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تعاريف المصطلحات الرئيسية
التنوع البيولوجي

التنوع بين الكائنات الحية من جميع المصادر ،بما في ذلك النظم اإليكولوجية األرضية
والبحرية وغيرها من النظم اإليكولوجية المائية والمجمعات اإليكولوجية التي هي جزء منها،

وهذا يشمل التنوع ضمن األنواع ،وبين األنواع والنظم اإليكولوجية.
األمن الحيوي

حماية المجتمع البشري واقتصاده وبيئته من اآلثار السلبية لألمراض التي يمكن أن تتولد
عن اآلفات واألعشاب والكائنات الحية الدقيقة الضارة ،سواء بشكل مباشر أو من خالل

المواد التي تنتجها.
االستئصال

إزالة جميع أفراد مجموعات األنواع من نطاق توزيعها الغازي.

األنواع الدخيلة

األنواع التي تعيش خارج نطاق توزيعها األصلي دون التسبب في أي ضرر لألنواع المحلية.

األنواع الغازية

هي األنواع التي أنشأت وانتشرت  -أو لديها القدرة على ذلك  -خارج نطاق توزيعها الطبيعي،

والتي تعمل بعد ذلك على تهديد النظم اإليكولوجية و/أو الموائل و/أو األنواع األخرى ،مما

قد يتسبب في أضرار اقتصادية و/أو بيئية ،أو أضرار على صحة اإلنسان.
األنواع األصلية

األنواع ضمن نطاقها الطبيعي (الماضي والحاضر).

المسارات

الممرات التي تتحرك عبرها األنواع الغازية ،على سبيل المثال ،الهواء والمياه السطحية

اآلفة

أي نوع او ساللة أو نمط حيوي من نبات أو حيوان أو عامل ممرض ضار بالبشر أو الحيوانات

والمياه الجوفية والنباتات والحيوانات والعوامل البشرية.

أو النباتات أو الكائنات الحية األخرى أو التنوع البيولوجي المحلي أو الموائل أو النظم البيئية

أو المواد  ،بما في ذلك ناقالت الطفيليات أو العوامل المسببة لألمراض

االسم العلميCorvus splendens :
االسـم الشائـع :غراب المنزل الهندي

3

4

استراتيجية وخطة العمل الوطنية لألنواع الغازية 2026-2022

استراتيجية وخطة العمل الوطنية لألنواع الغازية 2026-2022

اختصارات

االسم العلميAcridotheres tristis :
االسـم الشائـع :المينا الشائع
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CBD

اتفاقية التنوع البيولوجي

CITES

اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

IAS

األنواع الغريبة الغازية

IUCN

االتحاد الدولي لصون الطبيعة

MOCCAE

وزارة التغير المناخي والبيئة

NGO

المنظمات غير الحكومية

UAE

دولة اإلمارات العربية المتحدة

CMS

معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة

MOU

مذكرة تفاهم

IOSEA

المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا

IPPC

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

OIE

المنظمة العالمية لصحة الحيوان

IMO

المنظمة البحرية الدولية

BWM

االتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه صابورة السفن ورواسبها

FAO

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

UNFCCC

اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن التغير المناخي

WHC

االتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي
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شكر وتقدير

نود أن نعرب عن امتناننا لالتحاد الدولي لصون الطبيعة وللمجموعة المتخصصة باألنواع الغازية ،وكذلك لجميع الجهات

التي ساهمت في إعداد خطة العمل هذه ومخرجاتها .و نود أن نتقدم بالشكر والتقدير لكل مما يلي:
• هيئة البيئة  -أبوظبي
• بلدية دبي

• هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة
• دائرة البلدية والتخطيط  -عجمان
• بلدية أم القيوين

• هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة
• هيئة الفجيرة للبيئة

كما نود أن نعرب عن شكرنا الخاص للخبراء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي والمنظمات ذات
النفع العام لمساهمتهم بمعرفتهم وخبراتهم في إثراء خطة العمل الوطنية لمكافحة األنواع الغازية.
االسم

د .هيمانسو سيكار داس
بريتبال سينج سوراي

وديمه علي األحبابي

ميثاء سعيد المنصوري

الجهة

هيئة البيئة أبوظبي

عصمت الفكي

فاطمة الزعابي

ايمان الطنيجي

براندن جون

عائشة محمد النعيمي

د .سوجاثا فارادهار
د.علي حسن الحمودي
سميع الله مجيد

فاطمة الحنطوبي
فاطمة اليماحي

د.أنيس أسلم

د.محمود طلبة

عدنان ماضي

عمر السويدي

د.حاتم أحمد

االسم العلميIridomyrmex anceps :
االسـم الشائـع :النملة المتجبرة مسطحة الظهر

د.تامر محمود

د.سانجاي جايرون
د.سونيتا جوزيف

د.فيجاي باسكار
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م /فوزي الشحي

كريس كالرك

د .يوسف نضال

د .سهيل الغفيلي

سعيد ناصر الشامسي

راشد الزعابي

بدريه حسن حسين

االسم

بلدية دبي

هدى أحمد الزرعوني

أ.د .توفيق كسيكسي

د .سونيل مندرا

هيئة البيئة والمحميات
الطبيعية

عمر حفيظ

دائرة البلدية والتخطيط

م .فيصل عبد الله

د .إسماعيل محمد

هيئة حماية البيئة والتنمية
رأس الخيمية

مالك محمد ربعي

بلدية الفجيرة

عبير محمد تييم

بلدية دبا الفجيرة

ريم المهيري

بلدية راس الخيمة

هبة الشحي

أدنوك

ميثاء المهيري

بنك البذور الشارقة
المختبر المركزي لألبحاث
البيطرية

الجهة
نخيل

باتريك بارسونس
جامعة زايد
بلدية الشارقة

جامعة االمارات العربية
المتحدة

البراري

كلثم الشيباني

عبيد الشامسي

نهلة نوبي

وزارة التغير المناخي والبيئة

حسينة علي

منى الشامسي
أحمد مشلي

الطف حبيب

جمعية االمارات للطبيعة
بالتعاون مع الصندوق
العالمي للطبيعة

معايض شير شار

محمية دبي الصحراوية

منى مولر
د .رضا خان

سفاري دبي
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 .1المقدمة
 .1.1األنواع الغريبة الغازية في دولة اإلمارات

والحيوانات المحلية .كما تهدد األنواع الغريبة الغازية

يتم تعريف األنواع الغريبة الغازية على أنها األنواع الغريبة

على الموارد ،وبالتالي اختالل توازن النظم البيئية ،وتصبح

العربية المتحدة

أو غير المحلية من النباتات والحيوانات والكائنات الحية
ً
تهديدا للتنوع
الدقيقة والتي يشكّ ل إدخالها و/أو انتشارها

البيولوجي .ويعتبر إدخال وانتشار األنواع الغريبة الغازية
بمثابة تهديد رئيسي للنظم البيئية الطبيعية من خالل

فقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي في جميع أنحاء
العالم .كما إنها تؤثر على البيئة واالقتصاد والمجتمع ،بما

في ذلك صحة اإلنسان .وتؤدي التهديدات التي تشكلها
األنواع الغريبة الغازية الحالية والمحتملة إلى فقدان
التنوع البيولوجي ،وتتسبب في تأثيرات بيئية شديدة
إذا لم تتم السيطرة عليها .ومن هذا المنطلق ،بات من

الضروري أن تقوم اإلمارات العربية المتحدة باتخاذ تدابير
لمواجهة األنواع الغريبة الغازية وحماية الموارد الطبيعية

في الدولة .يمكن أن تتسرب األنواع الغريبة الغازية الى
الدولة من القارات األخرى والبلدان المجاورة ،ويتم إدخال
أو انتشار األنواع الغريبة الغازية من خالل طرق تدعى

“مسارات" ،وذلك بصورة مقصودة أو غير مقصودة أو
من خالل التناثر .ويُ طلق على العوامل التي تمكّ ن األنواع

الغريبة الغازية من الحركة في المسارات اسم "الناقل"
((IUCN Invasive Species Specialist Group ISSG,
.))2016

وتشمل األمثلة على النواقل في المسارات البحرية أو
المائية  ،السفن والمراكب الترفيهية التي يمكنها نقل

الكائنات الغريبة عن غير قصد في حاويات البضائع ،ومواد

التعبئة والتغليف ،ومعدات الصيد ،ومياه الصابورة ،أو
قد تكون تلك الكائنات ملتصقة بالهياكل .وسيركز النهج

االستراتيجي لدولة اإلمارات العربية المتحدة في مواجهة
األنواع الغريبة الغازية،

على تحديد المسارات ذات

األولوية لإلدخال الحالي واألنواع التي من المحتمل أن

السيطرة عليها مكلفة في حال لم يتم التعامل معها

بشكل صحيح ،كما يمكن أن تعرض صحة اإلنسان للخطر إذ

كانت الكائنات الحية تستضيف اآلفات واألمراض الخارجية،

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن تؤدي إلى تغييرات سلبية في
المادة الوراثية إذا تفاعلت مع األنواع المحلية.

 .1.2قيم التنوع البيولوجي المعرضة للخطر

ً
ً
كبيرا ،في حين يمكن أن تكون
ضررا
ويمكن أن تسبب
األنواع األخرى غير ضارة أو حتى مفيدة ولكن عادة ما

أو ساهمت الفئران السوداء والبنية في انقراض أو

تدابير وقائية غير مجدية .على سبيل المثال ،تسببت
تقليص نطاق الثدييات والطيور والزواحف والالفقاريات

األخرى

المحلية من خالل االفتراس والمنافسة ضمن مناطق

الغازية .حيث يشير تقرير توقعات البيئة العالمية الخامس

تحمل مسببات األمراض وتنشر األمراض وتنقلها .وتشمل

أن العدد العالمي لألنواع الغريبة الغازية قد ارتفعت بنسبة
 76في المائة منذ عام  .1970عالوة على ذلك ،كان إدخال

مسؤوال
األنواع الغريبة الغازية الناجم عن التجارة العالمية
ً
عن تعريض  20٪من األنواع المحلية للخطر ،بينما قدرت

الخسائر االقتصادية بنحو  1.4تريليون دوالر أمريكي في

السنة .ويترافق هذا التهديد البيئي مع التحديات العالمية
الكبيرة مثل التغير المناخي ،االستخدام غير المستدام

للموارد الطبيعية واستغالل األراضي وتجزئة الموائل
والتلوث.

تحتوي دولة اإلمارات العربية المتحدة على مناطق مهمة

من الشعاب المرجانية واألعشاب البحرية وأشجار القرم
والسبخات المالحة والكثبان الرملية والسهول  .كما توفر
ً
نوعا من النباتات
الدولة موائل طبيعية ألكثر من 600

تجديد العديد من األنواع النباتية من خالل التهام البذور
األغذية البشرية عن طريق التبول والتبرز فيها .كما إنها

األضرار االقتصادية األخرى من خالل إعادة بناء الكابالت

الكهربائية التي تتضرر من عض ومضغ الفئران .األنواع
ً
حاليا في دولة اإلمارات العربية
الغريبة الغازية الموجودة
المتحدة.

ً
حاليا في
 1.3األنواع الغريبة الغازية الموجودة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

والحيوانات المائية

17

16

-1

الحشرات

53

53

0

الثدييات

11

11

0

الرخويات (البرية)

5

8

+3

الزواحف

2

6

+4

النباتات الوعائية

29

48

+ 19

المجموع

247

272

 .1.3.1النباتات الوعائية

تم تحديد خمسة أنواع من النباتات الوعائية كأنواع
غازية في اإلمارات العربية المتحدة {(عشب النافورة

( ،)Cenchrus setaceusونبات الصقالب (Calotropis

 2017ونشرت من خالل أداة النشر المتكاملة للمرفق

العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي ( .)GBIFوتضمنت
مجموعة البيانات األساسية لعام  250 ،2017نوع غريب
و 24نوع غازي (الملحق  1و.)2

القراص

(hysterophorus

،)Parthenium

ونبات

األنواع استوطنت في الدولة ويجري العمل على احتوائها

وإدارتها.

