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رسالة معالي وزير التغير المناخي والبيئة
طالما كان البحر مكونا ً أساسيا ً في النسيج الثقافي اإلماراتي ،وبالتالي ،تستحوذ الثروة السمكية على
أهمية كبيرة لنا وستبقى جزءا ً من هويتنا الوطنية .وإدراكا ً أن موارد الثروة السمكية في دولة
اإلمارات تتعرض لالستغالل المفرط ،كما هو الحال في مختلف أنحاء العالم ،فقد قمنا بالشراكة
مع هيئة البيئة – أبوظبي والجهات المعنية األخرى ،بإطالق هذه الخطة التي تتميز بالشفافية
والوضوح بهدف تحقيق استدامة الثروة السمكية داخل دولة اإلمارات بحلول عام  .2030وإنني
على ثقة من أن هذا اإلطار ،الذي وضعناه استنادا ً إلى دراسات علمية شاملة ،وبعد استشارة
جمعيات الصيادين في دولة اإلمارات ،سيكون دليلنا نحو تحقيق هذا الهدف.
تث ّمن الوزارة بشدة اآلراء القيِّّمة واإلسهامات المستمرة التي تقدمها لنا الجهات المحلية المختلفة
بشأن إدارة الثروة السمكية في كافة أنحاء دولة اإلمارات ،ونتوجه بشكر خاص لفريق هيئة البيئة –
أ بوظبي الذي أعد هذا اإلطار ،وكذلك لعملهم المتفاني ودعمهم المستمر في السعي لتحقيق استدامة
الثروة السمكية في دولة اإلمارات.
ومن خالل استمرار مسيرة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات الصيادين والمجتمع اإلماراتي بشكل عام ،يمكننا
التغلب على التحد يات التي تواجهنا وتحقيق رؤيتنا الستدامة الثروة السمكية .وعلى المستوى اإلقليمي ،وفيما يتعلق بأنواع األسماك
المهاجرة ،سنستمر دون شك في العمل مع شركائنا اإلقليميين لتحقيق األهداف المنشودة.
معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة
دولة اإلمارات العربية المتحدة
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كلمة األمين العام باإلنابة لهيئة البيئة  -أبوظبي
لطالما كان البحر جزءا ً ال يتجزأ من الهوية اإلماراتية ولطالما كان جسرنا للتواصل مع العالم،
ومصدرا ً لرزق الكثير من أبناء وطننا ،وكذلك مصدر فخر لنا في دولة اإلمارات .وعلى مدار
التاريخ ،كانت البحار وال تزال أحد أهم وسائل التواصل بين األمم في منطقة المحيط الهندي.
ويعد االستغالل المفرط للثروة السمكية من بين المشكالت العالمية واإلقليمية والمحلية األساسية
التي تؤثر على المحيط والمجتمعات الساحلية .وهنا في إمارة أبوظبي وفي دولة اإلمارات نواجه
المشكالت نفسها .وإدراكا ً منا لهذا الواقع ،عقدت هيئة البيئة – أبوظبي قبل أربع سنوات شراكة
مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووضعت برنامج استدامة الثروة السمكية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،الذي من شأنه أن يتيح لنا فهما ً أفضل لثروتنا السمكية ويمكننا من وضع الخطط
لتحقيق االستدامة .وتحت مظلة هذا البرنامج ،نجحنا في استكمال المسح األشمل للثروة السمكية
في مياه دولة اإلمارات ،واستكمال المسوحات االجتماعية واالقتصادية وتلك الخاصة بالمعارف التقليدية .وبنا ًء على ذلك ،قمنا بوضع
القوانين وال سياسات الخاصة بالثروة السمكية ،وخطة أبحاث ورصد للثروة السمكية الوطنية ،وتعزيز إجراءات اإلنفاذ البرية والبحرية
وتحسين إدارة معلومات المصايد السمكية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
كان البرنامج بمثابة المراجعة الشاملة لقطاع الثروة السمكية ،حيث قدم لصناع القرار أحدث المعلومات المتاحة حول الثروة السمكية،
وأرسى أسس تحقيق االستدامة في الثروة السمكية بحلول عام  .2030ومن هنا ،يسرنا إطالق بيان اإلطار الوطني اإلماراتي الستدامة
الثروة السمكية ( ،)2030-2019والذي يقدم ملخصا ً لما حققناه وما نسعى إلى تحقيقه ،وكيف سيتسنى لنا ذلك .وبحلول عام  ،2030أثق
أننا سنتمكن من تحقيق النتائج الوطنية المنشودة المتمثلة في تحقيق قطاع صيد مستدام بيئيا ً وناجح اقتصاديا ً ومسؤول اجتماعياً.
ونتوجه بجزيل الشكر إلى معالي وزير التغير المناخي والبيئة ،وإلى شركائنا من القطاعين العام والخاص على ما قدموه من دعم وإسهامات
في تطوير هذا اإلطار .ومن خالل االستمرار في العمل معاً ،يمكننا أن نستعيد سويا ً ما كانت بالدنا تتمتع به دائماً؛ الثروة السمكية المستدامة.
سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري
األمين العام باإلنابة
هيئة البيئة  -أبوظبي
دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 .1رؤية اإلطار
 1.1هدف اإلطار
توضح أفضل المعلومات العلمية واالجتماعية واالقتصادية المتاحة أن المصايد السمكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة تُستغل
استغالالً مفرطا ً .وإقرارا ً بهذا التحدي تسعى وزارة التغير المناخي والبيئة ،بالتعاون مع هيئة البيئة  -أبوظبي والسلطات المختصة،
إلى تحقيق هدف اإلطار المتمثل في الوصول إلى مصايد سمكية مستدامة بحلول عام  .2030األمر الذي سيتحقق من خالل تطبيق
أفضل الممارسات في إدارة المصايد السمكية على المستوى الوطني ،والعمل مع السلطات المختصة والشركاء على مستوى اإلمارة.
كما تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم رؤية واضحة لمستقبل المصايد السمكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ووضع أساس مشترك
للعمل من أجل تحقيق هذه الرؤية.
 2.1غايات اإلطار
يتمثل الهدف العام لهذا اإلطار في الوصول إلى مصايد سمكية مستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وسيتحقق ذلك من خالل
االستدامة البيئية للمصايد السمكية مع دعم العناصر االقتصادية واالجتماعية .ويمكن تعريف المصايد السمكية المستدامة بأنها
المصايد التي تحقق التوازن بين األهداف البيئية واالقتصادية واالجتماعية ،وفي الوقت نفسه تتيح للمخازين السمكية الفرصة
للتعافي.
 الهدف البيئي :فهم الوضع الراهن للمخازين السمكية ،و العمل على إعادة بناء المخازين السمكية االستراتيجية لمستوى
أعلى من الحد األدنى لالستدامة ( )%30الحفاظ على المستوى الحالي للمخازين األخرى (غير االستراتيجية) ،وحماية
النظام البيئي ،وخفض المخاطر المستقبلية لإلفراط في استغالل المخازين السمكية .
 الهدف االقتصادي :االحتفاظ بالعنصر التجاري للمصايد السمكية في المستوى الذي ال يقوض االستدامة البيئية .وفي
الوقت الذي تتعافى فيه المخازين السمكية ،يمكن نقل التركيز إلى زيادة القيمة االقتصادية من محصول الصيد المسموح
به وضمان مستوى يتماشى مع االحتياجات من البروتين وأهداف األمن الغذائي.
 الهدف االجتماعي/الثقافي :الحفاظ على العنصر الثقافي األصيل (التراث) ألنشطة الصيد ،بما ال يتعارض مع
احتياجات االستدامة البيئية.
 3.1التحديات
تتعرض الموارد السمكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى إفراط حاد في استغاللها حيث تقدر نسبة االنخفاض إلى  %90في
حجم المخازين السمكية مكتملة النمو (القادرة على التكاثر) بالنسبة لألنواع القاعية الرئيسية :الهامور والشعري ،والفرش .الحد
األدنى لعتبة مستويات االستدامة الدولية إلدارة المصايد السمكية هو  ،%30ودون ذلك الحد تندرج المخازين السمكية ضمن الفئة
المستغلة استغالالً مفرطا ً ،و في دولة اإلمارات تشير أفضل المعلومات المتاحة إلى أن حجم المخازين السمكية المكتملة النمو لهذه
األنواع الثالثة وصل إلى أقل من  %10من حالته غير المستغلة.
إذاً ،الدافع األساسي وراء هذا اإلطار هو حالة اإلفراط الحاد في استغالل المصايد السمكية (الجانب البيئي) ،كما يجب أن تأخذ أي حلول
مقترحة بعين االعتبار أهمية مصايد األسماك لتراث دولة اإلمارات (الجانب االجتماعي) ،والصيادين الذين يعتمدون على الصيد كمصدر
رئيسي للدخل (الجانب االقتصادي).
 4.1السلطة القانونية
وزارة التغير المناخي والبيئة هي السلطة االتحادية المختصة بإدارة المصايد السمكية بموجب القانون االتحادي رقم  23لعام ،1999
والذي تم تعديل بعض أحكام مواده بالقانون االتحادي رقم  7لعام  2016والئحته التنفيذية (القرار الوزاري رقم  21لعام .)2018
وللسلطات المختصة بإدارة المصايد السمكية في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة أيضا ً دور هام في إدارة المصايد السمكية كما
هو موضح بالتشريعات ،ويهدف هذا اإلطار إلى وضع خطوط توجيهية للوصول إلى مصايد سمكية مستدامة في دولة اإلمارات.
 5.1التطبيق
ً
ً
يبين هذا اإلطار للشركاء أن موارد صيد األسماك في دولة اإلمارات مستغلة استغالال مفرطا بصورة حادة وأن وزارة التغير المناخي
والبيئة ،بالتعاون مع هيئة البيئة  -أبوظبي والسلطات المختصة والشركاء ،قد أطلقت بيان هذا اإلطار لتوجيه اإلدارة المستدامة للمصايد
السمكية في المستقبل .ويقدم الجدول  1قائمة بالشركاء الرئيسيين.
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الجدول  :1الشركاء وأصحاب المصلحة في اإلطار المعني بالمصايد السمكية:
الجهة
الدور
وزارة التغير المناخي والبيئة
وزارة االقتصاد
صناع القرار
المجالس التنفيذية والبلديات والسلطات المختصة
وزارة التغير المناخي والبيئة
مدير اإلطار
وزارة التغير المناخي والبيئة
تقديم المشورة الفنية ومخرجات اإلطار
هيئة البيئة  -أبوظبي
وزارة التغير المناخي والبيئة
الجهات التنظيمية
البلديات والسلطات المختصة
وزارة التغير المناخي والبيئة
هيئة البيئة  -أبوظبي
شركاء تنفيذ االطار
البلديات والسلطات المختصة
الجهات الحكومية

