المغفور له الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان
تغمده اهلل بواسع رحمته
""وبالن�سبة لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ،ال يعتبر مو�ضوع حماية البيئة مجرد �شعار،
�أو كلمات مجردة من �أي م�ضمون ،بل هو في الواقع جزء ال يتجز�أ من تاريخنا وتراثنا ونمط حياتنا،
لقد كنا وال نزال ملتزمين بمبد أ� التعاي�ش بين الإن�سان والطبيعة"

صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
"ان حماية البيئة وتحقيق التنمية الم�ستدامة في دولة االمارات العربية المتحدة لي�سا ترف ًا فكري ًا �أو اهتمام ًا �سطحي ًا ،و�إنما هما واجب
وطني له جذوره العميقة ال�ضاربة في وجدان هذا ال�شعب ،وله �أطره الم�ؤ�س�سية ،وت�شريعاته المتكاملة ،و�آلياته المتطورة التي �أثبتت كفاءتها
وفاعليتها ومقدرتها على العطاء والتجدد"

صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
""�سيبقى الحفاظ على البيئة مبد أ� �أ�سا�سي ًا في برامجنا التنموية وم�شاريعنا الوطنية و�سيا�ساتنا الحكومية،
ومن حق الأجيال القادمة �أن يرثوا بيئة �صحية ونظيفة"
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حظيت حماية البيئة وتنميتها
في دولة الإمارات العربية
المتحدة بق�سط وافر من
االهتمام ،تواكب مع قيام
الدولة في عام  ،1971و�ش ّك ْلت
عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا في �سيا�ستها
التنموية.
وقد تطور االهتمام بالمحافظة
على البيئة �سنة بعد �أخرى ليواكب ال�ضغوط والتحديات البيئية،
التي نجمت عن العوامل الداخلية كالنمو ال�سكاني واالقت�صادي
وتغير ا�ستخدامات الأرا�ضي و�أنماط المعي�شة وعن العوامل
الخارجية كتغير المناخ وا�ستنزاف طبقة الأوزون ،وحققت
دولة الإمارات من خالل هذا التطور الكثير من الإنجازات على
�صعيد حماية البيئة ومواردها الطبيعية وعلى �صعيد التنمية
الم�ستدامة ،وقد انعك�س ذلك ب�شكل وا�ضح في �إن�شاء وتقوية
الأطر الم�ؤ�س�سية والت�شريعية المعنية بالبيئة والتنمية الم�ستدامة،
وفي مجموعة اال�ستراتيجيات والخطط والمبادرات البيئية �أو
وتج�سد
ذات ال�صلة بالبيئة على ال�صعيدين االتحادي والمحليّ ،
ذلك في التقدم المهم الذي �أحرزته الدولة في التقارير الخا�صة
بالم�ؤ�شرات البيئية العالمية.
ومع بداية مرحلة جديدة في م�سيرة العمل البيئي التي ترتكز ب�شكل
�أ�سا�سي على الإبداع واالبتكار وعلى ا�ستخال�ص درو�س الما�ضي
واال�ستفادة منها من �أجل الم�ساهمة في تحقيق ر�ؤية الإمارات
 2021والم�ستهدفات الرئي�سية في الأجندة الوطنية لهذه الر�ؤية،
ي�أتي تقرير حالة البيئة لر�صد الواقع البيئي وما يتعر�ض له من
�ضغوط ويواجهه من تحديات �آنية وم�ستقبلية ،وي�ستعر�ض التقرير
الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة تلك ال�ضغوط والتحديات،
�إ�ضافة �إلى ت�سليط ال�ضوء على �أهم اال�ستراتيجيات والخطط
والمبادرات الم�ستقبلية .وقد توخينا في عر�ض ذلك كله درجة
عالية من ال�شمول والدقة وال�شفافية ،ل ُي�ش ّكل هذا التقرير مرجع ًا
�أ�سا�سي ًا للمتخ�ص�صين والباحثين والمهتمين ،و�أداة مهمة ُي�ستند
�إليها في �صنع القرار وو�ضع ال�سيا�سات.
وي�ستعر�ض التقرير ،المكون من مقدمة و�ستة �أبواب ،خ�صائ�ص
الحياة االجتماعية واالقت�صادية و�أثر التطور االجتماعي

واالقت�صادي على الموارد البيئية في الدولة ،وما واكب ذلك
من تطوير لل�سيا�سات والإدارة البيئية .كما ي�ستعر�ض التقرير
مجموعة من الق�ضايا البيئية ذات الأولوية في دولة الإمارات
مثل :جودة الهواء ،والموارد المائية ،والموارد الأر�ضية وحجم
ال�ضغوط ،الطبيعية والب�شرية ،التي تعر�ضت لها هذه الموارد في
ال�سنوات الما�ضية والتحديات الم�ستقبلية.
وعلى الرغم من حر�ص فريق العمل على التزام مبادئ الدقة
وال�شفافية ،فال بد من القول �أن النق�ص في بع�ض المعلومات
والبيانات ،الناجم عن عوامل مختلفة كتعدد الم�صادر واختالف
�أدوات القيا�س ،كان من بين �أهم ال�صعوبات التي واجهت فريق
الإعداد ،وربما تكون قد �أثرت على جوانب محدودة من التقرير،
وهذا يقودنا �إلى الت�أكيد على �أهمية �إيالء عناية �أكبر لم�س�ألة
توفير المعلومات والبيانات وتوحيد طرق قيا�سها وجمعها واالبالغ
عنها ،م�ؤكدين ثقتنا في تجاوز هذه ال�صعوبات في التقارير
أ�سا�س لقاعدة بيانات بيئية قابلة
القادمة ،وتعزيز دور التقرير ك� ٍ
للنمو والتطوير.
�إن وزارة البيئة والمياه ،التي تت�شرف بو�ضع تقرير حالة البيئة
يدي القارئ الكريم ،لت�أمل ان ي�ضيف التقرير معلومات هامة
بين ّ
ومفيدة حول بيئة االمارات وتحديات الحفاظ عليها و تح�سينها.
ال زالت امامنا تحديات عديدة مع زيادة الطلب على الموارد
الطبيعية تدعونا للتفكير في طرق مبتكرة لمواجهة هذه
التحديات ،ويمكن القول ان محور االبتكار في العمل البيئي
�سيكون في الح�صول على االكثر مقابل االقل وفي ادارة مواردنا
الطبيعية بطرق اكثر ا�ستدامة.
و�أخير ًا ال ي�سعني �سوى �أن �أتقدم بال�شكر والتقدير لكافة ال�سلطات
البيئية المخت�صة والجهات المعنية في الدولة على تعاونها
ال�صادق مع فريق العمل وم�ساهمتها القيمة في التقرير ،وتخ�ص
بال�شكر برنامج االمم المتحدة للبيئة– المكتب االقليمي لغرب
ا�سيا ،كما �أ�شكر فريق العمل ،رئي�س ًا و�أع�ضاء ،على الجهد المميز
الذي تم بذله طوال مراحل اعداد التقرير.

د .راشد أحمد بن فهد
وزير البيئة والمياه
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الملخص التنفيذي:
�إن مو�ضوع حماية البيئة وتنميتها من المو�ضوعات الرئي�سية التي
حظيت دائم ًا باهتمام بالغ من جانب �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفه
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولةـ "حفظه اهلل" و�أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولةـ رئي�س
مجل�س الوزراءـ حاكم دبي "رعاه اهلل" .وقد برز هذا االهتمام
ب�شكل جلي في برامج وخطط التنمية ب�أبعادها المختلفة ،حيث
عملت الدولة على تحقيق التوازن بين ما تن�شده من نه�ضه
اقت�صادية واجتماعية وبين الحفاظ على البيئة في تجربة فريده
ت�ؤكد نجاح نموذج التنمية الم�ستدامة .وقد حققت دولة االمارات
بذلك مجموعة مهمة من الإنجازات البيئية التي �أهّ لتها الحتالل
مكانة مرموقة في هذا المجال على ال�صعيدين الإقليمي والدولي.
ي�أتي تقرير حالة البيئة لدولة االمارات العربية المتحدة
لي�ستعر�ض الواقع البيئي في الدولة ،وي�سلط ال�ضوء على التحديات
التي يواجهها العمل البيئي.
ويقدم التقرير معلومات هامة وق ّيمة عن حالة البيئة ،وت�شكل هذه
المعلومات �أداة مهمة لوا�ضعي ال�سيا�سات و�صناع القرار العاملين
في مجال التنمية الم�ستدامة ،وكذلك للمتخ�ص�صين والباحثين
والطالب والمهتمين بال�ش�أن البيئي ،ف�ض ًال عن م�ساهمته بتعزيز
الوعي البيئي لدى �شرائح المجتمع المختلفة .وبالإ�ضافة الى
ذلك ،ي�شكل هذا التقرير �أ�سا�س ًا لقاعدة بيانات قابلة للنمو
والتطوير مع التقارير القادمة.
يتكون التقرير من �سبعة �أبواب مق�سمة ح�سب المو�ضوع ،وذلك
على النحو التالي:

الباب االول :المقدمة
ي�شمل مقدمة عن دولة االمارات العربية المتحدة منذ ت�أ�سي�س
االتحاد في الثاني من دي�سمبر  ،1971بالإ�ضافة �إلى �شرح لموقع
الدولة وم�ساحتها وت�ضاري�سها .وي�شرح هذا الباب منهجية

 DPSIRالمعتمدة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،التي تم
ا�ستخدامها لإعداد التقرير ،والمبادئ التي ا�ستندت �إليها عملية
الإعداد.

البـ��اب الثان��ي :خصـائ��ص الـحيـ��اة
االجتماعية واالقتصادية
يتحدث الباب الثاني عن �أهم الخ�صائ�ص االجتماعية
واالقت�صادية للدولة ،وعن الخ�صائ�ص الديموغرافية والزيادة
الكبيرة لعدد ال�سكان والتركيب العمري  .ويتطرق الباب �أي�ض ًا
�إلى النمو االقت�صادي للدولة ،ومتطلبات الطاقة الالزمة لمواكبة
هذا النمو ،بالإ�ضافة الى م�ساهمة القطاعات المختلفة في الدخل
المحلي .وي�ستعر�ض ،ب�شكل �سريع وموجز ،القطاعات االقت�صادية
واالجتماعية المختلفة مثل قطاعات ال�سياحة وال�صناعة والزراعة
والثروة ال�سمكية بالإ�ضافة الى القطاع المالي والم�صرفي والنقل
وال�صحة والتعليم.

الب��اب الثال��ث :السياس��ات و اإلدارة
البيئية
يتركز الحديث في الباب الثالث على �إدارة العمل البيئي وتطوره
في الدولة ،حيث ي�ستعر�ض التطور الم�ؤ�س�سي واالتفاقيات
الدولية والإقليمية التي �صادقت عليها الدولة ،والن�شاطات
القائ مة في مجال التوعية والتعليم البيئي ،والمبادرات البيئية
و�أهم الم�ؤتمرات البيئية التي ا�ست�ضافتها والجوائز البيئية التي
�أطلقتها ،وت�أثير كل ذلك في ترتيب الدولة على م�ؤ�شر االداء
البيئي.

الباب الرابع :الغالف الجوي
يتحدث الباب الرابع عن جودة الهواء وتراكيز الملوثات المر�صودة
في محطات ر�صد تراكيز الملوثات في الدولة ،والتطوير الكمي
والنوعي الذي طر�أ على هذه المحطات .وتبين البيانات الخا�صة
بهذا القطاع �أن تراكيز الملوثات في المجمل تقع دون الحدود
9
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الوطنية في غالب الحاالت ،با�ستثناء تراكيز المواد الج�سيمية،
والتي تُعزى زيادتها لموقع الدولة الجغرافي ،والعوا�صف الترابية
العابرة للحدود.
وفي الجزء الثاني تم الحديث عن تغير المناخ والق�ضايا ذات
ال�صلة به كجرد االنبعاثات واجراءات التخفيف وطرق التكيف مع
االثار المختلفة للتغير المناخي.
ويتركز الحديث في الق�سم الأخير من هذا الباب على االوزون
وجهود في حماية طبقة الأوزون.

الباب الخامس :الموارد المائية
يتناول هذا الباب قطاع الموارد المائية و�أهميته للتنمية.
وي�ستعر�ض ال�ضغوط والتحديات التي تواجهها الموارد المائية
في دولة االمارات العربية المتحدة كال�ضخ الجائر من الآبار
الجوفية ،وتملح عدد كبير من الآبار نتيجة لذلك.
ويركز هذا الباب على الحلول التي ت�سعى الدولة لتنفيذها ،والتي
ت�شمل تحلية مياه البحر ،وا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي
المعالجة لري الغابات والحدائق العامة ،و�إقامة ال�سدود.
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الباب السادس :الموارد االرضية
يتوزع هذا الباب على ثالثة �أق�سام .فيركز الق�سم الأول على التنوع
البيولوجي ،والمحميات الطبيعية البرية والبحرية ،والجهود التي
تبذلها الدولة في مجال حماية االنواع المهددة باالنقرا�ض.
�أما الق�سم الثاني فيركز على حالة االرا�ضي وترديها ،في حين
يتحدث الجزء الثالث عن البيئة ال�ساحلية والبحرية ،وال�ضغوط
التي تتعر�ض لها كال�صيد الجائر وتغير ا�ستخدامات الأرا�ضي،
والجهود المبذولة لحمايتها.

الباب السابع :النفايات والكيماويات
في الباب ال�سابع من التقرير يتركز الحديث في الق�سم الأول
عن النفايات والت�صنيف المعتمد لها ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستعرا�ض
معدالت توليد النفايات في الدولة والتي تعتبر مرتفعة مقارنة مع
معدالت توليد النفايات في دول العالم ،وكما يختتم الق�سم ب�إبراز
�أهم البرامج والم�شاريع التي تنفذها الدولة لخف�ض هذا المعدل
بالإ�ضافة �إلى زيادة عمليات معالجة النفايات وتحقيق م�ستهدفات
الأجندة الوطنية � .2021أما الق�سم الثاني فيركز على �إدارة
المواد الكيميائية في الدولة ،وي�ضم الت�شريعات الخا�صة بتنظيم
تداول المواد الكيميائية ،وا�ستعرا�ض جهود الدولة في االتفاقيات
الدولية ،و�أهم الجهود المبذولة في ن�شر المعارف ذات العالقة
ب�إدارة المواد الكيميائية.

 :سرهف
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لاكشالا سرهف

فهرس االشكال:

14

الرقم

ال�شكل

1-1-1

المنهجية الم�ستخدمة لإعداد تقرير حالة البيئة

2-1-1

البطاقة التعريفية لم�ؤ�شرات تقرير حالة البيئة

1-1-2

خارطة دولة االمارات العربية المتحدة

2-1-2

متو�سط �أعلى درجات الحرارة المئوية ()2013

3-1-2

معدل المجموع ال�شهري لكميات الأمطار ()2013 -2003

4-1-2

متو�سط الرطوبة الن�سبية العظمى وال�صغرى ح�سب ال�شهر ومحطة الر�صد ()2011

5-1-2

النمو ال�سكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة ()2010 -1975

6-1-2

م�صادر امدادات الطاقة المطلوبة

7-1-2

�صورة تبين منتج ع�ضوي اماراتي و�شعار "ع�ضوي"

8-1-2

م�ساحة مزارع االنتاج الع�ضوي في دولة االمارات العربية المتحدة ()2013 – 2007

9-1-2

معدل زيارات الفرد لمراكز الرعاية ال�صحية االولية والعيادات التخ�ص�صية ()2007 -1999

10-1-2

خريطة ال�سكك الحديدية ل�شبكة االتحاد للقطارات ومراحلها

1-1-3

اللجنة الوطنية للتن�سيق البيئي والفرق المنبثقة عنها

2-1-3

االنظمة ال�صادرة عن القانون االتحادي رقم  24ل�سنة 1999

3-1-3

ر�ؤية ور�سالة وقيم وزارة البيئة والمياه

4-1-3

بطاقة النجوم لكفاءة الطاقة

5-1-3

توزيع منح �صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ح�سب القارة والنوع وت�صنيف القائمة الحمراء

6-1-3

تغير ترتيب الدولة في م�ؤ�شر الأداء البيئي على م�ستوى العالم ومنطقة ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا

1-1-4

ملوثات الهواء

2-1-4

م�صادر ملوثات الهواء
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لاكشالا سرهف

الرقم

ال�شكل

3-1-4

خارطة توزيع محطات ر�صد نوعية الهواء المحيط بالدولة للعام 2013

4-1-4

المعدل اليومي لتراكيز غاز ثاني �أك�سيد الكبريت في محطة غياثي� -إمارة �أبوظبي ()2013

5-1-4

المعدل اليومي لتراكيز غاز ثاني �أك�سيد الكبريت في محطة الجير� -إمارة ر�أ�س الخيمة ()2013

6-1-4

الن�سبة المئوية للأيام التي تتجاوز فيها تراكيز غاز ثاني �أك�سيد الكبريت الحدود الوطنية الق�صوى ح�سب الإمارة
()2013

7-1-4

المعدل ال�سنوي لتراكيز ثاني اك�سيد الكبريت في محطة حمدان� -إمارة �أبوظبي ()2013 -2007

8-1-4

المعدل اليومي لتراكيز غاز ثاني �أك�سيد النيتروجين في محطة القا�سمية� -إمارة ر�أ�س الخيمة ()2013

9-1-4

المعدل اليومي لتراكيز غاز ثاني �أك�سيد النيتروجين في محطة الرا�شدية� -إمارة عجمان ()2013

10-1-4

المعدل اليومي لتراكيز غاز ثاني �أك�سيد النيتروجين في محطة الحمرية� -إمارة ال�شارقة ()2013
الن�سبة المئوية للأيام التي تتجاوز فيها تراكيز غاز ثاني �أك�سيد النيتروجين الحدود الوطنية الق�صوى ح�سب الإمارة
()2013

12-1-4

معدل � 8ساعات لتراكيز غاز �أول �أك�سيد الكربون في محطة حمدان� -إمارة �أبوظبي ()2013

13-1-4

معدل � 8ساعات لتراكيز غاز �أول �أك�سيد الكربون في محطة �شارع العين -مدينة العين ()2013

14-1-4

الن�سبة المئوية للأيام التي يتجاوز فيها تركيز غاز �أول اك�سيد الكربون الحدود الوطنية الق�صوى ح�سب االمارة ()2013

15-1-4

معدل � 8ساعات لتراكيز غاز الأوزون الأر�ضي بمحطة م�شرف� -إمارة دبي ()2013

16-1-4

معدل � 8ساعات لتراكيز غاز الأوزون الأر�ضي في محطة ليوا� -إمارة �أبوظبي ()2013

17-1-4

معدل � 8ساعات لتراكيز غاز الأوزون الأر�ضي في محطة كلباء� -إمارة ال�شارقة ()2013

18-1-4

الن�سبة المئوية لاليام التي يتجاوز فيها تركيز غاز الأوزون الأر�ضي الحدود الوطنية الق�صوى ح�سب الإمارة

19-1-4

المعدل اليومي لتراكيز  PM10في محطة ميناء جبل علي� -إمارة دبي ()2013

20-1-4

المعدل اليومي لتراكيز  PM10في محطة حب�شان� -إمارة �أبوظبي ()2013

21-1-4

المعدل اليومي لتراكيز  PM10في محطة البريرات� -إمارة ر�أ�س الخيمة ()2013

11-1-4

22-1-4
23-1-4

ن�سبة عدد الأيام التي تجاوزت فيها تراكيز المواد الج�سيمية ذات القطر الأقل من  10ميكرون ( )PM10للحدود
الوطنية الم�سموح بها ()2013
ن�سب تكرار تدفق الكتل الهوائية نحو دولة الإمارات العربية المتحدة على ارتفاعات مختلفة

24-1-4

المعدل اليومي لتراكيز  PM 2.5في محطة تالل الإمارات� -إمارة دبي ()2013

25-1-4

المعدل اليومي لتراكيز  2.5PMميكرون في محطة م�صفح� -إمارة �أبوظبي ()2013

26-1-4

المعدل اليومي لتراكيز  PM2.5في محطة كلباء� -إمارة ال�شارقة ()2013
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الرقم

16

لاكشالا سرهف

ال�شكل

27-1-4

�إجمالي عدد ركاب رحالت مترو دبي (الخط الأحمر والأخ�ضر) ()2014 -2009

28-1-4

المعدل ال�سنوي لتراكيز غاز ثاني اك�سيد الكبريت في محطة مدر�سة خديجة� -إمارة �أبوظبي ()2012 -2008

29-1-4

االرتباط بين زيادة تراكيز غازات الدفيئة وارتفاع درجة حرارة

30-1-4

المتو�سط العالمي للتغير في درجة الحرارة ال�سطحية

31-1-4

التغير في درجات الحرارة في محطات مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة ()2013 -1975

32-1-4

التغير في كمية هطول االمطار في محطات مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة ()2013 -1975

33-1-4

اال�ستهالك من مجموعات المواد الم�ستنفدة للأوزون في دولة الإمارات العربية المتحدة ()2012 -1986

1-1-5

تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية

2-1-5

الطلب على المياه من قبل القطاعات الم�ستهلكة للمياه في دولة االمارات العربية المتحدة

3-1-5

ن�سب م�صادر المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة

4-1-5

�صورة لجريان المياه ال�سطحية على �شكل �سيول في الأودية

5-1-5

خارطة التوزيع المكاني للأمطار على م�ستوى الدولة

6-1-5

�صورة ل�سد �شوكة

7-1-5

�أعداد ال�سدود التي ت�شرف عليها وزارة البيئة والمياه ()2013 -1987

8-1-5

كميات المياه المتجمعة خلف ال�سدود في دولة االمارات العربية المتحدة ()2013 -1987

9-1-5

�صورة لأحد الأفالج

10-1-5

من�سوب المياه الجوفية في منطقة الحمرانية ()2008 -1983

11-1-5

خارطة توزيع الأمالح الكلية الذائبة في المياه الجوفية

12-1-5

�صورة لمحطة تحلية ماء البحر

13-1-5

مواقع محطات التحلية الرئي�سية في دولة االمارات العربية المتحدة

14-1-5

�صورة ل�صورة لزراعة تجميلية لم�سطحات تروى بمياه ال�صرف ال�صحي المعالجة

15-1-5

مخطط مراحل عملية ال�صرف ال�صحي في الدولة

1-1-6

خارطة توزيع ال�شعاب المرجانية في دولة االمارات العربية المتحدة

2-1-6

ر�سم بياني لن�سب توزيع الأنواع الدخيلة في الدولة

3-1-6

�صورة للرعي الجائر في بع�ض المناطق البرية
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لاكشالا سرهف

الرقم

ال�شكل

4-1-6

خارطة مواطن تع�شي�ش ال�سالحف في دولة الإمارات العربية المتحدة

5-1-6

خارطة مواقع تواجد �أبقار البحر في �إمارة �أبوظبي

6-1-6

خارطة مواقع المحميات الم�سجلة كمحميات �أرا�ضي رطبة في اتفاقية رام�سار

7-1-6

تطور م�ساحة المحميات الطبيعية المعلنة في دولة االمارات العربية المتحدة ()2013-1995

8-1-6

متو�سط هطول االمطار ()2012-2003

9-1-6

المتو�سط ال�سنوي للأمطار ح�سب مناطق الدولة

10-1-6

�صورة تو�ضيحية النجراف التربة بفعل المياه

11-1-6

خارطة الغطاء النباتي في دولة الإمارات العربية المتحدة

12-1-6

تطور م�ساحة الغابات بدولة االمارات العربية المتحدة ( )2011-1990

13-1-6

النوع ال�سائد من الأع�شاب البحرية Halodule uninervis

14-1-6

نتائج الم�سوحات للأ�سماك القاعية (الكتلة الحيوية) في المياه االقليمية للدولة والتوقعات الم�ستقبلية

15-1-6

�صورة للمناطق ال�ساحلية المعر�ضة للغمر في حالة ارتفاع م�ستوى �سطح البحر

16-1-6

�صورة طرح �صغار اال�سماك بخور الزوراء ب�إمارة عجمان

17-1-6

دليل معامل التنا�سل بالن�سبة لذكور واناث ا�سماك ال�سكل

18-1-6

عدد م�ستعمرات ال�شعاب المرجانية ()2013-2011

19-1-6

�صورة لعملية تثبيت م�ستعمرات ال�شعاب المرجانية بالدولة

20-1-6

عدد �أ�شجار القرم المزروعة ()2012 -2009

21-1-6

التغير في متو�سط عدد الهوائم النباتية لعام 2013

22-1-6

�صورة تو�ضح تمركز الن�شاط البيولوجي في المياه الإقليمية للدولة خالل �شهر دي�سمبر 2012

1-1-7

�صورة للنفايات البلدية ال�صلبة المتولدة في الدولة

2-1-7

مواقع مكبات النفايات في الدولة

3-1-7

كمية ومحتوى النفايات البلدية ال�صلبة في كل من ابوظبي ،دبي ،ال�شارقة (طن)

4-1-7

كمية و�أ�سلوب التخل�ص من النفايات الخطرة في الدولة خالل ()2012 -2010

5-1-7

�أعلى خم�س مواد كيميائية م�ستوردة لل�سنتين ()2013-2012
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 :لوادجلا سرهف

فهرس الجداول:

18

الرقم

الجدول

1-2-1

الم�ؤ�شرات البيئية الدولية والإقليمية التي تم مراجعتها لغايات اختيار الم�ؤ�شرات الم�ستخدمة في تقرير حالة البيئة

2-2-1

قائمة بالم�ؤ�شرات التي حددت لبيان امكانية ا�ستخدامها في التقرير

1-2-2

م�ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة ح�سب الإمارة

2-2-2

عدد �سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ()2010 -1975

3-2-2

التوزيع ال�سكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة ح�سب الإمارة ()2005

4-2-2

عدد ال�سكان ح�سب فئات عمرية محددة ()2005

5-2-2

الناتج المحلي الإجمالي ح�سب الأن�شطة االقت�صادية وم�ساهمة القطاعات الغير نفطية في الناتج المحلي (-2007
)2013

6-2-2

كمية الكهرباء الم�ستهلكة في دولة الإمارات العربية المتحدة ()2012 -2007

7-2-2

القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء لالعوام ()2012 -2007

8-2-2

عدد المحطات التابعة للهيئات المزودة للطاقة والمياه ح�سب نوع المحطة ()2012

9-2-2

م�ساهمة القطاع ال�صناعي في الناتج المحلي االجمالي لالعوام 2012-2010

10-2-2

كمية انتاج التمور في دولة االمارات العربية المتحدة ح�سب المنطقة ()2011

11-2-2

م�ساحة المحا�صيل الحقلية والخ�ضراوات و�أ�شجار الفاكهة ()2012 -2009

12-2-2

كمية االنتاج الزراعي للخ�ضار واالعالف والمحا�صيل الحقلية ()2011 -2009

13-2-2

بيانات الم�ست�شفيات الحكومية ()2012 -2007

14-2-2

بيانات الم�ست�شفيات الخا�صة ()2012 -2007

15-2-2

معدل وفيات االطفال دون �سن الخام�سة لكل الف مولود ()2010 -1990

16-2-2

عدد م�ستخدمي مترو دبي ()2014 -2012

17-2-2

عدد المدار�س والف�صول الدرا�سية ()2013 -1975

 :لوادجلا سرهف

الرقم
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الجدول

18-2-2

عدد الطالب والطالبات الملتحقين لمختلف المراحل الدرا�سية ح�سب الجن�س ()2013

19-2-2

مكونات التعليم (الخا�ص) 2013 / 2012 - 2009 / 2008

20-2-2

تطور م�ؤ�شرات التعليم ()2010 -1990

21-2-2

اجمالي الم�ساعدات االماراتية المدفوعة ()2013 -2010

1-2-3

قائمة المنا�سبات البيئية التي يتم االحتفال بها في دولة الإمارات العربية المتحدة

2-2-3

برامج الدرا�سات العليا المرتبطة بالبيئة

3-2-3

االتفاقيات الدولية واالقليمية الم�صادق عليها

4-2-3

التغير في م�ؤ�شر الب�صمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة ()2014 -2006

5-2-3

معدل الحد الأعلى للتدفق في الأدوات المر�شدة ال�ستهالك المياه

6-2-3

�أعداد الم�صانع الحا�صلة على بطاقة االداء البيئي ()2013 -2010

7-2-3

ال�شخ�صيات الحا�صلة على جائزة زايد الدولية للبيئة

8-2-3

فئات جائزة الإمارات التقديرية للبيئة

1-2-4

ملوثات الهواء الأ�سا�سية وم�صادرها و�آثارها ال�صحية على الإن�سان

2-2-4

التغير في عدد محطات ر�صد ملوثات الهواء المحيط و توزيعها ح�سب الإمارة ()2013-2007

3-2-4

الملوثات المقا�سة في محطات ر�صد نوعية الهواء و�أعداد المحطات التي تقي�سها

4-2-4

الحدود الق�صوى الم�سموح بها لم�ستويات تراكيز ملوثات الهواء المحيط ح�سب الحدود الوطنية وحدود وكالة حماية
البيئة االمريكية واالتحاد االوروبي والخطوط االر�شادية لمنظمة ال�صحة العالمية

5-2-4

عدد الأيام والن�سبة المئوية لحاالت الغبار التي ت�أثرت بها الدولة ()2011 -2007

6-2-4

انبعاثات قطاع النقل من غازات الدفيئة وم�ساهمتها من مجمل انبعاثات الدولة

7-2-4

الحد الأق�صى للملوثات الغازية الم�سموح بها من مركبات الديزل

8-2-4

الحد الأق�صى للملوثات الغازية الم�سموح بها المنبعثة من عوادم المركبات بناء على كتلة المركبة للمركبات المزودة
بمحركات البنزين الخالي من الر�صا�ص

9-2-4

مقارنة بين غازات الدفيئة المختلفة ح�سب ت�أثيراتها على ظاهرة التغير المناخي

10-2-4

التغير في درجات الحرارة وكميات هطول االمطار في مطارات الدولة ()2013 -1975

11-2-4

ملخ�ص جرد انبعاثات غازات الدفيئة ()2005 -2000 -1994

12-2-4

درا�سة ح�صر انبعاثات الغازات الم�سببة لالحتبا�س الحراري في دولة الإمارات العربية المتحدة ()2013
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الرقم

20

 :لوادجلا سرهف

الجدول

13-2-4

م�شاريع �آلية التنمية النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة (حتى )2013

14-2-4

المواد الخا�ضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وتعديالته والتخل�ص التدريجي منها (دول المادة )5

15-2-4

اال�ستهالك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة من المواد الم�ستنفدة لطبقة االوزون ح�سب المجموعة ()2011 -1995

1-2-5

نمو االحتياجات المائية البلدية في دولة االمارات العربية المتحدة ()2010 -1968

2-2-5

م�صادر المياه في دولة االمارات العربية المتحدة

3-2-5

�أمثلة على ال�سدود في دولة االمارات العربية المتحدة

4-2-5

�أمثلة على الأفالج في دولة االمارات العربية المتحدة

5-2-5

محطات تحلية المياه في دولة االمارات العربية المتحدة

6-2-5

كميات المياه العادمة المنتجة والمعالجة والم�ستخدمة في دولة االمارات العربية المتحدة

7-2-5

بع�ض المعايير الت�صميمية للمياه الداخلة والخارجة لمحطة الور�سان لمعالجة ال�صرف ال�صحي في دبي

1-2-6

المحميات المعلنة بدولة االمارات العربية المتحدة وم�ساحاتها

2-2-6

�أنواع الغطاء الأر�ضي بالدولة ون�سبته

3-2-6

تق�سيمات كثافة الغطاء النباتي طبق ًا للقرينة النباتية

4-2-6
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5-2-6
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6-2-6
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7-2-6

قائمة ب�أنواع الهائمات الم�سببة للمد االحمر وال�ضارة بمياه البحرية للدولة

8-2-6

م�ساحات غابات ا�شجار القرم ح�سب الكثافة على م�ستوى الدولة

9-2-6

نتائج القيا�سات متو�سط نتيجة درجة اال�س الهيدروجيني للمياه البحر بالدولة

10-2-6

نتائج القيا�سات متو�سط درجة حرارة لمياه ال�سطحية للبحر بالدولة

1-2-7

�إجمالي النفايات البلدية ال�صلبة المتولدة في كل �إمارة لعام ( 2012طن)

2-2-7

�إجمالي كمية النفايات الخطرة المجمعة والمدارة في المكبات ()2012 -2010

3-2-7

كمية المبيدات الم�ستوردة للدولة ()2012 -2010

4-2-7

ت�صنيف المواد الكيميائية في الدولة
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الجهات المخت�صة بتنظيم التعامل مع المواد الكيميائية في الدولة
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تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

 1-1المبادئ التي بني عليها التقرير:

المتوقعة -الجهود المبذولة لتقليل الآثار ال�سلبية) اثناء اعداد
التقرير.

المبدأ األول :الشفافية

المبدأ الرابع :االلتزامات الدولية

فقد تم عر�ض ال�صورة الحقيقية للو�ضع البيئي لدولة االمارات
العربية المتحدة با�ستخدام �أحدث البيانات المتاحة ،وذلك
بالتعاون مع كافة الوزارات وال�سلطات المعنية بالبيئة ،انطالق ًا
من القناعة ب�أن ال�شفافية هي �أول خطوات الت�شخي�ص التي تقود
لو�ضع الحلول العملية لتح�سين الو�ضع البيئي.

الربط بين التزامات دولة االمارات العربية المتحدة تجاه
االتفاقيات الدولية ال ُم�صادق عليها وذات الت�أثير على و�ضع البيئة
في الدولة.

المبدأ الثاني :المشاركة
�شارك في �إعداد التقرير �شريحة وا�سعة من الخبراء والباحثين
والمهتمين بالبيئة الذين يمثلون مختلف القطاعات ،وتم �إ�شراكهم
في عمليات �إعداد ومراجعة التقارير الفرعية والتقرير التجميعي.

المب��دأ الثال��ث :األخ��ذ بالمعايي��ر
العالمية المتعارف عليها دولي ًا في
إعداد تقارير حالة البيئة
لغايات �إعداد التقرير ،تم تطبيق المنهج العلمي الذي يت�ضمن
كافة المجاالت (القوى الدافعة -ال�ضغوطات -الحالة -الت�أثيرات

 2-1الهدف من التقرير:
يهدف تقرير حالة البيئة لدولة االمارات العربية المتحدة
لتقديم تقييم �شامل ومعتمد وموثق علمي ًا لحالة البيئة ،وذي �صلة
بال�سيا�سات ،وير�صد حالة التفاعل بين البيئة والمجتمع ،وذلك
لم�ساعدة الجهات المعنية باتخاذ القرارات وو�ضع ال�سيا�سات
الخا�صة بتح�سين الإدارة البيئية ودفع م�سيرة التنمية الم�ستدامة
في الدولة.

 3-1الجهات المشاركة:
لغايات �إعداد التقرير ول�ضمان الح�صول على �أف�ضل البيانات فقد
تم �إ�شراك عدد من الجهات االتحادية ذات العالقة ،بالإ�ضافة
�إلى كافة ال�سلطات البيئية في الإمارات ،ومراكز االح�صاء وذلك
ل�ضمان الح�صول على اف�ضل البيانات.
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 4-1منهجية إعداد التقرير:
لغايات تحديد �أف�ضل المنهجيات التي ينبغي اتباعها في �إعداد
التقرير الوطني لحالة البيئة في دولة االمارات العربية المتحدة
تم االطالع على عدد كبير من تقارير حالة البيئة العالمية،
وبنا ًء على ذلك تم اختيار نموذج (Drivers- Pressure-
 ،State- Impact- Response) DPSIRلكونه ي�ساعد على
بناء ال�سيناريوهات الم�ستقبلية كجزء من �سل�سلة تقارير الر�ؤية
الم�ستقبلية للبيئة العالمية.
تعتمد المنهجية ا�سلوب ال�سرد ال�ستعرا�ض الحالة البيئية ،بحيث
تبين القوى الدافعة (كالنمو ال�سكاني) والتي �أدت الى ظهور
�ضغوطات على البيئة (كزيادة �أعداد المركبات) ،والو�صف
الدقيق لحالة البيئة في الوقت الحالي (هواء ومياه وتربة) ،ومن
ثم ت�أثير هذه ال�ضغوط فيما لو ا�ستمرت الحالة ،والإجراءات التي
تمت لحماية البيئة من هذه الت�أثيرات.
تبد أ� هذه المنهجية بجمع المعلومات البيئية وبناء الم�ؤ�شرات
الدالة على حالة البيئة والق�ضايا البيئية الرئي�سية ،مثل تلوث
الهواء والماء� ،أو ت�صحر الأرا�ضي الزراعية� ،أو كمية النفايات� ،أو
التنوع البيولوجي ،وتحليل تطورها العام عبر الزمن.
24

ةـــمدـــقملا

وتشتمل منهجية  DPSIRعلى ما يلي:
.1

(Drivers or Driving

القوى الدافعة �أو الموجهة
 :)Forcesوهي ت�شير �إلى العمليات الجوهرية في المجتمع
التي تدفع الن�شاطات ولها ت�أثير على البيئة ،وي�شار �إليها في
بع�ض االحيان على �أنها دوافع غير مبا�شرة.

.2

ال�ضغوط ( :)Pressuresوي�شار �إليها في بع�ض االحيان
�أنها دوافع مبا�شرة ،وت�شمل الن�شاطات االقت�صادية في
القطاعات المختلفة ،وما ينتج عنها من م�ؤثرات ب�شرية
ت�شكل �ضغوط ًا على النظم البيئية ومكوناتها .كما ت�شمل
العمليات الطبيعية التي ت�شكل �ضغوط ًا على البيئة من
تغيرات مناخية وزالزل وغيرها.

.3

الحالة ( :)Stateونعني بها حالة البيئة (النظم البيئية)
كذلك االتجاهات ( )Trendsلهذه الحالة ،وهي تنتج عن
ال�ضغوط التي تجعل البيئة �أكثر تعر�ض ًا للتغيرات التراكمية
احيان ًا (مثل تغير المناخ) ،و�أحيان ًا �أخرى تغير ًا مفاجئ ًا
ُم�سبب ًا لالختالل (مثل تلوث المياه).

.4

وهي ت�شير �إلى الآثار المتوقعة

الت�أثيرات

(:)Impacts
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ال�ستمرار الحالة كما هي عليه بدون �أية خطوات
لال�ستجابة.
.5

الفر�ص لزيادة رفاهية الب�شر (،)Human Well-being
مثل :القوانين والت�شريعات البيئية على الم�ستوى الوطني،
واالتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ،والم�ؤ�س�سات على
الم�ستويين الإقليمي والدولي.

اال�ستجابة( :)Responseوهي التدخالت المجتمعية
الرامية للتخفيف من حدة هذه الآثار والتكيف معها ،وتوفير
١-١-١

DPSIRإلعداد تقرير حالة البيئة
الشكل ( :)1-1-1المنهجية المستخدمة

 5-1المؤشرات:
قبل البدء ب�إعداد التقرير تمت مراجعة العديد من قوائم الم�ؤ�شرات
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ،و�أهمها:
.1
.2
.3

م�ؤ�شرات االداء البيئي (.)EPI
م�ؤ�شرات التنمية الم�ستدامة في المنطقة العربية.
م�ؤ�شرات االلفية االنمائية.

.4
.5
.6

الم�ؤ�شرات الفرعية لم�ؤ�شر الب�صمة البيئية.
م�ؤ�شرات وكالة البيئة في االتحاد االوروبي.
م�ؤ�شرات بيئية اخرى م�ستخدمة في عدد من دول العالم
وت�صلح لال�ستخدام في الدولة.

