفاقي��ة التن��وع البيولوج��ي ع��ام  2017خم���س
مناط��ق بحري��ة ذات �أهمي��ة عاملي��ة بيولوجي � ًا و�إيكولوجي � ًا

الــتـــنـــوع البـــيـــولوجـــي

ذل��ك ت�ض��م ه��ذه املحمي��ة ث��اين �أك�بر ع��دد م��ن �أبق��ار البحر

عل��ي  2,185هكت��ار ،وتعت�بر �أه��م املناط��ق املحمي��ة يف �إم��ارة

ت��زاوج للعدي��د م��ن الطي��ور البحري��ة .وت�ض��م اجلزي��رة

(االطوم) يف العامل بعد �أ�سرتاليا ،وكذلك موائل الحت�ضان

دب��ي ،حي��ث ت�ضم �أع�شا���ش �س�لاحف منق��ار ال�صقر املهددة

جمموعة من اجلبال واملعادن املتنوعة وال�ش��واطئ البحرية

�س�لاحف منق��ار ال�صق��ر امله��ددة باالنقرا���ض وال�س�لاحف

باالنقرا���ض ،كم��ا ت��زور املحمي��ة دالف�ين املحيط�ين الهن��دي

الرملي��ة وال�ش��عاب املرجاني��ة الت��ي متت��د اىل ق��اع البح��ر

اخل�ض��راء والعدي��د م��ن �أن��واع الأ�س��ماك.

واله��ادئ ومنه��ا الدلف�ين ذو الأن��ف الق��اروري والدلف�ين
الأح��دب� ،إ�ضاف��ة �إىل كونه��ا موطن � ًا لنبات��ات وحيوان��ات

الرمل��ي.

مت اقرتاحه��ا م��ن قب��ل دول��ة الإم��ارات خ�لال ور�ش��ة العم��ل

بحري��ة متنوع��ة.

الإقليمية ب�ش�أن املناطق البحرية ذات الأهمية االيكولوجية
والبيولوجية( )EBSAيف �إقليم �ش��مال غرب املحيط الهندي
ومنطقة اخلليج التي ا�ست�ضافتها دولة الإمارات عام .2015
ومت خ�لال الور�ش��ة حتدي��د كل م��ن حممي��ة م��روح البحري��ة
ومنطق��ة اليا�س��ات ومنطق��ة اجلن��وب الغرب��ي املحاذي��ة له��ا
ب�إم��ارة �أبوظب��ي ،وحممي��ة جب��ل عل��ي البحري��ة ب�إم��ارة دبي،

•

وجزي��رة �ص�ير ب��و نعري البحري��ة وحممية خور كلب��اء ب�إمارة
ال�شارقة ،كمناطق ذات �أهمية �إيكولوجية وبيولوجية عاملي ًا.

املنطق��ة �أك�بر و�أق��دم غاب��ات الق��رم ،ومتت��د عل��ى �ضف��اف
�ص�ير بونع�ير منطق��ة حممي��ة يف ع��ام  ،2000وحتت�ض��ن

اخل��ور الطبيع��ي بط��ول يق��ارب  7كيل��و م�ترات ،وتعت�بر
املنطقة �أي�ض ًا موطن ًا للطيور و�سرطانات البحر والرخويات

منطق��ة اليا�س��ات ومنطق��ة اجلن��وب الغرب��ي املحاذي��ة

املحمي��ة �أك�ثر م��ن  300ع���ش ملنق��ار ال�صق��ر كل ع��ام ،وه��ي

والزواح��ف.

له��ا ( )Southwest Watersيف �أبوظب��ي :تعت�بر ه��ذه

الن�س��بة الأك�بر يف االم��ارات ،كم��ا تعت�بر املحمي��ة منطق��ة

•

وكان ق��د مت تقيي��م ه��ذه املناط��ق بن��ا ًء عل��ى املعاي�ير الت��ي
مت حتديدها يف م�ؤمتر الأطراف التا�س��ع للتنوع البيولوجي،
وم��ن بينه��ا الن��درة البيولوجي��ة الت��ي تتميز به��ا ،مع الرتكيز
ب�ش��كل خا�ص على مراحل ودورة حياة الأنواع املحلية فيها.
�إ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،رك��زت املعاي�ير عل��ى �أهمية تل��ك املناطق
بالن�س��بة للأن��واع امله��ددة باالنقرا���ض ،ف�ض� ً
لا ع��ن تده��ور
وح�سا�س��ية تل��ك املوائ��ل والتن��وع واالنتاجي��ة البيولوجي��ة
وال�س��مات الطبيعي��ة الأخ��رى.
•

حممي��ة م��روح للمحي��ط احلي��وي يف �أبوظب��ي:

حتت��وي املحمي��ة على جمموعة م��ن املوائل البحرية الفريدة

منطق��ة خ��ور كلب��اء يف ال�ش��ارقة :تتواج��د يف ه��ذه

•

جزي��رة �ص�ير ب��و نع�ير يف ال�ش��ارقة :مت �إع�لان جزي��رة

املنطق��ة م��ن املناط��ق الغني��ة باملوائ��ل املهم��ة مث��ل �أ�ش��جار
الق��رم ،واحل�شائ���ش البحري��ة ،والطحال��ب ،وال�س��بخات الت��ي
تدع��م احلي��اة البحري��ة ،وت�ض��م الطي��ور البحري��ة امل�س��توطنة
واملهاج��رة ،وع��دد كب�ير من �س�لاحف منقار ال�صق��ر املهددة
باالنقرا���ض و�أبق��ار البح��ر (الأط��وم).
•

حممي��ة جب��ل عل��ي يف دب��ي :تبل��غ م�س��احة حممي��ة جب��ل

واملوائ��ل ال�س��احلية بالإ�ضاف��ة �إىل امل�س��طحات الرملي��ة
و�أ�ش��جار الق��رم وم�س��طحات احل�شائ���ش البحري��ة وال�ش��عاب
املرجاني��ة .وتعت�بر ه��ذه املوائ��ل مهم��ة خا�ص��ة للكائن��ات
املهاج��رة والكائن��ات امله��ددة باالنقرا���ض� .إ�ضاف��ة �إىل
64
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• اخلطة الوطنية للمحافظة على ال�سالحف
البحرية وموائلها الطبيعية

الــتـــنـــوع البـــيـــولوجـــي

ال�س�لاحف البحري��ة.
 -حت�س�ين فه��م حركته��ا و�س��لوكها يف مي��اه الدول��ة

ت�ض��م الدول��ة خم�س��ة �أن��واع م��ن �أن��واع ال�س�لاحف ال�س��بعة

م��ن خ�لال �إج��راء البح��وث وعملي��ات الر�ص��د وتب��ادل

املعروف��ة يف الع��امل ،ه��ي� :س��لحفاة منق��ار ال�صق��ر،

املعلوم��ات واملعرف��ة م��ع اجله��ات املخت�ص��ة.

نوع � ًا م��ن القر���ش واللخم��ة ،ح��وايل  %42منه��ا مه��ددة

 -تعزي��ز تنفي��ذ الت�ش��ريعات الوطني��ة وو�ض��ع الإط��ار

باالنقرا���ض وف��ق الت�صنيف��ات الدولي��ة .وت�س��تهدف ه��ذه

الوطن��ي حلماي��ة ال�س�لاحف البحري��ة عل��ى امل�س��تويات

اخلط��ة املحافظ��ة عل��ى تل��ك الأنواع و�إدارتها ب�ش��كل فعال

الوطني��ة والإقليمي��ة والدولي��ة.

لتمك�ين ا�س��تغاللها امل�س��تدام عل��ى امل��دى الطوي��ل ،وذل��ك

 -حماي��ة و�ص��ون وت�أهي��ل موائله��ا الطبيعي��ة ،ورف��ع

م��ن خ�لال الرتكي��ز عل��ى ق�ضاي��ا حت�س�ين املعرف��ة ب�أن��واع

م�س��توى الوع��ي الع��ام.

وم�صاي��د القر���ش ودوره��ا يف النظ��ام البيئ��ي ،و�ضم��ان

ال�س��لحفاة اخل�ض��راء ،ال�س��لحفاة �ضخم��ة الر�أ���س،
وال�س��لحفاة جلدي��ة الظه��ر ،و�س��لحفاة ري��ديل الزيتوني��ة.
والأن��واع الثالث��ة الأوىل ه��ي �أكرثه��ا انت�ش��ار ًا ،وجميعه��ا
�إم��ا مه��ددة باالنقرا���ض �أو معر�ض��ة لالنقرا���ض.
ويف ع��ام  2015مت �إدراج جزي��رة �ص�ير بونع�ير وجزي��رة
بوطين��ة �ضم��ن ال�ش��بكة الدولي��ة للمناط��ق الهام��ة
لل�س�لاحف البحري��ة امللحق��ة مبذك��رة التفاه��م اخلا�ص��ة
بحماي��ة و�إدارة ال�س�لاحف البحري��ة وموائله��ا يف

 ت�ش��جيع امل�ش��اركة العام��ة يف �أن�ش��طة املحافظ��ة عل��ىال�س�لاحف البحري��ة.

حتت�ض��ن البيئ��ة البحري��ة بدول��ة الإم��ارات �أك�ثر م��ن 80

فاعلي��ة ال�سيا�س��ات والت�ش��ريعات و�آلي��ات �إنف��اذ القان��ون.
يف ع��ام  ،2017قام��ت هيئ��ة البيئ��ة � -أبوظب��ي بالتع��اون
م��ع جمموع��ة القر���ش املتخ�ص�ص��ة يف بقاء الأنواع التابعة

املحيط الهندي وجنوب �ش��رق �آ�س��يا ،باعتبارهما ميثالن
م�س��ار ًا لهج��رة ال�س�لاحف البحري��ة ،وموئ� ً
لا هام � ًا له��ا.

يق��دم ملح��ة عام��ة ع��ن حال��ة حف��ظ الأ�س��ماك الغ�ضروفي��ة

وبالإ�ضاف��ة اىل ذل��ك ،تق��وم دول��ة الإم��ارات العربي��ة

(القر���ش ،اللخم��ة  ،Raysوكيمر���س  )Chimaerasيف

املتح��دة بتتب��ع ال�س�لاحف ومراقب��ة حتركاته��ا و�أمن��اط

منطق��ة بح��ر الع��رب واملي��اه املحيط��ة ب��ه .و�أ�ش��ار التقري��ر
نوع��ا) م��ن ال�ـ  153نوع � ًا م��ن
�إىل �أن ً 78( %50.9

يف البيئ��ة البحري��ة .وق��د �ش��هدت ال�س��نوات القليل��ة

الأ�س��ماك الغ�ضروفي��ة الت��ي مت تقييمه��ا تعت�بر مه��ددة

املا�ضي��ة �إط�لاق مئ��ات ال�س�لاحف يف مناط��ق خمتلفة من

يف بح��ر الع��رب واملي��اه املحيط��ة ب��ه ( 9.2%معر�ض��ة

الدول��ة.

للخط��ر ب�ش��كل خط�ير %22.2 ،مه��ددة باالنقرا ���ض،

لالحت��اد ال��دويل حلف��ظ الطبيع��ة ( )IUCNبن�ش��ر تقري��ر

�س��لوكياتها ،وحماي��ة موائله��ا ،وت�أهيله��ا و�إع��ادة �إطالقه��ا

وج��اء �إع��داد اخلط��ة الوطني��ة للمحافظ��ة عل��ى
ال�س�لاحف البحري��ة لإ�ضف��اء قدر �أك�بر من احلماية لهذه
الأن��واع وموائله��ا الطبيعي��ة .وته��دف اخلط��ة �إىل:
 -احل��د م��ن الأ�س��باب املبا�ش��رة وغ�ير املبا�ش��رة لنف��وق
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• اخلط ــة الوطنيــة للمحافــظة على �أ�سمـ ــاك
الق ـ ــر�ش و�إدارتـ ــها يف دولة االمـ ــارات العرب ـيـ ــة
املتح ـ ــدة

امســــح الشيفـــــرة
لإلطالع على الخطة
الوطنية للمحافظة
على السالحف البحرية
وموائلها الطبيعية
2021 - 2019

%19.6

مع ّر�ض��ة لالنقرا���ض) .وم��ن ب�ين ه��ذه الأن��واع،

مت حتدي��د ثالث��ة �أن��واع م��ن املحتم��ل �أن تك��ون منقر�ض��ة
كونه��ا مل ت�س��جل يف املنطق��ة مل��دة ثالث��ة عق��ود عل��ى الأق��ل

نوع��ا) تعت�بر حت��ت التهدي��د و%12.4
و � %17.6أخ��رى (ً 27

نوع��ا).
تعت�بر �أق��ل تهدي��د ًا (ً 19
�أم��ا الأن��واع املتبقي��ة وعدده��ا  29نوع� ًا ( )%19فل��م تكن
هن��اك معلوم��ات علمية كافية لتقييم خطر االنقرا�ض
ويف بداي��ة ع��ام � 2019أ�ص��درت وزارة التغ�ير املناخ��ي
والبيئ��ة ق��رار ًا بتنظي��م �صي��د وجت��ارة �أ�س��ماك القر���ش،
با�س��تثناء �أ�س��ماك القر���ش امله��ددة باالنقرا���ض ال��واردة
يف القوائ��م الث�لاث امللحق��ة بالق��رار ،حي��ث يحظ��ر
الق��رار �صيده��ا ط��وال الوق��ت وحت��ت �أي ظ��رف م��ن
الظ��روف ،ويدع��و جمي��ع ال�صيادي��ن الذي��ن ق��د تق��ع
ه��ذه الأن��واع يف مع��دات �صيده��م بطريق��ة عر�ضي��ة �إىل
�إطالقه��ا يف البح��ر م��ع توخي العناي��ة الكافية ل�س�لامتها،
�أو ت�س��ليمها �إىل ال�س��لطة املحلي��ة املخت�ص��ة يف ح��ال تع��ذر
ذل��ك.

امســــح الشيفـــــرة
لإلطالع على الخطة
الوطنية للمحافظة
على أسماك القرش
2021 - 2018

عل��ى الرغ��م م��ن اجله��ود املتزاي��دة للبح��ث واال�س��تق�صاء
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التنوع البيولوجي

�إىل جزي��رة �ص�ير بن��ي يا���س م��ن �أج��ل التكاث��ر ،ليك��ون ه��ذا

•	�إكثار و�إعادة توطني �أنواع من احليوانات
الربية

الربنامج نواة لربامج مماثلة وجهد وطني �ضخم �أ�سهم يف

�أوىل املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،

�إنقاذ العديد من الأنواع من االنقرا�ض و�إكثارها و�إطالقها

م�ؤ�س���س دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة (طي��ب اهلل ث��راه)
اهتمام� ًا كب�ير ًا للأن��واع املهددة باالنقرا���ض يف الدولة ،وقد

يف بيئاته��ا الطبيعية.
وعل��ى نه��ج وخط��ى ال�ش��يخ زاي��د ب��د�أت برام��ج الإكث��ار

كان �أول من الحظ تناق�ص �أعدادها مبعدل ينذر باخلطر،
لذل��ك �أطل��ق ع��ام  1968برناجم� ًا ناجح� ًا للمحافظ��ة عليه��ا

مث��ل برام��ج �إكث��ار و�إع��ادة توطني ال�صقور وطي��ور احلبارى

يف مدين��ة الع�ين ب�إمارة �أبوظبي ،و�أمر بجمع الأربعة ر�ؤو���س

وامله��ا العرب��ي والنم��ر العرب��ي والعدي��د م��ن �أن��واع ال�صق��ور

املتبقي��ة م��ن امله��ا العرب��ي م��ن الربي��ة ،ونقله��ا م��ن الع�ين

مث��ل ال�صق��ر احل��ر وال�ش��اهني.

و�إع��ادة توط�ين الأن��واع يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة،

 -املها العربي

وحممي��ة املرم��وم.

متتل��ك دول��ة الإم��ارات حالي� ًا �أك�بر قطي��ع م��ن امله��ا العرب��ي

وكان جله��ود دول��ة الإم��ارات يف ه��ذا املج��ال دور مه��م

( )Oryx leucoryxيف الع��امل ي�ض��م �أك�ثر م��ن  7400ر�أ���س

يف نق��ل امله��ا العرب��ي م��ن فئ��ة "مه��دد باالنقرا���ض" �إىل فئ��ة

منت�ش��رة يف العدي��د من املناط��ق بالدولة.

"معر���ض لالنقرا���ض" ،وهي امل��رة الأوىل على الإطالق التي

ويج��ري تنفي��ذ جمموع��ة م��ن الربام��ج لإع��ادة توط�ين امله��ا

يتح�س��ن فيه��ا و�ض��ع حي��وان مه��دد باالنقرا���ض يف القائم��ة

العرب��ي يف مناط��ق انت�ش��اره الطبيعي��ة يف دولة الإمارات ويف

احلم��راء مبق��دار ث�لاث فئ��ات.

ال��دول الأخ��رى� ،أبرزه��ا برنام��ج ال�ش��يخ حمم��د ب��ن زاي��د

وتق��ود دول��ة الإم��ارات ،ممثل��ة بهيئ��ة البيئ��ة – �أبوظب��ي،

لإط�لاق امله��ا العرب��ي الذي ت�أ�س���س يف عام  .2007وجنح يف

جه��ود ع��دد م��ن ال��دول العربي��ة حلماي��ة امله��ا العرب��ي م��ن

�إكث��ار و�إط�لاق املئ��ات منها يف حممية املها العربي ب�أبوظبي

خ�لال الأمان��ة العام��ة ل�ص��ون امله��ا العربي التي ت�س��ت�ضيفها

ويف مناط��ق �أخ��رى يف الدول��ة ،ويف بع���ض ال��دول الأخ��رى

�أبوظب��ي ،وه��و م��ا يعك���س املكانة التي حتتله��ا يف هذا املجال

مث��ل �س��لطنة ُعم��ان واململك��ة الأردنية الها�ش��مية.

والتزامه��ا بدع��م املب��ادرات الرامي��ة �إىل �إعادة املها العربي

ويت��م تنفي��ذ برنام��ج مماث��ل يف دب��ي لتوط�ين امله��ا العرب��ي

�إىل موائل��ه الطبيعي��ة �ضم��ن جمموع��ات ح��رة وم�س��تدامة

يف بع���ض املناط��ق املحمي��ة مث��ل حممي��ة دب��ي ال�صحراوي��ة

وب�ش��كل ين�س��جم م��ع املجتمع��ات املحلي��ة.
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ويف نف���س ال�س��ياق �أطلق��ت هيئ��ة البيئة واملحمي��ات الطبيعية

مت ت�س��جيل وج��وده يف وادي الوريع��ة ولكن��ه اختفى منذ �س��نة

م��ن �أك�بر

بال�ش��ارقة مب��ادرة (احلف��اظ عل��ى النم��ر العرب��ي يف

.2013

ال�س��نوريات و�أكرثه��ا انت�ش��ار ًا يف �ش��به اجلزي��رة العربي��ة،

بيئ��ات �ش��به اجلزي��رة العربية) ،ته��دف �إىل دعوة الباحثني

مت �إط�لاق الطه��ر العرب��ي للم��رة الأوىل يف جزي��رة �ص�ير

م�ش��روع �إع��ادة توط�ين امله��ا الأفريق��ي «�أب��و ح��راب» (Oryx

وميت��د موطن��ه عل��ى م�س��افة  1700كيل��و م�تر ع�بر جب��ال

 )dammahيف موطن��ه الأ�صل��ي يف جمهوري��ة ت�ش��اد م��ع

احلج��از يف �ش��رق اجلزي��رة يف �س��لطنة عم��ان والإم��ارات،

واملهتم�ين واملنظم��ات العاملي��ة حلماي��ة النم��ر العرب��ي يف
موائله الطبيعية القليلة التي ال يزال موجود ًا فيها ،و�إنقاذه

بن��ي يا���س يف منت�ص��ف ت�س��عينيات الق��رن املا�ض��ي يف �إط��ار

�إطالق نوعني �إ�ضافيني ،هما غزال الداما ومها �أبو عد�س،

�إال �أن��ه �أ�صب��ح م��ن الأن��واع امله��ددة باالنقرا���ض يف القائم��ة

وذلك يف �إطار خطة ت�ستغرق �أربع �سنوات لإطالق  100ر�أ�س

احلم��راء لالحت��اد ال��دويل ل�ص��ون الطبيع��ة ،الأم��ر ال��ذي

من احلالة احلرجة التي و�صل �إليها متهيد ًا لإعادة �إطالقه
الحق� ًا يف موائل��ه الطبيعي��ة يف �ش��به اجلزي��رة العربي��ة.

من نوع مها �أبو عد���س يف ت�ش��اد .وكانت الهيئة قد بد�أت يف
عام  2014واحد ًا من �أكرث م�ش��اريع �إعادة توطني الثدييات

 �إكث��ار و�إع��ادة توط�ين امله��ا الأفريق��ي (�أب��و ح��راب)يف جمهوري��ة ت�ش��اد
ب��د�أت هيئ��ة البيئ��ة يف �أبوظب��ي ،بتنفي��ذ املرحل��ة الثاني��ة م��ن

 	�إكثار النمر العربيالنم��ر العرب��ي

()Panthera pardus nimr

احلمل��ة الت��ي �أطلقه��ا املغف��ور ل��ه ب��إذن اهلل ال�ش��يخ زاي��د ب��ن
�س��لطان �آل نهي��ان ،طي��ب اهلل ث��راه ،والت��ي تق��وم عل��ى �إعادة
احليوان��ات العربي��ة الأ�صيل��ة �إىل الربي��ة .يف عام  ،1999مت

ينذر باختفائه من مناطق وا�سعة ،حيث �أ�شارت الدرا�سات
�إىل �أن انت�ش��اره يف املنطقة العربية �أ�صبح حمدود ًا ،كما �أن

�	 -إكثار و�إعادة توطني الطهر العربي

نق��ل ه��ذه احليوان��ات م��ن �ص�ير بن��ي يا���س �إىل مرك��ز خا�ص
يف مدينة العني ي�ضم حالي ًا �أكرث من  450ر�أ�س ًا ،كما قامت

طموح ًا على امل�ستوى العاملي ،يهدف �إىل �إعادة توطني املها

ظهوره يف الإمارات �أ�صبح نادر ًا .وقد خطت دولة الإمارات

تع��د �سل�س��لة جب��ال حج��ر الت��ي تق��ع ب�ين دول��ة الإم��ارات

�إم��ارة الفج�يرة ب�إع��ادة توط�ين الطه��ر العرب��ي يف حممي��ة

الأفريق��ي (�أب��و ح��راب) يف موطن��ه الطبيع��ي مبحمي��ة وادي

خطوات مهمة حلماية النمر العربي و�إكثاره يف �إطار برامج

و�س��لطنة ُعم��ان املوط��ن الأ�صل��ي للطه��ر العرب��ي

وادي الوريع��ة.

�أخيم يف جمهورية ت�ش��اد بعد اختفائه منها لأكرث من �أربعة

الإكث��ار واملحافظ��ة عل��ى �أ�ش��كال احلي��اة الربي��ة يف �ش��به

( ،)Arabitragus jayakariويتواج��د الطه��ر العرب��ي يف

توج��د يف الدول��ة العدي��د م��ن مراك��ز �إكث��ار الطه��ر العرب��ي

عق��ود .ي�ش��ار �إىل �أن دول��ة الإم��ارات حتت�ض �أكرب قطيع من

اجلزي��رة العربي��ة .وق��د ُت � ّوج ه��ذا اجله��د بنج��اح برنام��ج

الربي��ة يف مناط��ق متع��ددة بالدول��ة .وق��د مت ت�أكي��د تواج��ده

الت��ي ت�س��عى �إىل املحافظ��ة عل��ى اجلين��ات الأ�صلي��ة للن��وع

امله��ا الأفريق��ي يزي��د ع��دده عل��ى  3,000ر�أ���س.

الرتبي��ة يف الأ�س��ر يف مرك��ز احلي��اة الربي��ة يف ال�ش��ارقة،

يف جب��ل حفي��ت يف �إم��ارة �أبوظب��ي ،وحت��ا يف �إمارة دبي ،كما

و�إكث��اره به��دف �إع��ادة توطين��ه يف موائل��ه الطبيعي��ة.
مناطق توزيع الطهر العربي

ﻣﺮﻛﺰ ﺇﻛﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒ��ﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻻﻧﻘ�ﺍﺽ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ
ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﻡ ﺍﻟﺒ��ــــﺔ
ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺼﻔﺎ

وادي الوريعة ()EWS / WWF
مناطق اسكان الطهر العربي
يمكنــكـــم اإلطـــالع على المزيــــــد
من الخرائــط البيئيــة من خالل تطبيق
 GeoEnvAeأو زيارة الموقع الرسمي
لوزارة التغيـــر المنــاخـــي والبيـئـــــة

www.moccae.gov.ae

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦ

ﺟ��ﺮﺓ ﺻﻴﺮ ﺑﻨﻲ ﻳـــــﺎﺱ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄ�ﻴﻌﻴﺔ

شكل رقم ( :)5-1مناطق إكثار وإعادة توطين الطهر العربي في دولة اإلمارات
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�	 -إكثار و�إعادة توطني احلبارى

وم��ن خ�لال ه��ذه املراك��ز ينظ��م ال�صن��دوق عملي��ات �إطالق

به��دف زي��ادة �أع��داد احلب��ارى الربي��ة و�إكثاره��ا و�إطالقه��ا

طي��ور احلب��ارى الآ�س��يوية والأفريقية املكاثرة يف الأ�س��ر �إىل

يف مناط��ق االنت�ش��ار داخ��ل الدول��ة ويف ال��دول الأخ��رى،

البيئات الطبيعية بغر�ض تعزيز �أعدادها يف دول االنت�شار.

�أ�س�س��ت دول��ة الإم��ارات العربية املتح��دة "ال�صندوق الدويل

ويتب��ع ال�صن��دوق ال��دويل للحف��اظ عل��ى احلب��ارى

للحف��اظ عل��ى احلب��ارى" يف ع��ام  .2006ويت��وىل ال�صن��دوق

ا�س�تراتيجية علمي��ة دقيق��ة للإط�لاق للم�س��اعدة عل��ى فه��م

�إدارة جمموعات احلبارى حلمايتها و�ضمان بقائها ب�أعداد

العوام��ل الطبيعي��ة الت��ي ت�ؤثر على �أع��داد احلبارى .كما يتم

وف�يرة ،واملحافظ��ة عل��ى تنوعها و�أ�صوله��ا الوراثية ،وتطوير

تتب��ع الطي��ور الت��ي يتم �إطالقه��ا يف موائلها الطبيعية بهدف

�آلي��ة للتع��اون م��ع ال��دول واملنظم��ات وامل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة

جم��ع املعلوم��ات ح��ول �س��لوك ه��ذا الطائ��ر وبيئت��ه الطبيعي��ة

والإقليمي��ة املعني��ة باملحافظ��ة عل��ى احلب��ارى وال�تراث

وتوزع��ه اجلغ��رايف� ،إىل جان��ب درا�س��ة مع��دالت البق��اء التي

امل�س��تدام لل�صي��د بال�صق��ور.

متث��ل الأ�سا���س يف قيا���س م��دى جن��اح برام��ج ال�صن��دوق.

يدي��ر ال�صن��دوق �أربع��ة مراك��ز ،ه��ي :املرك��ز الوطن��ي

وخ�لال الف�ترة م��ن � 1996إىل  2018بل��غ الإنت��اج بجمي��ع

لبحوث الطيور يف �سويحان ب�أبوظبي ،ومركز ال�شيخ خليفة

مراك��ز �إكث��ار احلب��ارى يف الأ�س��ر نح��و � 423أل��ف طائ��ر،

لإكث��ار احلب��ارى يف منطق��ة �س��يح ال�س��لم يف مدين��ة الع�ين،

بينم��ا بلغ��ت �أع��داد احلب��ارى الت��ي مت �إطالقه��ا ع��ن طري��ق

ومرك��ز ال�ش��يخ خليف��ة لإكث��ار احلب��ارى يف كازاخ�س��تان،

ال�صن��دوق �أك�ثر م��ن � 300ألف طائر حبارى يف  14دولة من

ومرك��ز الإم��ارات لتنمي��ة احلي��اة الفطري��ة يف املغ��رب.

دول االنت�ش��ار وذل��ك يف الف�ترة م��ن � 1998إىل .2018

 	�إطالق ال�صقور يف الربية�أطل��ق برنام��ج ال�ش��يخ زاي��د لإط�لاق ال�صقور ،يف �ش��هر مايو
 ،2019دفع��ة جدي��دة م��ن ال�صق��ور يف كازاخ�س��تان تتك��ون
� 65صق��ر ًا ،منه��ا  57م��ن ن��وع "ال�ش��اهني" و� 8صق��ور من نوع
"احل��ر" ،لي�ص��ل بذلك عدد ال�صق��ور التي �أطلقها الربنامج
من��ذ ت�أ�سي�س��ه يف ع��ام � 1995إىل � 1920صق��ر ًا معظمه��ا من
نوع��ي احل��ر وال�ش��اهني ،املعر�ضني للتهدي��د باالنقرا�ض.
وي�س��تمر الربنام��ج يف تع�ضي��د مكانت��ه ك�أح��د �أك�بر برام��ج
احلف��اظ عل��ى الأن��واع يف الع��امل ،ويع��د م��ن رواف��د الإرث
احل��ي للمغف��ور ل��ه ب ��إذن اهلل ال�ش��يخ زاي��د ب��ن �س��لطان �آل
نهي��ان يف جم��ال تعزي��ز احلي��اة الربي��ة ،و�إع��ادة الأن��واع
�إىل موائله��ا الطبيعي��ة وفق درا�س��ات علمية دقيقة وعمليات
تتب��ع بالأقم��ار اال�صطناعي��ة ،وب�أف�ض��ل املمار�س��ات العاملي��ة
املعتم��دة يف الإط�لاق.
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استدامة البيئة البحرية والساحلية
القوى الدافعة

التأثيرات

تتمثــل القــوى الدافعــة المحركــة للتغيــرات فــي البيئــة

شــهدت دولــة اإلمــارات خــال العقديــن الماضييــن ،تقلــص

البحريــة والســاحلية فــي النمــو الســكاني المطــرد ومــا يرافقــه

حــاالت نفــوق األســماك وانخفــاض عــدد حــاالت حــوادث

مــن زيــادة فــي الطلــب علــى المــوارد ،وتطويــر للبنــى التحتيــة

التلــوث بالنفــط واســتقرار مؤشــرات المخــزون الســمكي

والمرافــق الحيويــة واللوجيســتية ،إلــى جانــب التغيــرات

بالرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا بيئــة دولــة االمــارات

المناخيــة وآثارهــا القريبــة والبعيــدة المــدى علــى النظــم

العربيــة المتحــدة مــن ارتفــاع نســق التنميــة والمشــاريع

اإليكولوجيــة البحريــة والســاحلية.

التطويريــة فــي المنطقــة الســاحلية وكثافــة حركــة المالحــة
البحريــة التــي أدت إلــى تســجيل ارتفــاع نســب المغذيــات فــي

الضغوط

يشــكل تغيــر اســتخدامات األراضــي واالســتغالل المفــرط
للمــوارد الطبيعيــة الســاحلية والبحريــة ،إضافــة إلــى الحركــة
الكثيفــة للســفن والناقــات ،والملوثــات بشــتى أنواعهــا

ومختلــف مصادرهــا تهديـ ً
ـا وضغوطـ ًـا علــى ســامة
ـدا متواصـ ً
وصحــة النظــم اإليكولوجيــة البحريــة والســاحلية.

العمــود المائــي فــي بعــض المناطــق وفــي حــاالت ازدهــار
الطحالــب الضــارة.

االستجابات

التحســن الملحــوظ والمتواتــر فــي حالــة البيئــة البحريــة
والســاحلية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ممــا مكنهــا
مــن اعتــاء المراتــب األولــى فــي مؤشــر األداء البيئــي الخــاص

الحــــالـــــة

حالــة البيئــة البحريــة والســاحلية فــي دولــة االمــارات العربيــة
المتحــدة جيــدة ومتوازنــة حيــث حافظــت علــى تنوعهــا
البيولوجــي وخدمــات نظمهــا اإليكولوجيــة وجــودة مياهــا

البحريــة ،وســاعدت اإلجــراءات المتخــذة علــى وقــف تدهــور
مخــزون ثروتهــا الســمكية وتســجيل تحســن ملحــوظ فــي
الكتلــة الحيويــة لألســماك.

بالمحميــات البحريــة وتصدرهــا الــدول العربيــة واالفريقيــة
ودول شــرق آســيا فــي مؤشــر صحــة المحيطــات كان نتيجــة
السياســات التــي انتهجتهــا الدولــة لضمــان اســتدامة النظــم
اإليكولوجيــة البحريــة والســاحلية والمبــادرات والبرامــج
العديــدة التــي تنفذهــا مثــل برامــج إعــادة تأهيــل الموائــل
الســاحلية ،وإنشــاء برامــج الرصــد والمراقبــة المتطــورة
والمعتمــدة علــى الــذكاء االصطناعــي ،ووضــع منظومــة
متكاملــة مــن التشــريعات التــي تهــدف إلــى المحافظــة علــى
التنــوع البيولوجــي فــي البيئــة البحريــة.
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مقدمة
تتمت��ع دول��ة االم��ارات العربي��ة املتح��دة مب�س��احة بحري��ة �إقليمي��ة تق��در ب�ـ  27,624ك��م ،2و�س��احل طبيع��ي ميت��د حل��وايل 1,318

التنموي��ة ال�ضخم��ة ،يف ح�ين �ش��كلت البيئ��ة البحري��ة مرك��ز ًا
مهم� ًا لأن�ش��طة ا�ستك�ش��اف وا�س��تخراج النف��ط والغ��از حي��ث

وحمط��ات لتحلي��ة مي��اه البح��ر ،مم��ا �أح��دث تغي�يرات مهمة

كيلومرت ي�شمل �سواحل اخلليج العربي وبحر عمان .كما تعترب بيئتها البحرية وال�ساحلية ،مبا حتويه من موائل وبيئات و�أحياء

ترتك��ز معظ��م حقول النف��ط والغاز فيها.

يف بني��ة ال�ش��ريط ال�س��احلي وتنوع��ه الإيكولوج��ي .وقد ي�ؤدي

مائي��ة متنوع��ة ،م��ن �أه��م امل�ص��ادر الطبيعية املتجددة التي تتمتع بها الدولة ،وترتاوح بني ال�ش��واطئ ب�أنواعها املختلفة ،الرملية
والطينية وال�صخرية ،وال�س��بخات ال�س��احلية ،وغابات �أ�ش��جار القرم ،ومناطق الأع�ش��اب البحرية ،وال�ش��عاب املرجانية.
يرب��ط دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ببيئته��ا البحري��ة تاري� ٌخ طوي��ل وت� ٌ
�راث عري��ق ،حي��ث �أ ّدت التج��ارة البحري��ة با�س��تخدام
ق��وارب ال��داو (الق��وارب اخل�ش��بية) �إىل قي��ام وت�ش��كيل املجتمع��ات ال�س��احلية عل��ى ط��ول اخللي��ج العرب��ي وبح��ر عم��ان ،كما لعب
�صيد الأ�سماك دور ًا حموري ًا يف ت�أمني االحتياجات الغذائية ل�س ّكان املنطقة .وت�شري ّ
�سجلت الدولة كذلك �إىل �أن �صيد الل�ؤل�ؤ
كان م��ن �أه��م الأن�ش��طة االقت�صادي��ة الرئي�س��ة الت��ي متي��زت به��ا دول املنطق��ة ع�بر التاري��خ ،فق��د كان م�ص��در الدخ��ل الأ�سا�س��ي
للمجتمعات املحلية خالل الفرتة املمتدة من القرن ال�ساد���س ع�ش��ر وحتى عام  ،1930ويعزى �أبرز �أ�س��باب ازدهاره �إىل الطلب
املتنامي من الهند خالل القرنني الثامن ع�ش��ر والتا�س��ع ع�ش��ر .واليوم غدت الدولة قطب ًا اقت�صادي ًا متطور ًا ومق�صد ًا �س��ياحي ًا

كل ذل��ك �إىل ح��دوث تغي�يرات يف قيا�س��ات �أعم��اق البيئ��ة
البحرية وال�ساحلية وعمليات الت�ش ّكل فيها ،وبالتايل انتقال

 .2الضغوط والتأثيرات
•

يف �إقام��ة م�ش��اريع عقاري��ة وجتاري��ة و�س��ياحية عمالق��ة،

التنمية ال�ساحلية

لتغي حركة
الروا�س��ب �إىل �أمن��اط ر�س��وبية جدي��دة كنتيج� ٍة ّ

�أف��رزت احلاج��ة �إىل تلبي��ة متطلب��ات الع��دد املتزاي��د

الأم��واج وم�س��ارات التي��ارات ،والت�أث�ير عل��ى كف��اءة عملي��ة

م��ن ال�س��كان وامل�ش��اريع االقت�صادي��ة جمموع��ة مهم��ة م��ن

التجدد للمياه الناجمة عن حركة املد واجلزر ،والتي تعترب

ال�ضغ��وط والتحدي��ات� ،أبرزه��ا التنمي��ة ال�س��احلية ،حي��ث
�ش��هد ال�ش��ريط ال�س��احلي ن�ش��اط ًا تنموي � ًا �ضخم � ًا متث��ل

م��ن �أه��م عنا�ص��ر ا�س��تدامة الأنظم��ة الإيكولوجي��ة يف البيئة

مهم� ًا ال ت��زال البيئ��ة البحري��ة واملناط��ق ال�س��احلية تلع��ب دور ًا حموري� ًا يف ت�ش��كيل معامل��ه ،وتع��د املي��اه البحري��ة �أح��د امل�ص��ادر

1973

الأ�سا�س��ية للم��اء والغ��ذاء والطاق��ة ،يجب �صونها للأجي��ال القادمة.

البحري��ة واخللج��ان.

1990

غ�ير �أن التط��ور االقت�ص��ادي والنم��و ال�س��كاين املت�س��ارعني اللذي��ن ترافق��ا م��ع �إقام��ة م�ش��اريع تطويري��ة �ضخم��ة عل��ى ال�ش��ريط
ال�س��احلي خ�صو�ص� ًا �أف��رزا العدي��د م��ن ال�ضغ��وط والتحدي��ات الت��ي تتعر���ض لها البيئت�ين البحرية وال�س��احلية.
 .1القوى الدافعة

76

تنق�س��م الق��وى الدافع��ة للتغ�ير يف البيئ��ة البحري��ة

�ش��ريطها ال�س��احلي املط��ور وامل�ؤه��ل بال�س��كان بنهاي��ة القرن

وال�س��احلية �إىل ق��وى دافع��ة طبيعي��ة و�أخ��رى ب�ش��رية .وي�أت��ي

ب�س��بب ارتف��اع م�س��تويات مي��اه البح��ار.

التغ�ير املناخ��ي وم��ا يرافق��ه م��ن مظاه��ر كارتف��اع درج��ة

�أم��ا الق��وى الدافع��ة الب�ش��رية فتتمث��ل يف النم��و ال�س��كاين

احل��رارة وارتف��اع من�س��وب �س��طح البح��ر يف مقدم��ة الق��وى

واالقت�صادي ،وما يرافقهما من مظاهر كتغري ا�ستخدامات

الدافع��ة الطبيعي��ة ،فهو ينطوي على ت�أثريات كبرية ،ت�ش��مل

الأرا�ضي والتو�سع احل�ضري .فقد قفز عدد ال�سكان قفزات

حتم���ض املحيط��ات ،وتده��ور النظ��م الإيكولوجي��ة البحري��ة

كبرية نتيجة ال�ستقدام العمالة الوافدة للم�شاركة يف تنفيذ

وفقدانه��ا مب��ا يف ذل��ك موت ال�ش��عاب املرجاني��ة ،وانخفا�ض

امل�ش��اريع التنموي��ة ال�ضخم��ة ،حي��ث ارتفع عدد ال�س��كان من

�إنتاجي��ة امل��وارد البحري��ة احلي��ة وم��ا ي�س��تتبعه ذل��ك م��ن

ح��وايل ن�ص��ف ملي��ون ن�س��مة يف ع��ام � 1975إىل �أك�ثر م��ن

ا�ضطراب يف ال�سال�س��ل الغذائية .وت�ش�ير بع�ض التقديرات

ت�سعة ماليني ن�سمة يف عام  .2017و�شهد النمو االقت�صادي

�إىل �أن ا�س��تمرار ظاه��رة التغ�ير املناخ��ي بالتفاق��م ينط��وي

قف��زات مماثل��ة ،و�ش��كل ال�ش��ريط ال�س��احلي منطق��ة ج��ذب

عل��ى احتمالي��ة فق��دان دولة الإم��ارات حلوايل  6يف املئة من

ملئات الألوف من ال�س��كان واملن�ش��آت االقت�صادية وامل�ش��اريع

2006

2019

المصــــدر:
 :2006 - 1973وكالة الفضاء األمريكية  -ناسا
Google map :2019
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•

املياه املرجتعة واملخلفات

ت�ش��كل املي��اه املرجتع��ة� ،س��واء مي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي

استــــــدامة البـيـئــــة البحريــــــة والساحليــــــة

ويف نف���س الوق��ت ت�ش��كل القمام��ة البحري��ة وخملف��ات
مع��دات ال�صي��د والنفاي��ات البال�س��تيكية �ضغط � ًا �إ�ضافي � ًا.

�أو مي��اه الأمط��ار �أو خملف��ات امل�صان��ع ال�س��ائلة ،عوام��ل
�ضغ��ط مهم��ة عل��ى البيئ��ة البحري��ة وال�س��احلية ،ال�س��يما يف

•

امل�س��طحات املائي��ة واملناط��ق الرطب��ة والأخ��وار ،مل��ا له��ا م��ن

تعت�بر املنطق��ة البحري��ة خللي��ج ُعم��ان واخللي��ج العرب��ي
مرك��ز ًا لل�صناع��ات النفطي��ة ،وواح��دة م��ن �أه��م املم��رات

ت��ؤدي زي��ادة املغذي��ات وامل��واد الع�ضوي��ة املتدفق��ة م��ن مي��اه

البحري��ة اال�س�تراتيجية و�أكرثه��ا ازدحام � ًا يف الع��امل� ،إذ

ال�ص��رف ال�صح��ي �إىل ن�ش��وء ح��االت م��ن التغذي��ة املفرط��ة

ت�ش��هد حركـــ��ة مالحي��ة �ضخمــــ��ة ت�ؤم��ن ت�صدي��ر �أك�ثر م��ن

وازده��ار الطحال��ب الأم��ر الذي قد يت�س��بب يف فقدان بع�ض

 %50م��ن الطاق��ة العاملية يف �ش��كل نف��ط وغاز .ولذلك ،ف�إن

املوائ��ل والأحي��اء املائي��ة يف ظ��ل التغ�يرات املناخي��ة وارتف��اع

التل��وث بالنف��ط ال��ذي ميك��ن �أن ينج��م ع��ن ح��وادث ال�س��فن

احلمو�ض��ة ودرج��ات ح��رارة املي��اه.

والت�صريف غري القانوين ملخلفات ال�سفن مثل مياه التوازن

انعكا���س مبا�ش��ر عل��ى نوعي��ة وج��ودة املي��اه البحري��ة ،اذ ق��د

حركة املالحة البحرية

واملنتج��ات النفطي��ة ـ ميث��ل عام��ل قلق م�س��تمر ،ال �س��يما و�أن
�أم��ا املي��اه املرجتع��ة م��ن حمط��ات حتلي��ة مي��اه البح��ر ،الت��ي

�آث��اره ق��د متت��د �إىل املوائ��ل والأحي��اء املائي��ة لع��دة �س��نوات،
وقد ُتدث تغيري ًا خلوا�ص املياه البحرية �أو ينتج عنه نفوق

وملوحته��ا ،فق��د ت ��ؤدي �إىل تغي�ير اخل�صائ���ص الفيزيائي��ة

للأ�س��ماك والكائن��ات البحري��ة الأخ��رى وتل��وث لل�ش��واطئ،

والكيميائي��ة ملي��اه البح��ر ،وت�ؤثر بالتايل عل��ى الأحياء املائية

ع�لاوة عل��ى الكلف��ة االقت�صادي��ة العالي��ة لعملي��ات املكافح��ة

واملوائ��ل البحري��ة يف املناط��ق املحيط��ة �إذا مل يت��م االلت��زام

والتخل���ص م��ن امللوث��ات ،و�إع��ادة ت�أهي��ل املناط��ق البحري��ة

مبعاي�ير وا�ش�تراطات ت�صري��ف ه��ذا النوع من املي��اه (�أنظر

املت�ض��ررة .ويب�ين ال�ش��كل ( )1 - 2تط��ور حرك��ة املالح��ة

الف�صل التا�س��ع امل��وارد املائية).

البحري��ة يف اخللي��ج العرب��ي خ�لال ال�س��نوات الأخ�يرة:

تت�سم بدرجة حرارة وملوحة تفوق درجة حرارة مياه البحر

• اال�ستغالل املفرط للرثوة املائية احلية
و�آثاره على املخزون ال�سمكي

الأميني��ة وغريها من املع��ادن والفيتامينات ،تتعر�ض موارد

تكم��ن �أهمي��ة ال�ثروة ال�س��مكية يف كونه��ا �أح��د امل��وارد

ال�ثروة ال�س��مكية ال�س��تهالك مف��رط .و ُيع��د اال�س��تغالل

الغذائي��ة املحلي��ة ،وم�ص��در دخ� ٍ�ل مل��زاويل حرف��ة ال�صي��د
وجزء ًا من املوروث الثقايف لدولة الإمارات .ويتكون �أ�سطول

املف��رط للم��وارد املائي��ة احلي��ة وت��ردي بع���ض نظمه��ا البيئية

م�صدر ًا ذا قيمة غذائية عالية ،غني بالربوتني والأحما�ض

م��ن الق�ضاي��ا احلرج��ة الت��ي تواجه��ا الدول��ة .وق��د ظه��رت
عالمات هذا الت�أثري يف ال�سنوات املا�ضية ،حيث انخف�ضت

ق��وارب ال�صي��د يف الدول��ة م��ن نوع�ين من الق��وارب املعروفة
حملي� ًا ب�ـ "الط��راد" و "اللن���ش" وتتم عملي��ات ال�صيد يف مياه

كمي��ة ال�صي��د يف الدول��ة م��ن ح��وايل � 100أل��ف ط��ن يف ع��ام

الدول��ة املوج��ودة �ضمن كتلتني مائيت�ين غزيرتني ب�إنتاجهما

� 2006إىل � 75ألف طن يف عام  2011بن�سبة انخفا�ض بلغت

الطبيعي وهما :مياه اخلليج العربي ومياه بحر عمان .ويتم

 %25ث��م ا�س��تقرت عن��د � 75أل��ف ط��ن ط��ول الف�ترة - 2011

ممار�س��ة مهن��ة �صي��د الأ�س��ماك يف معظ��م �س��واحل الدول��ة.

 .2017ومع ذلك ف�إن اجلهود يجب �أن تتوا�صل كي ت�س��تعيد

ونتيج��ة لتزاي��د ع��دد ال�س��كان والإقبال على الأ�س��ماك كونها

خمازي��ن الأ�س��ماك عافيتها.

شكل رقم ( : )2-2كميات المصيد في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل السنوات 2017 - 2005

•

املد الأحمر واالنت�شار الطحلبي ال�ضار

تعت�بر ظاه��رة امل��د الأحم��ر ظاه��رة طبيعية حت��دث يف املياه

تت�س ّبب يف �إحداث � ٍأثر �سلبي على بقية الأحياء عرب �إنتاجها
لل�س��موم الطبيعي��ة� ،أو ب�إحلاقه��ا �ض��رر ًا ميكانيكي� ًا بالأن��واع

"كائن��ات حي��ة دقيق��ة متع��ددة الأن��واع ذات دورة تكاثري��ة

احل ّي��ة الأخ��رى� ،أو ت�س��ببها ب ��أي �ش��كل �آخ��ر م��ن �أ�ش��كال
ال�ضرر .وغالب ًا ما ترتبط حاالت انت�شار الطحالب ال�ضارة

ومتث��ل امل�ص��در الرئي�س��ي بقاعدة ال�سل�س��لة الغذائية بالبيئة

بح��االت نف��وق وا�س��عة النط��اق للأحي��اء البحري��ة ،كم��ا مت

البحرية".

الرب��ط بينه��ا وب�ين العدي��د م��ن حاالت ت�س��مم املحار.

البحري��ة نتيج��ة ازدهار الهائمات النباتية – العوالق ،وهي
�س��ريعة ،وتطفو مع الأمواج والتيارات ال�صاعدة والهابطة،
شكل رقم ( :)1-2حركة المالحة البحرية في الخليج العربي ()Memac - 2018
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وت�ش��كل الطحال��ب �أو الهائم��ات النباتي��ة ال�ض��ا ّرة فق��ط نحو

خوا�ص املياه �ش��بة اال�س��توائية .واملعروف �أن املياه الإقليمية

�أي�ض� ًا ب�أن معدالت متو�س��ط الرق��م الهيدروجيني ترتاوح ما

 % 2م��ن �إجم��ايل الهائم��ات النباتي��ة البحري��ة يف خمتل��ف

للدول��ة الواقع��ة عل��ى اخللي��ج العرب��ي تتمت��ع بخا�صي��ة دفء

بني  6.24يف ال�س��احل الغربي خالل مو�س��م ال�صيف و 7.85

وب ّين��ت عملي��ات الر�ص��د واملراقب��ة ونتائ��ج التحالي��ل
املخربي��ة ،الت��ي تت��م م��ن خ�لال برنام��ج ر�ص��د ومراقب��ة

�أنح��اء الع��امل ،والت��ي يزي��د ع��دد �أنواعه��ا عل��ى خم�س��ة �آالف

وملوحة �أكرب من تلك الواقعة على بحر عمان لكون اخلليج

خ�لال مو�س��م ال�ش��تاء ،مبع��دل  1.6درج��ة م��ا ب�ين متو�س��ط

الهائم��ات النباتي��ة (امل��د االحم��ر) ،ح��دوث بع���ض ح��االت

نوع .وقد يكون النت�شار وتكاثر الطحالب ال�ضا ّرة �آثار هائلة
عل��ى الأنظم��ة الإيكولوجي��ة البحري��ة ،تبع � ًا لأن��واع الأحي��اء

بحرية �ش��به مغلقة تت�س��م ببطء حركة دوران مياهه وزيادة

(أدنى – أعلى) الرقم الهيدروجيني خالل خمتلف موا�سم

ازده��ار للهائم��ات النباتية ب�ش��كل حمدود ومبناطق حمددة

مع��دالت التبخ��ر م��ع انخفا���ض تدفق املياه العذبة ال�س��نوية.
�أ�ش��ارت نتائ��ج الر�ص��د �أي�ض � ًا �إىل �أن مي��اه الدول��ة حتت��وي

ال�س��نة� .أم��ا متو�س��ط درج��ات امللوح��ة فيرتاوح م��ا بني

37.6

ومل��دة ال تتع��دى ع��دة �أي��ام ،غ�ير �أن��ه مل يالح��ظ ح��دوث

يف ال�س��احل ال�ش��رقي خ�لال مو�س��م ال�ش��تاء و  41.1يف

ازده��ار للهائم��ات النباتية امل�س��ببة للمد الأحم��ر ال�ضارة أو

عل��ى مع��دالت �ش��به طبيعي��ة م��ن املغذي��ات و�ش��به مت�س��اوية

ال�س��احل الغرب��ي خ�لال مو�س��م الربي��ع ،مبع��دل  3.5درج��ة

امل�س��ببة لنف��وق الأ�س��ماك والأحي��اء البحري��ة الأخ��رى خالل

 .3الحـــــالـــــة

م��ا ب�ين مي��اه اخللي��ج العرب��ي وال�س��احل ال�ش��رقي ،و�أن مي��اه

م��ا ب�ين متو�س��ط (أدن��ى – أعل��ى) درج��ات امللوح��ة خ�لال

الف�ترة املا�ضي��ة.

اخللي��ج العرب��ي حتت��وى عل��ى ن�س��ب �أعل��ى م��ن املغذي��ات مثل

خمتل��ف موا�س��م ال�س��نة.

ب�ش��كل ع��ام حافظ��ت بيئ��ة دول��ة االم��ارات العربي��ة املتح��دة

(الفو�س��فات والنرتي��ت واالموني��ا) باملقارن��ة م��ع مي��اه

البحري��ة وال�س��احلية عل��ى خ�صائ�صه��ا وموارده��ا الطبيعية

ال�س��احل ال�ش��رقي ،حي��ث �أن مي��اه ال�س��احل ال�ش��رقي حتت��وى

احلي��ة وجاذبية �ش��واطئها املطلة عل��ى اخلليج العربي وبحر

عل��ى مع��دالت �أعل��ى للمغذي��ات البحري��ة ل��كل م��ن الن�ترات

عم��ان ،حي��ث احتفظ��ت مي��اه البح��ر بجودته��ا يف املناط��ق

وال�س��يليكات باملقارنة مع مياه اخلليج العربي وذلك ب�س��بب

البحري��ة املفتوح��ة ويف خمتل��ف ال�ش��واطئ ويف حمي��ط كل

تدف��ق التي��ارات البحري��ة ال�س��طحية والتي��ارات القاعي��ة

املحمي��ات البحري��ة واملوائ��ل ال�س��احلية ذات احل�سا�س��ية

عال من املغذيات من املحيط
املحملة بكميات ذات خمزون ٍ

الت��ي تتعر���ض لهذا الت�أثري ،والبيئة التي تتواجد فيها ،و�آلية
الت�س��بب بالآثار ال�س��لبية.

العالي��ة بالرغ��م م��ن ت�س��جيل جت��اوز حم��دود لرتاكي��ز بع���ض

الهن��دي وبح��ر الع��رب.

املغذي��ات يف املناط��ق البحري��ة املغلق��ة وال�ضحل��ة كالأخ��وار

وتعت�بر م�س��تويات امليكروب��ات منخف�ض��ة للغاي��ة ،م��ا ي��دل

واملم��رات املائي��ة الت��ي تتمي��ز بب��طء جت��دد املي��اه فيها.

عل��ى �أن مي��اه ال�ش��واطئ ،الت��ي تخ�ض��ع �إىل عملي��ات ر�ص��د
ومراقب��ة دوري��ة� ،س��ليمة م��ن �أي �أنواع من التل��وث امليكروبي

•

80

جودة مياه البحر

و�آمن��ة للأن�ش��طة الرتفيهي��ة .كم��ا ت�ش�ير النتائ��ج �إىل �أن

تتف��اوت ج��ودة املي��اه البحري��ة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة

متو�س��ط درج��ات احل��رارة عل��ى ال�س��احل الغربي ت�تراوح ما

املتحدة من منطقة �إىل �أخرى حيث حتافظ على م�ستويات
جي��دة يف ال�ش��واطئ املفتوح��ة بينم��ا ت�س��جل تراجع � ًا

بني  21.4درجة مئوية كحد �أدنى خالل ف�صل ال�شتاء و

درجة مئوية كحد �أعلى خالل ف�صل ال�صيف� ،أما معدالت

ب�س��يط ًا يف بع���ض املناط��ق �ش��به املغلق��ة كالأخ��وار واملم��رات

االوك�س��جني امل��ذاب فرتاوح��ت م��ا ب�ين  4مليج��رام ل��كل

البحري��ة الت��ي تتمي��ز ب�ضع��ف جري��ان املياه نتيجة للأن�ش��طة

ل�تر يف ال�س��احل الغرب��ي خ�لال مو�س��م ال�ش��تاء �إىل

الب�ش��رية م�س��جلة زي��ادة يف تراكي��ز املغذي��ات (الني�ترات و

مليج��رام ل��كل ل�تر يف ال�س��احل ال�ش��رقي خ�لال مو�س��م

الفو�س��فات) .وتظه��ر نتائ��ج برام��ج الر�ص��د واملراقب��ة يف

الربي��ع -ال�صي��ف ،مبع��دل  4درجات ما بني متو�س��ط (أدنى

الدول��ة تواف��ق خوا���ص املي��اه البحري��ة بدول��ة الإم��ارات م��ع

– أعل��ى) يف خمتل��ف موا�س��م ال�س��نة .و�أظه��رت النتائ��ج

34
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و�أ�س��ماك الب��دح ،وتب�ين �أي�ض � ًا زي��ادة يف الكتل��ة احليوي��ة

 .4االستجابــــة

حت��دث فيه��ا م��ن خ�لال توظي��ف �أح��دث التقني��ات ،مب��ا فيه��ا

- 2016

للأ�س��ماك خ�لال ف�ص��ل ال�ش��تاء ،وه��و م��ا يتواف��ق م��ع نتائ��ج

حظي��ت البيئ��ة البحري��ة وال�س��احلية يف دول��ة الإم��ارات

تقني��ات ال��ذكاء اال�صطناع��ي ،حيث يتم توف�ير بيانات يومية

 ،2017بالتع��اون ب�ين وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة وهيئ��ة

امل�سوحات ال�سابقة التي ت�شري �إىل �أن ذروة ظهور الأ�سماك

العربي��ة املتح��دة باهتم��ام خا�ص ،كونها �إح��دى �أبرز الركائز

ت�ش��مل درج��ة ح��رارة املي��اه وم�س��تويات الكلوروفي��ل�-أ ع��ن

البيئ��ة – �أبوظب��ي� ،أ�ش��ارت النتائ��ج �إىل حت�س��ن ملح��وظ يف

يف مي��اه ال�صي��د بالدول��ة تك��ون خ�لال ف�ص��ل ال�ش��تاء.