شركاء آخرون

البلديات والسلطات المختصة
جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل
الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية
الصيادون التجاريون
الصيادون الترفيهيون
الجمعيات التعاونية للصيادين
منتجو قطاع استزراع األحياء المائية
الجمهور العام

 6.1تاريخ سريان اإلطار ومدته
يدخل هذا اإلطار المعني بتحقيق مصايد سمكية مستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيز التنفيذ بدءا ً من  6مارس  2019حتى
يتم تحقيق أهدافه وغاياته بحلول عام .2030
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.2نبذة حول اإلطار
 1.2المصايد السمكية والتراث اإلماراتي
تشكل مياه الخليج العربي وبحر عمان ،وجزرهما ،وسواحلهما ،والمصايد السمكية فيهما أهمية أساسية لشعب دولة اإلمارات العربية
المتحدة والمنطقة بأسرها .وتاريخيا ً ،شكلت موارد مصايد األسماك مصدر رزق لألجداد في دولة اإلمارات ،إذ كانت موارد صيد األسماك
والموارد البحرية جزءا ً ال يتجزأ من أسباب بقائهم على قيد الحياة ،حيث كان البحر الرابط بين منطقة الخليج العربي وبقية العالم .وسواء
على الساحل أو على البر ،كانت جميع أشكال الحياة في دولة اإلمارات مرتبطة ارتباطا ً أساسيا ً بموارد مصايد األسماك والمجال البحري.
ومع تضاعف عدد سكان الدولة على مدى السنوات العشرين الماضية بأربعة أضعاف (من حوالي  2مليون نسمة في عام  1990إلى
حوالي  9.4مليون نسمة في عام  ) 2017وما نتج عن ذلك من زيادة الطلب على المأكوالت البحرية واالستخدامات األخرى في المجال
البحري ،فإن المصايد السمكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مثل بقية المصايد على مستوى العالم ،تتعرض لضغوط متزايدة.
 2.2الضغوط على المصايد السمكية
اتساقا ً مع الضغوط على موارد المصايد السمكية العالمية ،تضمنت الضغوط على موارد المصايد السمكية في دولة اإلمارات:
 الطلب المتزايد على األسماك بسبب الزيادة السريعة في عدد السكان
 تدهور الموائل الرئيسية وتدني جودة مياه البحر بسبب التنمية الساحلية ،وأنشطة تحلية مياه البحر والتلوث والتغير المناخي
 توقعت ثالثةُ نماذج تنبؤ مختلفة للتغير المناخي أنه بحلول عام  2090سيزداد ،على األرجح ،تدهور محصولالصيد ليصل إلى  %26بسبب التغير المناخي
 يؤثر تحمض المحيطات الناجم عن التغير المناخي على عمليات التكاثر ،وفرص بقاء صغار األسماك على قيدالحياة
● إن فقدان أشجار القرم واألعشاب البحرية بسبب التنمية الساحلية يؤثر بشدة على موارد مصايد األسماك بسبب فقدان مناطق
الحضانات
 الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه
 استخدام معدات الصيد غير القانونية
 صيد األنواع المحظور صيدها أو تخطي الحدود المسموح بها بشأن أطوال األسماك
 الصيد غير المبلغ عنه وبكميات كبيرة من قبل قطاع الصيد الترفيهي
تكشف الدراسات االجتماعية واالقتصادية التي تمت على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة أن أحد الضغوط الرئيسية على
المصايد السمكية هو زيادة القدرة لقطاعي الصيد التجاري والترفيهي – حيث إن أكثر أنواع األسماك التي يتم صيدها هي األسماك
القاعية كالهامور والشعري والفرش ،فهي مستغلة استغالالً مفرطا ً بما يقدر بحوالي خمسة أضعاف حد االستدامة ،بينما األسماك
السطحية مثل الكنعد فهي مستغلة استغالالً مفرطا ً يصل إلى ثالثة أضعاف حد االستدامة.
 3.2دراسات علمية حول المصايد السمكية
 1. 3. 2المصايد السمكية المستغلة استغالالا مفرطا ا
أظهرت الدراسات العلمية على المصايد السمكية التي امتدت على مدى ستة عشر عاما ً ،والتي أجْ رتها وزارة التغير المناخي والبيئة،
وهيئة البيئة  -أبوظبي والسلطات المختصة في دولة اإلمارات حول إدارة مصايد األسماك أن الموارد السمكية الرئيسية في الدولة تتعرض
لالستغالل المفرط .ومؤخراً في عام  2017-2016اكتمل المسح الشامل لتقييم موارد المصايد السمكية في مياه اإلمارات ،والتي أكدت
نتائجها أن المصايد السمكية القاعية تتعرض لالستغالل المفرط ،حيث وصلت أسماك الهامور والشعري والفرش إلى ما يقرب من %10
من متوسط حجم المخزون السمكي القادر على التكاثر.
ً
أُجري المسح على منطقتين جغرافيتين :مياه الخليج العربي وبحر عمان .وقد استغرق مسح الخليج العربي  250يوما في البحر ،وتضمن
أكثر من  2500محطة دراسة وتم جمع معلومات حول أكثر من  200نوع من األسماك وأسماك القرش والراي .وتشير نتائج الدراسة إلى
أن موارد مصايد األسماك القاعية في دولة اإلمارات تتعرض لالستغالل المفرط نتيجة لضغط الصيد الشديد وتحتاج إلى إجراءات حاسمة
للتعافي.
وقد أجري المسح بالشراكة مع المعهد الوطني ألبحاث المياه والغالف الجوي ،مقر المعهد في نيوزيلندا ،ويضم خبراء في المصايد
السمكية ،وكانت الدراسة تهدف إلى تقييم وفرة وتوزيع المخزون السمكي في مياه دولة اإلمارات وتقييم العالقة بين المحميات الطبيعية
والمخازين السمكية من األنواع التجارية الرئيسية ،وكذلك تحديث حالة المخزون السمكي ،وحساب المقاييس البيولوجية مثل الحجم
والتركيب العمري للمخازين السمكية األنواع التجارية الرئيسية.
وقد أشار المسح إلى أن بعض األنواع الرئيسية مثل الهامور والشعري والفرش تتعرض للصيد المفرط .وبحسب نتائج الدراسة ،فإن