وتم �إعداد بطاقة تعريفية لكل م�ؤ�شر ت�شمل :ا�سم الم�ؤ�شر ،تعريفه،
رمزه التعريفي� ،آلية الح�ساب الخا�صة به ،نوعه ،وحدة قيا�سه،
بالإ�ضافة �إلى المراجع المحتملة.
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الجدول (  :)1-2-1المؤش��رات البيئية الدولية واإلقليمية التي تم مراجعتها
لغايات اختيار المؤشرات المستخدمة في تقرير حالة البيئة
عدد الم�ؤ�شرات

عدد الم�ؤ�شرات
الم�ستخدمة

م�ؤ�شرات االداء البيئي ()EPI

22

19

م�ؤ�شرات التنمية الم�ستدامة في المنطقة العربية ()AL

44

32

م�ؤ�شرات وكالة البيئة في االتحاد االوروبي ()EEA

146

-----

الم�ؤ�شر

م�ؤ�شرات بيئية اخرى م�ستخدمة في عدد من دول العالم ()Others

الشكل رقم ( :)2-1-1البطاقة التعريفية لمؤشرات تقرير حالة البيئة
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وقد تم التوافق على اعتماد المؤشرات التالية لغايات اعداد التقرير:
الجدول ( :)2-2-1قائمة بالمؤش��رات الـتي حددت لبيان امكانـية استخدامها
في التقرير
القطاع

قطاع فرعي

الهواء

نوعية الهواء

تغير المناخ

المياه

المياه العذبة

المياه غير التقليدية

الم�ؤ�شر

الترميز

عدد محطات ر�صد تراكيز ملوثات الهواء المحيط و�أماكنها

MoEW101

تراكيز اول اك�سيد الكربون في الهواء المحيط في مناطق المدن ()CO

MoEW102

تراكيز االوزون في الهواء المحيط في مناطق المدن ()O3

MoEW103

تراكيز ثاني اك�سيد النيتروجين في الهواء المحيط في مناطق المدن
()NO2

MoEW104

تراكيز ثاني اك�سيد الكبريت في الهواء المحيط في مناطق المدن
()SO2

MoEW105

تراكيز الج�سيمات الدقيقة  PM10في الهواء المحيط

MoEW106

درجات الحرارة الوطنية

MoEW112

معدل الهطول ال�سنوي

MoEW113

انبعاثات غازات الدفيئة

MoEW114

م�شاريع الية التنمية النظيفة الم�سجلة والموافق عليها و كميات الخف�ض

MoEW115

انبعاثات ثاني اك�سيد الكربون لناتج الدخل القومي

MoEW116

انبعاثات ثاني اك�سيد الكربون للفرد

MoEW117

انبعاثات ثاني �أك�سيد الكبريت لناتج الدخل القومي *

MoEW118

الح�صول على المياه ال�صالحة لل�شرب

MoEW201

كمية المياه الم�ستخرجة بح�سب نوع اال�ستخدام الزراعي المنزلي
التجاري

MoEW202

القدرة التخزينية لمياه االمطار الزيادة في ال�سعة التخزينية لح�صاد مياه
االمطار

MoEW203

ن�سبة التغطية في �شبكات ال�صرف ال�صحي

MoEW204

ن�سبة اعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي المعالجة

MoEW205
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القطاع

قطاع فرعي

الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية

التنوع الحيوي
والمحميات

الزراعة

الت�صحر

النفايات والكيماويات

البيئة البحرية

28
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الم�ؤ�شر

الترميز

الأنظمة البيئية المحمية ()protection Biome

MoEW301

المناطق المحمية البحرية ()areas Protected Marine

MoEW302

م�ساحة المزارع الع�ضوية

MoEW303

كمية انتاج المحا�صيل

MoEW304

م�ساحة االرا�ضي المزروعة

MoEW305

مخزون الغابات (* )stock growing Forest

MoEW307

التغير في غطاء الغابات ()cover forest in Change

MoEW308

االر�صدة في اال�سماك البحرية

MoEW309

انتاج االحياء المائية المرباة

MoEW310

�صيد اال�سماك ال�سنوي

MoEW311

درجة حرارة �سطح البحر

MoEW312

درجة حمو�ضة مياه البحر

MoEW313

كثافة توليد النفايات البلدية

MoEW401

توليد النفايات الخطرة

MoEW402

معدل اعادة تدوير الورق والكرتون *

MoEW403

ن�سبة النفايات التي يتم معالجتها

MoEW404

كمية المبيدات الم�ستوردة

MoEW405
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القطاع
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قطاع فرعي

الطاقة والنفط

النقل

التنمية االجتماعية واالقت�صادية

ال�صناعة
ال�سياحة

اتجاهات النمو
الديمغرافي

ال�صحة

اتجاهات النمو
االقت�صادي

الم�ؤ�شر

الترميز

كمية الطاقة الكهربائية المولدة من م�صادر متجددة

MoEW501

كمية المياه المحالة

MoEW502

ح�صة الفرد ال�سنوية من ا�ستهالك الطاقة االولية *

MoEW503

م�ساهمة الطاقة المتجددة من مجموع الطاقة الم�ستهلكة

MoEW504

ا�ستهالك الطاقة ح�سب القطاعات *

MoEW505

كثافة ا�ستخدام الطاقة *

MoEW506

عدد المركبات الخفيفة الم�سجلة *

MoEW511

عدد المركبات الهجينة *

MoEW512

متو�سط عمر ا�سطول المركبات *

MoEW513

معدل الإ�شغال في المركبات *

MoEW514

ال�صادرات

MoEW515

ال�صادرات من المنتجات غير النفطية

MoEW516

م�ساهمة قطاع ال�سياحة في الناتج المحلي االجمالي
الخ�سائر الب�شرية واالقت�صادية الناجمة عن الكوارث التي ي�سببها ال�ضعف
حيال المخاطر البيئية *
معدل العمالة ح�سب الجن�س

MoEW521

MoEW532

معدل النمو ال�سكاني في الريف والمدن

MoEW533

ن�سبة ال�سكان الح�ضر من المجموع

MoEW534

التلقيح �ضد الأمرا�ض المعدية لدى الأطفال *

MoEW541

معدل وفيات الأطفال قبل �سن الخام�سة

MoEW542

الحالة الغذائية للأطفال (ن�سبة الأطفال الذين يعانون النق�ص في الوزن
�أو ال�سمنة الزائدة) *

MoEW543

ح�صة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

MoEW551

معدل الت�ضخم

MoEW552

مجموع الم�ساعدة االنمائية الر�سمية الممنوحة كن�سبة مئوية الدخل
القومي االجمالي

MoEW553

ح�صة اال�ستثمار من الناتج المحلي الإجمالي

MoEW554

عدد الم�شتركين في الهواتف الخلوية لكل مئة ن�سمة

MoEW555

عدد خطوط الهاتف الثابتة لكل مئة ن�سمة

MoEW556

عدد م�ستخدمي االنترنت لكل مئة ن�سمة

MoEW557

MoEW531

*�ؤ�شرات تعذر ا�ستخدامها لعدم كفاية البيانات
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 6-1المعلومات والبيانات البيئية:
تعتبر عملية جمع المعلومات والبيانات الإح�صائية وتبويبها
وتحليلها �أمر في غاية الأهمية ،باعتباره ركن ًا �أ�سا�سي ًا في عملية
و�ضع الخطط والم�شاريع بمختلف �أ�شكالها ،و�أداة هامة من �أدوات
قيا�س التقدم المحرز لهذه الخطط والم�شاريع.
وتمتاز البيانات البيئية عن غيرها من البيانات ب�صعوبة جمعها
ب�صورة منظمة نظر ًا لتعدد المجاالت التي تغطيها هذه البيانات
وتعدد الم�صادر التي يمكن �أن ت�ستقى منها ،فكما �أن البيئة
هي مزيج لمجموعة كبيرة من العنا�صر كالماء والتربة والهواء
والتنوع البيولوجي و البحار ،ف�إن المعلومات البيئية هي �أي�ض ًا
مزيج لبيانات هذه العنا�صر ،وبالتالي فقد اكتنفت ق�ضية جمع
المعلومات البيئية وجودتها الكثير من ال�صعوبات في دول العالم
المختلفة.
وتتوزع البيانات البيئية حتى في داخل الإمارة الواحدة على �أكثر
من جهة ،مما يعيق تجميعها و تبويبها بالإ�ضافة الى كون البيانات
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ةـــمدـــقملا

المجمعة ال تخ�ضع لتعريف موحد �أو منهجية موحدة مما �صعب
العمل على فريق اعداد التقرير.
وال بد من العمل في المراحل القادمة للتغلب على هذه العقبات
عن طريق �إن�شاء �آلية فاعلة ت�ضمن التن�سيق والتعاون في مجال
البيانات البيئية بين كافة الجهات على الم�ستويين االتحادي
والمحلي .و�إعداد نماذج �إح�صائية موحدة بعد درا�سة وافية
للمعلومات المطلوب جمعها وباالتفاق مع جميع الجهات المعنية،
مع الأخذ بعين االعتبار �شمول هذه الجداول للمعلومات والبيانات
الالزمة لإعداد التقارير الوطنية لبع�ض االتفاقيات التي تكون
الدولة طرف ًا فيها ،مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�ش�أن تغير
المناخ واتفاقية مكافحة الت�صحر ..وغيرها ،وكذلك الم�ؤ�شرات
المعتمدة من قبل وكاالت الأمم المتحدة المتخ�ص�صة وغيرها
من المنظمات الدولية والم�ستخدمة لقيا�س اال�ستدامة البيئية
وغيرها من الم�ؤ�شرات البيئية الهامة� ،إ�ضافة �إلى �ضرورة الأخذ
بعين االعتبار �أي�ض ًا توحيد الم�صطلحات والتعاريف الم�ستخدمة
وتوحيد فترات االبالغ ونظم القيا�س.

الباب الثاني:
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 1-2المقدمة:
�شهد تاريخ الثاني من دي�سمبر لعام  1971ميالد دولة
الإمارات العربية المتحدة التي برزت �إلى الوجود بف�ضل الر�ؤية
اال�ستراتيجية الوا�ضحة للمغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان طيب اهلل ثراه ،فقد لقيت دعوته المخل�صة والحكيمة لجمع
�شمل الإمارات ال�سبع ا�ستجابة وا�سعة تج�سدت في اللقاءات التي
تمت بين حكام الإمارات منذ عام  1968وحتى �إعالن االتحاد
بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة م�ستقلة ذات �سيادة.
وت�ضم دولة االمارات العربية المتحدة �سبع �إمارات ،هي� :أبوظبي،
دبي ،ال�شارقة ،عجمان� ،أم القيوين ،ر�أ�س الخيمة والفجيرة.
ويتكون نظام الحكم في دولة االمارات العربية المتحدة من
مجموعة من الم�ؤ�س�سات االتحادية ،في مقدمتها المجل�س الأعلى
لالتحاد برئا�سة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة وع�ضوية �أ�صحاب
ال�سمو حكام الإمارات ال�سبع .ويتولى المجل�س الأعلى ر�سم
ال�سيا�سة العامة للدولة في جميع الم�سائل الموكولة لالتحاد،
والنظر في كل ما من �ش�أنه تحقيق �أهداف االتحاد والم�صالح
الم�شتركة للإمارات الأع�ضاء ،ا�ضافة لل�صالحيات المخول بها
وفق ًا للد�ستور.
ال�سلطة الثانية هي ال�سلطة التنفيذيةُ ،ممثلة في مجل�س الوزراء،
الذي يخت�ص بت�صريف جميع ال�ش�ؤون الداخلية والخارجية
ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة للدولة في الداخل والخارج.
ال�سلطة الثالثة هي ال�سلطة الت�شريعيةُ ،ممثلة في المجل�س الوطني
االتحادي ،الذي يتولى مراقبة �أداء ومناق�شة �سيا�سات الوزارات
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والم�ؤ�س�سات الحكومية االتحادية ،ومناق�شة التعديالت الد�ستورية
وم�شاريع القوانين االتحادية و�إبداء ر�أيه فيها قبل �إقرارها.
ال�سلطة الرابعة والأخيرة هي ال�سلطة الق�ضائية ،وهي �سلطة
م�ستقلة ت�ستمد �أحكامها من مواد الد�ستور والقوانين المعمول بها
في الدولة.

 2-2الموقع والتضاريس:
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب الخليج العربي،
وتحدها من ال�شمال وال�شمال الغربي مياه الخليج العربي ،ومن
الغرب دولة قطر والمملكة العربية ال�سعودية ،ومن الجنوب
�سلطنة عمان والمملكة العربية ال�سعودية ،ومن ال�شرق بحر عمان
و�سلطنة عمان .وتمتد �سواحلها المطلة على الجزء الجنوبي من
الخليج العربي م�سافة  644كيلومتر ًا من قاعدة �شبه جزيرة
قطر غرب ًا ،وحتى ر�أ�س م�سندم �شرق ًا ،وتنت�شر عليها �إمارات:
�أبوظبي ودبي وال�شارقة وعجمان و�أم القيوين ور�أ�س الخيمة،
بينما يمتد �ساحل الإمارة ال�سابعة وهي الفجيرة و�ساحل امارة
ال�شارقة في المنطقة ال�شرقية على �ساحل بحر عمان بطول 90
كيلومتر ًا .وت�شغل الدولة بذلك المنطقة الواقعة بين خطي طول
 °51`35 - ° 57`10وخطي عر�ض .°22`35 - °26`25
وتبلغ م�ساحة الدولة  71023.6كيلومترمربع ،وهي تحتل المرتبة
الثالثة بين دول مجل�س التعاون من حيث الم�ساحة بعد المملكة
العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان .وبينما ت�شكل امارة ابوظبي
الم�ساحة االكبر وبن�سبة  83.7%من م�ساحة الدولة  ،ت�شكل امارة
عجمان الم�ساحة اال�صغر م�شكلة  0.4%من م�ساحة الدولة ،ويبين
جدول ( )1-2-2م�ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة ح�سب الإمارة.
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الجدول ( :)1-2-2مساحة دولة اإلمارات العربية المتحدة حسب اإلمارة
الم�ساحة
الإمارة

Area

كم2

بالميل المربع

الن�سبة المئوية

Km2

Sq. mile

%

Emirate

�أبوظبي

59٫434.7

22,947.7

83.7

Abu Dhabi

دبي

4٫027.1

1,554.9

5.7

Dubai

ال�شارقة

2٫564.4

990.1

3.6

Sharjah

عجمان

268.2

103.6

0.4

Ajman

�أم القيوين

702.2

271.1

1.0

Umm Al - Quwain

ر�أ�س الخيمة

2٫447.1

944.8

3.4

Ras Al - Khaima

الفجيرة

1٫579.9

610.0

2.2

Fujairah

جملة م�ساحة الياب�سة

71,023.6

27,422.2

100.0

Total Terrestrial Area

م�ساحة البحر الإقليمية

27,624.9

10,666.0

Territorial Sea Area

 -1م�ساحة الجزر �ضمن م�ساحة كل �إمارة تابعة لها  ,وجميع الم�ساحات تقريبية.
المرجع  :مجل�س �ش�ؤون الحدود.

الطبيعة الت�ضاري�سية لمعظم �أرا�ضي الإمارات العربية المتحدة
هي �صحاري تتخللها واحات ،وهي امتداد طبيعي ل�صحراء الربع
الخالي ،وتدعى �أي�ض ًا "المنطقة المنخف�ضة" ،وترتفع عن �سطح
البحر  300متر ًا ،وهي غنية بالكثبان الرملية وال�سبخات ،و�أكبرها
�سبخة مطي التي تقع في الجزء الغربي ،وتمتد نحو الجنوب بطول
 120كم مجتازة �أرا�ضي المملكة العربية ال�سعودية.
ت�شكل ال�سال�سل الجبلية الق�سم الثاني من طبيعة الإمارات
العربية المتحدة  ،و�أهمها �سل�سلة الجبال ال�شمالية ال�شرقية
الموازية لخط �ساحل بحر عمان ،وت�صل �أعلى قممها في جبل
جي�س برا�س الخيمة �إلى  1900متر ًا فوق م�ستوى �سطح البحر.
�أما الق�سم الثالث فهو القطاع ال�ساحلي ذي ال�شواطئ الرملية في
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كافة الإمارات ،با�ستثناء المناطق ال�شمالية في ر�أ�س الخيمة التي
ت�شكل �سل�سلة جبال حجر .ويحتوي القطاع ال�ساحلي العديد من
القباب الملحية التي ت�شكل جزر ًا �صغيرة في البحر وتتلألأ على
الياب�سة ،ويعتبر جبل الظنة ،الذي يبلغ ارتفاعه  99متر ًا� ،أحد
هذه الت�ضاري�س.
ت�ضم دولة االمارات مئات الجزر المنت�شرة في الخليج العربي.
وقد اكت�سب العديد منها �أهمية بيئية وجرى اعتبارها مناطق
محمية مثل جزيرة �صير بني يا�س وجزيرة مروح وجزيرة بوطينة
في ابوظبي ،وجزيرة �صير بونعير في ال�شارقة ،والجزيرة الحمراء
بر�أ�س الخيمة ،وجزيرة ال�سينية في �أم القيوين.
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الشكل (  :)1-1-2خارطة دولة االمارات العربية المتحدة

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴــــــــــــــــﻤﺔ
ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮﻳـــــــــــــــﻦ

ﺍﻟﺨﻠﻴــــــــــــــــﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑــــــــــــــــــﻲ

ﻋﺠﻤــــــــــﺎﻥ
ﺍﻟﺸــــــــﺎﺭﻗﺔ

ﺍﻟﻔﺠﻴـــــــــــــﺮﺓ

ﻗﻄـــــــﺮ

ﺩﺑــــــــــﻲ

ﺃﺑﻮﻇﺒــــــــــــــــﻲ

ﺍﻹﻣـــــــــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـــــــــــــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـــــــــــــــــــﺪﺓ
ﺳﻠﻄﻨـــــــــــــﺔ
ﻋﻤــــــــــــــــــﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـــــــــــــــــــــﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـــــــــﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳـــــــــﺔ

*المرجع :وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية المجتمع

وهما نوعان :ال�شمالية الجافة التي ت�ساعد في تلطيف
الحرارة ما لم تكن محملة بالأتربة ،وال�شرقية �شديدة
الرطوبة غالب ًا.

 3-2المناخ:
•

مناخ دولة الإمارات العربية المتحدة مداري وجاف،
لذا تخ�ضع الدولة لبع�ض الت�أثيرات القادمة من المحيط
الهندي عبر بحر عمان.

•

ت�سجل
�أعلى درجات الحرارة ت�صل �إلى  47درجة مئوية ّ
في ف�صل ال�صيف ،في حين ي�سجل متو�سط المدى الحراري
ال�سنوي لل�صيف بين  40 - 35درجة� ،أما ف�صل ال�شتاء
فهو �أق�صر ويمتد من دي�سمبر حتى فبراير وتنخف�ض فيه
درجات الحرارة ال�سيما في المناطق الداخلية.

•

الرياح المو�سمية التي تهب على دولة الإمارات العربية
المتحدة ت�شتد في الربيع والق�سم الأخير من ال�صيف،

•

الأمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة قليلة
الت�ساقط ،وعادة ما تكون م�صحوبة بعوا�صف رعدية
في �شهري دي�سمبر ويناير من كل عام ،ويكثر الهطل
المطري في �إمارتي الفجيرة ور�أ�س الخيمة نظر ًا لموقعهما
الجغرافي وقربهما من �سال�سل الجبال.

•

الرطوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة عالية،
�إذ تتراوح العظمى بين  90% - 60ال�سيما على ال�سواحل
الم�أهولة ،وتنخف�ض في المناطق الداخلية.
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الشكل ( :)2-1-2متوسط أعلى درجات الحرارة المئوية ()2013

المرجع :المركز الوطني للإح�صاء

الشكل ( :)3-1-2معدل المجموع الشهري لكميات األمطار ()2013 - 2003

المرجع :المركز الوطني للأر�صاد الجوية و الزالزل – امارة ابوظبي
36
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الشكل ( :)4-1-2متوسط الرطوبة النسبية العظمى والصغرى حسب الشهر
ومحطة الرصد ()2011

المرجع :المركز الوطني للإح�صاء

 4-2الخصائص الديمغرافية:
النمو السكاني:
�شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة كبيرة في عدد ال�سكان ،وذلك نتيجة ال�ستقدام �أعداد كبيرة من القوى العاملة للم�شاركة في
النه�ضة التنموية ال�شاملة التي بد�أت الدولة بتنفيذها في مرحلة مبكرة من �إن�شائها .ويبين الجدول التالي التغير في عدد �سكان الدولة
خالل ال�سنوات ال�سابقة.

الجدول ( :)2-2-2عدد سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة ()2010-1975
ال�سنة

عدد ال�سكان

1975

557,887

1980

1,042,099

1985

1,379,303

1995

2,411,041

2005

4,106,427

*2010

8,264,070
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الش��كل ( )5-1-2النمو الس��كاني في دولة اإلمارات العربية المتحدة (- 1975
)2010

المرجع :المركز الوطني للإح�صاء (*تقديري)

في نهاية عام  ،2010قدّر المركز الوطني للإح�صاء عدد �سكان
دولة الإمارات العربية المتحدة بـ  8.26مليون ن�سمة بزيادة
قدرها  100%عن عام  .2005ويتركز �أكثر من ن�صف �سكان

الدولة في �إمارتي �أبوظبي ودبي .ويبين الجدول رقم ()3-2-2
توزيع ال�سكان ح�سب الإمارة وفق ًا لآخر تعداد �سكاني �أجرى في
عام :2005

الجدول ( :)3-2-2التوزيع الس��كاني في دولة اإلمارات العربية المتحدة حسب
اإلمارة ()2005
المجموع

الإمارة

38

ذكور

المجموع

�إناث

�أبو ظبي

926,819

472,665

1,399,484

دبي

989,305

332,148

1,321,453

ال�شارقة

520,234

273,339

793,573

عجمان

131,684

75,313

206,997

�أم القيوين

30,084

19,075

49,159

ر�أ�س الخيمة

129,442

80,621

210,063

الفجيرة

78,584

47,114

125,698

المجموع الكلي

2,806,152

1,300,275

4,106,427
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التركيب العمري للسكان :
تظهر التركيبة ال�سكانية لدولة الإمارات العربية المتحدة ،وفق ًا لآخر تعداد �سكاني للدولة عام � ،2005أن الغالبية العظمى من �سكان دولة
الإمارات العربية المتحدة تقع في الفئة العمرية ما بين  25و  60عام ًا وت�شكل  ،62.7%وهو ما ي�شير الى �أن مجتمع دولة الإمارات العربية
المتحدة هو مجتمع منتج.

الجدول (  :) 4-2-2عدد السكان حسب فئات عمرية محددة ()2005
الفئة

الن�سبة المئوية

عدد ال�سكان

دون  15عام

800578

19.5%

دون  24عام

1466370

35.7%

دون  60عام

4,042147

98.4%

المرجع :المركز الوطني للإح�صاء

المناطق الحضرية:

 5-2النمو االقتصادي:

يعي�ش معظم �سكان دولة الإمارات العربية المتحدة في المناطق
الح�ضرية .وقد بين الإح�صاء الر�سمي للدولة عام  2005ان
حوالي  3.4مليون ن�سمة ( )82.4%من �سكان الدول يعي�شون في
المناطق الح�ضرية مقابل  0.72مليون ن�سمة ( )17.6%يعي�شون
في المناطق الريفية.

•

وقد كان لهذه الزيادة ال�سكانية الكبيرة وما �صاحبها من زيادة
في الطلب على الموارد والخدمات ،وفي مقدمتها الطاقة
والمياه والنقل وا�ستخدام الأرا�ضي والتنوع البيولوجي ،ت�أثيرات
بيئية ،مبا�شرة وغير مبا�شرة ،تمثل �أهمها في ارتفاع م�ستويات
االنبعاثات الغازية وتفاقم حالة الندرة المائية وزيادة معدالت
توليد النفايات.

اقتص��اد دول��ة اإلم��ارات العربية
المتحدة:

تركزت م�صادر الدخل القومي في دولة الإمارات العربية المتحدة
قبل اكت�شاف النفط على �صيد الل�ؤل�ؤ والأ�سماك والتجارة وانتاج
بع�ض المحا�صيل الزراعية .وبعد اكت�شافه عام � ،1958أ�صبح
النفط الم�صدر الرئي�سي لإيرادات الدولة ب�سيطرته على الهيكل
االقت�صادي الوطني .وت�شير �إح�صائيات عام  2013ب�أن احتياط
النفط في الدولة ( 97.8مليار برميل) ،ما ي�ضعها في المركز
ال�ساد�س عالمي ًا بعد فنزويال وال�سعودية و�إيران والعراق والكويت،
ويبلغ معدل االنتاج النفطي حول  2.8مليون برميل يومي ًا ،كما
وتعتبر الدولة من الع�شر الأوائل على م�ستوى العالم في احتياطي
الغاز الطبيعي.
وتعتبر �إيرادات الدولة الناتجة عن ت�صدير النفط الخام مورد ًا
رئي�سي ًا لمواردها المالية ،وتلعب دور ًا بارز ًا في تنفيذ م�شاريع
التنمية االقت�صادية ومتطلباتها .وقد نجحت دولة االمارات ،من
خالل توظيف العائدات النفطية المتحققة ،في تنويع م�صادر
الدخل القومي والتقليل تدريجي ًا من هيمنة القطاع النفطي على
االقت�صاد الوطني ،حيث بلغت م�ساهمة القطاعات الإنتاجية غير
النفطية في الناتج المحلي عام  2013نحو  900مليار درهم
لت�شكل  61%من �إجمالي الناتج المحلي ،مقابل  39%للقطاع
النفطي.
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الج��دول (  :) 5-2-2النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي حس��ب األنش��طة االقتصادي��ة
ومساهمة القطاعات الغير نفطية في الناتج المحلي ()2013-2007
(مليون درهم )
القطاعات

40

2007

قطاع الم�شروعات
غير المالية:

882,736

2009

2010

2008

857,612 1,086,088

964,886

2011

2012

*2013

1,364,229 1,267,311 1,187,932

 الزراعة والثروةالحيوانية وال�سمكية

9,251

9,585

9,655

8,992

9,354

9,483

9,745

 ال�صناعاتالإ�ستخراجية :

321,845

429,105

254,252

334,047

505,767

541,874

577,139

*النفط الخام والغاز
الطبيعي

320,349

427,666

251,818

331,584

503,225

539,166

574,124

* المحاجر

1,496

1,439

2,434

2,463

2,542

2,708

3,015

 ال�صناعاتالتحويلية

85,490

99,641

85,623

94,546

109,795

120,004

126,017

 الكهرباءوالغازوالماء

17,396

21,197

24,093

25,706

29,734

33,688

35,862

 -الت�شييد والبناء

94,714

122,242

120,650

122,352

121,006

119,215

132,989

 تجارة الجملةوالتجزئة وخدمات
الإ�صالح

132,166

147,590

123,849

131,954

135,651

143,142

150,834

 -المطاعم والفنادق 17,939

21,356

19,587

21,566

24,904

27,123

29,829

 النقل والتخزينوالإت�صاالت

76,088

88,815

88,518

89,517

100,764

107,123

116,708

*النق والتخزين
والإت�صاالت الأخرى

56,886

65,587

61,685

63,212

73,856

79,315

87,970

* الإت�صاالت

19,201

23,227

26,833

26,305

26,908

27,808

28,738

 العقارات وخدماتالأعمال

111,180

125,697

109,469

112,621

121,123

132,791

149,157
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(مليون درهم )
القطاعات

2007

2009

2008

2011

2010

2012

*2013

 الخدماتالإجتماعية
وال�شخ�صية

16,666

20,859

21,916

23,586

29,833

32,868

35,949

قطاع الم�شروعات
المالية

67,872

74,310

73,297

74,017

78,862

87,353

97,978

�أن�شطة الخدمات
المالية والأن�شطة
الم�ساعدة

…

…

…

…

…

66,468

74,552

تمويل الت�أمين
والأن�شطة الم�ساعدة

…

…

…

…

…

20,885

23,426

قطاع الخدمات
الحكومية

27,575

39,576

45,444

57,151

60,204

67,961

76,849

4,158

4,266

4,651

5,104

5,451

5,617

ناق�صا  :الخدمات
الم�صرفية المحت�سبة

34,567

45,551

49,467

50,189

56,076

60,753

67,078

المجموع

947,197

931,153 1,158,581

المجموع من
القطاعات غير
النفطية

626,848

 -الخدمات المنزلية 3,582

الن�سبة المئوية
لم�ساهمة القطاعات
غير النفطية في
الناتج المحلي

66

730,914

63

679,335

73

1,477,594 1,367,323 1,276,025 1,050,516

718,933

68

772,800

61

828,157

61

903,470

61

المرجع :المركز الوطني للإح�صاء ( اح�صاء الناتج المحلي االجمالي ) ( * تقديري)

41

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

وقد �أدى ا�ستمرار ارتفاع �أ�سعار النفط �إلى تعزيز الإيرادات
الحكومية ،ما �ساعد على تحفيز اال�ستثمار وت�سريع وتيرة النمو
للقطاعات االقت�صادية الأخرى مثل الطاقة المتجددة والطاقة
النووية للأغرا�ض ال�سلمية.
وفي نف�س الوقت ر�سخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها
كمركز محوري للتجارة وال�سياحة واال�ستثمار ،حيث حقق الميزان
التجاري فائ�ض ًا بلغ  291.9مليار درهم في عام  ،2011وهو ما
يمثل  23.5%من الناتج القومي الإجمالي.
عموم ًا ،تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة باقت�صاد قوي
يدعمه مناخ ا�ستثماري مثالي و�سيا�سات ا�ستثمارية مواتية،
وهياكل قانونية م�ؤ�س�سية ت�ضاهي �أف�ضل المعايير العالمية،
مما خلق مناخ ًا جاذب ًا لال�ستثمارات الأجنبية ،وعزز بالتالي
اقت�صادها القوي .
ومن المعروف ان ت�أثيرات التغير في الأو�ضاع االقت�صادية ذات
ت�أثير مبا�شر على البيئة �سواء كان هذا الت�أثير �سلب ًا �أو �إيجاب ًا،
ففي حين �أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة تمكنها من
تخ�صي�ص ا�ستثمارات منا�سبة لقطاعات الإ�سكان والخدمات
االجتماعية و�ضمان نوعية حياة �أف�ضل من حيث ال�صحة والتعليم
والبيئة المنا�سبة والبنية التحتية ،ف�إن ارتفاع م�ستوى دخل الفرد
ي�ؤدي الى زيادة معدالت اال�ستهالك التي قد تقود الى تفاقم حدة
ال�ضغوط التي تتعر�ض لها البيئة والموارد الطبيعية.
وهنا تكمن �أهمية ا�ستراتيجية االمارات للتنمية الخ�ضراء التي
�أعلنت في عام  2012تحت �شعار (اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية
م�ستدامة).

اس��ـتراتيـجـية االمـ��ارات للـتنمي��ة
الخضراء
�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �أل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة  -رئي�س مجل�س الوزراء  -حاكم دبي (رعاه اهلل)
في �شهر يناير " 2012ا�ستراتيجية الإمارات للتنمية الخ�ضراء"
تحت �شعار "اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية م�ستدامة" .لتتبنى دولة
الإمارات العربية المتحدة من خاللها نهج "االقت�صاد الأخ�ضر"
ك�أحد م�سارات التنمية الم�ستدامة .وتهدف ا�ستراتيجية االمارات
للتنمية الخ�ضراء الى"بناء اقت�صاد يحافظ على البيئة ،وبيئة
تدعم نمو االقت�صاد" وذلك من خالل التركيز على:
•
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اال�ستثمارات
•

جذب اال�ستثمارات وخلق فر�ص عمل للمواطنين

•

تخفي�ض الآثار ال�سلبية على البيئة

•

تحقيق جودة حياة عالية م�ستدامة

•

تحقيق كفاءة ا�ستخدام الموارد الطبيعية واالقت�صادية

•

تعزيز الأمن الوطني في مجالي الطاقة والمياه

•

تعزيز �سمعة الدولة عالمي ًا والحفاظ على المركز القيادي
في �أ�سواق الطاقة العالمية

وت�شمل مبادرة االقت�صاد الأخ�ضر �ستة م�سارات رئي�سية تغطي
مجموعة كبيرة من الت�شريعات وال�سيا�سات والبرامج والم�شاريع
حيث ي�شمل الم�سار الأول الطاقة الخ�ضراء وهي مجموعة من
البرامج وال�سيا�سات الهادفة لتعزيز �إنتاج وا�ستخدام الطاقة
المتجددة والتقنيات المتعلقة بها ،بالإ�ضافة لت�شجيع ا�ستخدام
الوقود النظيف لإنتاج الطاقة والعمل على تطوير معايير وتعزيز
كفاءة ا�ستهالك الطاقة في القطاعين الحكومي والخا�ص� .أما
الم�سار الثاني في�شمل ال�سيا�سات الحكومية والهادفة لت�شجيع
اال�ستثمارات في مجاالت االقت�صاد الأخ�ضر وت�سهيل عمليات
�إنتاج وا�ستيراد وت�صدير و�إعادة ت�صدير المنتجات والتقنيات
الخ�ضراء �إ�ضافة �إلى العمل على خلق فر�ص العمل للمواطنين في
هذه المجاالت وتجهيز الكوادر الوطنية في هذا المجال.
�أما الم�سار الثالث للمبادرة في�أتي تحت عنوان المدينة الخ�ضراء
حيث ي�شمل مجموعة من �سيا�سات التخطيط العمراني الهادفة
للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة الم�ساكن والمباني بيئيا كما ي�شمل
مبادرات لت�شجيع و�سائل النقل ال�صديقة للبيئة �أو ما ي�سمى بالنقل
الم�ستدام بالإ�ضافة لبرامج تهدف لتنقية الهواء الداخلي للمدن
في دولة الإمارات لتوفير بيئة �صحية للجميع .وي�شمل الم�سار
الرابع التعامل مع �آثار التغير المناخي وذلك عبر �سيا�سات
وبرامج تهدف لخف�ض االنبعاثات الكربونية من المن�ش�آت
ال�صناعية والتجارية بالإ�ضافة لت�شجيع الزراعة الع�ضوية عن
طريق مجموعة من الحوافز على الم�ستويين االتحادي والمحلي.
كما ي�شمل هذا الم�سار الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية
التوازن البيئي لجميع الكائنات البرية والبحرية في بيئة دولة
الإمارات.
�أما الم�سار الخام�س في مبادرة االقت�صاد الأخ�ضر التي �أطلقها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم في�سمى الحياة
الخ�ضراء حيث ي�شمل مجموعة من ال�سيا�سات والبرامج
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الهادفة لتر�شيد ا�ستخدام موارد الماء والكهرباء والموارد
الطبيعية بالإ�ضافة لم�شاريع �إعادة تدوير المخلفات الناتجة
عن اال�ستخدامات التجارية �أو الفردية .كما يحتوي هذا الم�سار
على مبادرات التوعية والتعليم البيئي للجمهور �سواء عن طريق
القطاعات التعليمية �أو عبر و�سائل التوعية الإعالمية بما
ي�ضمن رفع م�ستوى تفاعل الجمهور مع كافة مبادرات االقت�صاد
الأخ�ضر� .أما الم�سار ال�ساد�س والأخير في مبادرة االقت�صاد
الأخ�ضر في�شمل التكنولوجيا والتقنية الخ�ضراء حيث �سيركز هذا
الم�سار في مرحلته الأولى على تقنيات التقاط وتخزين الكربون
بالإ�ضافة لتقنيات تحويل النفايات �إلى طاقة ما ي�سهم في
التخل�ص من النفايات بطريقة اقت�صادية ت�سهم في تلبية بع�ض
احتياجات الطاقة كما �سيركز هذا الم�سار �أي�ضا على تقنيات
تعزيز الكفاءة وهي التقنيات التي تقلل من ا�ستخدامات الطاقة
اليومية وا�ستهالكها بالن�سبة لل�شركات �أو الأفراد من دون الت�أثير
في الإنتاج النهائي.

اتجاهات النمو االقتصادي:
حقق اقت�صاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمو ًا كبير ًا خالل
العقود الما�ضية في كثير من المجاالت االقت�صادية مما مكن
الدولة من بناء قاعدة �ضخمة ومتطورة من البنية التحتية التي
هي �أ�سا�س الم�شاريع االنتاجية .وكنتيجة طبيعية لهذا النمو تم
ان�شاء العديد من ال�صناعات ،وتم التو�سع في قاعدة الخدمات
التعليمية واالجتماعية وال�صحية والثقافية والإدارية والمعرفية
والإ�سكانية و�شبكات النقل وخدمات النقل الجوي والبحري.
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المساهمة القطاعية:
اقت�صاد دولة الإمارات العربية المتحدة اقت�صاد متنوع يعتمد على
ال�صناعات النفطية لدعم باقي القطاعات االقت�صادية ،االمر
الذي كان له االثر الكبير في تنوع الناتج المحلي .ويو�ضح الجدول
( )5-2-2م�ساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي.

 6-2الطاقة:
يلعب قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة دور ًا هام ًا
في قيادة عملية التنمية ،ولقد �شكلت �صادرات النفط الخام
والغاز مورد ًا ا�سا�سي ًا لتمويل م�شروعات التنمية االقت�صادية،
حيث �ساهم القطاع بتحفيز ودعم باقي القطاعات للنهو�ض
والبدء بممار�سة م�س�ؤولياتها في دعم االقت�صاد.
وقد �شهد الطلب على الطاقة نمو ًا كبير ًا في ال�سنوات االخيرة،
�سواء ب�شكل مبا�شر كوقود وكهرباء� ،أو غير مبا�شر كتحلية المياه
والخدمات ،الأمر الذي حتّم زيادة عدد محطات توليد الكهرباء
وزيادة قدرتها المركبة.
وتقوم كل من هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي
وهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة والهيئة االتحادية للكهرباء والمياه
ب�ضمان توفير احتياجات الم�شتركين.
الجدوالن ( )6-2-2و ( )7-2-2يبينان اجمالي الكهرباء المولدة
في الدولة واجمالي اال�ستهالك للأعوام .2012 – 2007

الج��دول ( :)6-2-2كمي��ة الكهرب��اء المس��تهلكة في دولة اإلم��ارات العربية
المتحدة ()2012-2007
ال�سنة

الكهرباء الم�ستهلكة (جيجا وات �ساعة)

2007

69,914

2008

77,878

2009

84,404

2010

89,587

2011

95,508

2012

101,454

المرجع :وزارة الطاقة
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الج��دول ( :)7-2-2الق��درة المركبة لمحطات توليد الكهرب��اء لالعوام (-2007
)2012
الهيئة

2008

2007

2010

2009

2011

2012

هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي

8.698

9.637

10.110

12.222

13.850

13.842

هيئة كهرباء ومياه دبي

5.448

6.676

6.997

7.361

8.721

9.646

هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة

2.302

2.382

2.382

2.576

2.576

2.768

الهيئة االتحادية للكهرباء والماء

1.252

1.119

1.080

1.056

0.985

0.924

المجموع

17.700

19.814

20.569

23.215

26.132

27.180

المرجع :وزارة الطاقة ،الوحدة جيجا وات

ويبي��ن الج��دول (  )8-2-2عدد المحط��ات التابعة للهيئات الم��زودة للطاقة
والمياه حسب نوع المحطة ()2012
نوع المحطة
توليد كهرباء
توليد كهرباء فقط
وتحلية مياه مع ًا

العدد الكلي
للمحطات

الهيئة
هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي

13

11

2

هيئة كهرباء ومياه دبي

7

6

1

هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة

6

5

1

الهيئة االتحادية للكهرباء والماء

5

2

3

المجموع

31

24

7

المرجع :وزارة الطاقة.
المرجع :التقرير الإح�صائي � / 2012-1998شركة �أبوظبي للماء والكهرباء.

وقد �أظهر تحليل لم�صادر �إمدادات الطاقة� ،أن كميات الغاز
الطبيعي التي يمكن توفيرها لقطاع توليد الكهرباء بالدولة
لن تكون كافية لتلبية الطلب في الم�ستقبل ،و�أن �إنتاج الطاقة
الكهربائية عن طريق النفط الخام �أو وقود الديزل ذو كلفة مادية
وبيئية عالية .وفي حين ي�شكل توليد الطاقة عن طريق الفحم
خيار ًا �أقل كلفة� ،إ ّال �أن ال�صعوبات المتعلقة بالإمداد والتموين
بالإ�ضافة �إلى ال�ضرر البيئي تجعل االعتماد عليه في توليد الطاقة
خيار ًا �صعب ًا.
وبالرغم من ان دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول
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الرئي�سية المنتجة والم�صدرة للنفط ف�إنها بحاجة حقيقية الى
تنويع م�صادر الطاقة لديها ،واالعتماد على طاقة رخي�صة ونظيفة
ت�ساهم في انتاج الكهرباء وتحلية المياه ..لذلك اطلقت دولة
الإمارات العربية المتحدة برنامجها النووي للأغرا�ض ال�سلمية
عام  ،2008و�أن�ش�أت لهذا الغر�ض م�ؤ�س�سة االمارات للطاقة
النووية والهيئة االتحادية للرقابة النووية ،واعتمدت برنامج ًا
مدني ًا للطاقة النووية لبناء اربعة مفاعالت نووية وت�شغيلها.
ومن المقرر اكتمال الم�شروع بمفاعالته االربعة عام .2020
وت�شير الدرا�سات ان الم�شروع �سيوفر عند اكتماله نحو  25%من
احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الطاقة الكهربائية.
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ويشير الش��كل ( )6-1-2الى زيادة الطلب على الكهرباء مقابل ما تستطيع
موارد الطاقة التقليدية توفيره.
الشكل ( )6-1-2مصادر امدادات الطاقة المطلوبة

المرجع :جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية – ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة "تقرير ال�سيا�سة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم �إمكانية تطوير برنامج للطاقة
النووية ال�سلمية في الدولة".

وقد قاد هذا التحليل الواقعي ،المتناغم مع ر�ؤية القيادة الر�شيدة
ونظرتها الم�ستقبلية ،الى تبني خيار تنويع م�صادر الطاقة
واعتماد م�صادر طاقة نظيفة وم�ستدامة.
وفي نف�س الوقت تبنت دولة االمارات خيار الطاقة المتجددة،
ف�أ�س�ست في عام � 2006شركة �أبوظبي لطاقة الم�ستقبل (م�صدر)
بهدف تطوير وتو�سيع مجاالت قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات
الم�ستدامة ،وذلك من خالل التعليم والبحث والتطوير واال�ستثمار
والت�سويق وبناء المدن المتعادلة كربوني ًا .وتلعب ال�شركة اليوم
دور ًا محوري ًا في �سوق الطاقة العالمية المتنام ّية.
وقد د�شن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان – رئي�س
الدولة (حفظه اهلل) في �شهر مار�س عام  2013محطة (�شم�س
 )1بطاقة انتاجية تبلغ  100ميغاوات ،وهي �أول محطة في �سل�سلة
المحطات المنتظر �إقامتها في الدولة ،و�أكبر م�شروع للطاقة
ال�شم�سية المركزة في ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.

مدينة مصدر
مدينة م�صدر هي �أول مدينة متعادلة الكربون وخالية من النفايات
في العالم ،كما �أنها �أول مدينة كاملة تعمل بالطاقة ال�شم�سية؛ لذا
فهي من �أكثر مدن العالم ا�ستدام ًة.
تبلغ م�ساحة المدينة  6كيلومتر مربع تقري ًبا ،وتقع على بعد
 17كلم من و�سط مدينة �أبوظبي ،وت�شكل من�صة ال�ستعرا�ض
طاقة الم�ستقبل المتجدّدة والتقنيات النظيفة ،و�إجراء البحوث
عليها وتطويرها واختبارها وتطبيقها وت�سويقها .وتعتبر المدينة
مجتم ًعا تتم فيه با�ستمرار �أحدث و�آخر م�شاريع البحوث والتطوير
في مجاالت الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة ،وتجري فيه
الم�شاريع التجريبية ،واختبارات التكنولوجيا ،وبناء بع�ض �أحدث
المباني و�أكثرها ا�ستدامة على م�ستوى العالم ،وبذلك توفر مدينة
“م�صدر” بيئة خ�صبة تلهم الم�ؤ�س�سات العاملة في هذا القطاع
اال�ستراتيجي والحيوي ،وتحثها على االبتكار والنمو.
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ت�ست�ضيف مدينة م�صدر في �أبوظبي �سنو ًيا “القمة العالمية لطاقة
الم�ستقبل” وذلك منذ عام  ،2008تحت رعاية الفريق �أول �سمو
ال�شيخ محمد بن زايد �آل نهيان ولي عهد �أبوظبي ونائب القائد
العام للقوات الم�سلحة.