الأ�سا�سية مل�سرية التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،على امل�ستويات

طري��ق الأقم��ار ال�صناعي��ة التابع��ة لوكالت��ي نا�س��ا ووكال��ة

الكتل��ة احليوي��ة للأ�س��ماك ،حي��ث بلغ��ت كثاف��ة الأر�ص��دة

وبالن�س��بة لل�س��احل الغرب��ي للدول��ة “اخللي��ج العرب��ي” ،ف��إن
نتائج امل�سح �سجلت منو ًا يف كثافة الأر�صدة ال�سمكية خالل

االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة والبيئي��ة.

الف�ض��اء الأوروبي��ة للخروج بتقييم يومي لظروف جودة املياه

ترتك��ز اجله��ود الت��ي تبذلها الدولة يف ه��ذا الإطار على احلد

يف �س��واحل الإم��ارات .كم��ا يعم��ل النظام على تو�س��يع القدرة

كيلوج��رام يف الكيل��و م�تر املرب��ع بنهاي��ة  ،2017مقارن��ة ب�ـ

الف�ترة نف�س��ها فبغل��ت  904كيلوج��رام يف الكيل��و م�تر املرب��ع

من تداعيات التغري املناخي واملظاهر املناخية امل�صاحبة له

على التنب ؤ� بحركة التيارات ودرجة احلرارة و امللوحة و كمية

 529كيلوج��رام يف الكيل��و م�تر املرب��ع يف  ،2011كم��ا تب�ين

بنهاي��ة  ،2017مقارن��ة م��ع  599كيلوج��رام يف الكيل��و م�تر
املرب��ع وفق� ًا لنتائ��ج م�س��ح ذات املناطق ال��ذي �أجري يف عام

على البيئتني البحرية وال�ساحلية ،وعلى حمايتهما من التلوث

املغذيات يف عمود املاء وذلك ليومني متتالني ومراقبة ظاهرة

بالنف��ط وامل��واد ال�ض��ارة الأخ��رى ،وعل��ى حماي��ة مواردهم��ا

امل��د الأحم��ر ،م��ا يتيح الفر�ص��ة التخاذ االحتياط��ات الالزمة

ال�س��ابق مثل �أ�س��ماك ال�س��مان واحلدى وال�شعري وال�شخيلي

.2011

وا�س��تدامتهما ،وذل��ك م��ن خ�لال تعزيز الإطارين الت�ش��ريعي

وحتذير حمطات حتلية املياه ومزارع الأحياء املائية وغريها

وامل�ؤ�س�س��ي وو�ضع ال�سيا�س��ات واخلطط واملبادرات املنا�سبة.

م��ن املن�ش��آت احليوي��ة عن��د احلاج��ة .يو�ض��ح ال�ش��كل ()4-2
مث��ا ًال لر�ص��د كمي��ة الكلوروفي��ل�-أ ،وه��و امل�ؤ�ش��ر الرئي�س��ي

•

حالة الرثوة ال�سمكية

يف �أح��دث درا�س��ة م�س��حية مت �إجرا�ؤه��ا خ�لال

ال�س��مكية يف ال�س��احل ال�ش��رقي للدول��ة “بح��ر ُعم��ان” 1221

ظه��ور بع���ض الأن��واع الت��ي مل تك��ن موج��ودة يف نتائ��ج امل�س��ح

السنة

الكتــلة الحيويــة
الخليج العربـــي

1978

 4950كجم/كم

2002

كجم/كم

1275

2011

 599كجم/كم

2017

 904كجم/كم

خليج عمــان

2

 9100كجم/كم

2

 1735كجم/كم

2
2

2

2

 529كجم/كم

2

 1221كجم/كم

مراقبة ور�صد البيئة البحرية وال�ساحلية

للدالل��ة عل��ى ازده��ار الهائمات النباتية امل�س��ببة لظاهرة املد

ط��ورت دول��ة الإم��ارات نظام � ًا فع��ا ًال ملراقب��ة ج��ودة املي��اه

الأحم��ر .ويو�ض��ح ال�ش��كل (  )5-2تغ�ير درج��ات احل��رارة يف

البحري��ة يف املناط��ق ال�س��احلية ور�ص��د التغ�يرات الت��ي ق��د

عم��ود امل��اء م��ن ال�س��طح �إىل القاع.

2

جدول رقم ( :)1-2نتائج مسح كثافة أرصدة األسماك القاعية (الكتلة الحيوية) في الخليج العربي و بحر عمان

ً
مثاال لرصد كمية الكلوروفيل-أ
شكل رقم (:)4-2

شكل رقم ( :)3-2نتائج مسح كثافة أرصدة األسماك القاعية (الكتلة الحيوية) في الخليج العربي وبحر عمان
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شكل رقم ( :)5-2تغير درجات الحرارة في عمود الماء من السطح إلى القاع
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نح��و  %80م��ن امل�س��احة الكلي��ة للق��رم يف الدول��ة.

و�ض��ع ع��دد م��ن الأدلة االر�ش��ادية مل�س��اعدة �أ�صح��اب القرار
يف

والف��رق امليداني��ة عل��ى اختي��ار الط��رق الفعال��ة والناجع��ة

التكي��ف م��ع التغي ـ ـ��رات املناخي ـ ـ��ة وت�أهي��ل
املوائ��ل البحري��ة وال�س��احلية

وتق��وم وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة بتنفي��ذ برنام��ج �إنت��اج

�ش��أن حماي��ة البيئ��ة البحري��ة ونظ��ام حماي��ة البيئ��ة البحرية

للتعام��ل م��ع ح��االت التلوث بالنفط واحلد من انت�ش��اره ومن

ميث��ل التغ�ير املناخ��ي �أه��م التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا البيئ��ة

ب��ذور �ش��تالت الق��رم ورعايتها وجتهيزها وزراعته��ا ،ومت من

ال�ص��ادر مبوجب��ه عام  2001القاعدة القانونية التي ت�س��تند

�آث��اره عل��ى البيئة البحرية وال�س��احلية ،بالإ�ضافة �إىل �آليات

البحري��ة وال�س��احلية .وق��د �س��بق �أن ت�أث��رت بع���ض عنا�ص��ر

خالل��ه زراع��ة نح��و � 34ألف �ش��تلة و� 100ألف ب��ذرة من القرم

�إليه��ا حماي��ة البيئ��ة البحري��ة ،حي��ث ي�ضع القان��ون والنظام

تقيي��م ال�س��واحل امللوث��ة بالنف��ط.

ه��ذه البيئ��ة باملظاه��ر املتطرفة لتغري املن��اخ (�إع�صار جونو
 2007على �س��بيل املثال) .ونظر ًا للتوقعات التي ت�ش�ير �إىل

يف ع��ام  2019مب�س��احة �إجمالي��ة ت�ص��ل 1,217,447م�تر

احلماية من التلوث
ميث��ل القان��ون االحت��ادي رق��م

()24

ل�س��نة

1999

جمموع��ة م��ن القواع��د وال�ضواب��ط واال�ش�تراطات حلماي��ة
امسح الشيفرة لإلطالع

مرب��ع .كم��ا قام��ت بالتع��اون م��ع بلدي��ة دب��ا الفج�يرة بزراع��ة

ا�س��تمرار ه��ذه الظاه��رة لعق��ود مقبلة ،ف��إن التكيف مع هذا

�ش��تالت �أ�ش��جار الق��رم بغر���ض درا�س��ة م��دى ت�أقلمه��ا م��ع

التغ�ير ه��و اخلي��ار الأمث��ل� ،إن مل يك��ن الوحي��د املت��اح حت��ى

البيئ��ة ال�س��احلية حي��ث مت زراع��ة �أك�ثر م��ن ثالثة �آالف �ش��تلة

الآن.

جدي��دة مبنطق��ة البدي��ة يف ال�س��احل ال�ش��رقي ،وق��د �أك��دت

وقام��ت وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة ،بالتع��اون م��ع

وق��د اتخ��ذت الدول��ة جمموع��ة م��ن التدابري لت�أهي��ل البيئات

نتائ��ج الدرا�س��ة جن��اح الت�أقل��م يف مناط��ق ال�س��احل ال�ش��رقي

ال�س��لطات املخت�ص��ة يف الإم��ارات واجله��ات املعنية ،ب�إعداد

املت�ض��ررة وتعزي��ز ق��درة النظ��م الإيكولوجي��ة البحري��ة عل��ى

و�س��جلت معدالت منو ون�س��ب بقاء ت�صل �إىل لأكرث من ،%80

خط��ة وطني��ة ملكافح��ة امللوث��ات البحري��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل

التكي��ف وال�صم��ود �أم��ام التغ�يرات املناخي��ة ،و�ش��مل ذل��ك

م��ع متو�س��ط ط��ول يبلغ � 100س��م.

البيئ��ة البحري��ة وال�س��احلية م��ن التلوث ب�أنواع��ه مثل التلوث
بالنفط واملواد ال�ضارة الأخرى من خمتلف امل�صادر الربية
والبحري��ة.

على الدليل التوجيهــي
لتنظـيف السواحــل من
التلــوث بالنــفط

ا�س��تزراع املرج��ان و�أ�ش��جار الق��رم يف املناط��ق ال�س��احلية
وبن��اء بيئ��ات ا�صطناعي��ة م��ن خ�لال برنامج �إن��زال الكهوف

نوع التأهيل

اال�صطناعي��ة ،و�إن�ش��اء امل�ش��دات اال�صطناعي��ة يف مناط��ق
خمتلف��ة يف مي��اه ال�صي��د بالدول��ة واالهتمام برتبي��ة الأحياء
املائية.

تنميــة بيئــة القــرم

تلع��ب نبات��ات الق��رم دور ًا هام � ًا يف تخزي��ن االنبعاث��ات

تأهيل المناطق
الساحلية بزراعة
أشجار القرم

السنة

العدد

2012 - 1985

241,680

2017

112,562

2018

31,000

2019

134,000

جدول رقم ( :)2-2أعداد بذور وشتالت القرم التي قامت وزارة التغير
المناخي والبيئة بزراعتها ()1985-2019

الكربوني��ة (الكرب��ون الأزرق) وت�ش��كيل م�لاذات �آمن��ة
للأ�س��ماك والأحي��اء البحري��ة� ،إىل جان��ب دوره��ا يف حماي��ة
املناطق ال�س��احلية من عمليات التعرية الناجمة عن الأمواج
والتي��ارات البحري��ة وبع���ض الأن�ش��طة الب�ش��رية .ل��ذا حظي��ت
هذه النباتات بالكثري من االهتمام يف دولة الإمارات ،فزادت
امل�س��احة الكلي��ة لغاب��ات الق��رم يف الدول��ة م��ن ح��وايل 136

كيلوم�تر مرب��ع يف ع��ام � 2013إىل  183كلي��و م�تر مرب��ع يتمت��ع
�أغلبه��ا ب�صح��ة كثاف��ة جي��دة ،وت�س��تحوذ �إم��ارة �أبوظب��ي عل��ى

84

زراعة أشجار القرم بمنطقة البدية في الساحل الشرقي
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ميث��ل التغ�ير املناخ��ي تهدي��د ًا جدي � ًا لل�ش��عاب املرجاني��ة.

برنامج �إن�شاء املوائل اال�صطناعية
(الكهوف اال�صطناعية)

كبري من الكهوف اال�صطناعية ال�صديقة للبيئة يف مناطق

وعل��ى الرغ��م م��ن ت�أكي��د العدي��د م��ن الدرا�س��ات عل��ى �أن

ه��و برنام��ج م�ش�ترك ب�ين وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة

تكاث��ر الأحي��اء البحري��ة ،وق��د مت يف �إط��اره �إن��زال 3200

ال�ش��عاب املرجاني��ة يف �أنح��اء خمتلف��ة م��ن الع��امل ال ميكنه��ا
ال�صمود �أمام الظروف املناخية القا�سية� ،إ ّال �أن الدرا�سات

وع��دد م��ن امل�ؤ�س�س��ات الوطني��ة اخلا�ص��ة ،يه��دف �إىل تعزيز

كهف �صناعي (اجلدول رقم  .)3-2كما قامت هيئة حماية

خم��زون الرثوة ال�س��مكية وبناء حا�ضنات ل�صغار الأ�س��ماك

البيئة بر�أ�س اخليمة ب�إنزال حوايل  1000كهف ا�صطناعي

تثبيت وا�ستزراع ال�شعاب املرجانية

يف البيئ��ة البحري��ة ال�س��احلية ،وذل��ك من خ�لال �إنزال عدد

ال�س��ابقة التي �أجرتها وزارة التغري املناخي والبيئة وغريها

يف مي��اه ال�صي��د التابع��ة للإمارة.

م��ن اجله��ات �أثبت��ت �أن ال�ش��عاب املرجاني��ة يف مي��اه اخللي��ج
العرب��ي �أك�ثر ق��درة عل��ى املقاوم��ة وال�صم��ود �أم��ام تل��ك
الظ��روف.
مشـــروع حدائـــق الفجيــرة للشـعاب

ا�س��تزراع ال�ش��عاب املرجاني��ة

،2021 - 2017

الأن��واع املرجاني��ة املقاوم��ة للتغ�يرات املناخي��ة وتطوي��ر
�س�لاالت مرج��ان ذات ق��درة عل��ى التحم��ل والتكي��ف
وا�س��تزراعها وتثبيته��ا لإع��ادة ت�أهي��ل ال�ش��عاب املرجاني��ة
املت�ض��ررة ،حي��ث مت زراع��ة نح��و �أل��ف قطع��ة م��ن املرج��ان
خ�لال الف�ترة  .2019 - 2017وتكم��ن �أهمي��ة ه��ذا امل�ش��روع
باعتب��اره �إح��دى الأدوات التنموي��ة الزرق��اء امل�س��تخدمة يف
تنمي��ة البيئ��ة البحري��ة وثرواته��ا املائي��ة احلي��ة ،وم�س��اهمته
بتعدد التنوع الفطري يف البيئة البحرية واالزدهار الزمني
وامل��كاين لل�سل�س��ة الغذائي��ة البحري��ة.

عدد الكهوف

500

300

540

1000

860

3200

جدول رقم ( :)3-2الكهوف االصطناعية التي تم إنزالها في مناطق تكاثر األحياء البحرية ( )2019 - 2014

المرجانية المستزرعة

قام��ت وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة ،يف �إط��ار برنام��ج
بدرا�س��ة

السنة

2014

2016

2017

2018

2019

المجموع

بالمشــاركة مــع بلديــة الفجيــرة وبلديــة دبــا الفجيــرة
ومركــز الفجيــرة للمغامــرات ،أطلقــت وزارة التغيــر
المناخــي والبيئــة فــي شــهر مايــو  2019مشــروع
"حدائــق الفجيــرة للشــعاب المرجانيــة" ،أحــد أكبــر
الحدائــق المرجانيــة فــي الدولــة .ويهــدف المشــروع
إلــى زراعــة  1.5مليــون مســتعمرة مرجانيــة علــى
مــدى خمــس ســنوات ،وعلــى مســاحة تتجــاوز 300
ألــف متــر مربــع ،وذلــك فــي إطــار تعزيــز التنــوع
البيولوجــي البحــري ومناطــق الجــذب الســياحي
المحليــة.

شكل رقم ( : )6-2الكهوف االصطناعية
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استدامة الثروة السمكية

يف املي��اه ال�س��احلية بالدول��ة .وق��د �أو�ضح��ت النتائ��ج �أن نح��و

االسم المحلي

االسم العلمي

موسم التكاثر

�أج��رت وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة درا�س��ات مو�س��عة

 %50من هذه الأنواع ت�صل لذروة التكاثر خالل الأ�شهر بني

الشعرى

L.nebulosus

فبراير  -ابريل

لتوفري املعلومات الأ�سا�سية ومعرفة موا�سم التكاثر والطول

مار���س وماي��و .ويو�ضح اجلدول الت��ايل البيانات البيولوجية

الشخيلى

L.lentjan

مارس  -مايو

عند �أول ن�ضج جن�سي لـ  27نوعا من الأ�سماك االقت�صادية

لبع�ض �أنواع الأ�س��ماك املحلية التي خ�ضعت للدرا�س��ة.

الكوفر

A.spinifer

نوفمبر  -مارس

الكوفر (المنطقة الشرقية)

A.spinifer

نوفمبر  -مارس

الهامور

E.coioides

مارس  -مايو

اليماه

L.barbonicus

السولى

L.microdon

ابريل  -يونيو

الفرش

D.oictum

مارس – مايو

السنكسر

P.kaakan

مارس – مايو

الديسكو

E.episticus

الجد

S.flavicauda

الحمرا

L. malabaricus

السمان

E.bleekeri

الكنعد

S.commerson

مارس  -يونيو

الينم

P.sordidus

نوفمبر  -ابريل

الديسكو

E.dicanthus

مايو  -نوفمبر

الجش النعيمى

C.bajad

مايو  -أغسطس

الزريدى

G.speciosus

مارس – مايو

الصال

C.chrysophrys

ابريل  -يونيو

السيكل

R.canadum

ابريل  -يوليو

الصافى

S.canaliculatus

فبراير  -مايو

القابط

R.sarba

نوفمبر  -مارس

البدح

G.longirostris

مارس  -أغسطس

الفسكر

A.bifasciatus

ديسمبر  -مارس

القباب

T.tongol

مايو  -يوليو

الضلع

S.commersonnianus

ابريل  -يوليو

العروسة

C. miniata

مايو  -أغسطس

سكل

الهامور

الفرش

الحمرا

سنكسر

الزريدي

ديسكو

سمان

القين

الشعري

السولي

الشخيلي

الفسكر

الينم

الجش الصال

الجش النعيمي

قابط

اليماه

الصافي

الكوفر

البدح

فبراير  -مايو
أغسطس  -سبتمبر

مارس – مايو
سبتمبر  -أكتوبر
مايو – يونيو
نوفمبر
يونيو  -سبتمبر
ابريل  -يونيو
سبتمبر  -نوفمبر

جدول رقم ( :)4-2البيانات البيولوجية لبعض أنواع األسماك المحلية
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وت�ش�ير الدرا�س��ات �إىل �أن �أ�س��ماك ال�ش��عرى العرب��ي،

بحل��ول ع��ام  ،2030م��ن خ�لال حتقي��ق الأه��داف الثالث��ة

وممار�س��تها ،وحتدي��د ط��رق ال�صي��د وموا�صف��ات الأدوات

والهام��ور ،والفر���ش ،والكنع��د ،الين��م والكوف��ر تتعر���ض

للإطار:

لل�صي��د مبع��دالت تف��وق مع��دالت اال�س��تغالل الق�ص��وى .كما

 .1اله��دف البيئ��ي :فه��م الو�ض��ع الراه��ن للمخازي��ن

واملع��دات امل�س��تخدمة ،وتطبي��ق مواعي��د احلظ��ر خ�لال
موا�س��م التكاثر ،و�أنواع الأ�س��ماك املحظور �صيدها مو�سمي ًا

�أك��دت البيان��ات الت��ي جمعه��ا يف �إط��ار امل�ش��روع الإقليم��ي

ال�س��مكية ،والعم��ل عل��ى �إع��ادة بن��اء املخازي��ن ال�س��مكية

�أو ب�ش��كل دائ��م ،واحل��د الأدن��ى لأطواله��ا ومناط��ق �صيده��ا،

لإدارة املخازي��ن امل�ش�تركة ب�ين دول اخللي��ج العربي��ة ح��ول

اال�سرتاتيجية مل�ستوى �أعلى من احلد الأدنى لال�ستدامة

بالإ�ضاف��ة �إىل تنظي��م ال�صي��د الرتفيه��ي.

الإنت��اج وجه��د ال�صي��د والتك��رار الط��ويل لأ�س��ماك الكنع��د،

( ،)%30واحلف��اظ عل��ى امل�س��توى احل��ايل للمخازي��ن

باعتباره من �أهم املخازين امل�شرتكة لدول اخلليج العربية،

الأخ��رى (غري اال�س�تراتيجية) ،وحماية النظام البيئي،

ا�ستزراع وتربية الأحياء املائية

زي��ادة �إنت��اج �أ�س��ماك الكنع��د ع��ن احل��د الأق�صى امل�س��تدام،

وخف���ض املخاط��ر امل�س��تقبلية للإف��راط يف ا�س��تغالل

ولت�ضيي��ق الفج��وة الغذائي��ة يف جم��ال الأ�س��ماك ،تبن��ت

الأم��ر ال��ذي ي�س��تلزم اتخ��اذ كاف��ة الإج��راءات والتداب�ير

املخازي��ن ال�س��مكية.

دول��ة الإم��ارات خي��ار اال�س��تزراع ال�س��مكي ،وت�ش��جيع

للمحافظ��ة عل��ى ه��ذا الن��وع م��ن الأ�س��ماك.

 .2اله��دف االقت�ص��ادي :االحتف��اظ بالعن�ص��ر التج��اري

املواطن�ين والقط��اع اخلا���ص عل��ى االنخ��راط يف ه��ذه

للم�صايد ال�سمكية يف امل�ستوى الذي ال ُيق ّو�ض اال�ستدامة

ال�صناعة ،وت�س��هيل متويل �إقامة املزارع ال�س��مكية والو�صول

م��ن جه��ة �أخ��رى� ،أظه��رت نتائ��ج م�س��ح ور�ص��د العين��ات م��ن

البيئية .ويف الوقت الذي تتعافى فيه املخازين ال�سمكية،

�إىل قنوات الت�سويق ،و�إعداد �أدلة توجيهية ملبادئ ا�ستزراع

�أ�س��واق الأ�س��ماك ومناط��ق الإن��زال الت��ي قام��ت به��ا وزارة

ميك��ن نق��ل الرتكي��ز �إىل زي��ادة القيم��ة االقت�صادي��ة م��ن

وتربي��ة الأحي��اء املائي��ة .وحت��ى نهاي��ة ع��ام  2018بل��غ ع��دد

التغري املناخي والبيئة زيادة يف كميات الأ�سماك املعرو�ضة

حم�ص��ول ال�صي��د امل�س��موح ب��ه و�ضمان م�س��توى يتما�ش��ى

امل��زارع ال�س��مكية املرخ�ص��ة يف الدول��ة  12مزرع��ة تنت��ج

م��ن ال�ش��عرى العرب��ي وال�ص��ايف بع��د انته��اء ف�ترة حظ��ر

م��ع االحتياج��ات من الربوت�ين و�أهداف الأم��ن الغذائي.

ح��وايل  2767ط��ن .وتتن��وع مواق��ع ه��ذه املن�ش��آت والأنظم��ة

�صيدهم��ا (�أول مار���س – نهاي��ة �أبري��ل كل ع��ام) ،وامت��داد
ف�ترة التكاثر بالن�س��بة لأ�س��ماك ال�صايف خ�صو�ص� ًا ،وزيادة

 .3اله��دف االجتماعي/الثق��ايف :احلف��اظ عل��ى العن�ص��ر

امل�س��تخدمة يف اال�س��تزراع لت�تراوح ب�ين الأقفا���ص البحري��ة

الثق��ايف الأ�صي��ل (ال�تراث) لأن�ش��طة ال�صي��د مب��ا ال

الب�س��يطة وتقني��ات �أنظم��ة �إع��ادة تدوي��ر املي��اه .كم��ا يوج��د

يف متو�س��ط �أحج��ام الأ�س��ماك بع��د ف�ترة احلظ��ر مقارن��ة

يتعار���ض م��ع اعتب��ارات اال�س��تدامة البيئي��ة.

عدد غري حمدود من احليازات ال�صغرية لرتبية الأ�س��ماك

�إن احلف��اظ عل��ى وت�يرة التح�س��ن مطل��ب �ض��روري

ال�ص��ايف وال�ش��عري زي��ادة بن�س��بة  7.8%وبن�س��بة  3.2%عل��ى

الإطار الت�شريعي

يف امل��زارع جت��اوز عدده��ا  300حي��ازة يف �إم��ارة �أبوظب��ي

ل�ضم��ان ا�س��تدامة ال�ثروة ال�س��مكية واحلف��اظ عل��ى �سل�س��لة

وحدها .ومع ذلك ف�إن م�س��اهمة قطاع اال�س��تزراع ال�س��مكي

االم��داد الغذائ��ي املحل��ي ،لذا ف��إن االختبار احلقيقي يكمن

الت��وايل .كم��ا بين��ت النتائ��ج امت��داد ف�ترة وج��ود �أ�س��ماك

ع��ززت الدول��ة الإط��ار الت�ش��ريعي املتعلق بحماية وا�س��تدامة

ال ت��زال حم��دودة ،وال ي�ش��كل �إنتاجه��ا �أك�ثر م��ن  %1م��ن

باال�س��تمرار يف اجله��ود الرامي��ة �إىل حتقي��ق اال�س��تدامة

ال�ص��ايف وال�ش��عرى يف الأ�س��واق يف ف�ترات مل تك��ن تتواج��د
به��ا م��ن قب��ل �أو كان تواجده��ا حم��دود ًا.

ال�ثروة ال�س��مكية والأحي��اء املائي��ة الأخ�يرة والت�ص��دي

الطل��ب عل��ى الأ�س��ماك يف الدول��ة.

ومواكب��ة م��ا ي�س��تجد م��ن حتدي��ات.

بف�ترة م��ا قبله��ا ،حي��ث �س��جل متو�س��ط �أحج��ام �أ�س��ماك

امسح الشيفرة لإلطالع
على الدليل التوجيهــي
الستزراع األحياء المائية
لدولة اإلمارات العربية
المتحدة

ملمار�س��ات ال�صي��د غ�ير امل�س��تدامة .و�ش��ملت التداب�ير الت��ي
اتخذتها يف هذا الإطار تعديل القانون االحتادي رقم ()23

الإطار الوطني ال�ستدامة الرثوة ال�سمكية

ل�س��نة  1999يف �ش ��أن ا�س��تغالل وحماي��ة وتنمي��ة ال�ثروات

ي�س��عى الإط��ار الوطن��ي ال�س��تدامة ال�ثروة ال�س��مكية �إىل

املائي��ة احلي��ة بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة والئحت��ه
التنفيذي��ة يف ع��ام  ،2016والق��رارات ال�ص��ادرة تنفي��ذ ًا ل��ه،

يف الدول��ة م��ن �أج��ل الو�صول �إىل م�صايد �س��مكية م�س��تدامة

والت��ي ترك��زت ،يف جممله��ا ،عل��ى تنظي��م حرف��ة ال�صي��د

تن�سيق اجلهود وتعزيز التعاون بني خمتلف اجلهات املعنية
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النفــــايـــــات
القوى الدافعة

التــــأثيــــرات

تتركــز العوامــل المحركــة لزيــادة النفايــات في النمو الســكاني

تتســبب النفايــات فــي طائفــة واســعة مــن التأثيــرات،

واالقتصادي المســتمر والتطور التكنولوجي والعمراني

تشــمل :اســتهالك الطاقــة ،واالنبعاثــات ،واآلثــار الســلبية

الضغوط

يشــكل تغيــر أنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك والتنــوع الثقافــي
ومســتويات الوعــي وتغيــر تركيبــة النفايــات تشــكل أهــم
الضغــوط فــي مجــال إدارة النفايــات.

الحــــالــــــة

ارتفــع حجــم النفايــات غيــر الخطــرة فــي عــام  2018إلــى 35
ً
جهــودا مكثفــة إلدارة
مليــون طــن ،وتبــذل دولــة اإلمــارات

علــى صحــة البشــر ،وجــودة الهــواء ،والتغيــر المناخــي ،والتنــوع
البيولوجــي ،والتربــة والميــاه ،باإلضافــة إلــى اســتنزاف
مســاحات كبيــرة مــن األراضــي.

االستجابات

كثفــت دولــة اإلمــارات جهودهــا فــي مجــال اإلدارة
المتكاملــة للنفايــات عبــر حزمــة متنوعــة مــن التدابيــر شــملت

تعزيــز اإلطــار التشــريعي والمؤسســي ،وتطويــر مشــاريع
تدويــر النفايــات والتخلــص الســليم واآلمــن منهــا.

الزيــادة المســتمرة ،وذلــك بالعمــل مــن خــال مســارات
متعــددة ومتزامنــة ،تتركــز علــى التقليــل مــن النفايــات
وتحويلهــا إلــى مــوارد اقتصاديــة والتخلــص اآلمــن منهــا.
ويمثــل خفــض معــدل إنتــاج الفــرد للنفايــات البلديــة الصلبــة
أبــرز التحديــات التــي تواجــه قطــاع إدارة النفايــات فــي الدولة.
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مقدمة

 .2التأثيرات

يتزاي��د تولي��د النفاي��ات يف الع��امل ب�ش��كل �س��ريع ،حي��ث تزي��د كمي��ة النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة املتولدة �س��نوي ًا ع��ن  2مليار طن،
وم��ن املتوق��ع �أن تت�ضاع��ف ه��ذه الكمي��ة بحل��ول ع��ام  ،2050وفق� ًا للن�س��خة الثاني��ة م��ن تقري��ر البن��ك ال��دويل “ي��ا له م��ن �إهدار”

تع��رف النفاي��ات ب�أنه��ا "جميع �أن��واع املخلف��ات �أو الف�ضالت

م��ن البح��وث والدرا�س��ات ملعرف��ة الت�أث�يرات الناجم��ة ع��ن

اخلط��رة وغ�ير اخلط��رة والت��ي يج��ري التخل���ص منه��ا �أو

النفاي��ات ب�ص��ورة �أك�ثر دق��ة على امل�س��توى الوطني.

ال�ص��ادر ع��ام  ،2018و�أن �أك�ثر م��ن ثل��ث النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة ال تت��م �إدارتها بطريق��ة �آمنة بيئي ًا.

املطلوب التخل�ص منها ،وت�شمل :النفايات البلدية ال�صلبة،

ولي���س حج��م النفاي��ات ه��و م�ص��در القل��ق الوحيد ،بل �أن الرتكيبة املتغرية للنفايات وحج��م االنبعاثات الكربونية الناجتة عنها

ونفاي��ات ال�ص��رف ال�صح��ي ،والنفاي��ات اخلط��رة ،ونفايات

ال يقل �أهمية� ،إذ ي�شري نف�س التقرير اىل �أن �إدارة النفايات ال�صلبة يف عام  ،2016با�ستثناء النقل ،كانت م�س�ؤولة عن توليد

البناء والهدم ،والنفايات ال�صناعية ،والنفايات الع�ضوية،

 %5م��ن االنبعاث��ات العاملي��ة .ويع��زو التقري��ر ه��ذه الزي��ادة امل�س��تمرة يف كمي��ة النفاي��ات املتول��دة عل��ى ال�صعي��د العامل��ي ب�صورة

والنفاي��ات البحرية ،ونفاي��ات الزيوت".

�أ�سا�سية اىل التو�سع ال�سريع للمدن ،والنمو ال�سكاين واالقت�صادي.

وب�ش��كل ع��ام ترتب��ط كثاف��ة تولي��د النفاي��ات بالعدي��د م��ن

ويف دول��ة الإم��ارات �ش��هد تولي��د النفاي��ات زي��ادة م�س��تمرة ،فق��د ارتف��ع حج��م النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة املتول��دة ع��ام 2018

الت�أث�يرات ال�س��لبية عل��ى خمتل��ف امل�س��تويات االقت�صادي��ة

�إىل ح��وايل  6.52ملي��ون ط��ن مقاب��ل ح��وايل  6.09ط��ن يف ع��ام  ،2016لريتف��ع متو�س��ط �إنت��اج الف��رد اليوم��ي م��ن النفاي��ات

وال�صحية والبيئية واالجتماعية ،فعلى امل�ستوى االقت�صادي

البلدي��ة ال�صلب��ة �إىل نح��و  1.92كيلوغ��رام مقاب��ل  1.82كليوج��رام خ�لال نف���س الف�ترة .ويت��م التخل���ص م��ن معظ��م النفاي��ات
البلدية ال�صلبة حالي ًا عن طريق طمرها يف املكب ،حيث مل تزد ن�س��بة النفايات التي مت تدويرها يف عام  2018على .%28.1

متث��ل امليزاني��ات املوجه��ة لإدارة النفاي��ات ن�س��بة مهم��ة م��ن

وهذا ي�شري �إىل �أن جهود ًا حثيثة يجب �أن تبذل وعلى نطاق وا�سع من �أجل حتقيق م�ؤ�شر النفايات يف الأجندة الوطنية لر�ؤية
الإم��ارات  2021القا�ض��ي مبعاجل��ة  %75م��ن النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة بعي��د ًا عن م�س��ار الطمر.

اخل�سائر االقت�صادية غري املبا�شرة الناجمة عن تخ�صي�ص
الأرا�ض��ي ،ومع��دالت اله��در الناجم��ة ع��ن حمدودية �صناعة
التدوي��ر� .أم��ا عل��ى ال�صعي��د ال�صح��ي فيمث��ل ع��بء املر���ض

 .1القوى الدافعة والضغوط

�أح��د الأوج��ه الرئي�س��ية للنفاي��ات ،وكذل��ك احل��ال بالن�س��بة

متث��ل الزي��ادة ال�س��كانية والنم��و االقت�ص��ادي الق��وى

ارتف��اع مع��دالت ا�س��تهالك املوارد كاملي��اه والطاقة والغذاء،

لتل��وث اله��واء والرتبة واالنبعاث��ات الكربونية� ،إذ ُيقدِّ ر جرد

املحرك��ة الرئي�س��ية يف جم��ال �إدارة النفايات ،فقد ت�ضاعف

ويف �إنت��اج النفاي��ات .وكله��ا حتدي��ات مهم��ة يتع�ين التغل��ب

انبعاث��ات غ��ازات الدفيئ��ة بدول��ة الإم��ارات ع��ام � 2016أن

عدد �سكان الدولة �أكرث من ثالث مرات يف �أقل من عقدين

عليه��ا لتحقي��ق الفائ��دة الق�صوى من اال�س��تدامة.

النفاي��ات م�س ��ؤولة ع��ن  %3.8م��ن �إجم��ايل االنبعاث��ات،

م��ن الزم��ان ،حي��ث ارتف��ع م��ن نح��و  3مالي�ين ن�س��مة يف عام

وجت��ب الإ�ش��ارة هن��ا �إىل �أن االرتب��اط ب�ين مع��دالت الدخ��ل

با�س��تثناء االنبعاث��ات الناجت��ة ع��ن نقلها.

� 2000إىل �أكرث من  9.3مليون ن�سمة يف عام  ،2017وارتفع

املرتف��ع وا�س��تهالك امل��وارد وتولي��د النفاي��ات ظاه��رة عاملية

الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل (بالأ�س��عار الثابت��ة) لي�ص��ل �إىل

معروف��ة� ،إذ ت�ش�ير العدي��د م��ن التقاري��ر العاملي��ة اىل ه��ذا

تغ�ير تركيب��ة النفاي��ات ،كم��ا �أ�ش��رنا ،ينط��وي عل��ى ت�أث�يرات
كب�يرة ومهم��ة ب��د�أ يظه��ر ب�صورة �أكرث و�ضوح ًا يف ال�س��نوات

 1.52تريلي��ون دره��م يف ع��ام  ،2018كم��ا ارتف��ع املتو�س��ط

االرتباط .فعلى �سبيل املثال ي�شري البنك الدويل �أن البلدان

الأخ�يرة ،فالتخل���ص الع�ش��وائي �أو غ�ير ال�س��ليم م��ن بع���ض

ال�س��نوي لدخ��ل الف��رد �إىل  163,500دره��م يف ع��ام .2018

ذات الدخ��ل املرتف��ع الت��ي متث��ل  %16م��ن �س��كان الع��امل

�أن��واع النفاي��ات ،البال�س��تيكية عل��ى �س��بيل املثال ،ي��ؤدي �إىل

 .3الحالة
متث��ل النفاي��ات� ،أو ب�ش��كل �أدق الإدارة ال�س��ليمة له��ا� ،أح��د
الق�ضاي��ا الرئي�س��ية يف دول��ة الإمارات العربي��ة .وقد حددت
الأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات هدف ًا يتمثل يف رفع ن�س��بة
النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة املعاجل��ة �إىل  %75م��ن �إجم��ايل
النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة ،وخف���ض كثاف��ة تولي��د النفاي��ات
اىل  1.5كليوجرام/ف��رد /ي��وم بحل��ول ع��ام .2021
ويف ح�ين يعت�بر احلج��م الكل��ي للنفاي��ات غ�ير اخلط��رة
مرتفع � ًا ،ف ��إن ن�س��بة الكمي��ات املعاجل��ة منه��ا ال زال��ت
منخف�ضة برغم حت�س��نها الن�س��بي ،حيث ارتفعت من %12

اىل �أك�ثر  %17.5تقريب � ًا ب�ين عام��ي  2017و.2018
كم��ا �ش��هدت النفاي��ات اخلط��رة ارتفاع � ًا ملحوظ � ًا يف
ال�س��نوات الث�لاث املا�ضي��ة� ،إذ زادت عل��ى � 400أل��ف ط��ن يف
ع��ام  2018مقارن��ة بنح��و � 226أل��ف ط��ن يف ع��ام  ،2016وه��و
أ�م��ر ق��د ُيع��زى اىل النم��و ال�صناع��ي املط��رد م��ن جه��ة و�إىل
تغ�ير تركيب��ة النفاي��ات م��ن جه��ة �أخ��رى ،و�ش��هدت يف نف���س
الوق��ت ارتفاع� ًا كبري ًا يف ن�س��ب املعاجلة و�ص��ل اىل نحو %86
(اجل��دول رق��م ,)1-3
السنة

كمية النفايات غير
الخطرة المتولدة
(طن)

نسبة النفايات غير
الخطرة المعالجة

وتراف��ق النم��و ال�س��كاين والتن��وع الثق��ايف الوا�س��ع وارتف��اع

م�س��ؤولة جمتمع��ة ع��ن تولي��د  %34م��ن النفاي��ات يف العامل.

خ�س��ارة ج��زء مه��م م��ن التن��وع البيولوجي ال�بري والبحري،

2016

33,084,176

13.45%

م�س��تويات الدخل مع تغري يف ا�س��تخدامات الأرا�ضي وتو�س��ع

التخل���ص غ�ير القان��وين م��ن النفاي��ات يف بع���ض املناط��ق،
بالرغم من حمدوديته ،ميثل �أي�ض ًا واحد ًا من امل�شاغل التي

يف حني ي�ؤدي التخل�ص الع�شوائي من النفايات االلكرتونية

2017

38,806,236

12.00%

2018

34,876,295

17.45%

ح�ضري هائل حيث يعي���ش معظم ال�س��كان ،ومع تغري وا�ضح
�أي�ض ًا يف �أمناط الإنتاج واال�ستهالك تظهر �آثاره وا�ضحة يف
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موازن��ة ال�س��لطات املحلية املعنية به��ذا اجلانب ،ناهيك عن

�صحي��ة �أك�ثر ح��دة .وقد �أ�صبح من ال�ض��روري �إجراء املزيد

جتري معاجلتها بو�س��ائل خمتلفة.

الت��ي حتت��وى م��واد �أو عنا�ص��ر كيميائي��ة خط��رة اىل م�ش��اكل

جدول رقم ( :)1-3كمية النفايات غير الخطرة المتولدة ونسبة
المعالجة ()2018 - 2016
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وعل��ى املن��وال نف�س��ه ،ارتفع حجم النفاي��ات البلدية ال�صلبة

النــــفـــايــــات

م��ن نح��و  6مالي�ين ط��ن يف ع��ام � 2016إىل �أك�ثر م��ن 6.5

ويج��ري التخل���ص م��ن معظ��م �أن��واع النفاي��ات يف دول��ة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة وفق � ًا ملب��ادئ الإدارة املتكامل��ة

 2018يف �ش��أن الإدارة املتكامل��ة للنفاي��ات ،وه��و �أول ت�ش��ريع

مليون طن يف  ،2018وحت�سنت ن�سبة املعاجلة خالل الفرتة

للنفاي��ات� ،س��وا ًء م��ن حي��ث اجلم��ع �أو النق��ل �أو التخل���ص

عل��ى امل�س��توى االحت��ادي يتن��اول م�س��ألة النفاي��ات ،مبختل��ف

نف�س��ها م��ن نح��و � %22.5إىل ( %28.1ج��دول رق��م .)2-3

النهائ��ي .وتت��وىل عملي��ات جم��ع النفاي��ات �ش��ركات

�أنواعه��ا وط��وال دورة حياته��ا.

عن��د امل�صدر لت�س��هيل عملي��ات �إع��ادة اال�س��تخدام والتدوير،

�أم��ا كثاف��ة تولي��د النفاي��ات البلدية ال�صلب��ة ،فقد انخف�ضت

متخ�ص�صة ومرخ�صة يتم التعاقد معها من قبل ال�سلطات

ويه��دف القان��ون ب�ص��ورة رئي�س��ية �إىل تنظي��م عملي��ة �إدارة

ويح��دد الأ�س���س املتعلق��ة ب��الإدارة ال�س��ليمة لكل نوع م��ن �أنواع

ب�شكل طفيف من  1.82كيلوجرامكيلوجرام للفرد يف اليوم

املحلي��ة املخت�ص��ة .وتتوف��ر يف معظ��م �أرج��اء الدول��ة مرافق

النفاي��ات ،با�س��تثناء النفاي��ات النووي��ة وامل�ش��عة ،وتوحي��د

النفايات.

يف ع��ام � 2016إىل  1.80كيلوج��رام للف��رد يف الي��وم ع��ام

متطورة للتعامل مع كل �أنواع النفايات� ،س��واءً كانت خطرة

�آلي��ات وط��رق التخل���ص ال�س��ليم منه��ا ،باال�س��تناد �إىل �أف�ض��ل

ويف ع��ام � ،2019أ�ص��درت وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة

 ،2017غ�ير �أنه��ا ع��ادت لالرتف��اع يف ع��ام  2018لت�صل �إىل

�أو غ�ير خط��رة.

املمار�س��ات والتقني��ات املتاح��ة ،وذل��ك للح��د م��ن الأ�ض��رار

قرارين ي�ستهدفان رفع ن�سبة تدوير النفايات ،وحتويلها �إىل

 .4االستجابة

ال�صحي��ة والبيئي��ة الت��ي ميك��ن �أن تنج��م عنه��ا.

موارد اقت�صادية باتباع نهج االقت�صاد الدائري ،حيث �صدر

ويح��دد القان��ون ،الذي يقع يف  35مادة ،الأدوار وامل�س��ؤوليات

الق��رار ال��وزاري رق��م ( )98ل�س��نة  2019يف �ش��أن ا�س��تخدام

تعم��ل اجله��ات املخت�ص��ة يف الدول��ة عل��ى معاجل��ة ال�ضغ��وط

املتعلقة ب�إدارة النفايات ،مبا يف ذلك دور وزارة التغري املناخي

الوقود البديل الناجت من عمليات معاجلة النفايات ()RDF

والتحدي��ات املت�صل��ة ب ��إدارة النفاي��ات م��ن خ�لال حزم��ة

والبيئة ،باعتبارها ال�سلطة املخت�صة على امل�ستوى االحتادي،
وال�س��لطات املخت�ص��ة عل��ى امل�س��توى املحل��ي ،واملُن ِت��ج واملُ��و ّرد.

يف م�صان��ع اال�س��منت ،وال��ذي يل��زم م�صان��ع اال�س��منت ،التي
ت�س��تخدم الفح��م يف عملياته��ا الت�ش��غيلية لإنت��اج الطاق��ة،
با�س��تخدام الوق��ود البدي��ل بن�س��بة ال تق��ل ع��ن ( %10ح��ال
توفره��ا يف الدول��ة) م��ن �إجمايل احتياجاته��م للطاقة ابتدا ًء
من عام � .2020أما القرار الوزاري رقم ( )21ل�سنة ،2019

 1.92كيلوج��رام للف��رد يف الي��وم،

ويف ع��ام � ،2018ص��در القان��ون االحت��ادي رق��م ( )21ل�س��نة

بع���ض �أن��واع النفاي��ات التي حتتاج �إىل معاجلة خا�صة ب�ش��كل
منف�ص��ل عن��د التخل���ص منها.
ي�ش��جع القان��ون �أي�ض� ًا عل��ى تقلي��ل �إنت��اج النفاي��ات وف�صله��ا

السنة

كمية النفايات
الخطرة المتولدة
(طن)

نسبة النفايات
الخطرة المعالجة

2016

226,326

53.17%

متنوع��ة م��ن التداب�ير والإج��راءات الت��ي ت�س��تهدف ب�ص��ورة

2017

398,901

48.81%

رئي�س��ية التقلي��ل م��ن كثاف��ة تولي��د النفايات م��ن م�صادرها،

2018

كم��ا يح��دد القان��ون املنتج��ات وامل��واد الت��ي يج��وز حظره��ا

402,198

85.83%

وت�ش��مل هذه احلزمة :تعزيز الأطر الت�ش��ريعية وامل�ؤ�س�س��ية،

لأ�ضرارها البيئية ،ومنها املنتجات ذات اال�س��تخدام الواحد

وحت�س�ين عملي��ات اجلم��ع والف��رز والنق��ل ،وتطوي��ر مراف��ق

�أو ق�ص�يرة الأج��ل� ،أو امل��واد الت��ي ي�صع��ب التخل���ص منه��ا� ،أو
الت��ي ميث��ل التخل�ص منها خط��ر ًا على البيئ��ة .و�أجاز القانون

فينظ��م ا�س��تخدام امل��واد املع��اد تدويره��ا م��ن نفاي��ات البن��اء

وحتوي��ل النفاي��ات م��ن ع��بء �إىل م��وارد ثمين��ة وراف��د

�أي�ض ًا �إلزام ال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�صنعة بتجنب ا�ستخدام

واله��دم يف م�ش��اريع الط��رق والبني��ة التحتية.

اقت�ص��ادي مه��م باتب��اع مب��ادئ الإدارة املتكامل��ة للنفاي��ات.

�أو ا�س��ترياد مواد ينتج عنها نفايات ال توجد عمليات مالئمة
بيئي ًا للتخل�ص منها.

ويف إ�ط��ار توحي��د الأدل��ة اخلا�ص��ة بالعم��ل البل��دي يف الدول��ة

وبينم��ا ي�ش��جع القان��ون عل��ى �إن�ش��اء م�صان��ع لإع��ادة التدوي��ر

واال�س��تفادة من اخلربات املرتاكمة لدى البلديات وتعميمها
لتقري��ب الإج��راءات واملمار�س��ات املتبع��ة يف جم��ال العم��ل

جدول رقم ( :)2-3كمية النفايات الخطرة المتولدة ونسبة المعالجة
()2018 - 2016

التخل���ص وحت�س��ينها ،وتعزي��ز �صناع��ة تدوي��ر النفاي��ات،

السنة

كمية النفايات البلدية
الصلبة المتولدة (طن)

نسبة معالجة
النفايات البلدية
الصلبة

2016

6,093,985

22.56%

2017

6,182,222

23.82%

ا�ستكمال وتعزيز الإطار الت�شريعي

2018

6,518,006

28.12%

تخ�ض��ع �إدارة النفاي��ات مبختل��ف �أنواعه��ا �إىل قوان�ين

ال�س�ترداد احل��د الأق�ص��ى م��ن النفاي��ات القابل��ة للتدوي��ر،

وت�ش��ريعات تق��وم بتنفيذه��ا ال�س��لطات املحلي��ة املخت�ص��ة

ف�إن��ه – يف ح��االت معين��ة -يل��زم املن�ش��آت ب�إع��ادة ا�س��تخدام

البل��دي عل��ى امل�س��توى الوطن��ي� ،ص��در دلي��ل العم��ل البل��دي

يف الإم��ارات� .أم��ا عل��ى امل�س��توى االحت��ادي في�ش��كل القان��ون

�أن��واع معين��ة م��ن النفاي��ات املتول��دة عن �أن�ش��طتها ،ومبعاجلة

ل�ل�إدارة املتكامل��ة للنفاي��ات.

جدول رقم ( :)3-3كمية النفايات البلدية الصلبة المتولدة ونسبة
معالجتها في الدولة ()2018 - 2016

االحت��ادي رق��م ( )24ل�س��نة  1999يف �ش ��أن حماي��ة البيئ��ة
وتنميته��ا ونظ��ام �إدارة امل��واد اخلط��رة والنفاي��ات اخلط��رة
والنفاي��ات الطبي��ة القاع��دة الأ�سا�س��ية للتعام��ل م��ع النفايات
اخلط��رة.
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• قاعدة البيانات الوطنية للنفايات

واال�س��تخدام امل�س��تدام للم��وارد الطبيعي��ة ،وتق��دمي الدع��م

تع��د البيان��ات احلج��ر الأ�سا�س��ي لو�ضع اخلط��ط واملبادرات

للقط��اع اخلا���ص لتحفي��زه عل��ى تبن��ي وتوظي��ف �أ�س��اليب

امل�س��تقبلية الت��ي م��ن �ش ��أنها حت�س�ين الو�ض��ع الراه��ن يف

وتقني��ات الإنت��اج الأنظ��ف ونه��ج االقت�ص��اد الدائ��ري يف

الدولة ،ويف هذا ال�صدد قامت وزارة التغري املناخي والبيئة

ال�صناع��ة ،وتعزي��ز �أمن��اط الإنت��اج واال�س��تهالك الت��ي تلب��ي
االحتياج��ات الأ�سا�س��ية لل�س��كان وحت��د من الآث��ار البيئية يف

األعوام

2014

2015

2016

2017

2018

2019

الوعي ()%

62

68

76

77

77

80

السلوك ()%

45

50

64

76

74

77

جدول رقم ( :)4-3تطور مستوى الوعي والسلوك البيئي لدى المجتمع بدولة اإلمارات العربية المتحدة تجاه مسألة النفايات ()2019 - 2014

ب�إن�ش��اء قاع��دة بيان��ات وطنية �إلكرتونية خا�ص��ة بالنفايات،
و�إطالقه��ا ر�س��مي ًا يف �ش��هر يوني��و .2018

الوق��ت نف�س��ه.

ته��دف ه��ذه القاع��دة �إىل توف�ير البيان��ات اخلا�ص��ة

وق��د ح��دد الإط��ار التنظيم��ي قطاع��ات الإنتاج واال�س��تهالك

م�ش��اريع حت�س�ين الإدارة املتكامل��ة للنفاي��ات
عل��ى امل�س��توى الوطن��ي

مبختل��ف �أن��واع النفايات املتول��دة من خالل نظام �إلكرتوين

ذات الأولوية ،و�صلتها بالنمو الأخ�ضر ومدى م�ساهمتها يف

املدينة يف �أم القيوين� ،ضمن خطة ت�ستهدف ت�أهيل مكبات

يربط جميع ال�سلطات املخت�صة ب�إدارة النفايات يف الدولة،

الناجت املحلي الإجمايل و�أثرها على املواد الطبيعية .وحدد

بالإ�ضاف��ة �إىل امل�ش��اريع الت��ي يت��م تنفيذه��ا م��ن قب��ل

النفاي��ات عالي��ة اخلط��ورة يف كل م��ن عجم��ان و�أم القيوي��ن

ويت��م م��ن خالله��ا ت�س��جيل كمي��ات النفاي��ات املتولدة ون�س��بة

الإط��ار �أربع��ة جم��االت ذات �أولوي��ة ،وه��ي )1( :الغ��ذاء،

ال�س��لطات املحلي��ة املخت�صة لتطوي��ر وتعزيز �إدارة النفايات

ور�أ���س اخليم��ة والفج�يرة ،وذل��ك للق�ض��اء عل��ى ممار�س��ات

معاجلتها ح�سب طرق املعاجلة املختلفة ،عالوة على �إن�شاء

وت�ش��مل الزراع��ة ونفاي��ات الأغذي��ة ،و( )2البني��ة التحتي��ة

(انظ��ر الق�س��م الت��ايل) ،يج��ري تنفي��ذ جمموع��ة مهم��ة م��ن

التخل���ص غ�ير ال�س��ليم والع�ش��وائي للنفاي��ات ،وتف��ادي

تقاري��ر ديناميكي��ة و�ص��ور ور�س��وم بياني��ة ح��ول النفاي��ات

والتنمي��ة اخل�ض��راء ،وت�ش��مل البني��ة التحتي��ة والتنمي��ة

امل�شاريع ،تتوىل متويلها جلنة متابعة تنفيذ مبادرات رئي�س

ت�أثرياته��ا البيئي��ة وال�صحي��ة عل��ى املناط��ق املحيط��ة مبواق��ع

املتول��دة يف كل �إم��ارة م��ن �إم��ارات الدول��ة.

اخل�ض��راء والنق��ل امل�س��تدام و ( )3ال�صناع��ة امل�س��تدامة،

الدول��ة ،وت�ش��رف عليه��ا وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة.

التخل�ص .ويف الوقت نف�سه ،مت البدء بتنفيذ م�شروع ت�أهيل

فف��ي �ش��هر �أكتوب��ر  ،2019مت و�ض��ع حج��ر الأ�سا���س مل�ش��روع

حمط��ة الف��رز وحف��رة الطمر الهند�س��ية وتنفيذ حفرة طمر

معاجل��ة النفاي��ات البلدية ال�صلب��ة وحتويلها �إىل وقود بديل

هند�س��ية �إ�ضافي��ة ب�إم��ارة �أم القيوي��ن.

( ،)RDFوذل��ك ال�س��تخدامه كج��زء م��ن مزي��ج الطاق��ة يف

ويف ع��ام  ،2017ب��د�أ ت�ش��غيل م�ش��روع معاجل��ة نفاي��ات

�صناع��ة الإ�س��منت بالدول��ة .وتبل��غ الق��درة الت�ش��غيلية

البن��اء واله��دم يف �إمارت��ي عجم��ان و�أم القيوي��ن لإيج��اد حل

للم�ش��روع ،ال��ذي �س��يبد�أ العم��ل يف الرب��ع الثال��ث م��ن ع��ام
 ،2020نح��و  1500ط��ن م��ن النفاي��ات يومي � ًا ،وينت��ج نح��و

م�س��تدام للتخل�ص ال�س��ليم من الكميات املتولدة من نفايات
البن��اء واله��دم يف الإمارت�ين والو�صول �إىل ح��ل بديل لبع�ض

� 300أل��ف ط��ن م��ن الوق��ود البدي��ل �س��نوي ًا ،وتغط��ي خدمات��ه

منتج��ات الك�س��ارات واملحاج��ر واملقال��ع.

وت�ش��مل دورة حي��اة املنت��ج و( )4امل�ش�تريات العام��ة

تقليل النفايات من م�صادرها

امل�س��تدامة ،وت�ش��مل امل�ش�تريات اخل�ض��راء جلمي��ع ال�س��لع.

يعت�بر تقلي��ل النفاي��ات م��ن م�صادره��ا م��ن �أجن��ح

كم��ا كثف��ت اجله��ات املعني��ة يف الدول��ة جهوده��ا لرف��ع

اال�س�تراتيجيات يف جم��ال الإدارة املتكامل��ة للنفاي��ات،

م�س��تويات الوع��ي البيئ��ي لدى املجتم��ع ،بالرتكيز على تقليل
النفاي��ات وفرزه��ا والتخل���ص منه��ا بط��رق �س��ليمة �صحي � ًا

للف��رد يف الي��وم �أح��د الأه��داف اال�س�تراتيجية الت��ي ت�س��عى
الدول��ة لتحقيقه��ا كمرحل��ة �أوىل خلف���ض �أك�بر م�س��تقب ًال.

و�آمن��ة بيئي � ًا� ،إ�ضاف��ة �إىل توف�ير حاوي��ات منف�صل��ة ل��كل
ن��وع م��ن النفاي��ات يف املراك��ز التجاري��ة والأماك��ن العام��ة.

وق��د اتخ��ذت دول��ة الإم��ارات جمموعة من اخلط��وات املهمة

وت�ش�ير نتائ��ج امل�س��ح ال�س��نوي ال��ذي جتري��ه وزارة التغ�ير

لتحقيق ذلك .ف�إىل جانب �صدور جمموعة من الت�شريعات،
االحتادي��ة واملحلي��ة� ،أع��دت دول��ة الإم��ارات �إط��ار ًا تنظيمي� ًا

املناخ��ي والبيئ��ة يف �إط��ار تنفي��ذ اال�س�تراتيجية الوطني��ة
للتوعي��ة والتثقي��ف البيئ��ي �إىل ارتف��اع م�س��توى الوعي البيئي

للإنت��اج واال�س��تهالك امل�س��تدامني.

بالن�س��بة للنفاي��ات م��ن  %62يف ع��ام � 2014إىل  %80ع��ام

ويه��دف ه��ذا الإط��ار التنظيم��ي �إىل حتقي��ق الإدارة

 ،2019وارتفاع م�س��توى ال�س��لوك الإيجابي فيما يتعلق بفرز

وميث��ل تقلي��ل مع��دل تولي��د النفاي��ات اىل  1.5كيلوج��رام

ويف ع��ام  ،2018مت ب��دء العم��ل مب�ش��روع �إع��ادة ت�أهي��ل مكب

�إمارت��ي عجم��ان و�أم القيوي��ن.