أسماك الفرش تتعرض لالستغالل المفرط وقد انخفض المخزون السمكي إلى  %7من حجم المخزون مكتمل النمو ،كما تتعرض أسماك
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الهامور والشعري لالستغالل المفرط أيضا ً حيث وصل حجم المخزون إلى  %12و %13من حجم المخزون المكتمل النمو .ويبلغ المستوى
المستدام من هذين النوعين بين  %30و ،%40في حين أن حالتهما الحالية تشير إلى أنهما يتعرضان لالستغالل المفرط بشدة .كما تشير
الدراسات أن أسماك الهامور ،الذي تبلغ دورة حياته أكثر من عشرين عاما ً ،فإنه ينمو فقط إلى عمر ثماني سنوات على الحد األقصى،
ومما يثير القلق أكثر أن البيانات التي تم جمعها حول أسماك الفرش تشير إلى أن عدداً قليالً فقط من األسماك مكتملة النمو يعيش حتى
يصل لعمر أكثر من عامين ،رغم أن مدى العمر المتوقع له يبلغ أكثر من  30عاما ً في الخليج العربي.
في بحر عمان ،أجريت مسوحات لتقييم الكتلة الحيوية لألسماك القاعية في شهري مايو وديسمبر من عام  ،2017وقد استندت تقديرات
الكتلة الحيوية على المصيد باستخدام الشباك بطريقة الجرف القاعي من سبع محطات باستخدام أسلوب المنطقة الممسوحة والمسوحات
الصوتية .وقد قورنت النتائج بالمسوحات السابقة على ساحل بحر عمان في عامي  2003و 2012وأشارت النتائج أيضا ً إلى أن المصايد
السمكية تتعرض لالستغالل المفرط .وقد قدرت المسوحات السابقة كثافة الكتلة الحيوية للساحل الشرقي لدولة اإلمارات بأنها 1735
كجم/كم 2في  ،2002-2001و 529كجم/كم 2في عام  ،2012و 1221كجم/كم 2في عام .2017
باإلضافة إلى نتائج المسوحات بشأن تقييم موارد المصايد السمكية التي أجريت في مياه الخليج العربي وبحر عمان ،فإن المسوحات التالية
التي أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي والسلطات المختصة في مختلف ربوع دولة اإلمارات على مدار الستة
عشر عاما ً الماضية تؤكد حالة المصايد السمكية في دولة اإلمارات.
 أظهرت ثالث دراسات مستقلة أجريت على مدى  16عاما ً في مياه أبوظبي ،التي تمثل نحو  %72من مياه الخليج العربي في
دولة اإلمارات ،أن ما ال يقل عن  12نوعا ً قد تم صيدها بمعدالت تتجاوز مستويات االستدامة .وتمثل هذه البيانات أيضا ً حال
المصايد السمكية في الخليج العربي لدولة اإلمارات العربية المتحدة نظرا ً ألن غالبية إمارة أبوظبي تقع في منطقة الخليج العربي
البحرية ،وتشير الدراسات إلى أن العديد من الصيادين من اإلمارات األخرى يمارسون الصيد في مياه أبوظبي.
 تمثل األنواع الــ  12المستغلة استغالالً مفرطا ً ما يقرب من  %73من الصيد التجاري ،و %85من إيرادات المصايد التجارية.
باإلضافة إلى األنواع الشهيرة مثل الهامور ،والشعري ،والفرش ،والكنعد ،تضمنت هذه األنواع المستغلة استغالالً مفرطا ً أسماك
أخرى مثل الذيلي ،والزريدي ،والجش أم الحال ،وقابط ،والصافي العربي ،والكوفر ،وشنينو ،ومرجان.
 أظهرت التقييمات التي قامت بها وزارة التغير المناخي والبيئة الخاصة بجمع بيانات الحجم والطول بالمنطقة الشمالية والشرقية
من الدولة (باستثناء دبي والفجيرة) أن حالة هذه األنواع في هذه المناطق تؤيد النتائج التي وصلت إليها إمارة أبوظبي.
 الدراسة التي أجرتها هيئة البيئة  -أبوظبي في عام  ،2011والتي قارنت بين وفرة أسماك الشعاب المرجانية داخل المناطق
المحمية في أبوظبي وخارجها ،خلُصت إلى أن الشعاب المرجانية خارج المناطق المحمية لديها نسبة أقل بحوالي  %20من
األسماك مقارنة بما يتوفر في المناطق المحمية.
 في الفترة  ،2003-2002قامت هيئة البيئة  -أبوظبي بإجراء مسح لتقييم موارد المصايد السمكية في مياه الخليج العربي في
اإلمارات العربية المتحدة ،وأشارت المخرجات إلى أنه في ذلك الوقت كانت موارد المصايد السمكية القاعية تشكل حوالي %19
من الكتلة الحيوية البكر – أي أنه قبل  16عاما ً كانت المصايد السمكية مستغلة استغالالً مفرطا ً بالفعل.
 كما تم إجراء مسحين إضافيين بدول مجلس التعاون الخليجي بين عامي  1976و( 1979منظمة األمم المتحدة لألغذية
ص ّمما للبحث في منطقة الخليج بأكملها ،وتضمنا عدداً
والزراعة) وفي الفترة ( 2011-2010معهد الكويت لألبحاث العلمية) ُ
قليالً نسبيا ً من محطات أخذ العينات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وقد أشارت نتائج محطات العينات إلى انخفاض في
موارد األسماك القاعية.
يقدم تقرير حالة البيئة ( )2017الصادر عن هيئة البيئة – أبوظبي معلومات إضافية حول هذا الشأن.
 4.2قطاع المصايد السمكية
حافظ قطاع المصايد السمكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الذي يتألف من قطاعين فرعيين للصيد التجاري والترفيهي ،على
روابطه التقليدية ،وهو ذو طابع حرفي ،ويشمل نوعين من القوارب اللنشات (القوارب المزودة بمحركات) والطرادات (القوارب
الفايبرجالس ذات المحرك الخارجي) التي تعمل في مختلف أنحاء اإلمارات مستخدمة الوسائل التقليدية بما فيها القرقور (فخاخ
األسماك) ما عدا إمارة أبوظبي ،والغزل (الشباك الخيشومية) .وتُستخدم الحظرة التقليدية (مصيدة أسماك ثابتة باستخدام أوتاد خشبية)
بالقرب من الشاطئ في إمارة أبوظبي ،بينما تنحصر طريقة الصيد بالضغوة (شباك على الشاطئ) في بعض اإلمارات الشمالية
والشرقية (رأس الخيمة والفجيرة) .أما الحداق (الخطاف والخيط) فهو الطريقة التقليدية التي ت ُمارس عادة في القطاع الفرعي للصيد