ارتفع عدد أنواع النباتات الوعائية المدرجة من  29إلى 52

ويوضح الجدول  1تفاصيل عن األنواع الغريبة ،وكذلك

(بما في ذلك نوعي األعشاب البحرية

القائمة المرجعية األساسية لعام  2017ومجموعة

وترجع الزيادة في أعداد األنواع النباتية إلى إمكانية
ً
سابقا
الوصول إلى التقارير المرجعية التي لم تكن متاحة

طبيعية تمثل أكثر من  15٪من إجمالي مساحة الدولة،

ويمكن أن تسبب األنواع الغريبة الغازية مجموعة من

6

6

0

الغويف ( .})Prosopis julifloraومن المعروف أن هذه

والغازية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام

البيانات المعدلة لعام  ،2019حيث لم يتم تسجيل أية

ذات األهمية الدولية واعتماد محميتين ضمن برنامج

123

123

0

تم تجميع القائمة المرجعية األساسية لألنواع الغريبة

التغييرات في األعداد لكل مجموعة من األنواع في

اعتماد  10محميات ضمن قائمة رامسار لألراضي الرطبة

1

1

0

 ،)proceraونبات الالنتانا ( ،)Lantana camaraونبات

ً
ً
نوعا من
نوعا من الثدييات المحلية ،و459
البرية ،و58
نوعا من الشعاب المرجانية وأكثر من  80نوعاً
ً
الطيور ،و66

من أسماك القرش واللخم .وتمتلك اإلمارات  49محمية

السوطيات
األسماك

أدت الزيادات في التجارة العالمية للسلع والخدمات عن

طريق البر والجو والبحر إلى تسريع انتشار األنواع الغريبة

الطيور

تظهر اآلثار بعد سنوات عديدة مما يجعل تطبيق أي

والشتالت .وهي تأكل المحاصيل الغذائية وتفسد مخازن

المتحدة

البرمائيات

الدوارة

من األنواع الغريبة الغازية في اإلمارات العربية

تدخل الدولة في المستقبل والذي سيتم استعراضه بمزيد
ً
الحقا في هذه الوثيقة.
من التفاصيل

وطفيليات ومهجنات ،وإلى أمراض تصيب النباتات

غير مقصودة مثل الحيوانات األليفة الغريبة أو المواد
ً
غالبا ما تتنافس مع األنواع المحلية،
الغذائية أو التربة،

إدخالها في جميع أنحاء العالم .كما إنها تعمل على إعاقة

وتنقسم إلى  33محمية برية و 16محمية بحرية .وقد تم

المشاكل ،حيث إنها تتحول إلى مفترسات ومنافسات

9

بقاء النباتات والحيوانات المحلية من خالل منافستها

األنواع الغريبة التي يدخلها البشر بطريقة مقصودة أو

العائلة  /النوع

األنواع
)قائمة (2017

سجالت األنواع
)تعديالت (2017

التغيير

تغييرات في أعداد البرمائيات والطيور والسوطيات

الدوارة والحشرات والثدييات.

.)Caulerpa racemosa var. lamourouxii and Ulva ohnoi

والتي تم الحصول عليها من خالل التواصل مع الخبراء في

المنطقة .وتشير تلك التقارير إلى وجود أنواع نباتية غريبة

أخرى في الدولة.

اليونسكو لإلنسان والمحيط الحيوي.
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 .1.3.2الطيور

األعشاب واألشجار المنخفضة واألراضي والنتوءات الصخرية

واالنتشار في كافة أنحاء العالم .ويتسبب هذا

ً
نوعا ذو أولوية،
أما بالنسبة للطيور ،فقد تم تحديد 29

تلجأ بشكل كبير إلى استخدام الموائل التي تشمل مناطق

ثمانية أنواع من الطيور الـ  29المدرجة بمثابة أنواع غازية

والغابات شبه المفتوحة أو المفتوحة ((Invasive Species

وذلك من خالل مراقبة أعداد الطيور وانتشارها .وتعتبر
معروفة في مناطق إدخالها ،وهي تتضمن طائر المينا

الشائع ( ،)Acridotheres tristisواألوزة الكندية (Branta

 ،)canadensisوالحمام الجبلي ( ،)Columba liviaوغراب

المنازل ( ،)Corvus splendensوببغاء الراهب (Myiopsitta

 ،)monachusوببغاء الدرة المطوقة (Psittacula
 )krameriaوالبلبل أحمر العجز ( .)Pycnonotus caferوفي

حال اإلدخال المقصود أو غير المقصود إلى مناطق جديدة،

فإنها تستوطن وتتكاثر أعدادها وتنتشر ،مما يتسبب في

.))Specialist Group , 2018

 .1.3.4الزواحف

تم تحديد أربعة زواحف إضافية ،وهي ال تشير إلى اكتشافات
جديدة لألنواع ،ولكن لم يتم إدراجها في قائمة .2017

 .1.3.5البرمائيات

ً
موطنا لنوعين من
تشكّ ل دولة اإلمارات العربية المتحدة

البرمائيات األصلية ،الضفدع العربي (Duttaphrynus

التأثير على التنوع البيولوجي المحلي والبيئة العامة وحتى

النظام البيئي ،وانتقال األمراض واألذى الملموس (إتالف

البرمائيات الغريبة الوحيدة المسجلة في اإلمارات العربية

التعشيش والموارد الغذائية ،واالفتراس ،واالختالل في

اآلسيوي الشائع ( )Duttaphrynus melanostictusمن

وتدمير األماكن التي تعشش فيها) والتسبب بأضرار تشمل

المتحدة .وهو ناقل محتمل لفطريات الكيتريد الفتاكة

((.))Invasive Species Specialist Group , 2018

لمرض  chytridiomycosisالفطري ،وهو مرض معروف

تدمير األسالك واألنظمة الكهربائية نتيجة بناء األعشاش

( ،)Batrachochytrium dendrobatidis) (Bdالمسببة

وتم إدراج طيور مينا األنهار والمينا الشائع وحمامة الصخور

تسبب في انخفاض أعداد البرمائيات في جميع أنحاء العالم.

وغراب المنازل وببغاء ألكساندرين وببغاء الدرة المطوقة

على أنها "غازية" في دولة اإلمارات العربية المتحدة،

واعتبارها ذات أولوية في اإلدارة.

ومن المعروف أن األنواع األخرى من الطيور تتكاثر بأعداد

صغيرة مع إمكانية االنتشار ،مما يتطلب مراقبة أعدادها،

وفي حال ارتفعت األعداد ،تقييم مدى تأثيرها.

 .1.3.3الثدييات

 .1.3.6الرخويات

تمت إضافة أربعة أنواع جديدة من الرخويات البرية إلى قائمة
الرخويات الغريبة .وهي تشمل ميالنيا المياه العذبة ذات

الحواف الحمراء ( ،Melanoides tuberculataوالقوقعة
األفريقية العمالقة ( ،)Lissachatina fulicaوالحلزون البري

الذي يتنفس الهواء ( ،)Macrochlamys indicaوقوقعة
()Zootecus insularisه ( .)Saji & Soorae 2019وال تتوفر

معلومات عن تواريخ إدخال أو اكتشاف هذه األنواع .وقد

تمت إزالة نوع واحد ( )Calcisuccineaمن قائمة 2017

 .1.3.3.1المفترسة
ً
وفقا لنتائج تحديد األنواع ذات األولوية في المرحلة  1من

مفترسة تشمل الجرذان السوداء ( )Rattus rattusوالجرذان

 .1.3.7الحشرات

البنية ( )Rattus norvegicusوالفئران المنزلية (Mus

 )musculusوالقطط البرية ( ،)Felis catusوالكالب البرية
(.)Canis lupus familiaris

 .1.3.3.2آكالت األعشاب والمواشي

يعتبر الماعز البري من آكالت األعشاب التي تتغذى على
ً
غالبا ما تركز في
مجموعة واسعة من األنواع النباتية ،ولكن

النمل بآثار سلبية على التنوع البيولوجي (االفتراس

والمنافسة وتغير الموائل) ،واألذى الملموس
(.)Invasive Species Specialist Group 2018

والحظت ( Collingwood et al (1997أن أنواع

النملة الغريبة المثيرة للقلق تشكل نسبة عالية
ً
جدا من اجمالي أنواع النمل في اإلمارات العربية

المتحدة .وهي تتواجد في الغالب في بيئات من

صنع اإلنسان.

 .1.3.8األسماك

ً
ً
مباشرا
محتمال
تهديدا
تشكّ ل األسماك الغريبة
ً

للثالثة أنواع من األسماك المحلية ولنوعين من
ً
إقليميا في أنظمة مياه
األسماك المستوطنة

الوديان العذبة في اإلمارات العربية المتحدة.
ً
ووفقا لنتائج تحديد األنواع ذات األولوية في
المرحلة االولى من هذا المشروع ،فقد تم إدراج
ً
نوعا من األسماك الغريبة كذات األولوية
14

في اإلدارة ،مع التركيز على منع إدخال المزيد

بسبب عدم التأكد من تواجده.

مشروع األنواع الغريبة الغازية ،فقد تم تحديد خمسة ثدييات

النمل الغازية التي تمتلك قابلية كبيرة للتنقل

للبشر وإتالف التمديدات الكهربائية ،وما إلى ذلك

 ،)arabicusوضفدع ظفار (،)Duttaphrynus dhufarensis
ً
إقليميا) ..ويعتبر الضفدع
وكالهما من األنواع المستوطنة

صحة اإلنسان .وتتضمن تلك التأثيرات التنافس على أماكن

11

معظم غذاؤها على عدد صغير من األنواع المفضلة .فهي

أنواع النمل الغريبة هي مجموعة متنوعة من أنواع

من األنواع إلى المناطق ذات الطبيعة الحساسة
ودراسة جدوى استئصال األسماك الغريبة من
مسطحات مائية محددة كونها تتنافس مع األنواع

األصلية.

 .1.3.9الحيوانات المائية األخرى

بالنسبة لألسماك والحيوانات المائية األخرى ،فقد
تم استبعاد سرطان البحر الهندي-الباسيفيكي
( ،)Charybdis helleriiمن القائمة وهو نوع

القشريات الوحيد الموجود في قائمة عام ،2017

وفيما يتعلق بالحشرات ،تم تحديد خمسة أنواع غريبة من

النمل وهي النمل المستبد المسطح (Iridomyrmex

حيث لم يتم اإلبالغ عن أي مشاهدات منذ العثور
ً
أيضا إدراجه ضمن
عليه منذ تسجيلها ،كما تم
األنواع الخفية.

 ،)ancepsنملة األرجنتين (،)Linepithema humile
نملة

سنغافورة

(destruction

،)Monomorium

النمل الناري ( ،)Solenopsis geminataالنملة الشبح
( ،)Tapinoma melanocephalumوسوسة النخيل الحمراء
(.})Rhynchophorus ferrugineus

االسم العلميLantana camara L. :
االسـم الشائـع :النتانا مقوسة
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 .1.4تحديد األنواع ذات األولوية إلجراءات

تمت مراجعة القائمة والتحقق منها مرة أخرى في ورشة

تظهر الدراسات أنه يمكن تحديد أولوية األنواع ومساراتها

تم تحديد األنواع ذات األولوية إلجراءات اإلدارة من قبل

 .1تحديد آثارها البيئية واالجتماعية واالقتصادية المحتملة

العربية المتحدة ،بما في ذلك المناقشات التفصيلية التي

االستئصال والسيطرة

ومواقع تواجدها وانتشارها من خالل التالي:

 .2اعتماد أولويات العمل المناسبة لمنع األنواع الغريبة

الغازية أو السيطرة عليها أو استئصالها بفعالية

وكفاءة،

خبراء ضمن مشروع الحصر األولي لألنواع في اإلمارات
أجرتها مجموعات من خبراء األنواع .واشتملت أساليب
ً
عالميا إلعداد
تحديد األنواع على استخدام المناهج المتبعة
قوائم األنواع الغريبة الغازية ،والنُ هج التنظيمية والطوعية

لمنع األنواع الغريبة الغازية وإدارتها ،واإلطار التنظيمي

فإنه يمكن تطبيق تلك اإلجراءات عبر مراحل مختلفة من

للمراقبة .كما تم تحديد األنواع والمواقع ذات األولوية

اإلدخال (بعد عبور الحدود) ،وبما يتوافق مع تدابير اإلدارة

واإلنذار المبكر واالستجابة السريعة واالستئصال واإلدارة).

عملية الغزو ،قبل اإلدخال (قبل عبور الحدود) ،أو بعد

والسيطرة (.)McGeoch, et al., 2016

 .1.4.1منهجية تحديد األنواع الغريبة الغازية ذات
األولوية في دولة اإلمارات

استند تحديد األنواع الغريبة الغازية المعروفة وذات
األولوية لالستئصال أو اإلدارة إلى المعلومات المتاحة عن

شدة وحجم آثارها السلبية المعروفة على األنواع المحلية

والنظم اإليكولوجية وتأثيراتها االجتماعية واالقتصادية
في المناطق التي تغزوها حول العالم بشكل عام ،وفي
دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص .وتم جمع تلك
المعلومات من البيانات المتوفرة حول التأثيرات وخيارات

اإلدارة المحتملة التي تم تجميعها خالل ورشة عمل
"التحقق وتحديد األولويات" التي عقدت في  ،2016كما

االسم العلميAcridotheres ginginianus :
االسـم الشائـع :طائر المينا األنهار

الجدول  :2األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية في اإلمارات العربية المتحدة
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العمل الوطنية التي عقدت في .2019

إلجراءات اإلدارة باستخدام نُ هج مختلفة (بما في ذلك المنع

 .1.4.2األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية في

االسم العلميCorvus splendens :
االسـم الشائـع :غراب المنزل الهندي

االسم العلميColumba livia :

االسـم الشائـع :حمام جبلي

اإلمارات العربية المتحدة

وبالتعاون مع االتحاد الدولي لصون الطبيعة (،)IUCN
والمجموعة المتخصصة في األنواع الغازية ( )ISSGالتابعة

للجنة بقاء األنواع ( )SSCفي االتحاد الدولي لصون الطبيعة،

تم عقد ورشة عمل وطنية لتحديد األنواع الغريبة الغازية

في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وقام المشاركون في
ً
نوعا من األنواع
ورشة العمل بتحديد قائمة تحتوي على 24

الغريبة الغازية (الملحق  ،)1والتي تم في وقت الحق
ً
نوعا من األنواع الغريبة
تخفيضها لتشكّ ل قائمة تضم 20