النفاي��ات م��ن  %45اىل .%77
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جهود وم�شاريع ال�سلطات املخت�صة يف الإمارات
�ضاعف��ت ال�س��لطات املخت�ص��ة يف خمتل��ف �إم��ارات الدول��ة

وق��ود الدي��زل احلي��وي عن طريق جمع و�إعادة تدوير حوايل
 40,000ل�تر يومي� ًا م��ن زي��وت الطه��ي امل�س��تعملة م��ن جمي��ع

يف ال�س��نوات القليل��ة املا�ضي��ة جهوده��ا ملعاجل��ة م�ش��كلة

املطاع��م والفن��ادق واملطاب��خ التجاري��ة يف �إم��ارة �أبوظب��ي.

النفايات من خمتلف جوانبها ،وذلك من خالل العمل على

وق��د ق��ام مرك��ز �أبوظب��ي لإدارة النفاي��ات "تدوي��ر" ب�إن�ش��اء

م�سارات متعددة ومتزامنة �شملت :تطوير �آليات فرز وجمع

ع��دة مناج��م جلم��ع النفاي��ات القابل��ة لإع��ادة التدوي��ر يف

النفاي��ات والتخل���ص منه��ا ،واحل��د م��ن توليده��ا ،وحتوي��ل

�أماك��ن حيوي��ة يف ع��دد م��ن املناط��ق عل��ى م�س��توى مدينت��ي

النفاي��ات م��ن ع��بء بيئ��ي �إىل م��ورد �أ�سا�س��ي يف ال��دورة

�أبوظب��ي والع�ين ،فف��ي ع��ام  2018مت افتت��اح منج��م يف

االقت�صادي��ة ،وفيم��ا يل��ي نب��ذة ع��ن �أه��م اجله��ود وامل�ش��اريع

منطق��ة اخلالدي��ة ب�أبوظب��ي ،ويف ع��ام  2019مت افتت��اح 8

يف الإم��ارات:

مناجم جديدة للنفايات 7 ،منها يف مدينة العني ومنجم يف
مدين��ة �أبوظب��ي ،ويت��م م��ن خاللها ف��رز  12نوع ًا خمتلف ًا من

• �إمـ ــارة �أبوظبـ ــي

النفاي��ات القابل��ة لإع��ادة التدوي��ر م��ا ي�س��هم يف زي��ادة ن�س��بة

مرك��ز �أبوظب��ي لإدارة النفاي��ات "تدوي��ر" ه��و ال�س��لطة

معاجل��ة النفاي��ات.

وتولي��د الطاق��ة الكهربائية منها .ويف مواجهة ت�س��ارع وترية

يقل��ل م��ن انبعاث��ات ث��اين �أك�س��يد الكرب��ون يف الإم��ارة.

التنمي��ة ال�صناعي��ة يف الإم��ارة وتزاي��د كمي��ات النفاي��ات

وم��ن امل�ش��اريع الرائ��دة الت��ي �أجنزته��ا بلدي��ة دب��ي ،م�ش��روع

ال�صناعي��ة ال�س��ائلة اخلط��رة والت��ي حتتوي عل��ى العديد من

"واح��ة اال�س��تدامة الذكي��ة" وه��و عب��ارة ع��ن منج��م جلم��ع

العنا�ص��ر واملركب��ات الثقيل��ة وال�س��امة ،قام��ت بلدي��ة دب��ي

النفاي��ات يف الأحي��اء واملناط��ق ال�س��كنية و�إح��دى خمرجات

بتنفي��ذ م�ش��روع �إن�ش��اء حمطة معاجلة النفاي��ات ال�صناعية

خمت�بر الإب��داع احلكوم��ي ل��وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة
�س��ابق ًا ،حي��ث يه��دف ه��ذا امل�ش��روع �إىل ت�ش��جيع كاف��ة فئ��ات

تتمي��ز بوج��ود وح��دات معاجل��ة للتعام��ل م��ع كاف��ة �أن��واع

و�ش��رائح املجتم��ع عل��ى اتب��اع �أف�ض��ل املمار�س��ات العاملي��ة

النفاي��ات اخلط��رة وف��ق �أعل��ى املوا�صف��ات العاملي��ة ،حي��ث

املعتم��دة يف جم��ال التخل�ص امل�س��تدام من النفايات ،ون�ش��ر

بلغ��ت كمي��ة النفاي��ات ال�صناعي��ة اخلط��رة يف عام  2018يف

الوعي البيئي ،وتعزيز ثقافة فرز النفايات من م�صادرها،

�إم��ارة دب��ي  40,275ط��ن .كم��ا مت توقي��ع اتفاقي��ة لإط�لاق

�إ�ضاف��ة �إىل رف��ع ن�س��ب وج��ودة امل��واد املع��اد تدويره��ا،

م�ش��روع حمط��ة ملعاجلة النفايات البلدي��ة ال�صلبة وحتويلها

واملحافظ��ة عل��ى �صح��ة الإن�س��ان والبيئ��ة.

اخلط��رة بجب��ل عل��ي خ�لال الأع��وام  ،2018 - 2017والت��ي

مل�ص��در لإنت��اج الطاقة ،ويتطابق امل�ش��روع مع ر�ؤية احلكومة
م��ن خ�لال تطبيق ممار�س��ات اال�س��تدامة الرائ��دة ،وحتقيق

وقام��ت بلدي��ة دب��ي بتنفي��ذ �أول منج��م جتريب��ي يف ع��ام

• �إمـ ــارة دب ـ ــي

�أهدافها اال�س�تراتيجية من حماية البيئة ،وتعزيز ا�س��تدامة

 .2016ويتك��ون م��ن حاوي��ات لتجمي��ع النفاي��ات القابل��ة

بلدي��ة دب��ي ه��ي ال�س��لطة املخت�ص��ة ب ��إدارة النفاي��ات يف

امل��وارد الطبيعي��ة والإدارة املتكامل��ة للنفاي��ات ،م��ن خ�لال

لإعادة التدوير ،يتم و�ضعها يف مواقع ا�س�تراتيجية متعددة

�إىل تنفي��ذ م�ش��اريع ت�س��اهم يف حتوي��ل النفاي��ات �إىل راف��د
اقت�ص��ادي .وانطالق � ًا م��ن حر�ص��ه عل��ى �صح��ة و�س�لامة

الإمارة .وتعمل البلدية على تطبيق مبادئ الإدارة املتكاملة

حتوي��ل النفاي��ات ع��ن املكب��ات .و�ست�س��اهم املحط��ة ب�ش��كل

تغط��ي معظ��م املناط��ق يف �إم��ارة دب��ي .وبع��د جن��اح التجربة

للنفاي��ات للح��د م��ن تولده��ا وم��ن الآث��ار ال�س��لبية الناجم��ة

كب�ير يف حتقي��ق ا�س�تراتيجية الإمارة للطاقة النظيفة ،مما

الأوىل ،مت �إن�ش��اء ع��دد  12منج��م �إ�ض��ايف يف االم��ارة.

البيئ��ة والإن�س��ان م��ن الأخط��ار املحتمل��ة للنفاي��ات الطبي��ة،

عنه��ا ،وذل��ك م��ن خ�لال تنفي��ذ جمموع��ة م��ن امل�ش��اريع

والنفاي��ات اخلط��رة ،واحليوان��ات النافق��ة ،يعم��ل املرك��ز

واملب��ادرات وتطبي��ق �أف�ض��ل املمار�س��ات العاملي��ة فيه��ا ،حي��ث

عل��ى �إن�ش��اء حم��ارق للنفاي��ات الطبي��ة والنفاي��ات اخلط��رة

تعم��ل بالتع��اون م��ع ال�ش��ركات اال�س��تثمارية عل��ى تنفي��ذ
م�ش��روع حمط��ة ف��رز ومعاجل��ة النفاي��ات ب�ش��كل ع��ام ،دعم ًا

املخت�ص��ة ب��إدارة النفاي��ات يف �إم��ارة �أبوظب��ي ،ويعم��ل عل��ى
تطوي��ر وتطبي��ق �أنظم��ة وبرام��ج م�س��تدامة ومتكامل��ة لإدارة
النفاي��ات وف��ق �أعل��ى املعاي�ير املعتم��دة عاملي � ًا� ،إ�ضاف��ة

يف �أبوظب��ي ،تبل��غ طاقته��ا اال�س��تيعابية ح��وايل
ط��ن �س��نوي ًا ،وحمرق��ة �أخ��رى يف مدين��ة الع�ين تبل��غ طاقته��ا

لتحقيق امل�ؤ�شر الوطني اخلا�ص بتحويل  %75من النفايات

اال�س��تيعابية ح��وايل  3,000ط��ن �س��نوي ًا ،وحم��ارق �أخ��رى

البلدية ال�صلبة املتولدة يف �إمارة دبي عن م�س��ار الطمر ملا

للما�ش��ية واحليوان��ات النافق��ة يف �أبوظب��ي ومدين��ة الظف��رة

له��ذه النفاي��ات م��ن ت�أث�ير يف ارتف��اع ن�س��بة الغ��ازات الناجتة

وتبل��غ طاقته��ا اال�س��تيعابية ح��وايل  1,650ط��ن يف ال�س��اعة.
وحفاظ � ًا عل��ى ا�س��تدامة امل��وارد ،يعم��ل املرك��ز �أي�ض � ًا عل��ى

ع��ن حتل��ل النفاي��ات و�أهمه��ا غ��از امليث��ان ،وال��ذي كان ل��ه
دور رئي���س للب��دء بتنفي��ذ م�ش��روع اال�س��تفادة م��ن الغ��ازات

تنفي��ذ م�ش��روع �إع��ادة تدوي��ر زي��وت الطه��ي وحتويله��ا �إىل

املتولدة من مكبات النفايات عن طريق ا�ستغاللها وحرقها

15,000
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• �إمارة ال�شارقة

ب��إدارة النفاي��ات يف الإم��ارة ،وتوا�ص��ل جهودها بالعمل على

وثروته��ا البحري��ة م��ن التل��وث والن�ش��اط الب�ش��ري ال��ذي ق��د

قواعد �إر�شادية لف�صل النفايات ،واملتمثلة بنفايات الطعام

تعم��ل �ش��ركة ال�ش��ارقة للبيئ��ة "بيئ��ة" ،الت��ي ت�أ�س�س��ت يف

رف��ع م�س��توى الوع��ي والتثقي��ف البيئي يف خمتل��ف املجاالت،

يزي��د م��ن ن�س��بة تل��وث البح��ر يف الإم��ارة.

واملواد القابلة لإعادة التدوير والنفايات اخلطرة بال�شراكة

ع��ام  ،2007بال�ش��راكة م��ع بلدية ال�ش��ارقة عل��ى و�ضع برامج

وخا�ص��ة يف جم��ال التقلي��ل م��ن تولي��د النفاي��ات واحلف��اظ

م��ع هيئ��ة تنمي��ة ال�س��ياحة والفن��ادق يف �إمارة ر�أ���س اخليمة.

و�إج��راءات م�س��تمرة للمحافظ��ة عل��ى البيئ��ة وا�س��تدامتها

عل��ى النظاف��ة العام��ة واملظه��ر اجلم��ايل للإم��ارة ،وذل��ك

• �إمارة ر�أ�س اخليمة

وبه��دف رف��ع مع��دل �إعادة التدوير ،قامت امل�ؤ�س�س��ة ب�إن�ش��اء

م��ن خ�لال تبن��ي احلل��ول املبتك��رة يف جم��ال البيئ��ة وتطبي��ق

م��ن خ�لال تنظيم املحا�ض��رات و�إ�صدار الن�ش��رات التوعوية

ت�س��عى ال�س��لطات املخت�ص��ة يف �إم��ارة ر�أ���س اخليم��ة �إىل

مناج��م الإم��ارات جلم��ع النفاي��ات القابل��ة لإع��ادة التدوي��ر

ويف ع��ام 2017

وا�س��تخدام �ش��بكات التوا�صل االجتماعي وو�س��ائل الإعالم.

ت�ش��جيع خمتل��ف �أف��راد املجتم��ع يف الإم��ارة عل��ى اتب��اع

بالتعاون مع احلمراء مول وجممع ر�أ���س اخليمة للت�س��وق يف

وقع��ت �ش��ركة "م�ص��در" اتفاقي��ة �ش��راكة ا�س�تراتيجية م��ع

ويف �إطار �سعيها لتوحيد الإجراءات املتعلقة بفرز النفايات

"بيئة" لإطالق �شركة الإمارات لتحويل النفايات �إىل طاقة،

والتخل�ص ال�س��ليم منها ،بد�أت الدائرة بالعمل على �إ�صدار

ممار�س��ات م�س��تدامة �صديق��ة للبيئ��ة ابت��دا ًء م��ن الأف��راد
وو�ص��و ًال �إىل ال�ش��ركات اخلا�ص��ة وامل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة.

ع��ام .2018 - 2017وخ�لال ع��ام  2019مت �إن�ش��اء منجم�ين
يف منطقت��ي الظي��ت والرم���س بالتع��اون م��ع الظي��ت �س��يتي

وه��ي ب�ص��دد بن��اء �أول مرف��ق لتحوي��ل النفاي��ات �إىل طاق��ة

�أدلة �إر�ش��ادية يف هذا ال�ش��أن.

ولتحقي��ق ذل��ك ،قام��ت م�ؤ�س�س��ة �إدارة املخلف��ات بر�أ���س

�س��نرت وجمم��ع الرم���س .ويف ع��ام  2018مت �إن�ش��اء مرك��ز

يف الإم��ارة ،ويه��دف �إىل �ضم��ان النم��و امل�س��تدام وحتقي��ق

�أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالنفاي��ات اخلط��رة ومعاجلته��ا ،فق��د

اخليم��ة ،يف الأع��وام

ب�إن�ش��اء مراك��ز

للتوعية البيئية لزيادة وعي ال�سكان بكيفية تقليل النفايات

�أه��داف ر�ؤي��ة الإم��ارات  ،2021حي��ث �س��تقوم املحط��ة

انته��ت الدائ��رة م��ن �إن�ش��اء حمرق��ة النفاي��ات الطبي��ة يف

مبعاجل��ة  300,000ط��ن م��ن النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة

ع��ام  2016ليت��م معاجل��ة ه��ذا الن��وع م��ن النفاي��ات ب�أعل��ى

ملعاجلة نفايات الطعام وحتويلها �إىل �س��ماد ع�ضوي بهدف
اال�س��تفادة الق�ص��وى م��ن نفايات الطعام ب��د ًال من التخل�ص

البلدي��ة ال�صلب��ة و�إع��ادة ا�س��تخدامها وفرزه��ا وتدويره��ا.
كما مت تنظيم حمالت توعوية لتثقيف �س��كان ر�أ���س اخليمة

وتولي��د ح��وايل  240,000ميج��اواط م��ن الطاق��ة يف ال�س��نة،

معاي�ير الأم��ن وال�س�لامة ،كم��ا مت الب��دء بالعمل على �إن�ش��اء

منه��ا يف املكب��ات .وخ�لال الأع��وام  ،2018 - 2016عمل��ت

ب�أهمي��ة ف�ص��ل النفاي��ات م��ن امل�ص��در داخ��ل املن��ازل خ�لال

و�س��يتم رب��ط ه��ذه الطاقة النظيفة ب�ش��بكة كهرباء ال�ش��ارقة
والت��ي �س��تلبي احتياج��ات �آالف املن��ازل .بالإ�ضاف��ة �إىل
م�ش��روع حتوي��ل النفاي��ات �إىل طاق��ة ،تعمل �ش��ركة بيئة وفق ًا

حمرق��ة احليوان��ات النافق��ة يف ع��ام  2018واملتوقع االنتهاء
منه��ا خ�لال ع��ام  .2020وحر�ص� ًا م��ن الدائ��رة عل��ى تقلي��ل

امل�ؤ�س�سة على تطوير وترقية �آلية عمل م�صنع �إعادة التدوير

الأع��وام

م��ن الف��رز الي��دوي بالكام��ل �إىل الف��رز �ش��به الأوتوماتيك��ي

النفاي��ات املحول��ة �إىل املكب��ات ،مت الب��دء يف ع��ام 2017

به��دف زي��ادة كف��اءة الف��رز ورف��ع مع��دالت وكمي��ات امل��واد

لأف�ضل املعايري اخلا�صة ب�إدارة النفايات ،وذلك با�ستخدام

ب�إل��زام املن�ش ��آت التجاري��ة والفندقي��ة بف��رز النفاي��ات م��ن

التي يتم فرزها وزيادة ن�س��بة ا�س��تعادة املواد القابلة لإعادة

�أنظمة مبتكرة جلمع النفايات ومنها احلاويات الذكية التي

امل�ص��در وذل��ك للنفاي��ات القابلة لإعادة التدوي��ر والنفايات

التدوي��ر يف امل�صن��ع م��ن � %5إىل  .%15وبه��دف ت�ش��جيع

تعمل بامل�ست�ش��عرات الذكية� .إىل جانب ت�ش��غيل �أكرب حمطة

الع�ضوي��ة.

الط�لاب واملعلم�ين عل��ى ف�صل وتقليل النفايات يف املدار���س

املمار�س��ات املتط��ورة يف �إدارة النفاي��ات.

ف��رز ،متتل��ك �ش��ركة "بيئ��ة" مراف��ق �إع��ادة تدوير لع��دة �أنواع

2018 - 2017

• �إمارة �أم القيوين

لإع��ادة تدوي��ر هي��اكل ال�س��يارات وتقطي��ع املع��ادن ،ومرف��ق

دائ��رة بلدي��ة �أم القيوي��ن ه��ي ال�س��لطة املخت�ص��ة ب ��إدارة

احلكومية واخلا�صة خالل الأعوام الدرا�سية 2018 - 2016

لإع��ادة تدوي��ر نفاي��ات البن��اء واله��دم ،و�س��يتم العم��ل عل��ى

النفاي��ات يف الإم��ارة ،حي��ث توا�ص��ل جهوده��ا املتعلق��ة

بالتع��اون م��ع منطق��ة ر�أ���س اخليم��ة التعليمي��ة ،ومب�ش��اركة

�إن�شاء مرافق جديدة خا�صة ب�إعادة تدوير اخل�شب ،والورق

بالتقلي��ل م��ن تولي��د النفاي��ات وفرزه��ا والتخل���ص ال�س��ليم

املقوى ،ومياه ال�صرف ال�صحي ،وبع�ض �أنواع البال�س��تيك.

والآم��ن منه��ا ،وذل��ك ع��ن طري��ق تكثي��ف حم�لات التوعي��ة

 121مدر�س��ة يف الإم��ارة .ونف��ذت امل�ؤ�س�س��ة خ�لال الف�ترة
 2019 - 2016م�ش��روع ًا رائ��د ًا لف�ص��ل و�إع��ادة تدوي��ر

• �إمارة عجمان

والتثقي��ف .كم��ا تق��وم الدائ��رة بتنظي��م حم�لات تنظي��ف
ال�ش��اطئ من املخلفات حفاظ ًا على البيئة يف الإمارة وذلك

النفاي��ات يف الفن��ادق وم�ؤ�س�س��ات الطع��ام مل�س��اعدة منتج��ي

دائ��رة البلدي��ة والتخطي��ط بعجم��ان ه��ي ال�س��لطة املخت�ص��ة

.2019 - 2016

والتوعي��ة ب�أهمي��ة املحافظ��ة عل��ى اال�س��تدامة البيئية ،قامت
امل�ؤ�س�س��ة بتطبي��ق برنام��ج ف��رز النفاي��ات يف املدار���س

م��ن النفاي��ات منه��ا مرف��ق لإعادة تدوير الإط��ارات ،ومرفق
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النــــفـــايــــات

النفاي��ات عل��ى الب��دء بف�ص��ل نفاياته��م م��ن خ�لال و�ض��ع

م��ن منطل��ق حر�صها على املحافظة على �ش��واطئها الذهبية

103

تقريـر حالة البيئـــــة لدولة اإلمارات العربية المتحدة  -اإلصدار الثاني 2020

• �إمارة الفجرية

وال�س��تيعاب التدف��ق الزائ��د ملي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي

ويف �إم��ارة الفج�يرة ،ته��دف ال�س��لطات املخت�ص��ة �إىل

الن��اجت ع��ن امل�ش��اريع التو�س��عية يف الإم��ارة ،مت العم��ل عل��ى

حتقي��ق نظ��ام متكام��ل لإدارة النفاي��ات ،وذل��ك م��ن خ�لال

تو�س��عة حمط��ة معاجل��ة مي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي يف منطق��ة

جمموع��ة م��ن امل�ش��اريع احليوي��ة ،مث��ل :م�ش��روع �إن�ش��اء

احلي��ل و�إن�ش��اء حمط��ة معاجل��ة مي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي يف

وت�ش��غيل حمط��ة ف��رز النفاي��ات ب�س��عة ت�ص��ل �إىل  500ط��ن
يومي� ًا لف��رز املواد القابلة لإعادة التدوير ،وحتويل النفايات

منطق��ة الطوي�ين ،و�إن�ش��اء �أنظم��ة معاجل��ة مي��اه ال�ص��رف
ال�صح��ي للمناط��ق غ�ير املو�صول��ة باملحط��ة املركزي��ة .ويف

الع�ضوي��ة �إىل �س��ماد ،لرف��ع ن�س��بة �إعادة تدوي��ر النفايات يف

�إط��ار جهوده��ا ملعاجل��ة املمار�س��ات اخلاطئ��ة الت��ي تقوم بها

الإم��ارة وتقلي��ل الكمي��ات املحول��ة �إىل املكب��ات .وقام��ت

املن�ش��آت الغذائي��ة للتخل���ص من الزيوت امل�س��تعملة و�ش��حوم

الإمارة بتنفيذ العديد من املبادرات التي ت�س��هم يف الإدارة

الطع��ام ع��ن طري��ق �س��كبها يف �ش��بكات ال�ص��رف ال�صح��ي
�أو بيعه��ا ل�ش��ركات غ�ير ُم ّ
رخ�ص��ة ،قام��ت بلدي��ة الفج�يرة

لتوعي��ة ال�س��كان بالط��رق ال�س��ليمة للتخل���ص م��ن النفاي��ات

بتنفي��ذ م�ش��روع الإدارة املتكامل��ة ملخلف��ات زي��وت الطه��ي

املنزلي��ة ،وحم�لات النظاف��ة مث��ل حم�لات تنظي��ف البح��ر

امل�س��تعملة و�ش��حوم الطع��ام منذ ع��ام  ،2016وذلك برتكيب

واملناط��ق ال�صناعي��ة وال�ش��وارع العام��ة ،وحم�لات جلم��ع

م�صائد �ش��حوم للمن�ش��آت الغذائية وتنظيفها ب�ش��كل دوري،
و�أي�ض� ًا جتمي��ع زي��وت الطه��ي امل�س��تعملة ليت��م نقله��ا وم��ن ثم

�إىل جان��ب ذل��ك ،قام��ت بلدي��ة الفج�يرة بتوزي��ع حاوي��ات

معاجلته��ا لإنت��اج الوق��ود احلي��وي.

املتكامل��ة للنفاي��ات ،وت�ش��مل حم�لات التوعي��ة والتثقي��ف

النفاي��ات الإلكرتوني��ة.
ف��رز يف اجله��ات املحلي��ة وامل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة واملراك��ز
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التجاري��ة كمرحل��ة �أوىل عل��ى �أن يت��م التو�س��ع �إىل الفن��ادق

ول�ضم��ان التخل���ص الآم��ن م��ن النفاي��ات ال�صناعي��ة

وغريها يف مرحلة الحقة .ومت ربط هذه املبادرة مع تطبيق

واخلط��رة ،تعم��ل الإم��ارة عل��ى معاجل��ة ه��ذه النفاي��ات ع��ن

 Think Greenال��ذي مت �إطالق��ه من قبل بلدية الفجرية يف
ع��ام  2018وال��ذي يع��د تطبيق� ًا ذكي� ًا معني� ًا بتح�س�ين عملية

طريق املعاجلة احلرارية يف م�صانع الإ�سمنت وا�ستخدامها
كبدائ��ل للوق��ود بع��د �إخ�ضاعه��ا ل�سل�س��لة م��ن االختب��ارات

�إدارة جمع وفرز النفايات من امل�صدر مبقر بلدية الفجرية

للت�أك��د م��ن ع��دم ت�أثريها على جودة املنت��ج وعدم �إ�ضرارها

وامل�ؤ�س�سات التعليمية من مدار�س وجامعات ،ويجري العمل
حالي� ًا عل��ى �إ�ضاف��ة امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة وتطوي��ر التطبي��ق

بالبيئ��ة ،كم��ا حتر���ص الإم��ارة على �ضمان التخل�ص ال�س��ليم
م��ن النفاي��ات اخلط��رة الأخ��رى مث��ل النفاي��ات الطبي��ة ع��ن

لي�ش��مل �إدارة النفاي��ات الطبي��ة وزي��وت الطه��ي امل�س��تعملة.

طري��ق حتويله��ا �إىل حمرق��ة نفاي��ات معتم��دة ل��دى الإم��ارة.

كم��ا قام��ت بلدي��ة دب��ا الفج�يرة يف ع��ام  2019بالعم��ل عل��ى
م�ش��روع ف��رز النفاي��ات م��ن خ�لال تخ�صي���ص حاوي��ات

�إ�ضاف��ة �إىل م�ش��اريع الإدارة املتكامل��ة للنفاي��ات والت��ي
مت التط��رق �إليه��ا م�س��بق ًا ،توا�ص��ل ال�س��لطات املخت�ص��ة يف

خ�ض��راء للنفاي��ات الزراعي��ة وحاوي��ات بنف�س��جية للنفاي��ات

الإم��ارات جهوده��ا للتقلي��ل م��ن �إنت��اج النفاي��ات واحل��د م��ن

البيولوجي��ة.

ت�أثرياته��ا ال�س��لبية وف��ق مب��ادئ الإدارة املتكامل��ة للنفاي��ات.
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المواد الكيميائيـــة
القوى الدافعة

يمثــل النمــو االقتصــادي فــي القطاعــات ذات االســتخدام
الكثيــف للمــواد الكيميائيــة أهــم القــوى الدافعــة فــي مجــال
المــواد الكيميائيــة ،فــي حيــن يلعــب النمــو الســكاني والتطــور

ً
دورا ال يقــل أهميــة.
العلمــي والتكنولوجــي

الضغوط

العــدد الهائــل مــن المــواد الكيميائيــة التي يتم تداولها سـ ً
ـنويا

فــي التجــارة الدوليــة واآلثــار الســلبية المترتبــة علــى صحــة
اإلنســان وعلــى النظــم البيئيــة فــي حــال إدارتهــا بطريقــة غيــر
فضــا عــن التحديــات الكبيــرة
ســليمة طــوال دورة حياتهــا،
ً
التــي تواجــه اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة.

الحــــالـــــة

عليهــا االســتخدام غيــر الرشــيد لتلــك المــواد .وتســعى الدولــة
فــي الوقــت الحالــي إلــى تحســين وتعزيــز السياســات والتدابيــر
والممارســات المتعلقــة بــإدارة المــواد الكيميائيــة طــوال
دورة حياتهــا.

التأثيرات

ســاعدت المــواد الكيميائيــة فــي تحســين صحــة اإلنســان

وتوفيــر الكثيــر مــن االحتياجــات وتحقيــق مســتويات مرتفعــة
مــن الرفاهيــة ،ومــع ذلــك فهــي تنطــوي علــى خصائــص
خطــرة تتنامــى مــع نمــو إنتاجهــا واالتجــار بهــا وتداولهــا
واســتخداماتها .ويشــكل التلــوث والتخزيــن واالســتخدام

والتخلــص غيــر الســليم للمــواد الكيميائيــة خطـ ً
ـرا علــى صحــة
اإلنســان والبيئــة.

بذلــت دولــة اإلمــارات وال تــزال الكثيــر مــن الجهــود لتطبيــق

االستجابات

الحــد مــن اآلثــار الســلبية لهــا عبــر تعزيــز األطــر المؤسســية

الكيميائيــة خريطــة طريــق وطنيــة واضحــة لمعالجــة الضغــوط

نهــج اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة ،ونجحــت فــي
والتشــريعية وتبنــي مجموعــة من السياســات التي تســتهدف،
مــن بيــن أمــور أخــرى ،تقليــل االعتمــاد علــى المــواد الكيميائيــة
فــي إطــار سياســة االقتصــاد األخضــر واإلنتــاج األنظــف،
فضــا عــن رفــع مســتويات الوعــي بالمخاطــر التــي ينطــوي
ً

تمثــل االســتراتيجية الوطنيــة لــإدارة المتكاملــة للمــواد

والتحديــات وتعزيــز واســتكمال الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى
توظيــف المــواد الكيميائيــة فــي تحقيــق المزيــد مــن النمــو
االقتصــادي واالجتماعــي ،دون اإلضــرار بصحــة اإلنســان
والنظــم البيئيــة المختلفــة
.
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مقدمة

ه��ذه القطاع��ات ويف غريه��ا م��ن القطاع��ات احليوي��ة يف

وتلق��ي ب�أعب��اء ال ميك��ن جتاهله��ا عل��ى ال�س��لطات العامل��ة يف

ت�ش��كل املواد الكيميائية اليوم جزء ًا ال يتجز�أ من حياتنا املعا�صرة وعن�صر ًا �أ�سا�س��ي ًا من عنا�صر التنمية يف خمتلف املجاالت.

ال�س��نوات املا�ضي��ة ،وتراف��ق ذل��ك مع زيادة ا�س��تخدام املواد

ه��ذا املجال.

وق��د �س��اعدت ه��ذه امل��واد يف حت�س�ين حياتن��ا �إىل ح��د كب�ير .وم��ع ذل��ك ف�إن للم��واد الكيميائي��ة خ�صائ�ص خط��رة تتنامى مع منو

الكيميائي��ة.

�إنتاجها واالجتار بها وتداولها ،الأمر الذي ي�ستوجب �ضرورة ال�سيطرة عليها و�إدارتها ب�شكل �سليم طوال دورة حياتها جلعلها
�أكرث كفاءة و�أمان ًا.

ويف الوق��ت نف�س��ه ميث��ل النم��و ال�س��كاين املط��رد ال��ذي

وق��د �ش��هدت �صناع��ة امل��واد الكيميائي��ة من��و ًا ملحوظ� ًا يف ال�س��نوات الأخ�يرة مدفوع��ة بالنم��و ال�س��كاين واالقت�ص��ادي والتط��ور

فق��د فر���ض �أ�س��لوب احلي��اة الع�ص��ري ا�س��تخدام العدي��د

التكنولوجي ،حيث ي�شري التقرير الثاين للتوقعات العاملية للمواد الكيميائية �إىل �أن حجم �صناعة املواد الكيميائية على امل�ستوى

م��ن امل��واد الكيميائي��ة ب�ص��ورة مبا�ش��رة ك�أدوات التنظي��ف

العامل��ي ق��د جت��اوز  5تريليون��ات دوالر �أمريك��ي يف ع��ام  2017ويتوق��ع �أن يت�ضاع��ف بحل��ول ع��ام  ،2030لتك��ون بذل��ك ث��اين �أك�بر

والعناي��ة ال�ش��خ�صية وامل�س��تح�ضرات ال�صيدالني��ة� ،أو

ال�صناع��ات التحويلي��ة يف العامل.

ب�صورة غري مبا�شرة ك�أجهزة احلا�سب ال�شخ�صي والهاتف

وي�ش�ير التقري��ر نف�س��ه �إىل �أن �إجم��ايل

ع��دد امل��واد الكيميائي��ة ال�صناعي��ة يف قط��اع التجارة على امل�س��توى العامل��ي يف عام 2018

املحم��ول ومع��دات املطاب��خ ك�أف��ران امليكروي��ف والغ�س��االت

ق��د ت��راوح م��ا ب�ين  40,000و  60,0000م��ادة ،و�أن  %62م��ن الكمي��ة الإجمالي��ة للمواد الكيميائية امل�س��تهلكة يف �أوروبا عام 2016

والثالج��ات ,الت��ي تدخل يف �صناعته��ا مواد كيميائية ميكن
�أن ت�ش��كل �ض��رر ًا عل��ى �صح��ة الإن�س��ان والبيئ��ة عن��د حتوله��ا

�شكلت خطر ًا على ال�صحة.
ومتث��ل الإدارة ال�س��ليمة للم��واد الكيميائي��ة عن�ص��ر ًا مهم � ًا يف �أه��داف الأمم املتح��دة للتنمي��ة امل�س��تدامة  ،2030حي��ث تدع��و
الغاية  9من الهدف � 3إىل :احلد بدرجة كبرية من عدد من عدد الوفيات والأمرا�ض الناجمة عن التعر�ض للمواد الكيميائية
اخلط��رة وتلوي��ث وتل��وث اله��واء وامل��اء والرتب��ة بحل��ول ع��ام  ،2030يف ح�ين تدع��و الغاي��ة  4م��ن اله��دف � 12إىل :حتقي��ق الإدارة
ال�س��ليمة بيئي� ًا للم��واد الكيميائي��ة والنفاي��ات ط��وال دورة عمره��ا وفق� ًا للأط��ر الدولي��ة املتف��ق عليه��ا ،واحل��د بدرج��ة كب�يرة م��ن
�إطالقه��ا يف اله��واء وامل��اء والرتب��ة م��ن �أج��ل التقلي��ل �إىل �أدن��ى ح��د م��ن �آثاره��ا ال�ض��ارة عل��ى �صح��ة الإن�س��ان والبيئ��ة �إىل حده��ا
الأدن��ى بحلول ع��ام .2030
ويف دول��ة الإم��ارات ،الت��ي �ش��هدت وال زال��ت ت�ش��هد نه�ض��ة تنموي��ة �ش��املة ،تكت�س��ب الإدارة ال�س��ليمة للم��واد الكيميائي��ة �أهمي��ة
بالغ��ة ،يف �ص��دور العدي��د م��ن الت�ش��ريعات ذات ال�صل��ة ،ويف ا�س��ت�ضافة امل�ؤمت��ر ال��دويل الأول لإدارة امل��واد الكيميائي��ة ال��ذي توج
باعتماد النهج اال�سرتاتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية و�إعالن دبي ب�ش�أن للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ،وهو �أحد
الن�صو���ص الثالث��ة املعتم��دة يف النهج ،وكذلك ا�س��ت�ضافة االجتماع ال�س��ابع والع�ش��رين للأط��راف يف بروتوكول مونرتيال والذي
تكلل ب�إ�صدار �إعالن “م�سار دبي” لإدارة املواد الهيدروفلوروكربونية (� ،)HFCsإىل جانب �صدور اال�سرتاتيجية الوطنية للإدارة
ال�س��ليمة للم��واد الكيميائي��ة الت��ي متث��ل خط��وة هام��ة يف هذا ال�س��ياق.
 .1القوى الدافعة
يعت�بر النم��و االقت�ص��ادي ،خا�ص��ة يف القطاع��ات ذات
اال�س��تخدام الكثي��ف للم��واد الكيميائي��ة كالبن��اء والزراع��ة
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�ش��هدته الدول��ة وتن��وع الثقاف��ات وتعدده��ا ق��وة دافعة مهمة،

والإلكرتوني��ات ،م��ن �أه��م الق��وى املحرك��ة يف جم��ال امل��واد
الكيميائي��ة .وق��د �ش��هدت دول��ة الإم��ارات من��و ًا مط��رد ًا يف

�إىل نفاي��ات بع��د انته��اء عمره��ا االفرتا�ض��ي.

• �سيا�سات الأ�سواق املفتوحة
�أدت �سيا�س��ة الأ�س��واق املفتوح��ة وتعزي��ز حرك��ة التج��ارة
�إىل �س��هولة انتق��ال امل��واد الكيميائي��ة بكثاف��ة ع�بر احل��دود.
وعل��ى الرغ��م م��ن الفوائ��د االقت�صادي��ة الت��ي جنم��ت ع��ن
ه��ذه ال�سيا�س��ة ودوره��ا يف التنمي��ة� ،إ ّال �أنه��ا �ش��كلت �ضغط� ًا
م�س��تمر ًا عل��ى ال�س��لطات اجلمركي��ة وعل��ى اجله��ات الأخرى
ذات ال�صل��ة الت��ي بات��ت تتعام��ل ،ا�س��ترياد ًا وت�صدي��ر ًا،
م��ع ع��دد وكمي��ة كب�يرة م��ن امل��واد الكيميائي��ة ،حي��ث يخ�ضع
االجت��ار بالكث�ير منه��ا لقي��ود معين��ة �أو �أنظم��ة �أو ترتيب��ات
خا�ص��ة مبوج��ب القوان�ين املحلي��ة واالتفاقي��ات الدولي��ة.

�إن التط��ور العلم��ي والتكنولوج��ي ميث��ل ه��و الآخر ق��وة دافعة

• التجارة غري امل�شروعة

رئي�س��ية ،حي��ث �أدت التط��ورات العملي��ة يف جم��ال الكيمي��اء

ت�ش��كل التج��ارة غ�ير امل�ش��روعة بامل��واد الكيميائي��ة �أح��د

والط��ب والف�ض��اء وغريه��ا م��ن املج��االت �إىل اكت�ش��اف ع��دد

املخاط��ر املهم��ة ،ويرتك��ز ه��ذا النوع من التج��ارة على املواد

كب�ير م��ن امل��واد الكيميائي��ة ،يف ح�ين �س��اهمت التط��ورات

الكيميائية ذات الأ�ضرار واملخاطر املرتفعة التي يتم حظر

التكنولوجي��ة يف زي��ادة �إنتاجه��ا بكمي��ات كب�يرة وبوت�يرة

�إنتاجه��ا �أو ا�س��تخدامها العتب��ارات خمتلف��ة .فعل��ى �س��بيل

�أ�سرع.

املث��ال� ،أدت الق��رارات اخلا�ص��ة بحظ��ر وخف���ض ا�س��تخدام
بع�ض �أنواع املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون �إىل ن�شوء حركة

 .2الضغوط والتأثيرات

جتارة وا�سعة غري م�شروعة بتلك املواد .ولهذا يكت�سب بناء

ي�ش��كل اال�س��تخدام الكثي��ف للم��واد الكيميائي��ة يف املج��االت

الق��درات يف جم��ال مراقب��ة حرك��ة ا�س��ترياد وت�صدي��ر ه��ذا

االقت�صادي��ة املختلف��ة كال�صناع��ة والزراع��ة والإن�ش��اءات

الن��وع م��ن امل��واد �أهمية بالغ��ة لدى ال�س��لطات املعنية.

و�إدارته��ا �أح��د ال�ضغ��وط املهم��ة .فم��ن املع��روف �أن املخاطر
املحتملة ت�صاحب املواد الكيميائية طوال دورة حياتها ،بدء ًا

• الوعي

م��ن ا�س��تخراجها �أو �إنتاجه��ا ،م��رور ًا بنقله��ا وا�س��تخدامها،

ي�شكل الوعي باملخاطر الناجمة عن املواد الكيميائية

و�إنته��ا ًء بالتخل���ص منه��ا .ولذل��ك ف ��إن �إدارة ه��ذه امل��واد

واالمتثال للقوانني املنظمة لتداولها حجر الأ�سا�س يف احلد

بطريق��ة �س��ليمة ط��وال دورة حياته��ا تكت�س��ب �أهمي��ة خا�صة،

من خماطرها املحتملة ،ال �سيما تلك التي يتم ا�ستخدامها
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ب�شكل فردي �أو لأغرا�ض خا�صة كاملبيدات احل�شرية

الإ�ش��ارة يف ه��ذا ال�س��ياق �إىل �أن منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة

بنه��ج اال�س��تدامة� ،إ�ضاف��ة �إىل حت�س��ن م�س��تويات الوع��ي.

�ش��أن حماي��ة البيئ��ة وتنميته��ا ونظ��ام ت��داول امل��واد اخلط��رة

وامل�ستح�ضرات الطبية وال�صيدالنية ،ففي حني تكون ن�سبة

ق��درت ،يف ع��ام  ،2018ع��دد املر�ض��ى ال��ذي ميكن �إنقاذهم

االمتثال لإر�شادات اال�ستخدام والتخل�ص ال�سليم من املواد

م��ن خ�لال الإدارة ال�س��ليمة للم��واد الكيميائي��ة واحل��د م��ن

وقد اتخذت دولة الإمارات جمموعة من التدابري لتنظيم
تداول املواد الكيميائية واحلد من خماطرها طوال دورة

والنفاي��ات اخلط��رة والنفاي��ات الطبي��ة ال�ص��ادر مبوجب��ه
احل��د الأدن��ى م��ن ال�ضواب��ط واال�ش�تراطات املتعلق��ة

والنفايات الكيميائية مرتفعة على ال�صعيد امل�ؤ�س�سي،

انت�ش��ارها يف البيئ��ة بنح��و  1,6ملي��ون �ش��خ�ص.

حياتها ،و�شملت تلك الإجراءات تعزيز الأطر الت�شريعية

بالتخل���ص م��ن ه��ذا الن��وع م��ن النفاي��ات ،وتتوف��ر يف دول��ة

ف�إنها تنخف�ض يف العادة على امل�ستوى الفردي.

وترتفع حدة املخاطر الناجمة عن احلوادث ب�صورة كبرية

ذات ال�صلة باملواد الكيميائية ،وتعزيز الأطر امل�ؤ�س�سية

الإم��ارات مراف��ق منا�س��بة للتخل�ص م��ن النفايات اخلطرة.

• الزحف العمراين ال�سريع

يف املواقع التي ت�ستخدم فيها املواد الكيميائية ،وال تقت�صر
الأ�ضرار على حدود املوقع ،بل قد متتد لت�شمل حميط ًا

من خالل تقوية الأجهزة املعنية برتخي�ص ا�سترياد

وتق��وم الدول��ة بتحدي��د امل��واد املحظ��ورة ومقي��دة

وتداول والتخل�ص من املواد الكيميائية ،ومكافحة االجتار

اال�س��تخدام وحتديثه��ا ب�ص��ورة م�س��تمرة ون�ش��رها ،وذل��ك

غري امل�شروع بها ،وبناء القدرات الوطنية العاملة يف هذا

بنا ًء على درا�سات فنية ،وعلى قرارات وتو�صيات املنظمات

املجال ،والتوعية بت�أثريات وخماطر ا�ستخدام املواد

الدولي��ة ذات ال�صل��ة .و�أن�ش��أت له��ذا الغر���ض قواعد بيانات

 .3الحـــالــــة

الكيميائية ،خا�صة بني وا�ضعي ال�سيا�سات و�صناع القرار

خا�ص��ة .وتق��وم اللجن��ة العلمي��ة للمبي��دات ،الت��ي �أن�ش��ئت يف

وامل�س�ؤولني يف القطاع ال�صناعي.

ع��ام  ،2017بدرا�س��ة واق�تراح الت�ش��ريعات واللوائ��ح الفني��ة

عم��ال لي���س له��م وع��ي �صح��ي وال وع��ي بيئ��ي ،وق��د تك��ون
العي��وب �أي�ض � ًا يف عملي��ات الإنت��اج والتحك��م يف امللوث��ات

�ش��كلت امل��واد الكيميائي��ة ،وال زال��ت ج��زء ًا �أ�سا�س��ي ًا م��ن

كما تبنت الدولة جمموعة من ال�سيا�سات لتقليل االعتماد

للمبي��دات ،و�إع��داد الدرا�س��ات العلمي��ة للمبي��دات ،ودرا�س��ة

النه�ض��ة التنموي��ة الت��ي ت�ش��هدها دول��ة الإم��ارات العربي��ة

خ�لال عملي��ات الت�صني��ع �أو يف نهاي��ة الإنت��اج ،ولي���س عن��د

املتح��دة .وق��د �أ�س��هم النمو غري امل�س��بوق لبع���ض القطاعات

على املواد الكيميائية يف خمتلف املجاالت واال�ستعا�ضة
عنها مبواد �أقل �ضرر ًا ،مثل �سيا�سة االقت�صاد الأخ�ضر

قوائ��م املبي��دات املحظ��ورة ومقيدة اال�س��تخدام ،وو�ضع �آلية
ومعاي�ير ل�ضب��ط الكمي��ات امل�س��توردة م��ن املبي��دات وتنظي��م

هذه ال�ش��ركات جتهيزات لقيا���س ن�س��ب تلوث املواد اخلطرة

ال�صناعي��ة ،واملوق��ع اال�س�تراتيجي لدول��ة الإم��ارات كمرك��ز

والإنتاج الأنظف ،واملنتظر �أن يكون لهما ،ولغريهما من

تداوله��ا ،وتطوي��ر اخلط��ط الكفيل��ة با�س��تبدالها مببي��دات

امل�س��تخدمة .وزي��ادة �إنتاج النفاي��ات الكيميائية اخلطرة يف

جت��اري دويل ،يف تط��ور حج��م ت��داول امل��واد الكيميائي��ة.

ال�سيا�سات ،انعكا�سات �إيجابية.

ع�ضوي��ة �أو مبي��دات طبيعي��ة حيوي��ة.

ظ��ل عدم توفر امل�ش��اريع والبني��ة الالزمة ملعاجلتها بطريقة
�آمن��ة و�س��ليمة بيئي� ًا.

ويو�ضح اجلدول رقم  4-1كمية املواد الكيميائية امل�س��توردة

ويخ�ضع االجتار باملواد الكيميائية امل�ستوردة وتنظيم

و�ش��كل ان�ضم��ام الدول��ة �إىل جمموع��ة االتفاقي��ات الدولي��ة

واملع��اد ت�صديره��ا خ�لال الف�ترة  .2020 - 2016ورمب��ا

تداولها لأنظمة حمددة تتوىل الإ�شراف عليها جمموعة

ذات ال�صل��ة فر�ص��ة مهم��ة لتطوي��ر جهوده��ا يف جمال املواد

يع��زى االنخفا���ض يف كمي��ة امل��واد الكيميائي��ة امل�س��توردة

من اجلهات على امل�ستوى االحتادي من بينها وزارة التغري

الكيميائية وتبادل املعلومات املتعلقة بها ،وقامت بدور فاعل

التـ ــلوث

يف ال�س��نوات الأخ�يرة �إىل جمموع��ة م��ن ال�سيا�س��ات

املناخي والبيئة ،ووزارة الداخلية ،ووزارة ال�صحة ،واملكتب

يف ت�س��هيل الو�ص��ول العتم��اد النه��ج اال�س�تراتيجي ل�ل�إدارة

تُنت��ج الأن�ش��طة ال�صناعي��ة كمي��ات كب�يرة م��ن امل��واد

الت��ي انتهجته��ا دول��ة الإم��ارات للح��د م��ن ا�س��تخدام امل��واد

التنفيذي للجنة ال�سلع واملواد اخلا�ضعة لرقابة اال�سترياد

الدولي��ة للم��واد الكيميائي��ة  ،وت�س��هيل الو�ص��ول �إىل اتف��اق

الكيميائي��ة وامللوث��ات اخلط��رة الت��ي ترتاك��م يف البيئ��ة
املحيطة ،وت�شكل خطر ًا على �صحة الإن�سان والبيئة .وميكن

الكيميائي��ة كلم��ا �أمك��ن ذل��ك ،مث��ل �سيا�س��ة االقت�ص��اد

والت�صدير ،والهيئة االحتادية للرقابة النووية ،يف حني

عامل��ي ب�ش ��أن �إدارة امل��واد امل�س��تنفدة لطبق��ة الأوزون ع�بر

الأخ�ض��ر والإنت��اج الأنظ��ف ،والت��زام القطاع��ات التنموي��ة

تتوىل ال�سلطات املحلية مراقبة حركة هذه املواد والتخل�ص

"م�س��ار دب��ي لإدارة امل��واد الهيدروفلوروكربوني��ة (.")HFCs

ال�سليم منها.

ومع ذلك ،ال تزال هناك حاجة ما�سة �إىل تطوير هذه

السنة

2016

2017

2018

ويف الوق��ت ذات��ه تخ�ض��ع النفاي��ات الناجت��ة ع��ن امل��واد

التدابري وتوحيد اجلهود والقدرات ملعاجلة العديد من

كمية المواد الكيميائية المستوردة (طن)

6,614,528

5,951,971

5,220,044

كمية المواد المعاد تصديرها (طن)

121,244

164,688

136,479

الكيميائي��ة لنظ��ام خا���ص للتخل���ص منه��ا بطريق��ة �س��ليمة
و�آمن��ة بيئي � ًا ،حي��ث حت��دد القواع��د وال�ضواب��ط واملعاي�ير

التحديات النا�شئة ذات ال�صلة بالإدارة املتكاملة للمواد
الكيميائية ،مبا فيها حتديث وتعزيز الأطر الت�شريعية

ال��واردة يف القان��ون االحت��ادي رق��م ( )24ل�س��نة  1999يف

وامل�ؤ�س�سية ،وتفاوت القدرات والإمكانيات املتاحة لدى

هن��اك الكث�ير م��ن ال�صناع��ات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة يف
دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،الت��ي تنت�ش��ر ح��ول امل��دن
نتيج��ة للزح��ف العم��راين ال�س��ريع ،وه��ذه ال�صناع��ات ق��د
تك��ون يف معظمه��ا ذات تقني��ات قدمية وغري نظيفة ،ولديها

�أو�سع.

والمعاد تصديرها خالل الفترة 2018 - 2016
الجدول ( :)1-4كمية المواد الكيميائية المستوردة
ُ
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ال�سلطات واجلهات املعنية ل�سد الفجوات التي ميكن �أن

ويتعني �أي�ض ًا ا�ستثمار ال�سيا�سات والظروف التمكينية التي

تنجم عن ق�صور التطبيق املوحد واملتزامن للت�شريعات
وال�سيا�سات ذات ال�صلة ،ف�ض ًال عن اختالف �إجراءات

توفرها �سيا�سات االبتكار والذكاء اال�صطناعي والثورة
ال�صناعية الرابعة وغريها من ال�سيا�سات ،مع اال�ستفادة

االجتار والتداول والنقل والتخل�ص بني ال�سلطات املحلية

من الإمكانيات املتاحة لدى املجتمع الأكادميي وم�ؤ�س�سات

املخت�صة واجلهات املعنية الأخرى.

القطاع اخلا�ص يف �إجناز املزيد من الدرا�سات والبحوث

كما يجب بذل جهد �أكرب يف تطوير قواعد البيانات

العلمية يف كافة املجاالت ذات ال�صلة باملواد الكيميائية،

احلالية ،با�ستخدام �أحدث النظم و�أف�ضل املمار�سات،

ورفع م�ستويات الوعي امل�ؤ�س�سي واملجتمعي باملخاطر

وجعلها �أكرث دقة و�شمولية لتكون نواة لنظام موحد يتيح
قدر ًا �أكرب من القوة يف جمال الرقابة على تداول املواد

والأ�ضرار التي ميكن �أن تنجم عن اال�ستخدام غري ال�سليم
للمواد الكيميائية ،وهو ما ت�سعى دولة الإمارات �إىل

الكيميائية وتتبعها .ويجب �أي�ض ًا بذل جهد مماثل للتغلب

حتقيقه من خالل اال�سرتاتيجية الوطنية للإدارة املتكاملة

على �صعوبات التن�سيق والربط ال�شبكي بني ال�سلطات

للمواد الكيميائية (�أنظر الق�سم التايل).

البيئية واجلمركية.

112

113

المــــــواد الكيماويـــــة

تقريـر حالة البيئـــــة لدولة اإلمارات العربية المتحدة  -اإلصدار الثاني 2020

المبادرة

 .4االستجابة

ضمــان اإلدارة الســليمة لتــداول

قامت دول ��ة الإمارات باتخاذ حزمة م ��ن التدابري ل�ضمان

والهيئة االحتادية للجمارك� ،إىل جانب ال�س ��لطات البيئية

الإدارة ال�س ��ليمة للم ��واد الكيميائي ��ة يف الدول ��ة ،وذل ��ك

املخت�ص ��ة يف دولة الإمارات ،واعتمد جمل� ��س الوزراء هذه

م ��ن خ�ل�ال تعزيز الأط ��ر الت�ش ��ريعية ذات ال�صل ��ة باملواد

اال�سرتاتيجية يف �ش ��هر فرباير .2019

الكيميائية مثل القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999يف

وته ��دف اال�س�ت�راتيجية ،املق ��رر تنفيذه ��ا خ�ل�ال الفرتة

�ش� ��أن حماية البيئة وتنميتها ،ونظ ��ام تداول املواد اخلطرة
والنفاي ��ات اخلط ��رة والنفاي ��ات الطبية ال�ص ��ادر مبوجب
ق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء رق ��م ( )37ل�س ��نة  2001كجزء من
الالئح ��ة التنفيذي ��ة للقانون ،بالإ�ضاف ��ة �إىل جمموعة من
الت�ش ��ريعات الأخرى على امل�س ��تويني االحت ��ادي واملحلي.

� ،2019-2021إىل:

1.1

للمواد الكيميائية

المــواد الكيميائيــة (االســتيراد
والتصديــر واإلفــراج والتصنيــع

1.1.2

والتخزيــن واالســتخدام)

1.1.3

قائمة وطنية للمواد الكيميائية المحظورة والمقيدة

1.2.2
1.2

تحديث التشريعات وتفعيل
1.2.3

تطبيقها

1.2.4

ط���وال دورة حياته���ا.
1.3

�إدارة املواد الكيميائية وا�س���تدامتها.

1.4

الدولة
تحديث قرار مجلس الوزراء ( )37لسنة 2001م في شأن أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي
رقم ( )24لسنة 1999م :نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية

المواد الكيميائية
إنشاء مركز معلومات وطني

1.4.1

لإلدارة المتكاملة للمواد

تحديث اشتراطات نقل المواد

1.4.3

إنشاء مركز عمليات رئيسي لمتابعة تداول المواد الكيميائية

2.1.1

توحيد اشتراطات نقل المواد الكيميائية ومركبات النقل على المستوى الوطني

اال�سرتاتيجية الوطنية للإدارة املتكاملة للمواد الكيميائية.

تقلي���ل توليدها من حي���ث الكمية وال�س���مية واخلطورة.

3.1.1

و�ش ��كلت وزارة التغ�ي�ر املناخ ��ي فري ��ق عم ��ل وطن ��ي توىل
�إع ��داد اال�س�ت�راتيجية �ض ��م يف ع�ضويت ��ه ك ًال م ��ن :مكتب

ول�ضم ��ان تطبي ��ق الأهداف اال�س�ت�راتيجية مت و�ضع خطط
تنفيذي ��ة ،م�ؤطرة زمني� � ًا ،للمب ��ادرات املرتبطة بكل هدف

الأ�س ��لحة والذخائر واملتفج ��رات باملجل� ��س الأعلى للأمن

يتوىل الإ�شراف على تنفيذها فريق عمل وطني ي�ضم جميع

الوطني ،ووزارة الداخلية ،ووزارة ال�صحة ووقاية املجتمع،

ال�ش ��ركاء املعنيني بتنظيم املواد الكيميائية يف الدولة.

ابتكار بدائل آمنة بيئياً

2.1.2

3.1.2
3.1.3

تطوير قدرات موظفي الجمارك
و المتعاملين مع المواد
الكيميائية
الوقاية من حوادث المواد
الكيميائية

بين جميع الجهات المعنية في الدولة

1.4.2

يف دورته ��ا الأوىل ع ��ام  2018االق�ت�راح اخلا� ��ص ب�إع ��داد

الكيميائية

استحداث نظام ذكي وطني يربط عمليات االستيراد و التصدير و االستخدام و التخزين و التخلص
إنشاء نظام المعلومات الجغرافية ( )GISلمخازن المواد الكيميائية على المستوى الوطني

ذل���ك تخزينه���ا ومعاجلته���ا والتخل�ص منه���ا� ،إ�ضافة �إىل

5.2

تحديث قرار مجلس الوزراء رقم ( )24لسنة 2012م في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني في

1.3.2

2.1.3

5.1

( )14لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

اعتماد مختبرات وطنية لتحليل المواد الكيميائية

اعتم ��دت االجتماع ��ات ال�س ��نوية حلكومة دول ��ة الإمارات

4.1

تحديث المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم

اعتماد مختبر وطني لتحليل

� .5ضم���ان الإدارة ال�س���ليمة للنفاي���ات الكيميائية مبا يف

3.2

والعتاد العسكري.

1.3.1

 .4احلد من احلوادث الناجتة عن املواد الكيميائية.

3.1

تحديث المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )5لسنة 2013م في شأن األسلحة والذخائر والمتفجرات

تقييم الوضع الحالي للمختبرات الحكومية والخاصة المعنية بتحليل المواد الكيميائية

الكيميائية

2.1

المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ( )GHSوربطه مع نظام التعرفة الجمركية
تطبيق النظام
َّ
()HS Code
إعداد دليل وطني لتوحيد إجراءات تخزين المواد الكيميائية على المستوى الوطني

 .1تعزي���ز الإدارة ال�س���ليمة بيئي���اً للم���واد الكيميائي���ة
 .2تعزيز النقل الآمن للمواد الكيميائية.