الترفيهي في الدولة ،باإلضافة إلى الصيد بالبنادق البحرية الذي يكتسب شعبية في أوساط أبناء الجيل األصغر سنا ً.
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 1 .4 .2نظرة اقتصادية
من الناحية االقتصادية يساهم قطاع الصيد في دولة اإلمارات العربية المتحدة بحوالي  1.8( %0.12مليار درهم إماراتي) فقط من الناتج
المحلي اإلجمالي .بينما تستورد دولة اإلمارات  %72من منتجات المأكوالت البحرية ،وتسهم المصايد المحلية بنسبة  %27واستزراع
األحياء المائية بنسبة .%1
إن المساهمة االقتصادية لقطاع مصايد األسماك صغيرة نسبيا ً من حيث الناتج اإلجمالي للدولة ،إال أن األهمية الثقافية وارتباط أهل
دولة اإلمارات بالمصايد السمكية يفوقان األهمية االقتصادية بكثير.
 2 .4 .2نظرة اجتماعية
ووفقا ً للهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء ،يبلغ عدد الصيادين في الدولة  5262صيادا ً يملكون ما يقارب  5976قاربا ً ،وهناك أيضا ً
ما يقارب  20ألف قارب نزهة مسجل بالهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية (على الرغم من أن مسألة خروجها وممارستها
جميعا ً للصيد أمر غير معروف) ،م ما يشير إلى أن هذا القطاع الفرعي يسهم على مستوى دولة اإلمارات بنسبة كبيرة من ضغط
الصيد .تختلف نسبة تراخيص اللنشات والطرادات من إمارة إلى أخرى إال أن إجمالي  %90من تراخيص الصيد التجاري تخص
الطرادات ،و %10منها تخص اللنشات التقليدية.
 3 .4 .2مجتمع الصيد – التشجيع من أجل التغيير
تؤكد الدراسات االجتماعية واالقتصادية أن المصايد السمكية مستغلة استغالالً مفرطا ً .وفي المسح االقتصادي واالجتماعي لمجتمع
الصيادين في اإلمارات العربية المتحدة ( ،)2015اتفق أكثر من  %80من الصيادين األكثر خبرة في جميع أنحاء اإلمارات على أن
المصايد السمكية قد است ُغلت استغالالً مفرطا ً وانخفض المخزون انخفاضا ً ملحوظا ً ،مع سردهم حكايات عن استخدام "قراقير قليلة"
في الماضي كانت تصطاد "أسماكا ً كثيرة" ،والحاجة إلى استخدام "الكثير جدا ً" من القراقير اآلن ،لصيد "القليل من األسماك".
وأوضح المسح وجود دافع في أوساط الصيادين إلحداث تغيير في هذا القطاع.
كما أكد المسح أن الصيادين في القطاع التجاري يتقدمون في السن (فمتوسط أعمارهم حوالي  50عاما ً) ،مع عدم اهتمام الجيل األصغر
بالصيد كمهنة.
ومع االنتهاء من المسح االجتماعي االقتصادي ،وتأكيده للنتائج التي توصلت اليها الدراسات العلمية ،مما يثبت الحاجة الملحة إلى
إحداث تغيير في قطاع المصايد السمكية.
 4 .4 .2أثر المصايد السمكية المستغلة استغالالا مفرطا ا
تتنوع اآلثار المترتبة على المصايد السمكية المستغلة استغالالً مفرطا ً بين آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية ،وتمتد إلى قلب التراث الثقافي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ حيث إن صيد األسماك والقدرة على مواجهة التحديات في المجال البحري هما أمران من صميم الثقافة
اإلماراتية .كما يمثل الوضع الحالي للمصايد السمكية تحديا ً لدولة اإلمارات ،لضمان استمرار بقاء هذا المورد لألجيال القادمة.
وهناك آثار اجتماعية واقتصادية أخرى ،إذ تتعرض فرص العمل في هذا القطاع للخطر ،مع فقدان القيمة الترفيهية والفرص السياحية.
ومن الناحية البيئية ،تشمل هذه اآلثار تراجع وظيفة هذا القطاع في النظام البيئي ،وهو ما قد يكون له آثار بعيدة المدى على المجال البحري
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 5.2إدارة المصايد السمكية
 1 .5 .2السعي وراء تحقيق أفضل الممارسات إلدارة المصايد السمكية
على مدى السنوات الست عشرة الماضية ،نُفذت حزمة من اإلجراءات والتدابير اإلدارية المتوافقة مع المعايير الدولية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة على المستوى االتحادي والمستوى المحلي ،وشملت:
 تطبيق نظام تراخيص للصيد التجاري (القرقور ،والغزل ،والحظرة ،والضغوة ،والبحور ،والحالق) ،وللصيد الترفيهي ،بما
في ذلك وقف إصدار رخص صيد جديدة لمنع التوسع في االستغالل المفرط للمصايد السمكية.
 تقسيم المحميات البحرية لمناطق مختلفة وذلك بتحديد بعض المناطق التي يمنع الصيد بها نهائيا.
 تحديث القانون االتحادي رقم  23لعام  1999والئحته التنفيذية استجابة للتحديات الجديدة ،وكذلك ما طرأ من تغيرات مثل
تنظيم إجراءات الحصول على نائب النوخذة.
 تنظيم استخدام معدات الصيد ،بما في ذلك القيود المفروضة على عدد ومواصفات معدات الصيد المستخدمة ،وعلى وجه
الخصوص:
 حظر أساليب الصيد غير المستدامة والتي تشمل :الصيد بالشباك باستخدام طريقة الجرف القاعي والشباك العائمةواستخدام الخيوط األحادية في الشباك ،واستخدام الشباك في الصيد الترفيهي
 على المستوى االتحادي تم تنظيم حجم القراقير لمنع الصيادين من استخدام القراقير الصغيرة التي تستهدفاألسماك الصغيرة
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حددت هيئة البيئة – أبوظبي حد لعدد القراقير المسموح باستخدامها ليكون  125قرقور لكل اللنش وكما أنها
حظرت استخدام القراقير على الطرادات منذ عام  2003في إمارة أبوظبي
طبقت هيئة البيئة – أبوظبي نظام الرقامة على معايير القراقير لمنع "الصيد الشبحي" وصيد صغار األسماك في
إمارة أبوظبي