إقامة المشاريع في مدينة مصدر
مدينة م�صدر تعمل كمنطقة اقت�صادية خا�صة وتعتمد على
التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة وتعتبر مقر العديد من
الم�شاريع التجارية والت�صنيعية العاملة في مجال ت�صنيع منتجات
�صديقة للبيئة ،بحيث تتيح لل�شركات فر�صة اال�ستفادة من �إمكانية
اختبار التقنيات النظيفة وعر�ضها وتطويرها وت�سويقها تجاري ًا.
توفر المدينة العديد من المزايا لإقامة م�شاريع الطاقة النظيفة
منها "النافذة الموحدة للخدمات" التي ت�سهل �إجراءات
الترخي�ص والتوظيف ،ف�ض ًال عن العديد من الت�سهيالت التي
تتمتع بها المناطق الحرة ك�إعطاء الأجانب حق التملك الكامل
لم�شاريعهم وحرية تحويل ر�أ�س المال والأرباح بالكامل والإعفاء
من �ضرائب اال�ستيراد والت�صدير و�ضرائب الدخل ال�شخ�صي
و�ضرائب ال�شركات.

المباني
ت�ستوحي المباني في مدينة م�صدر �أفكارها من ت�صاميم العمارة
التقليدية لمنطقة الخليج بهدف �إن�شاء مبان تقلل من ا�ستخدام
الطاقة وت�ستخدم التهوية الطبيعية التي توفرها �أبراج الرياح.
ومن المباني التي تم �إنجازها وافتتاحها حتى الآن الحرم
الجامعي لمعهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا والذي ي�ضم ثالثة
مبان �سكنية ومبنيين مخ�ص�صين للمختبر ومركز المعرفة� .إلى
جانب ذلك ،تحت�ضن المدينة عدد ًا من المرافق الخدمية ومنافذ
البيع بالتجزئة والمطاعم و�سوق للمنتجات الع�ضوية ومعر�ض في
الهواء الطلق الذي يقام كل عام.
كما يجري العمل على عدد من المباني الأخرى منها تو�سعة
الحرم الجامعي لمعهد م�صدر ومبنى مقر م�صدر الذي �سي�ضم
مقري كل من �شركة م�صدر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة
ومبنى كورتيارد الذي �سيكون �أول مبنى تجاري في المدينة ومبنى
�سيمنز وهو المقر الجديد ل�شركة �سيمنز في ال�شرق الأو�سط.

الطاقة المستخدمة
قامت �شركة م�صدر ببناء محطة لتوليد الطاقة ال�شم�سية
با�ستخدام الألواح الكهرو�ضوئية تبلغ طاقتها الإنتاجية 10
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ميجاواط وذلك لت�أمين احتياجات مباني معهد م�صدر والمبنى
الم�ؤقت لمكاتب م�صدر ف�ض ًال عن عمليات البناء الجارية في
المدينة .وتمتد المحطة التي تعد الأكبر من نوعها على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط على م�ساحة  22هكتار ًا وتوفر الفائ�ض من الطاقة
�إلى ال�شبكة الرئي�سة لأبوظبي.

النقل
يحظر ا�ستخدام ال�سيارات داخل مدينة م�صدر حيث تعتمد
المدينة على �أنظمة النقل التي ت�شغلها الطاقة النظيفة ،منها
نظام النقل العام ونظام النقل ال�شخ�صي ال�سريع الذي ي�ستخدم
حالي ًا في الحرم الجامعي لمعهد م�صدر كم�شروع تجريبي� .أما
نظام النقل العام في�ستخدم القطارات الخفيفة والحافالت
وال�سيارات الكهربائية ،و�سيتم ربط هذه الأنظمة ب�شبكة الطرق
الرئي�سة وخطوط ال�سكك الحديدية التي �ست�شكل حلقة و�صل مع
المناطق الأخرى خارج المدينة.

إدارة النفايات
تعمل المدينة على تقليل كمية النفايات �إلى ال�صفر ،حيث ت�ستخدم
النفايات البيولوجية في الح�صول على تربة و�أ�سمدة غنية ،فيما
يمكن تحويل بع�ض هذه النفايات عن طريق الحرق �إلى م�صدر
�إ�ضافي للطاقة� .أما النفايات ال�صناعية ،مثل البال�ستيك ،فيتم
�إعادة تدويرها �أو �إعادة ا�ستخدامها في �أغرا�ض �أخرى.

مــعــهـ��د مــصــ��در لـلــعــلــ��وم
والتـكنولوجيا
ت�ست�ضيف مدينة م�صدر معهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا الذي
�أن�شئ بالتعاون مع معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ،ويطرح
المعهد برامج الدرا�سات العليا والبرامج البحثية في مجال
الطاقة المتقدمة والتقنيات الم�ستدامة ،وا�ستقبل �أول دفعة من
طالبه في � 6سبتمبر  .2009ويهدف المعهد �إلى دعم �أن�شطة
البحث والتطوير في مجال الطاقة البديلة والتقنيات النظيفة في
مدينة م�صدر.
وفي �شهر �أكتوبر من نف�س العام د�شن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
محمد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة – رئي�س مجل�س
الوزراء – حاكم دبي (رعاه اهلل) الم�شروع الأول في مجمع ال�شيخ
محمد بن را�شد للطاقة ال�شم�سية بطاقة تبلغ  13ميجاوات .ومن
المنتظر عند ا�ستكمال الم�شاريع المخطط لها �أن ترتفع القدرة
الإنتاجية للمجمع الى  1000ميغاوات بحلول عام  ،2030حيث
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ت�ستهدف ا�ستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة توفير نحو  5%من
الطاقة من م�صادر متجددة بحلول ذلك العام.

مجم��ع الـش��يخ مـحم��د بن راش��ـد
للطاقة الشمسية
يهدف مجمع ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية
لدعم ا�ستراتيجية تنويع م�صادر الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون
وتحويل الأرا�ضي ال�صحراوية �إلى بيئة ذات موارد طبيعية وتعزيز
ا�ستدامة الموارد من خالل ا�ستخدام الموارد المتجددة في توليد
الكهرباء بالإ�ضافة الى الم�ساهمة في تطوير تقنيات في توليد
الكهرباء من خالل الطاقة ال�شم�سية وتطوير الخبرات الإماراتية
في مجال الطاقة المتجددة وال�شم�سية .

حقائق وأرقام ومراحل:
المجمع تحت مظلة المجل�س الأعلى للطاقة ،ويعتبر الم�شروع
الأكبر من نوعه في منطقة الخليج.
القدرة 1000 :ميغاواط بحلول العام .2030
الموقع :منطقة �سيح الدحل الواقعة على بعد حوالي 30كم من
تقاطع طريق دبي العين مع طريق اللي�سيلي (جنوب �شرق دبي).
الم�ساحة 48 :كيلومترا مربعا.
التقنية :الألواح الكهرو�ضوئية ال�شم�سية ( )PVوتقنيات الطاقة
ال�شم�سية المركزة (.)CSP
المبلغ اال�ستثماري المتوقع لإجمالي المجمع 12 :مليار درهم
وتكلفة المرحلة الأولى  124مليون درهم.

الــوكـالـ��ة الــدولـيـ��ة للــطـاقـ��ة
المتجددة (أيرينا)
في  29يونيو  2009تم تعيين مدينة �أبو ظبي في دولة الإمارات
العربية المتحدة كمقر م�ؤقت للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
(�إيرينا) ،وفي �إبريل  2011اختيرت العا�صمة �أبوظبي ،بالإجماع،
لتكون المقر الدائم للوكالة ،مما يجعلها المدينة الأولى في ال�شرق
الأو�سط التي ت�ست�ضيف منظمة حكومية دولية كمقر رئي�سي لها.
و (�إيرينا) هي منظمة حكومية دولية تدعم بلدان العالم لالنتقال
�إلى الطاقة الم�ستدامة ،وتعد من�صة رئي�سية للتعاون الدولي في
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هذا المجال ،تعتبر �إيرينا م�صدر ًا لتكنولوجيا الطاقة المتجددة،
مثل :الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأر�ضية ،والطاقة
المائية ،والمحيطات ،والطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح.
تهدف �إيرينا لت�صبح القوة الدافعة الرئي�سية في تعزيز االنتقال
نحو ا�ستخدام الطاقة المتجددة على نطاق عالمي ب�صفتها
ال�صوت العالمي للطاقات المتجددة ،وتقدم �إيرينا الم�شورة
والدعم لكل من الدول ال�صناعية والنامية لم�ساعدتهم على
تح�سين الأطر التنظيمية وبناء القدرات .باال�ضافة الى ذلك تعمل
الوكالة على تي�سير الو�صول �إلى جميع المعلومات ذات ال�صلة
بما في ذلك البيانات الموثوقة عن الطاقة المتجددة و�أف�ضل
الممار�سات والآليات المالية الفعالة.
ايرينا ت�ضم في ع�ضويتها حاليا  139دولة ف�ضال عن قيام
دولة بالبدء باجراءات طلب الع�ضوية،
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 7-2قطاع السياحة:
تعتبر ال�سياحة من القطاعات المهمة التي تعول عليها الدولة
في �سيا�سة تنويع م�صادر الدخل القومي ورفع معدالت النمو
االقت�صادي ب�شكل عام .ومن هذا المنطلق ركزت الدولة جهودها
على تطوير هذا القطاع وتنميته ،وذلك من خالل �إقامة العديد
من الم�شروعات التنموية التي ت�صب في هذا االتجاه ،من
فنادق ومنتجعات �سياحية ومراكز تجارية ومراكز ترفيهية
مختلفة و�ألعاب ريا�ضية محلية وعالمية ،وتنظيم الم�ؤتمرات
والمهرجانات والمعار�ض النوعية والمتخ�ص�صة التي تقام على
مدار ال�سنة بهدف جذب ال�سياح من مختلف مناطق العالم،
وو�ضع البرامج الترويجية الالزمة لت�سويق دولة الإمارات العربية
المتحدة كوجهة �سياحية متميزة� ،إ�ضافة �إلى تقديم ت�سهيالت
عديدة� ،سواء لل�سياح الزائرين للدولة� ،أو للراغبين في العمل في
هذا القطاع واال�ستثمار فيه.
�أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمام ًا كبير ًا بتطوير بنية
تحتية و�سياحية متطورة ،تتمثل في تطوير مرافق �سياحية مختلفة
تلبي متطلبات ال�سياح� ،إلى جانب االرتقاء بم�ستوى الخدمات
في القطاع الفندقي والنقل المريح ،ف�ضلاً عن �إقامة الفعاليات
والمهرجانات التي كان لها دور وا�ضح في ا�ستقطاب ال�س ّياح من
�شتى �أنحاء العالم ،وذلك نظر ًا لموقعها الجغرافي المميز والذي
يعتبر نقطة و�صل ما بين �آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا .وقد و�صل عدد
ال�سياح الوافدين للدولة عام  2012اكثر من  15مليون �سائح.
وقد �أهلها ذلك كله الى احتالل مكانة مرموقة في قطاع ال�سياحة
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على 55%

وال�سفر� ،إذ ا�ستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة
من �إجمالي ا�ستثمارات قطاع ال�سياحة وال�سفر في منطقة ال�شرق
الأو�سط ،وعلى  19%من �إجمالي الزوار الدوليين القادمين �إلى
المنطقة في عام  .2012كما بلغ �إنفاق ال�سياح في الإمارات
العربية المتحدة حوالي  121مليار درهم في عام  ،2012ما
يعادل ن�سبة  % 42من �إجمالي الإنفاق ال�سياحي في المنطقة،
بح�سب المجل�س الدولي لل�سياحة وال�سفر ،وو�صل الناتج المحلي
الإجمالي اال�سمي للقطاع ال�سياحي  193.6مليار درهم ،فيما بلغ
مجموع التوظيف في القطاع ال�سياحي  500,383وظيفة في العام
 ،2012مقارنة بنحو� 317ألف وظيفة في العام .2008
وقد ح ّلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا كما وحققت المركز الثامن
والع�شرون عالميا في تناف�سية قطاع ال�سياحة وال�سفر بح�سب
تقرير منتدى االقت�صاد العالمي للعام .2013

 8-2الصناعة:
تعتبر ال�صناعة من �أهم القطاعات االقت�صادية التي تعتمد عليها
دولة الإمارات العربية المتحدة في �سيا�ستها الرامية �إلى تنويع
م�صادر الدخل القومي ،نظر ًا لدورها الحيوي في تعزيز اال�ستقرار
والتقدم االقت�صادي من خالل �إيجاد م�صدر دائم ومتجدد للدخل
القومي وتنمية الموارد الب�شرية ،وتوفير مزيد من فر�ص العمل،
�إ�ضافة �إلى دورها في تدعيم القاعدة الإنتاجية.
وقد �شهد القطاع ال�صناعي تطورات ملحوظة خالل ال�سنوات
الما�ضية ،حيث ت�شير البيانات ال�صادرة عن المركز الوطني
للإح�صاء �إلى �أن قيمة م�ساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي
الإجمالي في الدولة ارتفعت بح�سب الأ�سعار الجارية  .والجدول
( )9-2-2يبين م�ساهمة القطاع في الناتج المحلي االجمالي
لالعوام .2012-2010

الج��دول ( :)9-2-2مس��اهمة القطاع الصناع��ي في الناتج المحل��ي االجمالي
لالعوام 2012-2010
االعوام

م�ساهمة القطاع في الناتج المحلي االجمالي ( مليار درهم)

2010

428.6

2011

615.6

2012

683.2

وب�شكل عام ت�سعى الدولة الى خلق قطاع �صناعي قادر على
الم�ساهمة في الناتج المحلي االجمالي عن طريق توجيه
اال�ستثمارات المحلية واالجنبية الى هذا القطاع ،وخا�صة
ال�صناعات التي يمكن �أن تحل منتجاتها محل المنتجات
الم�ستوردة ،باال�ضافة الى ت�شجيع اال�ستثمار االجنبي من خالل
توفير البيئة المنا�سبة لإنتاج �صناعي متنوع ي�ضاف الى االنجازات
الكبيرة التي تحققت في مجال ال�صناعات البتروكيماوية.
وقد �أ�سهمت النظم والت�شريعات والبنية التحية والخدمات الداعمة
لت�شجيع االنتاج ال�صناعي �إلى زيادة عدد المن�ش�آت ال�صناعية
وعدد العاملين بها .فوفق ًا لتقرير التطورات االقت�صادية ال�صادر
عن وزارة االقت�صاد ،زاد عدد المن�ش�آت ال�صناعية من 3294
من�ش�أة عام  2005الى  4960من�ش�أة في عام  ، 2010في حين
ازداد عدد العاملين في القطاع ال�صناعي  246الف عامل الى
 382الف عامل خالل نف�س الفترة.
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 9-2الزراعة:
ظهرت الزراعة في دولة االمارات العربية المتحدة كن�شاط
قديم يمار�س في بع�ض المناطق في الدولة ،مثل :ر�أ�س الخيمة
والفجيرة والعين ،وبع�ض الواحات مثل :واحة ليوا .بيد �أن هذا
الن�شاط اقت�صر على ب�ساتين النخيل في الواحات التي تغذيها
الينابيع واالفالج والآبار.
ومع التطور الذي �شهدته الدولة منذ قيامها في عام
�شهدت الزراعة في دولة االمارات العربية المتحدة تطور ًا �سريع ًا
على الرغم من محدودية الموارد الطبيعية وندرة المياه و�صعوبة
الظروف البيئية ،ويعود الف�ضل في ذلك الى المغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان (رحمه اهلل) الذي وجه با�ست�صالح
الأرا�ضي وتوزيعها على المواطنين ،وتوفير الدعم الالزم من �أجل
قيام نه�ضة زراعية في الدولة ،الأمر الذي �أدى الى ازدياد عدد
المزارع من  4000مزرعة في عام  1971الى �أكثر من 000,35
1971
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مزرعة عام  2011تزيد م�ساحتها على  000,100هكتار ،تتنوع
المحا�صيل التي تتم زراعتها في دولة الإمارات ،من محا�صيل
علفية وخ�ضار وفواكه .وتمثل تمور النخيل �أهم الحا�صالت
الزراعية في دولة االمارات العربية المتحدة ،فقد �شكلت ،وال
تزال ،مكون ًا رئي�سي ًا في غذاء المواطنين .ويعود االهتمام الخا�ص

بزراعة النخيل في الدولة لأ�سباب تراثية وبيئية واقت�صادية .وقد
ا�سهم هذا االهتمام بتعدد �أنواع التمور والتي ي�صل عددها الى
حوالي  120نوع ًا ،وبزيادة عدد �أ�شجار النخيل و�إنتاجها حتى
و�صلت الى �أكثر من  6,8مليون طن في عام .2011

الج��دول ( :)10-2-2كمي��ة انت��اج التمور ف��ي دولة االم��ارات العربية المتحدة
حسب المنطقة ()2011
البيان

أبوظبي

كمية االنتاج (طن)

5,982,103

1,336,760

69.3%

15.5%

الن�سبة المئوية لإنتاج التمور

الوسطى

الشمالية
683,430
7.9%

الشرقية
625,896
7.3%

المجموع
8,628,189
100%

المرجع :مركز الإح�صاء�-أبوظبي

بالن�سبة لإنتاج الخ�ضار فيتم من خالل ا�ستخدام الزراعة
المك�شوفة والزراعة المحمية والزراعة المائية .وتعتمد الزراعة
المحمية على البيوت الدفيئة �أو التظليل لتلطيف البيئة الطبيعية
للح�صول على نمو مثالي وانتاج �أكبر لوحدة المياه الم�ستعملة.
واالح�صاءات ت�شير الى زيادة عدد البيوت خالل الفترة 2005
–  2011حيث بلغت الم�ساحة المغطاة  500هكتارا في .2011
�أما فيما يخت�ص بالزراعة المائية فقد تبنت الدولة تقنية الزراعة
المائية (بدون تربة) كنمط زراعي جديد وذلك لمواجهة
محدودية الموارد الطبيعية المتزايدة من �ضعف التربة و�شح
المياه ،وب�سبب الكفاءة العالية في ا�ستخدام المياه للري واالنتاج
العالي مع تالفي م�شاكل التربة .كما ان ا�ستخدام هذه التقنيات

يقلل من ا�ستهالك اال�سمدة الكيماوية ويحد من ا�ستخدام
المبيدات الزراعية مما ينعك�س بالإيجاب على �سالمة هذه
المنتجات من متبقيات المبيدات.
�أما المحا�صيل ال�شجرية فقد �سادت ا�شجار النخيل بم�ساحة
 41200هكتار ًا ،و�شكلت محا�صيل المانجو والعناب (النبق)
والحم�ضيات الم�ساحات الزراعية المتبقية ،في حين بلغت
محا�صيل االعالف  500,22هكتار ًا و�أهمها علف الرود�س
والبر�سيم ،بينما كانت محا�صيل الذرة وال�شعير تغطي م�ساحات
�صغيرة ،والجدول ( )11-2-2يبين التغير في م�ساحة المحا�صيل
الحقلية والخ�ضراوات و�أ�شجار الفاكهة.
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الجدول ( :)11-2-2مس��احة المحاصيل الحقلية والخضراوات وأشجار الفاكهة
()2012-2009

ال�سنة
Year

المحا�صيل الحقلية

الخ�ضراوات

�أ�شجار الفاكهة

المجموع

Field Crops

Vegetables

Fruit Trees

Total

الم�ساحة
(دونم)

الم�ساحة
(دونم)

الم�ساحة
(دونم)

الم�ساحة
(دونم)

Area

Area

Area

Area

()Dunum

()Dunum

()Dunum

()Dunum

2009

282,211

47,908

365,678

695,797

2010

295,461

50,254

416,721

762,436

2011

225,624

50,181

433,980

709,785

2012

45,278

47,661

396,099

489,038

المرجع :وزارة البيئة والمياه

ومن خالل مراجعة الم�ؤ�شرات االح�صائية فيمكن مالحظة
التراجع في الم�ساحة المزروعة وخ�صو�ص ًا بعد عام ،2008
وهذا يعود لعدة �أ�سباب �أهمها محدودية الموارد المائية ،ا�ضافة
الى ال�سيا�سات الزراعية االتحادية والمحلية في الحد من زراعة
المحا�صيل العلفية ،والتي ت�ستهلك كمية مياه كبيرة وكانت ت�شكل
م�ساحة كبيرة من الم�ساحة المزروعة� ،أما بالن�سبة للإنتاجية

50

فب�شكل عام هبط انتاج مح�صولين اقت�صاديين هما الخ�ضار
واالعالف ،ويعزى ذلك الى عوامل اخرى هي تدني تحمل
النباتات للملوحة وتدني جودة التربة ومياه الري بالإ�ضافة الى
العوامل البيولوجية .والجدول ( )12-2-2يبين االنتاج الزراعي
لكل من الخ�ضار واالعالف و المحا�صيل الحقلية.

الإنتاج
(طن)

الم�ساحة
(دونم)
Area

قيمة
الإنتاج

(�ألف درهم)
Value

الإنتاج

(طن)

Production

الم�ساحة

(دونم)

Area

المحا�صيل الحقلية 2

قيمة
الإنتاج
(�ألف درهم)

Production

الخ�ضراوات

الم�ساحة
(دونم)

Value

�أ�شجار الفاكهة

الإنتاج
(طن)
Area

المجموع 1

قيمة
الإنتاج
(�ألف درهم)
Production

Field Crops 2

الم�ساحة
(دونم)
Value

Vegetables

الإنتاج
(طن)
Area

Fruit Trees

قيمة
الإنتاج
(�ألف درهم)
Production

Total 1

الجدول ( :)12-2-2كمية االنتاج الزراعي للخضار واالعالف والمحاصيل الحقلية ()2011-2009

ال�سنة

Year

Value

2009

2010

2011

()Dunum

282,211

295,461

225,624

2012

()Ton

1,573,684

1,664,003

744,558

45,278

()AED 000

2,595,167

2,606,319

1,121,398

183,703

()Dunum
47,908
50,254
50,181

405,703

()Ton
172,123
151,861
148,878

47,661

()AED 000
334,121
309,160
333,178

155,605

()Dunum
365,678
416,721
433,980

363,997

()Ton
278,555
296,082
262,792

396,099

()AED 000
1,111,172
1,082,014
1,076,883

228,356

()Dunum
695,797
762,436
709,785

1,164,055

()Ton
2,024,362
2,111,946
1,156,228

489,038

()AED 000
4,040,460
3,997,493
2,531,459
567,664

2-The crop area vegetables is more than the area in land use table because of
recultivation of the land during the agriculture year.

1-Total in some tables may not add up due to rounding.

1,933,755

 - 1الجمع ال يطابق بين بع�ض الجداول ب�سبب التقريب

 - 2الم�ساحة المح�صولية للخ�ضروات �أكبر من م�ساحتها في جدول ا�ستخدام الأر�ض ب�سبب زراعة الأر�ض �أكثر من مرة خالل ال�سنة الزراعية.

الم�صدر :وزارة البيئة والمياه

Source : Ministry of Environment & Water.
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•

الـعـوائـ��ق والـتحدي��ات الـتـ��ي
تواجه قطاع الزراعة

يمكن ايجاز �أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في دولة
االمارات العربية المتحدة بندرة مياه الري المنا�سبة وزيادة
ملوحة التربة ومياه الري المتاحة لال�ستخدام الزراعي وارتفاع
تكاليف االنتاج ،بالإ�ضافة الى الآفات الزراعية والفاقد ما بعد
الح�صاد .

•

مـبـ��ادرات زراعـي��ة للـمحـافظ��ة
على الموارد الطبيعية:

في ظل محدودية الموارد الطبيعية وخ�صو�ص ًا المياه  ،تبنت
الدولة عدد ًا من المبادرات الزراعية التي تهدف للمحافظة على
الموارد الطبيعية والبيئية ،وبنف�س الوقت توفير منتجات ذات
موا�صفات ت�سويقية عالية وتحافظ على �صحة الم�ستهلك ومن
هذه المبادرات:

 1خفض مساحة زراعة االعـالف ومنع
تصديرها
نظر ًا ل�شح الموارد المائية في الدولة و�ضرورة اتخاذ االجراءات
الالزمة للحفاظ على المياه ،فقد كانت احدى المبادرات هي
الحفاظ على المياه من خالل خف�ض م�ساحة زراعة االعالف،
وخ�صو�ص ًا الرود�س والذي كان ي�ستهلك كميات كبيرة من
المياه ،ففي عام � 2010صدر قرار وزاري رقم ( )332في
�ش�أن تنظيم ت�صدير االعالف الخ�ضراء والمجففة المزروعة
محلي ًا والم�ستوردة ،تم بموجبه منع ت�صدير االعالف الخ�ضراء
والمجففة المزروعة محلي ًا .وقد �أدى تطبيق هذا القرار الى
خف�ض م�ساحة الأرا�ضي المزروعة بالأعالف من من 295459
دونم عام  2010الى  278,45هكتارا عام .2012

 2زيـادة كفاءة استخدام مياه الري
ي�ستهلك القطاع الزراعي كميات كبيرة من المياه �سنوي ًا ،وبهدف
زيادة كفاءة ا�ستخدام مياه الري ،تم تطبيق خطة ال�ستبدال
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�أنظمة الري التقليدية (الغمر) بنظم ري حديثة نتج عنها زيادة
الم�ساحة المروية بالنظم الحديثة ،من  32%عام  1999الى
 91%عام  ،2011وت�شمل ا�ستخدام انظمة الري بالر�ش والتنقيط
وغيرها ،االمر الذي �أدى الى خف�ض ا�ستخدام المياه الى اقل من
ثلث الكمية التي كانت ت�ستخدم في ال�سابق.

 3الزراعة العضوية
ت�أتي مبادرة الزراعة الع�ضوية للحد من ا�ستخدام المواد
الكيماوية كالأ�سمدة والمبيدات وتقليل ا�ستهالك المياه ،
باعتبار �أن الزراعة الع�ضوية هي نظام زراعي متكامل يهدف
الى ا�ستدامة االنتاج الزراعي والموارد البيئية مع المحافظة
على �صحة االن�سان والبيئة من خالل اال�ستخدام الأمثل للموارد
وتدويرها ،وعلى التكامل ما بين الإنتاج النباتي والحيواني لزيادة
خ�صوبة التربة ،وا�ستخدام كافة الو�سائل البيولوجية المختلفة
�سواء لمكافحة الآفات او لزيادة خ�صوبة التربة.

مبادرة عضوي:
�أ�صدرت وزارة البيئة و المياه الت�شريعات الوطنية للمدخالت
والمنتجات الع�ضوية وفقا للمعايير الدولية ،وفيما يخ�ص التفتي�ش
على المزارع والمن�ش�آت ومنح �شهادة االنتاج الع�ضوي ،فقد اوكلت
هذه المهمة الى هيئة االمارات للموا�صفات والمقايي�س كونها
الجهة الوطنية المعنية بمنح �شهادات المطابقة واالعتماد.

داصتقالاو ةيعامتجالا هايحلا صئاصخ

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

الشكل ( :)7-1-2صورة تبين منتج عضوي اماراتي وشعار "عضوي"

منتج ع�ضوي �إماراتي

ونتيجة للجهود التي تبذلها الدولة للترويج لهذا النوع من
الزراعة ،فقد ازداد عدد مزارع االنتاج الع�ضوي لي�صل الى 54
مزرعة للإنتاج النباتي ،و  3مزارع للإنتاج الحيواني ومن�ش�أة
للت�صنيع ،وزادت م�ساحة االنتاج الع�ضوي في الدولة لتبلغ حوالي
 4446هكتار مع نهاية ابريل  ،2014فيما تنوعت منتجات الزراعة
الع�ضوية لتبلغ حوالي � 60صنف ًا ،من بينها :التمور وال�شمام
والطماطم والفول الأخ�ضر والزهرة وغيرها .كما تعمل الوزارة
جاهدة على ت�شجيع المزارعين على ت�سويق منتجاتهم من خالل
التن�سيق مع الجهات الحكومية والخا�صة؛ لت�سهيل وتخ�صي�ص
�أماكن لت�سويق المنتجات الع�ضوية .وال�شكل()8-1-2يبين تطور
م�ساحة مزارع االنتاج الع�ضوي:
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الش��كل ( :)8-1-2مس��احة مزارع االنتاج العض��وي في دولة االم��ارات العربية
المتحدة ()2013-2007

الم�صدر :وزارة البيئة والمياه

 4الزراعة المائية
تبنت وزارة البيئة والمياه الزراعة المائية كتقنية حديثة تهدف
للم�ساهمة في المحافظة على موارد المياه الم�ستخدمة في
الزراعة ورفع االنتاجية لوحدة االر�ض والمياه وخف�ض كميات
اال�سمدة الم�ستخدمة والح�صول على منتج يحافظ على �صحة
االن�سان والبيئة .وقد تم ادخال تقنية الزراعة المائية (بدون
تربة) �ضمن المنظومة الزراعية في الدولة في عام 2009
ك�أ�سلوب حديث للزراعة ،حيث قامت الوزارة بنقلها �إلى
المزارعين في الدولة وت�شجيعهم على ا�ستخدامها للم�ساهمة في
تحقيق االهداف اال�ستراتيجية للدولة في المحافظة على الموارد
الطبيعية والبيئة .ونتيجة لذلك بلغ �إجمالي عدد المزارع المائية
في الدولة  70مزرعة مائية (بم�ساحة اجمالية اكثر من 200
دونم) مع نهاية عام  .2012وتنوعت منتجات الزراعة المائية
لتلك المزارع لت�شمل :الخيار ،والطماطم ،والفلفل االخ�ضر
والملون ،وال�شمام ،والفراولة ،والخ�س ب�أنواعه ،وغيرها.

 5تنظي��م اس��تخدام المبي��دات
الـزراعـيـ��ة ومـكـافـح��ة اآلفـ��ات
الرئيسية:
تم ا�صدار الت�شريعات الخا�صة لت�سجيل وتداول وا�ستخدام
المبيدات ،بما يتوافق مع الموجهات التي تعتمدها دول منظمة
54

التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،) OECDكما يتم التعاون مع
الجهات المحلية المخت�صة لإحكام الرقابة على تداول المبيدات
وتر�شيد ا�ستخدامها ،ا�ضافة �إلى منع ت�سجيل وا�ستيراد وتداول
�أنواع المبيدات المحظورة ذات ال�سمية العالية �أو ذات االثر
المتبقي طويل المدى ،كما نظمت ت�شريعات ا�ستخدام المبيدات
المقيدة بالإ�ضافة الى الحد من اال�ستخدام المفرط للمبيدات،
وذلك عن طريق دعم زراعة �أ�صناف المحا�صيل المقاومة
للأمرا�ض والتو�سع في ا�ستخدام و�سائل المكافحة الحيوية
وخا�صة الم�صائد الال�صقة والفرمونية وال�ضوئية ،وت�شجيع
ا�ستعمال الأن�سجة العازلة للح�شرات �سوا ًء للبيوت المحمية �أو
الخ�ضار في الحقل ،والتخل�ص من فائ�ض المبيدات والعبوات
الفارغة بطرق �آمنة ،كما يتم الت�شجيع على ا�ستخدام المبيدات
الع�ضوية الآمنة بيئي ًا.

نخيلنا
تمثل زراعة النخيل قيمة اقت�صادية
ووجدانية عالية في الإمارات العربية
المتحدة ،التي تعتبر من الدول
الرائدة في مجال تطوير زراعة
النخيل ،حيث تواجه زراعة النخيل
العديد من التهديدات ،ومن بينها
الآفات الزراعية والأمرا�ض  .وفي
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�إطار حر�صها على ا�ستدامة زراعة النخيل ورفع م�ساهمتها في
تعزيز الأمن الغذائي ،تقدم وزارة البيئة والمياه خدمة مكافحة
الآفات التي تتعر�ض لها �أ�شجار النخيل.
وفي �سبيل تح�سين عمليات المكافحة ورفع كفاءتها واالرتقاء
بم�ستوى الخدمات المقدمة ،قامت الوزارة بتطوير مبادرة �أطلق
عليها ا�سم "نخيلنا" خالل عام  2012وتمثل المرحلة الثانية من
الحملة الوطنية لمكافحة �سو�سة النخيل الحمراء على م�ستوى
الدولة ،وتركز هذه المرحلة على مكافحة جميع �آفات �شجرة
النخيل الرئي�سية.

حاللنا
هي احدى مبادرات وزارة البيئة
والمياه لرفع معدالت الأمن
الحيوي وتعزيز االمن الغذائي،
وت�شمل المبادرة عدة محاور
وهي :تنفيذ برنامج التح�صين
المعتمد في الوزارة لرفع مناعة
الحيوان �ضد االمرا�ض الوبائية.
•

تقديم االر�شاد لزيادة وعي مربي الحيوان بالأ�ساليب
الحديثة لتربية الحيوانات.

•

تقديم العالج للتخل�ص من الطفيليات الداخلية
والخارجية.

•

ترقيم حيوانات المزرعة لتعزيز مفهوم الوقاية من
اال�صابة من االمرا�ض الوقائية

إنتاجنا
اطلقت وزارة البيئة والمياه مبادرة
"انتاجنا" في فبراير  .2014وتهدف
هذه المبادرة الى تقديم الخدمات
االر�شادية والفنية والخدمات
اال�ست�شارية التي تطلبها حاجة
المزارعين وذلك من خالل الزيارات
الميدانية للكوادر الفنية المتخ�ص�صة
الى المزارع المائية بهدف رفع قدرات
المزارعين والعاملين بالمزارع للتعامل االمثل مع هذه التقنية بما
يحقق اال�ستفادة الق�صوى من مدخالت االنتاج ليعود بالفائدة
االقت�صادية على المزارع.
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 10-2المالي والمصرفي:
تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة قطاع ًا مالي ًا وم�صرفي ًا
قوي ًا ،ي�شمل البنوك التجارية والبنوك المرخ�صة لن�شاط محدد،
والبنوك المتخ�ص�صة ،والبنوك اال�ستثمارية ،و�شركات التمويل
والم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ،والم�ؤ�س�سات التنموية ،وو�سائط
الأعمال المالية والنقدية ،و�شركات ال�صرافة و�شركات الت�أمين
ومكاتب تمثيل البنوك .وي�ضم قطاع الم�صارف التجارية �أكثر من
 50عالمة م�صرفية ،من بينها  23بنك ًا وطني ًا تملك  768فرع ًا
موزعة على �أرجاء الدولة (تت�ضمن مكاتب ال�صرف ووحدات
خدمة العمالء) و 28بنك ًا تجاري ًا �أجنبي ًا لديها �أكثر من  80فرع ًا.
ومن بين البنوك التجارية ،يوجد هناك �سبعة بنوك في دولة
الإمارات العربية المتحدة تعمل ب�شكل كامل وفق نظام البنوك
الإ�سالمية( .م�صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:
التقرير ال�سنوي .)2011
كما يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة �سوقان للأوراق
المالية (بور�صتان) وكالهما يخ�ضع لهيئة الإمارات للأوراق
المالية وال�سلع ( .)ESCAوبح�سب �إح�صائيات المركز الوطني
للإح�صاء �سجلت م�ساهمة قطاع الم�شروعات المالية في الناتج
المحلي الإجمالي ارتفاع ًا ملحوظ ًا ،حيث ارتفعت من نحو 47
مليار درهم عام � 2005إلى  64.6مليار درهم عام .2009

 11-2التشييد والبناء:
ي�ساهم هذا القطاع بن�سبة مهمة من �إجمالي الناتج القومي ،كما
�أنه ي�ضم �أكبر عدد من العمالة في الدولة .وح�سب االح�صائيات
ال�صادرة عن المركز الوطني للإح�صاء ارتفعت قيمة م�ساهمة
هذا القطاع في الناتج القومي الإجمالي بالأ�سعار الجارية من نحو
 58مليار درهم في عام � 2005إلى  94.7مليار درهم عام ،2007
وو�صلت  117.3مليار درهم عام  ،2009وذلك بف�ضل اال�ستثمار
الحكومي الوا�سع في م�شروعات البنية التحتية والت�شييد والبناء.
ونظر ًا لأهمية ا�ستدامة هذا القطاع فقد تبنت دولة االمارات
معايير العمارة الخ�ضراء كمعايير ملزمة في كل من �أبوظبي ودبي،
تالها اعتماد مجل�س الوزراء للمعايير على الم�ستوى الوطني في
عام  .2010وتم البدء بتطبيق المرحلة الأولى من هذه المعايير
على المن�ش�آت الحكومية من قبل وزارة اال�شغال العامة منذ عام
.2011
وتهدف المعايير �إلى جعل المباني متطابقة مع المتطلبات
البيئية ،بدء ًا من اختيار الموقع ،مرور ًا بنوعية المواد الم�ستخدمة
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عال من جودة الحياة لجميع �سكانها وتعد ا�ستدامة �أول
م�ستوى ٍ
برنامج من نوعه في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ي�أخذ
ثقافة البلد بعين االعتبار.

في البناء ،وانتها ًء بالعناية بمتطلبات كفاءة ا�ستخدام الطاقة
والمياه ، ،ونوعية البيئة الداخلية ،و�إدارة النفايات.

مبادرة المباني الخضراء

ال�ستدامة عدد من المبادرات من بينها :نظام ت�صنيف اللآليء،
الم�شروعات التجريبية و�إ�شراك الأطراف المعنية� ،إعداد نظام
ت�صنيف اللآليء بمحاذاة قانون بناء �أبو ظبي وقانون تطوير �أبو
ظبي ،التدريب والتوعية بعملية الت�صميم المتكاملة.

اعتمد مجل�س الوزراء معايير العمارة الخ�ضراء والبناء الم�ستدام
في عام  2010؛ ليتم تطبيقها في جميع �أرجاء الدولة ،وتم البدء
بتطبيق المرحلة الأولى من هذه المعايير على المن�ش�آت الحكومية
من قبل وزارة اال�شغال العامة منذ عام .2011

وتعد �أنظمة ت�صنيف اللآليء من بين الأدوات الرئي�سية
المو�ضوعة للم�ساعدة في دفع تفعيل مبادرة ا�ستدامة ،وهي عبارة
عن برنامج اختياري ي�ساعد في معالجة ا�ستدامة دورة الحياة
الكاملة للتطوير .ويوجد حال ًيا ثالثة �أنظمة لت�صنيف اللآليء:
نظام ت�صنيف اللآليء للمجتمعات ،نظام ت�صنيف اللآليء
للمباني ،نظام ت�صنيف اللآليء للفيالت.

وتهدف المعايير التي �سيتم تطبيقها �إلى جعل المباني متطابقة
مع المتطلبات البيئية ،عن طريق االهتمام باختيار الموقع،
ونوعية المواد الم�ستخدمة في البناء ،وكفاءة ا�ستخدام الطاقة
والمياه ،ونوعية البيئة الداخلية ،و�إدارة النفايات.
وفق ًا لتقديرات بلدية دبي �سيحقق تطبيق م�شروع المباني
الخ�ضراء توفير  10مليارات درهم حتى عام  2030وخف�ض نحو
 30%من االنبعاثات الكربونية.

 12-2الصحة:
حققت الدولة نمو ًا بارز ًا في قطاع الخدمات ال�صحية؛ فقامت
ب�إن�شاء �شبكة وا�سعة من الم�ست�شفيات والمراكز ال�صحية الحديثة
لت�أمين الرعاية ال�صحية بكافة مراحلها واخت�صا�صاتها في
مختلف �أرجاء الدولة .وقد انعك�س هذا التطور �إيجاب ًا على الحالة
ال�صحية ل�سكان الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة،
ف�شهدت البالد انخفا�ض ًا في معدل وفيات الر�ضع والأطفال دون
الخام�سة من العمر ،وو�صل معدل وفيات الأمهات �أثناء الوالدة
�إلى ال�صفر ،كما ارتفع متو�سط العمر المتوقع ب�شكل وا�ضح لي�صل
�إلى  78.5عام ًا في �إ�شارة الى ارتفاع م�ستوى الخدمات في جميع
مراحل نظام الرعاية ال�صحية.

مبادرة استدامة
مبادرة �أطلقها مجل�س �أبوظبي للتخطيط العمراني عام .2008
لتحويل �أبو ظبي �إلى نموذج لمدينة العا�صمة الم�ستدامة وتعمل
ا�ستدامة على دعم ر�ؤية  2030ل�ضمان تج�سيد الممار�سات
الم�ستدامة في الثقافة.
تحتوي ا�ستدامة على �أربعة ركائز لال�ستدامة وهي البيئية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وذلك للحفاظ على الهوية
العمرانية والثقافية لإمارة �أبو ظبي و�إثرائها �إ�ضافة �إلى توفير

الجدول ( :)13-2-2بيانات المستشفيات الحكومية ()2012-2007
البيان – قطاع حكومي

2007

2009

الم�ست�شفيات

34

32

33

33

34

33

الأ�سرة

7,607

6,627

7,061

7,035

7,029

7,125

العيادات والمراكز

197

243

277

271

269

…*

الأطباء الب�شريين

4,711

5,969

5,159

5,312

5,031

5,251

�أطباء الأ�سنان

566

526

610

659

549

652

هيئة التمري�ض

13,460

15,443

14,091

14,889

14,325

15,253

*… غير متوفرة.
المرجع :المركز الوطني للإح�صاء
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2010

2011

1

2012

1
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الجدول (  )14-2-2بيانات المستشفيات الخاصة ()2012-2007
البيان – قطاع الخا�ص

2008

2007

2010

2009

2011

1

2012

الم�ست�شفيات

51

58

59

53

58

65

الأ�سرة

2,076

2,549

2,665

2,557

2,556

3,494

العيادات والمراكز

2,135

2,057

2,087

2,394

2,927

…*

الأطباء الب�شريين

5,412

7,342

6,847

7,440

7,866

11,166

�أطباء الأ�سنان

1,879

2,412

2,408

2,257

2,126

3,557

هيئة التمري�ض

3,876

8,688

7,948

9,473

10,611

15,736

1

* ...غير متوفرة.
 -1تم احت�ساب بيانات �أدنوك لعام  2012, 2011من �ضمن القطاع الخا�ص.
المرجع :المركز الوطني لالح�صاء

الشكل ( :)9-1-2معدل زيارات الفرد لمراكز الرعاية الصحية االولية والعيادات
التخصصية ()2007-1999

المرجع :وزارة ال�صحة (�إح�صائيات معدل �أداء الخدمات ال�صحية بالدولة للأعوام ()2007-1998
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بالإ�ضافة الى ذلك فقد اظهرت البيانات انخفا�ض ًا م�ستمر ًا في
معدل وفيات االطفال دون �سن الخام�سة يو�ضحها الجدول رقم
(.)15-2-2

ويعزى االنخفا�ض الم�ستمر في معدل الزيارات لمراكز الرعاية
ال�صحية الأولية والعيادات التخ�ص�صية الوا�ضح في ال�شكل
البياني ال�سابق الى الإجراءات الوقائية وارتفاع م�ستويات الوعي
بالعادات والممار�سات ال�صحية ال�سليمة.