1.1.1

1.2.1

 .3بن���اء القدرات وت�أهي���ل العامل�ي�ن واملتعاملني لتكامل
االستراتيجيـــــة الوطنيــــــة لإلدارة المتــــــكاملة

األنشطة

3.2.1

تطبيق نظام المالحة عبر األقمار الصناعية لتتبع مركبات نقل المواد الكيميائية .وربطها مع مركز
العمليات الرئيسي
نظام وطني لتأهيل سائقي مركبات نقل المواد الكيميائية
إجراء البحوث بشأن تحديد وتقييم تأثيرات المواد الكيميائية على االنسان والبيئة وضمان استخدام
تقنيات اإلنتاج األنظف
تطوير مبادرات للتعاون التقني واإلنتاج األنظف من خالل الشراكة مع المؤسسات األكاديمية
والمنظمات والقطاعات المعنية في الدولة
برامج توعية وتثقيف للمجتمع بشأن الممارسات السليمة الجيدة الستخدامات المواد الكيميائية
وبدائلها الصديقة للبيئة
إنشاء معهد متخصص لتأهيل القدرات و الكفاءات العاملة في مجال اإلدارة المتكاملة للمواد
الكيميائية

3.2.2

توفير أجهزة ذكية لتحليل المواد الكيميائية في المنافذ الجمركية

3.2.3

تدريب موظفي الجمارك بشأن المواد الكيميائية والقرارات التنظيمية ذات الصلة

4.1.1

خفض حوادث المواد الكيميائية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وإعداد اإلحصائيات
المتعلقة بهذه الحوادث.

5.1.1

تصنيف موحد على المستوى االتحادي للنفايات الكيميائية الخطرة

5.1.2

تطوير آلية إلعادة تدوير النفايات الكيميائية

5.1.3

تحديث اشتراطات التخلص من النفايات الكيميائية وعبواتها

تطوير مشاريع المعالجة

5.2.1

دراسة الوضع الحالي للمعالجة والتخلص من النفايات الكيميائية

والتخلص السليم من النفايات

5.2.2

إعداد دليل استرشادي للمعالجة السليمة للنفايات الكيميائية

الكيميائية

5.2.3

تبني منشآت للمعالجة والتخلص السليم من النفايات الكيميائية

تطبيق اإلدارة السليمة للنفايات
الكيميائية

جدول  :2-4المبادرات واألنشطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الوطنية لإلدارة المتكاملة للمواد الكيميائية
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المبيدات
ترافقت النه�ضة الزراعية يف دولة الإمارات مع ا�س ��تخدام

امل��واد اخلط��رة ،مب��ا فيها املبيدات والأ�س��مدة ،يتيح مراقبة

عل ��ى ت�صريح م�س ��بق ،ويح ��دد الق ��رار التزامات املن�ش� ��أة

باملبيدات غري امل�سجلة يف الوزارة ،وكذلك الإعالن عن �أي

ا�س��تخدام امل��واد اخلط��رة ،ع��ن طري��ق ت�س��جيل املن�ش ��آت

والتزامات ناقلي الزيوت ومالكي وم�ش ��غلي نقاط جتميعها

وا�س ��ع للمبيدات مبختلف �أ�شكالها ،فكان لذلك �آثار �سلبية

بيان ��ات �أو معلوم ��ات ُم�ضللة تتعلق باملبي ��د وفعاليته.

امل�س��موح له��ا العم��ل يف جم��ال ت��داول ملبي��دات �أو الأ�س��مدة

ووحدات املعاجلة.

على النظم البيئية و�صحة الإن�سان .وبهدف ال�سيطرة على

ويف نف� ��س ال�س ��ياق� ،أ�صدرت وزارة التغري املناخي والبيئة،

تل ��ك الآثار واحلد منها ،اتخ ��ذت اجلهات املعنية جمموعة

باعتباره ��ا ال�س ��لطة االحتادي ��ة املخت�ص ��ة ،جمموع ��ة من

وترخي�صها وترخي�ص العاملني بها.كما يتم درا�سة وتقييم
جميع املبيدات والأ�س��مدة وت�س��جيلها الكرتوني ًا قبل ال�سماح

م ��ن التدابري للتقلي ��ل من ا�س ��تخدامها ،وتنظيم �إجراءات

الق ��رارات الوزاري ��ة املتعلق ��ة باملبيدات ،م ��ن بينها القرار

با�س��تريادها وتداوله��ا.

ت�سجيلها وتداولها والتخل�ص ال�سليم منها عن طريق و�ضع

الوزاري رقم ( )27ل�س ��نة  2018ب�ش� ��أن ت�س ��جيل وا�سترياد

�ضوابط وا�شرتاطات �صارمة لذلك.

املبي ��دات ،والقرار الوزاري رقم ( )36ل�س ��نة  2018ب�ش� ��أن

متث ��ل الزي ��ادة امل�س ��تمرة يف ا�س ��تخدام املنتج ��ات
البال�س ��تيكية والنفاي ��ات الناجم ��ة عنها �إح ��دى الق�ضايا
النا�ش ��ئة الت ��ي حتظ ��ى باهتمام خا� ��ص عل ��ى ال�صعيدين

الت�شريعات

املبي ��دات املحظورة ومقيدة اال�س ��تخدام.

الرقابة والتحكم يف الزيوت امل�ستعملة

�إىل جان ��ب ذل ��ك �أ�ص ��در جمل� ��س ال ��وزراء ق ��رار ًا بتنظيم

يه ��دف قرار جمل� ��س الوزراء رق ��م ( )33ل�س ��نة � 2018إىل

املحل ��ي والعامل ��ي.

يف ه ��ذا الإط ��ار ي�أتي م�ش ��روع القانون االحتادي يف �ش� ��أن

الإع�ل�ان ع ��ن املبي ��دات يف الدول ��ة بهدف و�ض ��ع �ضوابط

تنظيم �أن�ش ��طة ت ��داول الزي ��وت امل�س ��تعملة واحليلولة دون

وبالإ�ضاف ��ة �إىل الإج ��راءات الت ��ي اتخذته ��ا الدول ��ة يف

املبيدات ،ليلبي امل�ستجدات التي طر�أت يف هذا املجال منذ

لإعالن ��ات املبي ��دات يف الدول ��ة ،ومراقبة نوعي ��ة املبيدات

ت�س ��ببها بتلوث للبيئ ��ة �أو �إحلاقها �ض ��رر بال�صحة العامة،

وق ��ت �س ��ابق لتنظي ��م �إنت ��اج وا�س ��تخدام بع� ��ض املنتجات

�ص ��دور القانون االحتادي رقم ( )41ل�س ��نة  1992يف �ش� ��أن
مبي ��دات الآفات الزراعية ،ولي�ش ��مل �أي�ض� � ًا مبيدات �آفات

املتداول ��ة ،والت�أكد من ع ��دم ت�ضليل �أو ح ��ث الإعالن على

م ��ن خالل �إن�ش ��اء �آلي ��ة مراقب ��ة وحتكم لعملي ��ات تخزين

البال�س ��تيكية ،وقعت وزارة التغري املناخي والبيئة يف �شهر

اال�س ��تهالك غري املالئم واملفرط� ،إ�ضاف ��ة �إىل الت�أكد من

ونقل ومعاجلة الزيوت امل�س ��تعملة والتخل�ص منها ،وي�شمل

�أبري ��ل  2019خطاب نوايا مع ائت�ل�اف ي�ضم جمموعة من

ال�صحة العامة.

ع ��دم م�س ��اهمة الإعالن بنتائج �س ��لبية و�آث ��ار جانبية على

القان ��ون جمي ��ع الزي ��وت امل�س ��تعملة ،مب ��ا يف ذل ��ك زيوت

اجله ��ات احلكومية واملنظمات غري احلكومية وال�ش ��ركات

ويه ��دف م�ش ��روع القان ��ون �إىل تنظي ��م عملي ��ات ت�س ��جيل

ال�صحة العامة والبيئة ،وقد حظر القرار ن�ش ��ر الإعالنات

املكائ ��ن ،واملح ��ركات ،والهيدروليك ،والرتو� ��س ،والزيوت

اخلا�ص ��ة املحلية والعاملية ي�س ��تهدف الق�ضاء على م�ش ��كلة

وا�سترياد وتداول وا�ستخدام املبيدات ومراقبتها والتفتي�ش

اخلا�ص ��ة باملبيدات املحظ ��ورة ومقيدة اال�س ��تخدام وغري
امل�س ��جلة ل ��دى وزارة التغ�ي�ر املناخ ��ي والبيئ ��ة ،م�ش�ت�رط ًا

التي ت�س ��تعمل لأغرا� ��ض التزيي ��ت� ،أو �أي خليط منها.

التلوث بالنفايات البال�س ��تيكية من مواد التغليف والتعبئة،

ويحظ ��ر الق ��رار ممار�س ��ة �أي ن�ش ��اط يتعلق بت ��داول هذا

وتعزي ��ز تطبي ��ق منظومة االقت�ص ��ادي الدائ ��ري ،والإنتاج

املبيدات منتهية ال�صالحية وعبواتها ب�ش ��كل �آمن من �أجل

احل�ص ��ول على ت�صريح من ال�س ��لطة املخت�ص ��ة للإعالن.

الن ��وع من الزيوت دون احل�صول عل ��ى ترخي�ص بذلك من

واال�س ��تهالك امل�ستدامني.

عليه ��ا ،و�ضم ��ان املعاجلة ال�س ��ليمة والتخل� ��ص الآمن من
عال من احلماية ل�صحة الإن�سان واحليوان
توفري م�س ��توى ٍ
والبيئة.

ال�س ��لطة املخت�ص ��ة ،ويحظر ب�ش ��كل تام ا�س ��ترياد الزيوت

قواعد البيانات والأنظمة الذكية

امل�س ��تعملة ملعاجلتها �أو التخل�ص منها داخل الدولة ،ومرور

ومبوج ��ب خط ��اب النواي ��ا� ،أطل ��ق االئت�ل�اف م�ش ��روع ًا
جتريبي� � ًا يف �إم ��ارة �أبوظبي الختب ��ار الت�أث�ي�ر االقت�صادي
والبيئ ��ي للبال�س ��تيك وم ��واد التغلي ��ف والتعبئ ��ة الأخرى،

ويقت�ص ��ر نط ��اق ه ��ذا القان ��ون عل ��ى مبي ��دات الآف ��ات

�أن�ش� ��أت وزارة التغ�ي�ر املناخ ��ي والبيئ ��ة دلي�ل ً�ا الكرتوني� � ًا

الزراعي ��ة ومبي ��دات �آف ��ات ال�صح ��ة العام ��ة الت ��ي تتكون

للمبيدات امل�سجلة يف الدولة لتوفري املعلومات الالزمة حول

وذلك بهدف اخلروج بتو�صيات لت�سريع الو�صول �إىل حلول

م ��ن مبي ��دات كيميائية �أو حيوي ��ة �أو ع�ضوي ��ة ،وعلى املادة

املبي ��دات امل�صرح االجت ��ار بها وتداوله ��ا للجمهور ،وي�ضم

م�س ��تدامة للبال�س ��تيك وم ��واد التغليف والتعبئ ��ة الأخرى.

الفعال ��ة للمبيد ،واملادة امل�ضاف ��ة له حتى لو بيعت منف�صلة

الدلي ��ل يف الوقت احلايل بيانات عن حوايل  400مبيد من

ال�س ��تعمالها مع املبيد.

مبي ��دات الآفات الزراعي ��ة و�آفات ال�صح ��ة العامة ،وتقوم

ويح ��دد القان ��ون الأفع ��ال املحظ ��ور القي ��ام به ��ا ،مب ��ا يف

ال ��وزارة بتحديث ��ه ب�ص ��ورة م�س ��تمرة ،كما تق ��وم بتحديث

ذل ��ك �صناع ��ة �أو �إنت ��اج �أي نوع م ��ن املبي ��دات يف الدولة،

قوائ ��م املبيدات املحظورة ومقيدة اال�س ��تخدام.
كم��ا تطب��ق الدول��ة نظام � ًا �إلكرتوني � ًا ّ
ينظ��م العدي��د م��ن

م ��ا مل ي�صدر قرار بذلك من جمل� ��س ال ��وزراء� ،أو االجتار
116

مواد خطرة أخرى

م�شـ ـ ـ ــروع التع ـ ـ ــاون واالبت ـك ـ ــار يف جمـ ـ ــال
االقت�ص ــاد الدائــري للبال�ستي ــك

�أو ت�صدي ��ر الزي ��وت امل�س ��تعملة ب�أي و�س ��يلة دون احل�صول
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المــــــواد الكيماويـــــة

املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون

التربيد املركزي للمناطق ()District Cooling

من ��ذ ان�ضمامها التفاقي ��ة فيينا حلماية طبق ��ة الأوزون يف

وانطالق� � ًا من حر�ص دول ��ة الإمارات على تعزي ��ز التعاون

يف �إط ��ار جهودها للتح ��ول نحو اقت�ص ��اد �أخ�ضر منخف�ض

وتكف ��ي حمط ��ة تربي ��د واح ��دة لتلبي ��ة الطلب عل ��ى طاقة

ع ��ام  1989وبروتوك ��ول مونرتيال يف ع ��ام  ،1990و�ضعت

الدويل حلماية طبقة الأوزون وتعزيز املكانة املرموقة التي

الكرب ��ون ،ومواجه ��ة تداعي ��ات التغ�ي�ر املناخ ��ي وخف� ��ض

التربي ��د لع�ش ��رات املب ��اين وبقدر �أق ��ل من الطاق ��ة ودون

دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة حزمة م ��ن الإجراءات

حتتله ��ا ،ا�س ��ت�ضافت وزارة التغري املناخ ��ي والبيئة �أعمال

ا�س ��تخدام امل ��واد امل�س ��تنفدة لطبق ��ة الأوزون ،تبنت دولة

احلاج ��ة ال�س ��تخدام غازات التربي ��د التي ت�س ��تنفد طبقة

للوف ��اء بالتزاماته ��ا يف االتفاقية والربوتوك ��ول وتعديالته

"االجتم ��اع الـ  27للأط ��راف لربوتوكول مونرتي ��ال" الذي

الإم ��ارات العربية املتحدة نهج التربي ��د املركزي للمناطق

ا لأوزون.

وقرارات م�ؤمت ��رات الدول الأطراف ،وا�س ��تطاعت بجهود

عقد يف دبي يف �ش ��هر نوفمرب 2015م مب�ش ��اركة  196دولة،

�أو ما ي�سمى بـالتربيد املناطقي ،وهو عبارة عن نظام يقوم

ذاتي ��ة خال�صة ،الوفاء بالتزاماته ��ا بتحقيق احلظر الكلي

�اح الفت متثل يف �إ�ص ��دار �إعالن
وق ��د تكل ��ل االجتماع بنج � ٍ

بتوزيع طاق ��ة التربيد ،التي حتملها مي ��اه مربدة عرب خط

وق ��د �ش ��هد ا�س ��تخدام ه ��ذا الن ��وع م ��ن التربي ��د بدول ��ة
الإمارات يف ال�س ��نوات الأخرية تو�سع ًا كبري ًا ،بف�ضل وجود

للم ��واد الكلوروفلوروكربوني ��ة والهالون ��ات �ضم ��ن الإط ��ار

"م�س ��ار دبي" لإدارة امل ��واد الهيدروفلوروكربونية (،)HFCs

�أنابيب معزول حتت الأر�ض �إىل املكاتب واملباين ال�صناعية

�ش ��ركات وطنية �ضخمة ذات �سمعة وح�ضور عاملي مرموق،

الزمني املحدد بحلول ع ��ام  .2010و�أ�صدرت وزارة التغري
املناخي والبيئة ،بالتعاون مع ال�سلطات واجلهات املعنية يف
الدولة ،يف ع ��ام  2012قرار ًا تنظيمي ًا ي�س ��تهدف التخل�ص

ويع ��د هذا النجاح حجر الأ�سا� ��س للتخفيف من االنبعاثات
الكربونية لهذه املر ّكبات وحماية طبقة الأوزون باعتبارهما
ق�ضيتان ومتث�ل�ان حتدي ًا عاملي ًا.

وال�س ��كنية لتربيد الهواء الداخل ��ي للمباين داخل املنطقة.

مث ��ل ال�ش ��ركة الوطني ��ة للتربي ��د املرك ��زي (،)Tabreed

خ�صي�صا يف كل مبنى هذه
وت�س ��تخدم الوحدات امل�صممة
ً

وم�ؤ�س�س ��ة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي ()Empower

املي ��اه خلف� ��ض درجة ح ��رارة الهواء الذي مي ��ر عرب نظام

ويو�ضح ال�ش ��كل رقم ( )2-4الو�ضع احلايل لأنظمة التربيد

التدريج ��ي من املركب ��ات الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفق

ويو�ض ��ح ال�ش ��كل رق ��م

كمي ��ة امل ��واد

تكييف الهواء باملبنى.

املركزي ��ة يف الدولة

الن�س ��ب والأطر الزمني ��ة املحددة بقرار االجتماع التا�س ��ع
ع�ش ��ر للأطراف و�ص ��و ًال �إىل موعد احلظ ��ر الكلي لها عام

الهيدروكلوروفلوروكربوني ��ة امل�س ��تنفدة لطبق ��ة الأوزون
والت��ي مت التحك��م فيه��ا وفق � ًا جل��دول اخلف���ض التدريج��ي

.2040

للم ��واد امل�س ��تنفذة لطبق ��ة الأوزون.
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الثـــــروة الحيوانيــــــة
القوى الدافعة والضغوط

والبريــة والبحريــة والمناطــق الحــرة ممــا أهلهــا لتكــون مركـ ً
ـزا

تمثــل الزيــادة الســكانية والتنــوع الثقافــي والنمــو

ً
ً
رياديــا للتصديــر وإعــادة تصديــر الحيوانــات الحيــة
اقتصاديــا

االقتصــادي وتطــور حركــة الســياحة أهــم القــوى المحركــة

ومنتجاتهــا ومخلفاتهــا.

للتغيــر فــي مجــال الثــروة الحيوانيــة ،فيمــا يشــكل تغيــر أنمــاط

كمــا تمتلــك الدولــة ثــروة حيوانيــة كبيــرة ومــزارع لتربيــة

االســتهالك ،والفجــوة الغذائيــة ،ونمــو حركــة التجــارة،

الدواجــن وإنتــاج البيــض ومشــتقات الحليب يمكن االســتفادة

ً
عالميــا
ونقــص إنتــاج األعــاف المحليــة وارتفــاع أســعارها

منهــا علــى نحــو أفضــل فــي االقتصــاد وفــي تضييــق الفجــوة

والســامة الغذائيــة أهــم الضغــوط التــي تواجههــا الثــروة

الغذائيــة وذلــك مــن خــال إدمــاج البعــد االقتصــادي فــي

الحيوانيــة بدولــة اإلمــارات.

أنشــطة تربيــة الحيوانــات.

التأثيرات

االستجابة

تتمثــل أهــم التأثيــرات الناتجــة عــن قطــاع الثــروة الحيوانيــة

ازداد اهتمــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بقطــاع

فــي الرعــي الجائــر ،واألمــراض واألوبئــة الحيوانيــة ،والتخلــص

الثــروة الحيوانيــة ،حيــث تــم إصــدار مجموعــة مــن التشــريعات

مــن النفايــات ،وانبعاثــات غــازات الدفيئــة ،وارتفــاع أســعار

الم ِّ
نظمــة للصحــة والتنميــة الحيوانيــة والحجــر البيطــري
ُ

األعــاف.

الحالة

ً
أساســا
والرفــق بالحيــوان والمســتحضرات البيطريــة تمثــل
للتنميــة المســتدامة للثــروة الحيوانيــة فــي الدولــة وتطويرها.
وتتركــز جهــود الدولــة فــي هــذا المجــال علــى تطوير سياســات

تمتلــك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مقومــات متكاملــة

المحافظــة علــى الثــروة الحيوانيــة وتنظيــم عمليــة االســتغالل

مــن البنيــة التحتيــة ووســائل المواصــات المتنوعــة الجويــة

التجــاري لهــا.
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مقدمة

دول ��ة الإمارات العربية املتحدة ،وت�ش ��كل �ضغط ًا كبري ًا على

يتك��ون قط��اع ال�ثروة احليواني��ة يف دول��ة الإم��ارات م��ن عن�صرين �أ�سا�س��يني :الأول هو قط��اع الإنتاج على النط��اق التجاري الذي
يو ّف��ر منتج��ات الألب��ان الطازج��ة والبي���ض وحل��وم الدواج��ن الطازج��ة وحلي��ب الأبق��ار والإب��ل ،بينم��ا يتمث��ل الثاين بقط��اع تربية

و�س�ل�امتها وا�س ��تدامتها ،واملحافظ ��ة على مع ��دالت الأمن

وبالرغ��م م��ن �أن م�لاك القطع��ان بدول��ة الإم��ارات بات��وا
يعتم��دون يف تغذي��ة قطعانه��م عل��ى الأعالف ب�ص��ورة كبرية،
�إ ّال �أن ممار�س��ات الرع��ي اجلائ��ر ال زال��ت متار���س يف بع���ض

املوا�ش��ي التقلي��دي (غ�ير التج��اري) ،وي�س��تند كال القطاع�ين عل��ى الأع�لاف واحلب��وب امل�س��توردة والأعالف املركب��ة واجلاهزة

احليوي والوقاية من دخول الأمرا�ض احليوانية وم�س ��بباتها

املناطق .فعلى �س��بيل املثال ،ك�ش��ف تقييم �أجرته هيئة البيئة

امل�ستوردة.

عرب الإر�س ��اليات احليوانية امل�س ��توردة وحتى العابرة.

– �أبوظب��ي �أن الرع��ي اجلائ��ر يف �إمارة �أبوظبي ت�س��بب خالل

ويحظ��ى قط��اع ال�ثروة احليواني��ة برعاي��ة واهتم��ام كبريي��ن م��ن احلكوم��ة م��ن خ�لال دع��م وت�ش��جيع مرب��ي املوا�ش��ي احلي��ة يف

�أم ��ا �إنتاج العل ��ف املحلي فهو ميثل التحدي الرئي� ��س لرتبية

الدول��ة ،و�إ�ص��دار وتطوي��ر الت�ش��ريعات الالزم��ة لتنظي��م عم��ل ه��ذا القط��اع ،وتنفي��ذ برام��ج الوقاي��ة م��ن الأمرا���ض احليواني��ة
الوبائي��ة واملعدي��ة ور�صده��ا ومكافحته��ا ،ف�ض� ً
لا ع��ن تنفي��ذ برامج الوقاية والع�لاج للحيوانات العائدة لل ُمرب�ين يف الدولة .ويتم

املوا�ش ��ي يف الدول ��ة .فقد �أدى القرار اخلا� ��ص بوقف زراعة
�أعالف الرود�س املحلية قبل �سنوات �إىل زيادة االعتماد على

توف�ير خدم��ات بيطري��ة جماني��ة عل��ى م�س��توى الدول��ة ت�ش��مل العالج والتح�صني والإر�ش��اد ملالك املوا�ش��ي ،بالإ�ضاف��ة �إىل �إعداد

الأعالف امل�س ��توردة لتلبية الطلب املتزايد عليها نتيجة منو

خطط رقابية ،وتطوير �آليات ومعايري التفتي���ش واملراقبة يف املزارع املحلية وعرب املنافذ احلدودية للوقاية من دخول وانت�ش��ار

�أعداد املوا�ش ��ي واحليوانات يف الدول ��ة مبعدالت كبرية .ويف
الوق ��ت ذاته ،ميثل تذب ��ذب وارتفاع �أ�س ��عار الأعالف عاملي ًا

الدول��ة يف جم��ال ال�صح��ة احليواني��ة واحلج��ر البيطري والرف��ق باحليوان.
كم��ا تب��ذل الدول��ة جه��ود ًا كب�يرة م��ن �أج��ل زيادة �إنتاجي��ة املزارع (الإنتاج مقرون��ة بالوحدات املنتجة) وذل��ك عن طريق حتديد

حتدي ًا �آخر ال يقل �أهمية ،حيث تلعب العديد من العوامل دور ًا
مهم ًا يف هذا اجلانب مثل ت�أثريات زيادة الطلب العاملي على

التحدي��ات اخلا�ص��ة به��ذه ال�صناع��ة بالتع��اون والتكامل م��ع �إدارات املزارع احليوانية التجارية والتعام��ل معها ،وتذليل معوقات

الأعالف والتغري املناخي وا�ستخدامها كم�صادر م�ستحدثة

الإنت��اج وتوف�ير من��اذج عاملي��ة للممار�س��ات اجلي��دة لرفع معدالت الأمن احليوي وزيادة الإنتاجية وتعزيز م�س��اهمتها يف ت�ضييق

للطاقة يف بع�ض البلدان.

الأمرا���ض العاب��رة للح��دود� ،إىل جان��ب تطوي��ر وتعزي��ز �آلي��ات تب��ادل املعلوم��ات على امل�س��تويني املحلي والعاملي وتعزيز تناف�س��ية

ال�س ��لطات املعنية باملحافظة على ال�ث�روة احليوانية املحلية

الفجوة الغذائية.
 .1القوى الدافعة والضغوط

عملت الدولة على معاجلتها عرب االعتماد على اال�سترياد من

 .2التأثيرات

ي�ش��كل النم��و ال�س��كاين امل�س��تمر ال��ذي تراف��ق م��ع تغ�ير

اخلارج .ي�ضاف �إىل ذلك املوقع اال�سرتاتيجي للدولة كنقطة

كغ�يره من القطاعات ،يت�س��بب قطاع تربي��ة الرثوة احليوانية

وا�ض��ح يف �أمن��اط اال�س��تهالك ،ومن��و حرك��ة ال�س��ياحة ،وتعدد

و�صل مهمة بني ال�ش ��رق والغرب ،وجودة البنية التحتية التي
جعلت م ��ن دولة الإمارات مركز ًا عاملي� � ًا لالجتار باملنتجات

وجت��ارة امل��واد واملنتج��ات الغذائي��ة احليواني��ة بالعدي��د م��ن

 200جن�س��ية� ،أب��رز الق��وى الدافع��ة للتغي�ير يف جم��ال ال�ثروة

احليوانية ،مع ما ميثله ذلك من �ضغط على ال�سلطات املعنية

احليواني��ة� ،إذ ي�س��توجب الأم��ر توف�ير منتج��ات متنوع��ة تلبي
متطلباته��م واحتياجاته��م الغذائية اخلا�ص��ة وفق ًا لثقافاتهم

بال�صحة احليوانية ومراقبة حركة التجارة و�سالمة الأغذية.

الثقاف��ات ،حي��ث ت�س��ت�ضيف الدول��ة عل��ى �أر�ضه��ا �أك�ثر م��ن

وتف�ضيالته��م التغذوي��ة.
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وي�ش ��كل انت�ش ��ار الأوبئ ��ة والأمرا� ��ض احليوانية �أي�ض� � ًا �أحد
امل�شاغل املهمة على امل�ستوى العاملي نظر ًا لت�أثرياتها املبا�شرة

و�ش ��كلت الفجوة الغذائية ،الناجتة عن عج ��ز قطاع الإنتاج

عل ��ى الإنتاجي ��ة والإنتاج احلي ��واين ،وعلى حرك ��ة التجارة

احلي ��واين املحل ��ي ع ��ن تلبي ��ة الطل ��ب املتزايد عل ��ى املواد

باملواد واملنتجات احليوانية ،وعلى �صحة الإن�س ��ان وبالتايل

واملنتج ��ات الغذائي ��ة احليوانية� ،أحد ال�ضغ ��وط املهمة التي

على الأمن الغذائي ،وتكت�س ��ب هذه امل�س�ألة �أهمية خا�صة يف

الت�أث�يرات ال�صحي��ة واالقت�صادي��ة والبيئية.

عام��ي  2017و 2018يف انخفا���ض الغط��اء النبات��ي بن�س��بة
 %85يف منطق��ة الظف��رة و %65يف منطق��ة �أبوظب��ي وذل��ك
مبقارن��ة املوائ��ل املرعي��ة باملوائ��ل املحمي��ة .كم��ا وجد التقييم
تباين��ات كب�يرة يف وف��رة الثديي��ات والزواح��ف والالفقاريات
مع انخفا�ض الزواحف بن�س��بة  %54والثدييات بن�س��بة %51

يف مواق��ع الرع��ي التي خ�ضعت للتقيي��م يف املنطقتني مقارنة
باملوائ��ل املحمية.
•

الت�أثريات ال�صحية

مل ت�س ��جل دولة الإمارات طوال ال�س ��نوات ال�س ��ابقة حوادث
تذك ��ر جنمت ع ��ن الغ ��ذاء �أو انتق ��ال الأمرا� ��ض احليوانية
العابرة للحدود �أو امل�ش�ت�ركة بني الإن�سان واحليوان ،ويرجع
ال�س ��بب يف ذلك �إىل التدابري ال�صارمة التي تطبقها الدولة
يف جمال ال�س�ل�امة الغذائية ،غ�ي�ر �أن احتمال حدوث ذلك
ي�ش ��كل عامل قل ��ق ،خا�صة يف ظل انت�ش ��ار بع� ��ض الأمرا�ض
والأوبئ ��ة يف مناطق خمتلفة من الع ��امل ذات ال�صلة بالرثوة
احليوانية ومنتجاتها ،و�سرعة انت�شارها عرب حركة التجارة

• ت�أثريات الرعي اجلائر

الدولي ��ة ،وغريها من الو�س ��ائل عالوة عل ��ى احتمال حدوث

تعتم ��د قطعان املا�ش ��ية املحلية يف التغذية عل ��ى بع�ض �أنواع

الأمرا�ض النا�ش ��ئة �أو امل�س ��تحدثة على امل�ستوى العاملي.

النبات ��ات الطبيعية ،وهو �أمر يت�س ��بب يف تعري ��ة الرتبة من
الغطاء النباتي ،وي�ؤثر بالتايل على التنوع البيولوجي يف تلك
املناط ��ق ،مما ي�ؤدي �إىل تفاقم ت�أث�ي�ر ندرة هطول الأمطار.
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الشكل رقم ( : )3-4الزيادة المتوقعة في استخدام تبريد المناطق في الدولة

• النفايات واالنبعاثات

امل�ستوى العاملي.

 .3الحالة

تن�ش��أ النفاي��ات وانبعاث��ات غ��ازات االحتبا���س احل��راري ذات

ويف دول��ة الإم��ارات ،ال يوج��د ح�س��اب مل�س��اهمة قط��اع ال�ثروة

جمموعه��ا حالي� ًا نح��و  5مالي�ين ر�أ���س .وه��ي تتك��ون �أ�سا�س� ًا

متتل��ك دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ث��روة حيواني��ة مهم��ة

ال�صلة بالرثوة احليوانية على طول �سل�س��لة الإمداد ،وت�ش��مل

احليواني��ة يف الب�صمة الكربونية ط��وال دورة الإنتاج ،غري �أن

م��ن املاع��ز والأغن��ام والأبق��ار والإب��ل (ج��دول رق��م

ومتنوع��ة من��ت ب�س��رعة خ�لال العق��ود الثالثة املا�ضي��ة ،ويبلغ

احليوان��ات النافق��ة ،وال��روث ،وبقاي��ا الأع�لاف ،وبقاي��ا

تقري��ر ج��رد انبعاث��ات غ��ازات الدفيئ��ة  2016ي�ش�ير �إىل �أن

وت�س��تحوذ �إم��ارة �أبوظب��ي �أك�بر ن�س��بة منه��ا (ج��دول )2 - 5

احليوان��ات ،والتخم��ر املع��وي ،وغريه��ا.
ويف دول��ة الإم��ارات يت��م التعام��ل م��ع ه��ذا النوع م��ن النفايات

امل�ساهمة املبا�شرة لهذا القطاع ،الناجتة عن التخمر املعوي،
تبل��غ نح��و  %0.5تقريب � ًا م��ن جمل��ة االنبعاث��ات يف الدول��ة،

بطرق خمتلفة� ،إذ يجري حرق احليوانات النافقة يف حمارق

وبالت��ايل ف�إنه��ا ،منف�صل��ة ،قد ال ت�ش��كل م�س��ألة ذات بال.

خا�ص��ة ،فيم��ا يج��ري حتوي��ل روث املوا�ش��ي �إىل �س��ماد �أو
مورد طاقة كما جرى يف ر�أ�س اخليمة ،حيث مت حتويل �ألوف

•

الأعالف

الأطنان من روث الإبل وخلطها مع الفحم لتوفري الطاقة يف

ي�ش��كل نق���ص كمي��ات الأع�لاف على امل�س��توى العامل��ي ،نتيجة

�صناعة الإ�سمنت.
أ�م��ا انبعاث��ات غ��ازات االحتبا���س احل��راري م��ن قط��اع ال�ثروة

التغ�ير املناخ��ي �أو نق���ص املي��اه �أو حتويل ج��زء من املحا�صيل
العلفي��ة لإنت��اج وق��ود بدي��ل ،ت�أث�ير ًا بال��غ الأهمي��ة عل��ى قط��اع

احليوانية فهي تن�ش��أ ب�صورة مبا�ش��رة ب�سبب التخمر املعوي،

ال�ثروة احليواني��ة عل��ى امل�س��تويني املحل��ي والعامل��ي ،ففي دولة

�أو ب�صورة غري مبا�ش��رة ك�إنتاج العلف و�إزالة الغابات والنقل

الإمارات العربية املتحدة يعتمد قطاع الرثوة احليوانية ب�شكل

والتخزين وغريها من العمليات التي تتم خالل دورة الإنتاج

رئي���س عل��ى الأعالف امل�س��توردة .كما ي�ش��كل تذب��ذب وارتفاع
�أ�س��عار الأع�لاف ت�أث�ير ًا ال يق��ل �أهمية عل��ى هذا القطاع.

احليواين ،والتي تقدر بنحو  %9من جمموع االنبعاثات على

النوع

2014

2015

2016

2017

2018

ضأن

2,076,060

2,134,299

2,128,400

2,128,755

2,147,665

ماعز

2,182,082

2,225,532

2,244,445

2,329,732

2,395,166

أبقار*

54,025

75,197

71,378

67,454

66,634

جمال

423,757

430,372

443,568

459,971

457,526

:) 1 - 5

* ال يتضمن أعداد األبقار في مزارع األبقار التجارية
الجدول ( :)1 - 5أعداد الثروة الحيوانية بدولة اإلمارات العربية المتحدة حسب النوع والسنة

اإلمارة

النوع
ضأن

ماعز

أبقار

1,771,922

1,382,341

40,326

405,160

64,534

95,628

4,191

12,197

176,550

الشارقة

114,937

175,087

7,853

22,734

320,611

عجمان

19,820

31,924

1,937

813

54,494

أم القيوين

33,840

41,611

2,434

6,943

84,828

رأس الخيمة

85,636

339,565

5,840

9,277

440,318

الفجيرة

56,976

329,010

4,053

402

390,441

2,147,665

2,395,166

66,634

457,526

5,066,991

أبوظبي*
دبي

المجموع *

2

جمال

المجموع
3,599,749

* ال يتضمن أعداد األبقار في مزارع األبقار التجارية
الجدول ( :)2 - 5الثروة الحيوانية بدولة اإلمارات العربية المتحدة موزعة حسب النوع واإلمارة ()2018
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ويف الوق��ت نف�س��ه� ،ش��هد قط��اع الدواج��ن يف الدول��ة ازده��ار ًا
ن�س��بي ًا ،حي��ث بل��غ عدد م��زارع الدواج��ن الالح��م  25مزرعة،

الدولة ،و�أ�سهمت هذه املزارع يف ت�ضييق الفجوة الغذائية يف
حل��وم الدواجن والبي�ض وحليب الأبقار.

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺩﺑﻲ

وم��زارع البيا���ض والأمه��ات  21مزرعة موزعة يف كافة �أرجاء
2017
المنتج

2016

ﺍﻟﺪﺍﺭﺓ

ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺧﺎﻟﺪ

ﺧﻮﺭﻓﻜﺎﻥ

2015

كمية اإلنتاج

القيمة

كمية اإلنتاج

(ألف درهم)

القيمة
(ألف درهم)

كمية اإلنتاج

(ألف درهم)

ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

لحم دجاج (طن)

57,387.5

604,173.8

53,692.1

671,211.7

52,852.9

بيض مائدة (مليون)

876.8

384,962.6

971.6

376,824.9

909.7

369,155.1

حليب أبقار (طن)

242,729.0

825,429.4

180,517

428,867.4

173,494.7

421,210.6

مواليد األبقار (عدد)

20,464

36,166.5

19,430

40,984.3

18,490.0

39,644.0

سماد عضوي (طن)

228,000.6

17,051.9

97,240

16,324.0

257,742.0

18,236.2

ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﺷﺪ

/ﻣﻄﺎﺭ ﺩﺑﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺑﻲ ﻟﻠﺰﻫﻮﺭ

ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ

ﺧﻄﻢ ﻣﻼﺣﺔ

645,454.8

ﻣﻄﺎﺍﺕ

ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺔ

ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ

القيمة

7

ﻣﻄﺎﺭ ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

ﺣﺘﺎ

ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤ ﺍﺳﻰ
ﻣﻄﺎﺭ ﺩﺑﻲ
ﻗﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ
ﺩﻧﺎﺎ +

ﻧﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎ

ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻮﺮ
ﻟﻠﺤﺠﺮ ﺍﻟﺍﻋﻲ

ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ

ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﻡ

ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺧﻠﻴﻔﺔ

9

8 8
ﻣﻮﺍﻧﺊ
ﺑــــــﺔ

ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ

23

ﻣﻮﺍﻧﺊ
ﺑﺤـــﺔ

ﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ

ﺧﻄﻢ ﺍﻟﺸﻜﻠﺔ

ﻣﺪ

ﻣﻄﺎﺭ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ

ﺍﻟﻐﻮﻳﻔﺎﺕ

الجدول ( :)3 - 5كمية وقيمة اإلنتاج في المزارع التجارية حسب المنتج ()2017 - 2015
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وم��ع ذل��ك ف ��إن م�س��اهمة ه��ذا القط��اع يف الأم��ن الغذائ��ي

للتفتي���ش عل��ى الإر�س��اليات احليواني��ة ا�س��تناد ًا لت�ش��ريعات

والناجت املحلي الإجمايل ال تزال حمدودة للغاية ،الأمر الذي

حملي��ة تواك��ب �أح��دث املعاي�ير الدولي��ة و�أف�ض��ل املمار�س��ات.

ي�س��تدعي ب��ذل املزي��د م��ن اجله��د لإدم��اج البع��د االقت�ص��ادي

وقد �س��اهمت هذه املقومات يف تر�س��يخ مكانة الدولة كمركز

عل��ى نح��و �أك�بر يف عم��ل ه��ذا القط��اع لتعزي��ز ه��ذه امل�س��اهمة
م�ستقب ًال .

اقت�ص��ادي رائ��د لت�صدي��ر و�إع��ادة ت�صدي��ر احليوانات احلية

متتل��ك الدول��ة مقوم��ات متكامل��ة من البنية التحتية وو�س��ائل

ومنتجاته��ا وخملفاته��ا ،حي��ث يت��م التدقي��ق عل��ى امل�س��تندات
وفح�ص الإر�ساليات احليوانية ظاهري ًا ،ومن ثم �أخذ عينات

املوا�ص�لات احلديث��ة واملتنوع��ة اجلوي��ة والربي��ة والبحري��ة،

لإجراء الفحو�ص املخربية يف املختربات املعتمدة للت�أكد من

�إ�ضاف��ة �إىل املناط��ق احل��رة لتخزي��ن املنتج��ات احليواني��ة
ومناف��ذ حدودي��ة متخ�ص�ص��ة يبل��غ عدده��ا  23منف��ذ ًا يتوفر

�س�لامتها وخلوه��ا م��ن الأمرا���ض احليواني��ة .وال يت��م الإفراج
عنه��ا �إ ّال بع��د ظه��ور النتائ��ج املخربي��ة الت��ي ت�ؤك��د �س�لامتها.

به��ا حماج��ر بيطرية ب�إجم��ايل  9حماجر ،كما ت�ضم كفاءات

وتعت�بر ه��ذه الإج��راءات ج��زء ًا م��ن منظوم��ة متكامل��ة م��ن

فنية مدربة للتعامل مع احلاالت وفق �إجراءات عمل موحدة

�إج��راءات احلج��ر البيط��ري.

شكل (  : )1 - 5التوزيع الجغرافي للمنافذ الحدودية والمحاجر البيطرية

يحت��ل امل��وروث الثق��ايف ذو ال�صل��ة بال�ثروة احليواني��ة مكان��ة

وكذل��ك احل��ال بالن�س��بة للرف��ق باحلي��وان ،حي��ث تزخ��ر

مهم��ة يف دول��ة الإم��ارات ،حي��ث حتظ��ى اخلي��ل واجلم��ال

الإم��ارات ب ��إرث عري��ق يف ه��ذا اجلان��ب عززت��ه ب�إ�ص��دار
جمموعة من الت�شريعات املالئمة حت�سب ًا ملواجهة التجاوزات

املواطنني الذين ي�س��تخدمونها على نطاق وا�س��ع يف الأن�ش��طة

الت��ي ق��د تن�ش��أ نتيج��ة التنوع الثقايف الوا�س��ع لل�س��كان يف دولة

الرتاثي��ة والريا�ضي��ة.

الإم��ارات ،م��ن �أبرزه��ا القان��ون االحت��ادي رق��م ( )16ل�س��نة

وال�صق��ور وبع���ض الأن��واع الأخ��رى باهتم��ام بال��غ م��ن قب��ل

 ،2007املع��دل بالقان��ون االحت��ادي رق��م ( )18ل�س��نة .2016

129

تقريـر حالة البيئـــــة لدولة اإلمارات العربية المتحدة  -اإلصدار الثاني 2020

 .4االستجابة

طاع��ون اخلي��ل االفريق��ي ( )AHSوالطاع��ون البقري خطوة

القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  2017ب�ش�أن امل�ستح�ضرات

الت��ي تعتم��د عل��ى ا�س��تخدام الذكاء اال�صطناع��ي والتقنيات

ترتك��ز اجله��ود الت��ي تبذله��ا الدول��ة لال�س��تجابة لل�ضغ��وط

مهم��ة يف ه��ذا االجت��اه.

البيطري��ة ،والقان��ون االحت��ادي رق��م ( )8ل�س��نة

2013

الرقمي��ة احلديث��ة لتطوي��ر خوارزمي��ة ريا�ضي��ة تتكام��ل

ب�ش��أن الوقاي��ة م��ن الأمرا���ض احليواني��ة املعدي��ة والوبائي��ة

م��ع نظ��ام تعري��ف وت�س��جيل ال�ثروة احليواني��ة يف �إم��ارة

ومكافحتها ،والقانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  2017ب�ش�أن

�أبوظب��ي لتحدي��د �أولوي��ة حت�ص�ين ال�ثروة احليواني��ة �ض��د

مزاول��ة مهن��ة الط��ب البيطري ،والقانون االحتادي رقم ()7

مر���ض طاع��ون املج�ترات ال�صغ�يرة .و�س��يتيح تنفي��ذ ه��ذه

ل�س��نة  2015ب�ش ��أن مكافح��ة امل��واد املحظ��ورة يف جم��ال

املب��ادرة الفر�ص��ة للتعجي��ل بالق�ض��اء عل��ى مر���ض طاع��ون

ريا�ض��ة �س��باقات اخلي��ل والفرو�س��ية ،والقان��ون االحت��ادي

املج�ترات ال�صغ�يرة وا�س��تئ�صاله ،مبا يتما�ش��ى م��ع �أهداف

رقم ( )10ل�س��نة  2015ب�ش��أن �س�لامة الغذاء ،بالإ�ضافة �إىل

اخلط��ة الوطني��ة لل�صحة احليوانية واال�س�تراتيجية العاملية

القان��ون االحت��ادي رق��م ( )22ل�س��نة  2016ب�ش ��أن حي��ازة

ال�س��تئ�صال املر���ض بحل��ول .2030

والتحدي��ات الت��ي تواج��ه قط��اع ال�ثروة احليواني��ة على تطوير
�سيا�س��ات املحافظ��ة وتنظي��م عملية اال�س��تغالل التج��اري لها
لتعزيز م�ساهمتها يف ت�ضييق الفجوة الغذائية ويف االقت�صاد
الوطن��ي وزي��ادة انخ��راط القط��اع اخلا���ص يف ه��ذا املج��ال،
وذلك من خالل تطبيق مبادئ ا�سرتاتيجية الإدارة املتكاملة
حلماي��ة وتنمي��ة ال�ثروة احليواني��ة ،ورف��ع مع��دالت الأم��ن
احلي��وي ،وتطوي��ر وتنفيذ برامج الوقاي��ة ومكافحة الأمرا�ض
امل�ش�تركة مع الإن�س��ان والأمرا�ض العابرة للحدود والأمرا�ض
املنقول��ة ع�بر الغ��ذاء ،بالإ�ضاف��ة �إىل تطوي��ر �آلي��ات ومعاي�ير
التفتي�ش واملراقبة يف املزارع املحلية وعرب املنافذ احلدودية،
وو�ض��ع وتعزي��ز �آلي��ات تبادل املعلومات على امل�س��تويني املحلي
والعاملي� ،إىل جانب تطوير الو�سائل والربامج الداعمة لقدرة
الدول��ة يف احل�ص��ول عل��ى االعتم��ادات العاملي��ة للمخت�برات
البيطرية.
•

اخلطة الوطنية لل�صحة احليوانية

ولتعزي��ز ه��ذا التوج��ه ،اعتم��دت الدول��ة اخلط��ة الوطني��ة
لل�صح��ة احليواني��ة  ،2025 -2016والت��ي ت�س��تهدف �أربع��ة
م��ن الأمرا���ض الوبائي��ة ذات الأولوية والت�أث�ير االقت�صادي،
وه��ي :احلم��ى القالعي��ة ،وطاع��ون املج�ترات ال�صغ�يرة،
والربو�س��يال ،وج��دري ال�ض ��أن واملاع��ز .وتت�ضم��ن اخلط��ة
�أن�ش��طة حت�ص�ين احليوان��ات ،والتق�ص��ي ع��ن الأمرا���ض،
وتقيي��م عملي��ة التح�ص�ين ،وهيكلي��ة عملي��ة املكافح��ة،
وا�س��تيفاء متطلب��ات املنظم��ات الدولي��ة لإع�لان خل��و الدولة
منه��ا .وميث��ل قب��ول مل��ف الدول��ة املق��دم للمنظم��ة العاملي��ة
لل�صح��ة احليواني��ة للح�ص��ول على �ش��هادة اخلل��و من مر�ض
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• م�شروع اخلطة الوطنية ملقاومة امليكروبات
للم�ضادات احليوية وخططها التنفيذية
بالتن�س��يق م��ع وزارة ال�صح��ة ووقاي��ة املجتم��ع ،انته��ت وزارة
التغري املناخي والبيئة ،بالتعاون مع �ش��ركائها يف ال�س��لطات
املحلي��ة املخت�ص��ة ،م��ن �إع��داد ال�ش��ق البيط��ري م��ن اخلط��ة
الوطني��ة ملقاوم��ة امليكروب��ات للم�ض��ادات احليوي��ة ،وحتديد
الأن�ش��طة والأط��ر الزمنية لتنفيذها.
وته��دف ه��ذه اخلط��ة �إىل تر�ش��يد ا�س��تخدام امل�ض��ادات
احليوي��ة وجتن��ب املخاط��ر املرتتب��ة عل��ى �س��وء ا�س��تعمالها

احليوان��ات اخلط��رة ،والقان��ون االحت��ادي رق��م ( )18ل�س��نة
 2016ب�ش ��أن الرف��ق باحلي��وان .و�ص��درت يف الوق��ت نف�س��ه
جمموع��ة م��ن الق��رارات التنظيمي��ة املنفذة لتل��ك القوانني.

وجتن��ب فق��دان فعاليته��ا نتيج��ة تزايد ق��درة اجلراثيم على

•

مقاومته��ا .وترتك��ز اخلط��ة على خم�س��ة حماور ت�ش��مل :رفع

تت��وىل مراك��ز الإر�ش��اد البيط��ري احلكومي��ة املنت�ش��رة يف

م�ستوى الوعي والتثقيف وتعزير نهج ال�صحة الواحدة فيما

الدولة تقدمي خدمات الإر�شاد والتح�صني والعالج املجانية

يتعل��ق مبقاومة امليكروب��ات للم�ضادات احليوية ،و�إجراءات

للموا�ش��ي احلية ،حيث ت�س��تهدف اللقاحات املطبقة خم�س��ة

التق�ص��ي ع��ن امل�ض��ادات احليوي��ة يف قطاع��ات البيط��رة

م��ن �أه��م الأمرا���ض ذات الت�أث�ير االقت�ص��ادي والتج��اري

والزراع��ة والبيئ��ة والغ��ذاء ،وتنفي��ذ برام��ج الوقاي��ة وتوف�ير

وه��ي (لق��اح احلم��ى القالعي��ة ،ولق��اح طاع��ون املج�ترات

بدائ��ل للم�ض��ادات احليوي��ة ،وتنظي��م ا�س��تخدام امل�ض��ادات

ال�صغ�يرة ،ولق��اح ج��دري الأغن��ام واملاع��ز ،ولق��اح االلتهاب

احليوي��ة م��ع �ضم��ان اجل��ودة املنا�س��بة مل�ض��ادات اجلراثي��م

الرئ��وي البل��وري يف املاع��ز  ،CCPPولق��اح الت�س��مم الدم��وي

امل�س��تخدمة� ،إ�ضاف��ة �إىل تعزي��ز البح��ث العلم��ي.

واملع��دي) ،كم��ا ت�ش��مل اخلدم��ات العالجي��ة للأمرا���ض

•

الإطار الت�شريعي

ميث��ل الإط��ار الت�ش��ريعي �إح��دى الركائ��ز الأ�سا�س��ية الت��ي
ت�س��تند �إليه��ا جه��ود تنمي��ة ال�ثروة احليواني��ة ،وق��د �ص��درت
يف ال�س��نوات القليل��ة املا�ضي��ة جمموع��ة م��ن القوان�ين
والت�ش��ريعات املنظم��ة له��ذا القط��اع ،ترك��زت يف �أغلبه��ا
عل��ى اجلوان��ب املتعلقة بال�س�لامة وال�صح��ة احليوانية ،مثل

خدمات الإر�شاد البيطري والعالج

ال�س��ارية غ�ير الوبائي��ة .وتق��وم املن�ش��آت البيطري��ة التابع��ة
للقط��اع اخلا���ص ،املرخ�ص��ة م��ن قب��ل ال�س��لطات املخت�ص��ة،
ب��دور مه��م يف ه��ذا اجلان��ب.
ويف الإط��ار نف�س��ه� ،أطلق��ت هيئ��ة �أبوظب��ي للزراع��ة
وال�س�لامة الغذائي��ة يف �ش��هر �أغ�سط���س  ،2019مب��ادرة
التح�ص�ين الذك��ي �ض��د مر�ض طاعون املج�ترات ال�صغرية،

إنشــاء مكتــب إقليمــي للمنظمة
العالميــة للصحــة الحيوانيــة فــي
أبوظبــي

وافقــت الجمعيــة العامــة للمنظمــة

العالميــة للصحــة الحيوانيــة فــي اجتماعهــا
الـــ  87الــذي عقــد فــي باريــس فــي شــهر
مايــو  2019بإجمــاع الــدول األعضــاء علــى

إنشــاء مكتــب إقليمــي فــي العاصمــة
أبوظبــي ،تغطــي خدماتــه منطقــة الخليــج
واليمــن ،ووقعــت دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة والمنظمــة العالميــة للصحــة
الحيوانيــة خطــاب نوايــا فــي هــذا الشــأن

خــال االجتمــاع الخامــس عشــر للجنــة
اإلقليميــة لمنطقــة الشــرق األوســط
الــذي عقــد فــي أبوظبــي فــي شــهر
نوفمبــر .2019

وســوف تتركــز اهتمامــات المكتــب علــى

تطويــر سياســات واســتراتيجيات وخطــط

تنميــة الثــروة الحيوانيــة واســتدامتها فــي

دول اإلقليــم ،وتعزيــز حركــة التجــارة.
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الأمرا���ض احليواني��ة ،والتي ت�ش��مل مر���ض احلمى القالعية،

كم��ا ح�ص��ل املخت�بر عل��ى اعتم��اد ع��دد م��ن ال��دول لت�صدير

الت�شخي�ص املخربي للأمرا�ض احليوانية يف الدولة ،باعتباره
الو�س��يلة الأوىل عاملي� ًا للت�ش��خي�ص الت�أكي��دي للأمرا���ض التي

والربو�س��يال ،والل�سان الأزرق ،وطاعون املجرتات ال�صغرية،
ونظري ال�س��ل ،كما مت م�ؤخر ًا �إ�ضافة اعتماد فح�ص انفلونزا

احليوان��ات احلي��ة ،فق��د اعتم��ده االحت��اد الأوروب��ي لإج��راء

الإج��راءات وترقي��ة املعاي�ير الت��ي تلب��ي متطلب��ات املنظم��ة،
متهي��د ًا حل�صول��ه عل��ى االعتم��اد العامل��ي كمرك��ز تع��اون

خم�س��ة فحو�ص��ات لأمرا���ض اخلي��ل املعتم��دة يف التج��ارة

مرجع��ي لأمرا���ض الإب��ل ل��دى املنظم��ة (Collaborating

الطي��ور ع��ايل ال�ض��راوة ( H5و  H7و )H5N1 ,H9N1ليك��ون

يت��م اال�ش��تباه به��ا �أو ت�ش��خي�صها حقلي � ًا ،وبرام��ج التق�ص��ي

بذل��ك �أول خمت�بر يف الدول��ة يت��م اعتم��اده له��ذا الغر���ض من

الدولي��ة لت�صدي��ر اخلي��ل من دولة الإمارات والدول الأخرى
املعتم��دة يف الإقلي��م م��ن قب��ل االحت��اد ،ومت اعتم��اده �أي�ض� ًا

 )Center for Camel Diseasesليك��ون بذل��ك �أول خمت�بر
م��ن نوع��ه يف الإقلي��م.

وامل�سح للأمرا�ض احليوانية باال�ستناد �إىل املرجعيات العاملية
املُو�صى بها من قبل املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية ب�ش�أن
طرق الفح�ص و�أنواع املنظومات الت�شخي�صية وفق ًا للهدف.

قب��ل الهيئة الربيطانية لالعتم��ادات (.)UKAS

لفح���ص م�س��توى املناع��ة لتح�ص�ين مر���ض داء الكل��ب

وق��ادت هيئ��ة �أبوظب��ي للزراع��ة وال�س�لامة الغذائي��ة

ويعت�بر املخت�بر املرك��زي لأبح��اث الط��ب البيط��ري( )CVRL

للقط��ط وال��كالب لغر���ض ت�صدي��ر هذه احليوان��ات من دول

اجله��ود الت��ي �أف�ض��ت �إىل �إن�ش��اء "�ش��بكة ال�ش��رق الأو�س��ط

يف دب��ي �أح��د  3خمت�برات مرجعي��ة عل��ى م�س��توى الع��امل

املنطق��ة.

لأمرا���ض الإب��ل" ( )CAMENETالت��ي تعم��ل حت��ت مظل��ة

وق��د ح�صل��ت املخت�برات البيطري��ة الوطني��ة التابع��ة ل��وزارة

ملر���ض الرع��ام ،كم��ا يعت�بر املخت�بر املرجع��ي الوحي��د عل��ى
امل�س��توى العامل��ي ملر���ض جدري اجلم��ال ،ومت اعتماده م�ؤخر ًا

ويق��وم خمت�بر �أبوظب��ي للزراع��ة وال�س�لامة الغذائية بتنفيذ

املنظم��ة العاملي��ة لل�صح��ة احليواني��ة لتعزي��ز التع��اون الفن��ي

م�شروع تو�أمة مع �أحد املختربات الإيطالية ،املعتمد كمخترب

الإقليم��ي يف كل م��ا يتعل��ق ب�أمرا���ض الإب��ل وتطوير اخلربات

موا�صفات الأيزو  ISO17025من الهيئة الربيطانية العتماد

من قبل املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية ك�أحد املختربات
املرجعي��ة عاملي� ًا ملر�ض الربو�س��يال .

مرجع��ي لأمرا���ض الإب��ل م��ن قب��ل املنظم��ة العاملي��ة لل�صح��ة

الفني��ة واخلدماتي��ة ملخت�برات ال��دول الأع�ض��اء يف الإقلي��م.

احليواني��ة .و�س��تتيح ه��ذه التو�أم��ة ملخت�بر �أبوظب��ي تطوي��ر

وتت��وىل الهيئ��ة �إدارة ه��ذه ال�ش��بكة.

ت�شخي�ص الأمرا�ض احليوانية

�إىل جان��ب ذل��ك ،توا�ص��ل الدول��ة م�س��اعيها لتطوي��ر منظومة

التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة عل��ى ع��دة اعتم��ادات دولي��ة بح�س��ب
املختربات ( ،)UKASوذلك يف جمال فحو�صات الك�شف عن

1to3 OIE Reference labs
4to9 OIE Reference labs
10to20 OIE Reference labs
More than 20 OIE Reference labs
No OIE Reference labs

شكل رقم (  : ) 2 - 5التوزيع الجغرافي للمختبرات المرجعية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
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كم��ا �أ�ص��درت ال��وزارة ق��رر ًا ب�ش ��أن ا�س��تيفاء املن�ش ��آت

وا�س��تناد ًا �إىل القان��ون ،مت اعتم��اد النظ��ام الوطن��ي للإن��ذار

امل�ص��درة حللي��ب الن��وق ومنتجات��ه ملتطلب��ات االحت��اد

ال�س��ريع للأغذي��ة ،ونظ��ام الرقاب��ة عل��ى الأغذي��ة امل�س��توردة

الأوروب��ي .وق��د �أت��اح ذلك ل�ش��ركات الألبان املحلي��ة �إمكانية

لأغرا���ض غ�ير جتاري��ة .كم��ا مت �إط�لاق النظ��ام الإلك�تروين

ت�صدي��ر منتجاته��ا م��ن حلي��ب الن��وق �إىل دول االحت��اد

لم��ن البيولوج��ي يف ع��ام  ،2019للر�ص��د
للإن��ذار املبك��ر ل أ

الأوروب��ي وغريه��ا م��ن دول الع��امل.