الغازية ذات األولوية ولتوفر معلومات عن تدابير الكشف
واالستئصال والسيطرة لتلك األنواع (الجدول .)2

االسم العلميAcridotheres tristis :
االسـم الشائـع :المينا الشائع

االسم العلميPsittacula eupatria :

االسم العلميPsittacula krameri :

االسم العلميCapra hircus :

االسم العلميFelis catus :

االسـم الشائـع :ببغاء ألكساندرين

االسـم الشائـع :الماعز

االسـم الشائـع :درة مطوقة

االسـم الشائـع :القط

الجدول  :2األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية في اإلمارات العربية المتحدة
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االسم العلميMus musculus :

االسم العلميRattus norvegicus :

االسم العلميRattus rattus :

االسـم الشائـع :النملة المتجبرة مسطحة الظهر

االسم العلميIridomyrmex anceps :

االسـم الشائـع :النمل الشبح

االسم العلميLinepithema humile :

االسم العلميMonomorium destructor :

االسم العلميPennisetum setaceum :

االسـم الشائـع :فأر المنازل

االسـم الشائـع :الجرذ األسود

االسـم الشائـع :النمل االرجنتيني

الجدول  :2األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية في اإلمارات العربية المتحدة
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االسـم الشائـع :الجرذ البني

االسـم الشائـع :النمل السنغافوري

االسم العلميRhynchophorus ferrugineus :

االسم العلميSolenopsis geminata :

االسم العلميTapinoma melanocephalum :

االسم العلميLantana camara L. :

االسم العلميProsopis juliflora :

االسـم الشائـع :سوسة النخيل الحمراء

االسـم الشائـع :ثيوم شائك

االسـم الشائـع :النمل الناري

االسـم الشائـع :النتانا مقوسة

االسـم الشائـع :الغويف

الجدول  :2األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية في اإلمارات العربية المتحدة
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 .1.5مسارات دخول األنواع الغريبة الغازية إلى

اإلمارات العربية المتحدة

يعتبر تحديد مسارات دخول األنواع الغربية الغازية
وتفاصيل الناقل التي تحملها من أكثر المعلومات أهمية

للنهج العلمي للوقاية من تأثيراتها السلبية على البيئة
المحلية .حيث هذه المعلومات ضرورية لوضع خطط منع

دخول األنواع الغريبة الغازية المحتملة واحتواء انتشار

الموجودة منها .

تعرف مسارات دخول األنواع الغريبة الغازية بالمسارات
الفعلية أو النظرية التي تتحرك عبرها األنواع المدخلة خالل

مراحل الغزو المبكرة والتي تشمل اإلدخال ،واالستقرار أو
االستيطان ،واالنتشار ،ثم اإلضرار بالتنوع البيولوجي أو
التنمية البشرية .ويُ طلق على العوامل التي تمكّ ن األنواع

الغريبة الغازية من الحركة في المسارات اسم "الناقل"
(IUCN Invasive Species Specialist Group ISSG,

 .)2016وتشمل األمثلة على الناقالت في المجاالت
المائية على السفن والمراكب الترفيهية التي يمكنها نقل

الكائنات الغريبة عن غير قصد في حاويات البضائع ،ومواد

التعبئة والتغليف ،ومعدات الصيد ،ومياه الصابورة ،أو قد
الفئة

اإلطالق في
الطبيعة

حركة السلع
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تكون تلك الكائنات ملتصقة بالهياكل.
وفي عام  ،2014أقر مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع

البيولوجي ( )CBDأداة موحدة لتصنيف المسارات ،تم
استخدامه لتصنيف مسارات اإلدخال (الحالية والمحتملة)

النواقل

الملوثات
المتسربة عبر
وسائل النقل

لألنواع الغريبة الغازية ،حيث تساعد هذه األداة في تحديد
المسارات ذات األولوية.

ً
ووفقا لتصنيف اتفاقية التنوع البيولوجي  ،2014فإن

عمليات اإلدخال تتم بشكل مقصود أو غير مقصود أو
ً
أيضا تصنيف آلية
من خالل االنتشار (انظر الشكل  .)1ويتم

اإلدخال إما من خالل حركة السلعة ،أو الوصول على ناقل
محمول ،أو من خالل االنتشار الذي يسببه البشر .باإلضافة

إلى ذلك ،يتم تصنيف هذه اآلليات ضمن فئات تشتمل

على اإلطالق والهرب ،والملوثات المنقولة ،والمتسربة
عبر وسائل النقل ،واالنتشار عبر المسارات ،االنتشار
الذاتي ،وتندرج تحت كل منها فئات فرعية أخرى .ونشرت

االتفاقية وثيقة إرشادية لدعم تفسير وتطبيق فئات

التصنيف التفاقية التنوع البيولوجي على مسارات إدخال

األنواع الغازية (االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.)2017 ،

•المكافحة البيولوجية
•المكافحة على التعرية  /تثبيت الكثبان الرملية (مصاد الرياح ،حواجز)... ،
•صيد األسماك (بما في ذلك الصيد كرياضة)
•الصيد البري
•“تحسين” المناظر الطبيعية  /النباتات  /الحيوانات في البرية
•اإلدخال ألغراض حفظ النوع أو إدارة الحياة البرية
مثال ،الفراء وللنقل ،واالستخدام الطبي)
•اإلطالق في الطبيعة الستخدامات أخرى (بخالف أعاله،
ً
•إطالق متعمد آخر

الهرب من الحجز

الملوثات
المنقولة

•مواد حضانة للملوثات
الطعم الملوث
• ُ
•ملوثات الغذاء (بما في ذلك الغذاء الحي)
•الملوثات المرافقة للحيوانات (باستثناء الطفيليات ،واألنواع المنقولة بواسطة العوائل/النواقل)
•الطفيليات على الحيوانات (بما في ذلك األنواع المنقولة عن طريق العوائل والنواقل)
•الملوثات المرافقة للنباتات (باستثناء الطفيليات ،األنواع المنقولة بواسطة العوائل/النواقل)
•الطفيليات على النباتات (بما في ذلك األنواع المنقولة عن طريق العوائل والنواقل)
•ملوثات البذور
•تجارة األخشاب
•نقل مواد الموائل (تربة ،نباتات )...

المسارات

•الممرات المائية المترابطة/األحواض /البحار
•األنفاق والجسور األرضية

التناثر الذاتي

•االنتشار الطبيعي عبر الحدود لألنواع الغريبة الغازية التي تم إدخالها عبر المسارات من  1إلى 5

تم تحديد الفئات الرئيسية والفئات الفرعية لمسارات

التنوع البيولوجي .وتظهر نتائج ترتيب مسارات اإلدخال

البرية والبحرية (انظر الجدول .)4

إدخال كل من األنواع الغريبة أو الغازية المعروفة في
ً
وفقا لتصنيف اتفاقية
دولة اإلمارات العربية المتحدة
في الجدول  .3وتتمثل الفئات الرئيسية والفئات الفرعية

لمسارات اإلدخال األعلى مرتبة التي تم اختيارها في

لمعالجة حركة األنواع التي يمكن أن تنتشر عبر الحدود
نوع
اإلدخال

"الهروب من الحجر" (الحيوانات األليفة وأنواع أحواض
ً
نوعا) ،ومنشآت استزراع األحياء المائية/
السمك (74
ً
نوعا) ،وأغراض الزينة (10
واستزراع األحياء البحرية (11

أنواع) ،والحدائق النباتية وحدائق الحيوان ( 4أنواع) و

متعمد

اإلطالق في الطبيعة

( 6أنواع) ،المتطفلون على متن السفن أو القوارب ،مياه
الصابورة ( 4أنواع)؛ واالنتشار الذاتي ( 4أنواع).

 .1.5.1مسارات دخول األنواع الغريبة عبر السلع
المستوردة إلى الدولة

تشكّ ل الدول المجاورة ،التي لها حدود برية وبحرية،

(بناء على حجم التجارة وأدنى
والشركاء التجاريين الرئيسيين
ً

فئات الوسائط

الهرب من الحجز

المتسربة عبر وسائل النقل (الحاويات-الشحنات غير المعبأة
غير متعمد

بناء
وسائل النقل" ويتم تحديد الفئات الفرعية للوسائط ً
على النوع الرئيسي لسلع االستيراد الواردة إلى الدولة

أغراض الزينة بخالف البستنة

10

حدائــق النباتــات  /حدائــق الحيــوان /
األحــواض المائيــة (باســتثناء األحــواض
المائية المنزلية)

4

"تطويــر" المناظــر الطبيعية/النباتــات/
الحيوانات في البرية

49

السيطرة البيولوجية

الملوثات المنقولة

الملوثات على النباتات

الملوثات المتسربة

المتطفلــون علــى متــن الســفينة أو
القوارب

6

مياه الصابورة

4

االنتشار الطبيعي

4

عبر وسائل النقل

االنتشار الذاتي

نوع
اإلدخال

فئات
الوسائط

الفئات الفرعية للوسائط
الحاويات-الشحنات غير المعبأة
المتطفلون داخل أو على متن الطائرات
المتطفلــون علــى متــن الســفينة/القارب (باســتثناء ميــاه
الصابورة وملوثات الهيكل)

غير متعمد

الملوثات
المتسربة عبر
وسائل النقل

اآلالت والمعدات
األشخاص وأمتعتهم/معداتهم (خاصة قطاع السياحة)
مواد التغليف العضوية ،وخاصة مواد التعبئة الخشبية
مياه صابورة السفينة/القارب

الموانئ البحرية والمطارات .وتتمثل فئة المسارات

األساسية المطبقة في هذه الحالة في "المتسربة عبر

اســتزراع األحيــاء المائية/اســتزراع األحيــاء
البحرية

11

ً
استنادا إلى األنواع الغريبة والغازية
الجدول  :3الفئات ذات األولوية والفئات الفرعية للوسائط
التي تم إدخالها بالفعل إلى اإلمارات العربية المتحدة

للمسارات المحددة إلى أنواع السلع التي يتم استيرادها

ً
تقريبا ،تدخل الواردات عن طريق
وفي جميع الحاالت

أنــواع الحيوانــات األليفــة  /لألحــواض
المائيــة  /لألحــواض البريــة (بمــا فــي ذلــك
الغذاء الحي)

74

6

اإلدخال ذات األولوية .واستندت الفئات والفئات الفرعية
احتماال (النواقل).
ومسار النقل األكثر
ً

الفئات الفرعية للوسائط

عدد
األنواع

3

درجة من التوافق المناخي) مناطق مرجعية لتحديد مسارات

غير مقصود

إنتشار

(في الغالب اآلالت والمركبات والمواد اإللكترونية) .كما
ً
أيضا إدراج فئات "المسارات" و "االنتشار الذاتي"
يتم

المنقولة (الملوثات المرافقة للنباتات ( 6أنواع) ،الملوثات

مقصود

غير مقصود

الشكل  :1مسارات اإلدخال  -اتفاقية التنوع البيولوجي ()CBD

"اإلطالق في الطبيعة" (تجميل المساحات الطبيعية أو
ً
نوعا) ،السيطرة البيولوجية ( 3أنواع) ،الملوثات
الخضراء (49

الفئة الفرعية

•الزراعة (بما في ذلك المواد األولية للوقود الحيوي) استزراع األحياء المائية  /استزراع األحياء البحرية
•حدائق النباتات  /حدائق الحيوان  /األحواض المائية (باستثناء األحواض المائية المنزلية)
•أنواع الحيوانات األليفة  /لألحواض المائية  /لألحواض البرية (بما في ذلك الغذاء الحي لهذه األنواع)
•حيوانات المزرعة (بما في ذلك هرب الحيوانات تحت رقابة محدودة)
•الغابات (بما في ذلك إعادة التشجير)
•مزارع الفراء
•البستنة
•أغراض الزينة بخالف البستنة
•البحث واإلكثار خارج الموقع (في المرافق)
والطعم الحي
ُ
•الغذاء الحي
•طرق أخرى للهرب من الحجز

االنتشار

•الصيد بالصنارة/معدات الصيد
•الحاويات/الشحنات غير المعبأة
•المتطفلون في الطائرة أو على متنها
•المتطفلون على متن السفينة/القارب (باستثناء مياه الصابورة واألوساخ المترسبة على الهيكل)
•اآلالت/المعدات
•األشخاص وأمتعتهم/معداتهم (خاصة قطاع السياحة)
•مواد التغليف العضوية ،وخاصة مواد التعبئة الخشبية
•مياه صابورة السفينة/القارب،
•األوساخ أو المخلفات المترسبة على هيكل السفينة/القارب
•المركبات (سيارة ،قطار)... ،
•وسائل النقل األخرى

المخلفات المترسبة على هيكل السفينة/القارب
وسائل النقل األخرى
المسارات

الممرات المائية المترابطة/األحواض /البحار

التناثر الذاتي

االنتشــار الطبيعــي عبــر الحــدود لألنــواع الغريبــة الغازيــة التــي
تم إدخالها عبر الوسائط األخرى

ً
استنادا إلى نوع حركة السلع من
الجدول  :4الفئات ذات األولوية والفئات الفرعية للوسائط
الدول المجاورة والشركاء التجاريين
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استراتيجية وخطة العمل الوطنية لألنواع الغازية 2026-2022

 1.6.2إدارة األنواع الغريبة الغازية في العالم

 .1.6إدارة األنواع الغريبة الغازية

 1.6.1إدارة األنواع الغريبة الغازية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

تعمل دولة اإلمارات العربية المتحدة على تطبيق
أنظمة وتقنيات إلزالة أو السيطرة على األنواع الغريبة

الغازية .وقد تم تصنيف بعض تلك تقنيات ضمن أفضل
الممارسات العالمية وتتبع القواعد األخالقية لدولة

اإلمارات العربية المتحدة بشأن الرفق بالحيوان ،كما هو
مدرج في الجداول أدناه.