 تحديد حظر موسمي لحماية األسماك أثناء موسم تكاثرها (على سبيل المثال ،أسماك الصافي ،والشعري ،والكنعد ،والبدح)
 فرض حدود للحد األدنى ألطوال األسماك المسموح بصيدها وتسويقها ،وتعزيز التشريعات االتحادية الخاصة بمصايد األسماك
رغم الجهود المبذولة في إطار السعي لتطبيق أفضل الممارسات إلدارة المصايد السمكية على المستوى االتحادي والمستوى المحلي ال
يزال االستغالل المفرط للمصايد السمكية مستمراً.
 2 .5 .2استكمال برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ()2018 - 2015

في عام  ،2015ونظرا ً للحالة التي وصلت إليها المصايد السمكية في دولة اإلمارات ،عقدت كل من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة
البيئة  -أبوظبي شراكة لتأسيس برنامج المصايد السمكية المستدامة في دولة اإلمارات ( ،)2018-2015وهي خطة شاملة مدتها أربع
سنوات تتمثل رؤيتها في الوصول إلى "مصايد سمكية مستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة" وتحقيق نتائج مرجوة على المستوى
الوطني لقطاع مصايد سمكية مستدام بيئيا وقابل لالستمرار اقتصاديا ً ومسؤول اجتماعيا ً .يمثل البرنامج أولوية استراتيجية ويشتمل على
أهداف دولية (اتفاقية التنوع البيولوجي"،أيتشي") وأهداف وطنية .ويتمثل الهدف البيئي الرئيسي للبرنامج في الوصول إلى أن يكون %70
من المصيد السمكي من األنواع المستدامة والتي تكون فوق الحد المستدام الذي يبلغ  .%30يتألف البرنامج من تسعة مشاريع ويوضح
الجدول  2األنشطة الرئيسية لها وكذلك نتائجها.
الجدول  :2نتائج برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة
نتائج البرنامج
ملخص المشروع
مشاريع برنامج المصايد
السمكية المستدامة لدولة
اإلمارات
 oتطوير خطة وطنية متكاملة ألبحاث ورصد المصايد
يتضمن هذا المشروع
برنامج البحث العلمي
السمكية في دولة اإلمارات
تطوير برنامج بحثي
الرقم التعريفي للمشروع:
 oإقامة ورش عمل مع المؤسسات البحثية العلمية والحكومية
متكامل على مستوى
FISH1
في دولة اإلمارات لمنح األولوية ألبحاث المصايد السمكية
دولة اإلمارات بأكملها
المستقبلية بما يتفق مع أفضل الممارسات.
لدعم ورصد التقييم
 oتطبيق خطة تتضمن برامج أعمال بحثية مستقبلية مع
المستقبلي للمخزون
مراعاة تكاملها وتنسيقها لمختلف أنحاء دولة اإلمارات عن
السمكي وقياس مدى
طريق الجهات والجامعات الحكومية
فعالية إجراءات إدارة
 oالدراسات العلمية اإلضافية التي تم إجراؤها ستدعم متخذي
المصايد السمكية.
قرارات المصايد السمكية من خالل تعميق فهمهم للمصايد
السمكية ،والنظام البيئي للمساعدة في وضع سياسات
مستنيرة إلدارة المصايد السمكية
 oتم إعداد وتحديث القرارات المتعلقة بالمصايد السمكية أو
تضمن المشروع
مراجعة التشريعات
مازالت قيد اإلعداد
مراجعة القوانين
والسياسات
 oامتدت التحديثات التشريعية لتشمل تحديث القانون االتحادي
واللوائح الحالية
الرقم التعريفي للمشروع:
رقم  23لسنة  1999والئحته التنفيذية وإصدار التشريعات
(والمقترحة) وإجراء
FISH2
الخاصة بحظر الصيد في موسم التكاثر ألسماك الشعري
تحليل الثغرات وتحديث
والصافي ،ووضع تشريعات للحد األدنى لألطوال المسموح
القوانين القائمة لوضع
بصيدها وفقا التصنيفات العلمية ألنواع األسماك ،وكذلك
األساس التنظيمي
تنظيم تراخيص قوارب الصيد والقرارات الخاصة بالصيد
لتحقيق األهداف
بطريقة الضغوة والحظرة.
االستراتيجية للمصايد
 oوضع أطر وطنية للمصايد السمكية وقطاع استزراع األحياء
السمكية.
المائية
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تضمن المشروع مسحا ً
برنامج المسوحات
االجتماعية االقتصادية (الرقم اجتماعيا ً اقتصاديا ً
التعريفي للمشروع FISH3 :ودراسة استقصائية
للمعارف التقليدية ،حيث
) ،ومسح المعارف التقليدية
جمع المشروع المعارف
(الرقم التعريفي للمشروع:
التقليدية المتاحة حول
)FISH8
أساليب الصيد والمصايد
السمكية ،وكذلك البيانات
االجتماعية واالقتصادية
من مختلف أنحاء دولة
اإلمارات ثم عمل على
تحليلها وتلخيصها
لمساعدة أصحاب
المصلحة والشركاء في
عملية صنع القرار.

الرصد والتحكم والرقابة
الرقم التعريفي للمشروع:
FISH4

تخطيط إدارة مصايد األسماك
الرقم التعريفي للمشروع:
FISH5

استراتيجية االتصال للمصايد
السمكية
الرقم التعريفي للمشروع:
FISH6
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o

o
o
o

أجريت مقابالت مع أكثر من  300من مالك القوارب
والعاملين عليها في مختلف أرجاء اإلمارات ،شمل ذلك 60
من الصيادين األكثر خبرة في البالد.
تم التوصل إلى فهم شامل آلراء الصيادين عن التغيرات التي
طرأت على المصايد السمكية ،ومناقشة مشاكل إدارة
المصايد السمكية ،وآراء الصيادين حول اإلدارة المستقبلية
والجوانب االجتماعية واالقتصادية لمجتمع الصيادين
تم تصوير معظم المقابالت مع الصيادين من أصحاب
الخبرة ،بعد الحصول على إذنهم ،مع توفير فيديو حول
المعارف التقليدية الخاصة بالصيد في دولة اإلمارات
شكلت هذه المقابالت أساس تصوير فيلم وثائقي تحت عنوان
"بحرنا تراثنا".
حظيت عملية إشراك أصحاب المصلحة بتقدير محلي كبير
باعتبارها مثاالً على التميز من قبل مقيمي التميز في حكومة
أبوظبي في التقييم األخير لهيئة البيئة – أبوظبي ،وكذلك
على الصعيد العالمي .كما قامت الهيئة بوضع دليل
إرشادي حول دمج المسوحات الخاصة بصيد األسماك في
سياسات المصايد السمكية بالتعاون مع االتحاد الدولي لحفظ
الطبيعة.
استكمال دراسة عن احتياجات إنفاذ قوانين المصايد السمكية
والشروع في تطبيقها من خالل تطوير دليل إرشادي لتحسين
التكاتف والتعاون وإنفاذ قوانين المصايد السمكية.