والإب�لاغ املبك��ر ع��ن املخاط��ر البيولوجي��ة ذات ال�صل��ة

•

ال�سالمة الغذائية

باملنتجات الغذائية ،احليوانية والنباتية ،مبا ي�ضمن �س��رعة
اال�س��تجابة له��ا ومعاجلته��ا.

تكت�س��ب ال�س�لامة الغذائي��ة اهتمام � ًا م�ضاعف � ًا يف دول��ة

ولت�س��هيل حرك��ة التج��ارة الداخلي��ة بامل��واد واملنتج��ات

الإمارات العربية املتحدة ،لكونها تعتمد يف تلبية احتياجاتها

الغذائي��ة ،مب��ا فيه��ا املنتج��ات احليواني��ة� ،أن�ش ��أت دول��ة

عل��ى املنتج��ات الغذائي��ة امل�س��توردة م��ن ع�ش��رات ال��دول يف
العامل ،ولكونها ت�شكل مركز ًا عاملي ًا للتجارة باملواد واملنتجات

ا إلم��ارات البواب��ة الذكي��ة االحتادي��ة لتج��ارة امل��واد الغذائي��ة
املعروفة با�سم «زاد» ،وهي عبارة عن نظام �إلكرتوين يوفر

الغذائي��ة .وق��د ط��ورت دولة الإم��ارات �سيا�س��اتها و�إجراءاتها

ل�ش��ركات جتارة الأغذية خدمة ت�س��جيل �ش��ركاتهم ،والبحث

املتعلق��ة بال�س�لامة الغذائي��ة ،ف�ص��در يف ع��ام  2015القان��ون

عن الأ�صناف الغذائية امل�سجلة ،كما يتيح لهم احل�صول على

االحت��ادي رق��م ( )10يف �ش��أن �س�لامة الأغذي��ة تالها �صدور

�ش��هادة ع��دم ممانع��ة لتحوي��ل ال�ش��حنات الغذائية م��ن �إمارة

الالئح��ة التنفيذي��ة يف ع��ام .2017

�إىل �أخ��رى ،واحل�ص��ول عل��ى بيان��ات اجلمعي��ات الإ�س�لامية

ويه��دف القان��ون ب�ص��ورة �أ�سا�س��ية �إىل �ضم��ان �س�لامة

واملذاب��ح املعتم��دة م��ن وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة .وق��د
�أ�ص��درت ال��وزارة يف ع��ام  2018قرار ًا وزاري ًا باعتماد البوابة

ال�سل�س��لة الغذائي��ة للتحق��ق م��ن �صالحيت��ه وحماي��ة �صح��ة

الذكي��ة كنظ��ام وطن��ي العتم��اد وت�س��جيل الأغذي��ة ،وحتدي��د

امل�ستهلك من خالل �إزالة �أو احلد من كافة املخاطر املرتبطة

متطلب��ات و إ�ج��راءات ت�س��جيل واعتم��اد الأغذي��ة بالدول��ة.

بالغ��ذاء ،مب��ا يف ذل��ك الغذاء ال�ضار بال�صحة �أو املغ�شو���ش �أو
املُ�ض ّلل �أو الفا�سد �أو غري املالئم ،ف�ض ًال عن �ضمان و�سالمة

ميك��ن االط�لاع عل��ى تفا�صي��ل �أوف��ى ح��ول ه��ذا اجلان��ب يف

و�صح��ة العل��ف املت��داول .وي�س��ري نط��اق تطبي��ق القان��ون على

الف�ص��ل ال�ساد���س ،ال�ثروة الزراعي��ة.

ومالءم��ة الغ��ذاء املت��داول ومراقبت��ه خ�لال كاف��ة مراح��ل

امل��واد واملنتج��ات الغذائي��ة املحلي��ة وامل�س��توردة.
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الثـــــروة الزراعيـــــة
القوى الدافعة

الحــــالـــــة

تشــمل القــوى الدافعــة التزايــد والتنــوع الســكاني الــذي

ً
ً
ملحوظــا،
نمــوا
شــهدت المســاحات الزراعيــة فــي الدولــة

شــهدته الدولــة وارتفــاع مســتويات الدخــل وزيــادة الطلــب

اســتطاعت مــن خاللــه تحقيــق نســب معقولــة مــن االكتفــاء

علــى الغــذاء كمـ ًـا ونوعـ ًـا  ،كمــا تشــمل العوامــل البيئيــة ال

الذاتــي لبعــض المحاصيــل ،والمســاهمة فــي تضييــق الفجــوة

ســيما التربــة والميــاه.

الغذائيــة ،كمــا شــهد القطــاع الزراعــي دخــول أنمــاط زراعيــة

الضغوط

تشــمل الضغوطــات التــي تواجــه القطــاع الزراعــي فــي دولــة

اإلمــارات ضغوطــات طبيعيــة مثــل نــدرة الميــاه الجوفيــة
والســطحية وارتفــاع ملوحتهــا واســتنزافها ،وكذلك محدودية
مســاحة األراضــي المالئمــة للزراعــة وارتفــاع ملوحــة التربــة
وتدنــي خصوبتهــا ،إضافــة إلــى الظــروف المناخيــة الصحراويــة.
كمــا يواجــه القطــاع الزراعــي العديــد مــن الضغوطــات

حديثــة ومســتدامة.

التأثيرات
تتمثــل أهــم التأثيــرات فــي اســتنزاف مخــزون الميــاه الجوفــي،
وتملــح التربــة ،والفاقــد مــا بعــد الحصــاد ،والنفايــات.

االستجابات

البشــرية مثــل ارتفــاع تكاليــف الــري وزيــادة الطلــب علــى

عملــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى وضــع خطــط

الغــذاء والحاجــة إلــى المحافظــة علــى بعــض مكونــات

وبرامــج للتغلــب علــى الضغــوط والتأثيــرات التــي تواجــه

القطــاع الزراعــي كإرث وطنــي والتكاليــف المرتبطــة بذلــك.

القطــاع الزراعــي بمــا يضمــن اســتدامته ،وبأقــل أثــر بيئــي
مــع تحقيــق مســتوى أمــن غذائــي أفضــل ،وتضمنــت الخطــط
والبرامــج إعــداد سياســة دولــة اإلمــارات للتنــوع الغذائــي
واالســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الغذائــي واســتراتيجية األمــن

ً
ومســتدامة،
المائــي ،وتبنــي أنمــاط زراعيــة ذكيــة
مناخيــا ُ
إضافــة إلــى زيــادة انخــراط القطــاع الخــاص فــي القطــاع
الزراعــي.
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مقدمة

 .1القوى الدافعة والضغوط

ن�ش�أت الزراعة يف دولة االمارات العربية املتحدة كن�شاط قدمي ميار�س يف بع�ض مناطق الدولة مثل ر�أ�س اخليمة ،والفجرية،

�إن التزايد ال�سكاين الذي �شهدته الدولة والذي بلغ

املحلي لت�ضييق الفجوة الغذائية يف ظل هذين العاملني،

والعني ،كما ظهرت يف بع�ض الواحات مثل واحة ليوا ،لكنها اقت�صرت على ب�ساتني النخيل التي تغذيها الينابيع والأفالج
والآبار� .إ ّال �أن الزراعة �شهدت تطور ًا �سريع ًا مع اكت�شاف النفط وت�أ�سي�س االحتاد ،وتبني �سيا�سة التخ�ضري منذ عام .1971

ن�سمة ح�سب تقديرات عام  ،2017والتنوع

(حمدودية املياه والأرا�ضي الزراعية) ،ميثل التحدي

9,304,277

�ضغط ال يقل �أهمية .ولذلك ،ف�إن زيادة الإنتاج الزراعي

الثقايف وتنوع رغبات امل�ستهلكني وارتفاع م�ستويات الدخل

الأبرز لقطاع الزراعة يف دولة الإمارات.

وعلى الرغم من حمدودية املوارد الطبيعية وندرة املياه ،و�صعوبة الظروف البيئية� ،أ�صبحت الزراعة ن�شاط ًا اقت�صادي ًا يعتمد

والقدرة ال�شرائية� ،إ�ضافة �إىل منو حركة ال�سياحة كان لها
�أثر كبري يف زيادة الطلب على الغذاء ،ك ّم ًا ونوع ًا .وبالتايل

 .2الحالـــــة

اهلل ثراه -امل�شهورة (�أعطوين زراعة� ..أ�ضمن لكم ح�ضارة) الدور الكبري يف تطور وتنمية قطاع الزراعة يف الدولة ،الأمر
الذي �ساهم يف تعزيز الأمن الغذائي باعتباره واحد ًا من الأهداف اال�سرتاتيجية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

ف�إن تلبية الطلب ،مع املحافظة على جودة الغذاء و�سالمته

تعترب الزراعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة فريد ًة من

يف ظل ظروف مناخية غري مواتية ،ميثل القوة الرئي�سية

نوعها؛ �إذ �أنها تتم يف بيئة �صعبة وتخ�ضع لت�أثريات ظاهرة

واليوم حتتل دولة الإمارات العربية املتحدة اليوم املركز الـ 21يف م�ؤ�شر الأمن الغذائي العاملي  2019ال�صادر عن وحدة

الدافعة املحركة للتغيري يف القطاع الزراعي.

املعلومات االقت�صادية يف جملة «�إيكونومي�ست» قافزة بذلك ع�شرة مراكز ،وذلك يف �أكرب حت�سن منذ �إطالق امل�ؤ�شر.

وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتعدد ال�ضغوط والتحديات التي

التغي املناخي ب�صورة متزايدة.
ّ
ونظر ًا للم�ساحة املحدودة للأرا�ضي الزراعية وموارد

يواجهها القطاع الزراعي يف دولة الإمارات ،وت�شمل �شح

املياه ،وبالتايل �صغر حجم الإنتاج ،ت�ستمر الدولة يف

امل�صادر املائية ،وحمدودية الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة،

االعتماد ب�شكل كبري على اال�سترياد يف تلبية الطلب

وارتفاع تكاليف الإنتاج ،والفاقد ما بعد احل�صاد ،والآفات

املتزايد لل�سكان من املواد واملنتجات الغذائية ،حيث

الزراعية ،و�سالمة الغذاء .غري �أن حمدودية مياه الري

ت�شكل املنتجات امل�ستوردة حوايل  ،87%مما يفر�ض �أعبا ًء
متزايدة على �أجهزة الرقابة و�سالمة الأغذية.

على ا�ستخدام �أحدث التقنيات .وقد كان ملقولة الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان – طيب

ميثل �أبرز هذه ال�ضغوط ،فدولة الإمارات تقع يف نطاق
الأرا�ضي اجلافة ،التي تت�سم بارتفاع درجة احلرارة
وزيادة معدل التبخر وقلة هطول الأمطار وندرة جماري
املياه العذبة الطبيعية املتجددة ،وبالتايل ف�إن عبء
ري امل�ساحات الزراعية يقع ب�شكل رئي�سي على خمزون
املياه اجلويف ،الذي تعر�ض ل�ضغط حاد ظهرت �آثاره يف
اال�ستنزاف الوا�ضح لهذا املخزون (�أنظر الف�صل الثامن،
املوارد املائية) ويف زيادة م�ستويات متلح الرتبة .يف حني
حتد درجة احلرارة العالية وارتفاع ن�سبة التبخر من
اال�ستفادة من مياه الأمطار القليلة �أ�ص ًال .ومن املتوقع
�أن تُفا ِقم ظاهرة التغري املناخي احلايل من حدة هذه

138

ال�ضغوط.
ويف الوقت نف�سه ف�إن حمدودية الأرا�ضي الزراعية،

شكل رقم ( : )1 - 6قيمة األغذية المستوردة والمصدرة والمعاد

التي ت�شكل ن�سبة �ضئيلة من م�ساحة الدولة ،متثل عامل

تصديرها ()2017
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ولتعزيز قطاع الزراعة املحلي �أر�ست دولة االمارات عدد ًا

الثــــــروة الزراعيـــــــــــة

ال�سوق املحلي خالل فرتات الذروة.

المجموع

من ال�سيا�سات الزراعية يف ال�سنوات الأخرية لتطوير

السنة

منوذج اقت�صادي متوازن ،ما �أعطى دفعة قوية للقطاع

و�شهد القطاع الزراعي تطور ًا ملحوظ ًا حيث ارتفع عدد

الزراعي وعزز دوره يف عملية التنمية مبا يتنا�سب مع

ليبلغ �أكرث من

املزارع من � 4آالف مزرعة عام
� 30ألف مزرعة عاملة حالي ًا ،ومب�ساحة كلية ت�صل �إىل

من جهة �أخرى .وبذلك ا�ستطاعت الدولة �أن حتقق
ن�سب ًا عالية من االكتفاء الذاتي يف العديد من املحا�صيل

هكتار،

وب�إنتاجية زادت عن حوايل  1,090,774طن .ومل يقت�صر

الزراعية مثل التمور ( ،)100%وجزئي ًا يف حما�صيل

الأمر على زيادة امل�ساحات الزراعية و�إمنا امتد لي�شمل

�أخرى ،بل �أن بع�ض املحا�صيل تتجاوز م�ستويات الطلب يف

التنوع يف املحا�صيل.

املوارد الطبيعية املتوفرة من جهة ،وعدم الإ�ضرار بالبيئة

1971

103,490

هكتار ،املزروع منها فعليا

52474

*2014

254,014

899,222

2,283,802

2015

518,189

986,888

3,525,025

2016

502,009

1,108,460

3,944,436

2017

560,664

1,239,639

3,966,385

2018

524,735

1,090,774

3,621,678

جدول رقم ( : )2 - 6توزيع استخدام األراضي الزراعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عام  2018حسب اإلمارة ونوع المحصول (دونم مربع)
* البيانات ال تشمل أشجار الفاكهة في إمارة أبوظبي لعام 2014

ومواكب ًة للتغريات التي طر�أت على املوارد الطبيعية،
وخ�صو�ص ًا املياه ،فقد مت تبني عدد من ال�سيا�سات التي

ت�ستحوذ زراعة النخيل على اهتمام خا�ص ،وت�شكل جزء ًا
من املوروث احل�ضاري يف الدولة .وت�ستحوذ �أي�ض ًا على

تهدف �إىل املحافظة على املوارد ،وانخف�ضت ،نتيجة لذلك
م�ساحة الأرا�ضي املزروعة ببع�ض املحا�صيل اعتبار ًا من

الن�صيب الأكرب من امل�ساحة والقيمة واملياه امل�ستخدمة
يف الزراعة ،وتعترب دولة الإمارات واحد ًة من �أهم الدول

عام  ،2000فعلى �سبيل املثال� ،أدت ال�سيا�سة اخلا�صة

املنتجة للتمور على ال�صعيد العاملي ،ويزيد عدد �أنواع
الرطب والتمور التي تتم زراعتها بدولة الإمارات عن 120

نوع ًا.

نوع المحصول

أبوظبي

دبي

الشارقة

عجمان

أم
القيوين

رأس
الخيمة

الفجيرة

أشجار فاكهة

272,322

15,810

39,290

5,975

6,714

31,724

21,393

393,228

62,575

3,177

6,690

1,560

2,736

13,594

3,652

93,984

خضروات

20,311

1,765

5,440

501

603

14,607

3,326

46,554

بوقف زراعة الرود�س يف �إمارة �أبوظبي �إىل تقل�ص امل�ساحة

أراضي بور للراحة

265,875

1,725

9,384

2,047

1,272

18,991

5,254

304,548

أشجار حرجية

16,701

760

576

479

153

145

115

18,929

املزروعة به من  24,780هكتار عام � 2009إىل  4,879هكتار
يف عام  ،2018ور ّكزت تلك ال�سيا�سات يف الوقت نف�سه

أراضي أخرى

112,084

21,645

17,568

12,279

4,582

5,424

4,071

177,653

المجموع

749,868

44,882

78,949

22,842

16,059

84,486

37,811

1,034,897

وأعالف

جدول رقم (  : ) 1 - 6توزيع استخدام األراضي الزراعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عام 2018
حسب اإلمارة ونوع المحصول (دونم مربع)
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المساحة (دونم)

المجموع

محاصيل حقلية

ويف الوقت نف�سه وا�صل الإنتاج املحلي منوه ،حيث ارتفعت

قيمته من نحو  2.3مليار درهم �إىل  3.6مليار درهم تقريب ًا

م�ساحة الأرا�ضي املزروعة من � 254ألف دومن يف عام 2014

يف الفرتة نف�سها كما يبني اجلدول ( .)2 - 6ومع ذلك ف�إن

�إىل � 524ألف دومن يف عام  ،2018فيما ارتفع الإنتاج من

م�ساهمة هذا القطاع يف الأمن الغذائي والناجت املحلي

حوايل � 900ألف طن �إىل حوايل  1.1مليون طن ،وارتفعت

الإجمايل ال زالت منخف�ضة.

اإلنتاج (طن)

قيمة اإلنتاج (ألف درهم)

ويف عام  2015مت �إ�ضافة كل من واحتي العني وليوا لنخيل

على تطوير ممار�سات الري ،وتبني �أنظمة ري حديثة بديلة

التمر �إىل قائمة منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة
(الفاو) باعتبارهما نظم ًا زراعية ذات �أهمية عاملية

من املياه .وو�صلت ن�سبة التغطية ب�أنظمة الري احلديثة،

وم�ستودعات حية للموارد الوراثية والتنوع البيولوجي

مبا فيها الري بالر�شا�شات والتنقيط والنافورات� ،إىل �أكرث
من  91%حالي ًا مقارن ًة مع  32%عام  .1999كما ركزت

والرتاث الثقايف ،وت�شكالن م�ساهمة مهمة على ال�صعيد
العاملي يف تراث النظم الزراعية لل�شعوب الأ�صلية

على زيادة الإنتاجية الزراعية لوحدة املياه امل�ستخدمة،

(.)GIAHS

وذلك من خالل ت�شجيع املزارعني على تبني نظم الزراعة

كما قادت دولة الإمارات جهود الدول العربية العتماد

احلديثة املبتكرة مثل الزراعة املغلقة واملحمية والزراعة

النخلة يف القائمة التمثيل ّية للرتاث الثقايف غري املادي

الع�ضوية والعمودية التي منت ب�شكل متوا�صل منذ ذلك

لليون�سكو ،حيث اعتمد االجتماع الرابع ع�شر للجنة الدول ّية

احلني.

احلكوم ّية ل�صون الرتاث الثقايف غري املادي لليون�سكو،

لطريقة الري بالغمر التي �أ�سهمت يف هدر كميات كبرية

141

الثــــــروة الزراعيـــــــــــة

تقريـر حالة البيئـــــة لدولة اإلمارات العربية المتحدة  -اإلصدار الثاني 2020

الذي عقد يف العا�صمة الكولومبية بوغوتا يف �شهر دي�سمرب

والزراعي ب�شكل خا�ص .واتخذ اال�ستثمار يف هذا اجلانب

 ,2019ملف الرت�شيح الذي تقدمت به دائرة الثقافة

اجتاهني ،الأول هو اال�ستثمار يف القطاع الزراعي املحلي

وال�سياحية – �أبوظبي كملف عربي م�شرتك.

مبا�شرة ،والثاين هو اال�ستثمار يف القطاع الزراعي بالدول

و�شهدت الأعوام القليلة املا�ضية م�ساهمة �أكرب من قبل

الأخرى ،وكالهما ي�صبان يف م�صلحة التنوع الغذائي

القطاع اخلا�ص يف جمال التنوع الغذائي ب�شكل عام،

بالدولة.

 .3االستجابـــــــة

ا�ستدامته ب�أقل �أثر بيئي ممكن مع حتقيق م�ستوى �أمن

يحتل الأمن الغذائي مرتبة متقدمة يف �سلم �أولويات دولة

غذائي �أف�ضل.

الإمارات العربية املتحدة .وعلى الرغم من �أن ن�سبة اعتماد
الدولة يف تلبية احتياجاتها على املواد واملنتجات الغذائية
عال من
امل�ستوردة تزيد على � ،85%إ ّال �أنها تتمتع مب�ستوى ٍ

تهدف �سيا�سة التنوع الغذائي وا�سرتاتيجية تنفيذها ،التي

الأمن الغذائي� ،إذ احتلت املرتبة الـ 21يف م�ؤ�شر الأمن

مت �إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة للأغذية

الغذائي العاملي عام  ،2019ويعود ذلك ب�صورة �أ�سا�سية

والزراعة

م�ؤ�س�سة يف القطاعني

�إىل ما تتمتع به الدولة من مزايا كالنمو االقت�صادي،

احلكومي واخلا�ص بالدولة� ،إىل و�ضع �إطار جامع وحمدد

ومعدالت الدخل املرتفعة ،و�سيا�سات اال�ستثمار الر�شيدة،

للجهود الوطنية الرامية �إىل تعزيز م�ستويات الأمن

و�إدارة االحتياطات اال�سرتاتيجية ،واخلربات التجارية

الغذائي ،وتطوير قطاعات الزراعة والرثوة ال�سمكية

الوا�سعة واملوقع اجلغرايف الهام.

والإنتاج احليواين وحتويلها �إىل �أن�شطة جتارية جمدية
اقت�صادي ًا و�آمنة �صحي ًا من خالل االهتمام مب�سائل

غري �أن املحافظة على هذا امل�ستوى املرتفع من الأمن
الغذائي وتعزيزه يف امل�ستقبل يتطلب ا�ستثمار ًا �أف�ضل

142

�سيا�سة التنوع الغذائي

FAO

ومب�شاركة

50

اجلودة والت�سويق واال�ستثمار والتمويل واالبتكار ،وذلك

و�أكرث تنظيم ًا لعوامل القوة ،خا�صة يف ظل التحديات

لتعزيز قدرتها على املناف�سة ،وتعزيز قدرة قطاعات �إنتاج

التي يواجهها الأمن الغذائي العاملي كالتغري املناخي وما

الغذاء ،وخا�صة الزراعة ،على ال�صمود يف وجه تداعيات

يرتبط به من مظاهر مناخية متطرفة ،والنمو ال�سكاين

التغري املناخي والتكيف معها ،بالإ�ضافة �إىل املحافظة

واالقت�صادي ،وتغري �أمناط اال�ستهالك والهدر� ،إ�ضافة �إىل

على خمزون املياه اجلويف واملوارد الأخرى ذات ال�صلة

الأحداث غري املتوقعة كالنزاعات والتدخالت ال�سيا�سية

وا�ستدامتها ،وذلك من خالل �إيجاد روابط �أف�ضل بني

يف �سال�سل توريد الأغذية ،وغريها.

اجلدوى االقت�صادية والبيئية لتلك املوارد.

ويف هذا الإطار ،تعمل دولة الإمارات على تعزيز ودعم

كما تهدف ال�سيا�سة �إىل و�ضع الأ�س�س الالزمة لتطوير

م�ستويات الإنتاج الغذائي وتعزيز م�ساهمتها يف الأمن

جهود البحث العلمي وتكييف النظم والتقنيات احلديثة

الغذائي واالقت�صاد الوطني ،وذلك من خالل اعتماد

مع ظروف دولة الإمارات ،باال�ستفادة من ال�سيا�سات

نهج متكامل ل�سل�سلة القيمة ،بالرتكيز على التوجهات

الوطنية املتطورة يف جماالت االبتكار والعلوم والتقنيات

اال�سرتاتيجية الوطنية الهادفة �إىل التو�سع يف تنويع

املتقدمة والذكاء اال�صطناعي وا�ست�شراف امل�ستقبل،

م�صادر املنتجات الغذائية و�ضمان ا�ستقرارها وتوافرها

وتي�سري وت�سهيل الإجراءات التنظيمية والقانونية لت�شجيع

وا�ستدامتها يف كل مراحل �سل�سلة التوريد واال�ستهالك،

القطاع اخلا�ص على �ضخ املزيد من اال�ستثمارات يف كافة

فقامت بو�ضع خطط وبرامج للتغلب على ال�ضغوط

القطاعات ذات ال�صلة ب�إنتاج ومعاجلة املواد الغذائية يف

والت�أثريات التي تواجه القطاع الزراعي مبا ي�ضمن

الدولة.
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وتتمحور ال�سيا�سة حول جمموعة من امل�سائل ،ت�شمل

�أطلقتها وزارة الطاقة وال�صناعة عام  ،2018لتحقيقها،

وجتدر الإ�شارة هنا �إىل فوز م�شروع امل�سح بجائزة التميز

الأمثل للرتبة واملوارد املائية املتاحة ،وتقدمي ر�ؤية وا�ضحة

الإنتاج املحلي والتجارة واال�ستثمار واال�ستهالك وال�سالمة

وذلك من خالل رفع كفاءة الري واالبتكار ،ومن خالل

يف ا�ستخدام الطائرات بدون طيار يف املجال الزراعي على

الغذائية ،فيما ت�ضم ا�سرتاتيجية التنفيذ جمموعة متنوعة

مواءمة م�ستهدفات ا�سرتاتيجية الأمن املائي

للمزارعني ،وتعزيز دورهم بو�صفهم مو ِّردين ملنتجات
زراعية حملية �صحية.

من الربامج يف �أطر زمنية متفاوتة.

والربنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة واملياه ،2050

2036

مع تطوير ا�سرتاتيجية للأمن الغذائي امل�ستقبلي .

خط ــة �إدارة مت ــلح الأرا�ض ــي الزراعيــة يف
�إمارة �أبوظبــي

امل�سـ ــح اجلـ ــوي للمن ــاطق الزراعيــة بتقنية
الطائرات املُ�س ّي ــرة

يف �شهر دي�سمرب � ,2019أعلنت هيئة البيئة – �أبوظبي

اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي
مت �إطالق اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي يف

م�ستوى ال�شرق الأو�سط.

�أمناط زراعية م�ستدامة
دفعت حمدودية مياه الري والأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة

عن البدء بتنفيذ خطة لإدارة متلح الأرا�ضي الزراعية

والتغري املناخي واحلاجة �إىل مواكبة التطورات العاملية
يف جمال الزراعة �إىل تبني �أمناط زراعية ذكية مناخي ًا

باجلهود التي تبذلها جميع اجلهات يف الدولة لتحقيق

بد�أت وزارة التغري املناخي والبيئة يف عام  2019بتنفيذ

يف �إمارة �أبوظبي ،ت�ستند �إىل نتائج امل�سح الذي �أجرته يف

وم�ستدامة كالزراعة الع�ضوية واملائية والر�أ�سية

الأمن الغذائي الوطني .وت�ستهدف اال�سرتاتيجية تطوير
�إنتاج حملي م�ستدام مم ّكن بالتكنولوجيا لكامل �سل�سلة

م�سح للمناطق الزراعية يف الإمارات ال�شمالية للدولة لبناء

وقت �سابق ( )2018 - 2015للتعرف على ملوحة الرتبة،

(العمودية) ،ميكن عن طريقها زيادة الإنتاج املحلي

قاعدة بيانات حديثة ودقيقة للأرا�ضي الزراعية.

و�إن�شاء قاعدة بيانات متكن �صانع القرار من اال�سرت�شاد

واالرتقاء مب�ستويات جودته و�سالمته يف ظل هذه الظروف

القيمة ،وتكري�س التقنيات الذكية يف �إنتاج الغذاء ،وتعزيز

وي�ستهدف امل�سح ربط قاعدة البيانات املكانية للمزارع

ببيانات دقيقة لر�سم وتطوير ال�سيا�سات املتعلقة بالقطاع

ال�ضاغطة.

الإنتاج املحلي ،وتنمية ال�شراكات الدولية لتنويع م�صادر
الغذاء ،ف�ض ًال عن تفعيل الت�شريعات وال�سيا�سات التي

مع العديد من الأنظمة الأخرى كنظام الإر�شاد الزراعي

الزراعي وحتقيق الأمن الغذائي ،وو�ضع �إجراءات التكيف

وتقوم اجلهات املعنية يف الدولة بتوفري حزمة متكاملة

والبيطري ل�ضمان تقدمي اخلدمات املوجهة ملكافحة

مع التغريات احلا�صلة يف الرتبة بدقة ،و�شمل امل�سح 4000

من اخلدمات لأ�صحاب احليازات الزراعية التي تطبق

ت�سهم يف حت�سني التغذية ،واحلد من الهدر.

الأوبئة احليوانية والآفات الزراعية بطرق �أكرث فاعلية.

مزرعة يف الإمارة وحتليل �أكرث من � 4000آالف عينة تربة

تلك الأمناط ،ت�شمل خدمات التوعية والإر�شاد الزراعي

وقد حددت اال�سرتاتيجية عنا�صر �سلة الغذاء الوطنية التي
ت�ضم  18نوع ًا رئي�سي ًا بناء على ثالثة معايري رئي�سة ،هي:

و�شملت هذه املرحلة م�سح وت�سجيل حزمة من البيانات

للتعرف على �أثر التغريات الف�صلية على درجات امللوحة.

وت�سهيل ت�سويق منتجاتهم ،وتوفري م�ستلزمات الإنتاج

الأ�سا�سية للمناطق الزراعية ت�ضم �أكرث من

متغري

وتهدف اخلطة �إىل تطوير منوذج م�ستدام لال�ستخدام

ب�أ�سعار منخف�ضة ،وغريها.

حجم اال�ستهالك املحلي ،والقدرة على الإنتاج والت�صنيع

�إح�صائي ،يف نطاق جغرايف يغطي نحو  550كيلو مرت

واالحتياجات الغذائية.

مربع من الأرا�ضي الزراعية يف �إمارات دبي ،وال�شارقة،

تت�ضمن اال�سرتاتيجية  38مبادرة رئي�سة ،متفاوتة املدى،

وعجمان ،و�أم القيوين ،فيما �شملت املرحلة الثانية املناطق

تتمحور حول ت�سهيل جتارة الغذاء العاملية وتنويع م�صادر

الزراعية يف كل من �إمارتي ر�أ�س اخليمة والفجرية.

ا�سترياد الغذاء ،وحتديد خطط توريد بديلة ،ت�شمل من

ومن املنتظر �أن توفر النتائج الكاملة للم�سح ،املتوقع

ثالثة �إىل خم�سة م�صادر لكل �صنف غذائي رئي�س.

االنتهاء من ر�صدها وحتليلها يف �أوائل عام � ،2020أداة

نهاية عام  ،2018بهدف تعزيز اجلهود املبذولة لالرتقاء

50

مهمة ت�ساعد يف دعم اتخاذ القرار ور�سم اخلطط
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واال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية لتطوير قطاع التنوع الغذائي،

ميثل خف�ض الطلب على املياه يف القطاع الزراعي �أحد

ب�شقيه الزراعي واحليواين ،وتعزيز م�ساهمته يف االقت�صاد

الأهداف التي ت�سعى ا�سرتاتيجية الأمن املائي  2036التي

الوطني والأمن الغذائي.
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الزراعة الع�ضويـ ــة

الثــــــروة الزراعيـــــــــــة

لزي��ادة خ�صوب��ة الرتب��ة.

الزراعة املائية

الزراعة املجتمعية

الزراع ��ة الع�ضوي ��ة
نظام ًا زراعي ًا متكام ًال يجمع بني �أف�ضل املمار�س��ات البيئية

وق��د و�ضع��ت اجله��ات املعني��ة يف الدول��ة الأ�س���س الالزم��ة

الزراع ��ة املائي ��ة ه ��ي نظ ��ام زراع ��ي يتمي ��ز بانخفا� ��ض

الزراع ��ة املجتمعي ��ة ه ��ي �أح ��د �أن ��واع الأن�ش ��طة الزراعي ��ة

لتعمي ��م ه ��ذا النم ��ط م ��ن الزراع ��ة وتنظيم ��ه ،ف�ص ��درت

ا�س��تهالكه للمياه ،حيث يعتمد على زراعة املحا�صيل خارج

الت��ي توظ��ف ب�ش��كل متكام��ل م��ا ميك��ن ا�س��تغالله م��ن م��وارد

والتن��وع البيولوج��ي واحلفاظ على املوارد الطبيعية وتطبيق

جمموع��ة م��ن الت�ش��ريعات والق��رارات مب��ا يف ذل��ك حتدي��د

الرتب��ة �ضم��ن �أو�س��اط زراعي��ة طبيعي��ة �أو �صناعي��ة ،ويت��م

جمتمعي ��ة م�ش�ت�ركة مث ��ل امل�س ��احات يف الأماك ��ن ال�س ��كنية

�أعل��ى معاي�ي�ر رفاهي��ة احلي��وان .ويه��دف ه��ذا التوج��ه �إىل

ال�ش ��روط املرجعي ��ة للمدخ�ل�ات واملنتج ��ات الع�ضوي ��ة م ��ن

تغذي ��ة النبات ��ات بوا�س ��طة حمالي ��ل مغذي ��ة ،وذل ��ك ب�إذاب ��ة

و�أ�س ��طح املب ��اين وامل�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة ،لتطوي ��ر وتو�س ��يع

ا�س��تدامة االنت��اج الزراع��ي وامل��وارد البيئي��ة م��ع املحافظ��ة

ناحي��ة الإنت��اج والت�صني��ع والتجهي��ز والت��داول واال�س��ترياد

العنا�ص��ر الغذائي��ة يف امل��اء وتزويده��ا للنب��ات ع��ن طري��ق

الن�ش ��اط الزراع ��ي وتنويع ��ه م ��ع تعزي ��ز الفوائ ��د البيئي ��ة

عل��ى �صح��ة الإن�س��ان والبيئ��ة ،وذل��ك من خالل اال�س��تخدام

والت�صدي��ر وتنظيمه��ا ،وكذل��ك اعتم��اد العالم��ة التجاري��ة

نظ��م ال��ري امل�س��تخدمة ح�س��ب املح�ص��ول واملزرع��ة .وميتاز

وحتقيق اال�س��تدامة البيئية ب�ش��كل عام والآثار الناجتة عن

الأمثل للموارد وتدويرها ،وا�ستثمار التكامل ما بني الإنتاج

(ع�ض��وي )Organic ،والنظ��ام الإمارات��ي للت�صدي��ق عل��ى

ه��ذا النم��ط م��ن الزراعة ب�إنت��اج حما�صيل مرتفع��ة القيمة.

الن�ش��اط الإن�س��اين ب�ش��كل خا���ص.

النبات ��ي واحلي ��واين لزي ��ادة خ�صوب ��ة الرتب ��ة ،وا�س ��تخدام

مدخ�ل�ات ومنتج��ات الأغذي��ة الع�ضوي��ة.

وق��د مت تبن��ي تقني��ة الزراع��ة املائي��ة (ب��دون ترب��ة) �ضم��ن

وق��د �أ�ص��در جمل���س ال��وزراء يف ع��ام  2018ق��رار ًا باعتم��اد

املنظوم��ة الزراعي��ة يف الدول��ة يف عام  .2009وتبلغ م�س��احة
احلي��ازات الزراعي��ة الت��ي تتب��ع ه��ذا النم��ط حالي� ًا �أكرث من

الزراع��ة املجتمعي��ة به��دف حت�س�ي�ن البيئ��ة وتنوي��ع الإنت��اج

()Organic Farming

تعت�ب�ر

كاف��ة الو�س��ائل البيولوجي��ة املتاحة �س��واء ملكافح��ة الآفات �أو

 1170دومن.

النبات��ي وتعزي��ز التن��وع والأم��ن الغذائي ،مع غر���س وتعزيز
ثقاف��ة الزراع��ة الذكي��ة مناخي ًا و�إنت��اج الغذاء لدى املجتمع،
مب��ا ي�س��هم يف �س��د ج��زء م��ن احتياج��ات الأ�س��ر اليومي��ة من

الزراعة الر�أ�سية (العمودية)

املنتج ��ات الزراعي ��ة النباتي ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل ن�ش ��ر وتعزي ��ز

الزراع ��ة الر�أ�س ��ية �أو العمودي ��ة ه ��ي من ��ط زراع ��ي حدي ��ث
وذك��ي مناخي � ًا ،وه��و يه��دف ب�ص��ورة �أ�سا�س��ية �إىل التغل��ب

مفه��وم امل��دن امل�س��تدامة واال�س��تغالل الأمث��ل للمي��اه ب�إع��ادة
ا�س��تخدامها يف الزراع��ة املجتمعي��ة.

عل ��ى حمدودي ��ة الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة وم ��وارد املي ��اه ،حي ��ث
شكل رقم (  ) 2 - 6العالمة التجارية (عضوي للمنتجات العضوية الوطنية)

وق��د من��ا ع��دد احلي��ازات الزراعي��ة الت��ي تتب��ع ه��ذا النم��ط
م��ن الزراع��ة ب�ص��ورة ثابت��ة يف ال�س��نوات القليل��ة املا�ضي��ة،

حي ��ث ارتفع ��ت امل�س ��احة املزروع ��ة م ��ن  4,151هكت ��ار يف
ع ��ام

2014

�إىل

4,867

هكت ��ار يف ع ��ام .2018

تنم��و املحا�صي��ل عل��ى وحدات معلقة يف من�ش��آت داخلية يتم
التحك��م مبناخه��ا �آلي� ًا.

املـ ـ���كافحة املتكامل ـ ـ���ة للآف ـ���ات الزراعي ـ ـ ـ���ة
وتنـظ ـ ـيـ ـ ـ���م ا�ستخ ـ ـ���دام املبي ـ���دات الزراعي ـ ـ���ة

وم��ن املنتظ��ر �أن ت�ش��هد الزراع��ة الر�أ�س��ية تط��ورات مهم��ة

املبي��دات ه��ي �أح��د اجلوان��ب املهم��ة يف التنمي��ة الزراعي��ة

يف ال�س��نوات القليل��ة املقبل��ة ،تواكب انت�ش��ار مفهوم الزراعة

ويت ��م ا�س ��تخدامها ملكافح ��ة الآف ��ات الزراعي ��ة ،بي ��د �أن

احل�ضري��ة .وق��د ب��د�أت بع���ض امل�ؤ�س�س��ات الزراعي��ة الوطنية

اال�س��تخدام املف��رط له��ا ينط��وي عل��ى ت�أث�ي�رات �س��لبية عل��ى

باعتم��اد هذا النمط.

الرتب ��ة واملي ��اه وال�صح ��ة العام ��ة ،وترك ��زت اجله ��ود الت ��ي

كم ��ا �أعلن ��ت ط�ي�ران الإم ��ارات م�ؤخ ��ر ًا ع ��ن الب ��دء بتنفي ��ذ

بذلته ��ا الدول ��ة يف ال�س ��نوات املا�ضي ��ة عل ��ى التقلي ��ل م ��ن

م�شروع بناء �أكرب من�ش�أة للزراعة الر�أ�سية يف العامل ،بكلفة
قدره��ا  400ملي��ون دره��م ،وقدرة �إنتاجي��ة ت�صل �إىل 2700

ا�ستخدامها واال�ستعا�ضة عنها مببيدات ع�ضوية كلما �أمكن
ذلك .و�شملت اجلهود �أي�ض ًا تعزيز الإطار الت�شريعي املتعلق

كيلوغ ��رام م ��ن اخل�ض ��روات الورقي ��ة يومي � ًا.

بتنظي ��م �إج ��راءات ت�س ��جيل املبي ��دات وتداوله ��ا والتخل� ��ص
ال�سليم منها عن طريق و�ضع �ضوابط وا�شرتاطات �صارمة.

شكل (  : ) 3 - 6تطور مساحة الزراعة العضوية في الدولة
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الثــــــروة الزراعيـــــــــــة

ويعال ��ج م�ش ��روع القان ��ون االحت ��ادي يف �ش� ��أن املبي ��دات،

وا�س��تخدامها والتخل���ص الآم��ن منه��ا.

املتوق ��ع �ص ��دوره ع ��ام  ،2020كاف ��ة امل�س ��ائل ذات ال�صل ��ة

(لتفا�صي ��ل اوف ��ى� ،أنظ ��ر الف�ص ��ل الراب ��ع ،امل ��واد

مببي��دات الآف��ات الزراعية ومبيدات �آف��ات ال�صحة العامة.

الكيميائي ��ة).

و�ص ��درت يف ال�س ��نوات القليل ��ة املا�ضي ��ة جمموع ��ة م ��ن
القرارات لتنظيم ت�س��جيل وا�س��ترياد املبيدات وا�ستخدامها

وميث ��ل التو�س ��ع يف تطبي ��ق مب ��ادئ املكافح ��ة املتكامل ��ة

وتداوله��ا ،وحظره��ا وتقيي��د ا�س��تخدامها ،ب�س��بب �س��ميتها

للآف��ات �أهمي��ة خا�صة يف ه��ذا الإطار ،حيث ترتكز اجلهود

العالي ��ة �أو �أثره ��ا املتبق ��ي طوي ��ل الأم ��د ،وو�ض ��ع �ضواب ��ط

املبذولة يف هذا اجلانب على ا�س��تخدام �أ�صناف املحا�صيل

وا�ش�ت�راطات للإع�ل�ان عنه ��ا .وي�ض ��م الدلي ��ل الإلك�ت�روين
للمبي ��دات ،املُت ��اح عل ��ى املوق ��ع الإلك�ت�روين ل ��وزارة التغ�ي�ر

املقاوم ��ة للأمرا� ��ض ،وزي ��ادة االعتم ��اد عل ��ى ا�س ��تخدام
و�س��ائل املكافح��ة احليوي��ة وامل�صائ��د الال�صق��ة والفرموني��ة

املناخي والبيئة ،بيانات عن املبيدات امل�س��جلة لدى الوزارة

وال�ضوئي��ة وال��دورة الزراعي��ة ،وت�ش��جيع ا�س��تعمال ال�ش��بك

واملقي��دة واملحظ��ورة ،يج��ري حتديثه��ا ب�ص��ورة م�س��تمرة.

الع ��ازل للح�ش ��رات �س ��واء للبي ��وت املحمي ��ة �أو اخل�ض ��ار يف

وتق ��وم اجله ��ات املعني ��ة يف الدول ��ة بتكثي ��ف جهوده ��ا

احلقل ،كما يتم الت�شجيع على ا�ستخدام املبيدات الع�ضوية
الآمن��ة بيئي� ًا.

لتوعية العاملني يف املجال الزراعي بطرق تخزين املبيدات

بوابة “مزرعتي امل�ستدامة”

"مزرعت ��ي امل�س ��تدامة" ،عب ��ارة ع ��ن نظ ��ام �إلك�ت�روين

متخ�ص�ص��ة له��ا �أث��ر بيئ��ي واقت�ص��ادي مثل مكافح��ة الآفات

يه��دف �إىل حتوي��ل كاف��ة خدم��ات الإر�ش��اد الزراع��ي الت��ي

الزراعي ��ة وا�س ��تخدام املبي ��دات و�إج ��راءات ال�س�ل�امة،

تقدمه��ا وزارة التغ�ي�ر املناخ��ي والبيئ��ة ،وتي�س�ي�ر احل�ص��ول

وكذل��ك الإج��راءات املتعلق��ة بالأ�س��مدة وكاف��ة الإج��راءات

عليه��ا ب�س��هولة وي�س��ر .وتت�ضم��ن البواب��ة موا�ضي��ع �إر�ش��ادية

واملمار�س ��ات البيئي ��ة الواج ��ب اتخاذه ��ا.

شكل (  : ) 4 - 6واجهة بوابة "مزرعتي المستدامة”
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تطوير زراعة نخيل التمر

مبادرة “نخيلنـ ــا”

• القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة 2015

�سالمة الأغذية

كم ��ا �أ�ش ��رنا �س ��ابق ًا ،ت�س ��تحوذ زراع ��ة نخي ��ل التم ��ر عل ��ى

ت�ش��كل �آف��ات النخي��ل �أح��د التحدي��ات املهم��ة الت��ي تواج��ه

ت�ش ��كل �س�ل�امة الأغذي ��ة ركن � ًا رئي�س ��ي ًا يف منظوم ��ة التن ��وع

اهتم ��ام خا� ��ص يف الدول ��ة لعالقته ��ا الوثيق ��ة بامل ��وروث

زراعة نخيل التمر يف دولة الإمارات .وبهدف مكافحة تلك

والأم ��ن الغذائ ��ي .ويف ظ ��ل اعتم ��اد الدول ��ة علىالأغذي ��ة

ميث ��ل قان ��ون �س�ل�امة الأغذي ��ة الأداة القانوني ��ة الرئي�س ��ة

احل�ض��اري م��ن جه��ة و�أهميته��ا التغذوي��ة واالقت�صادي��ة م��ن

الآف��ات ،ال �س��يما �سو�س��ة النخي��ل احلم��راء� ،أطلق��ت وزارة

واملنتج��ات الغذائي��ة امل�س��توردة يف تلبي��ة معظ��م احتياج��ات

للمحافظ��ة على �س�ل�امة الغ��ذاء يف الدولة .ويهدف القانون

جه ��ة �أخ ��رى .وترتك ��ز جه ��ود تطوي ��ر زراع ��ة النخي ��ل عل ��ى

التغ�ي�ر املناخ ��ي والبيئ ��ة يف ع ��ام  2012مب ��ادرة "نخيلن ��ا".

�س��كانها ،ف��إن وج��ود نظ��ام رقاب��ة ق��وي و�ص��ارم ميث��ل �أهمية

ب�ص ��ورة �أ�سا�س ��ية �إىل �ضم ��ان �س�ل�امة ومالءم ��ة الغ ��ذاء

حت�س�ي�ن ج��ودة �أ�صن��اف التم��ور وتعزي��ز قدرته��ا التناف�س��ية

وتغط��ي املب��ادرة ح��وايل  8800مزرع��ة نخي��ل ت�ض��م ح��وايل

ق�ص��وى.

املت��داول ومراقبت��ه خ�ل�ال مراح��ل ال�سل�س��لة الغذائي��ة ،عرب

وعل��ى التقلي��ل م��ن ا�س��تهالكها للمي��اه ،وذلك ع�ب�ر املزج بني

 2.5ملي��ون نخل��ة يف املناط��ق الزراعية الو�س��طى وال�ش��مالية

وتت��م عملي��ات الرقاب��ة عل��ى املنتج��ات الغذائي��ة املحلي��ة يف

التحق��ق م��ن �صالحية املادة الغذائية لال�س��تهالك الآدمي،

املمار�س ��ات التقليدي ��ة اجلي ��دة والتوظي ��ف الوا�س ��ع للعل ��وم

وال�شرقية.

�أماكن الإنتاج ومنافذ البيع ،فيما تتم عمليات الرقابة على

وحماي��ة �صح��ة امل�س��تهلك م��ن خ�ل�ال �إزال��ة كاف��ة املخاط��ر

املتقدمة والتقنيات احلديثة و�أف�ضل املمار�سات ،مبا يف ذلك

وي�س��تند تنفي��ذ املب��ادرة عل��ى حزم��ة متكامل��ة م��ن التداب�ي�ر

املنتج��ات امل�س��توردة م��ن خ�ل�ال مراك��ز احلج��ر الزراعي يف

املرتبطة بالغذاء واحلد منها ،ومن الغذاء ال�ضار بال�صحة

�إدخال تقنية زراعة الأن�سجة يف �إكثار �أ�صناف النخيل ذات

والإج ��راءات ،وا�س ��تخدام �أح ��دث النظ ��م والتقني ��ات يف

املناف��ذ احلدودي��ة .وقد مت تطوير منظومة متكاملة للرقابة

�أو املغ�شو�ش �أو امل�ضلل �أو الفا�سد �أو غري املالئم ،بالإ�ضافة

اجلودة العالية وت�شجيع املزارعني على ا�ستخدام ال�شتالت

الك�ش ��ف ع ��ن الآف ��ات ومكافحته ��ا م ��ن خ�ل�ال ا�س ��تخدام

الن�س��يجية كو�س��يلة �س��ريعة وم�ضمون��ة م��ن حي��ث مطابق��ة

امل�صائ ��د الفريوموني ��ة وال�ضوئي ��ة ،ومعاجل ��ة الأ�ش ��جار

عل ��ى �إر�س ��اليات اخل�ض ��ار والفواك ��ه الطازج ��ة ال ��واردة يف
الدول��ة واملنتج��ة حملي � ًا للتحق��ق م��ن امتثاله��ا للت�ش��ريعات

�إىل �ضم��ان �س�ل�امة و�صح��ة العل��ف املت��داول وتي�س�ي�ر حركة
جت ��ارة الغ ��ذاء .وي�ش ��مل نط ��اق تطبي ��ق القان ��ون املن�ش ��آت

ال�صنف وال�س�ل�امة من امل�س��ببات احل�ش��رية واملر�ضية� ،إىل

امل�صاب��ة ،وبن��اء الق��درات ،وتنفي��ذ �أن�ش��طة الإر�ش��اد لزي��ادة

البيئي��ة وال�صحي��ة .وتق��وم املخت�ب�رات الوطني��ة يف الدول��ة

العاملة يف جمال الأغذية واملواد الغذائية يف كافة مراحل

جان��ب �إدخ��ال التقني��ة احلديث��ة يف عملي��ات خدم��ة �أ�ش��جار

الوع��ي ل��دى املزارعني ب�أهمي��ة العملي��ات الزراعية للنخيل.

بفح���ص متبقي��ات املبي��دات يف اخل�ض��ار والفواك��ه ،ت�ش��مل

ال�سل�سلة الغذائية و�إر�ساليات الأغذية التي تدخل الدولة �أو

النخي��ل .ويف ه��ذا الإط��ار ،مت توظيف مكائن التنبيت وجمع

�إ�ضاف��ة �إىل �سو�س��ة النخي��ل احلم��راء ،ترك��ز املب��ادرة عل��ى

�أك�ث�ر م��ن  800مبي��د وفقا ملعاي�ي�ر وطنية متوافقة مع معايري

مت��ر ع�ب�ر �أرا�ضيه��ا على �س��بيل العب��ور الرتانزيت.

امللقح��ات بطريق��ة علمي��ة حتاف��ظ عل��ى حيويته��ا ،بالإ�ضافة

مكافحة �آفات النخيل الأخرى مثل حلم الغبار (العناكب)،

هيئ ��ة د�س ��تور الغ ��ذاء العامل ��ي واملعاي�ي�ر الأوروبي ��ة ب�ش� ��أن

�إىل �إدخ��ال التقني��ات احلديث��ة الت��ي تُ�س��تخدم يف الب�س��تنة

ودودة التم ��ر ال�صغ ��رى (احلم�ي�رة) ،والدوبا� ��س ،وحف ��ار

متبقي��ات املبي��دات.

• الربنامج الوطني للإنذار ال�سريع للأغذية

لأ�ش��جار النخي��ل وت�ش��مل تقني��ات ال��ري احلديث��ة بالتنقي��ط

ع��ذوق النخي��ل (العاقور)

وتعم��ل ال��وزارة م��ع �ش��ركائها ،م��ن خ�ل�ال اللجن��ة الوطني��ة

والفقاعات وتغليف الطلع بالأكيا���س الورقية وتغليف الثمار
بالأكيا�س البال�ستيكية امل�شبكة ،وف�ض ًال عن �إدخال تقنيات

ويف الوق��ت ذات��ه ،تق��وم هيئ��ة أبوظب��ي للزراع��ة وال�س�ل�امة

لل�س�ل�امة الغذائي ��ة ،عل ��ى تطبي ��ق القان ��ون االحت ��ادي رق ��م

ويف �إط ��ار تنفي ��ذ ه ��ذا القان ��ون ،مت اعتم ��اد الربنام ��ج

الغذائي��ة بتنفيذ �أن�ش��طة مماثلة يف �إمارة �أبوظبي.

()10

ل�س ��نة

2015

ب�ش� ��أن �س�ل�امة الغ ��ذاء والئحت ��ه

م��ا بع��د احل�ص��اد مث��ل مكائ��ن جتفي��ف التمور.

التنفيذي��ة ،و�إن�ش��اء وتطوي��ر نظ��م للرقاب��ة والتفتي���ش عل��ى

وبه ��دف حماي ��ة �أ�ش ��جار النخي ��ل املحلي ��ة� ،أ�ص ��درت وزارة
التغري املناخي والبيئة يف عام  2019قرار ًا بحظر ا�س��ترياد

الغ��ذاء ومن�ش ��آته وع�ب�ر املناف��ذ احلدودي��ة ،و�إن�ش��اء نظ��ام
وطن ��ي العتم ��اد وت�س ��جيل الأغذي ��ة� ،إ�ضاف ��ة ال�س ��تحداث

النبات��ات �أو ج��زء منه��ا ،م��ا ع��دا الثم��ار ،م��ن ال��دول الت��ي

نظ��ام الإن��ذار ال�س��ريع للأغذي��ة والأع�ل�اف يف كافة مراحل
ال�سل�سلة الغذائية ،ف�ض ًال عن تطوير �آليات تبادل املعلومات

�أو مر���ض اال�صف��رار املمي��ت املح��ددة �أنواعه��ا يف املالح��ق

عل ��ى امل�س ��تويني الوطن ��ي والعامل ��ي ،وتعزي ��ز وع ��ي املجتم ��ع

الثالث��ة للق��رار.

باملمار�س ��ات الغذائي ��ة ال�س ��ليمة.

�س ��جلت به ��ا �سو�س ��ة النخي ��ل احلم ��راء �أو مر� ��ض البيو� ��ض
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الثــــــروة الزراعيـــــــــــة

يف �ش�أن �سالمة الأغذية

الوطن��ي للإن��ذار ال�س��ريع للأغذي��ة يف ع��ام  .2017ويوف��ر
ه ��ذا النظ ��ام الآلي ��ة املنا�س ��بة لإدارة احل ��وادث املرتبط ��ة
الم�سة للغذاء وفق منهجية موحدة تت�سم
بالغذاء واملواد املُ ِ
بال�شفافية لتفادي املخاطر املحتملة يف الغذاء �أو ال�سيطرة
عليه ��ا .ويت�ضم ��ن النظ ��ام �إج ��راءات اال�س ��تجابة املتعلق ��ة
باملخاط ��ر الت ��ي ت�ؤث ��ر عل ��ى �س�ل�امة لغ ��ذاء ،يف احل ��االت
العادية وحاالت الطوارئ ،و�آليات �إدارة �إخطارات الأغذية
والإجراءات املتعلقة بفر�ض احلظر ورفع احلظر املفرو�ض
عل��ى الأغذية.
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نظام الإبالغ املبكر للأمن البيولوجي

ا�س��تخدام ه��ذا النظ��ام للإب�ل�اغ ع��ن الإر�س��اليات الزراعي��ة

ي�أت ��ي ه ��ذا النظ ��ام يف �إط ��ار امل�س ��اعي املبذول ��ة لتنفي ��ذ

املرفو�ض��ة لأ�س��باب تتعل��ق بال�صح��ة النباتي��ة �أو الإر�س��اليات

اال�س�ت�راتيجية الوطني ��ة للأم ��ن البيولوج ��ي .ويتي ��ح ه ��ذا

الت��ي حتت��وي عل��ى مبي��دات زراعية تتجاوز الن�س��ب امل�س��موح
به��ا .ويتي��ح ه��ذا النظ��ام �أي�ض� ًا لل�س��لطات املخت�ص��ة مراقبة

النظام االلكرتوين للمتعاملني واجلمهور الإبالغ عن الآفات
الزراعية والأمرا�ض احليوانية التي قد ت�شكل خطر ًا �صحي ًا

البالغ��ات وتتبعه��ا وحتليله��ا مب��ا ي�ضم��ن �س��رعة اال�س��تجابة

�أو بيئي ًا �أو زراعي ًا ،كما ميكن العاملني يف املنافذ احلدودية

لها.

النظام الوطني العتماد وت�سجيل
الأغذية (زاد)

منتج� ًا حملي� ًا �أو مت التعدي��ل عل��ى بطاقت��ه الغذائي��ة �أو عل��ى
مكونات��ه �أو تركيبت��ه.

يتطل ��ب ت ��داول املنتج ��ات الغذائي ��ة يف الدول ��ة �أن يك ��ون
املنت ��ج الغذائ ��ي م�س ��ج ًال ل ��دى ال�س ��لطات املخت�ص ��ة وفق�� ًا

امل�س��جلة وبيان��ات اجلمعي��ات الإ�س�ل�امية واملذاب��ح املعتم��دة

للأنظم��ة املعم��ول به��ا يف الدول��ة .ولتي�س�ي�ر حرك��ة التج��ارة

م ��ن وزارة التغ�ي�ر املناخ ��ي والبيئ ��ة ،بينم ��ا يتي ��ح لتج ��ار

بهذه املنتجات ،د�شنت دولة الإمارات يف عام  2018البوابة

املنتج ��ات الغذائي ��ة احل�ص ��ول عل ��ى �ش ��هادة ت�س ��مح له ��م

الذكي��ة االحتادي��ة لتج��ارة امل��واد الغذائي��ة املعروف��ة با�س��م

بتحوي ��ل ال�ش ��حنات الغذائي ��ة م ��ن �إم ��ارة �إىل �أخ ��رى.