 1.6.1.1القوارض – معايير اإلدارة
المعايير

التقنيات

الكشف

	•تفتيش السفن في الموانئ
	•فحص اآلثار وعالمات التغذية والفخاخ
	•خطة مراقبة المناطق النشطة بالقوارض
	•برنامج اإلدارة المتكاملة لآلفات
	•خطة األمن الحيوي

المكافحة

	•اســتخدام تقنيــة إنترنــت اآلفــات ( IOPجهــاز استشــعار وتحكــم ذكــي عــن
بعــد للفئــران واآلفــات العامــة يهــدف إلــى معرفــة أنواعهــا ومعــدالت
انتشارها)
	•اســتخدام المكافحــة الكيميائيــة المحليــة الصديقــة مثــل مضــادات التخثــر
على شكل ُطعم وسموم لتقليل التجمعات
	•استخدام وسائل المكافحة الملموسة مثل المصائد
	•اســتخدام المصائــد الذكيــة (تــم تجهيــز المصائــد بأجهــزة استشــعار وحزمــة
بيانــات ترســل رســائل نصيــة عنــد اصطيــاد الفــأر ،تتضمــن موقــع ووقــت
اصطيــاد الفــأر .ويقــوم المتخصصــون بزيــارة موقــع المصيــدة والتخلــص
مــن األنــواع وإعــادة إعدادهــا للعمــل مــرة أخــرى .وهنــاك نوعــان مــن
المصائد:
ً
ً
واحدا فقط.
فأرا
 المصائد الفردية :تلتقط المصيدةً
عددا من الفئران وهي
 المصائد المتعددة :تلتقط المصيدةمجهزة بسلة نفايات للتخلص منها بعد ذلك (يمكنها اصطياد 7
فئران في المرة الواحدة والتخلص منها)

السيطرة

	•إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة فــي مجــال مكافحــة القــوارض
والجرذان
	•برامج توعوية وتثقيفية صحية

 1.6.1.2القطط – معايير اإلدارة
المعايير

األدوات

المكافحة

	•اصطياد  -تعقيم  -إرجاع ()TNR
	•يســتخدم هــذا اإلجــراء لخلــق بيئــة متوازنــة مــن خــال التعامــل مــع القطــط
الســائبة ،حيــث يتــم اصطيــاد القطــط ونقلهــا إلــى البلديــة ،ومــن ثــم تعييــن
طبيــب بيطــري لتعقيــم القطــط وتطعيمهــا وإرجاعهــا إلــى نفــس المــكان
الذي وجدت فيه.
	•يتــم فحــص القطــط المســجلة مــن خــال الشــريحة االلكترونيــة للتعــرف
علــى أصحابهــا والتواصــل معهــم الســتالمها خــال  3أيــام عمــل مــن
احتجازها.
	•القطــط المســجلة التــي لــم يتــم التعــرف علــى أصحابهــا ،أو التــي لــم يحضــر
أصحابهــا الســتالمها خــال الفتــرة المحــددة ،تصبــح ملـ ً
ـكا للبلديــة ،وتعــرض
للتبني من خالل تطبيق “أليف”.
	•يتم التخلص من القطط المريضة بالقتل الرحيم

السيطرة

	•مراكز إيواء

 1.6.1.4الطيور – معايير اإلدارة
المعايير

التقنيات

الكشف

	•المراقبة عن طريق جمع البيانات بمرور الوقت الكتشاف التغييرات
	•إجراء مسح لمحالت الحيوانات األليفة

المكافحة

	•إدارة المخلفات وتوافر الطعام للحد من التجمعات المحلية للغراب
	•شباك الصيد

السيطرة

	•برامج توعية

 1.6.1.5الحشرات – معايير اإلدارة
المعايير

التقنيات

الكشف

	•إجراءات الصحة النباتية على الحدود

المكافحة

	•مكافحة اآلفات
	•تنفيذ حمالت مكافحة باستخدام المبيدات الكيميائية

السيطرة

	•استخدام السموم

 1.6.1.6النباتات الوعائية – معايير اإلدارة
المعايير

األدوات

الكشف

	•مراقبة المنطقة المحيطة لمدة زمنية
	•المراقبة الميدانية

المكافحة

	•إزالــة النباتــات واألشــجار العشــوائية التــي تظهــر فــي الشــوارع والمــزارع
والمنازل

السيطرة

	•استخدام اآلالت إلزالة وتقطيع وطحن أشجار الغويف

هناك العديد من األدوات العالمية المستخدمة في

المعايير

هذه الممارسات العالمية لتدابير اإلدارة لكل مجموعة

الكشف

مكافحة األنواع الغريبة الغازية ،نستعرض أدناه بعض

األولوية في المجموعات التالية المتماثلة من الناحية
التصنيفية والتي تستلزم استجابة إدارية متشابهة إلى حد
كبير:

 .1الثدييات (مفترسات)

 .2الثدييات (آكالت األعشاب)
 .3الطيور

 .4السمك

 .5الحشرات (النمل الصعلوك)
 .6البرمائيات

 .7النباتات الوعائية
الوقاية هي خط الدفاع األول واألكثر فعالية من حيث

التكلفة في إدارة األنواع الغريبة الغازية .يحدد االكتشاف
المبكر ما إذا كانت المكافحة ممكنة وأن استجابة اإلدارة

السريعة مطلوبة (الشكل  .)2عندما تكون األنواع الغريبة

ومن األدوات األخرى التي تم تبنيها إنشاء وصيانة قوائم
المعلومات المفيدة عن توزيع األنواع الغريبة ،وتمثل

 .)& Cock, 2001يركز هذا القسم بشكل أساسي على

(أو وحدات جيوسياسية أو وحدات إدارة األراضي ،مثل
ً
وأيضا باستخدام السجل
الجزر أو المناطق المحمية).

ذات األولوية المحددة في جميع أنحاء العالم.

التحقق الوطنية لألنواع الدخيلة والغازية .وهذه توفر

واإلدارة هي الخيارات التي يجب اتباعها (Wittenberg

سجال لكل نوع مدرج على نطاق الدولة
بشكل أساسي
ً

معايير اإلدارة الكتشاف ومكافحة والسيطرة على األنواع

العالمي لألنواع الدخيلة والغازية ( ،)GRIISوالذي تم

ومتعددة األصناف لتتضمن معلومات يتم التحقق منها
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المعايير

األدوات

المكافحة
السيطرة

	•مراكز إيواء

	•المشاهدات البصرية باستخدام الكاميرات وفحص األعشاش

والطعــم القابلــة للتحلــل
ُ
	•اســتخدام مجموعــات مــن الفخــاخ والســموم
المكافحة

البيولوجــي والصديقــة للبيئــة ،بمــا فــي ذلــك نشــر التطبيقــات الجويــة
والفخاخ األرضية

	•خطة األمن البيولوجي

	•خطة المراقبة والتقييم
السيطرة

	•االصطياد واستخدام السموم للحد من التجمعات

 1.6.2.2الكالب الضالة – معايير اإلدارة
المعايير
الكشف
السيطرة

التقنيات
	•مواقــع الطعــوم ،وتعــداد البــراز ،وأخــذ عينــات الحمــض النــووي ،واألســر
والتعداد عن بعد ،والرصد العرضي ،والتصوير عن بعد

	•اســتخدام الطعــوم والفخــاخ ،والقنــص ،والتطويــق بالســياج ،واإلدارة
التكيفية

 1.6.2.3آكالت األعشاب  /المواشي – معايير اإلدارة
المعايير

التقنيات
•تقنية المواشي

يســتخدم للكشــف عــن قطعــان الماعــز البــري قليلــة الكثافــة والمتبعثــرة
عبــر منطقــة مــا .ويكمــن المبــدأ وراء هــذا األســلوب فــي أن الماعــز ،التــي

ال تحــب العزلــة ،تبحــث عــن ماعــز أخــرى عنــد عزلهــا ،حيــث يتــم تعقيــم

الكشف

ً
جنســيا وتزويدهــا بطــوق الســلكي وإطالقهــا فــي
الماعــز الواشــي
منطقــة معروفــة بوجــود ماعــز بريــة .وتعتمــد أعــداد الماعــز الواشــي التــي

يتــم إطالقهــا علــى مســاحة الموقــع واألعــداد التقديريــة للماعــز البريــة.
وتتيــح األطــواق الالســلكية إمكانيــة تتبــع الحيوانــات التــي تــم تثبيتهــا

عليهــا ،ومــن خاللهــا تتبــع مواقــع تجمعــات الماعــز البريــة ،ومــن ثــم إزالتهــا
أو إطالق النار عليها.

المكافحة
اإلدارة

تصميمه لتوفير قاعدة بيانات منسقة ومفتوحة المصدر

األقدام وعالمات التغذية وأنفاق التتبع والفخاخ

ً
أيضا للكشف عن الحيوانات المفترسة
	•استخدام بطاقات المضغ

والتي يحتمل أن تكون غازية قد انتهكت خطوط الدفاع
هذه وأسست تجمعات واسعة النطاق ،فإن االحتواء

التقنيات
	•فحــص األعشــاش المهجــورة ومســارات الجــري والفضــات وبصمــات

من المجموعات المختلفة ،حيث تصنف األنواع ذات

	•إطالق النار عليها (من الجو أو البر) وإزالتها من الموقع
	•رفع الوعي بين أفراد المجتمع المدني

	•اســتخدام قواعــد أو قوانيــن الســلوك الســتبعاد الماعــز مــن مناطــق
حساسة معينة

 1.6.2.4الطيور – معايير اإلدارة

حول وجود األنواع الدخيلة والغازية لمعظم دول العالم،
ً
ً
كبيرا للبلدان لتحديد وتصنيف األنواع
دعما
فإن ذلك يوفر

المعايير

الغريبة الغازية ذات األولوية ،ويضع خطوط األساس

األدوات
	•الشــبكات العلميــة للســكان ،بمــا فــي ذلــك هــواة الطيــور ونــوادي
مراقبة الطيور

الوطنية والعالمية .ويساعد هذا النظام العالمي في

الكشف

رصد توجهات االنواع الغازية التي تأثر سلبيا على البيئة.

	•تقنيــات المراقبــة والرصــد التــي تشــمل مســوحات المــرة الواحــدة لوضــع
قائمة حصر لألنواع

	•المراقبــة عــن طريــق جمــع البيانــات فــي نقطتيــن أو أكثــر عبــر فتــرات
زمنية الكتشاف التغييرات

المكافحة

 1.6.1.3الكالب الضالة  -معايير اإلدارة
	•إخصــاء أو تعقيــم الــكالب الضالــة ،ثــم وضــع شــريحة إلكترونيــة ووضعهــا
للتبني عبر تطبيق “أليف” أو من خالل الموقع اإللكتروني
	•يتم التخلص من الكالب المسعورة بالقتل الرحيم

 1.6.2.1القوارض والقطط – معايير اإلدارة

	•الفخاخ أو إطالق النار عليها
	•تشــمل الطــرق غيــر المميتــة باســتخدام أجهــزة التخويــف ،والمــواد

السيطرة

الكيميائيــة الطــاردة ،ومصــادر الغــذاء الخادعــة ،والتالعــب بالموائــل بحيــث
تصبــح غيــر مناســبة لالســتيطان ،واســتخدام وســائل الــردع ،وشــبكات
االستبعاد.

	•تشمل الطرق المميتة إطالق النار والفخاخ واستخدام السموم
الشكل  .2منحنى بياني لغزو األنواع مع القياسات المالئمة
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 1.6.2.5األسماك – معايير اإلدارة
المعايير
الوقاية

الكشف
المكافحة
السيطرة

األدوات
	•رفــع مســتوى الوعــي بيــن الجمهــور العــام هــو أمــر أساســي لمنــع إطــاق
األنواع المستأنسة في المسطحات المائية.