الجدول ( )15-2-2معدل وفيات االطفال دون س��ن الخامس��ة لكل الف مولود
()2010-1990
ال�سنة

1990

2005

2009

2010

معدل الوفيات

14.4

9.9

9.1

8.6

المرجع :تقرير االهداف االنمائية للألفية

وكما هو الحال في العديد من الدول؛ ف�إن معدالت الإ�صابة ببع�ض
الأمرا�ض مثل مر�ض ال�سكري ،و�أمرا�ض القلب ،وال�سرطان
مرتفعة ن�سبي ًا ،ف�أمرا�ض القلب وال�شرايين هي ال�سبب الرئي�سي
للوفاة في دولة الإمارات العربية المتحدة وت�شكل  28%من
مجموع الوفيات ،في حين تتمثل الأ�سباب الرئي�سية الأخرى في
الحوادث والإ�صابات ،والت�شوهات الخلقية ومر�ض ال�سكري.
وفيما يتعلق بالأمرا�ض ال�سارية والمعدية ،حققت دولة الإمارات
العربية المتحدة نجاح ًا بارز ًا تمثل في الق�ضاء على عدة �أمرا�ض
معدية كانت �شائعة في الجيل ال�سابق من الأمرا�ض التي يمكن
الوقاية منها باللقاحات ،حيث كثفت الدولة على مدى ال�سنوات
الما�ضية برامج تلقيح الأطفال �ضد الأمرا�ض المعدية وال�سارية
مثل الدرن� ،شلل الأطفال ،التهاب الكبد البائي والح�صبة.
تم تقديم مفهوم ال�سياحة الطبية الدولة لي�صار الى اال�ستفادة
منها من قبل جميع �سكان دول مجل�س التعاون الخليجي ،وت�سعى
دولة الإمارات العربية المتحدة حالي ًا لتح�سين وتطوير القطاع
الطبي بهدف تنمية ال�سياحة العالجية خ�صو�ص ًا في مجاالت
جراحة التجميل وجراحة القلب والعمود الفقري وعالج الأ�سنان.
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ويعد االرتقاء بم�ستوى قطاع النقل والموا�صالت في وقتنا الحا�ضر
�أحد المعايير او الم�ؤ�شرات الدالة على م�ستوى التنمية العمرانية
والتطور الح�ضري ،حيث يتم قيا�س تقدم الدول بتقدم و�سائل
ونظم النقل فيها وذلك بموجب العالقة التكاملية فيما بينه وبين
جميع القطاعات التنموية الأخرى ،خا�صة �إذا ما ارتبط بوجود
�أنظمة النقل المتطورة القائمة على تطبيقات تكنولوجيا و�أنظمة
ذكية وحديثة.
�أن توفر �شبكة حديثة ومتكاملة للنقل بو�سائله المختلفة (البري،
الجوي ،البحري) يمثل عام ًال مهم ًا في تحديد مواقع واتجاهات
الأن�شطة االقت�صادية المختلفة ،بحيث يتم من خالل �شبكات النقل
المختلفة عمليات التبادل بين مراكز الإنتاج ومراكز اال�ستهالك،
لذلك نجد �أن الدولة قد �أولت �أهمية كبيرة لقطاع النقل وذلك
من خالل تحديث �شبكات الطرق ،وان�شاء �شبكات نقل جماعي
متطورة ت�شمل المترو والترام والحافالت الحديثة ،االمر الذي
ادى لتوفير الوقت وزيادة م�ستوى مردودية هذا القطاع وزيادة
م�ستوى الأمان ،وبالتالي خلق �أجوا ًء منا�سبة للإنتاجية ولتو�سيع
نطاق اال�ستثمارات من خالل الكفاءة في االنتاج والخدمات
المقدمة للمتعاملين.

 13-2النقل والمواصالت

مترو دبي

�إن الدور الذي يلعبه قطاع النقل على الم�ستوى االقت�صادي
واالجتماعي والعمراني ال يمكن تجاهله ،فالنمو واالزدهار اللذان
يتحققان في هذا القطاع يمتد ت�أثيرهما لي�شمل جميع القطاعات
الأخرى ،وبالتالي هناك ارتباط قوي بين نمو هذا القطاع وبين
نمو الن�شاط االقت�صادي بمجمله ،وينعك�س هذا كله في الم�ساهمة
الكبيرة التي يقدمها قطاع النقل والموا�صالت في الناتج المحلي
الإجمالي �سوا ًء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر.

تم افتتاح المرحلة االولى من مترو دبي في التا�سع من �سبتمبر
 .2009ويجري العمل حاليا على ان�شاء تو�سعة لي�شمل مطار �آل
مكتوم الدولي ومدينة �أك�سبو .عند االنتهاء من م�شروع مترو دبي
�سيكون �إجمالي طول خطوط المترو  134كيلومترا ت�شمل 77
محطة منها  9محطات تحت الأر�ض .وقد �شهد عدد الركاب نمو ًا
مطردا والجدول التالي يبين عدد م�ستخدمي مترو دبي للأعوام
.2014-2012
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الجدول ( :)16-2-2عدد مستخدمي مترو دبي ()2014-2012

عدد الم�ستخدمين ( مليون)

عام 2012

عام 2013

عام 2014

109.491

137.759

164.307

المرجع :هيئة الطرق والموا�صالت

قطار االتحاد
تم ت�أ�سي�س �شركة االتحاد للقطارات في عام  2009لتقوم بتطوير
و�إن�شاء وت�شغيل �شبكة ال�سكك الحديدية لنقل الركاب والب�ضائع
لدولة الإمارات العربية المتحدة.
و�سيتم �إن�شاء �شبكة �سكك الحديد على مراحل بهدف ربط �أهم
المراكز ال�سكنية وال�صناعية في الدولة ،والتي �ست�شكل جزء ًا
مهم ًا من �شبكة ال�سكك الحديدية المزمع �إن�شا�ؤها لدول مجل�س
التعاون الخليجي.
تُغطي �شبكة االتحاد للقطارات �شبكة كبيرة تمتد بطول يزيد على
 1200كيلومتر عبر كافة الإمارات العربية المتحدة ،من حدودها

غرب ًا مع المملكة العربية ال�سعودية �إلى حدودها �شرق ًا مع ُعمان،
حيث �ستعمل ال�شبكة على ربط المناطق بدء ًا من الغويفات �إلى
�أبوظبي ودبي والإمارات ال�شمالية مع نقاط ات�صال �أ�سا�سية بينها،
كمدينة العين ومدينة زايد .وعند االنتهاء من الإن�شاء �ستمتلك
دولة الإمارات �شبكة وطنية �شاملة تت�ضمن محطات ال�شحن،
ومراكز توزيع ومخازن تقع بالقرب من مراكز النقل الرئي�سية
وم�ستودعات ومرافق للتخزين عبر كافة �أنحاء الإمارات العربية
المتحدة ،بما في ذلك الم�صفح ،ميناء خليفة ،المنطقة الحرة
بجبل علي ،ميناء الفجيرة وميناء �صقر.
كما �ستمتد �شبكة االتحاد للقطارات لتت�صل مع �شبكة دول مجل�س
التعاون  -عند �إنجازها -والتي �ستغطي دول مجل�س التعاون
الخليجي.

الش��كل رقم ( :)10-1-2خريطة الس��كك الحديدية لش��بكة االتحاد للقطارات
ومراحلها
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وقد حظى قطاع النقل بقدر كبير من اال�ستثمارات� ،إذ بلغ حجم
ر�ؤو�س الأموال التي تم ا�ستثمارها في تنفيذ م�شاريع قطاع النقل
خالل الفترة ( )2010 – 2005نحو  147.8مليار درهم ،توزعت
على توفير معدات وو�سائل النقل ،وتطوير الموانئ البحرية
والجوية وزيادة �سعتها ،وا�ستخدام �أحدث التقنيات وبناء �صوامع
وم�ستودعات للنفط الخام ومنتجاته ،وكذلك �إن�شاء العديد من
ال�شركات والم�ؤ�س�سات التي تخدم �أن�شطة القطاع.
وقد حققت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى �إقليميا،
والـ 11عالمي ًا ،في مجال جودة البنية التحتية لو�سائل النقل ،وفق
التقرير العالمي لتمكين التجارة  ،2012ال�صادر من المنتدى
االقت�صادي العالمي ب�سوي�سرا ،متفوقة بذلك على العديد من دول
العالم كالواليات المتحدة الأميركية ،وفنلندا ،وبلجيكا .قيا�س ًا
على النتائج التف�صيلية التي ك�شف عنها التقرير ،فقد احتلت
دولة االمارات المرتبة الأولى عالمي ًا في توافر الطرق المر�صوفة
والمعبدة ، ،والمرتبة الرابعة في جودة البنية التحتية لقطاع
النقل الجوي ،والمرتبة ال�ساد�سة في جودة بنية الموانئ البحرية،
والمرتبة ال�سابعة في توافر �شبكة طرق ذات جودة عالية تربط
جميع مدن الدولة ببع�ضها البع�ض.

جائزة دبي للنقل المستدام
تم اطالق الجائزة من قبل هيئة الطرق الموا�صالت  ،وتهدف
جائزة دبي للنقل الم�ستدام �إلى توعية وت�شجيع م�ؤ�س�سات المجتمع
للقيام بدور فاعل وايجابي لم�ساندة الهيئة في تحقيق �أهدافها في
مجال النقل الم�ستدام.
وتهدف الجائزة لتفعيل ال�شراكة والتعاون ما بين الهيئة ومختلف
الم�ؤ�س�سات وو�ضع ق�ضية النقل الم�ستدام �ضمن �سلم �أولويات
ال�شركات والم�ؤ�س�سات وو�سائل الإعالم المختلفة.
ت�ستهدف الجائزة الم�ؤ�س�سات الحكومية وم�ؤ�س�سات القطاع
الخا�ص وم�ؤ�س�سات النفع العام والأفراد .وتتوزع الجائزة على
عدة فئات.

الموانئ البحرية في الدولة
يوجد على امتداد �سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة �أكثر
من خم�سة ع�شر مينا ًء بحر ًيا ،منها ثمانية موانئ �ضخمة مجهزة
ب�أحدث التقنيات ومهيئة ال�ستقبال ال�سفن العمالقة عابرة
القارات ،وهي :ميناء خليفة وميناء زايد وميناء جبل علي وميناء
را�شد وميناء الفجيرة وميناء خالد وميناء خورفكان وميناء �صقر.
باال�ضافة الى الحو�ض الجاف في دبي.
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الـنـق��ل الـجـ��وي والـمط��ارات ف��ي
الدولة
تمتلك دولة االمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي �شبكة
مطارات حديثة وذات قدرات ا�ستيعابية �ضخمة قادرة على
ا�ستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الم�سافرين من والى الدولة.
وتملك الدولة �ستة مطارات دولية هي مطار �أبوظبي ،مطار دبي،
مطار العين ،مطار الفجيرة ،مطار ال�شارقة ومطار ر�أ�س الخيمة.
وتتمتع معظم مطارات الدولة ب�سمعة دولية مرموقة ،فعلى �سبيل
المثال ح�صلت مطارات �أبوظبي على جائزة �أف�ضل مطار في
ال�شرق الأو�سط وجائزة �أف�ضل م�شغل تجاري للمطارات 2013
وجائزة �أف�ضل مطار �شحن  ،2013وح�صلت مطارات دبي على
جائزة اف�ضل مطار في ال�شرق االو�سط  2011وجائزة �أف�ضل
مطار في �أنحاء العالم .2010
وبالإ�ضافة الى المطارات تمتلك دولة االمارات �شركات نقل جوي
متعددة من بينها �شركتان عالميتان هما :طيران االتحاد وطيران
االمارات ،يعززهما �أ�سطول كبير من الطائرات الحديثة.
اعتمدت دولة الإمارات في عام � 2012سيا�سة بيئية جديدة لقطاع
الطيران المدني ،تركز على التقليل من �أثر االنبعاث ،وتطبيق
القوانين والت�شريعات البيئية ،وت�شجيع اعتماد �أف�ضل الممار�سات
ذات التكلفة الفعالة والأثر االقت�صادي الإيجابي .وتن�ص ال�سيا�سة
البيئية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات ،على مجموعة
من البنود في مقدمتها االعتراف بدور منظمة الطيران المدني
الدولي (�إيكاو) في التقليل من �أثر انبعاث الطيران المدني في
التغير المناخي ،وتطبيق القوانين والت�شريعات البيئية الخا�صة
بدولة الإمارات العربية المتحدة .كما تحث ال�سيا�سة على ت�شجيع
ال�شركاء اال�ستراتيجيين على تقديم تقارير حول �أدائهم البيئي
بانتظام ،فيما تهدف �إلى ت�شجيع �صياغة وتبني ال�سيا�سات
والخطط البيئية من قبل جميع ال�شركاء اال�ستراتيجيين في قطاع
الطيران المحلي ،وت�شجيع اعتماد �أف�ضل الممار�سات ذات التكلفة
الفعالة والأثر االقت�صادي الإيجابي.
وفي مواجهة الزيادة الم�ستمرة في و�سائل النقل بمختلف �أنواعها
والحد من الت�أثيرات ال�سلبية لها ،تبنت دولة االمارات خيار
النقل الم�ستدام ،فعملت على تح�سين �أنواع الوقود الم�ستخدم في
و�سائل النقل ،و�إن�شاء �شبكة حديثة من الطرق لتفادي االختناقات
المرورية ،و�إدخال و�سائل النقل الجماعي وجعلها اكثر جاذبية.
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االتحاد للطيران
حظيت االتحاد للطيران
الناقل الوطني لدولة الإمارات
العربية المتحدة ،بجائزة
البيئة واال�ستدامة خالل
الحفل االفتتاحي لجوائز �صناعة الطيران الإيرلندية لعام .2014
وتم اختيار االتحاد للطيران للفوز بجائزة البيئة واال�ستدامة
تقدي ًرا لنجاح ال�شركة في "تحقيق تح�سن كبير في الأداء البيئي
واال�ستدامة في قطاع النقل الجوي" من خالل �إقامة مجموعة
متنوعة من المبادرات الداخلية على �صعيد الم�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات بالتعاون مع ال�شركاء الخارجيين.
و�شملت الإنجازات التي جرت م�ؤخ ًرا ،تح�سين كفاءة الوقود
والحد من االنبعاثات الكربونية من خالل التخطيط التقني
الأمثل للرحلة وا�ستخدام حاويات �شحن �أخف وز ًنا و�أكثر تح ّم ًال
للتخفيف من وزن الطائرة ،ف�ض ًال عن اال�ستثمار في �شراء
الطائرات الحديثة الأكثر كفاءة.
وعلى �صعيد الم�شاريع الم�شتركة ،ت�أتي مبادرة �أبوظبي لوقود
الطائرات الحيوي ( ،)BIOjet Abu Dhabiالتي انطلقت في
وقت مبكر من عام  2014بالتعاون مع �شركة بوينغ وتكرير وتوتال
ومعهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا بهدف دعم �صناعة الوقود
الم�ستدام للطائرات .وقد جاء الإعالن عن مبادرة �أبوظبي لوقود
الطائرات الحيوي بعد مرور يوم على �إطالق االتحاد للطيران
رحلتها التجريبية لطائرة بوينغ  777التي تم ت�شغيلها جزئ ًيا ب�أول
وقود من الكيرو�سين الحيوي تم �إنتاجه في دولة الإمارات العربية
المتحدة عن طريق تكنولوجيا لمعالجة الكتلة الحيوية النباتية
المبتكرة.
ؤ�س�سا في “مركز �أبحاث
كما تعتبر االتحاد للطيران �شري ًكا م� ً
التزاما بلغت
الطاقة الحيوية الم�ستدامة” ( .)SBRCوقدمت
ً
قيمته  2مليون دوالر �أمريكي تجاه المبادرة .و�أعلن مركز �أبحاث
الطاقة الحيوية الم�ستدامة في �شهر يناير/كانون الثاني من عام
� 2014أنه ب�إمكان النباتات ال�صحراوية التي تروى بمياه البحر
المالحة �أن تنتج الوقود الحيوي بكفاءة �أكثر من غيرها من المواد
الخام الأولية المعروفة.
وت�أتي �أهمية مثل تلك المبادرة ،لي�س فقط على �صعيد قطاع
الطيران ،و�إنما على �صعيد غيرها من الأبحاث ت�ساعد على تطوير
طرق �أخرى لإيجاد بدائل للطاقة في الم�ستقبل .كما تتما�شى مع
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توجهات الدولة في دعم الطاقة المتجددة ،وت�سهم في �إيجاد
تقنيات ومفاهيم مبتكرة يمكن تكرارها حول العالم.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن جهود االتحاد للطيران على �صعيد
اال�ستدامة قد �أثمرت عن عدد من الجوائز المرموقة خالل
العام الفائت ،كان من بينها جائزة الريادة العالمية في مجال
الم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ،وجائزة قطاع الطيران عن
الم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ،وجائزة ترافل بال�س ،نظير
مراعاتها "لال�ستدامة والم�س�ؤولية الأخالقية" في ت�صنيع حقائب
م�ستلزمات ال�سفر.

مجموعة اإلمارات
ا�شار التقرير البيئي ال�سنوي
الرابع لمجموعة االمارات والذي
يقي�س وير�صد �أداء المجموعة
البيئي والتي ت�ضم طيران
الإمارات ودناتا و�شركات �أخرى،
ً
ويغطي ال�سنة المالية  ،2014 /2013تحليال لبيانات الأداء
البيئي لمختلف �أن�شطة وعمليات المجموعة ،بما في ذلك عمليات
طيران الإمارات ،وعمليات ال�شحن والمناولة الأر�ضية في دناتا،
ومجموعة وا�سعة من الأن�شطة التجارية الأر�ضية للمجموعة بدء ًا
من العمليات الهند�سية وانتهاء بالتموين.
ويو�ضح التقرير البيئي الجهود المتوا�صلة التي تبذلها مجموعة
الإمارات في هذا ال�صدد ،وهو يعد بمثابة مقيا�س للأداء البيئي
وي�سلط التقرير ال�ضوء على النجاحات التي تم تحقيقها .وي�شكل
�أ�سطول طيران الإمارات ،الذي يتمتع بم�ستويات كفاءة بيئية
عالية ،حجر الأ�سا�س في ا�ستراتيجية مجموعة الإمارات في
المجال البيئي ،فهو يحتل مكانة الريادة من حيث الكفاءة في
ا�ستهالك الوقود والأداء البيئي.
وتم تحقيق التح�سينات الجديدة في الأداء البيئي من خالل ت�سلم
 24طائرة فائقة الحداثة للم�سافرين وال�شحن ف�ض ًال عن �إخراج
�أربع طائرات من الخدمة ،وموا�صلة الجهود الد�ؤوبة لتعزيز
الكفاءة الت�شغيلية لأ�سطولها الذي يعد من �أحدث الأ�ساطيل
و�أكثرها كفاءة على الم�ستوى العالمي� ،إذ يبلغ متو�سط عمر
الطائرات �ضمن �أ�سطول طيران الإمارات � 6.2سنوات فقط
مقابل متو�سط قدره � 11.7سنة لأ�ساطيل الناقالت الأع�ضاء
في االتحاد النقل الجوي الدولي (�أياتا) .وتبع ًا لذلك ،ف�إن
نتائج كفاءة �أ�سطول طيران الإمارات في ا�ستهالك الوقود كانت
�أف�ضل بن�سبة  14.5في المئة مقارنة مع معدل �أ�ساطيل الناقالت
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الأع�ضاء في "�أياتا" .وتح�سن المعدل االجمالي لم�ستوى الكفاءة
في ا�ستهالك الوقود على جميع رحالت طائرات الركاب وال�شحن
بن�سبة  ،0.5%حيث تراجع معدل ا�ستهالك الوقود �إلى 0.3089
ليتر لكل طن كيلومتري .كما حققت ال�شركة تح�سن ًا ن�سبته 0.4%
في معدالت الكفاءة الخا�صة بانبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون،
حيث انخف�ضت انبعاثات هذا الغاز �إلى  0.764كيلوغرام لكل طن
كيلومتري.

وبـيـ��ن الـتـقـريـ��ر الـعـديـ��د مـ��ن
اإلنجازات األخرى منها:
•

ت�سجيل تح�سن متوا�صل في الحد من م�ستويات ال�ضجيج:
حيث �أظهرت نتائج هذه قيا�سات ال�ضجيج تح�سن ن�سبته
 2.4%خالل عمليات الإقالع و 10.1%خالل عمليات
الهبوط.

•

انخفا�ض انبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون في العمليات
الأر�ضية :و�أثمرت هذه المبادرة عن خف�ض انبعاثات ثاني
�أك�سيد الكربون بمعدل  2500طن �سنوي ًا.

•

�إعادة التدوير :قام فريق دناتا لعمليات المطار ب�إعادة
تدوير  1700طن من المخلفات الورقية التي يتم جمعها
من مق�صورات طائرات طيران الإمارات في دبي ،الأمر
الذي �ساهم في ارتفاع كميات النفايات التي تمت �إعادة
تدويرها على م�ستوى المجموعة �إلى  7555طن ًا.

•

برامج الحفاظ على البيئة :تلتزم طيران الإمارات ب�إحراز
تقدم ملحوظ في برامجها الرامية للحفاظ على البيئة في
دولة الإمارات و�أ�ستراليا ،الأمر الذي انعك�س �إيجاب ًا على
الحياة البرية والنباتات في كال البلدين .فقد تم بالتعاون
مع المكتب الهند�سي زراعة � 15ألف �شجرة غاف محلية
في محمية دبي ال�صحراوية لتعزيز بيئة الأحياء البرية
�ضمن المحمية .وفي �أ�ستراليا حاز منتجع و�سبا طيران
الإمارات وولغان فالي الإمارات جوائز عالمية مرموقة عن
�إنجازاته في مجال اال�ستدامة .وقد تعاون المنتجع �أي�ض ًا
مع م�ؤ�س�سات للأبحاث لتوفير تقديرات لأعداد حيوانات
الكنغر والومبت التي تعي�ش في تلك المنطقة.

باال�ضافة الى ذلك �أطلق طيران الإمارات في عام  2013برنامج
"من �أجل غد �أكثر ا�ستدامة" ،لم�ساعدة المنظمات البيئية التي
ال ت�ستهدف الربح ،من خالل تخ�صي�ص منح تمويلية لها .وقد تم
توفير التمويل الخا�ص ببرنامج "من �أجل غد �أكثر ا�ستدامة" من
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خالل برامج �إعادة التدوير التي يتم تنفيذها في مختلف وحدات
مجموعة الإمارات ،حيث قدمت المنح التمويلية �إلى م�ؤ�س�سات
بيئية في ماالوي وباك�ستان والفلبين.

 14-2االتصاالت
في �إطار الجهود المتوا�صلة لمواكبة التطورات الكبيرة وال�سريعة
التي ي�شهدها قطاع االت�صاالت في دولة الإمارات العربية
المتحدة ،تبذل الدولة العديد من الجهود لمواكبة هذه التطورات
على الم�ستوى الم�ؤ�س�سي والت�شريعي والتقني.
وقد بين التقرير ال�سنوي الخام�س لهيئة تنظيم االت�صاالت و�ضعية
�أ�سواق االت�صاالت الثابتة والمتنقلة والبيانات في الدولة من حيث
عدد الم�شتركين ون�سب االنت�شار والإيرادات واال�ستخدام (�أي
حجم حركة المرور على ال�شبكات) للفترة الممتدة من عام 2010
�إلى  .2013فقد �شهد قطاع االت�صاالت العديد من التطورات
واالنجازات خالل الفترة من  2008حتى  ،2010والتي كان لها
بالغ الأثر في موا�صلة النمو المطرد للقطاع في الفترة من 2010
�إلى .2013
وباالطالع على اح�صائيات ا�شتراكات خطوط الهاتف الثابت في
دولة الإمارات العربية المتحدة قد بلغت  2.08مليون ا�شتراك،
وو�صلت ن�سبة انت�شار الهاتف الثابت �إلى  .25%اما فيما يخ�ص
الهواتف المتحركة فقد ا�ستمر في النمو ،حيث و�صل �إلى �أكثر
من  16مليون بحلول نهاية عام  2013مع ن�سبة انت�شار تبلغ
 192.9%وهي تعد �إحدى �أعلى معدالت انت�شار الهاتف المتحرك
في العالم .وكما يت�ضح ارتفاع �إجمالي عدد ا�شتراكات خدمة
الإنترنت بن�سبة  ٪10.5لي�صل �إلى �أكثر من  1.043مليون .وت�شكل
ن�سبة اال�شتراكات في �إنترنت الألياف ال�ضوئية  24%كما ّتم نقل
العمالء من ال�شبكات النحا�سية �إلى �شبكات جديدة ومتطورة.
ومن المالحظ وجود توجه من قبل العمالء لال�شتراك بخدمات
الإنترنت عالي ال�سرعة مع مرور الوقت ،حيث ا�شترك ،على �سبيل
المثال� ،أقل من ثلث العمالء من ال�سكان ب�سرعات الإنترنت التي
تتجاوز  4ميغابت في الثانية في عام  ،2010فيما ارتفعت ن�سبة
اال�شتراكات �ضمن هذه ال�سرعات العالية لت�شمل ثلثي الم�شتركين
بنهاية عام .2013

 15-2التعليم
لقد �شكل قيام االتحاد عام  1971منعط ًفا بار ًزا في م�سيرة
التعليم في الدولة ؛ فقد �أولى المغفور له -ب�إذن اهلل -ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان التعليم عناية كبيرة؛ انطالق ًا من فل�سفته
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القائمة على �أن بناء الإن�سان هو الأولوية الق�صوى ومحور التنمية
وهدفها.

وبح�سب الجدول ( ،)17-2-2وقد جائت هذه الزيادة لمواكبة
الزيادة في عدد الطلبة في كافة المراحل التعليمية .وتكاد ن�سبة
الإناث تعادل ن�سبة الذكور في مختلف المراحل الدرا�سية ،مع
�ضرورة الأخذ باالعتبار �أن الكفة تميل ل�صالح الذكور في الفئة
العمرية  18-5عام ًا.

ومنذ ذلك الحين انطلقت م�سيرة التعليم الحديث في الدولة بال
توقف ،حيث ارتفع عدد المدار�س خالل الفترة 2013-1975

الجدول ( )17-2-2الـتغير في عدد المدارس والفصول الدراسية ()2013-1975
ال�سنة

عدد الف�صول

عدد المدار�س

1975

198

2038

1980

322

4523

1985

540

8648

1990

728

14016

1995

947

19355

2000

1137

23829

2005

1238

27474

2010

1186

33510

2013

1190

43429
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الج��دول ( :)18-2-2ع��دد الط�لاب والطالب��ات الملتحقين لمختل��ف المراحل
الدراسية حسب الجنس ()2013
ذكور

�إناث

جملة

ن�سبة
الإناث/الذكور

ريا�ض الأطفال

77,353

73,002

150,355

94.4

الحلقة الأولى ()6-1

193,321

182,356

375,677

94.3

الحلقة الثانية ()9-7

118,748

113,013

231,797

95.1

الثانوية ()12-10

69,033

71,367

140,400

103.4

المجموع

458,491

439,738

898,229

95.9

المرحلة

المرجع  :المركز الوطني لالح�صاء – التقرير االح�صائي ال�سنوي 2013

والتعليم في دولة االمارات العربية المتحدة متاح مجان ًا لكافة
مواطني الدولة ،وهو �إلزامي في مرحلة التعليم الأ�سا�سي وحتى
ال�صف التا�سع.
وفي �إطار خططها لتوفير خيارات متنوعة من التعليم �شجعت دولة

االمارات قيام مدار�س خا�صة لأبناء الجاليات العربية والأجنبية
في الدولة تحت �إ�شراف وزارة التربية والتعليم .وقد ازداد عدد
المدار�س الخا�صة وطلبتها زيادة كبيرة تتوافق مع الزيادة
ال�سكانية التي �شهدتها الدولة ،والجدول ( )19-2-2يبين
مكونات التعليم الخا�ص لالعوام .2013/2012 – 2009/2008
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الجدول ( :)19-2-2مكونات التعليم (الخاص) 2013 / 2012 - 2009 / 2008
الأعـوام ابيـــان

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

462

461

473

483

489

ذكـور

4,865

4,973

5,271

7,571

3,259

�إنـاث

4,289

4,533

4,804

6,569

3,111

مختـلط

10,923

12,179

12,521

15,167

25,293

جملــة

20,077

21,685

22,596

29,307

31,663

ذكـور

9,546

10,942

12,642

13,760

…

�إنـاث

28,192

31,482

34,204

43,196

…

جملــة

37,738

42,424

46,846

56,956

54,099

ذكـور

260,804

277,316

288,315

310,527

331,702

�إنـاث

227,057

248,019

257,239

277,779

298,151

جملــة

487,861

525,335

545,554

588,306

629,853

المـدار�س

الف�صـول

الهيئـة التعليميـة والإداريـة
والإر�شادية

الطـالب

المرجع - :وزارةالتربيــة والتعلي ــم  -مركزالإح�صاء�أبوظبي - .مركز دبي للإح�صاء.

وت�شير البيانات ال�صادرة من المركز الوطني للإح�صاء في تقرير
الأهداف االنمائية للألفية لدولة الإمارات العربية المتحدة ب�أن
�صافي ن�سبة الأطفال الملتحقين بالحلقة الأولى من التعليم قد
ارتفع من  97.1%في عام � 1990إلى  98.3%في عام ،2010

وذلك بمعدل نمو � 0.07%سنوي ًا للفترة الم�شار �إليها ،و�أن معدل
الإلمام بالقراءة والكتابة للأ�شخا�ص في الفئة العمرية 24-15
زادات من  95.5الى  99.5خالل نف�س الفترة.

الجدول ( :)20-2-2تطور مؤشرات التعليم ()2010-1990
الم�ؤ�شرات

1990

2005

2010

� .1صافي ن�سبة االلتحاق بالحلقة الأولى من التعليم

97.1

98.0

98.3

100

 .2ن�سبة الطلبة الذين يلتحقون بال�صف الأول وي�صلون �إلى ال�صف الخام�س

95.0

96.8

97.4

100

 .3معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للأ�شخا�ص بين (� )15-24سنة

95.5

98.5

99.5

100

المرجع :المركز الوطني للإح�صاء
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 16-2المساعدات الخارجية:
بلغ حجم الم�ساعدات الخارجية االماراتية المدفوعة خالل عام
 2013ما قيمته  21.6مليار درهم اماراتي قدمتها جهات مانحة
وم�ؤ�س�سة ان�سانية وخيرية اماراتية وم�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

واالفراد في �صورة منح وقرو�ض ل�صالح برامج تنموية وان�سانية
وخيرية جرى تنفيذها في  137دولة ومنطقة جغرافية متجاوزة
بذلك �أعلى ن�سبة حققتها �أي دولة منذ  50عاما .والجدول (-2-2
 )20يبين اجمالي الم�ساعدات االماراتية المدفوعة.

الجدول ( :)21-2-2اجمالي المساعدات االماراتية المدفوعة ()2013-2010
ال�سنة

الم�ساعدات المدفوعة ( مليار درهم اماراتي)

2010

2.80

2011

7.74

2012

5.83

2013

21.6

المرجع :وزارة التنمية والتعاون الدولي
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الباب الثالث:

السياسات واإلدارة
البيئية
.1

المقدمة

.2

التطور الم�ؤ�س�سي

.3

�سيا�سات وت�شريعات الدولة في مجال حماية البيئة

.4

الإدارة البيئية

.5

التوعية والتعليم البيئي

.6

التعاون الدولي واالقليمي

.7

المبادرات البيئية

.8

اللقاءات الدولية

.9

الجوائز البيئية

.10

تطور مركز دولة االمارات العربية المتحدة في م�ؤ�شر
االداء البيئي

ةيئيبلا ةرادإلاو تاسايسلا

 1-3مقدمة
بد�أ االهتمام بق�ضية المحافظة على البيئة في دولة الإمارات
العربية المتحدة في مرحلة مبكرة .ويمكن – مجاز ًا -تق�سيم
جهود حماية البيئة في الدولة �إلى �أربع مراحل ،المرحلة الأولى
بد�أت قبل ت�أ�سي�س الدولة في دي�سمبر  1971وا�ستمرت حتى عام
 ،1975والمرحلة الثانية امتدت خالل الفترة  1975وحتى عام
 ،1993وامتدت الثالثة خالل الفترة ما بين عام  1993وعام
� ،2006أما المرحلة الرابعة  -والتي ال زالت م�ستمرة  -فقد بد�أت
منذ العام .2006

المرحلة األولى
�شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خالل هذه المرحلة
اهتمام ًا بجهود و�أن�شطة حماية البيئة على الم�ستويين االتحادي
والمحلي .وبالرغم من �أن هذه الجهود لم ت�أخذ �إطار ًا م�ؤ�س�سي ًا
في تلك المرحلة المبكرة� ،إ ّال �أن ثمة الكثير من الإ�شارات �إلى
هذا االهتمام ،من بينها الجهود التي بذلتها الدولة في مجال
المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها ،االهتمام بالمحافظة
على المياه وتوفيرها ،االهتمام ب�أعمال الزراعة والت�شجير وتنمية
المناطق ال�صحراوية .ولعل �أهم هذه الإ�شارات كان م�شاركة
الدولة في �أول م�ؤتمر دولي حول البيئة ،وهو م�ؤتمر الأمم المتحدة
للبيئة الب�شرية ،الذي عقد في العا�صمة ال�سويدية �ستوكهولم في
�صيف عام .1972

المرحلة الثانية
في غمرة ان�شغال الدولة بنه�ضة تنموية كبرى �إ ّال انها كانت
مدرك ًة تمام ًا للعالقة الوثيقة التي تربط البيئة بالتنمية ،فحر�صت
على �أن تواكب جهود المحافظة على البيئة جهود التنمية خطوة
بخطوة ،ف�شكلت في عام " 1975اللجنة العليا للبيئة"
و�أناطت بها مهمة و�ضع القوانين والت�شريعات والنظم التي تحقق
�سالمة البيئة ،وذلك عن طريق التن�سيق بين الوزارات والهيئات
والمنظمات التي لها عالقة �أو ن�شاط في مجال البيئة ،والإ�شراف
على �إجراء درا�سات �شاملة عن التلوث وتتبع م�صادره ودرا�سة

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

�آثاره المتوقعة على ال�صحة والبيئة واتخاذ كافة الإجراءات
الوقائية الممكنة للحد �أو التقليل �أو منع حدوثه.
وكان "و�ضع الأ�س�س الالزمة لربط االعتبارات البيئية
ب�سيا�سة التخطيط والتنمية على م�ستوى الدولة" �أحد
�أهم اخت�صا�صات اللجنة ،وهو المبد�أ الذي م ّثل ،منذ ذلك
الحين ،ركن ًا �أ�سا�سي ًا في �سيا�سة دولة الإمارات العربية المتحدة
التنموية.

المرحلة الثالثة
حفلت هذه المرحلة بالعديد من التطورات� ،إذ �شهد العالم
اهتمام ًا وا�سع ًا بق�ضية البيئة طوال عقد الثمانينات من القرن
الع�شرين ،وبلغ ذروته بانعقاد م�ؤتمر البيئة والتنمية (قمة
الأر�ض) في ريو دي جانيرو بالبرازيل �صيف عام  ،1992وكان
لقراره بتبني جدول �أعمال القرن  21ومفهوم التنمية ال ُم�ستدامة،
ت�أثير ًا بالغ ًا ال زال م�ستمر ًا حتى الآن ،كما �شاركت الدولة فى
م�ؤتمر القمة العالمى للتنمية الم�ستدامة في مدينة جوهان�سبرغ
عام  2002باعلى م�ستوى تمثيلي ،وقدم وفد االمارات تقريرا
عن التنمية الم�ستدامة وعر�ضا للجهود التى تقوم بها الدولة
للحفاظ على البيئة وتنميتها وما حققته الدولة في هذا المجال،
وقد هدفت القمة العالمية للتنمية الم�ستدامة التى �شارك فيها
نحو " "65الف م�شارك منهم مائة رئي�س دولة الى مراجعة ما
جاء فى �أجندة القرن الحادى والع�شرين فى مجال البيئة والتنمية
وا�ستعرا�ض ما تم انجازه منها وتحديد المعوقات.
وواكب االهتمام العالمي بق�ضية البيئة اهتمام ًا مماث ًال في دولة
الإمارات العربية المتحدة ،وم ّثل عام  1993بداية لمرحلة جديدة
في م�سيرة العمل البيئي فيها .ففي  4فبراير � 1993صدر القانون
االتحادي رقم ( )7ل�سنة  1993ب�إن�شاء الهيئة االتحادية للبيئة
لتحل محل اللجنة العليا للبيئة والتي تهدف �إلى حماية وتطوير
البيئة في الدولة واقتراح وتنفيذ الخطط وال�سيا�سات من �أجل
المحافظة على البيئة من الآثار ال�ضارة الناجمة عن الأن�شطة
التي ت�ؤدي �إلى �إلحاق ال�ضرر بال�صحة الب�شرية وبالثروة الحيوانية
والمحا�صيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية
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والمناخ واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المنا�سبة للو�صول �إلى
�أهداف التنمية الم�ستدامة ،وكانت تدار الهيئة الإتحادية للبيئة
من قبل مجل�س �إدارة م�شكل برئا�سة معالي وزير ال�صحة وع�ضوية
�أربعة ع�شر ع�ضو ًا من المعنيين ب�ش�ؤون ال�صحة العامة والبيئة
والتنمية في الدولة.
و�شهدت هذه المرحلة �أي�ض ًا ظهور هيئات م�ستقلة تعني بالبيئة
في بع�ض �إمارات الدولة مثل :المركز الوطني لحماية الطيور في
�أبوظبي وهيئة البيئة والحياة الفطرية في �أبوظبي التي �أن�ش�أت
في عام 1996م والتي تم تعديل م�سماها لت�صبح هيئة البيئة-
�أبوظبي في عام 2006م ،وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في
�إمارة ال�شارقة في عام  ،1998وهيئة حماية البيئة والتنمية في
�إمارة ر�أ�س الخيمة عام  ،1999ف�ض ًال عن قيام معظم بلديات
الدولة ب�إن�شاء وتعزيز القدرات البيئية فيها� ،إ�ضافة �إلى �إن�شاء
�أجهزة بيئية في بع�ض الجهات الحكومية وفي بع�ض الم�ؤ�س�سات
التنموية الكبرى ك�شركات النفط والموانئ والمناطق الحرة.
وبرزت في هذه المرحلة �أي�ض ًا العديد من الجمعيات الطوعية
التي تعني بالبيئة .

المرحلة الرابعة
بد�أت هذه المرحلة في عام  2006ب�إن�شاء "وزارة البيئة
والمياه" ،وهي خطوة بالغة الداللة على تنامي االهتمام بق�ضية
البيئة والق�ضايا المرتبطة بها ،كاالرتقاء بالفكر البيئي لدى
�أفراد المجتمع وزيادة م�ستوى الوعي البيئي مع غر�س ال�شعور
بالم�س�ؤولية البيئية حيال جميع الأفعال والت�صرفات للو�صول �إلى
�أف�ضل م�ستويات التنمية الم�ستدامة ل�ضمان بيئة �سليمة ونظيفة
للعمل والحياة بجميع جوانبها ،ويظهر هذا جلي ًا من خالل
الر�ؤية التي اختارتها الوزارة لنف�سها "�ضمان بيئة م�ستدامة
للحياة" ،في حين كانت ر�سالتها "نعمل لإدارة متكاملة للنظم
البيئية والموارد الطبيعية من �أجل اقت�صاد �أخ�ضر لنا و للأجيال
القادمة" ،وتعزيز ًا لدور الوزارة في مجال العمل البيئي ،تم �إ�سناد
�صالحيات الهيئة االتحادية للبيئة والأمانة العامة لبلديات الدولة
�إلى الوزارة.
وقد �شهدت هذه المرحلة تطورات مهمة �سن�ستعر�ضها تف�صي ًال
في �سياق هذا التقرير.

 2-3التطور المؤسسي
�إلى جانب وزارة البيئة والمياه التي تعنى بالعمل البيئي على
الم�ستوى االتحادي ،هناك �سلطة مخت�صة بالبيئة في كل �إمارة
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من �إمارات الدولة تعمل بالتن�سيق مع الوزارة لتطبيق �سيا�سة
الدولة في المجال البيئي ،وهي:

 .1هيئة البيئة  -أبوظبي
تلتزم هيئة البيئة-
التي
�أبوظبي،
ت�أ�س�ست في عام
1996م (كانت
تعرف بهيئة البيئة والحياة الفطرية في �أبوظبي وتم تعديل
م�سماها في  ،)2006بحماية وتعزيز جودة الهواء ،والمياه
الجوفية بالإ�ضافة �إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية
ال�صحراوية والبحرية في �إمارة �أبوظبي.
ومن خالل ال�شراكة مع جهات حكومية �أخرى والقطاع الخا�ص
والمنظمات غير الحكومية والمنظمات البيئية العالمية ،تعمل
الهيئة على تب ّني �أف�ضل الممار�سات العالمية ،وت�شجيع االبتكار
والعمل الجاد التخاذ تدابير و�سيا�سات فعالة .كما ت�سعى لتعزيز
الوعي البيئي ،والتنمية الم�ستدامة ،و�ضمان �إدراج الق�ضايا
البيئية �ضمن �أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

 .2بلدية دبي
كانت بلدية دبي من �أوائل البلديات في
الدولة التي تنبهت �إلى �أهمية الق�ضايا
البيئية ،ففي عام  1983تم تعيين �أول
م�س�ؤول عن البيئة في البلدية تعاونه
مجموعة �صغيرة من المفت�شين .ومواكبة
لالهتمام المتنامي بالبيئة تم تحويل هذه
المجموعة �إلى �شعبة في عام  ،1987ثم �إلى ق�سم �ألحق ب�إدارة
ال�صحة العامة في عام  ،1991وتحول �إلى �إدارة �ضمن الهيكل
التنظيمي لبلدية دبي.
تعمل �إدارة البيئة في تقديم خدماتها وفق نظم و�إجراءات تهدف
�إلى تطبيق حلول تقنية وهند�سية متقدمة� ،إ�ضافة �إلى تحقيق
فعالية التكاليف ،وال�سعي نحو تح�سين م�ستمر لكافة برامج
و�أنظمة العمل من خالل خطة ا�ستراتيجية تهدف �إلى المحافظة
على الموارد البيئية ،وتطوير الخدمات البيئية وخدمات النظافة
العامة ،وزيادة فعالية الرقابة البيئية والتركيز على ن�شر الوعي
البيئي ،وذلك وفق �أ�ساليب عمل وممار�سات �إدارية فاعلة
ومتطورة.
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 .3هـيـئـ��ة الـبـيـئ��ة والـمحـمي��ات
الطبيعية -الشارقة
�أن�شئت هيئة البيئة والمحميات
الطبيعية في �إمارة ال�شارقة عام
 .1998وتهدف الهيئة �إلى حماية
البيئة والحياة الفطرية وتنوعها
الحيوي وذلك من خالل التركيز
على البحث العلمي ،وو�ضع ال�سيا�سات
المنا�سبة للتوعية ،ودعم مبد أ� التنمية الم�ستدامة للحفاظ على
الموارد البيئية الطبيعية و�ضمان ا�ستغاللها ل�صالح الجيل
الحا�ضر دون �إهدار حق �أجيال الم�ستقبل ،بالإ�ضافة �إلى �سعيها
لتكون الم�صدر والمرجع الأ�سا�سي في �إمارة ال�شارقة للمعلومات
البيئية والحياة الفطرية.
وتعتمد الهيئة مبد أ� الم�شاركة والعمل الجماعي بينها وبين
الم�ؤ�س�سات العامة ذات العالقة ب�ش�ؤون البيئة على ال�صعيدين
العلمي والعملي ،و�إ�شراك �أفراد المجتمع في ذلك.