كم��ا يوف��ر النظ��ام مي��زة البح��ث ع��ن الأ�صن��اف الغذائي��ة

"زاد"  ،تالها �صدور قرار من وزارة التغري املناخي والبيئة
باعتم��اد البواب��ة كنظ��ام وطن��ي العتم��اد وت�س��جيل الأغذي��ة،
مم��ا يتي��ح لل�ش��ركات العامل��ة يف ه��ذا املج��ال ت�س��هيل عملي��ة
ت�س��جيل املنتجات الغذائية قبل ال�س��ماح بتداولها يف �أ�س��واق
الدول��ة ،وذل��ك بع��د الت�أك��د م��ن ا�س��تيفاء �ش��روط االعتم��اد
املح��ددة بالنظ��ام� ،س��وا ًء كان املنت��ج الغذائ��ي م�س��تورد ًا �أو
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جــــــودة الهـــــواء
القوى الدافعة

الحــــالــــــة

تمثــل الظــروف المناخيــة والعوامــل الديموغرافيــة كمعــدل

يتــم قيــاس جــودة الهــواء مــن خــال  44محطــة رصــد أرضيــة

النمــو الســكاني والكثافــة الســكانية العاليــة فــي المناطــق

منتشــرة فــي مختلــف أرجــاء الدولــة ،وتشــمل ملوثــات

الحضريــة ،والنمــو االقتصــادي أبــرز القــوى الدافعــة المؤثــرة

الهــواء التــي تقــوم الشــبكة بقياســها أربعــة ملوثــات غازيــة

فــي جــودة الهــواء

رئيســية ،هــي :أول أكســيد الكربــون ،وثانــي أكســيد الكبريــت،

الضغوط

يعتبــر الموقــع الجغرافــي وتغيــر أنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك
المفــرط لمــوارد الطاقــة والميــاه والزيــادة المســتمرة
فــي أعــداد المنشــآت الصناعيــة ومســتويات الوعــي أهــم
الضغــوط والتحديــات للمحافظــة علــى جــودة الهــواء

التــــأثيــــرات

وثانــي أكســيد النيتروجيــن ،واألوزون األرضــي.
ترتفــع تراكيــز األوزون األرضــي والمــواد الجســيمية ذات
القطــر األقــل مــن  10ميكــرون فــي معظــم محطــات الدولة.
تعتبــر مســتويات ثانــي أكســيد الكبريــت وثانــي أكســيد
النيتروجيــن وأول أكســيد الكربــون ضمــن الحــدود المســموح

ً
طبقــا لمعاييــر جــودة الهــواء الخاصــة بدولــة اإلمــارات
بهــا
العربيــة المتحــدة.

ينطــوي تلــوث الهــواء علــى تأثيــرات ســلبية خطيــرة ال تقتصــر
علــى صحــة اإلنســان فحســب ،بــل تمتــد إلــى االقتصــاد

االستجابات

تتعــدد الجهــود والخطــط الراميــة إلــى تحســين جــودة الهــواء

والبيئــة .ومــع تصاعــد حــدة الضغــوط التــي يتعــرض لهــا

ورفــع نســبتها بمــا يتفــق مــع مؤشــرات األجنــدة الوطنيــة

الهــواء ،تتزايــد التحذيــرات مــن تلــك التأثيــرات

لرؤيــة اإلمــارات ،وتشــمل تلــك الخطــط ،رصــد جــودة الهــواء،
وتقليــل العوامــل البشــرية والممارســات المســببة لــه فــي
مختلــف القطاعــات إلــى أدنــى حــد ممكــن.
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مقدمة

 .1القوى الدافعة والضغوط

تن�ش�أ عن مثل هذه امل�صادر الثابتة.

يعترب تلوث الهواء من �أبرز الق�ضايا املتعلقة بال�صحة العامة على ال�صعيدين املحلي والعاملي نتيجة ملا ي�سببه من وفيات

تعترب العوامل الدميوغرافية كمعدل النمو ال�سكاين

و�شكل تغري �أمناط الإنتاج وزيادة الطلب على املوارد

و�أمرا�ض ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة� ،إ�ضافة �إىل ت�أثرياته االقت�صادية الرتباطه بانخفا�ض �إنتاجية العاملني وتكاليف

والكثافة ال�سكانية العالية يف املناطق احل�ضرية ،والنمو

واخلدمات ،خا�صة الطاقة واملياه والنقل ،وتغري

الرعاية ال�صحية .كما ت�ؤثر نوعية الهواء على املحا�صيل الزراعية والبنية التحتية.

االقت�صادي قوى دافعة مهمة وم�ؤثرة يف جودة الهواء .وقد
�شهدت الدولة منو ًا �سكاني ًا مبعدالت مرتفعة يف ال�سنوات

ا�ستخدامات الأرا�ضي عوامل �ضغط مهمة ،وكذلك احلال

ترتقي �أهمية املحافظة على جودة الهواء يف دولة الإمارات �إىل م�ستوى الأولويات الوطنية الرئي�سية من �أجل حتقيق اال�ستدامة

بالن�سبة للموقع اجلغرايف وطبيعة املناخ ال�صحراوي الذي

البيئية وتوفري �أف�ضل �شروط احلياة ال�صحية جلميع �أفراد املجتمع ،حيث تنعك�س نوعية الهواء على ال�صحة ورفاهية املجتمع،

ال�سابقة نتيجة قدوم �أعداد كبرية من القوى العاملة �إىل
الدولة ،حيث و�صل �إىل �أكرث من  9.3مليون ن�سمة وفق ًا

الرتابية وامللوثات العابرة للحدود التي تعترب من العوامل

وتعد جودة الهواء من الق�ضايا البيئية املعقدة الختالف م�صادر التلوث .وتنق�سم م�صادر التلوث يف الدولة �إىل م�صادر

لتقديرات عام  .2017ويف الوقت نف�سه� ،سجل االقت�صاد

امل�ؤثرة يف جودة الهواء.

طبيعية مثل العوا�صف الغبارية ،وم�صادر ب�شرية مثل و�سائل النقل ،وال�صناعات .كما �أن ملوثات الهواء تنتقل بفعل الرياح

معدالت منو مرتفعة يف خمتلف القطاعات ،حيث �شهدت
الدولة منو ًا �سريع ًا ووا�سع ًا يف عدد املن�ش�آت ال�صناعية

 .2التأثيرات

تعمل دولة الإمارات العربية املتحدة على حت�سني جودة الهواء يف �إطار ر�ؤية الإمارات  2021لتحقق ن�سبة جودة هواء ت�صل

ذات اال�ستخدام الكثيف للطاقة ،كمن�ش�آت النفط والغاز،

ينطوي تلوث الهواء على ت�أثريات �صحية وبيئية واقت�صادية

�إىل  %90بحلول عام  .2021كما متتلك الدولة ر�ؤية وا�ضحة لر�صد وحت�سني جودة الهواء من خالل ال�سيا�سات والت�شريعات

وحمطات توليد الكهرباء وحتلية املياه ،وال�صناعات

عديدة .وب�شكل عام ،قد ي�ؤدي تلوث الهواء �إىل الإ�صابة

واال�سرتاتيجيات وا�ست�شراف امل�ستقبل.

التحويلية ،خا�صة و�أن ن�سبة كبرية من امللوثات يف الدولة

بالعديد من الأمرا�ض ك�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي

كما �أنها �أحد العوامل اجلاذبة للعي�ش واال�ستثمار.

مل�سافات طويلة جتتاز احلدود اجلغرافية للدول.
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والأمرا�ض القلبية الوعائية و�سرطان الرئة ،وي�شري تقرير

وال تقل ت�أثريات ملوثات الهواء على البيئة �أهمية،

وتر�صد ال�شبكة جمموعة من امللوثات �إ�ضافة �إىل بيانات

والأوزون الأر�ضي ،بالإ�ضافة �إىل املواد اجل�سيمية بقطريها

�أن تلوث الهواء هو ال�سبب

فملوثات الهواء ق�صرية الأجل و�شديدة الفعالية تفاقم

الأر�صاد اجلوية يف كل �ساعة ،وتوفر معلومات تف�صيلية

(الأقل من  10ميكرون ،والأقل من  2.5ميكرون) ،حيث تتم

الرئي�س اخلام�س للوفيات املبكرة على امل�ستوى العاملي،
فيما ت�شري منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أن  %90تقريب ًا من

ظاهرة التغري املناخي ،يف حني ي�ؤثر ال�ضباب الدخاين

عن حالة جودة الهواء يف خمتلف مدن الدولة .وتقي�س

متابعة النتائج ب�شكل دوري ومقارنتها باحلدود الوطنية

(ال�ضبخان) واملطر احلم�ضي واجل�سيمات الدقيقة على

ال�شبكة �أربعة ملوثات غازية رئي�سية ،هي� :أول �أك�سيد

املن�صو�ص عليها يف قرار جمل�س الوزراء رقم ( )12ل�سنة

الرتبة واملياه اجلوفية و�إنتاجية النباتات واملباين واملعامل

الكربون ،وثاين �أك�سيد الكربيت ،وثاين �أك�سيد النيرتوجني،

 2006ب�ش�أن نظام حماية الهواء من التلوث

"حالة الهواء يف العامل "2019

�سكان العامل ي�ستن�شقون هوا ًء ملوث ًا ،ما ي�ؤدي �إىل  7ماليني
حالة وفاة مبكرة �سنوي ًا.

الأثرية.

�أما على ال�صعيد االقت�صادي ،ف�إن تلوث الهواء يت�سبب

الملوث

 .3الحالــــــة

بخ�سائر مبا�شرة وغري مبا�شرة ،وت�شري تقديرات توقعات
البيئة العاملي �أن اخل�سائر الناجمة عن تلوث الهواء يف

بد�أت الدولة بر�صد جودة الهواء املحيط يف عام

جمال الرعاية ال�صحية فقط تبلغ نحو  5تريليونات دوالر

من خالل �شبكة من حمطات الر�صد الأر�ضية �ضمت 22

�أمريكي .عالوة على اخل�سائر الأخرى غري املبا�شرة التي

حمطة موزعة يف �أنحاء الدولة ،وارتفع عددها الآن �إىل 44

تنجم عن انخفا�ض �إنتاجية العاملني ،وال�سياحة وغريها.

حمطة ر�صد فاعلة.

اإلمارة

السلطات
المختصة

ثاني أكسيد الكبريت

2007

ثاني أكسيد النيتروجين

أول أكسيد الكربون

عدد محطات رصد جودة الهواء
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

أبوظبي

هيئة البيئة

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

*19

*19

دبي

بلدية دبي

4

3

6

6

6

6

6

13

13

13

**12

12

البيئة والمحميات

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

هيئة حماية
الشارقة

عجمان

NO2

CO

األوزون األرضي
المواد الجسيمية

PM10

 1ساعة

µg/m³ 350

 24ساعة

µg/m³ 150

سنة

µg/m³ 60

 1ساعة

µg/m³ 400

 24ساعة

µg/m³ 150

 8ساعات

mg/m³ 30

 24ساعة

mg/m³ 10

 8ساعات

µg/m³ 200

 24ساعة

µg/m³ 120

 24ساعة

µg/m³ 150

جدول رقم ( :)2-7الحدود الوطنية القصوى لملوثات الهواء الخارجي (جودة الهواء المحيط)

المركز الوطني

0

0

0

0

0

1

1

2

2

2

2

2

انتهت وزارة التغري املناخي والبيئة يف عام  ،2019بالتعاون

الوقود .كما بلغ �إجمايل انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربيت

لألرصاد

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

مع ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية يف الدولة ،من

حوايل  449,439طن معظمها ناجت من عمليات ا�ستخراج

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

الدرا�سة الوطنية جلرد انبعاثات ملوثات الهواء يف دولة

وتكرير و�إنتاج النفط والغاز الطبيعي� .أما انبعاثات �أول

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

الإمارات ،وهي الدرا�سة الأوىل من نوعها على امل�ستوى

�أك�سيد الكربون ،فقد بلغ �إجمايل انبعاثاتها

5

5

5

5

5

5

***5

0

0

0

2

3

الوطني .وقد مت االعتماد على بيانات عام  2015لإجناز

22

21

25

25

28

28

46

41

41

41

42

44

طن ثالثة �أرباعها ناجتة من قطاع النقل ،وبالتحديد من
انبعاثات ا َملركبات .وبالن�سبة لل ُمر ّكبات الع�ضوية املتطايرة

دائرة البلدية
المركز الوطني

الخيمة

لألرصاد

الفجيرة

بلدية الفجيرة
المجموع

* توقف محطة شارع أ 11بإمارة أبوظبي عن العمل نظراً ألعمال توسعة الشارع
** توقف محطة الصفا عن العمل نهائياً
*** توقفت المحطات عن العمل في عام  2013وإحاللهم ،وتركيب محطات جديدة في عام 2017

جدول رقم ( :)1-7عدد محطات رصد جودة الهواء المحيط بدولة اإلمارات العربية المتحدة ( 2007إلى )2018
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SO2

O3

الطبيعية

والتخطيط
رأس

الرمز

المعدل الزمني

الحد الوطني
المسموح به

هذه الدرا�سة.

957,349

(غري امليثان) فقد بلغ �إجمايل انبعاثاتها حوايل 247,581

ووفق ًا لنتائج اجلرد ،بلغ �إجمايل انبعاثات �أكا�سيد

معظمها ناجتة من مكبات النفايات البلدية ال�صلبة ،تليها

طن معظمها ناجت من

االنبعاثات ال�صادرة من قطاع النقل ومن ثم عمليات

النيرتوجني حوايل

277,076

انبعاثات املركبات اخلفيفة والثقيلة نتيجة الحرتاق

ا�ستخراج وتكرير النفط.
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تنبعث معظم املواد اجل�سيمية ذات القطر الأقل من
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•

ثاين �أك�سيد الكربيت

10

من  2.5ميكرون فقد بلغت حوايل  19,868طن ومعظمها
�أي�ض ًا ناجتة من قطاع ال�صناعة .وجتب الإ�شارة هنا �إىل �أن

ينبعث ثاين �أك�سيد الكربيت ب�صورة رئي�سية نتيجة

�إجمايل هذه االنبعاثات يف عام  2015حوايل  36,642طن،

الدرا�سة اعتمدت على قيا�س املواد اجل�سيمية ،بقطريها،

حرق الوقود الأحفوري الحتوائه على تراكيز عالية من

�أما �إجمايل انبعاثات املواد اجل�سيمية ذات القطر الأقل

املنبعثة من م�صادر ذات من�ش�أ ب�شري فقط.

الكربيت .وت�شمل امل�صادر الرئي�سة النبعاثات غاز ثاين

ميكرون من قطاع ال�صناعة (عملية الت�صنيع) ،وقد بلغ

�أك�سيد الكربيت يف الدولة :معاجلة النفط والغاز ،وقطاع
ال�صناعة ،وقطاع النقل (املالحة) ،وقطاع الطاقة وحتلية

االنبعاثات (طن)
أكاسيد
النيتروجين

ثاني أكسيد
الكبريت

أول أكسيد
الكربون

المركبات
العضوية
المتطايرة غير
الميثان

الطاقة

134,640

406,220

78,841

82,459

القطاع

المواد
المواد
الجسيمية
الجسيمية
(بقطر أقل من (بقطر أقل من
 10ميكرون)
 2.5ميكرون)
6,090

املياه .وي�ستحوذ قطاع النفط والغاز الطبيعي على �أكرث من
ثالثة �أرباع االنبعاثات.

5,225

إنتاج الطاقة وتحلية
المياه

42,295

9,272

12,154

2,221

662

581

ويالحظ من ال�شكل رقم

عمليات النفط والغاز
الطبيعي

40,139

354,067

20,555

61,144

124

118

تراكيز ثاين �أك�سيد الكربيت خالل ال�سنوات ال�سابقة،

الصناعة (توليد الطاقة)

35,349

33,529

40,657

4,528

4,818

4,098

فيما عدا بع�ض االرتفاع يف �إمارة دبي عام  ،2015نتيجة

كما يبني ال�شكل عدم وجود �أي جتاوزات للحدود الوطنية

القطاع السكني
والتجاري

11,570

1,816

4,290

1,571

486

429

لبع�ض امل�شاكل التقنية مبحطات الر�صد .وبعد حتديث

لدولة الإمارات العربية املتحدة بالن�سبة لرتاكيز ثاين

االنبعاثات المتطايرة

5,286

7,535

1,185

12,995

0

0

النقل

133,936

11,631

760,343

93,056

6,166

5,040

امل�ست�شعرات يف تلك املحطات عادت الرتاكيز امل�سجلة يف

�أك�سيد الكربيت.

المركبات

104,427

1,398

751,619

80,013

4,890

3,806

قطاع الطيران

12,049

574

6,965

12,328

36

36

قطاع المالحة

17,460

9,659

1,759

714

1,239

1,197

العمليات الصناعية
واستخدام المنتجات

4,090

31,589

117,842

18,910

22,964

9,305

80

الصناعة (العمليات
الصناعية)

4,066

31,577

117,828

8,850

18,925

9,110

60

المذيبات

24

12

14

10,060

4,040

194

الزراعة

4,405

ال ينطبق

ال ينطبق

8,847

1,416

297

5

0.27

323

44,308

6.3

0.96

277,076

449,439

957,349

247,581

36,642

19,868

النفايات
إجمالي االنبعاثات

2

1

()2-7

ا�ستقرار م�ستويات

شكل رقم ( :)1-7مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت ()2015

هذه املحطات �إىل م�ستواها ال�سابق.
100

40
20

 1ال ينطبق (ال تنشأ انبعاثات لهذا الملوث من ذلك المصدر).

0

 2قد ال يساوي مجموع األجزاء المكونة تماماً اإلجمالي الموضح بسبب تقريب بعض القيم

ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ

ﺍﻟﺠﺮﻑ

ﺍﻟﻘﺔ

ﻏﻠﻴﻠﺔ

ﺍﻟﺒﺍﺕ

ﻣﺸﻴﺮﻑ

ﻛﻠﺒﺎﺀ

ﺷﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻳﺪ

ﻭﺭﺳﺎﻥ

ﺣﺘﺎ

ﻣﻄﺎﺭ ﺩﺑﻲ

ﻗﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻜﺍﻣﺔ

ﺍﻟﻘﻮﻉ

ﺍﻟﻤﻄﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻔ ﻕ

ﻴﻦ ﺍﻟﺠﺴﻦ

ﺍﻟﻭﻳﺲ

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻏﻴﺎﻲ

ﺷﺎﻉ ﺍﻟﻌﻴﻦ

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻨﻲ ﻳﺎﺱ

2018

2017

2016

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ

المصدر :المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات الهواء ()2019

ﺷﺎﻉ ﺣﻤﺪﺍﻥ

جدول رقم ( :)3-7حجم انبعاثات ملوثات الهواء بدولة اإلمارات العربية المتحدة ()2015

2015

شكل رقم ( :)2-7المعدالت السنوية لتراكيز ثاني أكسيد الكبريت ()2018 - 2015
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• ثاين �أك�سيد النيرتوجني
ت�ؤدي زيادة تراكيز ثاين �أك�سيد النيرتوجني يف الهواء
النبعاث روائح غري حمببه ،وميكن لهذه امللوثات �أن تعود

4%

38%

ﺃﺧﺮﻯ

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ

4%

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

املطر لتُك ّون ما يعرف باملطر احلم�ضي ،الذي يلحق
�أ�ضرار ًا باملباين والأرا�ضي الزراعية واحلياة البحرية.

4%

ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻄﻴﺍﻥ

6%

NOX

وينبعث ثاين �أك�سيد النيرتوجني يف الأ�سا�س خالل عمليات
احرتاق الوقود .وي�شكل قطاع النقل امل�صدر الأ�سا�سي
( )%38من �إجمايل انبعاثات هذا الغاز.

ينبعث غاز �أول �أك�سيد الكربون من حمركات
ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ

للأر�ض وذلك نتيجة الحتاد �أكا�سيد النيرتوجني بقطرات

النبعاثات ثاين �أك�سيد النيرتوجني يف دولة الإمارات بن�سبة

•

15%

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

�أول �أك�سيد الكربون

14%

ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

15%

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﻴﻌﻲ

ويت�ضح من خالل القراءات التي مت ر�صدها خالل

شكل رقم ( :)3-7مصادر انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين ()2015

ال�سنوات (� )2018 - 2015أن املعدالت ال�سنوية لرتاكيز

خالل عام  ،2017علم ًا ب�أن هناك بع�ض التباين يف النتائج

ثاين �أك�سيد النيرتوجني كانت �أقل من احلدود الوطنية

بالن�سبة لإمارات الدولة نتيجة الختالف خ�صائ�ص املواقع

امل�سموح بها ،مع انخفا�ض ملحوظ مب�ستويات الرتاكيز

التي تغطيها تلك املحطات (�سكني – �صناعي).

3%

ﺃﺧﺮﻯ

االحرتاق الداخلي كال�سفن واملركبات

2%

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﻴﻌﻲ

ومولدات الطاقة الكهربائية بالإ�ضافة �إىل
عمليات الت�صنيع .ويعد قطاع النقل هو
امل�س�ؤول عن �أكرث من ثالثة �أرباع انبعاثات
غاز �أول �أك�سيد الكربون ( )%78يليه قطاع
ال�صناعة بن�سبة .%17

17%

CO

تقع م�ستويات �أول �أك�سيد الكربون �ضمن
احلدود الوطنية لدولة الإمارات ،وقد �شهدت
معدالته اليومية انخفا�ض ًا خالل ال�سنوات
املا�ضية نتيجة اجلهود التي بذلتها اجلهات

ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

78%

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ

شكل رقم ( :)5-7مصادر انبعاثات أول أكسيد الكربون ()2015

املعنية يف الدولة.

شكل رقم ( :)6-7المعدالت السنوية لتراكيز أول أكسيد الكربون ()2018 - 2015
شكل رقم ( :)4-7المعدالت السنوية لتراكيز ثاني أكسيد النيتروجين ()2018 - 2015
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•

الأوزون الأر�ضي

3%

املواد اجل�سيمية

يختلف الأوزون الأر�ضي عن الأوزون املوجود يف طبقة

يعد الأوزون من �أكرث امللوثات الغازية ت�أثري ًا على جودة

يطلق م�صطلح املواد اجل�سيمية على اجلزيئات العالقة

الأوزون ،وهي من الطبقات العليا للغالف اجلوي ،فالأوزون

الهواء بدولة الإمارات .ويو�ضح ال�شكل رقم ( )7-7املعدالت

يف الهواء والتي يقل قطرها عن  10ميكرون .تن�ش�أ هذه

الأر�ضي عادة ما يت�شكل يف الطبقات ال�سفلى نتيجة لتفاعل

ال�سنوية لرتاكيز الأوزون الأر�ضي خالل الأعوام

(2015

اجل�سيمات من م�صادر طبيعية مثل الرمال� ،أو دقائق

يف اجلو و�أكا�سيد

 ،)2018 -فيما يو�ضح ال�شكل رقم ( )8-7عدد �أيام التجاوز

الأمالح العالقة والناجتة عن تبخر مياه البحر� ،أو من

النيرتوجني بفعل درجات احلرارة العالية و�أ�شعة ال�شم�س.

بالن�سبة لرتاكيز الأوزون الأر�ضي خالل الفرتة نف�سها.

م�صادر �صناعية مثل حمركات االحرتاق ،الخ .وبح�سب

وتنجم عن ارتفاع تراكيز املواد الع�ضوية املتطايرة و�أكا�سيد

ويظهر ب�شكل وا�ضح االنخفا�ض يف التجاوزات برتاكيز

الدرا�سة الوطنية جلرد انبعاثات ملوثات الهواء ت�شكل

النيرتوجني وارتفاع درجات احلرارة زيادة التفاعالت التي

الأوزون الأر�ضي خالل عام  ،2017وازدياد عدد �أيام التجاوز

انبعاثات قطاع ال�صناعة �أكرث من ثالثة �أرباع تلك

ت�ؤدي بدورها �إىل ارتفاع تركيز الأوزون الأر�ضي.

يف بع�ض املحطات ب�إمارتي �أبوظبي والفجرية عام .2018

االنبعاثات.

املواد الع�ضوية املتطايرة

)VOC’)s

200
150
100
50
0
ﺷﺎﻉ ﺣﻤﺪﺍﻥ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻨﻲ ﻳﺎﺱ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺪﻉ ﺍﻳﺪ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻏﻴﺎﻲ
ﻭﺍﺣﺔ ﻟﻴﻮﺍ
ﺍﻟﻭﻳﺲ
ﺣﺒﺸﺎﻥ ﺟﻨﻮﺏ
ﻴﻦ ﺍﻟﺠﺴﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺃ
ﺳﻮﻳﺤﺎﻥ
ﺍﻟﻄﻮﻳﺔ
ﺍﺧﺮ
ﺍﻟﻘﻮﻉ
ﺩﺮﺓ
ﺍﻟﻜﺍﻣﺔ
ﺯﻋﻴﻞ
ﻗﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ
ﺗﻼﻝ ﺍﻻﻣﺎﺍﺕ
ﻣﻄﺎﺭ ﺩﺑﻲ
ﻣﺸﺮﻑ
ﺣﺘﺎ
ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ
ﻭﺭﺳﺎﻥ
ﺷﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻳﺪ
ﺳﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻳﺪ
ﺍﻟﺤﻤﺔ
ﻛﻠﺒﺎﺀ
ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﻳﺔ
ﻣﺸﻴﺮﻑ
ﻏﻠﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺠﻴﺮ
ﺍﻟﺒﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻴﺔ
ﻏﻠﻴﻠﺔ
ﻭﺍﺳﻂ
ﺍﻟﻘﺔ
ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ
ﺍﻟﺠﺮﻑ
ﻣﺼﻔﻮﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ
ﺳﻜﻤﻜﻢ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﺌﺔ  -ﻋﺠﻤﺎﻥ
2018

2017

2016

تعترب م�ستويات املواد اجل�سيمية ذات القطر الأقل من
 10ميكرون مرتفعة يف الدولة نتيجة لطبيعة مناخ الدولة

4%
ﻗﻄﺎﻉ
ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ

4%

ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟ ﺍﻋﺔ

PM10

12%
ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻨﻘﻞ

76%

ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

شكل رقم ( :)9-7مصادر انبعاثات المواد الجسيمية ذات القطر
أقل من  10ميكرون ()2015

ال�صحراوي ،حيث ترتفع تراكيزها خالل �أيام العوا�صف
الرملية .ويبني ال�شكل رقم

()10-7

املعدالت ال�سنوية

لرتاكيز املواد اجل�سيمية ذات القطر الأقل من  10ميكرون

للأعوام ( ،)2018 - 2015حيث كانت الرتاكيز م�ستقرة
خالل ال�سنوات املا�ضية.

2015

شكل رقم ( :)7-7المعدالت السنوية لملوث األوزون األرضي ()2018 - 2015

شكل رقم ( :)10-7المعدالت السنوية لتراكيز المواد الجسيمية ذات القطر األقل من  10ميكرون ()2018 - 2015

شكل رقم ( :)8-7عدد مرات التجاوز للحدود المسموح بها لملوث األوزون األرضي ()2018 - 2015
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 .3االستجابـــــة
بذلت الدولة جهود ًا كبرية لتح�سني جودة الهواء املحيط

�إ�ضافة م�ست�شعرات خا�صة باملواد اجل�سيمية ذات القطر

خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية متثلت يف تنفيذ العديد

الأقل من  2.5ميكرون ،وذلك ملواكبة التوجه العاملي� ،إذ مل

هذه املواد تت�أثر بتغري ف�صول ال�سنة ،فرتتفع خالل ف�صلي

وبح�سب درا�سة التحليل الكيميائي للمواد اجل�سيمية ذات

من امل�شاريع واملبادرات ،على امل�ستويني الوطني واملحلي،

تكن معظم املحطات ت�ضم هذا النوع من امل�ست�شعرات.

الربيع وال�صيف وتنخف�ض خالل ف�صلي اخلريف وال�شتاء،

القطر الأقل من  2.5ميكرون والتي �شملت جمع عينات من

لتح�سني جودة الهواء لتحقيق امل�ستهدفات املحددة يف

ويف عام � ،2017أطلقت بلدية دبي ا�سرتاتيجية جودة الهواء

ما ي�شري �إىل �أن املواد اجل�سيمية  PM2.5يف الدولة تت�أثر

ت�سعة مواقع خمتلفة يف الدولة تبني �أن ن�سبة الكتلة البلورية

الأجندة الوطنية.

 2021 - 2017بالتعاون مع �شركائها اال�سرتاتيجيني من

بارتفاع درجات احلرارة والعوا�صف الرملية ،فقد �سجلت

هي الأعلى ملحتوى املواد اجل�سيمية

ومعظم

�أعلى قيم لرتاكيز املواد اجل�سيمية  PM2.5خالل فرتة

العنا�صر امل�شكلة للكتلة البلورية هي �أكا�سيد ال�سيلكا

العوا�صف الغبارية .ويو�ضح ال�شكل ( )11-7معدالت تراكيز

والكال�سيوم ،وهما نتاج م�صادر طبيعية .وتراوحت ن�سبة

خالل ف�صول ال�سنة للأعوام

م�ساهمة الكتلة البلورية ( )Crustal massمن �إجمايل كتلة

تختلف املواد اجل�سيمية ذات القطر الأقل من  2.5ميكرون

تراكيز املواد اجل�سيمية  PM2.5يف حمطات الدولة خالل

( )PM2.5يف طول القطر وكذلك يف ت�أثريها على �صحة

الفرتة .2018 - 2015

الإن�سان وم�صادرها .وتظهر النتائج املقا�سة �أن تراكيز

املواد اجل�سيمية
(- 2013

PM2.5

� .)2018أما ال�شكل

()12-7

فيو�ضح معدالت

PM2.5

 PM2.5يف جميع املواقع بني � %24.38إىل .%53.46

•

ال�سيا�سات والتوجهات احلكومية

مت �إطالق الأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات  2021يف عام
 ،2010حيث ت�ستهدف ر�ؤية الإمارات  2021االرتقاء مبكانة
الدولة لتكون من �أف�ضل دول العامل يف عام  .2021وت�ضم
الأجندة الوطنية للر�ؤية  52م�ؤ�شر ًا ،من بينها م�ؤ�شرات جودة
الهواء .وتتم متابعة هذه امل�ؤ�شرات ب�شكل دوري من قبل
القيادة العليا ل�ضمان حتقيقها يف �أطرها الزمنية املحددة.
بد�أ القيا�س الفعلي مل�ؤ�شر ن�سبة جودة الهواء يف عام ،2014
وهو يقي�س  4ملوثات هواء رئي�سية ت�شمل :ثاين �أك�سيد
النيرتوجني ،و�أول �أك�سيد الكربون ،وثاين �أك�سيد الكربيت،
والأوزون الأر�ضي .يو�ضح ال�شكل ( )13-7النتائج املحققة

عدل تراكيز المواد الجسيمية ( PM2.5 (µg/m3خالل فصول السنة ()2018 - 2013
شكل رقم (ُ :)11-7م ّ

يف م�ؤ�شر ن�سبة جودة الهواء خالل ال�سنوات املا�ضية.
كما قامت ال�سلطات املحلية يف الدولة برتقية �شبكات ر�صد
جودة الهواء لت�شمل نطاق ًا �أو�سع ،وزيادة امل�ست�شعرات

اخلا�صة بامللوثات ح�سب احلاجة ،فعلى �سبيل املثال متت

القطاعني احلكومي واخلا�ص .وتهدف اال�سرتاتيجية �إىل
حتقيق امل�ؤ�شر الوطني جلودة الهواء املتمثل يف الو�صول �إىل
هواء نظيف ت�صل ن�سبته �إىل  %90بحلول .2021
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أطلقت بلدية دبي م�شروع املركبة
املتنقلة لر�صد جودة الهواء ،والتي تعد �أول حمطة مرجعية
على م�ستوى املنطقة من حيث الت�صميم ونوعية الأجهزة
واملعدات والتقنيات امل�ستخدمة لر�صد ملوثات الهواء ،وقد
مت ت�صميمها وجتهيزها مبوا�صفات عاملية �صديقة للبيئة
ومقاومة للظروف املناخية القا�سية ال�سائدة يف املنطقة.
وي�ضم امل�شروع حوايل  20تقنية ر�صد متطورة ،تعمل على
ر�صد نحو  100عن�صر ومركب من ملوثات الهواء كامللوثات
ال�سمية ،واملركبات الع�ضوية املتطايرة ،وحمفزات الأوزون،
وتراكيز املعادن الثقيلة ،والغازات امل�سببة للروائح ،بالإ�ضافة
�إىل ر�صد م�ستويات التلوث الإ�شعاعي وال�ضجيج وبيانات
الأحوال اجلوية.

شكل رقم ( :)13-7مؤشر نسبة جودة الهواء 2018 - 2014
شكل رقم ( :)12-7المعدالت السنوية لتراكيز المواد الجسيمية ذات القطر األقل من  2.5ميكرون ()2018 - 2015
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•

اال�ستجابة يف قطاع النقل

•

اال�ستجابة يف قطاع ال�صناعة

لفرتة ت�صل لثالثة �أيام متتالية ،وتطوير منوذج تنب�ؤ للغبار
والعوا�صف الرتابية ،للتحذير منها ،خ�صو�ص ًا ملر�ضى

ري كبري على جودة
كما هو معروف ،ف�إن لقطاع النقل ت�أث ٌ

ي�شكل قطاع ال�صناعة �أحد �أهم م�صادر االنبعاثات امل�ؤثرة

يف عام � ،2016أطلقت وزارة التغري املناخي والبيئة املرحلة

اجلهاز التنف�سي والفئات احل�سا�سة ،ما يتيح الفر�صة لهم

الهواء ،فهو م�س�ؤول عن  %78من انبعاثات �أول �أك�سيد

يف جودة الهواء ،فهو امل�س�ؤول عن  %76و %68من انبعاث

الثانية من م�شروع مراقبة جودة الهواء عن طريق الأقمار

ولغريهم التخاذ االحتياطات املنا�سبة قبل هبوبها.
ويبني ال�شكل ( )14-7مثا ًال حلدث غباري القادم من جهة

الكريون ،و %38من انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني ،و%32

اجل�سيمات الدقيقة بقطريها  10ميكرون و 2.5ميكرون

من املُر ّكبات الع�ضوية املتطايرة ،وحوايل  %13من انبعاثات

على التوايل ،وعن  %17من �أول �أك�سيد الكربون ،و %14من

للحدود (امللوثات الغازية واملواد اجل�سيمية) ،بالإ�ضافة

ال�شمال ال�شرقي �إىل الدولة ،وميكن من خالل منوذج

اجل�سيمات ذات القطر  10ميكرون ،و %19من انبعاثات

�أكا�سيد النيرتوجني وثاين �أك�سيد الكربيت.

�إىل مقارنة البيانات ال�صادرة من الأقمار ال�صناعية بتلك

التنب�ؤ بالغبار تبيان حركته واجتاهه كل  15دقيقة.
كما قطعت بلدية دبي �شوط ًا مهم ًا يف اال�ستعدادات لإطالق

اجل�سيمات ذات القطر  2.5ميكرون.

ومع ذلك ف�إن قطاع ال�صناعة ميتلك فر�ص ًا مهمة خلف�ض

وقد تعددت اال�ستجابات التي متت يف هذا القطاع ،على

هذه االنبعاثات ب�صورة كبرية وم�ؤثرة من خالل اعتماد

كما يت�ضمن امل�شروع التحليل الكيميائي للمواد اجل�سيمية

القمر اال�صطناعي البيئي “ ”DMSAيف  ،2020املخ�ص�ص

امل�ستويني املحلي واالحتادي ،وتركزت على حت�سني و�سائل

نهج االقت�صاد الأخ�ضر ومعايري الإنتاج الأنظف وا�ستخدام

ذات القطر الأقل من  2.5ميكرون وذلك لتحديد م�صادر

للأغرا�ض البيئية .و�سيعمل القمر على ر�صد وقيا�س

النقل اجلماعي ،و�أنواع الوقود امل�ستخدمة ،وحترير �أ�سعار

التقنيات احلديثة واملمار�سات اجليدة .فعلى �سبيل املثال،

انبعاثها وو�ضع اخلطط املنا�سبة خلف�ضها.

م�ستويات ملوثات الهواء والغازات امل�سببة لالحتبا�س

الوقود.

�سجلت مبادرة خف�ض االنبعاثات الناجتة عن �صناعة

ويف عام  ،2017مت تطوير "خوارزمية" للتنب�ؤ بجودة الهواء

احلراري الف�ضائية.

ففي عام  ،2016مت �إطالق ا�سرتاتيجية دبي للتنقل الذكي

الأملنيوم ،التي مت تنفيذها �ضمن الدورة الأوىل من برنامج

والتي تهدف لتحويل  25يف املائة من �إجمايل و�سائل النقل

امل�سرعات احلكومية ب�شراكة ما بني وزارة التغري املناخي

يف دبي لذاتية القيادة بحلول عام  .2030و�ست�ساعد هذه

والبيئة و"�شركة الإمارات العاملية للأملونيوم" و�شركة "جرنال
�إلكرتيك" جناح ًا فائق ًا خالل  100يوم ،متثل يف خف�ض

ال�صناعية ،بغية التعرف على م�صادر امللوثات العابرة

التي يتم قيا�سها من املحطات الأر�ضية لر�صد جودة الهواء،

اال�سرتاتيجية يف توفري  1.5مليار درهم عرب خف�ض التلوث
متنام للتحول �إىل ا�ستخدام
البيئي بن�سبة  .%12وهناك اجتاه ٍ
ال�سيارات الكهربائية والهجينة و�إحالل الغاز الطبيعي املُ�سال
بدي ًال للجازولني يف عدد كبري من ال�سيارات يف كل الإمارات،

ن�سبة انبعاثات �أك�سيد النيرتوجني الناجتة عن �صناعة
الأملنيوم بن�سبة � ،%16أي ما يعادل �إزالة � 450,000سيارة
من الطرقات ،متجاوزة بذلك على ن�سبة  %10املحددة �أ�ص ًال

ومن املنتظر �أن يوا�صل قرار حترير �أ�سعار الوقود ال�صادر يف

للمبادرة.

عام  2015ت�أثريه لت�سريع وترية هذا التحول.

كما تقوم وزارة التغري املناخي والبيئة وال�سلطات البيئية

ومثلما كان خلف�ض ن�سبة الكربيت يف الديزل من  500جزء

املخت�صة يف الإمارات مبراقبة الأن�شطة ال�صناعية املختلفة

باملليون �إىل � 10أجزاء باملليون دور م�ؤثر يف احلد من تلوث

والت�أكد من مدى التزامها بال�ضوابط واملعايري الوطنية ،فقد

الهواء ،ف�إن �سيا�سات حت�سني و�سائل النقل اجلماعي وتعزيز
جاذبيتها ومدى انت�شارها جعلها خيار ًا مثالي ًا لعدد كبري من

�أن�ش�أت وزارة التغري املناخي والبيئة غرفة التحكم واملراقبة
املركزية بوا�سطة الربط ال�شبكي واملراقبة التلفزيونية على
املن�ش�آت العاملة يف جمال الك�سارات واملقالع بالدولة ،يتم عن

ال�سكان ،حيث تنقل هذه الو�سائل مئات املاليني من الركاب
�سنوي ًا .كما يلعب التطور ال�صناعي الذي قاد ل�صناعة

طريقها مراقبة ور�صد �أعمال الك�سارات بوا�سطة كامريات

�سيارات �أكرث كفاءة من حيث ا�ستهالك الوقود دور ًا مهم ًا

املراقبة املثبتة فيها و�أجهزة ر�صد جودة الهواء املحيط .كما

يف هذا اجلانب.
شكل ( :)14-7صورة من الصفحة اإللكترونية توضح حركة الحدث الغباري القادم من جهة الشمال الشرقي إلى الدولة
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تقوم العديد من ال�سلطات املخت�صة با�ستخدام الطائرات

وي�ساهم القطاع بن�سبة مهمة من بع�ض ملوثات الهواء� ،إ�ضافة

•

امل�سرية (بدون طيار) لهذا الغر�ض ،وتتيح هذه التقنيات
حتكم ًا �أف�ضل يف االنبعاثات ،وتدخ ًال �أ�سرع ملعاجلة �أي خلل قد

اىل ن�سبة كبرية من انبعاثات غازات الدفيئة .وقد قامت دولة

تعد الدرا�سات والبحوث من �أهم الأ�س�س لو�ضع الت�شريعات

الإمارات بتبني جمموعة وا�سعة من ال�سيا�سات والتدابري

وال�سيا�سات التي من �ش�أنها حت�سني جودة الهواء ،حيث قادت

من املن�ش�آت ذات االنبعاثات على م�ستوى الإمارة .و�ستوفر
هذه الدرا�سات ،وغريها ،مرجع ًا مهم ًا لتعزيز اجلهود

يطر�أ .وقد �سجل عدد املخالفات البيئية انخفا�ض ًا ملحوظ ًا.

خلف�ض الت�أثريات الناجتة عنه ،من بينها �إعالن ا�سرتاتيجية

وزارة التغري املناخي والبيئة بالتعاون مع ال�سلطات املحلية

الوطنية الرامية �إىل حت�سني جودة الهواء مبا يتوافق مع

ففي الفجرية �أعلنت م�ؤ�س�سة الفجرية للموارد الطبيعية عن

الإمارات للطاقة  ،2050التي تعترب �أول خطة موحدة للطاقة

ذات ال�صلة والقطاعات امل�ؤثرة امل�شروع الوطني الأول جلرد

م�ستهدفات الأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات.

انخفا�ض املخالفات البيئية والإدارية ،وخمالفات الأمن

يف الدولة توازن بني جانبي الإنتاج واال�ستهالك ،وااللتزامات

انبعاثات ملوثات الهواء ،وذلك من �أجل توفري بيانات مفيدة

ومع ذلك ف�إنه من املهم �إجراء درا�سات علمية على امل�ستوى

وال�سالمة بن�سبة  %62يف املن�ش�آت ال�صناعية خالل الن�صف

البيئية العاملية ،وت�ضمن بيئة اقت�صادية مريحة للنمو يف

الأول من عام  ،2018وكذلك احلال يف ر�أ�س اخليمة التي

جميع القطاعات ،وت�ستهدف اال�سرتاتيجية الو�صول بن�سبة

وحمدثة عن انبعاثات امللوثات التي ميكن �أن ت�ؤثر على �صحة
الإن�سان وال�صحة العامة ،ف�ض ًال عن م�ساعدة �صناع القرار

الوطني للتعرف على الت�أثريات ال�صحية واالقت�صادية

تقوم بتنفيذ برامج مراقبة م�شابهة.

الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة الوطني �إىل الن�صف

يف التخطيط للم�شاريع التح�سينية وو�ضع حدود لالنبعاثات

ومن املنتظر �أن ت�سهم مبادرة االرتقاء بالأداء البيئي

بحلول عام � ،2050آخذة باالعتبار ن�سبة النمو يف الطلب على

و�أهداف للتخفي�ض ،وغريها من الأهداف املرتبطة ب�شكل

وخمرجاتها بدور مهم يف هذا اجلانب� ،إذ ت�ستهدف املبادرة

الطاقة واملقدرة بحوايل  %6حتى عام  .2050كما ت�ستهدف

رئي�سي بتح�سني جودة الهواء.

�إن�شاء �آلية م�شرتكة وموحدة لتقييم الأثر البيئي للم�شاريع،

اال�سرتاتيجية رفع كفاءة اال�ستهالك الفردي وامل�ؤ�س�سي

الدرا�سات والبحوث

�آخر� ،أجنزت بلدية �أم القيوين درا�سات حول جودة الهواء

والبيئية لتلوث الهواء ،والعبء الناجت عنها.
•

�سيا�سات متكينية

بالإ�ضافة اىل كل ذلك ،تبنت الإمارات يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية حزمة من ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية التي

واحلد من االنبعاثات الكربونية وملوثات الهواء عرب حتفيز

بن�سبة  %40وخف�ض االنبعاثات الكربونية املرتبطة ب�إنتاج

من جانب �آخر� ،أجنزت هيئة البيئة � -أبوظبي عدد ًا من

�سيكون من �ش�أنها امل�ساهمة يف احلد من تلوث الهواء ،ومن

القطاع اخلا�ص على التحول نحو الإنتاج الأنظف ،وتبني

الطاقة الكهربائية بن�سبة .%70

الدرا�سات كجرد انبعاثات الزئبق ،ودرا�سة اجل�سيمات

�أهمها :ا�سرتاتيجية الإمارات للتنمية اخل�ضراء ،واخلطة

املمار�سات اخل�ضراء .ومت مبوجب هذه املذكرة �إن�شاء نظام

ويف الوقت ذاته تزايد االعتماد على الطاقة املتجددة يف توليد

العالقة يف الهواء ذات احلجم الأقل من  2.5ميكرون ،ودرا�سة

الوطنية للتغري املناخي ،واال�سرتاتيجية الوطنية للطاقة،

�إلكرتوين وطني يربط اجلهات املعنية يف الدولة ،ويوفر

الكهرباء ،وذلك بتد�شني جمموعة جديدة من امل�شاريع،

مراقبة تكوينات الأوزون الأر�ضي وم�صادر انبعاث اجلزيئات

واال�سرتاتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية ،والإدارة

املعلومات الالزمة يف عملية و�ضع ال�سيا�سات و�صناعة القرار

وتعزيز كفاءة الطاقة ب�صدور العديد من املوا�صفات الوطنية

العالقة ،ودرا�سة عن الغازات والروائح الناجتة عن مواقع

املتكاملة للنفايات ،وغريها من ال�سيا�سات واخلطط،

و�ضمان �سرعة اال�ستجابة يف احلاالت الطارئة .وي�ضم

القيا�سيةلأجهزةتكييفالهواءوالأجهزةالكهربائيةاملنزلية،

طمر النفايات .كما قامت بلدية دبي ب�إجناز درا�سة حول

كما �ست�سهم �سيا�سات االبتكار والعلوم املتقدمة والذكاء

النظام خريطة للمن�ش�آت ال�صناعية توفر معلومات عن �أكرث

�إ�ضافة �إىل زيادة االعتماد على التربيد املركزي للمناطق،

م�صادر امللوثات ال�سمية والرتكيب الكيميائي ،بالإ�ضافة �إىل

اال�صطناعي يف امل�ستقبل يف �إجناح اجلهود املبذولة يف هذا

من  7000من�ش�أة �صناعية يف الدولة.

وتكثيف حمالت التوعية لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة.

برنامج م�سح االنبعاثات الغازية من م�صادرها .من جانب

املجال.

•
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اال�ستجابة يف قطاع الطاقة

من املتوقع �أن ي�شهد قطاع الطاقة تغيريات جذرية يف

يعترب قطاع الطاقة من القطاعات ذات الأهمية االقت�صادية
العالية بالدولة .وقد �شهد هذا القطاع منو ًا م�ستمر ًا ،مدفوع ًا

حيز العمل من قبل القطاعني احلكومي واخلا�ص ،و�إجناز

بالنمو ال�سكاين واالقت�صادي واعتبارات املناخ ،فارتفعت

م�شروع براكة للطاقة النووية والعديد من التطورات الأخرى

القدرة املركبة ملحطات توليد الكهرباء من  17.7جيجاوات
يف عام � 2007إىل  30.4جيجاوات تقريب ًا يف عام .2017

ذات ال�صلة (لتفا�صيل �أوفى� ،أنظر الف�صل الثامن ،التغري

ال�سنوات املقبلة بدخول املزيد من م�شاريع الطاقة املتجددة

املناخي)
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التغيــــــر المنـــاخـــــي
القوى الدافعة

يعتبــر النمــو الســكاني والنمــو االقتصــادي الواســع ،ال
ســيما فــي قطــاع الطاقــة والصناعــة والزراعــة ،همــا القــوى
المســببة
الدافعــة الرئيســة لزيــادة انبعاثــات غــازات الدفيئــة ُ
لظاهــرة التغيــر المناخــي حــول العالــم.

الضغوط

تشــكل الظــروف المناخيــة القاســية ،ومعــدل الفــرد المرتفــع
مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناجــم بصــورة رئيســيةعن

التــــأثيــــرات

ارتفعــت درجــة الحــرارة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي

العقــود القليلــة الماضيــة .وعلــى الرغــم مــن قلــة الدراســات
واألبحــاث حــول آثــار التغيــر المناخــي علــى دولــة اإلمــارات
إال أن الســيناريوها المختلفــة تشــير إلــى عــدد
والمنطقــةّ ،
مــن التأثيــرات المحتملــة علــى مختلــف القطاعــات والنظــم
البيئــة.

االستجابة

أنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك أهــم الضغــوط المؤثــرة فــي

تبــذل دولــة اإلمــارات جهـ ً
ـودا حثيثــة للتصــدي لتداعيــات التغيــر

ظاهــرة التغيــر المناخــي.

المناخــي ،وذلــك مــن خــال توفيــر فــرص تنمويــة مبتكــرة
تســاهم فــي تحقيــق التنــوع االقتصــادي والنمــو المســتدام،

الحــــالــــــة

ارتفــاع فــي درجــات حــرارة الجــو ومنســوب ميــاه البحــر،
وتغيــرات فــي معــدالت هطــول األمطــار ،إضافــة الــى زيــادة
حموضــة ميــاه البحــر وملوحتهــا.

وتشــمل النمــو المتســارع فــي قطــاع الطاقــة النظيفــة
والمتجــددة ،واالســتثمار الملحــوظ فــي المــدن المســتدامة
واألبنيــة الخضــراء ،باإلضافــة إلــى الزيــادة المطــردة
للمســاحات الخضــراء والعنايــة بالمحميــات الطبيعيــة.
كمــا أطلقــت الدولــة مجموعــة مــن االســتراتيجيات للتعامــل
مــع هــذه الظاهــرة ،أبرزهــا الخطــة الوطنيــة للتغيــر المناخــي

 ،2050 - 2017التــي يجــري تنفيذهــا حاليـ ًـا.
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مقدمة

القرن الع�شرين .و�سوف ي�ستمر املناخ باالحرتار وفق ًا

تتمكن بع�ض الأنظمة احليوية من التكيف معها دون تغيري

ت�ش�ي�ر معظ��م الدرا�س��ات العاملي��ة �إىل �أن ظاه��رة التغ�ي�ر املناخ��ي الن��اجت عن تراكم انبعاث��ات غازات الدفيئة قد ب��د�أت بالتفاقم

لل�سيناريوهات املتوقعة ( .)IPCCويرى اخلرباء �أن �أي

جذري يف �سالمة النظام.

منذ الثورة ال�صناعية ،حيث اعتمدت الدول املتقدمة على الوقود الأحفوري ،وخا�صة الفحم ،يف �صناعاتها .كما لعبت عوامل
�أخرى مثل تغري ا�ستخدامات الأرا�ضي و�إزالة الغابات وتغري �أمناط الإنتاج واال�ستهالك دور ًا مهم ًا يف تفاقم هذه الظاهرة.

ارتفاع �إ�ضايف قد ي�ؤدي للو�صول �إىل نقطة حت ّول قد ال

وميك��ن الق��ول �إن ق�ضي��ة تغ�ي�ر املن��اخ ه��ي واح��دة م��ن �أه��م الق�ضاي��ا البيئي��ة يف الوق��ت احل��ايل ،نظ��ر ًا الرتباطه��ا وت�أثريه��ا
املبا�شر وغري املبا�شر على خمتلف فئات املجتمع والقطاعات االقت�صادية والنظم البيئية ،مبا يف ذلك الزراعة واملياه والطاقة
وال�صحة والنقل واملناطق ال�ساحلية واملوارد البحرية .ولهذا حظيت هذه الظاهرة باهتمام وا�سع من خمتلف الدول واملنظمات
والهيئ��ات الدولي��ة املعنية بالبيئة والتنمية.
 .1القوى الدافعة والضغوط

اجلوي الطبيعية والب�شرية امل�صدر مع ًا والتي متت�ص الأ�شعة

�أدى االعتماد املتزايد على الوقود الأحفوري يف دفع عجلة

دون احلمراء وتعيد بث هذه الأ�شعة ".

التنمية منذ فجر الثورة ال�صناعية �إىل زيادة تراكيز غازات

وت�ضم غازات الدفيئة� ،أو غازات االحتبا�س احلراري كما

الدفيئة يف الغالف اجلوي .ومع ا�ستمرار النمو االقت�صادي

ي�سميها البع�ض ،غاز ثاين �أك�سيد الكربون ()CO2الذي

وتزايد �أعداد املن�ش�آت ال�صناعية ذات اال�ستخدام الكثيف

ينتج من احرتاق الوقود الأحفوري ،وامليثان ( )CH4الناجت

للطاقة ،ا�ستمرت االنبعاثات بالتزايد ،وو�صلت اىل
م�ستويات غري م�سبوقة ،فوفق ًا للتقرير اخلام�س للهيئة

عن تربية الرثوة احليوانية ،وبخار املاء الناجت عن عمليات
تبخر املاء ،بالإ�ضافة �إىل غازات �أخرى مثل الأوزون الأر�ضي

(IPCC Fifth Assessment

�أو ال�سطحي ( ،)O3و�أك�سيد النيرتوز( )N2Oوغازات �أخرى

 )Report, 2014و�صل تركيز غاز ثاين اك�سيد الكربون يف

�صناعية ،وخا�صة املركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية

الغالف اجلوي عام � 2012إىل  393جزء يف املليون مقارنة

()HFCs

واملركبات الكربونية الفلورية امل�شبعة

مع  280جزء يف املليون قبل الثورة ال�صناعية� ،أي بزيادة

ولكل من هذه الغازات قدرة
و�ساد�س فلوريد الكربيت (ٍ )SF6

تبلغ  . %41و�أ�سهمت العديد من العوامل الأخرى يف تفاقم

خمتلفة يف الت�أثري ويف مدة البقاء يف الغالف اجلوي.
وعلى الرغم من �أن غازات الدفيئة ت�شكل جزء ًا ب�سيط ًا

زيادة يف الطلب على املوارد ،وارتفاع م�ستويات الدخل وما

من غازات الغالف اجلوي� ،إال �أن لها ت�أثري عميق يف نظام

رافقه من �أمناط �إنتاج غري م�ستدامة وا�ستهالك مفرط

الطاقة لكوكب الأر�ض ،وقد �أ�سهم ارتفاع م�ستوياتها ب�شكل

للموارد ،وتغري ا�ستخدامات الأرا�ضي.

كبري يف التغريات املناخية على نطاق وا�سع.

غازات الدفيئة

و�أ�شار التقرير اخلام�س للهيئة احلكومية املعنيه بتغري
املناخ (� )2014أن ظاهرة التغري املناخي �أ�صبحت واقع ًا

تُع ّر ْف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ

ملمو�س ًا ،و�أن �سببها يعود �إىل الأن�شطة الب�شرية التي تطلق

غازات الدفيئة ب�أنها "العنا�صر الغازية املكونة للغالف

غازات الدفيئة م�سببة االحرتار امللحوظ منذ منت�صف

احلكومية املعنيه لتغري املناخ

هذه الظاهرة ،مثل النمو ال�سكاين املتزايد وما رافقه من

174
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ويو�ضح ال�شكل ( )1 - 8االرتفاع امل�ستمر يف تراكيز ثاين

م�ستوىً قيا�سي جديد يف  2018و�صل �إىل  411.3جزء من

�أك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي ،حيث بلغ الرتكيز الكلي

مليون.

شكل رقم (  :) 2 - 8إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ()2016 - 1994
المصدر :وزارة الطاقة والصناعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

شكل رقم (  : ) 1 - 8تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي ()2018 - 1958
المصدرC. D. Keeling, S. C. Piper, R. B. Bacastow, M. Wahlen, T. P. Whorf, M. Heimann, and H. A. Meijer, Exchanges of :

atmospheric CO2 and 13CO2 with the terrestrial biosphere and oceans from 1978 to 2000. I. Global aspects, SIO Reference

%

القطاع

Series, No. 01-06, Scripps Institution of Oceanography, San Diego, 88 pages, 2001

توليد الكهرباء واملاء

44

تكرير النفط والغاز

20

النقل

20
15

بنا ًء على �إجراءات الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ ( ،)IPCCهناك �أربعة م�سارات متثل �أربعة

انبعاثــات غ ــازات الدفيئ ـ ــة بدولة الإم ـ ــارات
العربية املتح ــدة

"احتماالت م�ستقبليه" تعرف با�سم م�سارات الرتكيز

�شهدت دولة الإمارات العربية املتحدة زيادة يف انبعاثات

ال�صناعات التحويلية

النموذجية ( ،)RCPوتعتمد هذه امل�سارات على افرتا�ضات

غازات الدفيئة يف ال�سنوات املا�ضية مدفوعة بالنمو

�سكنية

1

خمتلفة ب�ش�أن ال�سكان والتكنولوجيا وانبعاثات غازات

ال�سكاين واالقت�صادي ،ويو�ضح ال�شكل

�إجمايل

�إنتاج الأ�سمنت

54

الدفيئة وغريها .وي�ستخدم باحثون خمت�صون يف النمذجة

انبعاثات غازات الدفيئة ما بني

�إنتاج الأملنيوم

27

املناخية و�صناع ال�سيا�سات هذه امل�سارات لتقييم الآثار

يو�ضح اجلدول  ،8-1ن�سبة م�ساهمة القطاعات الرئي�سية

املرتتبة على خمتلف التكهنات امل�ستقبلية .وكلها تتوقع �أن

والفرعية يف �إجمايل االنبعاثات.