	•تعزيز المعرفة باألنواع المحلية ،ووضعها واحتماالت فقدانها
	•المجموعــات العلميــة الجماهيريــة ،بمــا فــي ذلــك المالحظــات مــن
مجتمعــات صيــادي األســماك والتفتيــش علــى المصيــد مــن األســماك
الكتشاف أي أنواع جديدة

	•الصيد بالصعق الكهربائي واإلزالة السلبية (مثل الشباك والفخاخ)
	•الحواجز والحصاد والفخاخ والتحكم بمستوى المياه
	•حواجز كهربائية وستائر فقاعية وحواجز صوتية

ً
مناعيا والتالعب بالجينات
	•المكافحة البيولوجية ومنع اإلخصاب

 1.6.2.8النباتات الوعائية – معايير اإلدارة
المعايير
الكشف

المكافحة
السيطرة

األدوات
	•تقنيات رصد التجمعات باألقمار االصطناعية واالستشعار عن بعد
	•تطوير نظام الكشف المبكر ورصد التوزيع ()EDDMapS
	•المراقبة الميدانية

	•يصعــب القضــاء علــى األنــواع النباتيــة المســتقرة بســبب اســتمرار وجــود
بنوك البذور

•أساليب السيطرة الميكانيكية

تشــير إلــى اســتخدام اآلالت لقطــع واســتخراج وإزالــة وتقطيــع مجموعــات

األنــواع النباتيــة الغازيــة .يمكــن أن تختلــف اآلالت المســتخدمة مــن

الجــرارات ومعــدات الحــرث وتحريــك التربــة للنباتــات األرضيــة إلــى اســتخدام
القــوارب وآالت التقطيــع للنباتــات المائيــة .ويعتبــر توقيــت قطــع النباتات
أمـ ً
ـرا بالــغ األهميــة ،حيــث يجــب إزالــة النباتــات قبــل قيامهــا بوضــع البــذور،

فــي حيــن قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى طــرق التحكــم الثانويــة مثــل

 1.6.2.6الحشرات – معايير اإلدارة
المعايير
الوقاية

الكشف

األدوات

تشــير إلــى الســحب باليديــن ،أو الحفــر اليــدوي إلزالــة النباتــات .وهــذا هــو

	•تقييم المخاطر والمعرفة واإلمكانيات لتحديد أنواع النمل،
	•مراقبــة ورصــد المناطــق عاليــة الخطــورة مثــل مناطــق الشــحن بالمطــارات

الحــذر بالنســبة للنباتــات التــي تنتــج الجــذور والبصيــات ومــا إلــى ذلــك،

	•تفعيل تدابير الصحة النباتية
والموانئ

	•اســتخدام مــوارد مثــل  AntWebإلرشــاد الجهــات المختصــة بشــأن التعــرف
على األنواع

	•المسوحات األساسية وخرائط التوزيع للتنوع البيولوجي المحلي
تدميــر العــش المكتشــف باســتخدام المــواد الكيميائيــة ومعالجــة
المنطقة المحيطة مباشرة بالعش

	•رصــد ومراقبــة المنطقــة المحيطــة علــى مــدى فتــرة زمنيــة لضمــان عــدم
وجود نمل متبقي من المجموعة المكتشفة

السيطرة

•أساليب السيطرة اليدوية

األســلوب األنســب للتجمعــات الصغيــرة أو النباتــات المبعثــرة ،أو إذا

	•المكافحــة الكيميائيــة (المركبــات النشــطة فــي الطعــم) ،عــن طريــق
المكافحة

استخدام الكيماويات لقطع الجذوع والتخلص من النباتات.

	•األســاليب غيــر الســامة (مثــل اســتخدام الغمــر بالميــاه المالحــة والمكافحــة
بالماء المغلي واستخدام حمض البوريك)

	•األساليب السامة (مثل استخدام السموم والطعوم)

كانــت النباتــات تنمــو علــى تربــة ناعمــة ويســهل ســحبها .ويجــب توخــي
حيث يجب إزالة كل جزء من جذر النبات.

•السيطرة الثقافية

تشــير إلــى “إعــادة الغطــاء النباتــي” للمناطــق التــي تعرضــت للغــزو

باســتخدام أنــواع نباتيــة محليــة قــد تتمكــن مــن التنافــس مــع األنــواع

الغريبــة للحــد مــن نشــأتها .ويتــم اســتخدام هــذا األســلوب أيضـ ًـا فــي إعــادة
الغطــاء النباتــي للمناطــق التــي تمــت فيهــا إزالــة النباتــات الغريبــة

والغازية ،والتي نتج عنها مناطق جرداء ،لمنع عودة الغزو.
	•السيطرة الكيميائية

تشــير إلــى اســتخدام مبيــدات األعشــاب لمكافحــة أو القضــاء علــى أنــواع
النباتــات اللحوحــة بشــكل خــاص .ويختلــف نــوع المــادة الكيميائيــة أو

التركيبــات وكميتهــا وطــرق التطبيــق باختــاف األنــواع المســتهدفة
والظــروف البيئيــة وحجــم وحالــة الغــزو .وتشــمل المشــاكل المتعلقــة

 1.6.2.7البرمائيات – معايير اإلدارة

تركز معايير اإلدارة( ،الوقاية والكشف واإلدارة والتحكم)،

على فطر .Chytrid
المعايير

األدوات

الوقاية

	•اللوائح المتعلقة بالحجر الصحي والفحص والمعالجة وحركة البرمائيات

الكشف

	•الفحص التشخيصي والفحص النسيجي

باســتخدام المــواد الكيميائيــة ســمية المــواد الكيميائيــة المســتخدمة،
وانحراف الرش وغير ذلك من العواقب غير المقصودة.

	•السيطرة البيولوجية

تشــير إلــى اســتخدام الكائنــات الحيــة لتقليــل نشــاط إنتــاج النبــات والبــذور،

ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض أعــداد األنــواع النباتيــة المســتهدفة والقضــاء
عليهــا .ويتــم اســتخدام الحيوانــات التــي بطبيعتهــا مفترســة لألنــواع
المستهدفة.

	•تعقيــم الميــاه والمــواد مــن خــال اســتخدام المطهــرات الكيماويــة
السيطرة

(المبيــض ،مركبــات األمونيــوم الرباعيــة ،اإليثانــول ،فيركــون ،تريجيــن،
)F10

	•األساليب الفيزيائية (الحرارة ،التجفيف)

االسم العلميSolenopsis geminata :
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استراتيجية وخطة العمل الوطنية لألنواع الغازية 2026-2022

 .2االلتزامات الدولية
والوطنية المتعلقة باألنواع
الغريبة والغازية

إن التزام الحكومات الوطنية باالتفاقيات البيئية متعددة

األطراف التي تعالج جوانب قضايا األنواع الغريبة والغازية

يعمل على توجيه السياسات والتشريعات واإلجراءات

الوطنية .وقد صادقت دولة اإلمارات العربية المتحدة
على عدد من االتفاقيات البيئية متعددة األطراف ذات
الصلة (الجدول .)5

االتفاقيات البيئية متعددة األطراف
اتفاقية التنوع البيولوجي
بروتوكول قرطاجنة للسالمة االحيائية

 .4االستراتيجية
 4.1الرؤية

حماية الموارد الطبيعية والبيئة والمجتمع من تأثير األنواع
عالوة على ذلك ،وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة

العديد من التشريعات إلدارة األنواع الغازية (الجدول )6
تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة
القانون االتحادي رقم  6لسنة  1979بشأن الحجر البيطري وتعديالته
القانون االتحادي رقم  5لسنة  1979بشأن الحجر الزراعي وتعديالته
القانون االتحادي رقم  24لسنة  1999بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديالته والئحته
التنفيذية
القانون االتحادي رقم  11لسنة  2002بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في أنواع
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض والئحته التنفيذية
القانون االتحادي رقم  16لسنة  2007بشأن الرفق بالحيوان وتعديالته والئحته التنفيذية

اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية

القانون االتحادي رقم  8لسنة  2013بشأن الوقاية من األمراض الحيوانية المعدية والوبائية
ومكافحتها

مذكرة التفاهم بشأن حفظ وإدارة أبقار البحر وموائلها في جميع مناطق تواجدها

القانون االتحادي رقم  22لسنة  2016بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

مذكرة التفاهم بشأن المحافظة على السالحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي
وجنوب شرق آسيا
مذكرة التفاهم بشأن الحفاظ على الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا ويوراسيا
اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية (رامسار)
اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض (سايتس)
بروتوكول ناغويا بشأن الوصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع
الناشئة عن استخدامها
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
المنظمة العالمية لصحة الحيوان
المنظمة البحرية الدولية
اتفاقية إدارة مياه الصابورة
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
الجدول  :5االتفاقيات البيئية العالمية متعددة األطراف

الجدول  :6تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة

 .3مراحل إعداد االستراتيجية
وخطة العمل الوطنية
لألنواع الغازية

الغريبة الغازية.

 4.2األهداف الرئيسية

 .1تحسين الوعي العام باألنواع الغريبة الغازية

 .2تعزيز القدرة على إدارة األنواع الغريبة الغازية
 .3منع إدخال وانتشار األنواع الغريبة الغازية

 .4إدارة األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية في المكافحة
 .5تعزيز وتقوية التعاون والتنسيق على المستوى
الوطني واإلقليمي والدولي

 4.3النطاق

خطة العمل الوطنية لتمتد مدتها خمس سنوات من
عام  2021حتى  . 2026وسيتم مراجعة الخطة وفقا

لنهج إداري متكيف لضمان تحقيق الرؤية واألهداف

االستراتيجية .ويجب أن تتالءم األهداف والغايات

واإلجراءات المحددة مع الوضع في دولة اإلمارات

العربية المتحدة ،وأن تعالج الثغرات والتحديات التي تم
تحديدها من خالل االستراتيجية.

تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بتنفيذ الخطة بالتعاون
الوثيق مع الجهات المعنية ،وسيتم تقييم التقدم المحرز

ورفع التقارير بشكل سنوي خالل مجلس اإلمارات للتغير
المناخي والبيئة.

 4.4معايير تحديد أولويات التنفيذ
إجراءات ذات أولوية فورية:

اإلجراءات التي تعتبر ضرورية لمنع انقراض أو القضاء

على األنواع المهددة المستوطنة والمحلية والمطلوب
تنفيذها بين سنة إلى سنتين.

إجراءات ذات أولوية على المدى المتوسط:

اإلجراءات التي تعتبر ضرورية لتجنب حدوث انخفاض كبير

في أعداد األنواع المستوطنة والمحلية والمطلوب
تنفيذها بين  2الى  4سنوات.

إجراءات ذات أولوية على المدى الطويل:

اإلجراءات الموصى بها الستعادة األنواع واستعادة

النظام البيئي .وهذه تدابير غير أساسية وقد تتطلب
حوالي  5سنوات ليتم تنفيذها.

تم تشكيل لجنة وطنية من الجهات المختصة في

اإلمارات ،وعقد عدة اجتماعات لمناقشة جميع الجوانب
المتعلقة باالستراتيجية وخطة العمل الوطنية لألنواع
الغريبة الغازية .حيث تم إعداد مسودة االستراتيجية

وخطة العمل الوطنية لألنواع الغازية ومراجعتها من قبل

جميع الخبراء والمتخصصين وعقدت ورشة عمل وطنية
لمدة يومين بالتعاون مع االتحاد الدولي لصون الطبيعة

بمشاركة اللجنة وخبراء من السلطات المختصة والهيئات

األكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

العتماد ومناقشة االستراتيجية وخطة العمل الوطنية
لألنواع الغريبة الغازية والتي تهدف الى تنظيم والحد
منها وذلك من خالل تطوير خطط االستجابة لتأثير األنواع

الغازية

واعتمادها من قبل الوزارة واللجنة التنفيذية

للتنوع البيولوجي.
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 .5خطة العمل الوطنية لألنواع الغازية
الهدف الرئيسي  :1تحسين الوعي العام باألنواع الغريبة الغازية

الهدف  :3.2إنشاء آلية للكشف المبكر واالستجابة السريعة وضمان استمراريتها

الهدف  :1.1تعزيز الوعي باألنواع الغريبة الغازية وتأثيراتها وطرق وإدارتها
األنشطة

المؤشرات

الجهة المشرفة

الشركاء

األولوية

 .1.1.1تقييم فهم الجمهور لألنواع الغريبة الغازية

تقرير التقييم

وزارة التغير المناخي والبيئة

السلطات المختصة

فوري

 1.1.2تطويــر وتنفيــذ حمــات توعيــة إعالميــة بشــأن األنــواع
الغريبة الغازية

عدد البرامج المنفذة

وزارة التغير المناخي والبيئة

السلطات المختصة

المدى المتوسط

 1.1.3تطويــر ونشــر برامــج تعليميــة حــول األنــواع الغريبــة
الغازيــة ،وتأثيراتهــا وإدارتهــا ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام منصــات
المسارات المتعددة

عدد برامج التوعية والمواد التثقيفية التي يتم
ً
سنويا
توزيعها

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطات المختصة
	•القطاع األكاديمي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

المدى المتوسط

 1.1.4تقييم مخرجات حمالت التوعية والبرامج التثقيفية

	•تقرير التقييم
	•مراجعة حمالت التوعية وبرامج التثقيف
بناء على نتائج التقييم
ً

وزارة التغير المناخي والبيئة

السلطات المختصة

المدى المتوسط

الهدف الرئيسي  :2تعزيز القدرة على إدارة األنواع الغريبة الغازية
الهدف  :2.1جمع وتحديث المعرفة بشأن األنواع الغريبة الغازية
الجهة المشرفة

الشركاء

األولوية

األنشطة

المؤشرات

	•السلطة المختصة
	•القطاع األكاديمي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

 2.1.1تطويــر مصــدر معلومــات علــى شــبكة اإلنترنــت حــول
األنــواع الغازيــة لمشــاركة المعلومــات حــول بيئــة األنــواع،
والتوزيــع ،ومســارات اإلدخــال واالنتشــار ،واإلدارة ،والتأثيــرات
على األنواع المحلية ،والنظم البيئية والخدمات

المدى المتوسط

	•معلومات على شبكة اإلنترنت
	•توافر الموارد للجمهور

وزارة التغير المناخي والبيئة

المدى المتوسط

 .2.1.2اعــداد دراســات بحثيــة حــول بيئــة األنــواع الغريبــة
الغازيــة والتأثيــرات البيئيــة وإدارتهــا بمــا فــي ذلــك تطويــر
تقنيات مبتكرة