 .4هيئة حماي��ة البيئ��ة والتنمية-
رأس الخيمة
ت�أ�س�ست هيئة حماية
البيئة والتنمية – ر�أ�س
الخيمة في عام 1999
وكانت تعرف با�سم "هيئة حماية البيئة والتنمية ال�صناعية" .وفي
مار�س  2007تمت �إعادة هيكلتها وت�سميتها ومنحها العديد من
ال�سلطات وال�صالحيات بموجب القانون رقم ( )2ل�سنة .2007
تخت�ص الهيئة بحماية البيئة ،وو�ضع الخطط والبرامج والدرا�سات
والمعالجات البيئية الالزمة لمكافحة التلوث ب�أنواعه المختلفة
وتجنب �أية �أ�ضرار �أو �آثار �سلبية فورية �أو بعيدة المدى ،وتر�سيخ
الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث .كما تخت�ص الهيئة بن�شر
الوعي بق�ضايا البيئة وت�شجيع الم�شاركة المجتمعية في برامج
حماية البيئة والتعريف بالهيئة و�أهدافها ،وذلك عن طريق
البرامج التعليمية والتثقيفية والتوعوية ،وتنمية الموارد الطبيعية
والحفاظ على التنوع البيولوجي في الإمارة وا�ستغاللها اال�ستغالل
الأمثل لم�صلحة الأجيال الحا�ضرة والقادمة ،وحماية المجتمع
و�صحة الإن�سان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأن�شطة
والأفعال الم�ضرة بيئي ًا �أو التي تعوق اال�ستخدام الم�شروع للو�سط
البيئي.
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 .5بلدية عجمان
تتولى بلدية عجمان ،من خالل
مركز رقابة الأغذية والبيئة في
البلدية ،مهام ال�سلطة البيئية
المخت�صة في الإمارة ،وتعمل
على تنفيذ ال�سيا�سة البيئية
للإمارة والقوانين االتحادية ذات ال�صلة.

 .6بلدية أم القيوين
بلدية �أم القيوين هي ال�سلطة المخت�صة
بحماية البيئة وتنميتها في الإمارة ،ويقوم بهذا
الدور في الوقت الحالي ق�سم ال�صحة العامة
في البلدية.

 .7بلدية الفجيرة
بلدية الفجيرة هي ال�سلطة البيئية
المخت�صة في الإمارة ،ويتولى القيام
بهذا الدور �إدارة الخدمات العامة
والبيئة  -ق�سم حماية البيئة الذي
�أن�شئ عام  ،2003ويعنى بالحفاظ
على البيئة وا�ستدامة مواردها ،وذلك من خالل �إعداد وتطوير
�سيا�سات وت�شريعات بيئية ،وو�ضع الخطوط الإر�شادية ،واتباع
�أف�ضل الممار�سات ،وفر�ض الرقابة على الم�شاريع باالرتكاز على
نظام تقييم االثر البيئي للحد والتقليل من الآثار البيئية المترتبة
عليها .ويهدف الق�سم لتعزيز مفهوم التنمية الم�ستدامة ودعم
الر�ؤى الوطنية نحو م�ستقبل م�ستدام واقت�صاد �أخ�ضر وذلك من
خالل التخطيط البيئي اال�ستراتيجي ،الإدارة المتكاملة للنفايات،
رقابة جودة الهواء� ،إدارة الموارد المائية� ،إدارة التنوع البيولوجي،
الأمن وال�سالمة ،التوعية والتثقيف البيئي.

اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي
انطالق ًا من وحدة الهدف ،تركز الوزارة على تن�سيق ومكاملة
جهودها وجهود ال�سلطات البيئية المخت�صة والجهات المعنية
في الدولة ل�ضمان �أق�صى قدر من االن�سجام والتناغم ،م�ستندة
في ذلك �إلى العديد من �آليات التن�سيق الفاعلة ،وفي مقدمتها
(اللجنة الوطنية للتن�سيق البيئي).
�أن�شئت اللجنة الوطنية للتن�سيق البيئي �أول مرة في عام 2002
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و�أعيد ت�شكيلها وتحديد مهامها في عامي  2012و .2015
ويتر�أ�س اللجنة معالي وزير البيئة والمياه ،وت�ضم في ع�ضويتها
كبار الم�س�ؤولين في ال�سلطات البيئية المحلية المخت�صة .وتتولى
اللجنة عدد ًا من المهام �أهمها :اقتراح ال�سيا�سات والخطط
الم�شتركة التي تعزز م�سيرة العمل البيئي في الدولة ،مراجعة
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وتقييم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ال�سيا�سات وخطط العمل
البيئية ،و�ضع الأطر العامة لإجراءات الرقابة والتفتي�ش البيئي،
واقتراح واعتماد برامج التثقيف والتوعية البيئية .ويو�ضح ال�شكل
( )1-1-3ت�شكيلة اللجنة والفرق المنبثقة عنها ومهام تلك
الفرق ح�سب ت�شكيلها عام .2012

الش��كل ( :)1-1-3اللجنة الوطنية للتنس��يق البيئي والفرق المنبثقة عنها
حسب تشكيلها عام 2012

المجل�س التن�سيقي ل�ش�ؤون البلديات:

�أن�ش�أ المجل�س بنا ًء على قرار المجل�س الوزاري للخدمات رقم
و.ب.م/.م.و 2009/5/26/حيث ن�ص على �أن القرار على
�إن�شاء المجل�س برئا�سة معالي وزير البيئة والمياه وع�ضوية ر�ؤ�ساء
العموم في بلديات الإمارات .وقد كلف المجل�س بالتن�سيق بين
البلديات في الدولة لتنفيذ كافة الم�شاريع على الم�ستوى الوطني،
وتفعيل التعاون في مجال تقريب اللوائح وال�سيا�سات والتي ت�ؤثر
على الخدمات البلدية ،تفعيل �أطر التعاون بين الجهات االتحادية
والبلدية ،تبادل الخبرات و�أف�ضل الممار�سات والتو�صية بمبادرات
التح�سين الم�ستمر ،وذلك خالل االجتماعات الأربعة التي تقام
كل عام .وقد انبثقت عدة فرق عن هذا المجل�س هي:
1.1اللجنة الوطنية لنظام العنونة واالر�شاد المكاني في الدولة.
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2.2فريق عمل ن�شاط غ�سيل ال�سيارات في المواقف والأماكن
العامة.
3.3فريق تنظيم ملتقيات �أف�ضل الممار�سات في مجال البيئة
والعمل البلدي.
4.4اللجنة الدائمة لكود البناء الإماراتي.

الجمعيات غير الحكومية
تم في عقد الت�سعينات من القرن الما�ضي ت�أ�سي�س مجموعة من
الجمعيات غير الحكومية التي تهدف �إلى لفت الأنظار �إلى �أهمية
البيئة وح�شد الت�أييد الجماهيري للم�ساهمة في تعزيز الجهود
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الحكومية الرامية �إلى حمايتها ،حيث قامت هذه الجمعيات بدور
مهم طوال ال�سنوات الما�ضية.

المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
وفي نف�س الفترة بد�أ عدد متزايد من الم�ؤ�س�سات والم�شروعات
االقت�صادية وال�صناعية الكبرى ،في �إطار التزامه بمبد�أ
الم�س�ؤولية المجتمعية ،يولي ق�ضية المحافظة على البيئة الكثير
من العناية واالهتمام ،فعملت هذه الم�ؤ�س�سات على ت�أ�سي�س
وتطوير �أق�سام �أو �أجهزة تتولى الت�أكد من عدم وجود ت�أثيرات
�سلبية لن�شاطاتها على البيئة �أو التقليل �إلى الحد الأدنى من هذه
الت�أثيرات .ومن �أهم هذه الم�ؤ�س�سات ال�شركات العاملة في مجال
النفط ،هيئات الكهرباء والمياه ،الهيئات العاملة في مجال النقل،
المناطق الحرة والموانئ البحرية و�شركات الطيران ،الم�ؤ�س�سات
ال�صناعية الكبرى.

االهتمام الجماهيري
واكب االهتمام الحكومي بق�ضايا البيئة اهتمام مماثل من قبل
الجمهور ،وقد كان للجهد الكثيف والمنظم الذي بذلته الأجهزة
الحكومية المعنية بالبيئة والجمعيات غير الحكومية على مدى
�سنوات الأثر الأكبر في االهتمام الجماهيري المتزايد الذي
نلم�سه اليوم من �شرائح المجتمع المختلفة و�أفراده.

 3-3سياسات وتشريعات الدولة في
مجال حماية البيئة
�أولت دولة الإمارات العربية المتحدة ق�ضية التنمية الم�ستدامة
اهتمام ًا وا�ضح ًا ،وعملت على ت�سخير جميع الموارد ل�صونها
والحفاظ عليها للأجيال القادمة .واعتبرت حماية البيئة هدف ًا
رئي�س ًا ل�سيا�ستها التنموية ،حيث بذلت جهود ًا كبيرة في ظروف
بيئية �صعبة لزيادة الرقعة الخ�ضراء ،وتطوير موارد المياه،
وتح�سين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث ،والحفاظ على
الثروة ال�سمكية والحيوانية ،وتطوير اال�ستراتيجيات المتعلقة
بحماية التنوع البيولوجي ،و�إ�صدار الت�شريعات الالزمة ال�ستدامة
الموارد البيئة وتعزيز دورها ل�ضمان بيئة م�ستدامة للحياة.
وعلى الرغم من وجود قوانين وت�شريعات بيئية محلية� ،إ ّال �أن
اال�ستعرا�ض التالي �سيقت�صر على �أهم القوانين والت�شريعات
االتحادية ،التي تمثل المعايير واال�شتراطات وال�ضوابط المحددة
فيها الحد الأدنى في القوانين والت�شريعات المحلية.
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أو ًال :القوانين االتحادية
 1.1القانون اإلتحادي رقم ( )19لعام
 1993بشأن تعيين المناطق البحرية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
يهدف هذا القانون �إلى تحديد المناطق البحرية والمياه الداخلية
والبحر الإقليمي والمنطقة االقت�صادية الخال�صة للدولة.

 1.2القان��ون االتح��ادي رق��م ()24
لسنة  1999في ش��أن حماية البيئة
وتنميتها
يهدف هذا القانون ،الذي يعتبر �أول قانون اتحادي بيئي متكامل،
�إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي،
ومكافحة التلوث ب�أ�شكاله المختلفة ،وتجنب �أية �أ�ضرار �أو �آثار
�سلبية فورية �أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية
االقت�صادية �أو الزراعية �أو ال�صناعية �أو العمرانية �أو غيرها
من برامج التنمية التي تهدف �إلى تح�سين م�ستوى الحياة،
وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في �إقليم
الدولة وا�ستغالله اال�ستغالل الأمثل لم�صلحة الأجيال الحا�ضرة
والقادمة ،وحماية المجتمع و�صحة الإن�سان والكائنات الحية
الأخرى من جميع الأن�شطة والأفعال الم�ضرة بيئي ًا �أو التي تعيق
اال�ستخدام الم�شروع للو�سط البيئي� ،إ�ضافة �إلى حماية البيئة في
الدولة من الت�أثير ال�ضار للأن�شطة التي تتم خارج �إقليم الدولة،
وتنفيذ االلتزامات التي تنظمها االتفاقيات الدولية �أو الإقليمية
المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد
الطبيعية التي ت�صادق عليها �أو تن�ضم �إليها الدولة.
ويقع القانون في  101مادة مق�سمة على ت�سعة �أبواب ،تت�ضمن
ال�ضوابط واال�شتراطات والإجراءات والموا�صفات والمعايير
المتعلقة بكافة الق�ضايا البيئية مثل :البيئة والتنمية ،حماية البيئة
المائية ،حماية التربة ،حماية الهواء ،تداول المواد الخطرة
والنفايات الخطرة والنفايات الطبية ،المحميات الطبيعية ،كما
و�ضع القانون �آليات للمراقبة وغرامات �صارمة �ضد المخالفين
بالإ�ضافة �إلى الحوافز الت�شجيعية.
وفي عام � 2006شهد القانون �أول تعديل لمواده وذلك بالقانون
االتحادي رقم ( )11ل�سنة  ،2006حيث تم بموجب هذا التعديل
ت�شديد العقوبات على عمليات �صيد �أو �إم�ساك �أو قتل كافة �أنواع
الحيوانات والطيور الموزعة في ثالث قوائم �أرفقت بالقانون.
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أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون
�صدرت الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم  24ل�سنة 1999

في �ش�أن حماية البيئة وتنميتها على مرحلتين ،الأولى في عام
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 2001و�شملت �أربعة نظم �صدرت بقرار مجل�س الوزراء رقم
( )37ل�سنة  ،2001والثانية في عام  2006و�شملت نظام ًا واحد ًا
�صدر بقرار مجل�س الوزراء رقم ( )12ل�سنة 2006

الشكل ( :)2-1-3األنظمة الصادرة بموجب القانون االتحادي رقم  24لسنة 1999

74

.1

نظام حماية البيئة البحرية :يهدف ب�صورة
�أ�سا�سية �إلى حماية البيئة البحرية من التلوث بكافة
�أ�شكاله �سوا ًء من ال�سفن �أو من الناقالت �أو من المن�ش�آت
البحرية �أو من الم�صادر البرية .ويحدد النظام ال�ضوابط
واال�شتراطات التي يتعين �أن تخ�ضع لها الو�سائل البحرية
بمختلف �أنواعها.

.2

نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة
والنفايات الطبية :يهدف �إلى تنظيم عملية تداول
هذه المواد ،وذلك من خالل و�ضع ال�ضوابط واال�شتراطات
الالزمة لذلك ،مع مراعاة ما ن�صت عليه االتفاقيات
الدولية في هذا ال�صدد ،خا�صة اتفاقية بازل ب�ش�أن التحكم
في نقل النفايات الخطرة والتخل�ص منها عبر الحدود.

.3

نظام تقييم الت�أثير البيئي للمن�ش�آت :يهدف هذا
النظام �إلى تنظيم �إجراءات الم�شروعات التنموية ،القائمة
والجديدة ،وتقييم ت�أثيراتها البيئية ل�ضمان عدم ت�أثيرها
ال�سلبي على البيئة المحيطة.

.4

نظام مبيدات الآفات والم�صلحات الزراعية
والأ�سمدة :يهدف �إلى تنظيم �إجراءات ا�ستيراد وتداول
المبيدات والم�صلحات الزراعية والأ�سمدة في الدولة،
وي�ضم قائمة بالمواد المحظور ا�ستيرادها.

.5

نظام حماية الهواء من التلوث :يهدف �إلى حماية
الهواء من التلوث من خالل و�ضع معايير ومقايي�س وطنية
دقيقة للحدود الم�سموح بها لالنبعاثات من مختلف
الم�صادر الثابتة والمتحركة.
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 1.3القانون االتحادي رقم ( )23لسنة
 1999بشأن استغالل وحماية وتنمية
الثروات المائية الحية

 1.5القانون االتحادي رقم ( )5لس��نة
 2009في شأن المدخالت والمنتجات
العضوية

�صدر هذا القانون في � 17أكتوبر  ،1999وهو يقع في  64مادة
موزعة على ع�شرة ف�صول .ويهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إلى حماية
وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة من خالل تنظيم عملية
ال�صيد بتراخي�ص ت�صدرها ال�سلطات المخت�صة .وي�شمل القانون
على �إجراءات قيد لمزاولي حرفة ال�صيد وقوارب ال�صيد،
و�إجراءات �إ�صدار التراخي�ص الخا�صة بتلك القوارب.

�صدر هذا القانون في �شهر مايو  ،2005وهو يهدف �إلى تنظيم
�أعمال الإنتاج والت�صنيع والتجهيز والتداول واال�ستيراد والت�صدير
للمدخالت والمنتجات الع�ضوية ،بما في ذلك و�ضع معايير
وموا�صفات المدخالت والمنتجات الع�ضوية ،تحديد ال�شروط
والإجراءات لفح�ص وتحليل المدخالت والمنتجات الع�ضوية،
ومتطلبات اال�ستيراد والت�صدير ،و�شروط الت�سجيل في مجال
الت�صديق الع�ضوي.

كما ي�شتمل القانون على اال�شتراطات الواجب اتباعها لحماية
وتنمية الثروة ال�سمكية في الدولة ،و�إجراءات تداول وت�صنيع
وت�سويق الأ�سماك والأحياء المائية ،وي�شمل القانون على مواد
تتعلق بالمنح والقرو�ض التي يمكن تقديمها لل�صيادين خا�صة �إذا
ما كانت م�صدر رزقهم الوحيد ،بالإ�ضافة �إلى مواد �أخرى تتعلق
بت�صدير الثروة المائية الحية و�إعادة الت�صدير والعبور وكذلك
العقوبات الخا�صة بالمخالفات.
وت�شرف على تنفيذ هذا القانون� ،إ�ضافة �إلى وزارة البيئة والمياه،
لجان مخت�صة في كل �إمارة من �إمارات الدولة.

 1.4القان��ون االتح��ادي رق��م ()11
لسنة  2002بش��أن تنظيم ومراقبة
االتجار الدولي بالحيوانات والنباتات
المهددة باالنقراض
�صدر هذا القانون في �شهر �أكتوبر  .2002وهو يقع في  40مادة
ت�ضع الأ�س�س وال�ضوابط المتعلقة بمختلف عمليات االتجار الدولي
ب�أنواع النباتات والحيوانات المهددة باالنقرا�ض الم�شمولة
باتفاقية االتجار الدولي بهذه الأنواع ،وال�ضوابط والإجراءات
التي ينبغي االلتزام بها خالل عمليات االتجار ،وكذلك تنظيم
ال�شهادات والأذونات وال�سجالت المتعلقة بعمليات االتجار .وي�ضم
القانون ثالثة مالحق ،هي ذات المالحق الملحقة باالتفاقية.
وفي �شهر �أكتوبر � 2003أ�صدر مجل�س الوزراء الموقر بموجب
قراره رقم ( )22ل�سنة  2003الالئحة التنفيذية للقانون التي
ت�ضمنت تحديد ًا للم�ستندات المطلوبة في عمليات االتجار والأذون
وال�شهادات المطلوبة لإتمامها و�إجراءات و�شروط منحها ،ور�سوم
الإجراءات والم�ستندات المطلوبة لعمليات االتجار الدولي ،ومهام
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.

 1.6القان��ون االتح��ادي رق��م ()17
لسنة  2009في شأن حماية االصناف
النباتية الجديدة
�صدر هذا القانون في دي�سمبر  2009بهدف تنظيم الحقوق
والواجبات المترتبة على ا�ستنباط �أ�صناف نباتية جديدة ،وت�سري
�أحكامه على الأ�صناف المحددة في قائمة الأجنا�س واالنواع
النباتية التي تحدد من قبل وزارة البيئة والمياه ،بما في ذلك
ال�سالالت والأ�صول والعقل والأن�سجة والخاليا والمادة الوراثية.

 1.7القانون االتحادي رقم ( )8لس��نة
 2013بش��أن الوقاي��ة م��ن األم��راض
الحيواني��ة المعدي��ة والوبائي��ة
ومكافحتها
�صدر هذا القانون في �شهر اكتوبر  ،2013وهو يهدف �إلى الحفاظ
على �صحة الحيوان من خالل تنفيذ برامج الوقاية من االمرا�ض
الحيوانية ومكافحتها ،ويت�ضمن الإبالغ عن الأمرا�ض الحيوانية،
الإجراءات الوقائية للأمرا�ض الحيوانية ،ومكافحة الأمرا�ض
الحيوانية.

 1.8القانون االتحادي رقم ( )9لس��نة
 2013ف��ي ش��أن الم��وارد الوراثي��ة
النباتية لألغذية والزراعة.
�صدر هذا القانون في يونيو  2013وهو يهدف �إلى حماية و�صيانة
الموارد الوراثية النباتية للأغذية ،والحد من ا�ستنزافها،
وا�ستدامة اال�ستفادة منها ،وتنظيم الح�صول عليها وتداولها من
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�أجل الزراعة والأمن الغذائي ،و�ضمان اقت�سام المنافع النا�شئة
عن ا�ستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على
نحو عادل ومتكافئ بما يتفق و�أحكام المعاهدة الدولية ب�ش�أن
الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة،
بالإ�ضافة �إلى ح�صر وتجميع وت�صنيف وتوثيق الموارد الوراثية
النباتية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة.

ثانيا :قرارات مجلس الوزراء
 2.1ق��رار مجل��س الوزراء رق��م ()23
لس��نة  2001بش��أن حماي��ة موانئ
وس��واحل الدولة وبحرها اإلقليمي
من حوادث التلوث البحري بالنفط
�صدر هذا القرار بهدف منع ال�سفن الأجنبية المتهالكة من
االقتراب من البحر الإقليمي للدولة ،حيث تم بموجبه حظر دخول
موانئ الدولة �أو مناطق انتظار ال�سفن بالقرب من هذه الموانئ
�أو الإبحار في البحر الإقليمي للدولة والمنطقة االقت�صادية
الخال�صة المتاخمة له على �أي �سفينة ترفع علم بع�ض الدول،
المحددة بالقرار� ،أو غيرها من الدول �إذا تبين �أنها �شديدة
الخطورة على ال�سالمة والبيئة البحرية ،وال تحمل �شهادة ت�صنيف
�سارية المفعول �صادرة من �إحدى هيئات الت�صنيف الدولية الع�ضو
في االتحاد هيئات �إ�شراف وت�صنيف ال�سفن� ،أو �أية دولة �أخرى.

 2.2قرار مجلس الوزراء رقم ( )29لسنة
 2006في ش��أن اس��تخدام الس��فن
والوح��دات البحرية كمس��تودعات
عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط
أو أي من مشتقاتها
جاء هذا القرار بدي ًال للقرار رقم ( )5ل�سنة  .1998وتم بموجبه
حظر ا�ستخدام ال�سفن وجميع �أنواع الوحدات البحرية بما فيها
ال�صنادل البحرية بمختلف م�سمياتها كم�ستودعات عائمة في نقل
�أو تخزين مادة النفط �أو �أي من م�شتقاتها في المناطق البحرية
للدولة� ،إ ّال �إذا كانت م�صنفة ومعدة ومجهزة لهذا الغر�ض وفق ًا
لمتطلبات االتفاقيات الدولية الم�صادق عليها من قبل الدولة،
والقوانين واللوائح النافذة في هذا ال�ش�أن ،وحا�صلة على
موافقة م�سبقة من مجل�س الوزراء وترخي�ص من الهيئة الوطنية
للموا�صالت .وحظر القرار على كافة الوحدات البحرية الأخرى
�سحب �أو قطر �أي و�سيلة بحرية من تلك الم�شار �إليها.
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 2.3ق��رار مجل��س الوزراء رق��م ()39
لس��نة  2006بش��أن حظر اس��تيراد
أل��واح
واس��تخدام
وتصدي��ر
األسبستوس
�صدر هذا القرار بتاريخ في  8نوفمبر  ،2006حيث تم بموجبه
حظر ا�ستيراد مادة الأ�سب�ستو�س الم�صنعة على �شكل �ألواح ب�صورة
نهائية .كما حظر القرار �إنتاج هذا النوع من الألواح ،و�ألزم جميع
الم�صانع والمن�ش�آت المنتجة لألواح الأ�سب�ستو�س �إنهاء ن�شاطها في
هذا المجال خالل �سنة .كما حظر القرار �أي�ض ًا ا�ستخدام �ألواح
الأ�سب�ستو�س في المباني العامة والخا�صة في الدولة.
وفيما يتعلق بت�صنيع و�إنتاج �أنابيب الأ�سب�ستو�س ،التي لم ي�شملها
قرار الحظر� ،أعطى القرار لوزارة البيئة والمياه مراقبة �إنتاج
هذا النوع من الأنابيب والت�أكد من مطابقتها للموا�صفات العالمية
والتخل�ص الآمن من مخلفاتها ،وخول القرار وزير البيئة والمياه
ب�إ�صدار قرار ب�إجراءات الرقابة المنا�سبة.
كما �ألزم القرار جميع الجهات والأفراد باتباع الإجراءات
وال�ضوابط المنا�سبة عند �إزالة �أو التخل�ص من مخلفات منتجات
الأ�سب�ستو�س.

 2.4ق��رار مجل��س الوزراء رق��م ()20
لسنة  2008في شأن تنظيم أنشطة
الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها
�صدر هذا القرار في  18مايو  ،2008وتم بموجبه �إلزام جميع
المن�ش�آت الجديدة الراغبة بالعمل في هذا المجال الح�صول على
الت�صريح البيئي قبل مبا�شرة ن�شاطها ،و�أمهل المن�ش�آت القائمة،
وقت �صدوره ،عام ًا واحد ًا لتوفيق �أو�ضاعها مع �أحكامه ومع �أحكام
القرارات التي �ست�صدر تنفيذ ًا له.
كما خول القرار وزير البيئة والمياه �إ�صدار القرارات المنظمة
لإدارة وت�شغيل �أن�شطة الك�سارات والمحاجر ونقل منتجاتها
مت�ضمنة الخطوط الإر�شادية للعمليات الت�شغيلية و�آليات ر�صد
الملوثات ،و�أية قرارات �أخرى الزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،بما
في ذلك :تحديد التقنيات والو�سائل الحديثة و�أف�ضل الممار�سات
الخا�صة بال�سيطرة على الغبار الناتج عن تلك الأن�شطة ،وتحديد
�إجراءات ر�صد ملوثات الهواء و�إجراءات الإبالغ عن �أي تجاوز
للحدود الوطنية الق�صوى المحددة في في الملحق رقم ( )8من
نظام حماية الهواء من التلوث ال�صادر بقرار مجل�س الوزراء رقم
( )12ل�سنة .2006
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 2.5ق��رار مجل��س الوزراء رق��م ()24
لس��نة  2011لتنظي��م انش��طة
المنش��آت العاملة في مجال صناعة
االسمنت
�صدر هذا القرار في �شهر �أغ�سط�س  . 2011ويلزم القرار الذي
يتكون من  17مادة ،جميع المن�ش�آت بالح�صول على الت�صريح
البيئي قبل مبا�شرة ن�شاطها .كما ُيلزم الجهة المرخ�صة بعدم
�إ�صدار ترخي�ص المزاولة لأي من�ش�أة �أو تجديده ما لم يكن طلب
الترخي�ص م�شفوع ًا بت�صريح بيئي .ويت�ضمن القرار مجموعة من
ال�شروط وال�ضوابط الفنية.

 2.6ق��رار مجل��س الوزراء رق��م ()26
لس��نة  2014ف��ي ش��أن النظ��ام
الوطني الخاص بالمواد المستنفدة
لطبقة االوزون.
�صدر هذا القرار في �شهر �أغ�سط�س  .2014والزم المن�ش�آت التي
ترغب في ا�ستيراد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير المواد الم�ستنفدة
لطبقة الأوزون الخا�ضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات
المحتوية على ذات المادة الت�سجيل لدى الجهة المخت�صة،
والح�صول على ت�صريح ا�ستيراد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير لها.

ثالثا :القرارات الوزارية
بالإ�ضافة �إلى ذلك تقوم وزارة البيئة والمياه ،باعتبارها ال�سلطة
االتحادية المعنية بال�ش�أن البيئي ،ب�إ�صدار القرارات التنظيمية
في الم�سائل التي تتعلق باخت�صا�صاتها ،و�ستتم الإ�شارة �إليها في
�سياق هذا التقرير.

رابع ُا :االستراتيجيات الوطنية
ت�أكيد ًا لاللتزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية
الم�ستدامة وان�سجاما مع دعوة م�ؤتمر الأمم المتحدة للبيئة
والتنمية في العديد من الم�ؤتمرات والقمم المعنية في
هذا المجال ،بد�أت الدولة ب�إعداد عدد من اال�ستراتيجيات
التخ�ص�صية الوطنية في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية
والمناخ نذكر منها على �سبيل المثال ال الح�صر ا�ستراتيجية
المحافظة على المياه ،وا�ستراتيجية للتنمية الزراعية هي
قيد التطوير في الوقت الحالي� ،إ�ضافة �إلى ا�ستراتيجيات
للتنوع البيولوجي ومكافحة الت�صحر وا�ستدامة البيئة البحرية
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وال�ساحلية .وتخ�ضع هذه اال�ستراتيجيات لمراجعات دورية ت�ضمن
اال�ستجابة للمتغيرات الوطنية والدولية وتبني �أف�ضل الممار�سات،
وتلبية التزامات الدولة البيئية و�سيتم الحديث عن اال�ستراتيجيات
التخ�ص�صية ب�شكل مو�سع في الأبواب القادمة.

 4.1االس��تراتيجية الوطنية البيئية
وخطة العمل البيئي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة .2000
وكانت اال�ستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي
المرتبطة بها اولى هذه اال�ستراتيجيات ،حيث بد�أ اعدادها في
 1997وتم االنتهاء منها في عام .2000
و�شارك في االعداد ع�شر مجموعات عمل تمثل جميع القطاعات
البيئية والتنموية في الدولة ،وهي :قطاع البلديات ،قطاع موارد
المياه ،قطاع البيئة البحرية ،قطاع التخطيط والبيئة الح�ضرية،
قطاع الزراعة وموارد الأر�ض ،قطاع ال�صناعة ،قطاع الطاقة،
قطاع ال�صحة ،قطاع التعليم والتوعية البيئية ،وقطاع النفط
والغاز.
وتم تنفيذ اال�ستراتيجية على ثالثة مراحل ،فعنيت المرحلة
االولى بجمع وتحليل البيانات المتوفرة حول كافة الق�ضايا ذات
العالقة بالقطاعات الع�شر المذكورة ،وانتهت هذه المرحلة
بتحديد �أولويات الق�ضايا البيئية في الدولة �أو ما يعرف بـ (�أجندة
القرن الحادي والع�شرين البيئية) وذلك على م�ستويين:
الأول�	:أولويات الق�ضايا البيئية على الم�ستوى الوطني (�أجندة
القرن الحادي والع�شرين الوطنية البيئية)
الثاني�	:أولويات الق�ضايا البيئية للق�ضايا الع�شر الممثلة في
اال�ستراتيجية (�أجندة القرن الحادي والع�شرون القطاعية)
وت�أ�سي�س ًا على �أجندة القرن الحادي والع�شرين العالمية ،ح�صر
تقرير �أجندة القرن الحادي والع�شرين الوطنية البيئية لدولة
الإمارات العربية المتحدة في الق�ضايا التالية:
•

المياه العذبة ومواردها

•

التلوث (الهواء ،المياه العذبة ،النفايات)

•

البيئة الح�ضرية

•

البيئة البحرية

•

�إهدار الموارد الأر�ضية والتنوع البيولوجي
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وركزت المرحلة الثانية على و�ضع الأهداف وال�سيا�سات
التي ينبغي تنفيذها للتعامل مع الق�ضايا ذات الأولوية التي تم
تحديدها في المرحلة الأولى وانتهت بو�ضع:
•

اال�ستراتيجية الوطنية البيئية المبنية على اولويات العمل
البيئي الوطنية.

•

اال�ستراتيجيات البيئية القطاعية للقطاعات الع�شر
الم�شاركة مبنية على �أولويات العمل البيئي القطاعية.

اما المرحلة الثالثة فتركزت على و�ضع خطة العمل البيئي
والم�شاريع التي ينبغي القيام بها لتنفيذ اال�ستراتيجيات التي تم
تحديدها في المرحلة الثالثة من الم�شروع وانتهت بو�ضع:
•

خطة العمل البيئي الوطنية المبنية على اولويات العمل
البيئي الوطنية

•

اال�ستراتيجيات البيئية القطاعية للقطاعات الع�شر
الم�شاركة مبنية على �أولويات العمل البيئي القطاعية

وفي عام  2002اعتمد مجل�س الوزراء الموقر بموجب قراره
رقم ( )3اال�ستراتيجية بمراحلها الثالثة ،وقرر في الوقت
نف�سه ت�شكيل (اللجنة الوطنية لال�ستراتيجية البيئية والتنمية
الم�ستدامة) للبدء بتنفيذ المرحلة التالية من اال�ستراتيجية والتي
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�ضمت في ع�ضويتها �أكثر من  30من كبار الم�س�ؤولين في الجهات
المعنية بالبيئية والتنمية في الدولة ،وقد قامت اللجنة ،من خالل
 6فرق تخ�ص�صية ،ب�إعادة ترتيب كافة الم�شاريع وفق �أولوياتها
وو�ضع برامج متكاملة لتنفيذ الم�شاريع ذات الأولوية.

 4-3اإلدارة البيئية
تمثل وزارة البيئة والمياه المظلة االتحادية للعمل البيئي في
الدولة ،وتعمل بالتكامل مع �شركائها في ال�سلطات المحلية
المخت�صة بالبيئة ،على تطوير م�سيرة العمل البيئي ،وتحقيق
الأهداف اال�ستراتيجية للدولة ور�ؤية الإمارات  2021في المجال
البيئي ،وذلك من خالل و�ضع وتنفيذ خطط وبرامج ومبادرات
مرحلية �ضمن خططها اال�ستراتيجية.
�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد ال مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة -رئي�س مجل�س الوزراء -حاكم دبي (رعاه اهلل)
الدورة الأولى من ا�ستراتيجية الحكومة االتحادية لل�سنوات
 ،2010-2008وا�ستناد ًا �إلى الأهداف اال�ستراتيجية للحكومة
االتحادية وان�سجام ًا مع ر�ؤيتها "�ضمان بيئة م�ستدامة للحياة"
و�ضعت وزارة البيئة والمياه ثالث خطط ا�ستراتيجية (مدة كل
منها ثالثة �أعوام) ت�ضمنت الأهداف اال�ستراتيجية التي ت�سعى
الوزارة لتحقيقها في كل دورة ا�ستراتيجية.

الشكل ( :)3-1-3رؤية ورسالة وقيم وزارة البيئة والمياه
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األهداف االستراتيجية للدورة األولى
(:)2010-2008
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	•المحافظ��ة عل��ى الم��وارد
الطبيعية وتشجيع تنوع النظم
البيولوجية:

	•تعزيز الأمن البيئي من خالل الحد من تلوث التربة وتلوث
الهواء والحد من الت�صحر وحماية التنوع البيولوجي.

	•تح�سين م�ستوى حماية المناطق الإحيائية والبيئات اله�شة

	•تطبيق الإدارة المتكاملة للحد من ا�ستنزاف المياه الجوفية
وتقليل الطلب عليها وتر�شيد ا�ستخدامها وتنمية الم�صادر
البديلة بالتن�سيق مع ال�شركاء.

	•تطبيق الإدارة المتكاملة للأرا�ضي المهددة بالت�صحر
والمناطق ال�ساحلية

	•رفع معدالت الأمن الحيوي ل�ضمان �سالمة الدولة من
المخاطر البيولوجية الناجمة عن الأوبئة والأمرا�ض التي
ت�صيب الحيوانات والطيور وخا�صة الم�شتركة بين الإن�سان
والحيوان.
	•االرتقاء بالفكر والوعي البيئي وتر�سيخه وتعميق البحوث
والدرا�سات للو�صول �إلى �أف�ضل م�ستويات التنمية
الم�ستدامة للثروات الطبيعية.
	•تنمية م�صادر الثروات المائية وتنظيم �أن�شطة ال�صيد
	•تحقيق الأمن الغذائي في الدولة بتطبيق مبادئ الأداء
االقت�صادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني
ال�ضروري لال�ستهالك المحلي.
	•تطوير وا�ستكمال البناء القانوني والإداري والقني للوزارة
بما فيها �أنظمة التفتي�ش والرقابة.

	•الإدارة ال�سليمة للكيماويات والنفايات
	•و�ضع خطة عمل للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ
	•تح�سين جودة الهواء
	•و�ضع برامج و�سيا�سات لتح�سين م�ؤ�شر الب�صمة البيئية.

	•رفع معدالت األمن الحيوي:
	•عن طريق و�ضع وتعزيز الإطار الت�شريعي لقطاع الثروة
النباتية والحيوانية
	•تطوير جاهزية مراكز الحجر والمختبرات الزراعية
والبيطرية

	•تعزيز األمن الغذائي:
	•تطوير قدرات البحث في المجال الزراعي والحيواني

األه��داف االس��تراتيجية لل��دورة
الثانية (:)2013-2011

	•تقييم المخزون ال�سمكي

	•استدامة األمن المائي:

	•تنظيم �أن�شطة ال�صيد

	•عن طريق تطوير ال�سيا�سات والموا�صفات الفنية للموارد
المائية وال�سدود

األه��داف االس��تراتيجية لل��دورة
الثالثة (:)2016-2014

	•م�سح وتقييم وتنمية م�صادر المياه الجوفية
	•زيادة م�ساحة وا�ستدامة كفاءة ح�صاد مياه الأمطار لزيادة
المخزون المائي

	•حماية ورعاية وتنمية الثروات النباتية والحيوانية

	•تعزيز اإلدارة المتكاملة الستدامة
الموارد المائية:
	•الإدارة الم�ستدامة للموارد المائية المتناق�صة
	•خف�ض ا�ستنزاف المياه الجوفية
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	•تطوير نظام وطني لإدارة ومراقبة الموارد المائية

	•تعزيز �إجراءات الرقابة على عمليات ا�ستيراد وت�صدير
الإر�ساليات الزراعية والحيوانية وال�سمكية والبيئية

	•م�شاريع تعزيز المخزون اال�ستراتيجي للموارد المائية من
خالل ال�سدود وتقنيات ح�صاد مياه الأمطار
	•تطوير ت�شريعات ومعايير و�أدلة لتنمية وحماية الموارد
المائية
	•تح�سين �أ�ساليب الري الم�ستخدمة في الزراعة.

	•تعزي��ز االس��تدامة البيئية :حيث
تسعى الوزارة الى
	•زيادة م�ساحات المحميات الطبيعية والمحافظة عليها
	•تر�سيخ تطبيق مفاهيم الإدارة المتكاملة للنفايات
	•تطوير الت�شريعات البيئية وخطط اال�ستجابة للأزمات
والكوارث البيئية
	•تنفيذ برامج لحماية النظم الأيكولوجية
	•التكيف مع اثار ظاهرة تغير المناخ
	•ن�شر المفاهيم البيئية من خالل ا�ستراتيجية متكاملة
للتثقيف والتوعية البيئية.

	•الوقاي��ة م��ن اآلف��ات الزراعي��ة
واألمراض الحيوانية المعدية:
	•حماية الدولة من ت�أثير العوامل البيولوجية على �سالمة
ال�سكان والثروات الحيوانية والنباتية والحد من انعكا�ساتها
ال�صحية واالقت�صادية والمعنوية
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	•تعزيز جهود اال�ستبعاد واالحتواء الحيوي للأمرا�ض
الحيوانية والآفات الزراعية و�إدارة المخاطر
	•رفع كفاءة مراكز الحجر� ،سوا ًء المحاجر �أو المختبرات
المتخ�ص�صة
	•العمل على و�ضع خارطة للأمرا�ض الحيوانية و�أخرى
للآفات الزراعية بغية تعزيز الجاهزية.

	•تعزيز س�لامة الغذاء واس��تدامة
االنتاج المحلي:
	•تنمية م�ستدامة لمجتمع المزارعين وال�صيادين ومربي
الحيوان
	•تقديم خدمات الإر�شاد الزراعي
	•ترخي�ص المن�ش�آت والمواد الزراعية والحيوانية وال�سمكية
	•تطوير نظام ر�صد وتق�صي للأمرا�ض المنقولة عبر الغذاء
	•تحديث و�إ�صدار ت�شريعات و�أدلة متعلقة بالثروات النباتية
والحيوانية وال�سمكية وال�سالمة الغذائية
	•تقييم كفاءة تنفيذ هذه الت�شريعات
	•حماية الثروة ال�سمكية وا�ستدامتها من خالل تنظيم
عمليات ال�صيد وطرح �إ�صبعيات الأ�سماك في الخيران
والمحميات البحرية والمزارع ال�سمكية.
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الش��كل ( :)4-1-3رؤي��ة االمارات  ،2021والمس��تهدفات البيئي��ة في االجندة
الوطنية
رؤية اإلمارات 2021

ر�ؤية الإمارات  2021هي ر�ؤية وطنية تت�ضمن �أهداف ًا
طموحة ترمي االرتقاء بمكانة دولة الإمارات العربية
المتحدة لتكون من �أف�ضل دول العالم في عام  2021الذي
ي�صادف الذكرى الخم�سين لقيام الدولة.
وت�ؤكد الر�ؤية على تعزيز مفهوم الوحدة في دولة الإمارات
بالتركيز على �أربعة عنا�صر �أ�سا�سية هي :متحدون في
الم�س�ؤولية ،متحدون في الم�صير ،متحدون في المعرفة،
ومتحدون في الرخاء.
وتمثل حماية البيئة ركن ًا �أ�سا�سي ًا في العن�صر الرابع
(متحدون في الرخاء) ،وتت�ضمن:
الت�أكيد على الم�س�ؤولية الدولية ودعم المبادرات الدولية
الهادفة �إلى حماية البيئة لمواجهة التحديات البيئية
الم�شتركة.
الم�شاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية
البيئة و�ضمان ا�ستدامتها .
االلتزام بالتخفيف من حدة ت�أثير التغيرات المناخية
عبر التدابير الوقائية كخف�ض االنبعاثات الكربونية،
وعبر التدابير التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية
اله�شة من التو�سع المدني.
�ضمان حق جيل اليوم والغد في الهواء النظيف والمياه
النقية والوقاية من الأخطار البيئية الم�ؤثرة في ال�صحة
ا�ستباق الأحداث والتحديات الم�ستقبلية ،وو�ضع
ال�سيا�سات والتدابير للمحافظة على �أ�سلوب الحياة
المالئم وا�ستدامته.