يوا�صل معدل االنبعاثات االرتفاع ب�شكل �أكرب يف امل�ستقبل،
حتى و�إن كانت النتائج غري م�ؤكدة.
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القطاعات الفرعية

%

1994

8-2

و ،2016فيما

()1

88.6

الطاقة

()2

العمليات
ال�صناعية

11.2

�إنتاج احلديد وال�صلب

11

�إنتاج الأمونيا

8

القطاع

()3

النفايات

()4

الزراعة

%

3.8

طمر النفايات ال�صلبة

87

معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي
احلم�أة الناجتة عن
معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي
التخمر املعوي

Enteric Fermentation

0.6

()5

ا�ستعمال
الأرا�ضي
والغابات

القطاعات الفرعية

%

-4.3

الرتبة الزراعية
�إدارة ال�سماد
الغابات
الأرا�ضي الزراعية
الأرا�ضي الرطبة

9
4

87
8
5
87
8
5

جدول رقم (  ) 1 - 8نسبة مساهمة القطاعات الرئيسية والفرعية في انبعاثات غازات الدفيئة بدولة اإلمارات ()2016
المصدر :وزارة الطاقة والصناعة ( )2017جرد انبعاثات الغازات الدفيئة 2016
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بلغت كمية انبعاثات غازات الدفيئة يف دولة الإمارات

� ،%3.8أما االنبعاثات الناجتة من قطاع الزراعة ،مبا يف

العربية املتحدة  199مليون طن من مكافئ ثاين �أك�سيد

 .2الحالـــة

ذلك تربية الرثوة احليوانية ،فهي ال متثل م�س�ألة جوهرية

تقع دولة الإمارات العربية املتحدة يف منطقة تت�سم مبوارد

الكربون ل�سنة  ،2016وكان قطاع الطاقة �أكرب م�صدر

التكيف مع هذا احلجم من التغري مل يخترب بعد ب�صورة

يف دولة الإمارات العربية املتحدة حيث ال تتجاوز ن�سبة

حمدودة وظروف مناخية قا�سية .وعلى الرغم من ذلك،

لالنبعاثات بن�سبة بلغت  ،%88.6حيث �شكل �إنتاج الكهرباء

جدية.

م�ساهمتها  %0.6من �إجمايل االنبعاثات .بينما ت�سهم

فقد متكن �سكان الدولة من التكيف مع هذا الو�ضع،

واملاء  %44من انبعاثات هذا القطاع ،يليه تكرير النفط

الغابات والأرا�ضي الزراعية والأرا�ضي الرطبة ،وال �سيما

و ُيعزى التغري يف الأحوال املناخية احلالية ب�صورة مبا�شرة

وال�سعي اجلاد لتح�سني الأو�ضاع من خالل تبني نهج

والغاز بن�سبة  %20ثم النقل بنف�س الن�سبة .يلي قطاع

وغري مبا�شرة للت�أثريات املرتبطة بتغري املناخ �سواء على

�أ�شجار القرم ،يف �إزالة نحو ( )%4.3من االنبعاثات الكلية

اال�ستدامة يف ا�ستغالل امل�ساحات املحدودة من الأرا�ضي

الطاقة قطاع العمليات ال�صناعية الذي بلغت انبعاثاته

ال�صعيد الوطني �أو العاملي .ويو�ضح ال�شكل ()3 - 8

يف الدولة من خالل وظائف عزل الكربون.

واملوارد الطبيعية ال�شحيحة.

متو�سط درجة احلرارة يف دولة الإمارات على مدى �أكرث

 %11.2من �إجمايل االنبعاثات ،ثم قطاع النفايات بن�سبة

من قرن .ي�شري هذا امل�سار �إىل �أن درجات احلرارة خالل
غري �أن حجم التغري املناخي احلايل واملظاهر املتطرفة

الفرتة  1980 - 1900ازدادت بن�سبة  ،%1ولكنها ارتفعت

امل�صاحبة له ،مبا فيها ارتفاع درجات احلرارة وارتفاع

مبعدالت �أ�سرع بكثري بعد عام  1980ب�سبب الت�أثري الب�شري

م�ستوى �سطح البحر وزيادة حدة العوا�صف والأعا�صري

يف النظام املناخي .حيث ميكن �أن ترتفع يف �أ�شهر ال�صيف

وتواترها منذ خم�سينيات القرن املا�ضي ،مل ي�سبق له مثيل

(من �أبريل �إىل �سبتمرب) �إىل حوايل  48درجة مئوية يف

طوال قرون من الزمن ،وبالتايل ف�إن قدرة املجتمعات على

املدن ال�ساحلية ،و�إىل  50درجه مئوية يف املناطق الداخلية.

شكل رقم (  :) 3 - 8متوسط درجة الحرارة السنوية في اإلمارات العربية المتحدة ()2020 - 1900

المصدرceda.ac.uk. (2019). CRU TS4.01: Climatic Research Unit (CRU) Time-Series (TS) version 4.01 of high-resolution gridded data :
of month-by-month variation in climate
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�أما ال�شكل ( )8-4فري�صد التغري يف درجات احلرارة خالل

�أكرب مقارنة بارتفاعها ب�أ�شهر الف�صول الأخرى ،وهو ما

 .3التأثيرات

�أ�شهر ال�سنة على مدى �أكرث من قرن ( )2020 - 1990ويالحظ

ين�سجم مع توقعات علماء التغري املناخي.

املرجح �أن ي�ؤدي تغري املناخ احلايل �إىل خماطر كبرية
من ّ

واجلدير بالذكر �أن دولة الإمارات قد �أعدت جمموعة من

على كوكب الأر�ض .وقد تنطوي التغريات املتوقعة يف درجات

الدرا�سات لتقييم املخاطر التي قد تنجم عن ظاهرة التغري

احلرارة وم�ستويات الرطوبة وم�ستويات �سطح البحر وهطول

املناخي يف الدولة� ،شملت �أربعة قطاعات رئي�سية ،هي:

الأمطار والظواهر املناخية املتطرفة مثل الأعا�صري املدارية

ال�صحة ،والطاقة (الكهرباء واحلرارة) ،والبنية التحتية،

على خماطر جدية على اقت�صادنا وبيئتنا وجمتمعنا �إذا ما

والبيئة .وقد مت حتديد ع�شرة خماطر مناخية ذات �أولوية،

تُركت دون اتخاذ ما يلزم من �إجراءات.

يو�ضحها ال�شكل ()6 - 8

فيه ارتفاع متو�سط درجات احلرارة يف �أ�شهر ال�صيف ب�شكل

شكل رقم (  : ) 4 - 8التغير في درجات الحرارة الشهري خالل الفترة ()2020 - 1900
المصدرceda.ac.uk. (2019). CRU TS4.01: Climatic Research Unit (CRU) Time-Series (TS) version 4.01 of high-resolution gridded data of month-by-month :
variation in climate

ويلخ�ص ال�شكل (  )5 - 8الظروف املناخية احلالية يف دولة

الدرا�سة التي �أعدها الربنامج الوطني للتكيف املناخي حول

الإمارات العرية املتحدة والتوقعات امل�ستقبلية بنا ًء على

تقييم املخاطر املناخية وتدابري التكيف.

شكل (  :) 6 - 8المخاطر المناخية ذات األولوية في القطاعات الرئيسية بدولة اإلمارات
المصدر :البرنامج الوطني للتكيف المناخي  -موجز تنفيذي  -التقرير التجميعي حول تقييم المخاطر المناخية وتدابير التكيف في القطاعات
الرئيسية

على الرغم من اجلهود العاملية املبذولة ،فال تزال انبعاثات

العربية املتحدة التكيف ب�شكل جيد مع ظروفها ال�صحراوية
القا�سية وحققت جناح ًا ملحوظ ًا يف التعامل مع تلك الظروف

جلميع قطاعات املجتمع .وقد بات اتخاذ تدابري ف ّعالة ويف

معتمدة على مقدرتها الوطنية� ،إال �أن ظاهرة تغري املناخ يف

الوقت املنا�سب للتخفيف والتكيف مع تغري املناخ �أكرث �أهمية

امل�ستقبل قد تفر�ض �ضغوطات جديدة ت�ستلزم مزيداً من

من �أي وقت م�ضى .ويف حني ا�ستطاعت دولة الإمارات

اجلهود للت�صدي لها.

غازات الدفيئة م�ستمرة يف االرتفاع ،م�سببة تهديدات كبرية

شكل رقم (  :) 5 - 8التغيرات المناخية المتوقعة في دولة اإلمارات حتى نهاية القرن
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 .4االستجابة

اخلطة الوطنية للتغري املناخي

ت�شهد دولة الإمارات العربية املتحدة اليوم مرحلة من

بتخفيف انبعاث غازات الدفيئة من خالل اال�ستثمار يف

التطور واالزدهار بف�ضل اجلهود احلكومية املبذولة والتي

م�شاريع الطاقة النظيفة واملتجددة وتطوير املدن والأبنية

يف عام  ،2017اعتمد جمل�س الوزراء اخلطة الوطنية
للتغري املناخي  .2050 - 2017ت�ضمنت اخلطة �إطار ًا وطني ًا

من �ش�أنها �أن ت�ضمن م�ستقبل م�شرق على املديني القريب
والبعيد .وقد بذلت الدولة جهود ًا ملحوظة للحد من �آثار

اخل�ضراء� ،أو بالتكيف مع تداعيات تغري املناخ املتوقعة

متكام ًال لتوحيد اجلهود وحتديد الأولويات و�سد الفجوات

عرب التو�سع يف امل�ساحات اخل�ضراء والعناية باملحميات

و�ضمان التعاون بني القطاعني احلكومي واخلا�ص.

التغري املناخي وحتقيق منو اقت�صادي م�ستدام� ،سواء

الطبيعية وغري ذلك من اجلهود.

�أولويات العمل املناخي
ت�ستند اخلطة الوطنية للتغري املناخي ب�صورة رئي�سية
على ر�ؤية الإمارات  ،2021واال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية
اخل�ضراء ،والأجندة الوطنية اخل�ضراء

2030 - 2015

وتركز الأهداف الأ�سا�سية للخطة على (� )1إدارة انبعاثات

امسح الشيفرة لإلطالع
على الخطة الوطنيــــة

غازات الدفيئة مع احلفاظ على النمو االقت�صادي ،و ()2

للتغير المناخي لدولـــة
اإلمــــارات العــربــيــــة

الت�أقلم مع التغريات املناخية ،وزيادة القدرة على التكيف،

المتحـــــدة

و( )3تعزيز التنويع االقت�صادي يف الدولة من خالل تبني
حلول مبتكرة مب�شاركة القطاع اخلا�ص.

خف�ض االنبعاثات (التخفيف)
يف �ضوء ارتفاع معدل انبعاثات غازات الدفيئة على امل�ستوى

�أوال :النـ ـ ــظام الوطنــي لإدارة انبعاث ــات غ ـ ــازات الدفيئـ ــة
حققت الدولة تقدم ًا كبري ًا يف جمال ح�صر و�إدارة انبعاثات

الوطني ،بادرت دولة الإمارات �إىل اتخاذ �إجراءات طوعية

غازات الدفيئة .وت�سعى اخلطة الوطنية للتغري املناخي

للتخفيف من تغري املناخ .وت�أتي هذه الإجراءات اال�ستباقية

لتوحيد اجلهود املتفرقة اجلارية على امل�ستوى القطاعي،

يف �إطار جهود الدولة الرامية �إىل و�ضع �أهداف تخفي�ض

وعلى امل�ستويني االحتادي واملحلي يف دولة الإمارات،

انبعاثات غازات الدفيئة و�أهداف الطاقة النظيفة على

وو�ضع �إطار موحد و�شامل لقيا�س حجم االنبعاثات و�إعداد

ر�أ�س �أولوياتها ،فقامت يف �سبيل ذلك بتنفيذ حزمة وا�سعة

التقارير ،بالإ�ضافة �إىل نظام متكامل للر�صد والإبالغ

ومتنوعة من اخلطط وامل�شاريع واملبادرات يف خمتلف

والتحقق بتطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية.

املجاالت.

وعالوة على ذلك� ،سيتم ا�ستحداث نظام وطني للمعلومات
ا�سرتاتيجية االمارات للطاقة 2050

املناخية لال�ستفادة منها يف دعم عمليات البحث العلمي

�أ )

والتنب�ؤ بتداعيات التغري املناخي على الدولة.

يف عام  ،2017مت �إطالق ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة
 ،2050التي ت�ستهدف تنويع م�صادر الطاقة ورفع ح�صة
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الطاقة املتجددة والنظيفة يف مزيج الطاقة الوطني ل�ضمان

ت)

حتقيق توازن بني االحتياجات االقت�صادية والأهداف

تهدف ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة ،التي مت �إطالقها

ويهدف �إىل رفع ح�صة الطاقة النظيفة يف مزيج الطاقة

البيئية .ويت�ضمن مزيج الطاقة ح�سب اال�سرتاتيجية

يف عام  ،2015ت�أمني  %75من احتياجات دبي من الطاقة
من م�صادر نظيفة بحلول عام  2050وجعل دبي مركز ًا عاملي ًا

بدبي �إىل  %25بحلول عام  ،2030منها  %25للطاقة
ال�شم�سية ،و  %7للطاقة النووية و  %7للفحم النظيـــــــــف ،و

ال�شم�سية وذلك على النحو التايل %44 :من الطـــــاقة

للطاقة النظيفة واالقت�صاد الأخ�ضر .وتتكون اال�سرتاتيجية

 %61للغاز ،ثم �إىل  %75بحلول عام  .2050وتعد دبي املدينة

النظيفــــة ،و  %38من الغاز ،و  %12من الفحم النظيف،

من خم�سة م�سارات رئي�سية ،هي :البنية التحتية ،والبنية

الوحيدة يف املنطقة التي تطلق مثل هذه اال�سرتاتيجية

و  %6من الطاقة النووية .و�سوف ت�ستثمر الدولة  600مليار

الت�شريعية ،والتمويل ،وبناء القدرات والكفاءات ،وتوظيف

الواعدة مب�ستهدفات حمددة وبنطاق زمني ير�سم مالمح

درهم حتى عام  2050ل�ضمان تلبية الطلب على الطاقة،

مزيج الطاقة ال�صديق للبيئة.

م�ستقبل الطاقة حتى عام .2050

كل من الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة

ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050

يحدد امل�سار اخلام�س مكونات مزيج الطاقة ال�صديق للبيئة،

وا�ستدامة النمو يف اقت�صاد دولة الإمارات.
�إ�ضافة اىل ذلك ت�ستهدف اال�سرتاتيجية رفع كفاءة
اال�ستهالك الفردي وامل�ؤ�س�سي بن�سبة

%40

وخف�ض

االنبعاثات الكربونية املرتبطة ب�إنتاج الطاقة الكهربائية
بن�سبة %70

ب) ا�سرتاتيجية �أبوظبي لإدارة جانب الطلب وتر�شيد

�إىل معاجلة ق�ضايا العر�ض والطلب من خالل تبني نهج

ا�ستخدام الطاقة 2030

�أعلنت دائرة الطاقة ب�أبوظبي

ال�شراكة متعدد الأطراف لتنفيذ  9برامج ُيع َّول عليها
ب�شكل كبري خلف�ض ا�ستهالك الكهرباء بن�سبة  %22واملياه

�إطالق ا�سرتاتيجية �أبو ظبي لإدارة جانب الطلب وتر�شيد

بن�سبة  %32بحلول عام  2030مقارنة باملعدل املعتاد للطلب

ا�ستخدام الطاقة  .2030وتهدف اال�سرتاتيجية اجلديدة

ح�سب خط الأ�سا�س عام .2013

يف �شهر �سبتمرب

2019

م�شاريع الطاقة النظيفة

م�ش��روع للطاق��ة ال�شم�س��ية بدول��ة الإمارات ،تالها تد�ش�ي�ن

�إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،ب ��د�أت دول ��ة الإم ��ارات ب�إط�ل�اق

املرحل��ة الأوىل م��ن م�ش��اريع جمم��ع حمم��د ب��ن را�ش��د �آل

جمموع ��ة م ��ن املب ��ادرات الوطني ��ة ،واتخ ��اذ �سل�س ��لة م ��ن

مكت��وم للطاق��ة ال�شم�س��ية يف دب��ي ،ث��م املرحل��ة الثاني��ة يف

التداب�ي�ر للتخفي ��ف م ��ن التغ�ي�ر املناخ ��ي والتكي ��ف م ��ع

ع��ام  ،2017والب��دء بتنفي��ذ املرحل��ة الثالث��ة لت�ص��ل القدرة

تداعيات ��ه يف خمتل ��ف القطاع ��ات ،ت�س ��تند جميعه ��ا �إىل

الإنتاجي ��ة للطاق ��ة ال�شم�س ��ية يف دب ��ي عن ��د ت�ش ��غيلها يف

ا�ست�ش��راف امل�س��تقبل وتوظي��ف التقنيات واحلل��ول املبتكرة

�أوائل عام � 2020إىل �أكرث من  1000ميجاوات ،ت�س��هم يف

و�أف�ض ��ل املمار�س ��ات.

ح��وايل  %9م��ن مزي��ج الطاق��ة يف دب��ي ،متج��اوزة بذل��ك
الن�سبة امل�ستهدفة ( )%7لعام 2020يف ا�سرتاجتية دبي للطاقة.
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م�ش���اريع الطاق���ة املتج���ددة بدول���ة الإمارات

واملع��روف �أن املجم��ع ه��و �أك�ب�ر جمم��ع للطاق��ة ال�شم�س��ية يف

د�ش ��نت دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة يف ع ��ام 2013

موقع واحد على م�س��توى العامل ،وفق نظام املنتج امل�س��تقل،

حمط ��ة �شم� ��س  1للطاق ��ة ال�شم�س ��ية املرك ��زة يف �أبوظب ��ي،

وهو يتكون من خم�س مراحل ،و�ستبلغ قدرته االنتاجية عند

بق ��درة �إنتاجي ��ة تبل ��غ  100ميج ��اوات ،ليك ��ون بذل ��ك �أول

اكتماله  5,000ميجاوات بحلول بحلول عام  ،2030وي�سهم
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الكرب ��ون (الري ��ادة) ،وه ��و م�ش ��روع م�ش�ت�رك ب�ي�ن �ش ��ركة

يف خف� ��ض �أك�ث�ر م ��ن  6.5ملي ��ون ط ��ن م ��ن االنبعاث ��ات
الكربوني��ة �س��نوي ًا.

ويف �ش��هر �أغ�سط���س � 2019أر�س��ت هيئ��ة كهرب��اء ومي��اه دب��ي
عق��د ًا لإقام��ة �أول م�ش��روع للطاق��ة الكهرومائي��ة يف اخللي��ج

حتوي ��ل النفاي ��ات �إىل م�ص ��ادر طاق ��ة ووق ��ود بدي ��ل ،حي ��ث

ويف ع ��ام  2019ب ��د�أت دائ ��رة الطاق ��ة ب�أبوظب ��ي ت�ش ��غيل

العرب ��ي يف منطق ��ة حت ��ا بدب ��ي ،يعتم ��د يف �إنت ��اج الطاق ��ة

ب��د�أت الأعم��ال الإن�ش��ائية ملحطة ال�ش��ارقة لتحويل النفايات

ب�ت�رول �أبوظب��ي الوطني��ة (�أدن��وك) ،و�ش��ركة �أبوظبي لطاقة

حمط ��ة "ن ��ور �أبوظب ��ي للطاق ��ة ال�شم�س ��ية" عل ��ى امل�س ��توى

الكهربائي��ة عل��ى املي��اه املخزن��ة يف �س��د حت��ا ،وتبل��غ طاقت��ه

التج��اري .وتق��ع املحطة مبنطقة �س��ويحان يف �إمارة �أبوظبي

الإنتاجي ��ة  250ميج ��اوات.
وتخط ��ط الدول ��ة حالي� � ًا لإط�ل�اق جمموع ��ة جدي ��دة م ��ن

�إىل طاق ��ة بق ��درة تبل ��غ  30ميج ��اوات ع ��ن طري ��ق حتوي ��ل
�أك�ث�ر م��ن � 300أل��ف ط��ن م��ن النفاي��ات �س��نوي ًا .وم��ن املتوقع

امل�ستقبل (م�صدر) ،بتنفيذ �أول برنامج على نطاق جتاري
يف املنطق ��ة اللتق ��اط وتخزي ��ن الكرب ��ون وا�س ��تخدامه يف

�أن يت ��م الت�ش ��غيل الفعل ��ي للمحط ��ة يف ع ��ام  .2021كم ��ا مت

تعزيز �إنتاج النفط ب�أبوظبي .وتبلغ طاقة امل�شروع نحو 800

 1,177ميج ��اوات تغط ��ي احتياج ��ات � 90أل ��ف �ش ��خ�ص،

م�ش ��اريع الطاق ��ة املتج ��ددة ،ينتظ ��ر �أن ت�ضاع ��ف الق ��درة

و�ض ��ع حج ��ر الأ�سا� ��س ملحط ��ة حتوي ��ل النفاي ��ات �إىل وق ��ود

�أل��ف ط��ن م��ن غ��از ث��اين �أك�س��يد الكرب��ون م��ن �ش��ركة حدي��د

وت�س��هم يف خف���ض االنبعاث��ات الكربوني��ة بنح��و ملي��ون ط��ن
م�ت�ري �س��نوي ًا.

الإنتاجي ��ة للطاق ��ة املتج ��ددة  4م ��رات مقارن ��ة مب�س ��تواها

بدي��ل  RDFيف �أم القيوي��ن ع��ام  ،2019بق��درة �إنتاجي��ة تبل��غ

الإم��ارات ،وتخزينه��ا ونقله��ا ع�ب�ر �أنابي��ب ،وحقن��ه كبدي��ل

احل��ايل بحل��ول ع��ام  ،2030لت�صل �إىل نح��و  8.4جيجاوات.

� 300أل ��ف ط ��ن م ��ن الوق ��ود البدي ��ل املنا�س ��ب لال�س ��تعمال
بدي�ل ً�ا للفح��م يف �صناع��ة اال�س��منت بالدول��ة (�أنظر الف�صل

ع��ن الغ��از امل�ش��بع بال�س��وائل يف حق��ول النف��ط يف �أبوظب��ي
لتعزيز انتاجيتها .وتخطط ال�شركة لزيادة قدرتها احلالية

الثال��ث :النفاي��ات).

�إىل خم�س��ة �أ�ضع��اف يف امل�س��تقبل القري��ب.

�إنت���اج وق���ود م�س���تدام للنقل اجلوي

تعزي���ز كف���اءة الطاقة

يت ��وىل احت ��اد �أبح ��اث الطاق ��ة احليوي ��ة امل�س ��تدامة بدول ��ة

تر�ش ��يد اال�س ��تهالك وتعزي ��ز كف ��اءة ا�س ��تهالك الطاق ��ة
م ��ن ب�ي�ن �أه ��م الو�س ��ائل خلف� ��ض االنبعاث ��ات ،نظ ��ر ًا لأن

والزراع��ة مبي��اه البح��ر ،الت��ي �أن�ش��ئت به��دف �إنت��اج وق��ود

تولي��د الكهرب��اء واملي��اه وقط��اع النق��ل م�س ��ؤوالن ع��ن نح��و
ثلث��ي االنبعاث��ات الناجت��ة ع��ن قط��اع الطاق��ة ،وله��ذا ترك��ز

يف توف�ي�ر الوق��ود ال�ل�ازم لت�س��يري �أول رحل��ة ط�ي�ران بوق��ود
م�س��تدام يت��م �إنتاج��ه حملي� ًا ،حي��ث �أعلن��ت �ش��ركة ط�ي�ران

ا�سرتاتيجيات وم�شاريع الطاقة بدولة الإمارات على هذين

عل��ى م�س��احة  8كيلوم�ت�رات مربع��ة ،وتبلغ طاقته��ا الإنتاجية

رقم قياسي لسعر
الطاقة المتجددة

حققت الدولة رقمين قياسيين في أسعار
الكهرباء التي تنتجـــــها األلــواح الشمسية،
حيث حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على
أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953
سنت/دوالر لكل كيلـــــووات في الســــاعة

م�ش���روع براك���ه للطاق���ة النووية
ب ��د�أ تنفي ��ذ الأعم ��ال الإن�ش ��ائية ملحط ��ة براك ��ه للطاق ��ة
النووية يف عام  ،2012بهدف ا�س��تخدامها يف �إنتاج الطاقة
الكهربائي ��ة .وتق ��ع املحط ��ة يف منطق ��ة الظف ��رة ب�إم ��ارة
�أبوظب ��ي ،وت�ض ��م �أربع ��ة مفاع�ل�ات نووي ��ة متقدم ��ة .وم ��ن
املتوقع �أن يبد�أ الت�ش��غيل الفعلي لأول مفاعل يف عام .2020
تبل ��غ الطاق ��ة الإنتاجي ��ة للمفاع�ل�ات الأربع ��ة

5.6

بتقنية األلواح الشمسية الكهروضوئية،

جيج ��اوات ،و�س ��توفر عن ��د ت�ش ��غيلها بالكام ��ل نح ��و رب ��ع

الخــــامسة من مجمــــــع محمد بن راشـــــــد

الطاق��ة الكهربائي��ة يف �أبوظب��ي ،ونح��و  21ملي��ون ط��ن م��ن
االنبعاث ��ات الكربوني ��ة �س ��نوي ًا.

وفق نظام المنتج المستقل ،وذلك للمرحلة
آل مكتوم للطاقة الشمسية التي ستبلغ
قدرتها اإلنتاجية  900ميجـــــاوات ،كما تــــم
تشغيل أكبر مشروع للطاقة الشمسية "نور
أبوظبي والذي تقدر طاقته اإلنتاجية بـ 1.17
جيجاواط وبتكلفة  3.2مليار بسعر قياسي
قدره  2.42سنت لكل كيلوواط في الساعة
مما جعل المشروع أحد أقل مشاريع الطاقة
الشمسية سعرا في العالم.

حتوي���ل النفاي���ات �إىل طاقة
ميث��ل حتوي��ل النفاي��ات �إىل طاق��ة �أح��د الو�س��ائل املهم��ة يف
ا�سرتاتيجية الإدارة املتكاملة للنفايات ،وحتويلها من عبء
بيئ��ي �إىل م��ورد اقت�ص��ادي �ضم��ن نه��ج االقت�ص��اد الدائ��ري
واالقت�ص��اد الأخ�ض��ر .كما ي�س��هم �أي�ض� ًا يف خف�ض انبعاثات
غ��ازات الدفيئ��ة الناجت��ة ع��ن قط��اع النفاي��ات وقط��اع توليد
الطاقة مع ًا.
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وب ��د�أت دول ��ة الإم ��ارات بتنفي ��ذ جمموع ��ة م ��ن م�ش ��اريع

ويف �ش ��هر نوفم�ب�ر  2016ب ��د�أت �ش ��ركة �أبوظب ��ي اللتق ��اط

الإمارات ت�شغيل املن�ش�أة التجريبية للنظام املتكامل للطاقة
م�س��تدام م��ن م�ص��ادر طبيعي��ة بالكام��ل .وق��د جن��ح االحتاد

االحت��اد يف بداي��ة ع��ام  2019ت�س��يري �أول رحل��ة جتاري��ة له��ا
م��ن �أبوظب��ي �إىل �أم�س�ت�ردام بوق��ود م�س��تدام ُمنت��ج حملي� ًا.

املجال�ي�ن (الرت�ش ��يد والكف ��اءة) ب�ص ��ورة كب�ي�رة.
وتت��وزع جه��ود الدول��ة يف ه��ذا املج��ال عل��ى حزم��ة وا�س��عة
م��ن التدابري ،م��ن بينها:

ويخط ��ط االحت ��اد اىل تو�س ��يع نط ��اق عملي ��ات املن�ش���أة يف
• حتري��ر �أ�س��عار الوق��ود ،وحت�س�ي�ن �أن��واع وق��ود املركب��ات،

ال�س��نوات القادم��ة.

التق���اط وتخزي���ن وا�س���تخدام الكرب���ون

CCUS

وتطوي��ر و�س��ائل النق��ل اجلماع��ي لل��ركاب ،وتو�س��يع نط��اق
التحول نحو و�سائل نقل �أقل تلويث ًا ،وذلك من خالل حتويل

تعت�ب�ر تقني ��ة التق ��اط وتخزي ��ن وا�س ��تخدام الكرب ��ون

ن�س ��بة م ��ن ال�س ��يارات للعم ��ل بالغ ��از الطبيع ��ي امل�ضغ ��وط،

م ��ن التقني ��ات الواع ��دة واملهم ��ة يف جم ��ال التخفي ��ف م ��ن

وزيادة ح�صة ال�سيارات الهجينة والكهربائية يف قطاع نقل

االنبعاث ��ات الكربوني ��ة يف امل�ش ��اريع ال�صناعي ��ة.

ال��ركاب ،وتوف�ي�ر خدم��ات �ش��حنها عل��ى نط��اق وا�س��ع.
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•	�إق ��رار موا�صف ��ات وطني ��ة قيا�س ��ية للأجه ��زة
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• تكثي��ف برام��ج وحم�ل�ات التوعي��ة لرت�ش��يد اال�س��تهالك

�إ�ش���راك ال�س���كان يف �إنتاج الطاقة

ويف �أبوظب ��ي �أطلق ��ت دائ ��رة الطاق ��ة يف �أوائ ��ل ع ��ام 2017

تنف��ذ دول��ة الإم��ارات برام��ج لت�ش��جيع م�ل�اك املن��ازل عل��ى

مب��ادرة مماثل��ة ،و�أ�ص��درت �إط��ار ًا تنظيمي ًا لرتكي��ب الألواح

تركي��ب �أل��واح الطاق��ة ال�شم�س��ية لتولي��د الكهرب��اء وربطه��ا

ال�شم�س ��ية الكهرو�ضوئي ��ة �صغ�ي�رة النط ��اق ،ينظ ��م تركي ��ب

وا�س��تبدال امل�صابي��ح الكهربائي��ة التقليدي��ة مب�صابي��ح

ويف ه ��ذا الإط ��ار ت�س ��هم جمموع ��ة ال�سيا�س ��ات

بال�ش��بكة العام��ة مب��ا يحق��ق الفائ��دة للطرف�ي�ن .فف��ي 2014

الأل��واح ال�شم�س��ية يف الوح��دات ال�س��كنية.

موف��رة للطاق��ة يف املن��ازل وامل�ؤ�س�س��ات والط��رق وف��ق

واال�س�ت�راتيجيات الت��ي تبنته��ا دول��ة الإم��ارات يف ال�س��نوات

�أطلق��ت هيئ��ة كهرب��اء ومي��اه دب��ي مبادرة "�شم���س دبي" التي

كم ��ا انته ��ت هيئ ��ة الإم ��ارات للموا�صف ��ات واملقايي� ��س م ��ن

النظ��ام الإمارات��ي ملنتج��ات الإ�ض��اءة والرقاب��ة عليه��ا.

القليل��ة املا�ضي��ة بج��زء مه��م يف ه��ذا االجت��اه ،مث��ل �سيا�س��ة

ته��دف �إىل ت�ش��جيع �أ�صح��اب املن��ازل واملب��اين عل��ى تركي��ب

�إع��داد م�ش��روع النظ��ام الإمارات��ي للرقاب��ة عل��ى منتج��ات

بالإ�ضاف��ة اىل تطبي��ق نظ��ام ال�ش��رائح عل��ى ا�س��تهالك

االقت�ص ��اد الأخ�ض ��ر ،واالقت�ص ��اد الدائ ��ري ،والإدارة

لوحات كهرو�ضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�س��ية،

الطاق ��ة ال�شم�س ��ية املنتظ ��ر �ص ��دوره يف �أوائ ��ل ع ��ام .2020

الكهرب��اء واملي��اه (التعرفة الت�صاعدية لال�س��تهالك)،

املتكامل��ة للنفاي��ات والعم��ارة اخل�ض��راء ،وامل��دن امل�س��تدامة

وا�س��تخدامها داخ��ل املب��اين م��ع حتوي��ل الفائ���ض �إىل �ش��بكة

وي�ش��مل النظ��ام كاف��ة منتج��ات الطاق��ة ال�شم�س��ية ،مب��ا يف

واالعتم��اد ب�ص��ورة متزاي��دة عل��ى التربي��د املناطق��ي.

كمدين ��ة م�ص ��در ومدين ��ة دب ��ي امل�س ��تدامة  ..وغريه ��ا.

الهيئة.

ذلك جميع الأجهزة واملعدات واملواد املرتبطة بعملية توليد

الكهربائي��ة املنزلي��ة ،مب��ا فيه��ا �أجه��زة تكيي��ف اله��واء،

ب�ش��كل ع��ام ،والكهرب��اء واملي��اه ب�ش��كل خا�ص.

لرف��ع كفاءته��ا وخف���ض مع��دالت ا�س��تهالكها للطاق��ة،

الطاق��ة الكهربائي��ة با�س��تخدام اخلالي��ا ال�شم�س��ية.
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ثاني���اً :الربنام���ج الوطن���ي للتكي���ف م���ع التغ ــ�ي�ر
امل ــناخي
ميث��ل الربنام��ج الوطن��ي للتكي��ف املناخ��ي �أح��د املخرج��ات
الرئي�س��ة للخط��ة الوطني��ة للتغ�ي�ر املناخ��ي ،2050 - 2017
ويه ��دف الربنام ��ج �إىل �أن تك ��ون دول ��ة الإم ��ارات �أك�ث�ر
دول الع ��امل ا�س ��تعداد ًا ملواجه ��ة تداعي ��ات ظاه ��رة
التغ�ي�ر املناخ��ي ،وذل��ك بو�ض��ع الأ�س���س ال�ضروري��ة التخ��اذ
الإج��راءات الت��ي ت�ضم��ن مرون��ة ومتان��ة خمتل��ف القطاعات
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة يف مواجه��ة التغ�ي�ر املناخ��ي ،كما
ي�س ��اهم الربنام ��ج يف ح�ص ��ر جه ��ود و�إجن ��ازات الدول ��ة يف
جم��ال التكي��ف املناخ��ي و�إبرازه��ا عل��ى امل�س��توى ال��دويل.

الــتـــغـــيـــــر المنــــــــاخــــي

ويتطل ��ب اتخ ��اذ �إج ��راءات تكي ��ف ناجع ��ة امل ��رور بث�ل�اث

وق��د اهت��م تقيي��م خماط��ر املن��اخ بالنظ��ر يف كيفي��ة ت�أث�ي�ر

مراح ��ل رئي�س ��ية (كم ��ا يف ال�ش ��كل  ،)7 - 8حي ��ث يت ��م يف

ظاه ��رة تغ�ي�ر املن ��اخ عل ��ى �أربع ��ة قطاع ��ات رئي�س ��ية ،ه ��ي:

(مو�ضح ��ة يف ال�ش ��كل  )8 - 8مت ت�صنيفه ��ا عل ��ى �أ�سا� ��س
"عالية" �أو "عالية جدً ا" وف ًقا لإطار تقييم املخاطر الذي مت

املرحل ��ة الأوىل تقيي ��م الو�ض ��ع احل ��ايل بح�ص ��ر �إج ��راءات

ال�صحة  ،والطاقة (الكهرباء واحلرارة) ،والبنية التحتية،

تطوي��ره له��ذا التحليل.

التكي��ف القائم��ة وحتدي��د الفج��وات بالإ�ضاف��ة �إىل درا�س��ة

والبيئة .وقد مت حتديد ع�ش��رة خماطر مناخية ذات �أولوية

املخاطر املتوقعة لتغري املناخ على خمتلف القطاعات ،فيما
يت��م يف املرحل��ة الثاني��ة ترتي��ب املخاط��ر ح�س��ب �أولوياته��ا،
انخفاض إنتاجية العمال في المناطق

وحتدي ��د تداعي ��ات التغ�ي�ر املناخ ��ي الت ��ي تتطل ��ب اتخ ��اذ
�إج ��راءات ب�ش ��كل عاج ��ل� .أم ��ا يف املرحل ��ة الثالث ��ة ف�س ��يتم

الصحة

�إ�ش ��راك اجلمي ��ع يف تطوي ��ر وتطبي ��ق �إج ��راءات التكي ��ف

المفتوحة بسبب اإلجهاد الحراري

إن ضخامة قطاع البناء والعدد الكبير من العمال في
المناطق المفتوحة ،يستدعي معالجة اآلثار االجتماعية
واالقتصادية المحتملة لإلجهاد الحراري.

فقدان الكفاءة في

املنا�س��بة والت��ي �س��تغطي �س��تة حم��اور.

محطات الطاقة
انخفاض انتاج الطاقة بسبب
الطاقة

ارتفاع درجة حرارة مياه التبريد

ُي َع ِّرض التغير المناخي نظام الطاقة للخطر ،فقد تدفع

المظاهر المناخية المتطرفة القدرة التشغيلية لمنشآت

الطاقة والمعدات إلى تجاوز القدرة على االحتمال .ومن
أيضا زيادة تكاليف الصيانة لمرافق الطاقة القديمة
المتوقع ً
صممة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والمظاهرة
الم ّ
غير ُ

تردي مرافق الطاقة

المناخيةالمتطرفة

األضرار التي تلحق بالبنية التحتية
الساحلية والبحرية

البنية التحتية

زيادة تكلفة صيانة البنية التحتية

نظرا لتركز معظم السكان والبنية التحتية على الشريط
ً

الساحلي ،فإن األضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية الساحلية

فقدان فرص العمل بسبب االضطراب
في حركة النقل

والبحرية يمكن أن تكون كبيرة .من األهمية بمكان االستثمار
في البنية التحتية القادرة على الصمود في وجه التغيرات
نظرا لعمرها
المناخية وتصميمها في أقرب وقت ممكن ً
الطويل في الخدمة

انخفاض درجة االعتماد على
البنية التحتية للنقل والمباني

ابيضاض الشعاب المرجانية
شكل ( : )7 - 8المراحل الثالث للبرنامج الوطني للتكيف المناخي

البيئة

فقدان األراضي الرطبة

في حين أن الضغوط التي يسببها اإلنسان تضع بالفعل
األصول الطبيعية تحت الضغط ،فإن تغير المناخ قد يفاقم
المخاطر التي تؤثر في عمل النظم اإليكولوجية في بيئة
اإلمارات الهشة

شكل ( : )8 - 8المخاطر المناخية ذات األولوية بدولة اإلمارات
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وعن��د ت�صمي��م تداب�ي�ر التكي��ف لزي��ادة املخاط��ر املناخي��ة

املناخ��ي الأ�سا���س ملعاجل��ة املخاط��ر ذات الأولوي��ة املح��ددة

ذات الأولوي��ة ،مت حتدي��د جمموع��ة م��ن املب��ادرات احلالي��ة

يف عملي ��ة تقيي ��م املخاط ��ر بدول ��ة الإم ��ارات .وبالإ�ضاف ��ة

ث ــالث ـ ـ ـاً :برام ـ ــج التنويـ ــع االبت ــكاري بالتع ـ ــاون
مع القطاع اخلـ ـ ــا�ص

ي�ش ��وب ذل ��ك م ��ن حتدي ��ات �إىل فر� ��ص ا�س ��تثمارية جتع ��ل
اقت�ص ��اد الدول ��ة �أك�ث�ر تنوع�� ًا وابت ��كار ًا ،ويف ذات الوق ��ت،

الت��ي ميك��ن تعزيزه��ا �أو �إعادة الرتكيز عليها لزيادة املرونة

�إىل �إع��ادة تركي��ز اجله��ود احلالي��ة وتعزيزه��ا ،ف ��إن ذل��ك
ي�س��تلزم �أي�ض � ًا ت�صمي��م وتنفي��ذ جمموع��ة م��ن ال�سيا�س��ات

تعزي ��ز التنوي ��ع االقت�ص ��ادي يف الدول ��ة م ��ن خ�ل�ال تبن ��ي

�أك�ث�ر ق��درة عل��ى التعاي���ش م��ع �آث��ار التغ�ي�ر املناخ��ي.

حل��ول مبتك��رة مب�ش��اركة القط��اع اخلا���ص هو ال�ضل��ع الثالث

وذك ��رت الدرا�س ��ة الت ��ي �أجرته ��ا �أكادميي ��ة الإم ��ارات

يف حالة عدم وجود تدابري ذات �صلة �أو كانت تلك التدابري

واملب ��ادرات الإ�ضافي ��ة ،عن ��د ال�ض ��رورة ،لإدارة املخاط ��ر

يف اخلط ��ة الوطني ��ة للتغ�ي�ر املناخ ��ي .وي�س ��تهدف زي ��ادة

الدبلوما�س��ية يف �أبوظب��ي ع��ام  2018ح��ول “متك�ي�ن القط��اع

غ�ي�ر كافية ملعاجل��ة املخاطر و�إدارتها.

ذات الأولوي ��ة .يو�ض ��ح ال�ش ��كل ( )9 - 8املج ��االت الأربع ��ة

انخ��راط القط��اع اخلا���ص يف عملي��ة التنمي��ة ب�ش��كل ع��ام،

اخلا���ص بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة م��ن اال�ضط�ل�اع

توف ��ر التداب�ي�ر احلالي ��ة ذات ال�صل ��ة بالتكي ��ف م ��ع التغ�ي�ر

الرئي�س��ية للتكي��ف.

والتغ�ي�ر املناخ ��ي ب�ش ��كل خا� ��ص ،وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال توف�ي�ر

ب��دور قي��ادي يف تداب�ي�ر تغ�ي�ر املن��اخ عل��ى امل�س��توى ال��دويل”

�أنظم��ة وحواف��ز فعال��ة.
يعت�ب�ر القط��اع اخلا���ص راف��د ًا مهم � ًا لالبت��كار يف معاجل��ة

عدد ًا من الآليات احلكومية التي تعمل على �إ�شراك القطاع
اخلا���ص (طوعي� ًا) يف معاجل��ة ق�ضاي��ا تغ�ي�ر املن��اخ ،وتتمثل

حتديات التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى العاملي� ،إذ ميتلك

يف تب ��ادل املعرف ��ة وزي ��ادة الوع ��ي وتعزي ��ز ال�ش ��راكات ب�ي�ن

خ�ب�رات و�إمكاني ��ات كب�ي�رة لتوف�ي�ر احلل ��ول يف جم ��ايل

القطاع�ي�ن احلكوم��ي واخلا���ص .وي�ش�ي�ر الق�س��م الت��ايل �إىل

التخفي��ف م��ن التغ�ي�ر املناخ��ي والتكي��ف مع��ه ،وحتوي��ل م��ا

بع���ض ه��ذه الآلي��ات.

املناخية .كما مت � ً
أي�ضا اقرتاح �سيا�س��ات و�إجراءات جديدة

الشكل (  : ) 9 - 8المجاالت األربعة الرئيسية للتكيف
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�س ��وف حتت ��اج تداب�ي�ر التكي ��ف املقرتح ��ة م ��ن خ�ل�ال

القطاعي��ة .وينبغ��ي �أن يحظ��ى حت�س�ي�ن عل��وم املن��اخ بنف���س

الربنام��ج الوطن��ي للتكي��ف املناخ��ي �إىل مزي��د م��ن التحلي��ل

الق��در م��ن الأهمي��ة للح�ص��ول عل��ى املزي��د م��ن املعلوم��ات

وحتدي��د الأولوي��ات وتنفيذه��ا م��ن قب��ل الكيان��ات الوطني��ة

اخلا�ص��ة باملخاط��ر.

واملحلي ��ة ذات ال�صل ��ة و�أ�صح ��اب امل�صلح ��ة يف املرحل ��ة

يعتم ��د جن ��اح التكي ��ف م ��ع تغ�ي�ر املن ��اخ عل ��ى امل�ش ��اركة

الالحق ��ة م ��ن الربنام ��ج الوطن ��ي للتكي ��ف املناخ ��ي.

الن�ش��طة جلميع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني للعمل �س��و ًيا من

�أم ��ا عل ��ى امل ��دى الطوي ��ل ،ف�إن ��ه ينبغ ��ي دم ��ج التكي ��ف م ��ع

�أجل حتقيق الهدف امل�ش�ت�رك الذي يتمثل يف تعزيز املرونة

تغ�ي�ر املن��اخ يف خط��ط التنمية الوطنية ويف اال�س�ت�راتيجيات

وحتوي��ل خماط��ر املن��اخ �إىل فر���ص.
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• جمل�س الإمارات للتغري املناخي والبيئة

• متويل امل�شاريع امل�ستدامة

• �شبكة غرفة دبي لال�ستدامة

ال�ش ��بكة يف الوق ��ت احل ��ايل � 60ش ��ركة ،منه ��ا م�ؤ�س�س ��ات

مت ت�ش��كيل املجل���س برئا�س��ة وزي��ر التغ�ي�ر املناخ��ي والبيئ��ة

ُت ��ر ّوج وزارة التغ�ي�ر املناخ ��ي والبيئ ��ة وم�ص ��رف الإم ��ارات

تعم ��ل �ش ��بكة اال�س ��تدامة حت ��ت مظل ��ة غرف ��ة جت ��ارة

�صغرية ومتو�سطة وم�ؤ�س�سات متعددة اجلن�سيات ،وي�شارك

م ��ع �إ�ش ��راك �أع�ض ��اء م ��ن احلكوم ��ة املحلي ��ة واالحتادي ��ة

العربي ��ة املتح ��دة املرك ��زي ،من ��ذ  ، 2016ملفه ��وم متوي ��ل

و�صناع ��ة دب ��ي ،وته ��دف �إىل تعزي ��ز ممار�س ��ات امل�س ��ؤولية

والقط��اع اخلا���ص به��دف م�ش��اركتهم يف اق�ت�راح ال�سيا�س��ة

امل�ش��اريع امل�س��تدامة يف �إط��ار �إع�ل�ان دب��ي ب�ش ��أن التموي��ل،

االجتماعي��ة لل�ش��ركات وتوف�ي�ر ملتق��ى لتب��ادل احلل��ول ذات

�أع�ض��اء ال�ش��بكة يف 18جمموع��ة عم��ل م��ن بينه��ا جمموعات
تُعن��ى بالبيئ��ة واال�س��تدامة ،وت�ضع كل جمموعة عمل �أهداف ًا

العامة للدولة ب�ش�أن تغري املناخ والبيئة والتنمية اخل�ضراء.

والذي مت �إطالقه بالتعاون مع املبادرة املالية لربنامج الأمم

ال�صل��ة ،والتع��اون ب�ي�ن العامل�ي�ن يف ه��ذا ال�ش��أن ،والتوا�ص��ل

�سنوي ًةُ ،و ِّ
تنظم اجتماعات وحلقات نقا�ش وجل�سات تدريبية

وم��ن ب�ي�ن مه��ام املجل���س اق�ت�راح الأ�س���س العام��ة للخط��ط

املتح��دة للبيئ��ة ( .)UNEP-FIوحت��ى الآن وقع��ت  32م�ؤ�س�س��ة

مع وا�ضعي ال�سيا�سات واملتخ�ص�صني .وي�شارك يف ع�ضوية

ملناق�ش��ة ه��ذه الأه��داف.

وامل�ش��اريع العام��ة والقطاعي��ة للتخفي��ف م��ن التغ�ي�ر املناخي

مالي��ة متار���س ن�ش��اطها يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة
على الإعالن ،الذي يت�ضمن التزام ًا طوعي ًا بالنهو�ض بدور

الإم ��ارات للتنمي ��ة اخل�ض ��راء ،ومواءم ��ة اال�س�ت�راتيجيات

حي��وي يف قط��اع التموي��ل وامل�س��اهمة يف حتوي��ل االقت�ص��اد

االحتادي��ة واملحلية ،وت�ش��جيع م�ش��اريع ال�ش��راكة م��ع القطاع

الوطن ��ي �إىل اقت�ص ��اد �أخ�ض ��ر وم�س ��تدام.

والتكي��ف م��ع �آث��ارة .كم��ا ي�ش��رف عل��ى تنفي��ذ ا�س�ت�راتيجية

اخلا���ص ،ع�ل�اوة عل��ى حتدي��د موق��ف الدول��ة يف املفاو�ض��ات
الدولي��ة والإقليمي��ة ،وتعزي��ز وتطوي��ر الدرا�س��ات والبح��وث
العلمي��ة يف املج��االت ذات ال�صل��ة باخت�صا�ص��ات ال��وزارة.

• جمموع���ة �أبوظب���ي لال�س���تدامة يف هيئ���ة البيئ���ة -
�أبوظب���ي
�أن�ش ��ئت جمموع ��ة �أبوظب ��ي لال�س ��تدامة يف  2008به ��دف

يعم ��ل املجل� ��س البيئ ��ي واالقت�ص ��ادي حت ��ت مظل ��ة وزارة

تعزي ��ز اال�س ��تدامة وحتقي ��ق التناغ ��م م ��ع ر�ؤي ��ة �أبوظب ��ي
 .2030وت�ض��م املجموع��ة  50جه��ة حالي� ًا ،ثلثهم تقريب ًا من

التغ�ي�ر املناخ ��ي والبيئ ��ة ،ويه ��دف �إىل ت�ش ��جيع القط ��اع

�ش ��ركات القط ��اع اخلا� ��ص �أو املنظم ��ات غ�ي�ر الربحي ��ة.

اخلا� ��ص عل ��ى اال�س ��تثمار يف امل�ش ��اريع الرائ ��دة لت�ضمينه ��ا

ويلت��زم كل ع�ض��و يف جمموع��ة �أبوظب��ي لال�س��تدامة بتبن��ي

يف امل�س ��اهمات الوطني ��ة للدول ��ة يف مل ��ف تغ�ي�ر املن ��اخ،

�أف�ض ��ل املمار�س ��ات يف �إدارة اال�س ��تدامة و�إع ��داد التقاري ��ر

و�إ�ش ��راكهم يف اخلط ��ط املبتك ��رة واملتقدم ��ة الت ��ي ته ��دف

عنه��اُ ،وتق� ّدم املجموع��ة الدع��م لهذه ال�ش��ركات مل�س��اعدتها

�إىل حتقي ��ق �أه ��داف اخلط ��ط اال�س�ت�راتيجية الوطني ��ة.

يف حتقي ��ق ه ��ذا اله ��دف ،وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال توف�ي�ر فر� ��ص

وتتي��ح ال�ش��راكة ب�ي�ن القطاع�ي�ن الع��ام واخلا���ص اال�س��تفادة

منتظمة لبناء القدرات وتبادل املعرفة وتعزيز ال�ش��راكات.
ومتن��ح املجموع��ة �أي�ض� ًا جوائ��ز �س��نوية للجه��ات الت��ي تطب��ق

اخلا� ��ص ،وتوف�ي�ر الدع ��م اال�ست�ش ��اري لل ��وزارة لتعزي ��ز

�أف�ض��ل املمار�س��ات يف ه��ذا املج��ال ،وتدع��م كذل��ك عالق��ات

وحت�س�ي�ن جم��ال اخلدم��ات املقدم��ة للقطاع اخلا���ص وقطاع

ال�ش��راكة ب�ي�ن �أع�ضائه��ا وب�ي�ن املنظم��ات الإقليمي��ة والدولية

الأعم��ال وتو�س��يع م�س��تويات التع��اون وال�ش��راكة يف املج��ال

املعنية.

• املجل�س البيئي االقت�صادي

م��ن اال�ست�ش��ارات و�أف�ض��ل املمار�س��ات الت��ي يقدمه��ا القطاع

التج��اري واالقت�ص��ادي ب�ي�ن القطاعني احلكوم��ي واخلا�ص.
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• ملتقى  -تبادل االبتكارات مبجال املناخ  -كليك�س

املبتك��رة �إىل منتج��ات جتاري��ة.

ميث��ل ملتق��ى "تب��ادل االبت��كارات مبج��ال املن��اخ – كليك���س"

�أحد املكونات الرئي�سية ملركز "�شباب من �أجل اال�ستدامة"،

وترك ��ز ه ��ذه املب ��ادرة عل ��ى امل�س ��اهمة يف �إيج ��اد حل ��ول
لق�ضاي��ا التغ�ي�ر املناخ��ي الأك�ث�ر �إحلاح � ًا يف الع��امل ،وذل��ك

ويعت�ب�ر من�ص ��ة فري ��دة جتم ��ع ب�ي�ن اجله ��ات اال�س ��تثمارية

م��ن خ�ل�ال �إتاح��ة فر�ص��ة التوا�ص��ل ب�ي�ن رواد الإعم��ال م��ن

و�أ�صح��اب الأف��كار املبتك��رة به��دف �صياغة �ش��راكات م�ؤثرة

الإم��ارات والع��امل (ال�ش��ركات النا�ش��ئة و�أ�صح��اب املفاهي��م

ت�س��هم يف دف��ع عجل��ة اجله��ود املبذول��ة للو�ص��ول �إىل حل��ول

وامل�شاريع املبتكرة خالل مراحل متويل خمتلفة) واجلهات

م�س��تدامة ت�س��اهم يف احلد من تداعيات تغري املناخ ،وذلك

اال�س��تثمارية (متويل ابتدائي �أو م�س��تثمر مالك �أو ر�أ�س��مال

ع��ن طري��ق تبادل املعرفة وق��درات االبتكار وت�أمني التمويل.

ا�س��تثماري) .ويقوم رواد الأعمال بطرح �أفكارهم اخلالقة

وتن�س ��جم �أه ��داف امللتق ��ى م ��ع ا�س�ت�راتيجية وزارة التغ�ي�ر
املناخ ��ي والبيئ ��ة يف الإم ��ارات ،الت ��ي تعم ��ل عل ��ى توف�ي�ر

ومنتجاته��م اجلدي��دة ومن��اذج �أعماله��م املبتك��رة التي توفر
حل ��و ًال تعال ��ج حتدي ��ات اال�س ��تدامة الث�ل�اث الت ��ي حددته ��ا

حلول مبتكرة وتقنيات حديثة ملواجهة التغري املناخي وذلك

وزارة التغ�ي�ر واملناخ��ي والبيئة وهي جودة الهواء والتقنيات

م��ن خ�ل�ال دعم عملي��ات التعهيد والتموي��ل وترجمة الأفكار

النظيف��ة يف جم��ايل النق��ل والزراع��ة.
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المـــوارد المائيـــــة
القوى الدافعة

التــــأثيــــرات

تعــد نــدرة المــوارد المائيــة الطبيعيــة الناتجــة عــن محدوديــة

تدهــور مناســيب الميــاه الجوفيــة ونوعيتهــا ممــا ســيؤدي

مصــادر الميــاه العذبــة الجوفيــة والســطحية المتجــددة،

إلــى االعتمــاد بشــكل أكبــر علــى مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة

باإلضافــة إلــى زيــادة الطلــب علــى الميــاه بســبب النمــو

كالميــاه المحــاة وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي

الســكاني المتســارع والتنميــة االقتصاديــة المطــردة ،مــن أبــرز

المعالجــة ،األمــر الــذي ســيترتب عليــه المزيــد مــن األعبــاء

القــوى الدافعــة الســتنزاف مــوارد الميــاه الطبيعيــة والتوجــه

الماليــة والبيئيــة الناتجــة عــن اســتخدام الطاقــة وانبعاثــات

نحــو االعتمــاد علــى مــوارد الميــاه غيــر التقليديــة.

غــازات الدفيئــة إلنتــاج الميــاه العذبــة ،باإلضافــة إلــى تصريــف

الضغوط

إن االســتنزاف المســتمر للميــاه الجوفيــة يمثــل أبــرز الضغــوط

التــي تتعــرض لهــا مــوارد الميــاه ،ويظهــر ذلــك فــي انخفــاض

منســوب الميــاه الجوفيــة و تملحهــا أو اســتنزافها كليـ ًـا فــي
بعــض المناطــق نتيجــة لزيــادة معــدالت االســتخراج عــن
معــدل التجــدد الطبيعــي لهــا ألجــل ري المــزارع والغابــات.
مــن جهــة أخــرى يعــد معــدل االســتهالك الفــردي للميــاه فــي
الدولــة مــن أعلــى المعــدالت علــى مســتوى العالــم األمــر
الــذي يــؤدي إلــى ارتفــاع الطلــب علــى الميــاه المحــاة وهــي
المصــدر الرئيــس للميــاه فــي القطــاع الحضــري

الميــاه المرتجعــة المالحــة الناتجــة مــن عمليــة التحليــة فــي
البيئــة البحريــة

االستجابات

تطويــر اســتراتيجية األمــن المائــي  2036لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة بهــدف ضمــان اســتدامة واســتمرارية
الوصــول إلــى الميــاه خــال الظــروف الطبيعيــة وظــروف
الطــوارئ القصــوى ،والســعي نحــو خفــض مســتوى النــدرة
المائيــة ورفــع إنتاجيــة الميــاه فــي الدولــة ،مــع تحســين انتاجية
ً
ً
وبيئيــا.
اقتصاديــا
وكفــاءة قطــاع الميــاه

.