عدد الدراسات البحثية التي تم إجراؤها

	•وزارة التغير المناخي
والبيئة
	•السلطة المختصة
	•الجامعات

	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

 2.1.3تشــجيع اســتخدام المعــارف التقليديــة فــي بحــوث
األنواع الغريبة الغازية وإدارتها

	•عدد البرامج المجتمعية
	•المقابالت المعرفية المحلية التي تم
إجراؤها والتقنيات/الدروس التي تم
توثيقها

	•وزارة التغير المناخي
والبيئة
	•السلطة المختصة
	•الجامعات

	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

فوري

األنشطة

المؤشرات

الجهة المشرفة

الشركاء

األولوية

 .2.2.1تحديد الثغرات لبناء القدرات

تقرير عن الثغرات واحتياجات بناء القدرات

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع األكاديمي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

فوري

الهدف  :2.2تعزيز المهارات والتقنيات إلدارة األنواع الغريبة الغازية

 .3.2.1إجــراء مســوحات بمنهجيــات موحــدة (الجــراءات
التشــغيلية القياســية  )SOPلتحديــث القائمــة الوطنيــة
لألنــواع الغريبــة والغازيــة (البيئــات البريــة ،والميــاه العذبــة،
والبحرية)

القائمة الوطنية لألنواع الغازية المحدثة

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع األكاديمي
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

فوري

 .3.2.2مراقبــة األصنــاف عاليــة الخطــورة (مثــل الحشــرات
والطيــور) واألنــواع عاليــة الخطــورة (مثــل فطــر الكيتريــد)،
فــي المناطــق عاليــة الخطــورة (مثــل متاجــر الحيوانــات
األليفــة ،والمشــاتل ،والموانــئ ،ومنشــآت الحاويــات،
والمطارات ،إلخ) الكتشاف األنواع الغازية الجديدة

إنشاء برامج مراقبة

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع األكاديمي
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

المدى المتوسط

 .3.2.3رصــد األنــواع الغريبــة والغازيــة باســتخدام أفضــل
الممارســات فــي المواقــع ذات األهميــة للتنــوع البيولوجــي
الكتشاف األنواع الغازية الجديدة

رصد كافة المواقع ذات األهمية

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

المدى المتوسط

 .3.2.4زيــادة القــدرة علــى المراقبــة مــن خــال برامــج علميــة
للسكان

إطالق برامج علمية للسكان في كل إمارة

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

فوري

 .3.2.5وضــع خطــة مفصلــة وعامــة لالســتجابة الطارئــة
لألنــواع الغازيــة الجديــدة [يجــب أن تتضمــن إجــراء تأكيــد تحديــد
األنــواع ،واتخــاذ القــرار ،وتوفيــر المــوارد (مثــل الموظفيــن
المتخصصين ،والمعدات ،والموارد المالية)]

خطة االستجابة الطارئة

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

فوري

 .3.2.6وضــع خطــط االســتجابة الطارئــة لغــزو األنــواع عاليــة
الخطورة (مثل النمل المتشرد وفطر الكيتريد)

اســتكمال خطــط االســتجابة للطــوارئ الثنيــن
من األصناف عالية الخطورة على األقل

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

فوري

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

فوري

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

فوري

 .3.2.7إجــراء عمليــات محــاكاة لالســتجابة الطارئــة لتعزيــز
التأهب لالستجابة السريعة
 .3.2.8ضمــان توافــر المــوارد المالئمــة كمــا هــو محــدد فــي
الخطــط (مثــل التشــريعات ،والموظفيــن األكفــاء ،والمعــدات،
والتمويل) لالستجابة ألي غزو جديد.

تنفيــذ محــاكاة واحــدة لالســتجابة الطارئــة كل
عام

توفيــر مــوارد مالئمــة لالســتجابة للغــزو وجاهــزة
للنشر في حالة حدوث أي غزو جديد.

وزارة التغير المناخي والبيئة

الهدف الرئيسي  :4إدارة األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية في المكافحة
الهدف  :4.1تحديد األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية لإلدارة

 .2.2.2توفيــر وتنســيق ورش العمــل  /البرامــج التدريبيــة
لزيادة بناء القدرات

عدد ورش العمل/البرامج

	•وزارة التغير المناخي
والبيئة
	•السلطة المختصة

	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

المدى المتوسط

األنشطة

المؤشرات

الجهة المشرفة

الشركاء

األولوية

 .2.2.3تعزيــز الشــراكات مــع الجامعــات والمؤسســات
البحثيــة والمنظمــات األخــرى التــي يمكــن أن تدعــم بنــاء
القدرات

عدد الشركاء والمخرجات

	•وزارة التغير المناخي
والبيئة
	•السلطة المختصة

	•القطاع األكاديمي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية
	•المؤسسات البحثية

المدى المتوسط

 .4.1.1تطويــر إجــراءات وضــع األولويــات لتحديــد األنــواع
بنــاء علــى حجــم التأثيــرات( ،بمــا فــي
ذات األولويــة لــإدارة
ً
ذلك التأثيرات المحتملة) وجدوى اإلدارة

تطوير إجراءات وضع األولويات

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

فوري

 .4.1.2وضــع قائمــة باألنــواع ذات األولويــة بمــا فــي ذلــك
أهداف اإلدارة (مثل اإلبادة ،والمكافحة)

إتمام قائمة األنواع ذات األولوية

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

فوري

الهدف الرئيسي  :3منع إدخال وانتشار األنواع الغريبة الغازية

الهدف  :4.2إدارة األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية

الهدف  :3.1تعزيز األمن البيولوجي لمنع دخول األنواع عبر الحدود
األنشطة

المؤشرات

الجهة المشرفة

الشركاء

األولوية

 .3.1.1مراجعــة ضوابــط المناطــق الحدوديــة الحاليــة وأنظمــة
الحجر الصحي لتحديد الثغرات ومعالجتها

	•إنجاز تقرير المراجعة
	•تحديد الثغرات ووضع التوصيات

وزارة التغير المناخي والبيئة

السلطة المختصة

فوري

 .3.1.2وضــع إجــراءات لتقييــم المخاطــر وفحــص الدخــول
المتعمد لجميع لألنواع المقترحة

تطبيق إجراءات تقييم المخاطر

وزارة التغير المناخي والبيئة

السلطة المختصة

فوري

 .3.1.3تحديــد المســارات ذات األولويــة باســتخدام تحليــل
المســار (للمســارات الحاليــة) واستكشــاف األنــواع المحتمــل
ان تدخل وتصبح غازية (للمسارات الناشئة)

قائمة المسارات ذات األولوية (الحالية
والناشئة)

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص

فوري

المنظمات غير الحكومية

المدى المتوسط

 .3.1.4وضع وتنفيذ خطط إدارة المسارات ذات األولوية
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األنشطة

المؤشرات

الجهة المشرفة

الشركاء

األولوية

تنفيذ خطط إدارة المسار

األنشطة

المؤشرات

الجهة المشرفة

الشركاء

األولوية

 .4.2.1وضع وتنفيذ خطط إدارة لألنواع ذات األولوية

تطوير وتنفيذ خطط اإلدارة على األقل
لألنواع الخمسة ذات األولوية األكثر أهمية

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

المدى المتوسط

 .4.2.2تطويــر وتنفيــذ خطــط إدارة األنــواع الغازيــة بالمواقــع
ذات األولوية

تطوير وتنفيذ خطط إدارة في موقعين على
األقل

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

المدى المتوسط

 .4.2.3وضــع إجــراءات تشــغيلية معياريــة الســتئصال األنــواع
الغريبة الغازية ذات األولوية أو السيطرة عليها

عدد اإلجراءات التشغيلية المعيارية المطورة
لكل نوع

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

المدى المتوسط
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الهدف  :3.4استعادة مجموعات األنواع المحلية واستعادة النظم البيئية بعد إدارة األنواع الغريبة الغازية

 .6تنفيذ استراتيجية وخطة
العمل الوطنية لألنواع
الغازية

األنشطة

المؤشرات

الجهة المشرفة

الشركاء

األولوية

 .4.3.1تصميــم وتنفيــذ رصــد النتائــج بعــد إدارة األنــواع
الغريبة الغازية

	• تعدد أنشطة استعادة النظام البيئي
	• تعدد األنشطة استعادة األنواع

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع األكاديمي
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

المدى المتوسط

 .4.3.2تصميــم وتنفيــذ خطــط اســتعادة النظــام البيئــي بعــد
إجراءات إدارة األنواع الغريبة الغازية

المساحة المستعادة (كم )2

وزارة التغير المناخي والبيئة

	•السلطة المختصة
	•القطاع الحكومي
	•القطاع الخاص
	•المنظمات غير الحكومية

المدى المتوسط

تسري استراتيجية وخطة العمل الوطنية لألنواع الغازية

األنشطة

المؤشرات

الجهة المشرفة

الشركاء

األولوية

وزارة التغير المناخي والبيئة بمتابعة تنفيذ استراتيجية

 .4.4.1مراجعــة التشــريعات والسياســات واللوائــح الوطنيــة
الحاليــة لتحديــد أي ثغــرات تتعلــق بــإدارة األنــواع الغريبــة
الغازيــة (الوقايــة  /األمــن البيولوجــي ،الرصــد المبكــر،
االستجابة السريعة ،االستئصال أو السيطرة)

تقرير عن الثغرات ضمن التشريعات

وزارة التغير المناخي والبيئة

السلطة المختصة

المدى البعيد

مع الجهات المعنية الرئيسية والتي تعمل على مكافحة

 .4.4.2وضــع وســن تشــريعات وسياســات ولوائــح جديــدة
لمعالجــة الثغــرات المتعلقــة بــإدارة األنــواع الغريبــة الغازيــة
(الوقاية/األمــن البيولوجــي ،الرصــد المبكــر ،االســتجابة
السريعة ،االستئصال أو السيطرة)

وضع تشريعات وسياسات ولوائح جديدة

وزارة التغير المناخي والبيئة

السلطة المختصة

المدى المتوسط

ويتم تقييم التقدم المحرز ورفع التقارير بشكل سنوي خالل

الهدف  :4.4تعزيز التشريعات والسياسات واللوائح الوطنية

لمدة  5سنوات تبدأ في  2021ولغاية  .2026وتقوم
وخطة العمل الوطنية لألنواع الغازية بالتعاون الوثيق
األنواع الغريبة الغازية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

سيتم البدء في تنفيذ عدد من اإلجراءات ذات األولوية

الهدف الرئيسي  :5تعزيز وتقوية التعاون والتنسيق على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
الهدف  :5.1تعزيز وتطوير آليات التعاون والتنسيق على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
األنشطة

المؤشرات

اجتماع مجلس اإلمارات للتغير المناخي والبيئة.

الجهة المشرفة

الشركاء

األولوية

 .5.1.1تحديــد وتعزيــز اآلليــات الموجــودة للتعــاون علــى
المستوى الوطني

ً
وطنيا
عدد المبادرات التعاونية المنفذة

وزارة التغير المناخي والبيئة

السلطة المختصة

المدى الطويل

 .5.1.2تحديــد وتعزيــز اآلليــات الموجــودة للتعــاون علــى
المستوى شبه اإلقليمي

ً
إقليميا
عدد المبادرات التعاونية المنفذة

وزارة التغير المناخي والبيئة

السلطة المختصة

المدى المتوسط

 .5.1.3تحديــد وتعزيــز اآلليــات الموجــودة للتعــاون علــى
المستوى الدولي

ً
دوليا
عدد المبادرات التعاونية المنفذة

وزارة التغير المناخي والبيئة

السلطة المختصة

المدى المتوسط

األنشطة

المؤشرات

الجهة المشرفة

الشركاء

األولوية

الهدف  :5.2تعزيز التشريعات وإطار السياسات واإلنفاذ
 .5.2.1مراجعــة السياســات والتشــريعات اإلقليميــة والدوليــة
لمعالجة الثغرات ،حسب االقتضاء.

عدد المقارنات والثغرات

وزارة التغير المناخي والبيئة

السلطة المختصة

المدى المتوسط

فعالة لتعزيز
 .5.2.2تحديد آليات ّ
تطبيــق السياســات والتعــاون مــع هيئــات اإلنفــاذ للقضــاء
على األنواع الغريبة الغازية ومكافحتها

عدد اآلليات

وزارة التغير المناخي والبيئة

السلطة المختصة

المدى المتوسط

خالل المرحلة االولى من التنفيذ .وستتيح هذه اإلجراءات
الفعال للخطة ،والتقييم
ذات األولوية إمكانية التنفيذ
ّ

الفعالة للجهات المعنية
الدوري للتقدم والمشاركة
ّ
ً
ً
هاما في دعم مختلف مكونات
دورا
الرئيسية ،التي تؤدي
استراتيجية وخطة العمل الوطنية لألنواع الغريبة الغازية.
ً
ونظرا ألن استراتيجية وخطة العمل
وباإلضافة إلى ذلك،
الوطنية لألنواع الغازية تهدف إلى إدارة األنواع الغريبة
الغازية ،فإن األمر يتطلب نشر المعلومات والتعاون على

المستوى اإلقليمي.