الم�ستهدفات البيئية في الأجندة الوطنية
للر�ؤية
تعد الأجندة بمثابة خارطة طريق لتحقيق �أهداف ر�ؤية
الإمارات  .2021وقد حددت الأجندة مجموعة من
الم�ستهدفات الوطنية المحددة التي يتعين تحقيقها
بحلول عام  ،2021منها في المجال البيئي:
 .1ن�سبة جودة الهواء :م�ؤ�شر يومي لبيان مدى جودة
الهواء من خالل قيا�س ملوثات الهواء الرئي�سية
الأربعة :ثاني �أك�سيد النيتروجين� ،أول �أك�سيد
الكربون ،ثاني �أك�سيد الكبريت والأوزون ،وت�ستهدف
الأجندة رفع ن�سبة جودة الهواء �إلى  90%بحلول
عام 2021
 .2ن�سبة النفايات المعالجة من �إجمالي النفايات
المنتجة :يقي�س هذا الم�ؤ�شر ن�سبة النفايات البلدية
ال�صلبة المعالجة من �إجمالي النفايات البلدية
ال�صلبة المنتجة في الدولة  .وت�ستهدف الأجندة
رفع ن�سبة النفايات المعالجة �إلى  75%بحلول عام
.2021
 .3م�ؤ�شر ندرة المياه لقيا�س ن�سبة اال�ستخدام
االجمالي للمياه العذبة من اجمالي موارد المياه
المتجددة المتوفرة في الدولة مع مراعاة معادلة
النتائج من خالل وزن محدد يتم تحديده ليعك�س
ا�ستخدام المياه المحالة ومياه ال�صرف ال�صحي
المعالجة .وت�ستهدف الأجندة الو�صول بهذا الم�ؤ�شر
�إلى  4.0بحلول عام .2021
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 5-3التوعية والتعليم البيئي
التوعية والتعليم البيئي هو العملية التي يتم من خاللها تحديد
القيم البيئية وتحديد المفاهيم التنموية التي تعزز الرابط
بين الفرد والبيئة المحيطة به ،كما يعمل على ربط المفاهيم
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية لتحقيق التنمية الم�ستدامة،
وزيادة قاعدة المهتمين بالبيئة الذين ي�سعون للحفاظ على البيئة
وتنمية االهتمام بها.
لقد بد�أ االهتمام بمو�ضوع التوعية والتعليم البيئي بعد الم�ؤتمر
الأول للأمم المتحدة للبيئة الب�شرية الذي عقد عام  1972في
ا�ستوكهولم ،وكان من �أبرز تو�صياته �صدور الإعالن العالمي عن
البيئة والإن�سان ،وقرار �إن�شاء برنامج دولي للتربية البيئية يتناول
جميع مراحل التعليم العام .بذلك تزايد االهتمام بت�ضمين البعد
البيئي في المناهج الدرا�سية وتقوية عمليات التثقيف البيئي.
وعلى الم�ستوى العربي تم �إن�شاء المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم ،التي حر�صت على توحيد الجهود ذات ال�صلة بالتربية
والتعليم البيئي ،ب�صنع نماذج مختلفة للمناهج الدرا�سية البيئية
(البيئة في المناهج الدرا�سية.)2008 ،

 1-5-3التوعية البيئية
من ال�صعب تتبع م�سيرة التوعية البيئية ب�شكل دقيق ،ولكن يمكن
القول �أن �أول جهد بذل في هذا االتجاه يعود �إلى جمعية الإمارات
للتاريخ الطبيعي في عام  ،1977حيث ا�ستهلت الجمعية مرحلة
التوعية البيئية ب�سل�سلة من المحا�ضرات التثقيفية في مختلف
�إمارات الدولة ،واهتمت الجمعية بدرا�سة �أنواع الحيوانات
والنباتات البرية والبحرية وتوثيق هذه المعارف( ،التوعية
والتعليم البيئي في �إمارة �إبوظبي.)2008 ،
وبات�ساع مفهوم التوعية البيئية خالل ال�سنوات التالية قامت
مختلف الجهات في الدولة ب�إعداد برامج تثقيفية تت�ضمن حمالت
و�أن�شطة متنوعة ت�ستهدف رفع م�ستوى الوعي بالق�ضايا البيئية
ذات الأولوية في الدولة.
يظهر تقرير حالة البيئة لإمارة دبي للعام � ،2013أن معدل الوعي
البيئي في الإمارة قد ارتفع في عام � 2013إلى  73%مقارنة
بـ  72.4%لعام  ،2011في حين �أن ال�سلوك البيئي الر�شيد حقق
ن�سبة تعادل  .82%و�أظهر التقرير �أن تعدد الجن�سيات يعتبر �أكبر
المعوقات في مجال التوعية البيئية ،م�ؤكد ًا الحاجة لوجود قناة
موحدة تجمع كافة ن�شاطات الجهات والنتائج المتحققة بهذا
ال�صدد ،لكي يتم ا�ستخال�ص ت�صور عام لمدى كفاءة البرامج
وتطورها.
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وقد حظيت ق�ضايا المياه والطاقة وتغير المناخ والنفايات
باهتمام خا�ص ،وكان "تعديل �أنماط اال�ستهالك" وال يزال يمثل
القا�سم الم�شترك للغالبية العظمى من �أن�شطة التوعية والتثقيف
التي تجري في الدولة ،ويعود ذلك �إلى تف�شي ظاهرة اال�ستهالك
المفرط للموارد التي تظهر بو�ضوح في ارتفاع معدالت ا�ستهالك
المياه والطاقة ومعدالت توليد النفايات.

 2-5-3حمالت التوعية البيئية
يتم تنظيم العديد من الحمالت التوعوية البيئية على الم�ستوى
االتحادي والم�ستوى المحلي وتهدف هذه الحمالت بمجملها
لتعزيز الوعي البيئي من منطلق ان الم�شاركة المجتمعية في
الق�ضايا البيئية ت�ساهم في تنفيذ البرامج البيئية بي�سر و�سهولة.
ونذكر من هذه الحمالت:
حملة �أبطال الإمارات والتي �أطلقتها جمعية الإمارات للحياة
الفطرية بالتعاون مع هيئة البيئة � -أبوظبي في عام  ،2009والتي
هدفت �إلى ترويج نمط حياة م�ستدامة من خالل تقديم ن�صائح
ت�سهم في تغيير �سلوك الأفراد في ا�ستهالك الطاقة الكهربائية
والمياه بما ي�ساعد على خف�ض الب�صمة البيئية ب�شكل عام،
والكربونية ب�شكل خا�ص .وانطالق ًا من النجاحات التي حققتها
على م�ستوى الأفراد ،طورت المبادرة  /الحملة لت�شمل م�ؤ�س�سات
القطاع الخا�ص.
معر�ض بيئتي م�س�ؤوليتي الوطنية :معر�ض �سنوي تقيمه
وزارة البيئة والمياه بهدف �إك�ساب طالب المدار�س المعارف
البيئية المهمة .ويالقي المعر�ض نجاح ًا كبير ًا نظر ًا لإقبال
المدار�س على المعر�ض ،وقد �أقامته الوزارة خالل ال�سنوات
الما�ضية تحت �شعارات مختلفة مثل (الحياة في المياه ،
ال�صحراء تنب�ض بالحياة ،اقت�صاد �أخ�ضر ،ابتكار ،ا�ستدامة).
الماراثون البيئي :تنفذه هيئة البيئة – ابوظبي بالتعاون مع
عدة جهات منذ عام  .2000ويتوزع برنامج الماراثون البيئي على
�سبعة م�ستويات ت�ضم موا�ضيع مختلفة :النفايات ،الحياة الفطرية
في �أبوظبي ،الحياة الفطرية في المدينة ،الحياة الفطرية في
البيئة ال�صحراوية ،الحياة الفطرية في البحار ،المياه و�أهمية
المحافظة عليها و�إدارة النفايات .ويعتبر برنامج الماراثون
البيئي ،الحائز على العديد من الجوائز ،برنامج ًا تعليمي ًا
ي�ستهدف الطلبة الذين تتراوح �أعمارهم بين الـ� 13- 4سنة.
حملة �أبطال الإمارات :ا�ستهدفت الحملة عدة قطاعات من
المجتمع الإماراتي كالمنازل ،والمدار�س ،والقطاعين الحكومي
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والخا�ص ،وذلك بهدف رفع م�ستوى الوعي ب�أهمية الحفاظ على
الطاقة الكهربائية والماء ،فتم �إعداد فلم كرتوني ي�سرد يوم
في حياة فرد �إماراتي متطرق ًا للم�ضاعفات البيئية لل�سلوك في
اال�ستهالك ،وكيفية التحول لبيئة خ�ضراء وم�ستدامة .وعلى
الموقع الإلكتروني للمبادرة تم و�ضع �أداة �إلكترونية لح�ساب
الب�صمة البيئية من قبل الأفراد.

 3-5-3المناسبات البيئية
�إلى جانب حمالت التوعية البيئية الثابتة التي تقام على مدار
العام ،تن�شط الحمالت التوعية ب�شكل خا�ص في المنا�سبات
البيئية المحلية والإقليمية والدولية .وتحتفل دولة الإمارات
العربية المتحدة بالعديد من المنا�سبات البيئية التي يو�ضح
الجدول (� )1-2-3أهمها.

الجدول( :)1-2-3قائمة المناس��بات البيئية الت��ي يتم االحتفال بها في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
التاريخ

المنا�سبة البيئية
1

اليوم العالمي للأرا�ضي الرطبة

 2فبراير

2

يوم البيئة الوطني

 4فبراير

3

ا�سبوع البيئة الخليجي

فبراير

4

ا�سبوع الت�شجير

 2مار�س

5

يوم المياه العربي

 3مار�س

6

يوم المياه العالمي

 22مار�س

7

�ساعة الأر�ض

ال�سبت الأخير من مار�س

8

يوم الأر�ض

 22ابريل

9

يوم البيئة الإقليمي

 24ابريل

10

اليوم العالمي للتنوع البيولوجي

 22مايو

11

يوم البيئة العالمي

 5يونيو

12

اليوم العالمي لمكافحة الت�صحر

 17يونيو

13

اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون

� 16سبتمبر

14

يوم الزراعة العربي

� 27سبتمبر

15

يوم البيئة العربي

� 14أكتوبر

16

يوم الغذاء العالمي

� 16أكتوبر

17

اليوم العالمي للثروة ال�سمكية

 21نوفمبر
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 4-5-3التعليم البيئي
�أ�صبحت التربية البيئية في ال�سنوات الأخيرة من العنا�صر البارزة
في �إعداد المناهج الدرا�سية في العديد من دول العالم بما فيها
دولة الإمارات العربية المتحدة ،ولهذا فقد تركزت الجهود على
ت�ضمين المحتوى البيئي في مكونات المناهج والكتب الدرا�سية،
فقامت وزارة التربية والتعليم بت�ضمين البعد البيئي في المناهج
الدرا�سية لمختلف المراحل ،وذلك من خالل تناول الق�ضايا
البيئية ذات الأولوية في الدولة ،ال �سيما التي تم�س بيئة الطالب.
وفي نف�س ال�سياق تقود جمعية الإمارات للحياة الفطرية تطبيق
مبادرة المدار�س البيئية في الدولة التي �أطلقتها هيئة البيئة –
�أبوظبي وتنفذها بالتعاون مع مجل�س �أبوظبي للتعليم وبرعاية
�شركة النفط البريطانية "بي بي" ،وهي مبادرة عالمية ،تهدف
�إلى ت�شجيع العمل البيئي في المدار�س .وخالل العام الدرا�سي
الحالي ( )2014و�صل عدد المدار�س التي �سجلت للم�شاركة
بالبرنامج �إلى  120مدر�سة حكومية وخا�صة.
وقد بد�أت الجمعية بتدريب المدار�س الم�شاركة في مجال �إجراء
التدقيق البيئي والنوادي البيئية .وت�شمل مبادرة المدار�س
الم�ستدامة كل المدار�س الحكومية والخا�صة في �إمارة �أبوظبي.
وتقوم المدار�س الم�شاركة ب�إ�شراك الطالب في مختلف الق�ضايا
البيئية ،وتطبيق اف�ضل الممار�سات البيئية في هذه المدار�س من
خالل م�شاريع بيئية ذات هدف وا�ضح ،ويتم تحديد لجان طالبية
للعمل على و�ضع وتنفيذ خطة عمل الم�شروع ،على �أن يتم اتباع
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الأ�س�س ال�صحيحة للم�شاريع الم�ستدامة ،مثل الربط بالمناهج،
�إ�شراك المجتمع الخارجي ،و�ضع ال�شعار ،والمتابعة والتقييم.

جائزة الشارقة للمدارس الخضراء
�أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ولجنة التوعية والتثقيف
البيئي في ال�شارقة ،جائزة ال�شارقة لال�ستدامة (المدار�س
الخ�ضراء) في دورتها الأولى  2013-2012بالتعاون مع مجل�س
ال�شارقة للتعليم ومنطقة ال�شارقة التعليمية ومدينة ال�شارقة
للخدمات الإن�سانية ودائرة الثقافة والإعالم ،وهيئة كهرباء ومياه
ال�شارقة.
وتهدف الجائزة لتعزيز الممار�سات البيئية الإيجابية في نفو�س
الطلبة وتدريبهم على اال�ستدامة من خالل الأن�شطة ال�صفية
والال�صفية ،لخلق بيئة مدر�سية خ�ضراء ،ولإذكاء روح التناف�س
بين القطاعات الطالبية المختلفة البتكار الم�شاريع البيئية
المتميزة التي ت�سهم في تعميم الثقافة البيئية وتر�سيخ الوعي
ب�أهمية المحافظة على البيئة لتمكين مقومات اال�ستدامة في
البيئات التعليمية المدر�سية.
وتركز الجائزة ب�صورة خا�صة على مجاالت تر�شيد ا�ستهالك
الطاقة والمياه ،و�صون الحياة البيئية.
وعلى نطاق التعليم العالي في الدولة ،فقد تم ت�ضمين عدد
من التخ�ص�صات ذات العالقة بالبيئة في الجامعات الحكومية
والخا�صة في الدولة ،بدرجات علمية مختلفة والجدول ()2-2-3
يبين برامج الدرا�سات العليا المرتبطة بالبيئة.
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الجدول ( :)2-2-3برامج الدراسات العليا المرتبطة بالبيئة
البرنامج

الجامعة
جامعات حكومية
ماج�ستير في علوم البيئة
بكالوريو�س في الأعمال الزراعية
ماج�ستير في �إدارة الأعمال الزراعية
بكالوريو�س في علم الأغذية
جامعة الإمارات

ماج�ستير في علم الأغذية
بكالوريو�س في الب�ستنة
ماج�ستير في الب�ستنة
بكالوريو�س في علم الحيوان وم�صايد الأ�سماك البحرية
ماج�ستير في هند�سة الموارد المائية

جامعة زايد

بكالوريو�س في علوم البيئة واال�ستدامة
جامعات خا�صة

جامعة �أبوظبي

بكالوريو�س في ال�صحة وال�سالمة البيئية
بكالوريو�س في العلوم البيئية

معهد �أبوظبي للتعليم والتدريب المهني

دبلوم في البيئة وال�صحة وال�سالمة

الجامعة الأمريكية بال�شارقة

بكالوريو�س في علوم البيئة
دكتوراه فل�سفة في العمارة والبيئة العمرانية الم�ستدامة

الجامعة البريطانية في دبي

�شهادة الدرا�سات العليا في الت�صميم الم�ستدام للبيئة العمرانية
ماج�ستير العلوم في الت�صميم الم�ستدام للبيئة العمرانية
دبلوم في الت�صميم الم�ستدام للبيئة العمرانية

الجامعة الكندية في دبي

بكالوريو�س العلوم في �إدارة ال�صحة البيئية

جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية

ماج�ستير في علوم التميز في الإدارة البيئية

جامعة جميرا

بكالوريو�س في علوم ال�صحة البيئية

معهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا

ماج�ستير العلوم في هند�سة المياه والبيئة

جامعة باري�س ال�سوربون� -أبوظبي

ماج�ستير �آداب في علم جغرافيا التخطيط والبيئة

المعهد البترولي

ماج�ستير الهند�سة في ال�صحة والأمن والهند�سة البيئية

جامعة ال�شارقة

بكالوريو�س في �صحة البيئة
دبلوم في ال�صحة وال�سالمة البيئية

(المرجع :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)2012 ،
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 6-3التعاون الدولي واالقليمي
يمثل االلتزام ب�أهداف المجتمع الدولي في تحقيق التنمية
الم�ستدامة ركن ًا �أ�سا�سي ًا في ال�سيا�سة العامة للدولة ،ومن
هذا المنطلق �سعت الدولة �إلى توثيق �صالتها بالدول الأخرى
والمنظمات الدولية واالقليمية ذات ال�صلة بالبيئة� ،سوا ًء من
خالل االتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية� ،أو من خالل
االن�ضمام �إلى المنظمات الدولية المتخ�ص�صة ،واالتفاقيات
البيئية الدولية �أو الم�شاركة في اللقاءات الدولية.

المنظمات الدولية واإلقليمية
�أ�سفرت ال�سيا�سة المتوازنة التي انتهجتها دولة الإمارات عن
قيام عالقات تعاون وثيقة مع كافة الهيئات والمنظمات الدولية
االقليمية ذات ال�صلة بالبيئة ،فهي ع�ضو م�ؤ�س�س في مجل�س
التعاون لدول الخليج العربية ،وفي المنظمة الإقليمية لحماية
البيئة البحرية ( ، )ROPMEوهي ع�ضو فاعل في جامعة الدول
العربية ،ومنظمة الأمم المتحدة ووكاالتها المتخ�ص�صة وفي
مقدمتها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( ،)UNEPومنظمة
الأغذية والزراعة ( ، )FAOوبرنامج الأمم المتحدة االنمائي
( ،)UNDPومنظمة الأمم المتحدة للتنمية ال�صناعية
( ، )UNIDOوالمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية (،)OIE
وال�صندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ،)IFADوالمركز الدولي
للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( ،)ICARDAوال�شبكة
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الدولية للهيئات المعنية بال�سالمة الغذائية ( .)INFOSANوهي
كذلك ع�ضو فاعل في العديد من المنظمات الإقليمية ،ومنها على
�سبيل المثال :منظمة المدن العربية ،المجل�س الوزاري العربي
للمياه ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،اللجنة االقت�صادية
واالجتماعية لغرب �آ�سيا ( ،)ESCWAوالمركز العربي لدرا�سات
المناطق الجافة والأرا�ضي القاحلة ( ،)ACSADو المفو�ضية
الأوروبية :نظام الإنذار ال�سريع الأوروبي للأغذية والأعالف
( ، )RASFFوالهيئة االقليمية لم�صائد الأ�سماك (.)RECOFI
و �إلى جانب ذلك ت�ست�ضيف دولة الإمارات مقرات ومكاتب
عدد من المنظمات االقليمية والدولية� ،أهمها الوكالة الدولية
للطاقة المتجددة( ،)IRENAوال�صندوق الدولي للمحافظة على
الحبارى( ،)IFHCوالمركز الدولي للزراعة الملحية ،والمكتب
�شبه الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لدول
مجل�س التعاون واليمن ،ومكتب ال�صندوق الدولي ل�صون الطبيعة
(.)WWF

االتفاقيات الدولية واإلقليمية:
تمثل االتفاقيات الدولية والإقليمية �أحد �أوجه التعاون الدولي التي
تحر�ص الدولة على ا�ستثمارها لتعزيز �أطر التعاون بينها وبين
الدول الأخرى ،وهي ع�ضو في معظم االتفاقيات الدولية متعددة
الأطراف ،ويو�ضح الجدول ( )3-2-3بع�ض ًا من االتفاقيات
الدولية واالقليمية البيئية التي �صادقت عليها الدولة.
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الجدول ( :)3-2-3االتفاقيات الدولية واالقليمية المصادق عليها
الرقم

الجهة

تاريخ الم�صادقة
 /االن�ضمام
لالتفاقية

رقم مر�سوم الم�صادقة على االن�ضمام

الموارد االر�ضية
1

االتفاقية الدولية الخا�صة بالإتجار في
بع�ض �أنواع الحيوانات والنباتات المهددة
باالنقرا�ضCITES -

 8فبراير 1990

2

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الت�صحر

 21اكتوبر 1998

قرار مجل�س الوزراء رقم ( )11/420ل�سنة 1998

3

اتفاقية التنوع البيولوجي

 10فبراير 2000

المر�سوم االتحادي  107ل�سنة 1999

4
5
6

7

8

المعاهدة الدولية ب�ش�أن الموارد الوراثية
النباتية للأغذية والزراعة
اتفاقية االرا�ضي الرطبة ذات االهمية
العالمية (رام�سار)
بروتوكول قرطاجنة المتعلق بال�سالمة
الأحيائية
بروتوكول ناغويا ب�ش�أن الح�صول على
الموارد الجينية والتقا�سم العادل
والمن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدامها
برتوكول ناغويا – كوااللمبور التكميلي
لبرتوكول قرطاجنة لل�سالمة الإحيائية
ب�ش�أن الم�س�ؤولة والجبر التعوي�ضي

المر�سوم االتحادي رقم  86ل�سنة  1989المعدل
للمر�سوم رقم ( )88ل�سنة  1986المعدل
للمر�سوم ( )81ل�سنة 1974

المر�سوم االتحادي رقم  7ل�سنة 2004
 29دي�سمبر 2007

المر�سوم االتحادي رقم  11ل�سنة 2007

 11دي�سمبر 2014

المر�سوم االتحادي رقم  77ل�سنة 2014

 11دي�سمبر 2014

المر�سوم االتحادي رقم  76ل�سنة 2014

 11دي�سمبر 2014

المر�سوم االتحادي رقم  75ل�سنة 2014

المواد الخطرة
اتفاقية بازل ب�ش�أن التحكم في نقل
النفايات الخطرة والتخل�ص منها عبر
الحدود
اتفاقية روتردام ب�ش�أن المبيدات الخطرة
والمواد الكيماوية الخطرة في التجارة
الدولية
اتفاقية �ستوكهولم ب�ش�أن الملوثات الع�ضوية
الثابتة

� 17أكتوبر 1992

المر�سوم االتحادي رقم  52ل�سنة 1990
والمر�سوم االتحادي رقم  88ل�سنة  2013ب�ش�أن

� 10سبتمبر 2002

المر�سوم االتحادي رقم  47ل�سنة 2002

 11يوليو 2002

المر�سوم االتحادي رقم  28ل�سنة 2002

12

اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

 22دي�سمبر 1989

المر�سوم االتحادي رقم  72ل�سنة 2004

13

بروتوكول مونتريال ب�ش�أن المواد الم�ستنزفة
لطبقة الأوزون وتعديالته

 16فبراير 2005

المر�سوم االتحادي رقم  72ل�سنة 2004

14

اتفاقية ميناماتا ب�ش�أن الزئبق

-

9

10

11

الت�صديق على تعديل االتفاقية

قرار مجل�س الوزراء رقم ( 10 /276و )18/ل�سنة
2013
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تاريخ الم�صادقة
 /االن�ضمام
لالتفاقية

رقم مر�سوم الم�صادقة على االن�ضمام

المناخ
15

اتفاقية الأمم المتحدة االطارية ب�ش�أن تغير
المناخ

 29دي�سمبر 1995

المر�سوم االتحادي رقم  61ل�سنة 1995

16

بروتوكول كيوتو

 26يناير 2005

المر�سوم االتحادي رقم  75ل�سنة 2004

البيئة البحرية وال�ساحلية
17

18
19

20

21

22

23

اتفاقية منع تلوث البحار واغراقها
بالف�ضالت الفا�سدة وغيرها من المواد
لعام .1972
اتفاقية الكويت االقليمية للتعاون وحماية
البيئة البحرية من التلوث
االتفاقية الدولية لمنع تلوث مياه البحر
بالزيت لعام  1954وتعديالتها.
البروتوكول الخا�ص بحماية البيئة البحرية
من التلوث الناجم عن االن�شطة على
الياب�سة لعام .1990
البروتوكول الخا�ص بالتلوث البحري
الناجم عن ا�ستك�شاف وا�ستغالل الجرف
القاري لعام .1989
البروتوكول الخا�ص بالتحكم في النقل
البحري للنفايات الخطرة والنفايات
الأخرى عبر الحدود والتخل�ص منها
االتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من
ال�سفن (ماربول )78/73

1974

المر�سوم االتحادي رقم  20ل�سنة 1979
1983

1990

1990

 7-3المبادرات البيئية
ا�ستكما ًال لدورها بالم�شاركة في الجهود الدولية لتحقيق التنمية
الم�ستدامة �أطلقت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات
الدولية� ،أهمها:

 .1مب��ادرة أبوظب��ي العالمي��ة
للبيانات البيئية
�أُطلقت مبادرة �أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بتوجيه من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان – رئي�س دولة
الإمارات العربية المتحدة ،خالل القمة العالمية للتنمية
88

المر�سوم االتحادي رقم  77ل�سنة 2005
المر�سوم االتحادي رقم  74ل�سنة 2006

الم�ستدامة في � 2سبتمبر  ،2002وذلك لمواجهة م�شكلة محدودية
البيانات البيئة في العالم ،ال �سيما في الدول النامية.
تقوم هيئة البيئة ب�أبوظبي بدعم المبادرة على الم�ستوى الوطني،
بينما تتلقى المبادرة الدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة على
الم�ستوى الإقليمي والعالمي.

 .2مب��ادرة البصم��ة البيئية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة
تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة الب�صمة البيئية
في عام  ،2007وهي مبادرة م�شتركة ت�ضم كل من وزارة البيئة
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والمياه ،هيئة البيئة – �أبوظبي ،جمعية الإمارات للحياة الفطرية
بالتعاون مع ال�صندوق الدولي ل�صون الطبيعة ،وال�شبكة العالمية
للب�صمة البيئية .وتتمحور هذه المبادرة حول  3موا�ضيع رئي�سية:

وفي �إطار المرحلة الثانية من عمل مبادرة الب�صمة البيئية،
م�ستفيدة في ذلك من النظام الأوروبي الذي يعد �أف�ضل الأنظمة
العالمية المطبقة في هذا المجال.

	•خف�ض الب�صمة البيئية للدولة.

و�سيتم ،بموجب النظام ،منع ا�ستيراد �أو تداول �أية منتجات
�إ�ضاءة رديئة �أو منخف�ضة الجودة غير مطابقة لل�شروط والمعايير
الواردة بالنظام ،وا�ستبعاد �أية منتجات غير مطابقة للموا�صفات
من الأ�سواق ،بحيث يتم ت�صنيف المنتجات بعدد النجوم بنا ًء على
كفاءتها ،فالمنتجات ذات النجوم الخم�س تعتبر �أعلى بالكفاءة
من المنتجات ذات النجمة الواحدةن ويبين ال�شكل ()4-1-3
بطاقة النجوم لكفاءة الطاقة.

	•تطوير البيانات البيئية في الدولة ،وت�شجيع جميع الجهات
على الم�شاركة وتقديم المعلومات.
	•و�ضع وتطوير منهجيات لرفع م�ستوى التوعية والتحول
الثقافي للحفاظ على الموارد الطبيعية.
وحققت المبادرة خالل المرحلة الأولى ( )2011-2007نجاح ًا
مهم ًا في مجال التعريف بالب�صمة البيئية لدى وا�ضعي ال�سيا�سات
و�صناع القرار والأفراد ،وفي مجال التحقق من المعلومات
والبيانات ذات ال�صلة بم�ؤ�شر الب�صمة والبيئية وتحليل مكوناتها.
كما تم في �إطارها و�ضع معايير �صديقة للبيئة للعديد من
الأجهزة الكهربائية ،ومنها �أجهزة تكييف الهواء ،حيث تم و�ضع
نظام متكامل لت�صنيف �أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية في
ا�ستهالك الطاقة .ويمنع النظام ا�ستيراد وحدات التكييف غير
المتوافقة مع تلك المعايير �إلى دولة الإمارات اعتبار ًا من يناير
 .2012ومن المتوقع �أن ي�ساهم هذا النظام في خف�ض ا�ستهالك
الطاقة الكهربائية في الدولة بمعدل ما بين  ،%30-12وتوفير
مادي ي�صل �إلى  250مليون درهم �سنوي ًا (وزارة البيئة والمياه-
 .)2012فيما بد�أت المبادرة العمل في المرحلة الثانية (-2012
 .)2014وقد تركز العمل في هذه المرحلة على تطوير معايير
و�سيا�سة عامة ال�ستخدام الطاقة بكفاءة في الإنارة ،وتطوير �إطار
عمل تنظيمي لهذا القطاع ،و�إجراء تقييم اجتماعي اقت�صادي
ل�سيا�سات قطاع الطاقة والمياه التي تم تقديرها في المرحلة
الأولى من المبادرة ،وانتهى ب�صدور "النظام الإماراتي لمنتجات
الإ�ضاءة والرقابة عليها ".

النظ��ام اإلماراتي لمنتج��ات اإلضاءة
والرقابة عليها
اعتمد مجل�س الوزراء الموقر في عام  2014النظام الإماراتي
لمنتجات الإ�ضاءة والرقابة عليها الذي �أعدته هيئة الإمارات
للموا�صفات والمقايي�س ،لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة
�أول دولة خليجية تطبق نظام منتجات الإ�ضاءة والرقابة عليها،

الش��كل ( :)5-1-3بطاق��ة النج��وم
لكفاءة الطاقة

ويركز النظام على مجموعة من المحاور الرئي�سية ت�شمل :متطلبات
�سالمة المنتجات ،ومتطلبات الكفاءة والأداء ،ومتطلبات بطاقات
البيان ،ومتطلبات المخاطر الكيميائية بالإ�ضافة �إلى متطلبات
نظام التخل�ص الآمن من المنتجات الم�ستهلكة ومن النفايات
الخطرة لهذه المنتجات بما يتفق مع اتفاقية بازل الدولية.
وقد �أ�سهمت المبادرة� ،إلى جانب الجهود والمبادرات الأخرى في
القطاعات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية� ،إلى خف�ض وا�ضح
في معدل الب�صمة البيئية للفرد �سنوي ًا من  8.11في عام 2006
�إلى  75.7في عام ( 2014الجدول .)4-2-3
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الج��دول ( )4-2-3التغير في مؤش��ر البصمة البيئية لدول��ة اإلمارات العربية
المتحدة ()2014-2006
ال�سنة
م�ؤ�شر الب�صمة البيئية (هكتار /فرد)

2006

2010

2012

2014

11.8

9.5

8.4

7.75

الم�صدر :تقرير الكوكب الحي و مبادرة الب�صمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة

خالل عام  2014اعتمد مجل�س الوزراء الموقر النظام الإماراتي
للرقابة على الأدوات المر�شدة ال�ستهالك المياه ،وذلك ب�إ�صدار
القرار  43ل�سنة  2014في هذا ال�ش�أن على �أن يدخل حيز التنفيذ
في يونيو  ،2015وقد ن�ص القرار على تثبيت البطاقة الخ�ضراء
على كافة الأدوات المر�شدة ال�ستهالك المياه ،وذلك بعد �أن
ت�ستوفي �شروط الأدوات المر�شدة ال�ستهالك المياه وتعتمد من
هيئة الإمارات للموا�صفات والمقايي�س �أو �أي جهة معتمدة من قبل
الهيئة ،ومن �شروط الح�صول على البطاقة الخ�ضراء:
.1

التقيد بالمتطلبات الفنية لقيا�س معدالت التدفق في
الأدوات المر�شدة ال�ستهالك المياه.

.2

تقديم كافة الوثائق الفنية وال�شهادات والمعلومات التي
تثبت ا�ستيفاء المنتج للمتطلبات الفنية.

.3

تقديم كافة الوثائق الفنية وال�شهادات والمعلومات التي
تثبت ا�ستيفاء من�ش�أة الت�صنيع لمتطلبات �أنظمة �إدارة
الجدوة ( )ISO 9001وفق ًا لأحدث �إ�صداراتها.

ويحق للهيئة �سحب المنتجات الغير مطابقة لل�شروط �إذا تبين
ذلك خالل عمليات الرقابة وم�سح ال�سوق .ويبين الجدول (-2-3
 )5معدل الحد الأعلى للتدفق في الأدوات المر�شدة ال�ستهالك
المياه:

الجدول ( )5-2-3معدل الحد األعلى للتدفق في األدوات المرش��دة الستهالك
المياه
نوع المنتج
�صنابير ور�ؤو�س (الد�ش) وخالطات اال�ستحمام

9.5

�صنابير دورات المياه العامة

1.9

�صنابير دورات المياه الخا�صة

6.0

المراحي�ض بخزان /نظام دفق

4.0 /0.6 Dual flash
4.8 Single flush

مبولة بنظام دفق

1.0

�صنابير المطبخ

6.0

�صنابير مقاعد االغت�سال

6.0

�صنابير الرذاذ للو�ضوء

6.0

وفي �إطار مبادرة الب�صمة البيئية ،من المخطط �أن تقوم الوزارة
و�شركاءها في المبادرة خالل العام  2015بو�ضع �سيا�سات
تح�سين كفاءة المركبات بتعديل معايير المحروقات في الدولة
وموا�صفات المركبات لتخفي�ض لخف�ض ا�ستهالك الطاقة الوقود
في �سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية في الدولة وحماية البيئة.
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حيث يمكن تقليل  40%من انبعاث غاز الكربون في �أبوظبي بحلول
عام  .2030وناق�ش االجتماع �أهمية وي�أتي ذلك بتعزيز التعاون
مع �أ�صحاب الم�صالح والم�ؤ�س�سات العاملة في القطاعين العام
والخا�ص والمهتمين بال�ش�ؤون البيئية والطاقة
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 .3مبادرة مصدر
ت�أ�س�ست �شركة �أبوظبي لطاقة الم�ستقبل المعروفة با�سم (م�صدر)
عام  2006ك�شركة تابعة ل�شركة مبادلة للتنمية في �إمارة �أبوظبي،
وتهدف �إلى تعزيز دور �إمارة �أبوظبي ودولة الإمارات العربية
المتحدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات الم�ستدامة،
وتوفير المرتكزات ال�ضرورية في هذا القطاع .وتتكون ال�شركة من
 5وحدات �أعمال مع ال�شركة الأم ،هي:
	•م�صدر لال�ستثمار :ت�سعى �إلى بناء محفظة ت�ضم كبرى
�شركات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة الواعدة.
	•مدينة م�صدر :تعد المدينة مجمع عالمي للتقنيات
النظيفة ،و�ستتيح لل�شركات التي تتخذها مقر ًا لها �أن تكون
قريبة من مركز تطوير قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات
النظيفة.
	•م�صدر للطاقة النظيفة :تهدف �إلى تنويع م�صادر الطاقة
في �أبوظبي ،وتو�سيع خبرات الدولة في مجال الطاقة
التجارية لت�شمل الطاقة النظيفة .وت�ستثمر م�صدر للطاقة
النظيفة في تطوير م�شاريع �ضخمة للطاقة النظيفة ،ت�شمل
على م�شاريع الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح وتعزيز فعالية
الطاقة
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	•م�صدر للكربون.
	•معهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا :يعد هذا المعهد كلية
م�ستقلة للدرا�سات العليا تعنى بالأبحاث ،وتم تطويره
بالتعاون مع معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا.
معهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا وم�صدر لال�ستثمار وم�صدر
للطاقة وم�صدر للكربون ومدينة م�صدر.

 .4صن��دوق محم��د ب��ن زاي��د
للمحافظة على الكائنات الحية:
�أن�شئ �صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية في
�أكتوبر  2008كم�ؤ�س�سة خيرية تعمل على وهب المنح للمبادرات
الفردية للمحافظة على الكائنات الحية وتحديد الرواد في
مجاالت المحافظة على الكائنات الحية بالإ�ضافة لرفع م�ستوى
االهتمام بها ،وتوجيه الهبات لت�شجيع الجهود الرامية �إلى حماية
الكائنات الحية في �أنحاء العالم دون تمييز.
ومنذ انطالقه في عام  2008قدم ال�صندوق �أكثر من  10ماليين
دوالر �أمريكي لدعم  1019م�شروع ًا في مختلف �أنحاء العالم.

الش��كل ( :)6-1-3توزيع منح صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات
الحية حسب القارة والنوع وتصنيف القائمة الحمراء
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وقد نجح �صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية
خالل عام  2011في �إنقاذ  88كائن ًا حي ًا مهدد ًا باالنقرا�ض
من الدرجة الأولى ،و 71حيوان ًا ونبات ًا مهدد ًا باالنقرا�ض ،و32
كائن ًا حي ًا غير م�صنف ،و 16كائن ًا حي ًا معر�ض ًا لالنقرا�ض في
مواقع مختلفة من العالم من �أ�صل  234م�شروع ًا مولها ال�صندوق
لحماية الكائنات الحية في �أكثر من  90دولة.

 .5اإلم��ارات خالي��ة م��ن األكي��اس
البالستيكية
�أطلقت وزارة البيئة والمياه في عام
 2009مبادرة "الإمارات خالية
من الأكيا�س البال�ستيكية" ل�ضمان
المحافظة على الموارد الطبيعية
وتحقيق ًا للأمن البيئي بالدولة.
وا�ستهدفت المبادرة ب�صورة �أ�سا�سية الحد من الت�أثيرات ال�سلبية
للأكيا�س البال�ستيكية غير القابلة للتحلل على �صحة الإن�سان
والكائنات الحية الأخرى والبيئة ،وذلك عن طريق خف�ض
الكميات الم�ستخدمة منها ب�صورة تدريجية تمهيد ًا لحظرها
نهائي ًا وا�ستبدالها بالأكيا�س البال�ستيكية القابلة للتحلل والأكيا�س
البديلة.
ا�ستهدفت المبادرة كافة �شرائح المجتمع ،وركزت على �أربعة
محاور رئي�سية تم االهتمام بها ب�شكل متزامن ،وهي:
	•تعريف المجتمع بالمبادرة وبمخاطر الأكيا�س البال�ستيكية
غير القابلة للتحلل.
	•تثقيف المجتمع ببدائل الأكيا�س البال�ستيكية غير القابلة
للتحلل.
	•تثقيف المجتمع بالآليات الت�شريعية والقوانين التي �سيتم
فر�ضها.
	•تنفيذ القوانين والت�شريعات الخا�صة بالمبادرة.
وفي �إطار تنفيذ المبادرة� ،صدرت مجموعة من القرارات
لإحكام الرقابة على تداول الأكيا�س البال�ستيكية غير القابلة
للتحلل ،حيث تم �إلزام م�صنعي الأكيا�س البال�ستيكية بت�سجيل
الأكيا�س البال�ستيكية القابلة للتحلل ومنع ت�سويق وتداول الأكيا�س
البال�ستيكية غير القابلة للتحلل بدء ًا من  ،2012كما �ألزمت
القرارات ُم�ص ّنعي وموردي المنتجات البال�ستيكية الأخرى
القابلة للتحلل ( 15مادة بال�ستيكية) بالت�سجيل لدى هيئة
الإمارات للموا�صفات والمقايي�س .وانتهت المبادرة بمنع ت�سويق
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وتداول المنتجات البال�ستيكية غير القابلة للتحلل اعتبار ًا من
بداية عام  2014بعد حملة توعوية وا�سعة وناجحة ا�ستغرقت 3
�سنوات تقريب ًا.

 .6التطبيقات الخضراء
وفق ًا لبيانات وزارة المالية ،ف�إن فاتورة
ا�ستهالك الكهرباء في الم�ؤ�س�سات الحكومية
بلغت حوالي  303مليون درهم ،فيما بلغت
فاتورة ا�ستهالك المياه حوالي  100مليون
درهم عام  .2009وبتطبيق نف�س التقنيات
التي ا�ستخدمتها وزارة البيئة والمياه عندما �أجرت �إعادة ت�صميم
بيئي لمقرها من �أجل خف�ض اال�ستهالك واالنبعاثات ،ف�إن هناك
�إمكانية لخف�ض فاتورة الكهرباء ب�أكثر من  72مليون درهم،
وخف�ض فاتورة المياه بحوالي  44مليون درهم في الم�ؤ�س�سات
الحكومية االتحادية فقط.
كانت هذه النتائج حافز ًا لوزارة البيئة والمياه لإطالق مبادرة
تر�شيد ا�ستهالك المياه والطاقة في المباني الحكومية
(التطبيقات الخ�ضراء) التي اعتمدها المجل�س الوزاري للخدمات
في عام  2012وفق ًا لقرار رقم (1/1خ )1/ب�ش�أن خف�ض الب�صمة
الكربونية الناتجة من المباني الحكومية ،وذلك من خالل:
	•ا�ستبدال م�صابيح الإنارة العادية بم�صابيح موفرة للطاقة،
وا�ستخدام ح�سا�سات تعمل عند الحاجة في بع�ض المناطق
كالممرات والمخازن.
	•تثبيت درجات التبريد في �أماكن العمل على درجات حرارة
تتراوح بين  24-22درجة مئوية.
	•تركيب الأجهزة المر�شدة ال�ستهالك المياه في كافة
المرافق.
كما ن�ص قرار التطبيقات الخ�ضراء على �إ�ضافة فئة الجهة
االتحادية المتميزة في مجال التطبيقات الخ�ضراء ك�أحد فئات
جائزة ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم للتميز الحكومي.