عمل هذا المشروع على
تقييم وتحسين األهداف
االستراتيجية لرصد
المصايد السمكية
والتحكم فيها والرقابة
عليها ،وتحديد أولويات
الرصد والتحكم والرقابة
من خالل رؤية شاملة
تتمثل في نظام شامل
للرصد والتحكم والرقابة
البرية والبحرية.
 oالمقارنة المرجعية للتدابير اإلدارية للمصايد السمكية لكل من
يتضمن هذا المشروع
الصيد التجاري والترفيهي ومقارنتها بالمناهج واألساليب
المقارنة المرجعية
المتبعة في المناطق والدوائر األخرى.
لإلجراءات اإلدارية بما
يتناسب مع وضع
المصايد السمكية في
دولة اإلمارات مقارنة
بالمقاييس الدولية.
 oاستكمال استراتيجية اتصال شاملة للتأكد من أن جميع
يتضمن هذا المشروع
الشركاء وأصحاب المصلحة على دراية بتحديات إدارة
وضع وسائل اتصال
المصايد السمكية والبرنامج وكيفية إشراكهم في التعامل
واضحة فيما يتعلق بحالة
معها.
المصايد السمكية،
والوعي ببرنامج
المصايد السمكية
المستدامة لدولة
اإلمارات وتطبيق
توصيات المشروع.
o
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مسح تقييم الموارد السمكية
الرقم التعريفي للمشروع:
FISH7

إدارة المعلومات
الرقم التعريفي للمشروع:
FISH9
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 oاالنتهاء من المسح الشامل لتقييم الموارد السمكية القاعية في
استكمال مسح تقييم
مياه دولة اإلمارات ،والذي استعرضت نتائجه في القسم .2
الموارد السمكية للوقوف
 oيتضمن هذا جمع عينات من األسماك للدراسة وعينات
على حالة المخزون
الحمض النووي وتقييم المخزون السمكي لعشرين نوع.
السمكي لألنواع القاعية
الرئيسية في مياه دولة
اإلمارات
 oتصميم وتطوير برنامج لجمع بيانات إنزال األسماك وبيانات
حدد هذا المشروع
جهد الصيد إلمارة أبوظبي
احتياجات إدارة
 oإقامة ورش عمل لبناء القدرات بشأن تصميم وإدارة برامج
معلومات المصايد
جمع وتحليل بيانات المصايد السمكية ،في أبوظبي
السمكية مع التركيز على
تحسين مشاركة البيانات  oتمت مراجعة وتعديل البرنامج الحالي لجمع البيانات ،إلنتاج
قطاع استزراع األحياء المائية
بين األنظمة والهيئات
والمستخدمين لمعلومات
المصايد السمكية.

يمثل برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة اإلمارات مراجعة شاملة لقطاع المصايد السمكية ،وقد قدم فهما ً حديثا ً للمصايد السمكية
ووضع بعض اللبنات األساسية لتحقيق مصايد سمكية مستدامة بحلول عام  ،2030كما أتاح البرنامج تدشين هذا اإلطار القائم على
أفضل المعلومات المتاحة.
 6.2المصايد السمكية المستدامة – أولوية استراتيجية
يعد الوصول إلى المصايد السمكية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة أولوية استراتيجية وطنية وضمن إطار خطة العمل
لالستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في الدولة ( .)2021-2014وعند وضع األهداف الوطنية لعام  2030تم األخذ باالعتبار برامج
وأهداف خطة عمل االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والتي تتمثل أهدافها في التالي:





الهدف  :2.1بحلول عام  ،2021يكون قد تم دمج قيم التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط وصنع القرار
الهدف  :1.2بحلول عام  ،2021يكون قد تم تقييم ومراقبة حالة واتجاه عناصر التنوع البيولوجي الرئيسية بالدولة وربطها
بعملية صنع القرار
الهدف  :2.2بحلول عام  ،2021يتم االخذ بعين باالعتبار الممارسات والمعارف واالبتكارات التقليدية ذات الصلة بالحفظ
واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي عند تطوير السياسات والتشريعات المحلية والوطنية
الهدف  :1.4بحلول عام  ،2021يدار بشكل مستدام ما ال يقل عن  %70من الموارد البحرية الحية الهامة والمعرضة
لالستنزاف

كما يعد تحقيق الهدف  1.4بحلول عام  2021تحديا ً ،نظرا ً ألن حدوث تغييرات على إدارة المصايد السمكية يستغرق فترة زمنية طويلة
تمتد على دورة حياة األسماك وذلك لمالحظة التغييرات .ولهذا السبب فإن هذا اإلطار يمتد حتى عام  ،2030وهو ما يمنح المصايد السمكية
الرئيسية الوقت الكافي للتعافي؛ ويوضح القسم  5أهداف اإلطار في  .2030وباإلضافة إلى األهداف المذكورة أعاله ،تشمل سياسة التنويع
الغذائي واستراتيجية تنفيذها ( )2017مجموعة كبيرة من اإلجراءات التي تهدف إلى دعم وتعزيز األمن الغذائي المستدام في دولة
اإلمارات ،وهذا يشمل مبادرات خاصة بالمصايد السمكية وقطاع استزراع األحياء المائية.
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 . 3بيان اإلطار
بيان اإلطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة:
تسعى وزارة التغير المناخي والبيئة ،بالتعاون مع هيئة البيئة  -أبوظبي والسلطات المختصة والشركاء ،إلى تحقيق رؤية اإلطار
الوطني للمصايد السمكية المستدامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،الستعادة المخزون السمكي الرئيسي إلى الحدود المستدامة
بحلول عام .2030
هذا اإلطار:
 يؤكد التحدي الحالي الذي تواجهه موارد المصايد السمكية بالدولة كونها مستغلة استغالالً مفرطا ً.
 يؤكد الحل المتمثل في سعي وزارة التغير المناخي والبيئة للوصول إلى مصايد سمكية مستدامة مع تحقيق غاية اإلطار
المتمثلة في قطاع صيد مستدام بيئيا ً وقابل لالستمرار اقتصاديا ً ومسؤول اجتماعيا ً.
 مبني على التقدم في إدارة المصايد السمكية الذي أحرزته وزارة التغير المناخي والبيئة ،وهيئة البيئة – أبوظبي والسلطات
المختصة األخرى ،وكذلك ما حققه برنامج المصايد السمكية المستدامة ،ويسعى إلى تحقيق أفضل الممارسات في إدارة
المصايد السمكية على المستوى الوطني والمحلي ،وفي سياق التغير المناخي
يبين كيف سيتم السعي لتحقيق مصايد سمكية مستدامة