تعمل خطة التنفيذ على توجيه إدارة ومكافحة األنواع
الغريبة الغازية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وعالوة على ذلك ،يتم توضيح خطة التنفيذ بشكل تفصيلي

بناء على
من خالل سلسلة من اإلجراءات الموصى بها،
ً
التحديات والفرص الفريدة التي تواجه كل نوع من األنواع
الغازية ذات األولوية العالية .وتم تخصيص إطار زمني لكل
من اإلجراءات ضمن خطة التنفيذ ،على المدى الفوري أو

بناء على مستوى األولوية.
المتوسط أو الطويل ً

سيتم إجراء مراجعة سنوية لخطة التنفيذ واإلجراءات ذات
األولوية لمعالجة المتطلبات والتحديات الناشئة ،وقياس

التقدم المحرز نحو تحقيق نتائج الخطة .وفي إطار التطور

المستمر للمعلومات واإلرشادات اإلدارية حول األنواع
الغازية ،فقد تتغير كذلك استراتيجيات اإلدارة واإلجراءات
ذات األولوية المقترحة مع

التغييرات المستقبلية ،ال

سيما مع توفر معلومات وأبحاث جديدة ،أو ظهور أنواع

غازية جديدة عالية الخطورة.
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 األنواع الغريبة في دولة اإلمارات:2  الملحق.9
Species Scientific Name

Class

Habitat

Acridotheres cristatellus (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial

Acridotheres fuscus (Wagler, 1827)

Aves

Terrestrial

Acridotheres javanicus Cabanis, 1851

Aves

Acryllium vulturinum (Hardwicke, 1834)

Species Scientific Name

Class

Habitat

Acridotheres ginginianus (Latham, 1790)

Aves

Terrestrial

Terrestrial

Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial

Aves

Terrestrial

Alhagi maurorum Medik.

Magnoliopsida

Terrestrial

Actophilornis africanus (Gmelin, 1789)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Agapornis fischeri Reichenow, 1887

Aves

Terrestrial

Mammalia

Terrestrial

Agapornis lilianae Shelley, 1894

Aves

Terrestrial

Corvus splendens (Vieillot, 1817)

Aves

Terrestrial

Agapornis roseicollis (Vieillot, 1818)

Aves

Terrestrial

Aix galericulata (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Columba livia (Gmelin, 1789)

Aves

Terrestrial

Aix sponsa Linnaeus, 1758

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

Liliopsida

Terrestrial

Albizia julibrissin Durazz.

Magnoliopsida

Terrestrial

Aves

Terrestrial

Equus africanus (Heuglin and Fitzinger, 1866)

Mammalia

Terrestrial

Insecta

Terrestrial

Felis catus (Linnaeus, 1758)

Mammalia

Terrestrial

Aves

Terrestrial

Gastropoda

Terrestrial

Insecta

Terrestrial

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Magnoliopsida

Terrestrial

Linepithema humile (Mayr, 1868)

Insect

Terrestrial

Monomorium destructor (Jerdon, 1851)

Insecta

Terrestrial

Mammalia

Terrestrial

Alectoris melanocephala (RÃ¼ppell, 1835)
Aleurocanthus woglumi Ashby, 1915
Alisterus scapularis (Lichtenstein, 1816)
Allopeas gracile (Hutton, 1834)
Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)
Alternanthera sessilis (L.) DC.

Magnoliopsida

Terrestrial

Amadina fasciata (Gmelin, 1789)

Aves

Terrestrial

Amandava amandava (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial

Capra hircus (Linnaeus, 1758)

Iridomyrmex anceps (Roger, 1863)
Lantana camara L.

Amandava formosa (Latham, 1790)

Aves

Terrestrial

Amandava subflava (Vieillot, 1819)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Magnoliopsida

Terrestrial

Psittacula eupatria (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial

Psittacula krameri (Scopoli, 1769)

Aves

Terrestrial

Pycnonotus leucotis (Gould, 1836)

Aves

Terrestrial

Liliopsida

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

Mammalia

Terrestrial

Rattus rattus (Linnaeus, 1758)

Mammalia

Terrestrial

Rhynchophorus ferrugineus (Oliver, 1790)

Insecta

Terrestrial

Amaranthus lividus L.
Ammoperdix griseogularis (Brandt, 1843)
Anagallis arvensis L.
Aphis gossypii Glover, 1877

Aves

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial

Insecta

Host

Mus musculus (Linnaeus, 1758)

Ara chloropterus G.R.Gray, 1859

Aves

Terrestrial

Ardea goliath Cretzschmar, 1829

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Ardeotis arabs (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial

Bactrocera cucurbitae (Coquillett, 1899)

Insecta

Terrestrial

Bactrocera dorsalis (Hendel, 1912)

Insecta

Terrestrial

Bactrocera zonata (Saunders, 1842)

Insecta

Terrestrial

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Insecta

Terrestrial

Solenopsis geminata (Fabricius, 1804)

Insecta

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial

Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793)

Insecta

Terrestrial

Blattella germanica (Linnaeus, 1767)

Insecta

Terrestrial

Branta canadensis (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Branta sandvicensis (Vigors, 1834)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Insecta

Terrestrial

Liliopsida

Terrestrial

Bucorvus leadbeateri (Vigors, 1825)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Cacatua galerita (Latham, 1790)

Aves

Terrestrial

Balearica regulorum (E.T.Bennett, 1834)
Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
Bidens pilosa L.

Bregmatothrips dimorphus (Priesner, 1919)
Bromus diandrus Roth
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Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.
Prosopis juliflora (Sw.) DC.
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Species Scientific Name

Class

Habitat

Cairina moschata (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Species Scientific Name

Class

Cadra cautella (Walker, 1863)

Habitat

Insecta

Terrestrial

Aves

Terrestrial|Freshwater

Callipepla californica (Shaw, 1798)

Aves

Terrestrial

Cairina moschata (Linnaeus, 1758)

Callonetta leucophrys (Vieillot, 1816)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Callipepla californica (Shaw, 1798)

Aves

Terrestrial

Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton

Magnoliopsida

Terrestrial

Callonetta leucophrys (Vieillot, 1816)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Insecta

Terrestrial

Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton

Magnoliopsida

Terrestrial

Mammalia

Terrestrial

Camponotus compressus (Fabricius, 1787)

Insecta

Terrestrial

Aves

Terrestrial

Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758

Mammalia

Terrestrial

Insecta

Terrestrial

Cardinalis cardinalis Linnaeus, 1758

Aves

Terrestrial

Camponotus compressus (Fabricius, 1787)
Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758
Cardinalis cardinalis Linnaeus, 1758
Cardiocondyla emeryi Forel, 1881

Insecta

Terrestrial

Cardiocondyla emeryi Forel, 1881

Insecta

Terrestrial

Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch

Magnoliopsida

Terrestrial

Carpomya incompleta (Becker, 1903)

Insecta

Terrestrial

Chenopodium album L.

Magnoliopsida

Terrestrial

Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch

Magnoliopsida

Terrestrial

Chenopodium carinatum R.Br.

Magnoliopsida

Terrestrial

Chenopodium album L.

Magnoliopsida

Terrestrial

Clarias gariepinus (Burchell, 1822)

Actinopterygii

Freshwater

Chenopodium carinatum R.Br.

Magnoliopsida

Terrestrial

Cochlodinium polykrikoides Margalef

Freshwater

Carpomya incompleta (Becker, 1903)

Dinophyceae

Marine

Clarias gariepinus (Burchell, 1822)

Actinopterygii

Colius striatus Gmelin, 1789

Aves

Terrestrial|Freshwater

Cochlodinium polykrikoides Margalef

Dinophyceae

Marine

Columba guinea Linnaeus, 1758

Aves

Terrestrial|Freshwater

Colius striatus Gmelin, 1789

Aves

Terrestrial|Freshwater

Liliopsida

Terrestrial

Columba guinea Linnaeus, 1758

Convolvulus arvensis L.

Magnoliopsida

Terrestrial

Commelina benghalensis L.

Conyza bonariensis (L.) Cronq.

Magnoliopsida

Terrestrial

Commelina benghalensis L.

Corvus macrorhynchos Wagler, 1827
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)
Culex quinquefasciatus Say, 1823
Culicoides kingi (Austen, 1912)
Cuscuta campestris Yunck.

Aves

Terrestrial|Freshwater

Liliopsida

Terrestrial

Convolvulus arvensis L.

Magnoliopsida

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial

Aves

Terrestrial

Conyza bonariensis (L.) Cronq.

Actinopterygii

Freshwater

Corvus macrorhynchos Wagler, 1827

Insecta

Terrestrial|Freshwater

Insecta

Terrestrial

Magnoliopsida

Host

Aves

Terrestrial

Actinopterygii

Freshwater

Culex quinquefasciatus Say, 1823

Insecta

Terrestrial|Freshwater

Culicoides kingi (Austen, 1912)

Insecta

Terrestrial

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

Cygnus atratus (Latham, 1790)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Cuscuta campestris Yunck.

Magnoliopsida

Host

Cygnus buccinator Richardson, 1831

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Cygnus atratus (Latham, 1790)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Cygnus melancoryphus (Molina, 1782)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Cygnus buccinator Richardson, 1831

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Cygnus olor (Gmelin, 1789)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Cygnus melancoryphus (Molina, 1782)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Aves

Terrestrial|Freshwater

Insecta

Terrestrial

Insecta

Terrestrial

Cygnus olor (Gmelin, 1789)

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Liliopsida

Terrestrial

Cylas formicarius (Fabricius, 1798)

Cyperus eremicus Kukkonen

Liliopsida

Terrestrial

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Liliopsida

Terrestrial

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

Actinopterygii

Freshwater|Brackish

Cyperus eremicus Kukkonen

Liliopsida

Terrestrial

Datura ferox L.

Magnoliopsida

Terrestrial

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

Actinopterygii

Freshwater|Brackish

Dendrocitta vagabunda (Latham, 1790)

Aves

Terrestrial

Datura ferox L.

Magnoliopsida

Terrestrial

Dendrocygna autumnalis Linnaeus, 1758

Aves

Terrestrial|Freshwater

Dendrocitta vagabunda (Latham, 1790)

Aves

Terrestrial

Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Dendrocygna autumnalis Linnaeus, 1758

Aves

Terrestrial|Freshwater

Dendrocygna javanica (Horsfield, 1821)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

Actinopterygii

Freshwater|Brackish|Marine

Dendrocygna javanica (Horsfield, 1821)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Dinophysis caudata Saville-Kent

Dinophyceae

Marine

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

Actinopterygii

Freshwater|Brackish|Marine

Magnoliopsida

Terrestrial

Dinophysis caudata Saville-Kent

Dinophyceae

Marine

Amphibia

Terrestrial|Freshwater

Magnoliopsida

Terrestrial

Insecta

Terrestrial

Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799)

Amphibia

Terrestrial|Freshwater

Aves

Terrestrial

Cadra cautella (Walker, 1863)

Insecta

Terrestrial

Cylas formicarius (Fabricius, 1798)

Diplotaxis erucoides DC.
Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799)
Earias insulana (Boisduval, 1833)
Eolophus roseicapilla (Vieillot, 1817)
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Diplotaxis erucoides DC.
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Species Scientific Name
Leucopsar rothschildi Stresemann, 1912
Lissachatina fulica (Férussac, 1821)
Lolium multiflorum Lam.
Lonchura atricapilla (Vieillot, 1807)

Class

Habitat

Species Scientific Name

Aves

Terrestrial

Eos bornea (Linnaeus, 1758)

Gastropoda

Terrestrial

Erigeron primulifolius (Lam.) Greuter

Liliopsida

Terrestrial

Aves

Terrestrial|Freshwater

Lonchura maja (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial

Lonchura malacca (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Lonchura punctulata (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial

Maconellicoccus hirsutus (Green, 1908)
Macrochlamys indica (Godwin-Austen, 1883)

Class

Habitat

Aves

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial

Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial

Estrilda caerulescens (Vieillot, 1817)

Aves

Terrestrial

Estrilda rufibarba (Cabanis, 1851)

Aves

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial

Euplectes afer (Gmelin, 1789)

Aves

Terrestrial

Euphorbia hirta L.

Insecta

Host

Euplectes albonotatus (Cassin, 1848)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Gastropoda

Terrestrial

Euplectes ardens (Boddaert, 1783)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Euplectes hordeaceus (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial

Euplectes nigroventris Cassin, 1848

Aves

Terrestrial

Maladera insanabilis (Brenske, 1894)

Insecta

Terrestrial

Mauremys caspica (Gmelin, 1774)

Reptilia

Terrestrial|Freshwater

Melierax metabates Heuglin, 1861

Aves

Terrestrial

Euplectes orix (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial

Melopsittacus undulatus (Shaw, 1805)

Aves

Terrestrial

Eupodotis senegalensis canicollis (Reichenow, 1881)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Monomorium indicum Forel, 1902

Insecta

Terrestrial

Fiorinia phoenicis Balachowsky, 1967

Insecta

Terrestrial

Musca domestica domestica

Insecta

Terrestrial

Francolinus francolinus (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial

Mycteria ibis (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Francolinus leucoscepus G.R.Gray, 1867

Aves

Terrestrial

Mycteria leucocephala (Pennant, 1769)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Funambulus pennantii Wroughton, 1905

Mammalia

Terrestrial

Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)

Aves

Terrestrial

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)

Actinopterygii

Freshwater|Brackish

Insecta

Terrestrial

Gambusia holbrooki Girard, 1859

Actinopterygii

Freshwater|Brackish

Aves

Terrestrial

Geochelone sulcata Pritchard, 1967

Reptilia

Terrestrial|Freshwater

Myzus persicae (Sulzer, 1776)
Nandayus nenday (Vieillot, 1823)
Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

Insecta

Terrestrial

Geopelia cuneata (Latham, 1802)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Magnoliopsida

Terrestrial

Geopelia striata (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial

Numida meleagris (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Nymphicus hollandicus (Kerr, 1792)

Aves

Terrestrial

Gnaphalium pensylvanicum Willd.