 .7اس��تراتيجية اإلم��ارات للتنمية
الخضراء
باالطالع على مفهوم التنمية
الخ�ضراء نجد ب�أنه يقوم على 3
ركائز (االقت�صادية -واالجتماعية-
والبيئية) ،وتعتبر الركيزة
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االقت�صادية �أهمها نظر ًا لت�أثيرها المبا�شر والغير مبا�شر على
الركيزتين الأخريين ،ولهذا فقد ان�صب اهتمام العالم منذ
منت�صف ثمانينات القرن الما�ضي على تحقيق توازن حقيقي
ودقيق بين الركائز الثالث للتنمية الم�ستدامة.
على الرغم من تحقيق النجاح االقت�صادي وتوفير م�ستويات
عالية من الرفاهية والرخاء؛ �إال ان جزء ًا كبير ًا من هذا النجاح
جاء على ح�ساب البيئة والموارد الطبيعية التي تمثل الثروة
الحقيقية للب�شرية� ،شهدت الفترة ما بين  2005 -1987ارتفاع
في حجم االقت�صاد العالمي �أربع مرات ،ما �أدى �إلى تدهور 60%
من الخدمات وال�سلع الإيكولوجية وذلك وفق ًا لتقارير الأمم
المتحدة .و�أدى هذا التدهور الغير م�سبوق �إلى تفاقم الكثير من
الم�شكالت على ال�صعيدين المحلي والعالمي مثل :التلوث ،تغير
المناخ ،ا�ستنزاف طبقة الأوزون ،تدهور الموارد المائية ،و�أزمات
االمن الغذائي والطاقة واالمن البيولوجي وغيرها.
وفي �إطار مواكبة االهتمام العالمي بنهج االقت�صاد الأخ�ضر،
عمدت دولة الإمارات العربية المتحدة �إلى عك�س هذا االهتمام
في ر�ؤية الإمارات  ،2021التي �أكدت على مرونة االقت�صاد الوطني
في تبني النماذج االقت�صادية الجديدة ،واال�ستفادة الق�صوى
من ال�شراكات االقت�صادية العالمية ،وبناء اقت�صاد يعتمد على
المعرفة واالبتكار عن طريق اال�ستثمار في العلوم والتكنولوجيا
والأبحاث .جميع هذه النقاط ت�ساهم في تحقيق نمو متوازن عبر
حزمة من م�صادر الطاقة الم�ستدامة التي ت�ؤمن �إنجازات هامة
في مجال الطاقة البديلة والمتجددة.
وقد مهدت وزارة البيئة والمياه لهذا النهج منذ �إن�شاءها بعك�س
االقت�صاد االخ�ضر في ر�سالتها (نعمل لإدارة متكاملة للنظم
البيئية والموارد الطبيعية من اجل اقت�صاد �أخ�ضر لنا وللأجيال
القادمة) ،كما عقد الوزارة �سل�سلة من م�ؤتمرات االقت�صاد
الأخ�ضر التي بد�أت عام  2008و�شارك فيها الكثير من الخبراء
والعاملين والمهتمين في المجاالت االقت�صادية والبيئية في
القطاعين العام والخا�ص.
ولخلق بيئة مالئمة لنهج االقت�صاد الأخ�ضر ،تبنت الدولة في
ال�سنوات الما�ضية عدد من المبادرات في عدة مجاالت تم�س
االقت�صاد الأخ�ضر مثل :الطاقة المتجددة ،العمارة الخ�ضراء،
النقل الم�ستدام ،الإنتاج الأنظف ،واال�ستخدام الكف�ؤ للطاقة،
كما �ساهمت العوامل االقت�صادية واالجتماعية كارتفاع م�ستوى
المعي�شة وال�صحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الحكومية
في تعزيز هذه البيئة.
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وفي �شهر يناير � 2012أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة -رئي�س مجل�س الوزراء -حاكم
دبي (حفظه اهلل) ا�ستراتيجية الإمارات للتنمية الخ�ضراء تحت
�شعار "اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية م�ستدامة" لتكون دولة الإمارات في
طليعة الدول التي تتبنى هذا النهج.
وتهف اال�ستراتيجية ب�صورة �أ�سا�سية �إلى �ضمان نمو اقت�صادي
طويل المدى يحافظ على بيئة غنية تدعم النمو االقت�صادي .وقد
تم تحديد �ستة م�سارات مترابطة لهذه اال�ستراتيجية ،هي:
	•الطاقة الخ�ضراء :وت�شمل و�ضع مجموعة من البرامج
وال�سيا�سات الهادفة لتعزيز �إنتاج وا�ستخدام الطاقة
المتجددة والتقنيات المتعلقة بها بالإ�ضافة لت�شجيع
ا�ستخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة ،والعمل على
تطوير معايير لتعزيز كفاءة ا�ستهالك الطاقة في
القطاعين الحكومي والخا�ص.
	•اال�ستثمار الأخ�ضر :من خالل تطوير ال�سيا�سات الحكومية
الهادفة �إلى ت�شجيع اال�ستثمارات في مجاالت االقت�صاد
الأخ�ضر ،ت�سهيل عمليات �إنتاج وا�ستيراد وت�صدير و�إعادة
ت�صدير المنتجات والتقنيات الخ�ضراء بالإ�ضافة �إلى بناء
و�إعداد القدرات المواطنة وخلق فر�ص العمل المنا�سبة
لهم في كافة المجاالت ذات ال�صلة باالقت�صاد الأخ�ضر
	•المدن الخ�ضراء :وي�شمل هذا الم�سار تطوير �سيا�سات
التخطيط العمراني الهادفة للحفاظ على البيئة ،ورفع
كفاءة الم�ساكن والمباني من الناحية البيئية ،كما ي�شمل
مبادرات لت�شجيع النقل الم�ستدام ،بالإ�ضافة لبرامج
تهدف لتح�سين نوعية الهواء الداخلي للمدن لتوفير بيئة
�صحية للجميع.
	•التعامل مع �آثار التغير المناخي :وذلك عبر و�ضع
ال�سيا�سات والبرامج المتعلقة بخف�ض االنبعاثات الكربونية
من المن�ش�آت ال�صناعية والتجارية ،بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع
الزراعة الع�ضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على
الم�ستويين االتحادي والمحلي ،كما ي�شمل هذا الم�سار
الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التوازن البيئي
لجميع الكائنات البرية والبحرية
	•الحياة الخ�ضراء :وي�شمل هذا الم�سار مجموعة من
البرامج والمبادرات الهادفة لتر�شيد ا�ستخدام موارد
المياه والكهرباء والموارد الطبيعية ،بالإ�ضافة لم�شاريع
�إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن اال�ستخدامات التجارية
او الفردية ،كما يحتوي هذا الم�سار على مبادرات التوعية
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والتعليم البيئي للجمهور �سواء عن طريق القطاعات
التعليمية �أو عبر و�سائل التوعية الإعالمية بما ي�ضمن
رفع م�ستوى تفاعل الجمهور مع كافة مبادرات االقت�صاد
الأخ�ضر
	•التكنولوجيا الخ�ضراء� :سيركز هذا الم�سار في مرحلته
الأولى على تقنيات التقاط وتخزين الكربون بالإ�ضافة
�إلى تقنيات تحويل النفايات �إلى طاقة مما ي�سهم في
التخل�ص من النفايات بطريقة اقت�صادية ت�ساعد على تلبية
احتياجات الطاقة ،كما �سيركز هذا الم�سار �أي�ض ًا على
تقنيات تعزيز كفاءة ا�ستهالك الطاقة وهي التقنيات التي
تقلل من ا�ستخدامات الطاقة اليومية وا�ستهالكها بالن�سبة
لل�شركات والأفراد بدون الت�أثير على الإنتاج النهائي.
ومنذ اعالن اال�ستراتيجية بد�أت وزارة البيئة والمياه بنا ًء
على قرار المجل�س الوزاري للخدمات رقم 3/40خ 4/ل�سنة
 2012ب�ش�أن تكليف وزارة البيئة والمياه بو�ضع �آلية لتطبيق
اال�ستراتيجية ،وت�شكيل لجنة توجيهية برئا�سة وزير البيئة والمياه
وع�ضوية معالي الدكتور �سلطان الجابر –وزير الدولة -وممثلين
عن :وزارة الخارجية ،وزارة البيئة والمياه ،مكتب رئا�سة مجل�س
الوزراء ،والمكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخ�ضر.
وقد حر�صت اللجنة التوجيهية على اال�ستفادة من المبادرات
القائمة والمخطط لها في الدولة في �إطار ر�ؤية الإمارات ،2021
او الر�ؤى المحلية كر�ؤية �أبوظبي  ،2030ور�ؤية دبي للطاقة ،2030
ور�ؤية ال�شارقة  ،2030ر�ؤية عجمان  ،2021وخطة الفجيرة ،2040
وذلك لبناء نهج ت�شاركي وا�سع النطاق في عملية الإعداد والتنفيذ
واال�ستناد �إلى منهجيات ودرا�سات علمية وتحليلية بالإ�ضافة �إلى
النماذج العالمية الناجحة في هذا المجال.
وقد تم و�ضع موجهات �أ�سا�سية لال�ستراتيجية وبرامجها ،وهي:
	•اقت�صاد معرفي تناف�سي
	•التطوير االجتماعي ونوعية الحياة
	•البيئة الم�ستدامة وقيمة الموارد الطبيعية
	•الطاقة النظيفة وتغير المناخ
	•الحياة الخ�ضراء واال�ستخدام الأمثل للموارد.
وجاء قرار مجل�س الوزراء رقم (1/3و )3/ل�سنة  2015العتماد
�آلية تطيبق ا�ستراتيجية الإمارات للتنمية الخ�ضراء ،بالإ�ضافة �إلى
التوجيه بت�شكيل مجل�س الإمارات للتنمية الخ�ضراء برئا�سة وزارة
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البيئة والمياه وع�ضوية :وزارة الطاقة ،وزارة الخارجية ،وزارة
الأ�شغال العامة ،وزارة البيئة ،والمجال�س التنفيذية المحلية في
الإمارات ،وتم تحديد مهام هذا المجل�س بمتابعة تنفيذ البرامج
المقترحة في �آلية تطبيق ا�ستراتيجية الإمارات للتنمية الخ�ضراء،
والتن�سيق بهذا ال�ش�أن مع الجهات االتحادية والمحلية المعينة.

 .8مبادرة دوام بال مركبات
�أطلقت بلدية دبي هذه المبادرة لدعم توجهات �إمارة دبي
اال�ستراتيجية الرامية لحماية البيئة وتح�سين جودة الهواء في
الإمارة تحديد ًا ،وذلك عبـر م�ساهمة موظفي بلدية دبي في خف�ض
االنبعاثات الملوثة لبيئة الهواء الناجمة عن عوادم المركبات،
وكذلك خف�ض م�ستويات االزدحام المروري في �شوارع الإمارة.
وتتمثل فكرة المبادرة في تحديد يوم في ال�سنة لو�صول كافة
الموظفين الم�شاركين في المبادرة من مختلف الجهات الم�شاركة
(البلدية و�شركائها) �إلى مقر عملهم با�ستخدام و�سائل النقل
الجماعي (المترو ،حافالت النقل الجماعية ،التاك�سي المائي،
العبرة) .
وفي العام الخام�س للمبادرة في � :2014شاركت مع بلدية دبي
عدد ( )65جهة خارجية ،نتج عنها توقف قرابة  7000مركبة من
ال�سير في ال�شوارع خالل �أوقات الدوام الر�سمية ،وخف�ض حوالي
 20طن من انبعاثات غاز ثاني �أك�سيد الكربون.

 .9بطاقة األداء البيئي
في عام � 2009أطلقت وزارة
البيئة والمياه مبادرة بطاقة
الأداء البيئي والتي تهدف �إلى
قيا�س مدى التزام المن�ش�آت
ال�صناعية العاملة في الدولة
بالقوانين والنظم البيئية ،وفي
مقدمتها القانون االتحادي رقم
( )24ل�سنة  1999في �ش�أن حماية البيئة والتنمية وتعديالته
واللوائح التنفيذية المنظمة له ،بالإ�ضافة �إلى تطبيق مبادئ
الإدارة البيئية ال�سليمة.
وقد ارتفع عدد المن�ش�آت ال�صناعية الحا�صلة على ال�شهادة
من  25من�ش�أة في عام � 2010إلى  71من�ش�أة في عام ،2013
الأمر الذي ي�شير �إلى نجاح المبادرة في تعزيز التزام المن�ش�آت
ال�صناعية بالمعايير البيئية الوطنية وحر�صها على خف�ض الأثر
ال�سلبي الناجم عن �أن�شطتها على البيئة.
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الج��دول ( )6-2-3ع��دد المصانع الحاصلة عل��ى بطاق��ة االداء البيئي (-2010
)2013
ال�سنة

2010

2011

2012

2013

عدد الم�صانع الحا�صلة على البطاقة

25

37

55

71

 .10مختبر االبداع الحكومي:
عقدت وزارة البيئة والمياه مختبر االبداع الحكومي الأول
ا�ستجابة لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" ،بتعميم تجربة مختبر الإبداع الحكومي ،في �سبيل احت�ضان
الأفكار الإبداعية وتحويلها �إلى م�شاريع رائدة ت�سهم في دفع

عجلة التقدم والريادة لو�ضع الإمارات في م�صافي �أف�ضل دول
العالم بحلول العام  .2021وقد �شهدت جل�سة الع�صف الذهني
حوارات عميقة وتبادل للأفكار والآراء ووجهات النظر التي بنيت
على �أ�س�س علمية مبتكرة ،و�أ�سفرت الجل�سة عن اعتماد عدد
من المبادرات والم�شاريع البيئية في مجاالت :النفايات -جودة
الهواء -والتنوع البيولوجي.

المبادرات التي تم اعتمادها في مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه
.1

مبادرة الإمارات لجودة الهواء:
تهدف المبادرة الى تح�سين نوعية الهواء وذلك بخف�ض االنبعاثات من مختلف الم�صادر
الثابتة التي ت�شمل :الم�صانع ومحطات توليد الطاقة ،والمتحركة :التي ت�شمل و�سائل النقل،
وذلك عبر توحيد طريقة قيا�س تراكيز الملوثات في الهواء المحيط ،بالإ�ضافة �إلى �آلية
الإبالغ والتعامل مع البيانات الخا�صة بنظام حماية الهواء في الدولة ،مما ي�ساعد في ح�ساب
م�ؤ�شرين حيويين هما :م�ؤ�شر جودة الهواء وم�ؤ�شر المواد الج�سيمية على م�ستوى الدولة.
ويوفر النظام كافة المعلومات الأ�سا�سية لإدارة بيانات جودة الهواء في الدولة ،من نقطة
القيا�س وحتى ر�سم خارطة تراكيز الملوثات .وي�شمل النظام معايير و�ضوابط خا�صة
بمحطات القيا�س ،وطرق االبالغ عن البيانات ،وبرامج المعايرة ،ونقاط التحول ،وقواعد
البيانات ،وح�ساب م�ؤ�شر جودة الهواء ،وم�ؤ�شر المواد الج�سيمية.

.2

خارطة الإمارات الذكية لر�أ�س المال الطبيعي:
تبنى المختبر �إطالق خارطة الإمارات الذكية لر�أ�س المال الطبيعي ،وهو عبارة عن مجموعة
من الم�سوحات البيولوجية والجغرافية والتقييمات البيئية واالقت�صادية للبيئات والموائل
البرية والبحرية على الم�ستوى الوطني با�ستخدام �أف�ضل الممار�سات العلمية والتكنولوجية
العالمية.
ويهدف الم�شروع �إلى تحديد الموارد الطبيعية الموجودة بالدولة وتقييمها بيئي ًا واقت�صادي ًا،
وتحديد خدمات النظم الإيكولوجية على الم�ستوى الوطني وقيمتها االقت�صادية ،وتوفيرها
لمتخذي القرار لو�ضعها في االعتبار عند اتخاذ القرارات ذات العالقة با�ستخدامات الأرا�ضي
والفر�ص اال�ستثمارية ولقطاعي الأعمال والتمويل.
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المبادرات التي تم اعتمادها في مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه
.3

البرنامج الوطني ال�ستدامة الحياة الفطرية:
يهدف هذا البرنامج الى حماية الحياة الفطرية في الدولة عبر حزمة متكاملة من ال�سيا�سات
والإجراءات واالبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية وتنظيم تداول الأنواع
الحيوانية والنباتية وتحديد الأنواع النباتية والحيوانية الدخيلة (الغازية) وال�سيطرة عليها
والحد من انت�شارها ومنع ا�ستيرادها و�إحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية
والنباتية بالدولة بما يتفق مع االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

.4

الإعالن عن تعهد �شراكة القطاع الخا�ص في م�شاريع �إدارة النفايات:
يهدف هذا التعهد الى تعزيز ال�شراكة بين القطاعين الحكومي والخا�ص في مجال �إدارة
النفايات ،وتعزيز م�شاركة القطاع الخا�ص في تطبيق الحلول المبتكرة والم�ستدامة للتحديات
البيئية الأ�سا�سية في الدولة ،ال �سيما و�أن القطاع �أثبت قدرته على لعب دور مهم في هذا
المجال من خالل ما يتمتع به من مرونة وما يمكن �أن يقوم به في مجال نقل التكنولوجيا
ال�سليمة والآمنة بيئي ًا وتوطينها.

.5

�إطالق �إطار تنظيمي وطني لإدارة النفايات:
يهدف هذا الإطار الى و�ضع �سيا�سة وا�ضحة ومحددة لإدارة النفايات في مختلف المراحل
ت�ستند الى مبادئ الإدارة المتكاملة.
وبموجب هذا الإطار �ستعمل الوزارة بالتعاون مع �شركائها اال�ستراتيجيين على و�ضع معايير
و�إجراءات و�ضوابط موحدة لكل مرحلة من مراحل �إدارة النفايات بدء ًا بالفرز والجمع والنقل
والتخزين والتدوير و�صو ًال الى التخل�ص ال�سليم والآمن منها ،بما ي�سهم في تمكين الوزارة
والجهات المعنية الأخرى من تحقيق م�ستهدفات الأجندة الوطنية لر�ؤية االمارات .2021

.6

منجم الإمارات لجمع النفايات في االحياء والمناطق ال�سكنية:
تهدف هذه المبادرة �إلى ت�شجيع و�إ�شراك �أفراد المجتمع وم�ؤ�س�ساته على الم�ساهمة في
التقليل من النفايات ورفع ن�سبة معالجتها ،وتقوم فكرتها على �إن�شاء مراكز في الأحياء
والمناطق ال�سكنية لتجميع النفايات وف�صلها من الم�صدر ،وهي خطوة غير م�سبوقة في
المنطقة و�ستكون لها �آثار ونتائج �إيجابية في الم�ستقبل القريب.
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المبادرات التي تم اعتمادها في مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه
.7

برنامج الإمارات للتميز البيئي:
هو برنامج للإدارة البيئية الم�ستدامة يتم من خالله ت�صنيف وتقييم الم�ؤ�س�سات الحكومية
والجهات الخا�صة بالدولة وفق ًا لمعايير بيئية وطنية مع االخذ باالعتبار �أف�ضل الممار�سات
والمعايير العالمية.
ويهدف هذا البرنامج �إلى تحقيق نقلة نوعية في تطبيق المعايير والم�ؤ�شرات البيئية على
م�ستوى الجهات الحكومية والخا�صة ،ورفعها الى �أف�ضل الم�ستويات العالمية.

.8

�إطالق برنامج ال�ستخدام مواد البناء التي تمت�ص ملوثات الهواء و�إ�ضافتها �إلى معايير الأبنية
الخ�ضراء في الدولة.

 8-3اللقاءات الدولية
�أ�سهمت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في
مجال المحافظة على البيئة وتنميتها في االرتقاء بمكانتها على
خريطة العمل البيئي العالمي ،وفي اكت�سابها �شهرة وا�سعة كمن�صة
دولية ل�صناعة الحدث البيئي� ،إذ �أ�صبحت مكان ًا مف�ض ًال النعقاد
الكثير من الم�ؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية الكبرى ذات
ال�صلة بالبيئة .ومن �أهم اللقاءات التي ت�ست�ضيفها الدولة ب�صورة
ثابتة:

1.1مؤتمرات االقتصاد األخضر:
عقدت وزارة البيئة والمياه خم�سة م�ؤتمرات لالقت�صاد الأخ�ضر
خالل الأعوام  ،2013 -2008وكانت تحت عدة �شعارات منها:
االنتاج االنظف ،و خف�ض الب�صمة الكربونية في قطاع الطاقة
الكهربائية والمياه .وتم خالل تلك الم�ؤتمرات مناق�شة الجهود
المبذولة في االقت�صاد الأخ�ضر واال�ستدامة ،و�شارك في تلك
الم�ؤتمرات نخبة من الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية في
مجال االقت�صاد الأخ�ضر .فقد ح�ضر م�ؤتمر االقت�صاد الأخ�ضر
الثالث � 250شخ�ص ،في حين ح�ضر � 320شخ�ص م�ؤتمر
االقت�صاد االخ�ضر الرابع ،بالإ�ضافة �إلى ممثلين عن وزراء البيئة

بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وممثل من وزارة البيئة
بكوريا باال�ضافة الى مجموعة كبيرة من �شركات القطاع الخا�ص.
�أكدت هذه الم�ؤتمرات اهتمام الدولة ب�إعطاء الأولوية للبعد
البيئي في كافة القطاعات لبناء اقت�صاد م�ستدام ،وي�ساعد في
تحقيق ر�ؤية الإمارات  2021التي ت�ؤكد التزام دولة الإمارات
العربية المتحدة و�سعيها الم�ستمر لتطوير وتطبيق الحلول
المبتكرة لحماية البيئة و�ضمان ا�ستدامة الموارد الطبيعية عبر
توظيف وا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة و�صوال القت�صاد منخف�ض
الكربون.

2.2المؤتمر العالمي األول للشراكة
من أجل االقتصاد األخضر
في  2014ا�ست�ضافت دولة الإمارات
العربية المتحدة الم�ؤتمر العالمي
الأول لل�شراكة من �أجل االقت�صاد
الأخ�ضر ،وذلك تحت رعاية
كريمة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
محمد بن را�شد �آل مكتوم ،وذلك
في خطة لتعزيز التزام الدولة بتبني نهج االقت�صاد الأخ�ضر
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على الم�ستويين الوطني والدولي كخيار ا�ستراتيجي للدولة،
�أقيم هذا الحدث بالتعاون مع ال�شركاء اال�ستراتيجيين :برنامج
الأمم المتحدة للبيئة ( ،)UNEPومنظمة العمل الدولية(،)ILO
ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية ال�صناعية ( ،)UNDPومعهد
الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (.)UNITAR
وا�ستهدف الم�ؤتمر ا�ستعرا�ض التقدم المحرز ب�ش�أن تنفيذ
مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر في �سياق التنمية الم�ستدامة ،والتغير
االجتماعي واالقت�صادي ،و�إبراز الفوائد االجتماعية واالقت�صادية
والبيئية التي ينطوي عليها االنتقال �إلى اقت�صاد �أخ�ضر �شامل
و�صديق للبيئة ،ا�ستعرا�ض الأن�شطة والبرامج الأولية الحالية
لل�شراكة من �أجل االقت�صاد الأخ�ضر في بع�ض دول العالم ،و�آفاق
العمل الم�ستقبلي ،وتعزيز فر�ص اال�ستثمار في مجال االقت�صاد
الأخ�ضر و�آليات نقل التكنولوجيا ذات ال�صلة .هذا وقد ح�ضر
الم�ؤتمر ما يقارب � 600شخ�ص من داخل وخارج الدولة منهم
 27وزير.
وقد تمخ�ض الم�ؤتمر عن:
.1

ا�ست�ضافة الم�ؤتمر العالمي لل�شراكة من �أجل االقت�صاد
الأخ�ضر على �أر�ض دولة االمارات العربية المتحدة في
عام  2020بالتزامن مع ا�ست�ضافتنا لمعر�ض �أك�سبو
 .2020والترحيب كذلك با�ست�ضافة م�ؤتمرات المبادرة
بواقع مرة واحدة كل عامين �إذا ما ارت�أى �شركاء المبادرة
ذلك منا�سب ًا.

.2

ا�ست�ضافة مركز للتميز الدولي لالقت�صاد الأخ�ضر ،على
�أن يتم تحديد �أهداف ومعايير و�آليات عمل هذا المركز
بالتن�سيق مع �شركاء المبادة.
تطوير "�أدوات دبي  "Toolkits Dubaiالإر�شادية تنفيذ ًا
لأهداف مبادرة ال�شراكة من �أجل االقت�صاد الأخ�ضر
لم�ساعدة الدول في التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر.

.3

3.3القمة العالمية للمياه
هي من�صة عالمية تهدف لتعزيز
ا�ستدامة المياه في المناطق
القاحلة .وتجمع القمة القادة
والخبراء في مجال المياه،
بالإ�ضافة �إلى �أبرز الأ�سماء
الأكاديمية العالمية في هذا المجال .وتنعقد القمة �سنوي ًا في
العا�صمة �أبوظبي في �شهر يناير �ضمن �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة
الذي تنظمه �شركة �أبوظبي لطاقة الم�ستقبل (م�صدر).
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4.4القمة العالمية لطاقة المستقبل
من�صة عالمية مهمة تجتذب
نخبة من القيادات ال�سيا�سية
و�صناع القرار ووا�ضعي
ال�سيا�سات ورجال الأعمال والمخت�صين في مجاالت الطاقة
المتجددة وتقنياتها .وتنعقد القمة �سنوي ًا في العا�صمة �أبوظبي
في �شهر يناير من كل عام �ضمن �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة الذي
تنظمه �شركة �أبوظبي لطاقة الم�ستقبل (م�صدر).

5.5القمة العالمية لالقتصاد األخضر
عقدت القمة الأولى من نوعها في منطقة ال�شرق الأو�سط ب�ش�أن
االقت�صاد الأخ�ضر في �إبريل  ، 2014و�شارك في القمة �أبرز �صناع
القرار وقادة القطاع االقت�صادي والمالي حول العالم ،وذلك
بح�ضور عدد كبير من ممثلي الدوائر الحكومية وقطاع الأعمال
وو�سائل الأعالم.

6.6مع��رض تكنولوجي��ا المي��اه
والطاقة والمياه WETEX
ينعقد معر�ض تكنولوجيا المياه والطاقة في الربع الأول من كل
عام في دبي ،وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي .ويعتبر المعر�ض
الحدث الأبرز في المنطقة في مجال تكنولوجيا المياه والطاقة،
ويجتذب �سنوي ًا م�شاركة دولية و�إقليمية ومحلية وا�سعة .

 9-3الجوائز البيئية
جائزة زايد الدولية للبيئة
تعتبر جائزة زايد الدولية للبيئة من �أبرز الم�ساهمات البيئية
لدولة الإمارات العربية المتحدة على ال�صعيدين الإقليمي
والدولي ،فقد ر�صدت جوائز مالية ومعنوية لأف�ضل الإنجازات
و�أف�ضل الممار�سات البيئية التي ت�ستهدف �سالمة البيئة وا�ستدامة
التنمية ،وت�ضم الجائزة �أربعة فئات:
.1

جائزة القيادة العالمية المتميزة في مجال البيئة.

.2

جائزة الإنجازات العلمية والتقنية في مجال البيئة.

.3

جائزة الإنجازات البيئية التي تنعك�س �إيجابي ًا على
المجتمع.

.4

جائزة العلماء ال�شباب.
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وق��د حصدت العديد من الش��خصيات ه��ذه الجائزة خ�لال دوراتها ،كما هو
مبين في الجدول (:)7-2-3
جائزة الإنجازات العلمية
والتقنية في مجال البيئة

جائزة الإنجازات البيئية
التي تنعك�س �إيجابي ًا على
المجتمع

الدورة الأولى

جيمي كارتر
(رئي�س الواليات المتحدة
االمريكية الأ�سبق)

	•الأ�ستاذ الدكتور محمد
عبدالفتاح الق�صا�ص
	•اللجنة العالمية لل�سدود

	•يوالندا كاكاباد�سى
	•�سـتيفان �شـميت هاينى

الدورة الثانية

م�ؤ�س�سة بي بي �سي الإعالمية

	•الأ�ستاذ الدكتور جودوين
باتريك �أوبا�سي
	•الأ�ستاذ الدكتور م�صطفى
كمال طلبه
	•الأ�ستاذ الدكتور برت بولين

	•الدكتورة بدرية العو�ضى
	•البروفي�سور جمال �صافى

الدورة الثالثة

ال�سيد /كوفي عنان

الدورة

جائزة القيادة العالمية
المتميزة في مجال البيئة

م�شروع تقييم الألفية لل ُن ُظم البيئية

	•ال�سيدة �آنجيال كروبر
	•البروفي�سر �إيميل �سالم

الدورة الرابعة

الدكتورة قرو هارلم بروتالند

	•الدكتورة جين لوب�شنكو
	•الدكتور راماناثان

	•منظمة التنمية البيئية للدول
النامية
م�ؤ�س�سة تيراميريكا الإعالمية
المتخ�ص�صة في البيئة والتنمية

الدورة الخام�سة

رئي�س كوريا الجنوبية ال�سيد لي
ميونج باك

	•�سير بارثا دا�سجوبتا

	•ال�سيد ماثي�س واكرناجل
	•الدكتور نجيب �صعب

الدورة ال�ساد�سة

�صاحب ال�سمو االمير البرت الثاني
– امير موناكو

	•الدكتور ا�شوك خ�صلة
	•الدكتور زاكري عبد الحميد

	•الدكتور لوك هوفمان
	•ال�سيدة باوال جوميز
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جائزة اإلمارات للطاقة
تهدف هذه الجائزة �إلى تحفيز خطط وم�شروعات دعم كفاءة
الطاقة واالقت�صاد الأخ�ضر واال�ستدامة في منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وتمثل الجائزة الإمارات ترجمة لر�ؤية
(الإمارات  ،)2021وا�ستراتيجية الإمارات للتنمية الخ�ضراء
(اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية م�ستدامة).
وتركز جائـزة الإمارات للطاقة على زيادة وعي الأفراد
والم�ؤ�س�سات والمجتمع عموم ًا ب�أهمية التوجه نحو التنمية
الم�ستدامة ،لي�س فقط في الإمارات ،و�إنما على م�ستوى منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.

جائزة زايد لطاقة المستقبل
تم الإعالن عن جائزة "جائزة
زايد لطاقة الم�ستقبل" خالل القمة
العالمية لطاقة الم�ستقبل في عام
 ،2008وذلك ت�أكيد ًا لاللتزام بمبادئ
التنمية الم�ستدامة والم�س�ؤولية البيئية
التي �أر�سى ركائزها ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان -رحمه اهلل.
وتهدف هذه الجائزة المرموقة �إلى ت�سليط ال�ضوء على ق�ضايا
الطاقة الم�ستقبلية وتكريم الحكومات ،وال�شركات ،والهيئات غير
الحكومية في �إنجازاتها لمواجهة التغير المناخي وتطوير م�صادر
الطاقة الم�ستدامة.

جائزة الشيخ زايد لريادة االبتكار في
الزراعة
جائزة عالمية ت�ستهدف ت�شجيع المبادرات الإبداعية المتميزة
في مختلف المجاالت ذات العالقة بالزراعة والأمن الغذائي على
م�ستوي العالم.
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وت�ستهدف الجائزة االرتقاء ت�شجيع العلماء والباحثين لرفع
م�ستوى كفاءة البحوث في المجاالت الزراعية والتطبيقية
منها على وجه الخ�صو�ص ،وتكريم الأفراد والم�ؤ�س�سات الذين
ي�سهمون من خالل ابتكاراتهم في تح�سين و�ضع الأمن الغذائي
على الم�ستوى الوطني والعالمي.

جائزة الشيخ محمد بن راشد للتميز
الحكومي

وحر�ص ًا على �ضمان االلتزام بمعايير المبادرة تم ا�ستحداث فئة
"الجهة االتحادية المتميزة في مجال التطبيقات الخ�ضراء"
�ضمن برنامج ال�شيخ محمد بن را�شد للتميز الحكومي،
وبتعاون البرنامج مع وزارة البيئة والمياه تم و�ضع معايير ذات
طابع بيئي م�ستدام لتقييم الجهات الم�شاركة في الجائزة،
وتخت�ص هذه الفئة بتقييم مدى تبني الجهة االتحادية ل�سيا�سات
وممار�سات بهدف تح�سين الأداء البيئي والتقليل من ا�ستهالك
الموارد الناجمة عن ن�شاطات الجهة االتحادية وتعزيز الممار�سات
الإيجابية التي ت�ؤدي �إلى تح�سين الأداء البيئي للدولة.

جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة:
ت�سعى الجائزة لتحفيز وتقدير الجهود الوطنية والمبادرات
الرائدة و�أف�ضل الممار�سات التي ترمي �إلى حماية البيئة وتحقيق
التنمية الم�ستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة .و تتنوع
الموا�ضيع الأ�سا�سية التي تتطرق لها الجائزة،وهي :ال�شخ�صية
البيئية ،الم�ؤ�س�سة ال�صناعية ،الم�ؤ�س�سة التعليمية ،االبتكار
واالختراع والبحوث البيئية ،والإعالم ،ويو�ضح الجدول رقم (-3
 )8-2فئات جائزة الإمارات التقديرية للبيئة.
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الجدول ( :)8-2-3فئات جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة
1

جائزة ال�شخ�صية البيئية
جائزة الم�ؤ�س�سة ال�صناعية الكبرى

2

الم�ؤ�س�سات ال�صناعية الكبرى
الم�ؤ�س�سات ال�صناعية ال�صغيرة والمتو�سطة
جائزة الم�ؤ�س�سة التعليمية

3

الجامعات والمعاهد العليا
المدار�س
جائزة االبتكار �أو االختراع �أو البيئية

4

االبتكار واالختراع
البحوث البيئية المطبقة
جائزة الإعالم والتوعية البيئية

5

في ال�صحافة والإذاعة والتلفزيون
في الم�ؤ�س�سات والهيئات وال�شركات

تط��ور مرك��ز دولة اإلم��ارات العربية
المتحدة في مؤشر األداء البيئي

ال�صعيد العالمي في م�ؤ�شر الأداء البيئي عام  ، 2014ولتحتل
بذلك المرتبة الأولى على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.

لقد �ساهمت الجهود المبذولة في ال�سنوات الما�ضية بتعزيز مكانة
دولة الإمارات العربية المتحدة على ال�صعيد العالمي ،واحتلت
بف�ضل ذلك مراتب متقدمة في الم�ؤ�شرات البيئية العالمية،
حيث قفزت من المركز  152في عام � 2010إلى المركز  25على

ويبين ال�شكل ( )7-1-3تغير ترتيب الدولة في م�ؤ�شر الأداء البيئي
على م�ستوى العالم ومنطقة ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا.
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الشكل ( )7-1-3تغير ترتيب الدولة في مؤشر األداء البيئي على مستوى
العالم ومنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا
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.1

نوعية الهواء

.3

طبقة االوزون

.2

تغير المناخ
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 1-4نوعية الهواء		

 2-1-4ملوثات الهواء

 1-1-4المقدمة

يعتبر الهواء من �أهم عنا�صر البيئة والمتطلب الأ�سا�سي للحياة.
وت�شكل غازات النيتروجين والأك�سجين المكون الأ�سا�سي
للغالف الجوي بن�سبة  99%من مكوناته �أما باقي الن�سبة 1%
فتتكون من مجموعة من الغازات مثل ثاني �أك�سيد الكربون
والأرجون والهيليوم .يعتبر الهواء نظيف ًا في حال بقاء تراكيز
ملوثات الهواء �ضمن الحدود الم�سموح بها ،ويعتبر كل من غاز
�أول �أك�سيد الكربون و�أكا�سيد النيتروجين و�أكا�سيد الكبريت
والمواد الج�سيمية ذات القطر الأقل من  10ميكرون والر�صا�ص
والمركبات الع�ضوية الطيارة من �أهم الملوثات التي ت�ؤثر على
نوعية الهواء ،حيث تتفاعل بع�ض هذه الملوثات الغازية الرئي�سية
مع بع�ضها في ظروف معينة لتكوين الملوثات الثانوية كالأوزون
الأر�ضي وال�ضباب الدخاني اللذان ي�ؤثران على �صحة الإن�سان
والنظم البيولوجية والممتلكات والبيئة.

�شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في العقود الأربعة الما�ضية
تغيرات مهمة� ،إذ ت�ضاعف عدد ال�سكان حوالي خم�س ع�شرة مرة
خالل الفترة ( .)2010-1975وقد ترافق النمو ال�سكاني مع نمو
اقت�صادي مماثل ،انعك�س ب�شكل خا�ص على الزيادة الوا�ضحة في
�أ�سطول النقل وفي �صناعة الطاقة .و�شكلت هذه العوامل وغيرها
�ضغوط ًا م�ؤثرة على نوعية الهواء نتيجة زيادة م�ستوى انبعاثات
الملوثات الغازية الناتجة عن حرق الوقود.
وفي ظل التوقعات الم�ستقبلية با�ستمرار معدل النمو ال�سكاني
واالقت�صادي باالرتفاع ،ف�إن المحافظة على نوعية هواء جيدة
�ضمن الحدود الم�سموح بها ت�شكل تحدي ًا كبير ًا .ويزداد هذا
التحدي في دولة الإمارات العربية المتحدة نظر ًا لموقعها
الجغرافي الذي يمتاز بارتفاع في درجات الحرارة ون�سبة
الرطوبة والعوا�صف الرملية ونق�ص في م�صادر المياه الطبيعية
والحاجه �إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه
والطاقة الكهربائية لتلبية المتطلبات المتزايدة لل�سكان والأن�شطة
االقت�صادية.

يمكن تق�سيم ملوثات الهواء �إلى خم�س مجموعات ،هي :مركبات
الكربون ومركبات الكبريت ومركبات النيتروجين والر�صا�ص
والمواد الج�سيمية.
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الشكل ( :)1-1-4ملوثات الهواء

ُت َع ّرف ملوثات الهواء ب�أنها " �أية مواد يترتب على ت�صريفها في البيئة الهوائية بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ارادية
�أو غير ارادية �إلى تغيير في خ�صائ�صها على نحو ي�ضر بالإن�سان وبالكائنات الحية االخرى او بالموارد الطبيعية او
بالبيئة الهوائية �أو ي�ضر بالمناطق ال�سياحية �أو يتدخل مع اال�ستخدامات االخرى الم�شروعة للبيئة الهوائية"
قرار مجل�س الوزراء رقم ( )12ل�سنة 2006

في �ش�أن نظام حماية الهواء من التلوث

أما مصادر تلوث الهواء فيمكن تقسيمها إلى قسمين
الشكل ( )2-1-4مصادر ملوثات الهواء
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أوال :المصادر الطبيعية
هي الم�صادر الموجودة في الطبيعة وت�ؤدي �إلى انبعاث ملوثات
الهواء بدون �أي تدخل ب�شري ،وت�شمل هذه االنبعاثات :الغبار،
الميثان ثاني �أك�سيد الكربون ،كبريتيت الهيدروجين.

ثانيا :المصادر الصناعية (النشاطات
البشرية)

الطاقة وا�ستهالك الطاقة لال�ستخدامات المنزلية وحرق الوقود
لغايات النقل (ركاب وب�ضائع) واالنبعاثات الناتجة من العمليات
ال�صناعية.
والجدول ( )1-2-4يبين ملوثات الهواء الأ�سا�سية وم�صادرها
بالإ�ضافة �إلى الآثار ال�صحية المترتبة على الإن�سان في حالة
زيادة تراكيزها.

وت�شمل جميع الم�صادر التي تنبعث منها ملوثات الهواء نتيجة
لأي ن�شاطات ب�شرية ،وت�شمل هذه الن�شاطات حرق الوقود لإنتاج

الجدول ( :)1-2-4ملوثات الهواء األساس��ية ومصادرها وآثارها الصحية على
اإلنسان
الملوث

رمزه
الكيميائي

�أول �أك�سيد
الكربون

CO

ثاني �أك�سيد
النيتروجين

NO2

-

ثاني �أك�سيد
الكبريت

SO2

 احتراق الفحم والنفط م�صادر �صناعية� -صهر المعادن

الأوزون
الأر�ضي

O3

م�صادره
ينبعث �أول �أك�سيد الكربون من خالل عملية
االحتراق غير الكامل للوقود وتعد عوادم
المركبات �أحد الم�صادر الرئي�سية له
محطات توليد الطاقة الكهربائية
المركبات وال�شاحنات
حرق الوقود المنزلي
مواقد الغاز

الت�أثيرات ال�صحية
 ي�ؤثر على نظام القلب واالوعية الدموية وي�ؤدي �إلى الوفاه
 انخفا�ض وزن الطفل عند الوالدة ي�سبب امرا�ض الجهاز التنف�سي ق�صور في وظيفة الرئة ارتفاع معدل الوفيات المبكرة �ضيق في التنف�س تغير في وظيفة الرئة تفاقم امرا�ض القلب وال�شرايين-

يت�شكل بتفاعل المركبات الع�ضوية المتطايرة
و�أكا�سيد النيتروجين في وجود الحرارة و�أ�شعة
ال�شم�س

-

ظهور اعرا�ض تنف�سية مثل تهيج الحلق
و�ضيق ال�صدر و�ضيق في التنف�س
نق�ص في وظائف الرئة
زيادة نوبات الربو
زيادة ن�سبة دخول الم�ست�شفيات و �أعداد
الوفيات
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الملوث

المواد
الج�سيمية
ذات القطر
الأقل من 10
ميكرون

الر�صا�ص

رمزه
الكيميائي

م�صادره

الت�أثيرات ال�صحية

PM10

تكون �إما طبيعية �أو ب�شرية الم�صدر.
فهي تن�ش�أ من البراكين �أو العوا�صف الترابية �أو
حرائق الغابات والمراعي �أو الحياة النباتية �أو
رذاذ البحر.
و كلما قل قطر المواد الج�سيمية تزداد ن�سبة
ت�شكلها من الم�صادر الب�شرية مثل حرق الوقود،
التفاعالت الكيميائية ،العمليات ال�صناعية،
الزراعة و محطات توليد الطاقة الكهربائية.

 يتركز ت�أثيرها على الجهاز التنف�سيب�شكل �أ�سا�سي ،وكلما قل قطر الج�سيمات
الدقيقة زاد خطرها ،وهي ت�سبب التهاب
ال�شعب الهوائية.
 يزيد ت�أثيرها على �صحة الإن�سان والحيوان والتربة عندما تت�شكل من
مجموعة من الملوثات المختلفة وت�ؤدي
الى اال�صابة ب�أمرا�ض القلب وت�ؤدي للوفاة

Pb

البنزين المحتوي على الر�صا�ص
م�صادر �صناعية
تجهيز المعادن
محارق النفايات

 �سام للعديد من االع�ضاء واالن�سجة(العظام والقلب واالمعاء والكلى والجهاز
اله�ضمي والجهاز التنا�سلي)
 �صعوبات التعلم -ا�ضطرابات ال�سلوك

-

 3-1-4العوام��ل المؤثرة على جودة
الهواء
يعتمد تلوث الهواء على عده عوامل ،وت�ؤخذ هذه العوامل بعين
االعتبار عند التخطيط المبدئي للم�شاريع وعند درا�سة الخيارات
الممكن تنفيذها لغاية تح�سين جودة الهواء وت�شمل هذه العوامل:
1.1كمية الملوثات المنبعثة ،وهي تعتمد على نوعية الوقود
الم�ستخدم ونوعية التكنولوجيا الم�ستخدمة ونوعيه
الن�شاط ال�صناعي.
2.2موقع م�صدر انبعاث الملوثات ،وتعتمد على مدى انخفا�ض
�أو ارتفاع المكان وارتفاع المداخن.
3.3مدى القرب من الم�صدر ،حيث تتنا�سب كثافه الملوثات
الجوية عك�سي ًا مع درجه البعد عن م�صادر الملوثات.
4.4الحالة الجوية ال�سائدة ،وهي ت�شمل عده عوامل مثل درجة
الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة.