 1.3كيفية الوصول لمصايد سمكية مستدامة
سيتم السعي لتنفيذ إطار المصايد السمكية المستدامة من خالل استكمال اإلجراءات والخطوات التالية:
 الخطوة  :1تطبيق اإلجراءات والتدابير اإلدارية بما يتناسب مع حالة المصايد السمكية
تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة ،بالتعاون مع هيئة البيئة  -أبوظبي والسلطات المختصة ،بوضع و تطبيق حزمة من اإلجراءات و
التدابير اإلدارية والتي من شأنها إعادة بناء المخزون السمكي بحلول العام  .2030ستسعى هذه اإلجراءات والتدابير اإلدارية إلى تحقيق
األهداف االستراتيجية التالية:
 )1تقليل الضغط على المصايد السمكية
 )2تطوير أبحاث وبرامج استزراع األحياء المائية لدعم تحسين المخزون السمكي
 )3تعزيز المخزون السمكي
ست ُطرح هذه التدابير في خطط إدارة المصايد السمكية لألسماك القاعية والسطحية بحسب المنطقة.
 الخطوة  :2إعادة تأهيل موائل المصايد السمكية
تلتزم وزارة التغير المناخي والبيئة بإعادة تأهيل موائل المصايد السمكية عن طريق استزراع الشعاب المرجانية ،وتثبيت الكهوف
االصطناعية بهدف حماية التنوع البيولوجي وتعافي المصايد السمكية.
يوفر القسم " :1.4تنفيذ اإلطار" المزيد من التفاصيل.
 2.3أهداف اإلطار في 2030
تتمثل أهداف اإلطار فيما يلي:
الهدف  :1البيئة
 الهدف  :1.1متوسط حجم المخزون السمكي مكتمل النمو :إعادة بناء مخزون األسماك القاعية التي تتعرض لالستغالل
المفرط إلى الحد األدنى لالستدامة .وسيتم قياس هذا المؤشر بالزيادة الملحوظة في حجم المخازين السمكية مكتملة النمو
لألنواع الثالثة القاعية الرئيسية (الهامور والشعري والفرش) وذلك وفقا ً لتقييم كميات المصيد في مواقع اإلنزال سنويا ً،
بهدف رفع النسبة من  %6.6في عام  2017إلى  %30في عام .2030
 الهدف  :2.1مؤشر المصيد من مصايد األسماك المستدامة :يقيس المؤشر نسبة كمية األسماك المستدامة من المصيد
الكلي في مواقع محددة وفقا ً للتقديرات السنوية .وسيتم احتساب المؤشر بالزيادة في نسبة المؤشر  %8.4في عام 2017
إلى تحقيق مستهدف  %70في عام .2030
ً
وست ُستخدم هذه المؤشرات البيئية لمراقبة حالة األنواع الرئيسية لألسماك المستغلة تجاريا في مياه دولة اإلمارات من أجل توفير
األساس العلمي لوضع السياسات واللوائح إلدارة المصايد السمكية.
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الهدف  :2المؤشر االجتماعي واالقتصادي
الهدف  :2رضا الشركاء وأصحاب المصلحة عن إدارة المصايد السمكية والذي سيتم قياسه من خالل إجراء مسح

على فترات زمنية منتظمة ممتدة على المدى الزمني لإلطار.
وسوف يُستخدم المؤشر االجتماعي واالقتصادي لمراقبة مستوى رضا الشركاء وأصحاب المصلحة المحددين في الجدول  1من
هذا اإلطار.
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 .4تنفيذ اإلطار
 1.4آليات التنفيذ
تعد آليات التنفيذ التالية ،التي تهدف لتحقيق الخطوات واألهداف المذكورة ،عنصرا ً أساسيا ً لتحقيق هذا اإلطار:
الجدول  :3آليات تنفيذ اإلطار
آليات التنفيذ
خطوات تنفيذ اإلطار
الخطوة  :1تطبيق اإلجراءات و
التدابير اإلدارية بما يتناسب مع
حالة المصايد السمكية

الخطوة  :2إعادة تأهيل موائل
المصايد السمكية

آليات تنفيذ الخطوتين  1و :2وضع وتنفيذ اإلجراءات والتدابير اإلدارية التي تدعم تعافي
المصايد السمكية مع السعي لتحقيق األهداف االستراتيجية للتدابير اإلدارية التالية وتقييم
أدوات إدارة المصايد السمكية التالية:
 الهدف االستراتيجي  :1تقليل الضغط على المصايد السمكية
 تعزيز إنفاذ لوائح وتشريعات المصايد السمكية القائمة ،ال سيما فيما يتعلق
بضرورة وجود نوخذة إماراتي على القوارب (المادة  31من القانون االتحادي
المعدل لبعض أحكام القانون االتحادي رقم  )1999( 23والالئحة التنفيذية (القرار
الوزاري رقم  21لعام )2018
 اإلغالق الموسمي للمصايد السمكية المستغلة استغالالً مفرطا ً
 تنظيم أنواع المعدات التي تساهم في االستغالل المفرط لموارد المصايد السمكية
 استمرار وقف إصدار تراخيص صيد جديدة
 دراسة وقف صيد األنواع التي تتعرض لالستغالل المفرط أو وقف أساليب الصيد
غير االنتقائية
 تنظيم المصايد السمكية الترفيهية
الجهات القيادية :وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المختصة
اإلطار الزمني :البدء من تاريخ سريان اإلطار مع تنفيذ اإلجراءات األساسية في عام
2019
 الهدف االستراتيجي  :2تطوير أبحاث وبرامج استزراع األحياء المائية لدعم
تحسين المخزون السمكي
 وضع األطر والسياسات واللوائح والمدونات السلوكية الالزمة لدعم تطوير قطاع
استزراع أحياء مائية مستدام بهدف تحسين وضع المخزون السمكي
الجهات القيادية :وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المختصة
اإلطار الزمني :البدء من تاريخ سريان اإلطار مع تنفيذ اإلجراءات األساسية في عام
2019
 الهدف االستراتيجي  :3تعزيز المخزون السمكي
 إعادة تأهيل موائل الموارد السمكية من خالل استزراع الشعاب المرجانية ،وتثبيت
الكهوف االصطناعية بهدف حماية التنوع البيولوجي وتعافي المصايد السمكية،
باإلضافة لسبل تعزيز المخزون السمكي األخرى.
الجهات القيادية :وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المختصة
اإلطار الزمني :قيد التنفيذ ويستمر من تاريخ سريان اإلطار.