Oldenlandia lactea DC.

Magnoliopsida

Terrestrial

Opuntia ficus-indica Mill.

Magnoliopsida

Terrestrial

Nicotiana plumbaginifolia Viv.

Gerrhosaurus nigrolineatus Hallowell, 1857

Reptilia

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial

Gracula religiosa Linnaeus, 1758

Aves

Terrestrial

Gracupica contra (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial

Oreochromis aureus (Steindachner, 1864)

Actinopterygii

Freshwater|Brackish

Grus grus (Linnaeus, 1758)

Oreochromis mossambicus (Peters, 1852)

Actinopterygii

Freshwater|Brackish

Gymnodinium catenatum Graham, 1943

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)

Actinopterygii

Freshwater|Brackish

Helicoverpa armigera (Hubner, 1808)

Oreochromis spilurus (GÃ¼nther, 1894)

Actinopterygii

Freshwater|Brackish

Herpestes edwardsi (É.Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)

Orobanche aegyptiaca Pers.

Magnoliopsida

Terrestrial

Iguana iguana (Linnaeus, 1758)

Oryctes rhinoceros (Linnaeus, 1758)

Insecta

Terrestrial

Ipomoea pes-caprae Schumach. & Thonn.

Oryzaephilus mercator (Fauvel, 1889)

Insecta

Terrestrial

Karenia mikimotoi (Miyake & Kominami ex Oda) G.Hansen & Moestrup

Pachycondyla sennaarensis (Mayr, 1862)

Insecta

Terrestrial

Kickxia elatine (L.) Dumort.

Aves

Terrestrial

Laevicaulis alte (Ferussac, 1822)

Actinopterygii

Freshwater

Lagonosticta rhodopareia (Heuglin, 1868)

Liliopsida

Terrestrial

Laguncularia racemosa C.F.Gaertn.

Padda oryzivora (Linnaeus, 1758)
Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)
Panicum maximum Jacq.

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Dinophyceae

Marine

Insecta

Terrestrial

Mammalia

Terrestrial

Reptilia

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial

Dinophyceae

Marine

Magnoliopsida

Terrestrial

Gastropoda

Terrestrial

Aves

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial|Brackish

Papilio demoleus Linnaeus, 1758

Insecta

Terrestrial

Lamprotornis regius (Reichenow, 1879)

Aves

Terrestrial

Paratrechina flavipes (Smith, 1874)

Insecta

Terrestrial

Lamprotornis superbus RÃ¼ppell, 1845

Aves

Terrestrial

Paratrechina jaegerskioeldi (Mayr, 1904)

Insecta

Terrestrial

Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792)

Insecta

Terrestrial

Paratrechina longicornis (Latreille, 1802)

Insecta

Terrestrial

Launaea intybacea Beauverd

Magnoliopsida

Terrestrial

Parembia persica (McLachlan, 1877)

Insecta

Terrestrial

Leiothrix lutea (Scopoli, 1786)

Aves

Terrestrial

Aves

Terrestrial

Leptoptilos crumeniferus (Lesson, 1831)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Paroaria coronata (J.F.Miller, 1776)
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Species Scientific Name
Schismus arabicus Nees
Sciaenops ocellatus (Linnaeus, 1766)
Sciurus anomalus Gmelin, 1778

Class

Habitat

Species Scientific Name
Parthenium hysterophorus L.

Liliopsida

Terrestrial

Actinopterygii

Brackish|Marine

Class

Habitat

Magnoliopsida

Terrestrial

Passer luteus (Lichtenstein, 1823)

Aves

Terrestrial
Terrestrial

Mammalia

Terrestrial

Pavo cristatus Linnaeus, 1758

Aves

Senecio vulgaris L.

Magnoliopsida

Terrestrial

Pavo muticus Linnaeus, 1766

Aves

Terrestrial

Senna occidentalis (L.) Link

Magnoliopsida

Terrestrial

Pelecanus rufescens Gmelin, 1789

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Aves

Terrestrial

Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)

Insecta

Terrestrial

Sesuvium portulacastrum (L.) L.

Magnoliopsida

Terrestrial

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758

Aves

Terrestrial

Sida spinosa L.

Magnoliopsida

Terrestrial

Phasianus colchicus versicolor

Aves

Terrestrial

Insecta

Terrestrial

Pheidole teneriffana Forel, 1893

Insecta

Terrestrial

Sparus aurata Linnaeus, 1758

Actinopterygii

Brackish|Marine

Magnoliopsida

Terrestrial

Sphaeralcea bonariensis Griseb.

Magnoliopsida

Terrestrial

Planococcus citri (Risso, 1813)

Insecta

Host

Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758)

Insecta

Terrestrial

Platycercus eximius (Shaw, 1792)

Stomoxys calcitrans (Linnaeus, 1758)

Insecta

Terrestrial

Plecostomus sp.

Serinus alario alario

Sitophilus granarius (Linnaeus & C., 1758)

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

Aves

Terrestrial

Actinopterygii

Freshwater

Struthio camelus Linnaeus, 1758

Aves

Terrestrial

Plectropterus gambensis (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Sturnia pagodarum (Gmelin, 1789)

Aves

Terrestrial

Ploceus benghalensis (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Supella longipalpa (Fabricius, 1798)

Insecta

Terrestrial

Ploceus cucullatus (Statius Muller, 1776)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Ploceus galbula RÃ¼ppell, 1840

Aves

Terrestrial|Freshwater

Tapinoma simrothi Krausse, 1911

Insecta

Terrestrial

Ploceus intermedius RÃ¼ppell, 1845

Aves

Terrestrial|Freshwater

Tetramorium bicarinatum (Nylander, 1846)

Tadorna radjah (Lesson, 1828)

Insecta

Terrestrial

Ploceus jacksoni Shelley, 1888

Aves

Terrestrial|Freshwater

Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Ploceus manyar (Horsfield, 1821)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Trachemys scripta elegans (Wied, 1838)

Reptilia

Terrestrial|Freshwater

Ploceus philippinus (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Aves

Terrestrial|Freshwater

Ploceus rubiginosus RÃ¼ppell, 1840

Aves

Terrestrial|Freshwater

Treron bicinctus (Jerdon, 1840)
Tribulus terrestris L.

Magnoliopsida

Terrestrial

Ploceus vitellinus (Lichtenstein, 1823)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Trichoplusia ni (Hubner, 1803)

Insecta

Terrestrial

Plodia interpunctella (Hubner, 1813)

Insecta

Terrestrial

Trogoderma granarium Everts, 1898

Insecta

Terrestrial

Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)

Insecta

Terrestrial

Tuta absoluta (Meyrick, 1917)

Insecta

Terrestrial

Poecilia reticulata Peters, 1859

Actinopterygii

Freshwater|Brackish

Ulvophyceae

Marine

Gastropoda

Terrestrial

Uraeginthus cyanocephalus (Richmond, 1897)

Aves

Terrestrial

Vanellus armatus (Burchell, 1822)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Ulva ohnoi M.Hiraoka & S.Shimada

Verbesina encelioides (Cav.) A.Gray
Vidua macroura (Pallas, 1764)
Xiphophorus maculatus (GÃ¼nther, 1866)
Zeuxine strateumatica (L.) Schltr.
Ziziphus mauritiana Lam.
Zootecus insularis (Ehrenberg, 1831)
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Polygyra cereolus (Megerle von MÃ¼hlfeld, 1818)
Procavia capensis (Pallas, 1766)
Prorocentrum micans Ehrenberg, 1833

Mammalia

Terrestrial

Dinophyceae

Marine

Magnoliopsida

Terrestrial

Gastropoda

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial

Prosopis glandulosa Torr.

Aves

Terrestrial

Pseudonapaeus jousseaumei (E.A.Smith 1894)

Actinopterygii

Freshwater

Psittacula cyanocephala (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial

Liliopsida

Terrestrial

Psittacula roseata Biswas, 1951

Aves

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial

Psittacus erithacus Linnaeus, 1758

Aves

Terrestrial

Gastropoda

Terrestrial

Pterocles alchata (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial

scientificName

class

habitat

Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial

Acridotheres cristatellus (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial

Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial
Terrestrial

Acridotheres fuscus (Wagler, 1827)

Aves

Terrestrial

Pycnonotus leucotis (Gould, 1836)

Aves

Acridotheres javanicus Cabanis, 1851

Aves

Terrestrial

Pyrodinium bahamense Plate, 1906

Dinophyceae

Marine

Acryllium vulturinum (Hardwicke, 1834)

Aves

Terrestrial

Quelea erythrops (Hartlaub, 1848)

Aves

Terrestrial

Actophilornis africanus (Gmelin, 1789)

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Agapornis fischeri Reichenow, 1887

Aves

Terrestrial

Ramphotyphlops braminus Daudin, 1803
Rhizophora mucronata Lam.

Agapornis lilianae Shelley, 1894

Aves

Terrestrial

Agapornis roseicollis (Vieillot, 1818)

Aves

Terrestrial

Quelea quelea (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial

Reptilia

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial|Brackish|Marine
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:3  الملحق.10
قائمــة بالجهــات المعنيــة
المشــاركة فــي تطويــر
اســتراتيجية وخطة العمل
الوطنيــة لألنــواع الغازيــة
القطاع الحكومي

	•وزارة التغير المناخي والبيئة
	•هيئة البيئة أبوظبي
	•بلدية دبي

	•هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
	•بلدية الشارقة

	•دائرة البلدية والتخطيط
	•بلدية أم القيوين
	•بلدية الفجيرة

	•بلدية دبا الفجيرة

	•هيئة حماية البيئة والتنمية رأس الخيمة

	•الغرف التجارية
	•جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل
	•بنك البذور الشارقة

Species Scientific Name

Class

Habitat

Aix galericulata (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Aix sponsa Linnaeus, 1758

Aves

Terrestrial|Freshwater

Albizia julibrissin Durazz.

Magnoliopsida

Terrestrial

Aves

Terrestrial

Insecta

Terrestrial

Aves

Terrestrial

Gastropoda

Terrestrial

Alectoris melanocephala (RÃ¼ppell, 1835)
Aleurocanthus woglumi Ashby, 1915
Alisterus scapularis (Lichtenstein, 1816)
Allopeas gracile (Hutton, 1834)
Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Magnoliopsida

Terrestrial

Amadina fasciata (Gmelin, 1789)

Aves

Terrestrial

Amandava amandava (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial

Amandava formosa (Latham, 1790)

Aves

Terrestrial

Amandava subflava (Vieillot, 1819)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Magnoliopsida

Terrestrial

Aves

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial

Insecta

Host

Ara chloropterus G.R.Gray, 1859

Aves

Terrestrial

Ardea goliath Cretzschmar, 1829

Aves

Terrestrial|Freshwater|Marine

Ardeotis arabs (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial

Bactrocera cucurbitae (Coquillett, 1899)

Insecta

Terrestrial

Bactrocera dorsalis (Hendel, 1912)

Insecta

Terrestrial

Bactrocera zonata (Saunders, 1842)

Insecta

Terrestrial

Aves

Terrestrial|Freshwater

Insecta

Terrestrial

Magnoliopsida

Terrestrial

Alternanthera sessilis (L.) DC.

Amaranthus lividus L.
Ammoperdix griseogularis (Brandt, 1843)
Anagallis arvensis L.
Aphis gossypii Glover, 1877

Balearica regulorum (E.T.Bennett, 1834)
Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
Bidens pilosa L.

المنظمات غير الحكومية

Blattella germanica (Linnaeus, 1767)

Insecta

Terrestrial

Branta canadensis (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial|Freshwater

	•مجلس التعاون الخليجي

Branta sandvicensis (Vigors, 1834)

Aves

Terrestrial|Freshwater

	•القطاع األكاديمي في دولة اإلمارات
	•المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية
)ROPME(

القطاع الخاص
	•البراري
	•نخيل

	•المختبر المركزي لألبحاث البيطرية

Bregmatothrips dimorphus (Priesner, 1919)

Insecta

Terrestrial

Liliopsida

Terrestrial

Bucorvus leadbeateri (Vigors, 1825)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Cacatua galerita (Latham, 1790)

Aves

Terrestrial

Bromus diandrus Roth

Cadra cautella (Walker, 1863)

Insecta

Terrestrial

Cairina moschata (Linnaeus, 1758)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Callipepla californica (Shaw, 1798)

Aves

Terrestrial

Callonetta leucophrys (Vieillot, 1816)

Aves

Terrestrial|Freshwater

Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton

Magnoliopsida

Terrestrial

Insecta

Terrestrial

Mammalia

Terrestrial

Camponotus compressus (Fabricius, 1787)
Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758

Acridotheres ginginianus :االسم العلمي
 طائر المينا األنهار:االسـم الشائـع
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