الحــــالــــــة

اســتمرار اســتنزاف الميــاه الجوفيــة وتداخلهــا مــع الميــاه

المالحــة فــي الكثيــر مــن المناطــق ،فيمــا يشــهد القطــاع
ً
ً
مســتمرا فــي إنشــاء محطــات تحليــة ميــاه
نشــاطا
الحضــري
البحــر ومحطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي وإعــادة
اســتخدامها لتلبيــة الطلــب علــى الميــاه.
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مقدمة

�إىل جان��ب ذل��ك ،ت�ش��كل عوام��ل املن��اخ ،وم��ا يرتب��ط بها من

درجات احلرارة ويف معدالت التبخر .وينح�صر هطول
الأمطار ب�شكل رئي�سي يف ف�صل ال�شتاء ،وخ�صو�ص ًا

متث��ل املي��اه �أ�سا���س احلي��اة ،فه��ي ترتب��ط ارتباط � ًا وثيق � ًا

يف الدول��ة ملعاجل��ة ال�ضغ��وط والتحدي��ات املتزاي��دة الت��ي

مبختل��ف جم��االت احلي��اة عل��ى كوك��ب الأر���ض ،وتع��د
عام� ً
لا �أ�سا�س��ي ًا يف بن��اء جمتمع��ات مزده��رة �صحي� ًا وبيئي� ًا

تتعر���ض له��ا امل��وارد املائي��ة ،و�ضم��ان و�ص��ول املي��اه النقي��ة

مظاه��ر كارتف��اع يف درج��ات احل��رارة وزي��ادة يف مع��دالت
التبخر ،واال�ستغالل املفرط للمياه ،والتلوث البيئي �ضغوط ًا

بني �شهري دي�سمرب و�أبريل ،ويبلغ املتو�سط ال�سنوي

والكافي��ة ب�ص��ورة م�س��تمرة يف كل الظ��روف والأحوال لكافة

مهمة.

للأمطار حوايل  120مليمرت ،وت�صرف الأحوا�ض املائية

واقت�صادي� ًا واجتماعي� ًا .لك��ن رغ��م ه��ذه الأهمي��ة ،تعر�ض��ت

القطاع��ات ،وا�س��تعادة خم��زون املي��اه اجل��ويف وا�س��تدامته،

امل��وارد املائي��ة �إىل �ضغوط��ات ح��ادة يف العق��ود الأخ�يرة

م��ن خ�لال توظي��ف النظ��م التقني��ة احلديث��ة واحلل��ول

نتيج��ة للكث�ير م��ن العوامل ،وانتقلت العديد من دول الوفرة

املبتك��رة.

املائي��ة �إىل دول الفق��ر املائ��ي �أو الن��درة املائي��ة خ�لال عق��ود
قليل��ة .وم��ن املتوق��ع �أن يتفاق��م ه��ذا الو�ض��ع يف امل�س��تقبل،

• العوامل املناخية
املناخ يف دولة االمارات هو �صحراوي حار جاف وقاحل،

ال�صحراوية غرب ًا.

م�صحوب مبعدالت منخف�ضة من الأمطار وارتفاع يف
 .1القوى الدافعة والضغوط

خا�ص��ة يف ظ��ل الزيادة ال�س��كانية امل�س��تمرة والتغري املناخي

متثل الزيادة ال�سكانية والنمو االقت�صادي القوة املحركة

احلايل الذي يحمل يف طياته حتديات جدية للموارد املائية

الرئي�سية يف جمال املياه العذبة ،فقد ت�ضاعف عدد

العاملي��ة.

�سكان الدولة �أكرث من ثالث مرات يف �أقل من عقدين من

ومتثل املياه بالن�سبة لدولة الإمارات العربية املتحدة ق�ضية

الزمان ،حيث ارتفع من نحو  3ماليني ن�سمة يف عام 2000

ذات �أولوية ا�سرتاتيجية وتدخل �ضمن �أهم ق�ضايا الأمن

�إىل �أكرث من  9.3مليون ن�سمة يف عام  ،2017وارتفع الطلب
على املياه بالقدر نف�سه تقريب ًا ،وكذلك احلال بالن�سبة

اليوم وجيل الغد يف الهواء النظيف واملياه النقية".
وانطالق � ًا م��ن ه��ذه الأهمي��ة ،تعم��ل اجله��ات املعني��ة

للنمو االقت�صادي ،خا�صة يف القطاع الزراعي.

الوطني .وت�ؤكد ر�ؤية الإمارات  2021على �ضمان "حق جيل

(م�ستجمعات املياه ال�سطحية) مياهها يف اجتاهني
رئي�سيني :بحر عمان �شرق ًا ،واخلليج العربي واملنطقة

شــكل رقــم ( :)2-9معــدل المجمــوع الشــهري لكميــات األمطــار (ملــم) فــي الفتــرة ما بين  2003و2017
المصــدر :المركــز الوطنــي لألرصــاد www.ncm.ae 6/2/2019

وي�ؤدي هطول الأمطار الغزيرة �أو امل�ستمرة على املناطق

وعلى الرغم من قلة الدرا�سات حول ت�أثري التغري

اجلبلية يف املنطقة ال�شمالية وال�شرقية �إىل حدوث

املناخي احلايل على املوارد املائية يف الدولة حتى الآن،
�إ ّال �أن املظاهر امل�صاحبة للتغري املناخي كارتفاع درجات

املنطقة الغربية مبعدالت جريان حمدودة ب�سبب قلة

احلرارة وت�أثريه على النظام املطري وزيادة م�ستوى �سطح

الأمطار وارتفاع معدالت التبخر وطبيعة تربة املنطقة

البحر قد يفاقمان ال�ضغوط التي تتعر�ض لها هذه املوارد
م�ستقب ًال.

الفي�ضانات وجريان الأودية املو�سمية ،بينما تت�صف

شــكل رقــم ( :)1-9تطــور الطلــب علــى الميــاه مقارنــة بالنمو الســكاني
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املنفذة للماء ،الأمر الذي يجعل اال�ستفادة من مياه
الأمطار يف �شحن خمزون املياه اجلويف حمدود ًا للغاية.
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املعدل العاملي (تقرير الأمن املائي بدولة الإمارات العربية

اال�ستهالك الفردي املفرط

 .2التأثيرات

الآثار ب�شكل وا�ضح يف انخفا�ض م�ستوى بع�ض الآبار �إىل

�أدى الرخاء االقت�صادي الذي تتمتع به دولة الإمارات

املتحدة ،وزارة االقت�صاد.)2017 ،

•

وارتفاع م�ستويات دخل الأفراد �إىل منو ظاهرة اال�ستهالك

وعلى الرغم من انخفا�ض هذا املعدل ب�شكل طفيف

يرتتب على الإفراط يف ا�ستهالك املياه اجلوفية حدوث

يف العقود الثالثة الأخرية ح�سب التقديرات .كما �أدى

غري امل�ستدام للموارد الطبيعية ،حيث يعترب معدل
ا�ستهالك الفرد من املياه العذبة يف دولة الإمارات مرتفع ًا

يف ال�سنوات الأخرية مقارنة بالنمو ال�سكاين ،نتيجة

تدهور يف نوعيتها وذلك ب�سبب ا�ستخراج مياه �أقل جودة

تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية يف املناطق القريبة

ال�سيا�سات املعتمدة واجلهود التي تبذلها اجلهات املعنية
يف الدولة� ،إ ّال �أنه ما زال مرتفع ًا ،مما يدعو �إىل بذل املزيد

من طبقات املياه اجلوفية الأعمق ،كما يت�سبب ال�سحب

من ال�ساحل �إىل تزايد متلح املياه اجلوفية .وتتدرج نوعية

املفرط للمياه اجلوفية يف تداخل املياه اجلوفية مع مياه

املياه اجلوفية من عذبة وخفيفة امللوحة (�أقل

من 5000

من اجلهد على هذا ال�صعيد.

البحر املاحلة.

ملغ /لرت) �إىل مياه جوفية ذات ملوحة (تزيد عن 80000

وقد تعر�ض خمزون املياه اجلويف يف دولة الإمارات

ملغ/لرت) يف مناطق ال�سبخات ،وال تتجاوز ن�سبة املياه

ال�ستنزاف حاد نتيجة االعتماد الكبري عليه يف توفري

العذبة قليلة امللوحة  %3فقط من �إجمايل املياه اجلوفية

الطلب على املياه ل�سنوات طويلة .وميكن مالحظة هذه

املتاحة (ال�شكل .)3-9

قيا�س ًا باملعدل العاملي� ،إذ يبلغ متو�سط ا�ستهالك الفرد
اليومي نحو  360لرت ًا يومي ًا ،وهو ما يعادل تقريب ًا �ضعف

السنوات
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

المياه المنتجة

1,679.6

1,713.3

1,818.6

1,874.6

1,949.2

2,004.7

2,004.9

1,975.4

المياه المستخدمة

1,556.0

1,581.4

1,680.8

1,714.1

1,786.4

1,847.2

1,828.8

1,829.5

ا�ستنزاف خمزون املياه اجلوفـي

م�ستويات قيا�سية و�صلت �إىل معدل مرت واحد كل عام

جدول رقم ( )1-9كميات المياه المنتجة والمستهلكة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ( 2017 - 2010مليون متر مكعب)

•

كفاءة ا�ستخدام املياه يف القـطاع الزراعـي

�شهد القطاع الزراعي بدولة الإمارات العربية املتحدة
منو ًا حاد ًا يف العقود املا�ضية .وعلى الرغم مما وفره هذا

•

التلوث البحري

تعتمد دولة الإمارات على حتلية مياه البحر لتلبية الطلب
على املياه يف القطاع احل�ضري (املنزيل والتجاري

النمو على �صعيد التنوع والأمن الغذائي� ،إ ّال �أنه ترك �أثر ًا
وا�ضح ًا على املوارد املائية ال�شحيحة �أ�ص ًال ،خا�صة و�أن

البحري مبختلف �أ�شكاله ،وما ينطوي عليه من تهديدات

القطاع الزراعي يعتمد ب�شكل رئي�س على توافر مياه الري

على جودة مياه البحر وعلى م�آخذ حمطات التحلية ،ميثل

الالزمة يف خمزون املياه اجلويف ،امل�صدر الطبيعي الوحيد
للمياه العذبة املتجددة تقريب ًا ،حيث �أدى ال�ضخ املرتفع

�أحد ال�ضغوط املهمة.

وال�صناعي) ب�صورة رئي�سية ت�صل �إىل  , ،%40التلوث

للمياه اجلوفية مبا يفوق معدالت التغذية ال�سنوية بن�سبة
كبرية �إىل تفاقم ال�ضغوط التي يتعر�ض لها هذا املخزون،
والتي ظهرت بو�ضوح يف ا�ستنزاف املخزون وتدهور نوعية
املياه وزيادة ملوحتها.

شكل رقم ( :)3-9خارطة ملوحة المياه الجوفية 2012
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•

االهتمام بالت�أثري البيئي ملحطات حتلية املياه اجلوفية

•

ينجم عن اال�ستخدام الكثيف للطاقة يف ت�شغيل حمطات

ال�صغرية يف املناطق الزراعية ،التي ُبدء با�ستخدامها
م�ؤخر ًا على نطاق �أو�سع.

املياه ال�سطحية
املياه ال�سطحية يف دولة الإمارات �ضئيلة ،وت�شتمل على مياه

وغازات االحتبا�س احلراري التي تفاقم من م�شكلة التغري

�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن هناك ت�أثريات �أخرى كالكلفة
االقت�صادية املرتفعة للمياه املُحالة ،والتدفق املرجتع من

الفي�ضانات ،واملياه املخزنة يف ال�سدود ،وبع�ض اجلداول
ال�صغرية جد ًا ،والربك ومياه الينابيع .وهي يف العادة

وانبعاثات على نوع التقنيات امل�ستخدمة والوقود امل�ستخدم.

عمليات الري �إىل املياه اجلوفية ،وعدم كفاءة ا�ستخدام

ومع �أن ن�سبة االنبعاثات الناجتة عن �صناعة التحلية غري

مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة.

تكون حم�صورة �أو تتدفق عند وجود منحدرات �أر�ضية.
ويتفاوت متو�سط التدفق ال�سنوي للمياه ال�سطحية اعتماد ًا

حمددة� ،إذ يجري احت�ساب االنبعاثات ال�صادرة عن
�إنتاج الكهرباء واملياه مع ًا ،ف�إنها قد ال متثل م�شكلة على

 .3الحالــــــة

ما بني  23مليون مرت مكعب و 138مليون مرت مكعب .وحتد

املديني املتو�سط والبعيد ،حيث تخطط دولة الإمارات �إىل

تقع دولة الإمارات يف حزام املناطق اجلافة التي تت�سم

العوامل املناخية وطبيعة الت�ضاري�س من فر�صة اال�ستفادة

ا�ستخدام الطاقة املتجددة والنظيفة يف �صناعة التحلية،

بارتفاع درجة احلرارة وزيادة معدل التبخر وقلة هطول

الكاملة من املياه ال�سطحية يف �شحن خمزون املياه اجلويف.

كما تخطط �إىل االعتماد ب�صورة �أو�سع على تقنيات التحلية

الأمطار ،كما تنعدم فيها جماري املياه العذبة الطبيعية.

انبعاث غازات االحتبا�س احلراري

حتلية املياه وحمطات ال�صرف ال�صحي انبعاث امللوثات
املناخي ،ويعتمد مقدار ما تنتجه تلك املحطات من ملوثات

بالأغ�شية (التنا�ضح العك�سي  )R.Oالتي تتميز بالكفاءة يف
الإنتاج والتكلفة والأثر البيئي املنخف�ض.
•

التلوث احلراري واملياه املرجتعة

قد ت�شكل املياه املرجتعة الناجتة عن �صناعة حتلية مياه
البحر ت�أثري ًا مهم ًا على جودة مياه البحر وعلى التنوع
البيولوجي .فاملياه املرجتعة تتميز مبلوحة عالية ودرجة
حرارة مرتفعة تفوق درجة حرارة وملوحة مياه البحر،
وحتتوي على بع�ض املواد الكيميائية التي ت�ستخدم يف
حت�سني خ�صائ�ص املياه املُحالة واملحافظة على �أداء
املحطات .ويف كل الأحوال ف�إن مدى ت�أثري املياه املرجتعة
على جودة املياه البحرية �أو على التنوع البيولوجي البحري
يعتمد على نوع التقنيات امل�ستخدمة يف عملية التحلية
وعلى موقع املحطة.
وعلى الرغم من حمدودية الدرا�سات على امل�ستوى الوطني
لتحديد مقدار هذا النوع من الت�أثري ،ف�إن ال�ضرورة
تقت�ضي �إيالء هذا اجلانب ما ي�ستحقه من اهتمام ،وو�ضع
حدود ومعايري �صارمة على امل�ستوى الوطني .كما يجب
204
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ومن املعروف �أن ال�سحب املفرط للمياه اجلوفية مبعدالت
تفوق كثري ًا معالت التغذية ال�سنوية ي�ؤدي �إىل خلل كبري يف

م�صادر املياه التقليدية

على معدل هطول الأمطار وطبيعة احلو�ض املائي ويرتاوح

تتكون موارد املياه يف دولة الإمارات العربية املتحدة
من فئتني من املوارد ،الأوىل هي موارد املياه التقليدية
وت�ضم املياه ال�سطحية (الينابيع والأفالج وال�سدود)
واملياه اجلوفية ،فيما ت�ضم الفئة الثانية موارد املياه غري
التقليدية وت�شمل املياه املحالة ومياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة.

السد

العدد

جابونى

16

خرساني

18

صخري  -ترابي

116

المجموع

150

جدول رقم ( : )2-9تصنيف السدود حسب نوع بناء السد في
دولة اإلمارات العربية المتحدة

وتغطي املياه اجلوفية واملياه املُح ّالة الق�سم الأكرب من
الطلب على املياه ،يف حني ال تكاد ن�سبة م�ساهمة املياه
ال�سطحية ومياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة

امليزان املائي للخزان اجلويف.

تتجاوز %10

املياه اجلوفية
املياه اجلوفية هي املورد الطبيعي الرئي�س للمياه يف

من �إجمايل الطلب.
يبلغ الطلب ال�سنوي على املياه اجلوفية نحو  2.52مليار مرت

امل�ستخدمة ،وت�ستعمل ب�شكل رئي�س يف قطاع الزراعة الذي

مكعب ت�ستخدم ب�شكل رئي�س يف قطاع الزراعة ،وحوايل

ي�ستحوذ على نحو  %95من املياه اجلوفية امل�ستخدمة.
وتتوزع موارد املياه اجلوفية العذبة جغرافي ًا يف املناطق

رئي�سيي يف القطاع احل�ضري ،يف حني يتم ا�ستخدام

ال�شمالية وال�شرقية من الدولة ،وحتتوي منطقة هالل ليوا
ب�إمارة �أبوظبي على كميات كبرية ن�سبي ًا من املياه اجلوفية

املعاجلة يف ري احلدائق وامل�سطحات اخل�ضراء و�أ�شجار

العذبة .وقد ارتفع الطلب على املياه اجلوفية مدفوع ًا

التحريج ب�شكل رئي�س.

بالتو�سع الزراعي.

حوايل  0.53مليار مرت مكعب من مياه ال�صرف ال�صحي

املياه املُح ّ
الة
يف ظل تزايد الطلب على املياه ،مدفوع ًا بالنمو ال�سكاين
واالقت�صادي املت�سارع ،جل�أت دولة الإمارات �إىل اعتماد
حتلية مياه البحر كخيار ا�سرتاتيجي ،وذلك بهدف
املحافظة على خمزون املياه اجلويف الذي تعر�ض ل�ضغوط
وحتديات جنمت عن االعتماد عليه يف تلبية الطلب على
املياه ل�سنوات طويلة.

الدولة ،حيث ت�شكل حوايل  %50من �إجمايل املوارد املائية

 2.02مليار مرت مكعب من املياه املحالة ت�ستخدم ب�شكل

•

م�صادر املياه غري التقليدية

وتعد دولة الإمارات اليوم من �أكرب منتجي مياه التحلية
عاملي ًا ( %14من حجم الإنتاج العاملي) ،حيث متتلك 40
حمطة حتلية رئي�سة تبلغ �سعتها املركبة نحو  1685مليون
جالون يومي ًا و�إنتاجها ال�سنوي نحو  17,522مليون جالون.
وت�ستخدم املياه املُحالة ب�شكل رئي�سي يف تلبية طلب القطاع
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احل�ضري (ال�سكني ،والتجاري ،وال�صناعي) ،وي�ستحوذ
القطاع املنزيل على حوايل  %60من ن�سبة املياه املُحالة

عجمان ،و�أم القيوين ،ور�أ�س اخليمة ،والفجرية .وتعتمد

جودة عالية ن�سبي ًا وب�آثار بيئية منخف�ضة ح�سب املعايري

�أقل من امل�ستوى املطلوب ،فمن بني  736مليون مرت مكعب

هذه املحطات على حتلية مياه البحر ب�شكل رئي�س ،فيما ال

الدولية ،وتعد تقنية احلم�أة املن�شطة التقنية الرئي�سية

جرى �إنتاجها يف عام  2017مل تتم اال�ستفادة �سوى من

امل�ستخدمة ،يليه القطاع التجاري ثم ال�صناعي .وتغطي

تتجاوز ن�سبة االعتماد على املياه اجلوفية املاحلة يف عملية

امل�ستخدمة يف معظم حمطات معاجلة مياه ال�صرف

 549مليون مرت مكعب (التقرير ال�سنوي  ،2018وزارة

�شبكة املياه احلديثة ن�سبة  %100من ال�سكان والأن�شطة

التحلية  %1.5من املياه املحالة.

ال�صحي يف الدولة.

الطاقة وال�صناعة).

كما ارتفعت كمية مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة املنتجة

ويو�ضح اجلدول رقم  5-4حمطات معاجلة مياه ال�صرف

وتُق َّدم خدمات املياه� ،إىل جانب خدمات الكهرباء ،من

ويو�ضح اجلدول رقم ( )3-9القدرة املركبة لإنتاج املياه

من  626مليون مرت مكعب �إىل  736مليون مرت مكعب خالل

ال�صحي و�سعتها الت�صميمية و�إنتاجها والكميات املعاد

خالل  4م�ؤ�س�سات هي :دائرة الطاقة يف �أبوظبي ،وهيئة

املحالة والإنتاج الفعلي ملحطات التحلية وكمية املياه

الفرتة نف�سها .غري �أن اال�ستفادة من تلك املياه ال زالت

ا�ستخدامها.

كهرباء ومياه دبي ،وهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة ،والهيئة

امل�ستهلكة وعدد امل�شرتكني يف خدمات املياه ح�سب اجلهة

االحتادية للكهرباء واملياه ،وتغطي الأخرية كال من �إمارة

يف عام .2017

االقت�صادية.

الجهة

السعة المركبة
(مليون جالون /يوم)

المياه المحالة
المنتجةZ
(مليون جالون /سنة)

كمية المياه
المستهلكة
(مليون جالون /سنة)

عدد المشتركين

دائرة الطاقة  -أبوظبي

960

68,004

242,257

468,526

هيئة كهرباء ومياه دبي

502

116,946

107,647

705,376

هيئة كهرباء ومياه الشارقة

116

32,915

26,527

348,044

الهيئة االتحادية للكهرباء والمياه

80

17,522

25,958

254,092

المجموع

1,685

435,387

402,389

1,776,038
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2017

2016

2015

2014

عدد المحطات

92

86

79

79

السعة التصميمية

872

875

822

822

كمية المياه المعالجة المنتجة

736

733

674

626

كمية المياه المعالجة المعاد استخدامها

549

480

420

383

جدول رقم (  : )4 - 9السعة التصميمية وكمية إنتاج وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
(مليون متر مكعب/سنة) 2017-2014

وتبلغ ن�سبة ال�سكان الذين ي�ستفيدون من الإدارة ال�سليمة

لتلبية الطلب املتزايد على املياه العذبة نتيجة النمو
ال�سكاين واالقت�صادي .وت�سهم كمية املياه املُحالة بنحو

امل�ستدامة  ،2018الهيئة االحتادية للتناف�سية والإح�صاء).

 %40من �إجمايل كمية املياه امل�ستخدمة يف الدولة ،وتغطي

�أما يف املناطق غري املرتبطة ب�شبكة ال�صرف ال�صحي

احتياجات القطاع احل�ضري بالكامل.

خلدمات ال�صرف ال�صحي

%99.5

(�أجندة التنمية

مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة

يف املدن الرئي�سية حتى الآن ،فيتم ا�ستخدام �صهاريج

متثل مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة �أحد املوارد املائية

خم�ص�صة لتجميع مياه ال�صرف ال�صحي من خزانات

ومع دخول الطاقة املتجددة والنظيفة �إىل مزيج الطاقة

غري التقليدية التي تزداد �أهمية يف دولة الإمارات،

التجميع اخلا�صة باملن�ش�آت ومن ثم نقلها �إىل حمطات

الوطني ،تخطط دولة الإمارات ال�ستخدام هذا النوع من

وت�ستخدم يف الوقت احلايل ب�شكل �أ�سا�سي يف ري الغابات

املعاجلة الرئي�سية ب�شكل �آمن و�سليم.

الطاقة يف �صناعة التحلية بهدف احلد من االنبعاثات

وامل�سطحات اخل�ضراء والأحزمة اخل�ضراء لتخفيف
ال�ضغط على موارد املياه الأخرى.

 .4االستجابات

الكربونية الناجتة عنها .كما تخطط لزيادة ن�سبة حمطات
التحلية التي ت�ستخدم تقنيات التحلية بالأغ�شية (التنا�ضح

وقد ارتفع عدد حمطات مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة

•

من  79حمطة يف عام � 2014إىل  92حمطة يف عام .2017

ميثل التو�سع يف �صناعة التحلية وتطويرها �إحدى �أهم

والأثر البيئي من  %14يف عام � 2016إىل  %54عام 2036

وت�ستخدم هذه املحطات �أ�ساليب املعاجلة املتقدمة (درجة

اال�ستجابات التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية املتحدة

وفق ا�سرتاتيجية الأمن املائي .2036

تطوير �صناعة حتلية املياه املاحلة

العك�سي  )R.Oالتي تتميز بالكفاءة يف الإنتاج والتكلفة

املعاجلة الثالثة واملتقدمة) والتي ينتج عنها مياه ذات
206
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من املتوقع �أن تغدو مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة �أكرث

من املياه املعاد تدويرها وامل�ساعدة يف اجلهود الوطنية

قيمة و�أهمية يف امل�ستقبل ،يف ظل التوجهات التي تدعو �إىل

الرامية �إىل احلفاظ على املوارد املائية الأخرى يف الدولة،

غاية الأهمية ،حيث �إن معدل ا�ستهالك الفرد للمياه يف
الدولة يعادل �ضعف املعدل العاملي تقريب ًا .كما تنطوي

التو�سع با�ستخدامها يف قطاعات �أخرى غري ري احلدائق
وامل�سطحات اخل�ضراء و�أحزمة الت�شجري ،ومن املهم �أي�ض ًا

مبا يف ذلك املياه ال�صاحلة لل�شرب واملياه اجلوفية للوفاء

املعدالت املرتفعة ال�ستهالك املياه اجلوفية يف القطاعات

باالحتياجات امل�ستقبلية لكل القطاعات ،ومبا يتما�شى مع

االقت�صادية الأخرى ،ويف مقدمتها القطاع الزراعي ،على

املثال� ،أدى تنظيم زراعة علف الرود�س الذي ي�ستهلك
�إنتاج الطن الواحد منه نحو  260مرت ًا مكعب ًا من املياه �إىل

ا�سرتاتيجية الأمن املائي لدولة الإمارات .2036

ت�أثريات اقت�صادية وبيئية مهمة.

تقلي�ص امل�ساحة املخ�ص�صة لزراعته من  24,780هكتار

ويف �إطار جهودها لرت�شيد ا�ستهالك املياه و�إدارة الطلب

عام � 2009إىل  4,879هكتار يف عام .2018

عليها ،اتخذت دولة الإمارات حزمة من ال�سيا�سات

بن�سبة تغطية ال�سكان ب�شبكة ال�صرف ال�صحي �إىل .%100

يظل اال�ستهالك املفرط ملوارد املياه العذبة يف خمتلف

والتدابري التي �شملت التوعية ب�أهمية املحافظة على

ويف الإطار ذاته ،اجتهت الدولة �إىل اعتماد نظم الزراعة
امل�ستدامة والذكية مناخي ًا ،كالزراعة املحمية والزراعة

وقد �أطلقت دائرة الطاقة � -أبوظبي يف منت�صف عام 2019

القطاعات �أحد الهواج�س امللحة يف دولة الإمارات ،ولذا

املياه وذلك من خالل اال�سرتاتيجية الوطنية للتثقيف

املائية والزراعة العمودية ،و�إيجاد حما�صيل بديلة مالئمة

"�سيا�سة املياه املعاد تدويرها" ،لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى

تعد ق�ضية تر�شيد ا�ستهالك هذا املورد احليوي م�س�ألة يف

والتوعية ،وتنفيذ حمالت التوعية املكثفة التي تقوم

لنوعية املياه املاحلة ،واالعتماد على النباتات املحلية يف

بها خمتلف اجلهات يف الدولة يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص .و�شملت هذه احلزمة �أي�ض ًا ا�ستخدام التقنيات

عمليات الت�شجري وعلى مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف
ريها.

احلديثة املر�شدة للمياه ،حيث اعتمد جمل�س الوزراء

�إىل جانب ذلك كله ،اعتمدت الدولة جمموعة من

مبوجب قراره رقم ( )43ل�سنة " 2014النظام الإماراتي

ال�سيا�سات الداعمة كاالبتكار والذكاء اال�صطناعي،

للرقابة على الأدوات املر�شدة ال�ستهالك املياه" ،والتي

واالقت�صاد الأخ�ضر ،والعمارة اخل�ضراء والطاقة املتجددة

يجري ا�ستخدامها على نطاق وا�سع يف الوقت احلايل.

والنظيفة .وهناك �إ�شارات م�شجعة للأثر الإيجابي لهذه

كما مت ربط ا�ستهالك املياه بالآلية االقت�صادية وذلك

ال�سيا�سات على امل�شهد املائي يف دولة الإمارات بح�سب

باعتماد نظام ال�شرائح الذي يفر�ض قيمة ت�صاعدية

التقارير الفنية ال�ستهالك املياه ال�صادرة من الهيئات

على اال�ستهالك الذي يتجاوز حد اال�ستدامة ،بالإ�ضافة

املعنية.

الدفع بهذا االجتاه بغية اال�ستفادة من فائ�ض الإنتاج الذي
ينتظر �أن يزداد م�ستقب ًال بافتتاح م�شاريع �صرف �صحي
جديدة ملواكبة النمو ال�سكاين واالقت�صادي ،والو�صول

•

تر�شيد ا�ستهالك املياه

�إىل خف�ض الدعم احلكومي على اال�ستهالك� ،إذ جرى يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية فر�ض تعريفات جديدة على املياه

اجلدوى االقت�صادية واال�ستهالك الأقل للمياه .فعلى �سبيل

•

�إعادة �شحن خزان املياه اجلويف

يف القطاع احل�ضري لتقريب قيمة اال�ستهالك من الكلفة

متثل زيادة معدالت تغذية خزان املياه اجلويف �أحد

احلقيقية لإنتاج املياه.

الأهداف الرئي�سية لل�سدود يف دولة الإمارات العربية

�أما فيما يتعلق بقطاع الزراعة الذي ي�شكل امل�ستهلك الأكرب

املتحدة .ويبلغ عدد ال�سدود واحلواجز املائية يف الدولة
حالي ًا � 150سد ًا وحاجز ًا مائي ًا تبلغ �سعتها الت�صميمية

الدولة خف�ض الت�أثريات املتبادلة بني القطاعني الزراعي

جمتمعة نحو

مليون مرت مكعب ،وتعتمد كميات

واملائي ،وتركزت على تنظيم حفر الآبار اجلوفية وو�ضع

املياه التي حتتجزها ال�سدود على كمية الأمطار ال�سنوية،

�ضوابط ال�ستخدامها ،والتو�سع يف نظم الري احلديثة التي
تغطي الآن حويل  %90من نظام الري ،ف�ض ًال عن اعتماد

ويو�ضح ال�شكل التايل كميات املياه التي ح�صدتها ال�سدود

للمياه اجلوفية ،فقد ا�ستهدفت اجلهود التي اتخذتها

208

نهج املياه االفرتا�ضية واالهتمام باملنتجات الزراعية ذات
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خالل ال�سنوات .2018-2010
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شكل رقم (  : ) 4 - 9إجمالي كمية المياه التي حصدتها بحيرات السدود التي تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة
خالل األعوام  2010إلى 2018

�إىل جانب ال�سدود ،تبنت دولة الإمارات منذ ت�سعينيات

وقد مت ا�ستخدام التقنية لتخزين كميات �إ�ضافية من املياه

"اال�ستمطار"،

املحالة يف الطبقات اجلوفية يف فرتات الإنتاج الأق�صى

وهي عملية ت�ستهدف ا�ستدرار �أكرب قدر ممكن من مياه

ومن ثم �إعادة �ضخها يف حاالت الطوارئ �أو يف موا�سم

ال�سحاب ،واال�ستفادة منها �إما ب�شكل مبا�شر �أو يف �شحن

الطلب الأق�صى على املياه

خمزون املياه اجلويف .ويعترب املركز الوطني للأر�صاد �أحد
املراكز الرائدة يف هذا املجال .ويف عام  2019ن ّفذ املركز

• ا�سرتاتيجية الأمن املائي 2036

 150طلعة جوية ال�ستمطار ال�سحب ،وبد�أ منذ مار�س من

متثل ا�سرتاتيجية الأمن املائي لدولة الإمارات العربية

نف�س العام ا�ستخدام "املولدات الأر�ضية" يف عمليات

املتحدة  ،2036التي اعتمدها جمل�س الوزراء يف �شهر

اال�ستمطار ،وهي طريقة جديدة تعتمد على تقنيات

يناير  ،2018خطة عمل وطنية متكاملة ملعاجلة ال�ضغوط

�صديقة للبيئة يف تلقيح ال�سحب.

والتحديات التي تواجه قطاع املياه وا�ستدامته خالل

وفيما يتعلق بالتخزين اال�سرتاتيجي للمياه ،تبنت دولة

العقدين القادمني.

القرن الع�شرين تقنية تلقيح ال�سحب

الإمارات العربية املتحدة طريقة احلقن اال�صطناعي
واال�سرتجاع كتقنية مبتكرة معتمدة لتخزين كميات
كبرية ن�سبي ًا من مياه البحر املحالة يف الطبقات اجلوفية
الأر�ضية و�إعادة �ضخها مرة �أخرى حني احلاجة �إليها.

وا�ستمرارية الو�صول �إىل املياه يف كل الظروف واحلاالت.
وتهدف اال�سرتاتيجية �أي�ض ًا �إىل خف�ض �إجمايل الطلب على

وقد �أثبتت الدرا�سات اجليولوجية واجليوفيزيائية احلقلية

املوارد املائية بن�سبة  ،%21وزيادة م�ؤ�شر �إنتاجية املياه،

ونتائج النمذجة الريا�ضية التي �أجريت يف الدولة الختيار

وخف�ض م�ؤ�شر ندرة املياه� ،إ�ضافة �إىل رفع ن�سبة �إعادة
ا�ستخدام املياه املعاجلة �إىل  ،%95ف�ض ًال عن توفري �سعة

بع�ض املناطق للتخزين اجلويف للمياه مالءمة هذه التقنية
فني ًا واقت�صادي ًا لتخزين كميات كبرية من املياه العذبة،
210

ويتمثل الهدف الرئي�سي لال�سرتاتيجية يف �ضمان ا�ستدامة

تخزين منا�سبة يف الأحوال العادية ويف الأحوال الطارئة.

المصــدر :وزارة الطاقــة والصناعة 2018

ت�ستند اال�سرتاتيجية على ثالثة برامج �أ�سا�سية ت�شمل:

للفرد يومي ًا ،و 35يوم ًا على الأقل يف حاالت الطوارئ
الق�صوى ومبعدل  30لرت ًا للفرد يومي ًا.

املائي ،وبرنامج الإنتاج والتوزيع يف احلاالت الطارئة،

ومن املتوقع �أن يتم تطبيق هذه اخلطة من خالل جمموعة

و�أربعة حماور م�شرتكة ت�شمل :تطوير ال�سيا�سات

من امل�شاريع التي يتم تنفيذها ب�شكل متزامن ،وت�شمل على

والت�شريعات ،وبرامج وحمالت التوعية والرت�شيد،

وجه اخل�صو�ص:

برنامج �إدارة الطلب على املياه ،وبرنامج �إدارة الإمداد

وا�ستخدام التقنيات املتقدمة واالبتكار ،والتطوير امل�ؤ�س�سي

•

وبناء القدرات يف جمال املياه.
وت�شمل الأهداف التي ت�سعى اال�سرتاتيجية �إىل حتقيقها

ال�سنوات القادمة على زيادة ن�سبة حمطات التحلية
بالأغ�شية (التنا�ضح العك�سي  )R.Oنظر ًا لكفاءة هذه

خف�ض متو�سط ا�ستهالك الفرد �إىل الن�صف بالرتكيز

الأنظمة من حيث الإنتاج والتكلفة والأثر البيئي مقارنة

على تر�سيخ املمار�سات امل�ستدامة ،وتطوير نظام �إمداد

مبحطات التحلية احلرارية ،ورفع ن�سبة االعتماد على

مائي يحافظ على �سعة التخزين ملدة يومني يف الظروف
الطبيعية و 16يوم ًا يف الظروف الطارئة ومبعدل  91لرت ًا

هذا النوع من املحطات العاملة يف الدولة من  %14يف عام

التو�سع يف �إن�شاء حمطات حتلية املياه والرتكيز يف

� 2016إىل  %54عام .2036
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•	�إن�شاء حمطات جديدة ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي

تطوير منظومة ال�سدود وح�صاد املياه بهدف �إدارة

وتطوير �شبكة ال�صرف ال�صحي وزيادة �سعة املحطات

•

القائمة� ،إىل جانب العمل على تطوير �سيا�سات لزيادة

املياه ال�سطحية والفي�ضانات وزيادة معدل تغذية املياه

ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف القطاعات

اجلوفية ،والربنامج الوطني لال�ستمطار لزيادة معدالت

املختلفة.

الهطول املطري واال�ستفادة منها ب�شكل مبا�شر �أو لتغذية

•

تطوير الربنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة

املياه اجلوفية.
تطوير ال�سيا�سات والت�شريعات واملعايري املتعلقة

واملياه بهدف تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملياه يف القطاع

•

احل�ضري والقطاع الزراعي.

بالإدارة املتكاملة للمياه لت�شمل جوانب �إدارة الطلب و�إدارة

•

تعزيز منظومة الربط لل�شبكة املائية بني هيئات

الإمداد و�إدارة املياه يف حاالت الطوارئ.

الكهرباء واملياه يف الدولة لرفع م�ستوى التبادل وا�ستمرارية

�إىل جانب زيادة �إنتاجية قطاع املياه وا�ستدامتها ،متثل

الإمدادات املائية يف احلاالت العادية وحاالت الطوارئ.

خمرجات ا�سرتاتيجية الأمن املائي  2036ا�ستدامة مالية

العمل على خف�ض الطلب على املياه يف القطاع

لقطاع املياه ،بحيث يتم توفري ما يزيد عن  74مليار درهم

الزراعي من خالل رفع كفاءة الري واالبتكار ،ومن

مقارنة بنهج العمل كاملعتاد� ،إ�ضافة �إىل الأثر البيئي

خالل مواءمة م�ستهدفات ا�سرتاتيجية الأمن املائي 2036

املتعلق بخف�ض انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون مبا

والربنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة واملياه ،2050

يعادل  100مليون طن يف حمطات التحلية.

•
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مع ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي امل�ستقبلي.
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التثقيف والتوعية
مقدمة
تع��د البيئ��ة م��ن �أه��م املوا�ضي��ع الت��ي �ش��غلت الإن�س��ان من��ذ �أن وجد على �س��طح ه��ذه الأر�ض لأنه��ا املحيط الذي يعي���ش فيه ومنه
يح�ص��ل عل��ى م�ص��ادر عي�ش��ه وبقائ��ه وا�س��تمراره .ل��ذا ف��إن تلوثها هو �أخطر م��ا يهدد هذه احلياة ويح��ول دون قدرة البيئة على
ا�س��تمرار العطاء والتجدد للوفاء مبطالب الإن�س��ان.
�وازن طبيعي ُي ِّكنـُ��ها م��ن الوفاء مبطالب الإن�س��ان،
وعل��ى بالرغ��م م��ن �أن البيئ��ة مب��ا فيه��ا م��ن م��وارد متنوع��ة كان��ت يف حالة ت� ٍ
و�إمداده باحتياجاته الالزمة ال�ستمرار حياته وحياة الكائنات احلية الأخرى؛ �إال �أن تدخل الإن�سان يف النظام البيئي لكوكب
الأر�ض و�سلوكه غري امل�س�ؤول جتاه مواردها � َّ
أخل كثري ًا بتوازن النظام البيئي ،وترتب على ذلك ح�صول العديد من امل�شكالت
البيئية التي كان لها �أث ٌر وا�ض ٌح يف تدهور حالة البيئة.
وانطالق� ًا م��ن الأهمي��ة الت��ي ميثله��ا دور الف��رد وم�س��ؤولياته يف املحافظ��ة عل��ى البيئة وا�س��تدامتها ،ف�إن تثقيف ورفع م�س��تويات
الوع��ي مبخاط��ر الت�صرف��ات وال�س��لوك غ�ير الر�ش��يد جت��اه البيئة وموارده��ا ،والتعري��ف بالقواعد القانونية الت��ي حتكم عالقة
الإن�س��ان بالبيئ��ة ومكوناته��ا ،ميث��ل �أح��د الركائ��ز الأ�سا�س��ية والأولوي��ات اال�س�تراتيجية يف اجله��ود الرامي��ة لتحقيق اال�س��تدامة
البيئة على امل�س��توى الوطني ،والقا�س��م امل�ش�ترك لها جميع ًا.
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كما تنوعت �أن�شطة التثقيف والتوعية ،فهناك �أن�شطة

بالإ�ضافة �إىل تلك املبادرات� ،أطلقت دولة الإمارات يف

منهجية و�أخرى غري منهجية ت�شمل حمالت التوعية

عام

"اال�سرتاتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية

بق�ضايا خمتلفة مثل حمالت تنظيف البيئة الربية
والبحرية وحمالت تر�شيد ا�ستهالك املوارد ،خ�صو�ص ًا

البيئية  ،"2021 - 2015التي قامت وزارة التغري املناخي
والبيئة بتطويرها ،بالتعاون مع �شركائها ،وف ًقا للمعايري

املياه والطاقة ،وخف�ض معدالت توليد النفايات وم�ستويات

الدولية وتوقعات الأطراف املعنية بغر�ض زيادة الوعي

هدر الغذاء ،وغريها .وكانت �أمناط الإنتاج واال�ستهالك
حمور ًا الحتفاالت الدولة بيوم البيئة الوطني يف دورته

ودفع الأفراد واملجموعات �إىل اتباع �سلوك �أكرث م�س�ؤولية

2015

جتاه املوارد الطبيعية.

الأخرية التي ا�ستغرقت � 3سنوات (.)2019 - 2017
وترتكز اال�سرتاتيجية على �ستة �أهداف رئي�سة مت حتديدها

الضغوط والتحديات
ميثل التنوع الثقايف الوا�سع وتعدد اللغات وم�ستويات

الأطفال يف �سن املدر�سة وال�شباب� ،إ ّال �أن الفئات الأخرى
نالت حظها �أي�ض ًا ،فهناك برامج تثقيفية وتوعوية خا�صة

التثقيف والوعي البيئي ،فدولة الإمارات العربية املتحدة،

بقطاع الأعمال ،وربات املنازل ،واملزارعني ،و�صيادي

التعليم �أهم ال�ضغوط التي تواجهها جهود رفع م�ستويات
التي تت�سم �سيا�ساتها باالنفتاح والت�سامح ،حتت�ضن �أكرث

الأ�سماك ،وغريهم.

ووا�سعة من املبادرات ،منها على �سبيل املثال :مبادرة

وتطلعات الأطراف املعنية ودرا�سة �أف�ضل املمار�سات يف

"املدار�س امل�ستدامة" ،و "اجلامعات امل�ستدامة" ،و "�سفراء

هذا املجال ،يو�ضحها ال�شكل ( )1-10ومت اقرتاح جمموعة

الكربون" ،و "�أبطال الإمارات" ،و "�شباب من �أجل املناخ"،

وا�سعة ومتنوعة من املبادرات وم�ؤ�شرات الأداء لكل هدف

والعديد من املبادرات الأخرى التي ي�صعب ح�صرها هنا.

ا�سرتاتيجي (ال�شكل )2-10

تثقيف الشباب لقيادة
دولــة اإلمــارات نحــو
مـستقبـل مـستـــــدام

من  200جن�سية ،ينحدرون من ثقافات خمتلفة ويتحدثون
لغات متعددة جتعل ت�صميم برامج التثقيف والتوعية
البيئية للو�صول �إليهم �أكرث تعقيد ًا .كما �أن الفجوة بني

ورمبا الأهم ،يف ن�شوء امل�شكالت البيئية وتفاقمها ،ويكفي

م�ستوى الوعي وال�سلوك البيئي متثل �إحدى الق�ضايا

للداللة على ذلك الإ�شارة �إىل معدالت اال�ستهالك املرتفعة

الرئي�سية التي تعمل دولة الإمارات على ج�سرها.

من الطاقة واملياه وتوليد النفايات وهدر الغذاء ،فعلى
الرغم من انخفا�ضها امل�ستمر يف ال�سنوات الأخرية� ،إ ّال

ومع ذلك فقد عملت اجلهات املعنية يف الدولة على

�أنها ال زالت مرتفعة قيا�س ًا باملعدالت العاملية .ولذلك

مواجهة هذه ال�ضغوط والتحديات من خالل تنويع برامج

فقد ان�صبت �أغلب جهود التثقيف والتوعية على تر�شيد

وخطط التثقيف والتوعية ،وت�صميمها مبا يتنا�سب مع

اال�ستهالك باعتباره املفتاح الرئي�سي يف معاجلة تلك

اخل�صائ�ص التي يتميز بها املجتمع .وعلى الرغم من �أن

امل�شكالت.

الق�سم الأكرب من جهود التثقيف والتوعية تركز على فئة

و�أطلقت اجلهات املعنية يف الدولة جمموعة متنوعة

بنا ًء على التحليل املبدئي حلالة الثقافة والوعي البيئي،

الحـكـوميـة المـعنـيـــة
لدعم االستدامة البيئية

تعترب �أمناط الإنتاج واال�ستهالك �أحد العوامل املهمة،

تقوية التزام المجتمع
لتحقيـق االسـتـدامــة
وحـمـــايـــة البـيــئـــة

تشــجيع المشاركة الفاعلة
للشـركــات والقـطـاعــات
التوجـــــه
االقتصادية في
ّ

نحـو االستـدامـــة البيئيـــة
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أهداف اإلســتراتيجية الـوطنـيـــة
للتـوعـــية والتثــقيـــف الـبيـــئي

إشــــراك الـجــهـــــــات

ضمـان مواءمـة وفعاليــة
جهـود التوعيـة والتثقيـف
البيئي في دولة اإلمارات

بنــاء القـدرات الكفــؤة في
دولة اإلمارات لتمكين تنفيذ
اإلستـراتيـجـيــــة الـوطـنـيــــة
للتوعيـة والتثقيـف الـبيـئـي
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المبادرات والجهود
•

طاقات و�إمكانيات ال�شباب

يتمثل الهدف الرئي�سي الأول يف لال�سرتاتيجية الوطنية
للتوعية والتثقيف البيئي يف "تثقيف ال�شباب لقيادة دولة
الإمارات نحو م�ستقبل م�ستدام" .ومن هذا املنطلق �أولت
دولة الإمارات ال�شباب �أولوية خا�صة ،فعملت على تنمية

الـــتـثـقـــيــــــف والتوعـــــــــيـــــة

مثل برنامج املدار�س امل�ستدامة واجلامعات امل�ستدامة،
و�سفراء اال�ستدامة ،و�شباب من �أجل املناخ ،وغريها .كما
حر�صت على تو�سيع م�شاركتهم يف الفعاليات واللقاءات
املحلية والدولية ،لتنمية مهاراتهم على �إدارة احلوار
واملفاو�ضات ،ف�أ�صبح ال�شباب ي�شكلون جزء ًا �أ�سا�سي ًا من
الوفود الر�سمية للدولة يف تلك اللقاءات.

قدراتهم وت�أهيلهم ،وتوفري كل الفر�ص املمكنة لإ�شراكهم

كما ا�ستفادت اجلهات املعنية يف الدولة من احل�ضور

يف م�سرية البناء والتنمية.

الوا�سع لبع�ض ال�شباب امل�ؤثرين على و�سائل التوا�صل
االجتماعي لإي�صال املزيد من ر�سائل التوعية ، .وتفعيل
دورهم يف قيادة العديد من جهود التثقيف والتوعية.

وقد ا�ستثمرت اجلهات املعنية هذا املناخ ،فعملت على
تنمية قدرات ومهارات ال�شباب يف املجال البيئي ،تعليم ًا

(�إ�ضافة �إىل م�شاركتهم كمتطوعني يف احلمالت البيئية

وتثقيف ًا ووعي ًا ،من خالل �إطالق العديد من برامج التوعية

واملحافل التي تتطرق ملوا�ضيع بيئية خمتلفة)
•

اال�ستهالك امل�ستدام

للإنتاج واال�ستهالك امل�ستدامني مبا يتوافق مع الإطار

كما �أ�شرنا �سابق ًا ،ميثل اال�ستهالك املفرط �إحدى الق�ضايا

الع�شري لربنامج الأمم املتحدة ب�ش�أن الإنتاج واال�ستهالك

الأ�سا�سية يف العمل البيئي واملناخي� ،إذ ميثل حتويل

امل�ستدام ،ومع �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة

�أمناط اال�ستهالك �إىل �أمناط ر�شيدة وم�ستدامة هدف

2030

(الهدف  ،)12ومع �أهداف الأجندة اخل�ضراء

�أ�سا�سي ن�سعى لتحقيقه من خالل حزمة وا�سعة ومتنوعة

لدولة الإمارات .2030

من اخلطط والتدابري ،ت�شمل �سن الت�شريعات كتحرير
�أ�سعار الوقود ،وتطبيق نظام ال�شرائح على ا�ستهالك

وي�ستهدف هذا الإطار ،وبالتايل اخلطة ،حتقيق الإدارة

الطاقة واملياه ،وو�ضع وتنفيذ اخلطط واملبادرات الهادفة

واال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية ،وتقدمي الدعم

كالب�صمة البيئة ،ودوام بال مركبات ،والإمارات خالية من

للقطاع اخلا�ص لتحفيزه على تبني وتوظيف �أ�ساليب

البال�ستيك� ،إىل جانب تنفيذ عدد من برامج وحمالت

وتقنيات الإنتاج الأنظف ونهج االقت�صاد الدائري يف

التوعية منها تنظيف البيئة البحرية والربية ،وقف هدر

ال�صناعة� ،إ�ضافة �إىل تعزيز �أمناط الإنتاج واال�ستهالك

الغذاء ،الزراعة والت�شجري ،ور�صد اجلوائز كجائزة

التي تلبي االحتياجات الأ�سا�سية لل�سكان وحتد من الآثار

ال�شارقة لال�ستدامة.

البيئية يف الوقت نف�سه ،بالرتكز على املجاالت ذات

ومن بني التدابري املهمة التي قمنا باتخاذها يف هذا املجال

الأولوية ،كالغذاء والبنية التحتية والتنمية اخل�ضراء
وال�صناعة امل�ستدامة ،مبا فيها دورة حياة املُنتَج،

�إ�صدار �إطار تنظيمي ،ميهد لو�ضع خطة عمل وطنية

وامل�شرتيات اخل�ضراء امل�ستدامة.
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•

الـــتـثـقـــيــــــف والتوعـــــــــيـــــة

من  100موقع بيئي ميكن زيارتها واال�ستمتاع بها ،ت�شمل

•

ت�ستهدف ال�سياحة البيئية �إعادة ربط الإن�سان ببيئته

املحميات الطبيعية (بع�ضها غري متاحة للزيارة �أو متاح

ويف �إطار املحافظة على البيئة وجت�سيد فكرة الثقافة

الطبيعية ،وزيادة تقديره لها ،وتعريفه مبا تقدمه النظم
البيئية املختلفة من خدمات ت�شكل �أ�سا�س ًا حلياته وحياة

برتتيب م�سبق) ،واملواقع الرتاثية ،والفنادق واملجتمعات

البيئية وغر�س مفاهيمها يف نفو�س �أفراد املجتمع مبختلف

والأن�شطة الرتفيهية التي تطبق مبادئ اال�ستدامة يف

فئاته ،قامت وزارة التغري املناخي والبيئة بتنظيم العديد

الأجيال القادمة.

�أن�شطتها.

من الأن�شطة والفعاليات كما �أنها �شاركت مع اجلهات

ال�سياحـ ــة البيئي ـ ــة

ويف عام

2018

حمالت و�أن�شطة التوعية

الأخرى يف القطاعني احلكومي واخلا�ص يف ا�ستثمار
املن�صات الوطنية واملنا�سبات البيئية العاملية يف �إقامة
احلمالت والأن�شطة ،ت�ستهدف يف جمملها رفع م�ستويات
الوعي وال�سلوك البيئي للمجتمع ،ت�شمل:

�أطلقت وزارة التغري املناخي والبيئة،

بالتعاون مع العديد من اجلهات يف الدولة ،م�شروع

ويف عام  ،2019مت �إ�ضافة "ال�سياحة الزراعية" �إىل

ال�سياحة البيئية حتت �شعار "كنوز الطبيعة يف الإمارات"

امل�شروع ،ويتيح هذا النمط من ال�سياحة لهواة الطبيعة

للرتويج لهذا النمط امل�س�ؤول وامل�ستدام من ال�سياحة،
و�أن�ش�أت تطبيق ًا ذكي ًا على الهواتف الذكية والأجهزة
املحمولة يوفر معلومات و�صور ًا ومقاطع فيديو عن �أكرث

وحمبيها فر�صة التعرف على الأمناط واملمار�سات
الزراعية التقليدية واحلديثة وعلى التقنيات امل�ستخدمة
فيها ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستمتاع بالأن�شطة الرتفيهية املتوفرة
يف العديد من املزارع النباتية واحليوانية يف الدولة.
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ساعة األرض

المدارس المستدامة

مهرجان العلوم

أسبوع التشجير

الزراعة في المدارس
)الزراعة المجتمعية(

جائزة الشارقة لالستدامة
223

الـــتـثـقـــيــــــف والتوعـــــــــيـــــة

تقريـر حالة البيئـــــة لدولة اإلمارات العربية المتحدة  -اإلصدار الثاني 2020

تابع  ...حمالت و�أن�شطة التوعية
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يوم البيئة الوطني

يوم بال نفايات

أسبوع القرش

البرنامج الصيفي للبيئة

إمارات بال مركبات

سفراء الكربون

البرنامج الشتوي للبيئة

حملة بيئتي مسؤوليتي الوطنية

السياحة البيئية

معرض بيئتي مسؤوليتي الوطنية

شهر االبتكار

القمة العالمية لالقتصاد األخضر
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املنا�سبات البيئية

تابع  ...حمالت و�أن�شطة التوعية

األيام العالمية
اليوم العالمي لألراضي الرطبة

 2فبراير

يوم البيئة الوطني

 4فبراير

بيئة بال نفايات

 18فبراير

أسبوع التشجير

مارس

اليوم العالمي للحياة البرية

يوم البيئة الوطني

حملة الصافي والشعري

أسبوع ابوظبي لالستدامة

ملتقى تبادل االبتكارات في مجال المناخ (كلكس)
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يوم بال نفايات

التاريخ

 3مارس

األيام العالمية
اليوم العالمي لمكافحة التصحر
والجفاف
أسبوع القرش
اليوم العالمي لصون النظم
االيكولوجية لغابات المانغروف

التاريخ
 17يونيو
 28 - 22يوليو
 26يوليو
 8أغسطس

ساعة األرض

 30مارس

اليوم العالمي للقطط

يوم األرض

 22أبريل

اليوم العالمي لقرش الحوت

 30أغسطس

اليوم العالمي للطب لبيطري

 30أبريل

اليوم العالمي للطيور المهاجرة

 12مايو

اليوم الدولي للمحافظة على
طبقة األوزون

 16سبتمبر

اليوم العالمي للنحل

 20مايو

يوم السياحة العالمي

 27سبتمبر

اليوم الدولي للتنوع البيولوجي

 22مايو

اليوم العالمي لداء الكلب

 28سبتمبر

اليوم العالمي للسالحف

 23مايو

اليوم العالمي للحد من الكوارث

 13أكتوبر

اليوم البيئة العالمي

 5يونيو

اليوم األغذية العالمي

 16أكتوبر

اليوم العالمي لسالمة األغذية

 6يونيو

اليوم العالمي للثروة السمكية

 21نوفمبر

اليوم العالمي للمحيطات

 8يونيو

يوم الحياه الفطرية الخليجي

 30ديسمبر

القمة العالمية للحكومات

مهرجان ليوا للرطب
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نت ــائج امل�ســح ال�سنوي للوعي وال�سلــوك البيئ ــي
بالدول ــة 2019 – 2014

�إىل �ضرورة العمل على و�ضع املزيد من اخلطط والربامج

حققت املبادرات واجلهود التي بذلتها اجلهات املعنية

التي تركز على تعديل ال�سلوك البيئي جل�سر هذه الفجوة.

يف دولة الإمارات طوال ال�سنوات املا�ضية نتائج ملمو�سة

ويو�ضح اجلدول رقم ( )1-10التالية نتائج م�ؤ�شرات الأداء

انعك�ست يف تطور م�ستويات الوعي وال�سلوك البيئي لدى

الرئي�سة الوعي وال�سلوك البيئي لدى فئات املجتمع ب�شكل

قطاعات املجتمع املختلفة .ومع ذلك ف�إن الفجوة بني

عام.

نتائج مؤشرات
األداء الرئيسية

معدل الوعي والسلوك
البيئي لدى الشباب

معدل الوعي البيئي
لدى المزارعين والصيادين

معدل الوعي البيئي
لدى الجهات الحكومية

معدل الوعي البيئي
لدى المؤسسات

معدل الوعي والسلوك
البيئي لدى المجتمع

متوسط معدل
الوعي والسلوك البيئي

2014

2015

م�ستوى الوعي وال�سلوك البيئي ال زالت قائمة ،ما ي�شري

2016

2017

2018

2019

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

53%

51%

58%

52%

71%

67%

74%

70%

80%

77%

83%

81%

60%

78%

73%

75%

77%

81%

75%

73%

70%

76%

77%

80%

79%

70%

69%

71%

73%

77%

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

60%

55%

63%

54%

73%

64%

75%

70%

77%

72%

79%

75%

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

الوعي

السلوك

71%

64%

74%

69%

76%

72%

80%

76%

63%

68%

جدول رقم ( :)1-10نتائج المسح السنوي للوعي والسلوك البيئـي بالدولة ()2019 - 2014
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