 2.4الموارد الالزمة لدعم هذا اإلطار
لدعم تحقيق وتنفيذ هذا اإلطار ،يجب توفير التالي:
 التزام الشركاء بتحقيق المصايد السمكية المستدامة ،وإتاحة الفرصة لتعافي المخزون السمكي
 وضع وتنفيذ خطط إدارة المصايد السمكية بحسب القطاع والمنطقة والمصايد السمكية
 وضع وتنفيذ خطط استزراع األحياء المائية بغرض تحسين المخزون السمكي
 إصدار وإنفاذ القرارات الخاصة بتطبيق اإلجراءات والتدابير اإلدارية
 إعداد دليل تدريبي لجهات إنفاذ القانون على البر وفي البحر
 تنفيذ خطة البحث العلمي للمصايد السمكية
 جمع بيانات شاملة عن المصايد السمكية في جميع أنحاء دولة اإلمارات
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 .5تحليل اإلطار
 1.5مميزات اإلطار
تتمثل الفائدة الرئيسية لهذا اإلطار في اإلقرار علنا ً بالوضع الحالي للمصايد السمكية وهو أنها "مستغلة استغالالً مفرطا ً" ووضع الخطوات
الالزمة لتحقيق "التعافي" للمصايد السمكية وإدارتها بصورة مستدامة .وتتمثل الفوائد االجتماعية في جعل جميع الشركاء يشعرون بأنهم
على دراية وإطالع ومشاركون فعالون في قطاع المصايد السمكية وتوجيه هذا اإلطار ،وتشمل فائدة اإلطار االقتصادية تحسين الفرص
السياحية والتجارية عن طريق زيادة محتملة في حجم المخزون مستقبالً وبالتالي:
 يمثل هذا اإلطار استجابة لحالة المصايد السمكية
 ويعتمد على األدلة العلمية ويتبع أفضل الممارسات في إدارة المصايد السمكية على المستويين االتحادي والمحلي ،استناداً إلى
الحالة المدروسة علميا ً ألنواع األسماك.
 يسعى إلى تحقيق مصايد سمكية مستدامة من خالل التعاون بين السلطات االتحادية والمحلية.
 يتميز بالشمولية ،ويقر بأن جميع الشركاء بحاجة إلى المشاركة في السعي لتحقيق مصايد سمكية مستدامة :الصيادون
الترفيهيون ،والصيادون التجاريون ،وتجار الجملة ،وتجار التجزئة والمستهلكون.
 يسعى توجه اإلطار إلى تحقيق التوازن بين األهداف البيئية واالجتماعية واالقتصادية ،بينما يتعافى المخزون السمكي.
باختصار ،فإن الحالة العلمية للمصايد السمكية والظروف االجتماعية واالقتصادية وكون المصايد السمكية أولوية استراتيجية تبرر
توجه هذا اإلطار.
 2.5تحقيق معايير اإلطار
هذا اإلطار:
 خطوة نحو تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي %70 :من المصيد الكلي يكون من األسماك المستدامة أي
فوق حد االستدامة البالغ .%30
 مقبول اجتماعيا ً/ثقافيا ً :الحفاظ على العنصر الثقافي (التراث) ألنشطة الصيد ،بما ال يتعارض مع احتياجات االستدامة البيئية،
هو أحد أهداف هذا اإلطار.
 يسعى ألن تكون عملية صناعة القرار مدروسة :السعي لتحقيق مصايد سمكية مستدامة وجمع المعلومات العلمية والبيانات
االجتماعية واالقتصادية للشركاء ،مما يساهم في عملية صناعة القرار.
 يعتبر خطوة نحو تحقيق اإلنصاف بين األجيال وأهداف الحكومة الخاصة باألمن الغذائي بنطاقها األوسع :من خالل اإلقرار
بشفافية بالتحديات التي تواجه إطار المصايد السمكية والسعي إلى تحقيق المصايد السمكية المستدامة ،من المرجح أن يتحقق
أي الجمهور والقطاع الخاص والحكومي  -يدركون حالة المصايد
اإلنصاف بين األجيال واألمن الغذائي؛ ألن جميع الشركاء – ْ
السمكية وأن جميع الشركاء سيتعين عليهم أن يكونوا جزءا ً من الحل.
 قائم على أسس علمية :هذا اإلطار استجابة ألفضل العلوم المتاحة ،حيث تم االنتهاء من مسح تقييم موارد المصايد السمكية،
التي ترشد التدابير اإلدارية في المستقبل.
 متسق مع النُ ُهج الدولية :تستخدم أفضل الممارسات العالمية حد االستدامة البالغ  %30كهدف قياسي للمخزون السمكي
المستدام.
 يحقق الجانب االقتصادي :يعد الحفاظ على العنصر التجاري لمصايد األسماك أحد أهداف اإلطار ،والذي يتناسب مع تحقيق
األهداف البيئية واالجتماعية.
 يقترح مشاركة الشركاء في نتائج البرنامج :يشترك جميع الشركاء المعنيون في السعي لتحقيق المصايد السمكية المستدامة.
 .6مراجعة اإلطار
ً
تتم مراجعة هذا اإلطار بصورة سنوية بحسب التقدم ال ُمحرز في تحقيق األهداف ،مع مراجعة اإلطار كامال في عام .2030

16

بالشراكة مع

برعاية وإعداد

 المراجع.7
 مراجع مختارة1.7
مراجع قانونية دولية
Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Sharks (2010).
Convention on Biological Diversity, Conference of the Parties. Strategic Plan for Biodiversity (2011-2020)
(Aichi, 2010).
Dugong Memorandum of Understanding (2007).
Declaration on illegal, unreported and unregulated fishing (Rome, 2005).
International Plan of Action to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing
(Rome, 2001).
Declaration on Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem (Reykjavik, 2001).
Marine Sea Turtle Memorandum of Understanding (2001).
International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of Seabirds in Longline Fisheries (FAO,1999).
International Plan of Action for Conservation and Management of Sharks (FAO, 1999).
International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity (FAO, 1999).
Declaration on the Implementation of the Code of Conduct for Responsible Fisheries (Rome, 1999).
United Nations Fish Stocks Agreement (1995).
Declaration and Plan of Action on the Sustainable Contribution of Fisheries to Food Security (Kyoto,
1995).
United Nations Food and Agriculture Organisation Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995).
Convention of Biological Diversity and Agenda 21 (1992).
Declaration of the International Conference on Responsible Fishing (Cancun,1992).
United Nations Convention on the Law of the Sea (1982).

17

بالشراكة مع

برعاية وإعداد

مراجع إقليمية
Convention on Conservation of Wildlife and their Natural Habitats in the Countries of the Gulf
Cooperation Council (Muscat, 2001)
Protocol on the Control of Marine Trans-boundary Movements and Disposal of Hazardous Wastes and
Other Wastes (1998).
Protocol for the Protection of the Marine Environment against Pollution from Land-Based Sources (1990).
Protocol concerning Marine Pollution resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf
(1989).
Kuwait Regional Convention for Co-operation on the Protection of the Marine Environment from
Pollution (Kuwait Convention) (1978).
Protocol concerning Regional Co-operation in Combating Pollution by Oil and Other Harmful Substances
in Cases of Emergency (1978).
The Action Plan for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Areas of Bahrain,
Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates (Kuwait, 1978).

مراجع اتحادية
Draft UAE National Biodiversity Action Plan (2014-2021).
Ministerial Decree No. (18) of 2013 concerning the implementation of the schedule of prosecution
measures taken against violators of the Regulatory decisions specific to living aquatic resources and fish
resources.
Ministerial Decree No. (446) of 2012 concerning the restructuring of the Fisheries Regulation Committee
in Abu Dhabi Emirate.
Ministerial Decree No. (211) of 2012 concerning the prohibition of fishing and marketing of the Longtail
Silver Biddy (Badh).
Ministerial Decree No. (775) of 2010 pertaining to restructuring of the fishing Organising Committee in
the Emirate of Abu Dhabi.
Ministerial Decree No. (542) of 2008 concerning the regulation of sharks.
Federal law No. (24) of 1999 for the protection and development of the environment.
Ministerial Decree No. (261) of 2003 capping the number of licenses of tarad and lansh fishing boats.
Ministerial Decree No. (21) of 2018 for issuing the executive by-law of the Federal Law No.23 and its
amendments.
Federal Law No. (23) of 1999 concerning the exploitation, protection and development of living aquatic
resources in the UAE and its amendments.
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