108

وجلا فالغلا

 4-1-4محطات مراقبة جودة الهواء
المحي��ط في دولة اإلم��ارات العربية
المتحدة
تمثل مراقبة تراكيز ملوثات الهواء المحيط �أهمية ق�صوى لل�سكان
و�صناع القرار ،فهي تزود ال�سكان بالمعلومات الخا�صة بنوعية
الهواء في منطقة محددة ،وتزود �صناع القرار بالمعلومات التي
تمكنهم من اتخاذ القرار المنا�سب في الوقت المنا�سب ،وكذلك
و�ضع ال�سيا�سات والخطط الم�ستقبلية للتقليل من تراكيز الملوثات
والمحافظة على �صحة الإن�سان والبيئة.
وانطالق ًا من هذه الأهمية حر�صت الدولة على �إن�شاء نظام
لمراقبة نوعية الهواء المحيط ي�ضم �شبكة من المحطات لر�صد
ملوثات الهواء المحيط في مختلف المناطق .والجدول (-2-4
 )2يو�ضح النمو في عدد محطات ر�صد ملوثات الهواء المحيط
موزعة ح�سب الإمارة للفترة .2013 - 2007
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الج��دول ( :)2-2-4التغي��ر في عدد محط��ات رصد ملوثات اله��واء المحيط و
توزيعها حسب اإلمارة ()2013-2007
عدد محطات ر�صد نوعية الهواء المحيط

الإمارة

ال�سلطة المخت�صة

�أبوظبي

هيئة البيئة� -أبوظبي

10

دبي

بلدية دبي

4

3

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

2

3

3

4

4

5

5

5

5

5

5

*5

22

21

25

25

28

28

46

ال�شارقة
عجمان
�أم القيوين

المركز الوطني للأر�صاد
الجوية والزالزل

ر�أ�س الخيمة
الفجيرة

بلدية الفجيرة
المجموع

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10

10

10

10

10

20

6

6

6

6

13

0

1

1

2

2

2

2

0

0
4

*توقفت المحطات عن العمل في بداية عام 2013

الش��كل ( :)3-1-4خارط��ة توزيع محطات رصد نوعية اله��واء المحيط بالدولة
للعام 2013

109

وجلا فالغلا

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

يتم قيا�س تراكيز ملوثات الهواء في مختلف محطات ر�صد نوعية الهواء في الدولة والجدول (  )3-2-4يبين الملوثات وعدد المحطات التي
تقوم بقيا�سها:

الجدول ( :)3-2-4الملوثات المقاس��ة في محط��ات رصد نوعية الهواء وأعداد
المحطات التي تقيسها
الملوثات المقا�سة
غاز ثاني اك�سيد الكبريت ()SO2

 36محطة

غاز ثاني اك�سيد النيتروجين ()NO2

 25محطة

غاز �أول �أك�سيد الكربون ()CO

 24محطة

غاز االوزون االر�ضي ()O3

 31محطة

المواد الج�سيمية ذات القطر الأقل من  10ميكرون ()PM10

 32محطة

المواد الج�سيمية ذات القطر الأقل من  2.5ميكرون ()PM2.5

 29محطة

�أما بالن�سبة للر�صا�ص فقد تم ر�صده ومراقبة م�ستويات تراكيزه في
الهواء المحيط لعدة �سنوات �سابقة ،وقد �أظهرت هذه القيا�سات
م�ستويات متدنية لحد كبير في قراءات بع�ض المحطات وانعدامها
في محطات �أخرى ب�سبب محدودية م�صادر انبعاثه نتيجة للتحول
�إلى البنزين الخالي من الر�صا�ص منذ العام  ،2003وحظر انتاج
وا�ستهالك الأ�صباغ التي تحوي الر�صا�ص.

 5-1-4الحدود القصوى المسموح
بها لملوثات الهواء المحيط في
دولة اإلمارات العربية المتحدة
حدد قرار مجل�س الوزراء رقم ( )12ل�سنة  2006في �ش�أن نظام
حماية الهواء من التلوث الحدود الق�صوى الم�سموح بها لم�ستويات
تراكيز ملوثات الهواء المحيط .ويبين الجدول ( )4-2-4مقارنة
ما بين الحدود الق�صوى المحلية والحدود الق�صوى الم�سموح بها
ح�سب وكالة حماية البيئة االمريكية ( )EPAواالتحاد االوروبي
(.)EU
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الجدول ( :)4-2-4الحدود القصوى المس��موح بها لمس��تويات تراكيز ملوثات
الهواء المحيط حسب الحدود الوطنية وحدود وكالة حماية البيئة األمريكية
واإلتحاد األوروبي
نوع الملوث

ثاني اك�سيد الكبريت
()SO2

ثاني اك�سيد النيتروجين
()NO2
�أول اك�سيد الكربون
()CO
الأوزون
()O3
المواد الج�سيمية
ذات القطر الأقل من  10ميكرون
()PM10
المواد الج�سيمية ذات القطر
الأقل من 2.5
ميكرون
()PM2.5

الحد الأعلى
الوطني

()EPA

μg/m3

μg/m3

μg/m3

�ساعة

350

197

350

� 24ساعة

150

-

125

�سنوي

60

80

-

�ساعة

400

188

200

� 24ساعة

150

-

-

�سنوي

-

99

40

�ساعة

30 mg/m3

40 mg/m3

-

� 8ساعات

10 mg/m3

10 mg/m3

10 mg/m3

�ساعة

200

-

-

� 8ساعات

120

147

120

متو�سط فترة
القيا�س

الحد الأعلى

الحد الأعلى
()EU

� 24ساعة

150

150

50

� 24ساعة

-

35

25

�سنوي

-

15

-

 6-1-4نوعي��ة اله��واء المحي��ط في
دولة اإلمارات العربية المتحدة
�إن ر�صد نوعية الهواء المحيط هو جانب مهم من عملية ر�صد
جودة الهواء والتي تعتبر �أ�سا�سية في تحديد نوعية الهواء الذي
يحيط بنا ولحماية �صحة المجتمع ،كما يتم �إتاحة المعلومات
المطلوبة حول جودة الهواء �إلى الجمهور باالعتماد على بيانات
موثقة ومحدثة ب�صورة دورية وت�ساعد في �إعداد وتطوير خطة
�إدارة جودة الهواء ،حيث �أن عملية الر�صد قد بد�أت في عام
 1994بواقع ( )6محطات ر�صد موزعة على المناطق الح�ضرية
وال�صناعية.

ونتيجة ال�ستمرار وت�سارع وتيرة النمو ال�سكاني واالقت�صادي
لوحظ ارتفاع طفيف في م�ستويات تراكيز ملوثات الهواء خالل
الفترة  .2013-2007ومن المتوقع ارتفاع م�ستويات هذه التراكيز
خالل ال�سنوات القادمة ،مما ي�ستدعي زيادة الرقابة على م�صادر
الملوثات (الثابتة والمتحركة) ل�ضمان بقاء م�ستوياتها �ضمن
الحدود الم�سموح بها.
تعتبر ال�صناعات الثقيلة والمتو�سطة ك�صناعة الألمنيوم
وم�صافي البترول والإ�سمنت والمحاجر والك�سارات و�إنتاج الطاقة
من الم�صادر الثابتة الرئي�سية لتلوث الهواء في الدولة� ،إ�ضافة
�إلى الم�صادر المتحركة المتمثلة بمركبات النقل التي ا�ستمرت
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باالزدياد حتى و�صل عددها في عام � 2012إلى  76.2مليون
�سيارة ،ومن المتوقع �أن يرتفع �إلى  5.3مليون �سيارة مع نهاية عام
�( 2014شركة فرو�ست �آند �سوليفان للأبحاث).

ومن المالحظ ان تراكيز غاز ثاني �أك�سيد الكبريت كانت �ضمن
الحدود الم�سموح بها في جميع الإمارات ( )100%با�ستثناء
�إمارة الفجيرة ( )98%و�إمارة دبي ( .)78%ويعزى ذلك �إلى تركز
ال�صناعات في مناطق محددة ،حيث �أن الحدود الوطنية اليومية
الم�سموح بها .m3/150µg

غاز ثاني أكسيد الكبريت ()SO2

ومن المتوقع �أن ت�شهد تراكيز غاز ثاني �أك�سيد الكبريت المزيد
من االنخفا�ض في ال�سنوات القادمة نتيجة تطبيق قرار مجل�س
الوزراء رقم  37ل�سنة  2013باعتماد الموا�صفة القيا�سية
الجديدة التي تم بموجبها خف�ض ن�سبة تركيز الكبريت في وقود
الديزل الى � 10أجزاء في المليون بد ًال من  500جزء في المليون
في الموا�صفة ال�سابقة ال�صادرة عام .2006

وقد �أظهرت محطات ر�صد تراكيز الملوثات النتائج التالية:

يعتبر حرق وقود الديزل من الم�صادر الرئي�سية لزيادة تراكيز
غاز ثاني �أك�سيد الكبريت في الغالف الجوي بالإ�ضافة �إلى
االنبعاثات الناتجة عن بع�ض ال�صناعات .ويزداد تركيز غاز ثاني
�أك�سيد الكبريت في الهواء المحيط عند زيادة محتوى الكبريت
في وقود الديزل في حالة حرق الوقود.

الشكل ( )4-1-4المعدل اليومي لتراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت في محطة
غياثي -إمارة أبوظبي ()2013
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الشكل ( )5-1-4المعدل اليومي لتراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت في محطة
الجير -إمارة رأس الخيمة ()2013
25
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الش��كل ( :)6-1-4النس��بة المئوية لأليام التي تتجاوز فيه��ا تراكيز غاز ثاني
أكسيد الكبريت الحدود الوطنية القصوى حسب اإلمارة ()2013
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الش��كل رق��م ( :)7-1-4المعدل الس��نوي لتركيز ثاني أكس��يد الكبريت في
محطة حمدان -إمارة أبوظبي ()2013-2007

المرجع :وزارة البيئة والمياه

يبين ال�شكل ( )6-1-4ن�سب الأيام التي تتجاوز فيها معدالت
تراكيز غاز ثاني �أك�سيد الكبريت الحدود الم�سموح بها في كل
�إمارة للعام  ،2013حيث كانت ن�سبة التجاوزات في �إمارة دبي
� 22%أما باقي الإمارات فلم ت�شهد تجاوز للمعدالت� .أما ال�شكل
( )7-1-4فيعتبر مثا ًال لنجاح ال�سيا�سة التي تم �إ�صدارها في عام
 2009وتطبيقها في عام  2010ب�ش�أن خف�ض تركيز ال�سلفر في
محتوى الديزل من � 2500ppmإلى  ،500ppmمما �أدى �إلى
انخفا�ض المعدل ال�سنوي لتركيز غاز ثاني �أك�سيد الكبريت خالل
الأعوام ( )2013-2010في جميع محطات الدولة.
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.جغاز ثان��ي أكس��يد النيتروجين
()NO2
تبين الأ�شكال ( )8-1-4وحتى ( )10-1-4المعدالت اليومية
لتراكيز غاز ثاني �أك�سيد النيتروجين في بع�ض محطات الدولة
كمثال لم�ستوى معدالت التراكيز اليومية للدولة في عام ،2013
حيث �أن المعدل اليومي الم�سموح به ح�سب الحدود الوطنية لدولة
االمارات العربية المتحدة هو  150ميكروجرام/متر مكعب.
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الش��كل ( )8-1-4المعدل اليومي لتراكيز غاز ثاني أكس��يد النيتروجين في
محطة القاسمية  -إمارة رأس الخيمة ()2013
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— الحدود الق�صوى الوطنية الم�سموح بها

الش��كل ( :)9-1-4المعدل اليومي لتراكيز غاز ثاني أكس��يد النيتروجين في
محطة الراشدية -إمارة عجمان ()2013
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الش��كل ( )10-1-4المعدل اليومي لتراكيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين في
محطة الحمرية -إمارة الشارقة ()2013
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يت�ضح من معدل القراءات اليومية لتراكيز غاز ثاني �أك�سيد
النيتروجين في عام  2013وجود تجاوزات في بع�ض �أيام العام
في بع�ض محطات الر�صد بالدولة وبالتحديد في �إمارتي دبي
وال�شارقة .كما لوحظ وجود فجوات في البيانات الواردة من بع�ض
المحطات وذلك لتوقفها عن العمل لفترات.

وال�شكل ( )11-1-4يبين الن�سبة المئوية للأيام التي تتجاوز
فيها معدالت تراكيز ثاني �أك�سيد النيتروجين الحدود الم�سموح
بها في كل �إمارة .حيث كانت ن�سبة الأيام التي تم فيها تجاوز
الحدود الق�صوى الم�سموح بها في دبي وال�شارقة  7%و  1%على
التوالي.

الشكل ( :)11-1-4النسبة المئوية لأليام التي تتجاوز فيها تراكيز غاز ثاني
أكسيد النيتروجين الحدود الوطنية القصوى حسب اإلمارة ()2013
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ح�ساب معدل الثمان �ساعات يختلف من جهة لأخرى ،الأمر الذي
يعيق عميلة المقارنة بين بيانات المحطات لهذا الملوث.

.حغاز أول أكسيد الكربون ()CO
�إن م�صادر انبعاثات غاز �أول �أك�سيد الكربون الرئي�سية في الدولة
تنتج عن العمليات ال�صناعية مثل ت�صنيع المواد الكيميائية
وعمليات �إنتاج الطاقة بالإ�ضافة �إلى االنبعاثات الناتجة عن
قطاع النقل .والجدير بالذكر �أن عدم وجود بيانات كافية لغاز
�أول �أك�سيد الكربون في عدد من محطات الر�صد يعزى �إما الى
توقف بع�ض المحطات عن العمل في ال�سنوات الثالث الأخيرة
�أو لأن ر�صد البيانات الخا�صة بتراكيز �أول �أك�سيد الكربون بد�أ
عام  2013في المحطات الأخرى .بالإ�ضافة الى ذلك ف�إن طريقة

تو�ضح الأ�شكال ( )13-1-4( ،)12-1-4معدل تراكيز
�ساعات لغاز �أول اك�سيد الكربون للعام  2013في بع�ض محطات
الدولة .بينما يو�ضح ال�شكل ( )14-1-4الن�سبة المئوية للأيام
التي تتجاوز فيها تراكيز �أول �أك�سيد الكربون الحدود الوطنية
الم�سموح بها ( 10ميليجرام/متر مكعب) .ويت�ضح من القراءات
عدم وجود تجاوزات في جميع محطات الر�صد بالدولة كما هو
مو�ضح.

8

الشكل ( :)12-1-4معدل  8ساعات لتراكيز غاز أول أكسيد الكربون في محطة
حمدان -إمارة أبوظبي ()2013
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الشكل ( )13-1-4معدل  8ساعات لتراكيز غاز أول أكسيد الكربون في محطة
شارع العين -مدينة العين ()2013
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الش��كل ( :)14-1-4النس��بة المئوية لأليام التي يتجاوز فيه��ا تركيز غاز أول
اكسيد الكربون الحدود الوطنية القصوى حسب االمارة ()2013
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.خغاز األوزون األرضي ()O3
غاز الأوزون الأر�ضي هو ملوث ثانوي يتكون من اتحاد المركبات
الع�ضوية المتطايرة وغاز ثاني �أك�سيد النيتروجين بوجود �أ�شعة
ال�شم�س .تو�ضح الأ�شكال (  )15-1-4وحتى ( )17-1-4معدل

تراكيز � 8ساعات لغاز الأوزون الأر�ضي في بع�ض المحطات للعام
 2013كمثال� ،أما ال�شكل ( )18-1-4فهو يو�ضح الن�سبة المئوية
للأيام التي تم فيها تجاوز الحدود الوطنية ( 120ميكروجرام/
متر مكعب) .

الشكل ( :)15-1-4معدل  8ساعات لتراكيز غاز األوزون األرضي بمحطة مشرف-
إمارة دبي ()2013
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الشكل ( :)16-1-4معدل  8ساعات لتراكيز غاز األوزون األرضي في محطة ليوا-
إمارة أبوظبي ()2013
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الش��كل ( :)17-1-4مع��دل  8س��اعات لتراكي��ز غاز األوزون األرض��ي في محطة
كلباء -إمارة الشارقة ()2013
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الشكل ( )18-1-4النسبة المئوية لاليام التي يتجاوز فيها تركيز غاز األوزون
األرضي الحدود الوطنية القصوى حسب اإلمارة
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تبين قراءات المحطات في عام  2013وجود تجاوزات في
معدالت تراكيز غاز الأوزون الأر�ضي في معظم محطات الر�صد
في الدولة ،ويعود ذلك الرتفاع درجات الحرارة وتوفر المواد
الع�ضوية المتطايرة .وقد يكون م�صدر الأوزون الأر�ضي من خارج
الدولة ولكن ال توجد درا�سات حتى الوقت الحالي تحدد ما �إذا
كانت الزيادة في التراكيز عابرة للحدود او محلية الم�صدر
ون�سبة كل منهما.

.دالم��واد الجس��يمية ذات القط��ر
األقل من  10ميكرون (:)PM10
تعتبر المواد الج�سيمية من الملوثات ذات الم�صدر الم�شترك
الطبيعي وال�صناعي ،فالم�صدر الطبيعي ناتج عن الحاالت

الجوية المختلفة التي ت�ؤثر على الدولة وتت�سبب في �إثارة
الغبار .ففي حالة دولة الإمارات العربية المتحدة غالب ًا ما يكون
الم�صدر الطبيعي قادم من خارج الدولة� ،أي �أنه ين�ش�أ في منطقة
الم�صدر(م�صادر �إقليمية) وينتقل بفعل الرياح مرور ًا بالدولة.
ووفق ًا لت�صنيف ن�سب الغبار من الم�صادر الإقليمية اعتماد ًا على
اتجاه الرياح ،ف�إن حوالي  60%منها ي�أتي من منطقة العراق ،و
 25%من المنطقة الحدودية بين افغان�ستان وباك�ستان و ايران ،و
 15%من الربع الخالي (الغبار -دولة الإمارات العربية المتحدة
 ،2011-2001المركز الوطني للأر�صاد الجوية والزالزل .)2011
وقد ت�أثرت الدولة بموجات عديدة من الغبار خالل ال�سنوات
الما�ضية والجدول ( )5-2-4يبين عدد الأيام لحاالت الغبار
التي ت�أثرت بها الدولة خالل الفترة () 2011-2007

الجدول ( )5-2-4عدد األيام والنس��بة المئوية لح��االت الغبار التي تأثرت بها
الدولة ()2011-2007
ال�سنة

2007

2008

2009

2010

2011

عدد االيام التي ت�أثرت بها الدولة

37

68

51

32

51

الن�سبة المئوية

15.5

28.5

21.3

13.4

21.3

(الغبار -دولة الإمارات العربية المتحدة  ،2011-2001المركز الوطني للأر�صاد الجوية والزالزل )2011

وتبين الأ�شكال ( )19-1-4وحتى ( )21-1-4المعدل اليومي لتراكيز المواد الج�سيمية ذات القطر الأقل من  10ميكرون في عدد من
محطات الدولة للعام .2013

الشكل ( )19-1-4المعدل اليومي لتراكيز  PM10في محطة ميناء جبل علي-
إمارة دبي ()2013
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الشكل ( )20-1-4المعدل اليومي لتراكيز  PM10في محطة حبشان -إمارة
أبوظبي ()2013
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الش��كل ( )21-1-4المعدل اليومي لتراكيز  PM10في محطة البريرات -إمارة
رأس الخيمة ()2013
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لوحظ من القراءات اليومية على مدار ال�سنوات �أن تراكيز
المواد الج�سيمية ذات القطر الأقل من  10ميكرون ترتفع في
�أ�شهر ال�صيف وتنخف�ض في باقي ا�شهر ال�سنة ،وذلك ب�سبب
ت�أثير الرياح المو�سمية التي تت�سبب في �إثارة العوا�صف المحملة
بالأتربة نظر ًا لكون الدولة تمتاز بمناخ �شبه �صحراوي جاف .كما
لوحظ �أي�ض ًا انخفا�ض م�ستوى قيا�س المواد الج�سيمية ذات القطر

الأقل من  10ميكرون في بع�ض المحطات خالل الأ�شهر التي
ترتفع فيها ن�سبة الرطوبة والموا�سم المطرية.
ويبين ال�شكل ( )22-1-4الن�سبة المئوية للأيام التي تجاوزت
فيها تراكيز المواد الج�سيمية ذات القطر الأقل من  10ميكرون
الحدود الوطنية الم�سموح بها خالل العام .2013

الش��كل ( :)22-1-4نس��بة ع��دد األي��ام الت��ي تج��اوزت فيها تراكي��ز المواد
الجس��يمية ذات القط��ر األق��ل م��ن  10ميك��رون ( )PM10للح��دود الوطنية
المسموح بها ()2013

تختلف م�صادر المواد الج�سيمية ذات القطر االقل من
ميكرون ،فقد تنتج عن الن�شاطات الب�شرية �أو من الم�صادر
الطبيعية .فدولة االمارات العربية المتحدة تتميز بموقع جغرافي
وطبيعة مناخ ي�سهمان في زيادة تراكيز المواد الج�سيمية ذات
الم�صدر الطبيعي ،حيث ت�سود الدولة معظم �أيام العام رياح
محملة بالغبار والأتربة من الدول المجاورة لدولة االمارات
العربية المتحدة .ففي درا�سة �سابقة �أعدت من قبل المركز
الوطني للأر�صاد الجوية والزالزل حددت ن�سب تدفق كتل الهواء
�إلى الدولة خالل ف�صلي ال�صيف (يوليو) وال�شتاء (يناير) خالل
الفترة  2002-2001عند مختلف الم�ستويات (1000،700،500
هكتو با�سكال) .ففي ف�صل ال�شتاء عند م�ستوى hPa 1000ات�ضح
�أن �أكبر تواتر لحاالت التدفق �إلى الدولة ي�أتي من �إيران بن�سبة
ت�صل �إلى  ،43%يليها الكتل الهوائية المتدفقة من المملكة العربية
10

ال�سعودية بن�سبة مقدرة ت�صل �إلى  ،21%ثم العراق بن�سبة مقدرة
ت�صل �إلى  14%حيث يكون المرتفع الجوي ال�سيبيري هو ال�سائد
عند ال�سطح خالل ف�صل ال�شتاء� .أما في خالل ف�صل ال�صيف
يكون المرتفع الجوي القادم من المحيط الهندي من الجنوب هو
ال�سائد فيدفع بالكتل الهوائية من جهة الجنوب الغربي نحو الدولة
مما ي�ؤدي �إلى تغير ن�سب تواتر هذه الرياح من م�صادرها.
�أما عند م�ستوى  700هكتو با�سكال ،فتكون المملكة العربية
ال�سعودية و �إيران والخليج العربي هم الم�صادر الرئي�سية
للكتل الهوائية و تقدر بـ ( 40%في ف�صل ال�شتاء 71% ،في
ف�صل ال�صيف) ،و عند م�ستوى  500هكتو با�سكال ،تكون الكتل
الهوائية المتدفقة على الدولة غالب ًا من جهة الغرب ممثلة عبر
�شمال �أفريقيا بن�سبة تقدر  ،37%ومن البحر المتو�سط بن�سبة
تقدر � 17%أثناء ال�شتاء� ،أما في ف�صل ال�صيف فيوجد تباين
123
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ال�شرقي وم�صدرها الهند وباك�ستان و�أفغان�ستان عبر �إيران وت�صل
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الن�سبة �إلى ( .35%الغبار -دولة الإمارات العربية المتحدة
 ،2011-2001المركز الوطني للأر�صاد الجوية والزالزل .)2011

الشكل ( :)23-1-4نسب تكرار تدفق الكتل الهوائية نحو دولة اإلمارات
العربية المتحدة على إرتفاعات مختلفة

(الغبار -دولة الإمارات العربية المتحدة  ،2011-2001المركز الوطني للأر�صاد الجوية والزالزل 2011
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.ذالم��واد الجس��يمة ذات القط��ر
األقل من  2.5ميكرون ()PM2.5
بد�أت بع�ض محطات الدولة بقيا�س المواد الج�سيمية ذات القطر
الأقل من  2.5ميكرون في منت�صف عام  .2012وتكمن �أهمية
ر�صد بيانات هذا الملوث بمدى ت�أثيره على �صحة الإن�سان والنظم
البيئية .وتو�ضح الأ�شكال ( )24-1-4وحتى ( )26-1-4المعدل
اليومي لتراكيز  PM2.5خالل العام  2013في بع�ض المحطات،

علم ًا ب�أنه ال توجد حدود وطنية للمواد الج�سيمية ذات القطر الأقل
من  2.5ميكرون ،لكن �إذا ما تم مقارنة معدل القراءات اليومية
بالحدود اليومية الم�سموح بها في وكالة حماية البيئة الأمريكية
( )35 µg/m3والحدود اليومية ال�سموح بها في االتحاد الأوروبي
( )25 µg/m3فيمكن و�صف التراكيز ب�أنها مرتفعة.
والجدير بالذكر �أنه يتم في الوقت الحالي العمل على درا�سة لو�ضع
معيار وطني للمواد الج�سيمة ذات القطر الأقل من  10ميكرون.

الش��كل ( )24-1-4المعدل اليومي لتراكي��ز  PM 2.5في محطة تالل اإلمارات-
إمارة دبي ()2013
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الش��كل ( :)25-1-4المع��دل اليوم��ي لتراكي��ز  PM 2.5ميك��رون ف��ي محطة
مصفح -إمارة أبوظبي ()2013
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الش��كل ( :)26-1-4المعدل اليومي لتراكي��ز  PM 2.5في محطة كلباء -إمارة
الشارقة ()2013
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تعتبر جودة الهواء �أحد �أولويات العمل البيئي بالدولة نظر ًا
الرتباطها ب�شكل مبا�شر ب�صحة الإن�سان والبيئة .ولهذا فقد
تطورت الجهود المبذولة للمحافظة على جودة الهواء والتقليل
من ن�سب تلوثه على الم�ستوين االتحادي والمحلي خالل ال�سنوات
الما�ضية  ،حيث تم تعزيز القدرات ،المادية والب�شرية ،في مجال

Jan

 7-1-4جهود الدول��ة في المحافظة
على جودة الهواء المحيط

الر�صد والمراقبة من خالل �شبكة وا�سعة من المحطات المنت�شرة
في كل �أرجاء الدولة� ،إذ يبلغ عدد محطات ر�صد نوعية الهواء
في الوقت الحالي  46محطة� ،إ�ضافة �إلى مجموعة من محطات
قيا�س الغبار المت�ساقط في مواقع �أن�شطة الك�سارات والمحاجر
وم�صانع الإ�سمنت .كما اهتمت الدولة بو�ضع الأطر الت�شريعية
الالزمة لخف�ض انبعاثات الملوثات بهدف تح�سين نوعية الهواء
ل�ضمان جودة حياة عالية في بيئة م�ستدامة.

وجلا فالغلا

قطاع النقل:
يعتبر قطاع النقل من القطاعات الرئي�سية الم�ؤثرة في نوعية
الهواء بالدولة ،وت�شكل االنبعاثات الناتجة عن هذا القطاع ن�سبة
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مهمة في مجمل انبعاثات غازات الدفيئة الم�سجلة في الدولة،
حيث �شكلت حوالي  24%عام  1994ثم انخف�ضت الى حوالي
 15%عام  2000قبل �أن تعاود االرتفاع الى حوالي  18%في عام
�( 2005أنظر الجدول (:)6-2-4

الج��دول ( )6-2-4انبعاثات قطاع النقل من غازات الدفيئة ومس��اهمتها من
مجمل انبعاثات الدولة
1994

2000

2005

انبعاثات قطاع النقل

17.683

17.515

29.128

االنبعاثات الكلية

74.436

119.885

161.134

الن�سبة المئوية لم�ساهمة قطاع النقل من مجمل االنبعاثات

23.7%

14.6%

18.1%

المرجع (تقارير البالغات الوطنية) ،االنبعاثات بالغيغا غرام

قامت الدولة بجهود كبيرة لخف�ض هذه االنبعاثات �شملت
االهتمام بتطوير �شبكة النقل الجماعي من خالل تحديث وزيادة
�أعداد حافالت نقل الركاب وتو�سيع رقعة تغطيتها بر�سوم رمزية،
مما �أدى الى زيادة عدد الم�ستخدمين لي�صل الى حوالي 330
�ألف م�ستخدم يومي ًا .كما تم ان�شاء �أول مترو لنقل الركاب في دبي
يخدم �أكثر من � 350ألف راكب يومي ًا.
وفي نف�س الوقت بد أ� العمل بتنفيذ م�شروع قطار االتحاد والذي
�سيغطي  1200كيلومتر ويت�ضمن عربات نقل للركاب وعربات
�شحن للب�ضائع ،ويربط مناطق الدولة بدء ًا من الغويفات في
�أق�صى الغرب �إلى الإمارات ال�شمالية مرور ًا بمدينتي العين وزايد
حتى حدود الدولة الغربية مع المملكة العربية ال�سعودية وال�شرقية
مع �سلطنة عمان.

مترو دبي
د�شن �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة – رئي�س مجل�س الوزراء – حاكم دبي المرحلة الأولى من
مترو دبي (الخط الأحمر) في  . 2009/9/9وا�ستمر العمل
بتطوير �شبكة المترو حيث تم �إنجاز العمل في المرحلة الثانية
(الخط الأخ�ضر) عام  2011فيما يجري العمل على ان�شاء
(الخط الأزرق) وتو�سعة الخط الأحمر لي�شمل مطار �آل مكتوم
الدولي و مدينة �أك�سبو .عند االنتهاء من م�شروع مترو دبي �سيكون
�إجمالي طول خطوط المترو  134كيلومترا ت�شمل  77محطة منها
 9محطات تحت الأر�ض ،ويقدر عدد م�ستخدمي مترو دبي حوالي
� 350ألف م�ستخدم يومي ًا.
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وجلا فالغلا

الشكل ( :)27-1-4إجمالي عدد ركاب رحالت مترو دبي (الخط األحمر واألخضر)
()2014-2009

ومن الم�شاريع الأخرى الهادفة لتقليل االنبعاثات من قطاع النقل
م�شروع ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في المركبات.
ولغايات تنفيذ هذا الم�شروع تم و�ضع وتطوير اللوائح الفنية
والموا�صفات القيا�سية الإماراتية و�أدلة العمل لم�شروع تحويل
ال�سيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الدولة ،حيث قامت �شركة
بترول �أبوظبي الوطنية للتوزيع (�أدنوك للتوزيع) بتحويل حوالي
 2900وا�سطة نقل من حافالت النقل الجماعي و�سيارات الأجرة
في �إمارة �أبوظبي وافتتاح  16محطة للتزود بالوقود .كما قامت
(موا�صالت الإمارات) بتحويل ما يزيد على  1600مركبة من
�سيارات الأجرة مختلفة الأنواع والأحجام للعمل على الغاز
الطبيعي ،ويجري العمل حاليا على �إدخال ال�سيارات الهجينة
(�سيارات تعمل على البنزين و الكهرباء معا) الى �سوق الإمارات.
وفيما يخ�ص تح�سين نوعية الوقود الم�ستخدم في قطاع النقل
�أ�صدر مجل�س الوزراء الخا�ص قرار ًا بتحديث الموا�صفات
القيا�سية الخا�صة بمنتج الديزل لتقليل ن�سبة احتوائه على
الكبريت من  500جزء في المليون �إلى  10جزء في المليون في
عام  ،2013الأمر الذي �سي�سهم في تقليل انبعاثات ثاني اك�سيد
الكبريت الناتجة عن محركات الديزل وبالتالي تح�سين نوعية
الهواء .وب�إقرار هذا ال�صنف الجديد من الديزل تكون الإمارات
العربية المتحدة �أول دولة في ال�شرق الأو�سط تعتمد هذا النوع من
الديزل وال�شكل رقم ( )27-1-4يبين ت�أثير هذه القرارات على
نوعية الهواء المحيط في احد المحطات .
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وجلا فالغلا

الش��كل رقم ( :)28-1-4المعدل الس��نوي لتراكيز غاز ثاني اكس��يد الكبريت
في محطة مدرسة خديجة -إمارة أبوظبي ()2012-2008

المرجع :وزارة البيئة والمياه

وفي مجال الرقابة على االنبعاثات ال�صادرة من المركبات فيتم
فح�ص كتل الملوثات الغازية المنبعثة من العادم ب�شكل �سنوي
وال يتم منح الترخي�ص للمركبات التي تتجاوز الحدود الق�صوى

المعتمدة للملوثات الغازية الم�سموح بها من العادم والتي يو�ضحها
الجدول ) )7-2-4والجدول (.)4-2-8

الج��دول ( )7-2-4الح��د األقصى للملوثات الغازية المس��موح بها من مركبات
الديزل
الملوث

مركبات بمحركات ديزل (غم/كيلو واط �ساعة)

�أول �أك�سيد الكربون

11.5

الهيدروكربونات

3.5

�أكا�سيد النيتروجين

18
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الج��دول ( )8-2-4الح��د األقص��ى للملوثات الغازية المس��موح به��ا المنبعثة
من ع��وادم المركبات بناء على كتلة المركبة للمركب��ات المزودة بمحركات
البنزين الخالي من الرصاص
الحدود الم�سموح بها
نوع المركبة

كتلة المركبة

مجموع الهيدروكربون
و�أكا�سيد النيتروجين

غاز �أول �أك�سيد الكربون
()g/km

�سيارات الركاب
المركبات التجارية

�إلى 3500

2.64

0.6

1250≤ Rm

3.264

1.164

1700≤ Rm<1250

6.204

1.68

Rm ≤3500<1700

8.28

2.04

كما يتم تناول الموا�ضيع البيئية في مناهج تدريب ال�سواقين
للتعامل الجيد مع المركبة ،و�ضرورة �إجراء ال�صيانة الدورية
للمركبات وربطه بتخفيف الكلف االقت�صادية وتقليل كمية
االنبعاثات.

في المجمع .ويخطط المجل�س الأعلى للطاقة بدبي �إلى الو�صول
بن�سبة الطاقة ال�شم�سية في مزيج الطاقة ب�إمارة دبي الى 1%
بحلول عام  2020والى  5%عام  .2030كما تبنى المجل�س
خيار الفحم النظيف لتعزيز �سيا�سة تنويع م�صادر الطاقة بدبي
م�ستهدف ًا الو�صول بن�سبة م�ساهمة الفحم النظيف والطاقة النووية
�إلى  24%بحلول عام .2030

يعتبر قطاع الطاقة اكبر القطاعات الم�ؤثرة في نوعية الهواء
بالدولة ،وذلك نظرا لكمية الوقود التي ت�ستخدم في القطاع،
وت�شكل االنبعاثات الناتجة عن هذا القطاع ن�سبة مهمة وكبيرة من
مجمل االنبعاثات ،حيث يعتبر قطاع الطاقة م�س�ؤو ًال عن انبعاث
 71%من مجمل انبعاثات غازات الدفيئة لعام  1994و  82%من
مجمل انبعاثات غازات الدفيئة لعام  2000و  77%من مجمل
انبعاثات عام .2005

�أما في مجال اال�ستفادة من طاقة الرياح فقد تم ان�شاء محطة
لتوليد الكهرباء النظيفة بوا�سطة طاقة الرياح في جزيرة �صير
بني يا�س ،حيث �ست�صل الطاقة الإنتاجية للمحطة عند اكتمالها
�إلى  30ميغاواط و�سيتم ربطها ب�شبكة كهرباء �إمارة �أبوظبي.

قطاع الطاقة:

وقد تبنت الدولة العديد من ال�سيا�سات واالجراءات التي تهدف
تقليل االنبعاثات ،ففي �إطار �سيا�سة تنويع م�صادر الطاقة ،تبنت
دولة االمارات خيار الطاقة المتجددة والنظيفة ،وتم افتتاح
محطة (�شم�س  )1في المنطقة الغربية ب�أبوظبي في �شهر مار�س
 2013بقدرة �إنتاجية ت�صل الى  100ميجاوات وهي �أول م�شاريع
الطاقة ال�شم�سية في دولة االمارات ،تالها افتتاح محطة نور 1
التي تبلغ طاقتها االنتاجية  100ميجاوات ،حيث تخطط �شركة
�أبوظبي لطاقة الم�ستقبل (م�صدر) للو�صول بن�سبة الطاقة
المتجددة في مزيج الطاقة الى  7%بحلول عام .2020
وفي �شهر �أكتوبر من نف�س العام افتتحت المرحلة الأولى من
مجمع ال�شيخ محمد بن را�شد للطاقة ال�شم�سية بقدرة �إنتاجية
تبلغ  13ميجاوات �ضمن خطة ت�ستهدف �إنتاج  1000ميجاوات
130

ومن الم�شاريع الكبرى على م�ستوى الدولة في مجال الطاقة
النظيفة م�شروع الإمارات في مجال الطاقة النووية .ي�ضم
الم�شروع  4محطات لإنتاج الطاقة النووية حيث بد�أ العمل فيه في
عام  ، 2012و�سيبد�أ الت�شغيل الفعلي للمحطة الأولى عام .2017
ومع اكتمال الم�شروع عام � ،2020ستوفر المحطات الأربع 25%
من انتاج الكهرباء على م�ستوى الدولة ،الأمر الذي �سيقلل من
انبعاثات الملوثات وتراكيز الملوثات في الهواء المحيط.
ومن الم�شاريع الهامة �أي�ضا في مجال الطاقة النظيفة م�شاريع
تحويل النفايات الى طاقة� ،إذ تم تد�شين �أول م�شروع لإنتاج
الكهرباء من غاز الميثان المتولد من مكب نفايات الق�صي�ص
ب�إمارة دبي في عام  2013بقدرة انتاجية ت�صل �إلى واحد
ميجاواط من الكهرباء.
كما عملت هيئة كهرباء ومياه دبي على م�شروعين كفيلين برفع
الكفاءة والقدرة الإنتاجية للطاقة و�إقالل االنبعاثات من خالل
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وجلا فالغلا

رفع كفاءة قدرة �أربعة توربينات غازية في �إنتاج الكهرباء عن
طريق تقنية االنظغاط الرطب ،وثالثة توربينات غازية �أخرى
عن طريق تقنية التبريد المركزي والتخزين الحراري لمداخل
الهواء.

 2-4تغير المناخ

ق�صيرة كالتغيرات اليومية في هطول االمطار وال�ضغط الجوي
ودرجة الحرارة واتجاه و�سرعة الرياح ،ف�إن المناخ ي�صف حالة
الطق�س على مدى عدد من ال�سنين في مكان معين.
وت�شير درا�سات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات
المناخية الى ان هذه التغيرات مرتبطة ب�شكل مبا�شر بزيادة
انبعاثات غازات الدفيئة والناتجة عن االن�شطة الب�شرية.

 1-2-4المقدمة

تعرف غازات الدفيئة بانها "تلك العنا�صر الغازية
المكونة للغالف الجوي الطبيعية والب�شرية الم�صدر
معا والتي تمت�ص اال�شعة دون الحمراء وتعيد بث هذه
اال�شعة".

يعرف تغير المناخ ب�أنه "تغيير في المناخ ويعزى ب�صورة
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة الى الن�شاط الب�شري الذي
يف�ضى الى تغير في تكوين الغالف الجوي العالمي والذي
يالحظ الى التقلب الطبيعي للمناخ وعلى فترات زمنية
مماثلة"

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�ش�أن تغير المناخ

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�ش�أن تغير المناخ
ال بد من التمييز بين الطق�س والمناخ ،ففي حين ي�صف الطق�س
كل ما يحدث في الهواء الخارجي في مكان ما خالل فترة زمنية

ولكل من هذه الغازات ت�أثير مختلف على ظاهرة التغير المناخي،
وقد اعطيت وحدة طن ثاني �أك�سيد الكربون المكافئ لتوحيد
ا�س�س القيا�س للمقارنات ،وقد �سميت قيمة هذه المقارنات
باالحترار العالمي .والجدول ( )8-2-4يبين مقارنة بين غازات
الدفيئة المختلفة ح�سب ت�أثيراتها على ظاهرة التغير المناخي:

الج��دول ( :)9-2-4مقارنة بين غازات الدفيئة المختلفة حس��ب تأثيراتها على
ظاهرة التغير المناخي
االحترار العالمي (طن ثاني اك�سيد كربون مكافيء)

ا�سم الغاز
ثاني اك�سيد الكربون

1

الميثان

25

اك�سيد النيتروز

298

الهيدروفلوروكربونات

14800 – 124

البيروفلوروكربونات

12200 – 7390

�ساد�س فلوريد الكبريت

22800

المرجع( :الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية ،التقرير التقييمي الرابع)

وفي �إطار الجهود العالمية المبذولة في مجال التغير المناخي
تم اعداد اتفاقية دولية متعددة الأطراف هي "اتفاقية الأمم
المتحدة الإطارية ب�ش�أن تغير المناخ" ،التي تهدف �إلى تثبيت
تراكيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي عند م�ستوى يحول
دون تغير خطير على البيئة نتيجة ن�شاطات االن�سان على النظام
البيئي .وقد �صادقت دولة االمارات على هذه االتفاقية في 29
دي�سمبر .1995

يعتبر اعداد تقارير وطنية حول الدول ،وت�سمى "البالغات
الوطنية"� ،أحد المتطلبات الأ�سا�سية لهذه االتفاقية .وت�شمل تقارير
البالغات الوطنية معلومات عن الظروف الوطنية واالجتماعية
والبيئية ،وح�ساب كميات و�أماكن انبعاثات وامت�صا�ص غازات
االحتبا�س الحراري ،والبيئات اله�شة في الدولة والتكيف مع �آثار
الظاهرة بالإ�ضافة الى �إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات
الدفيئة ،ويختتم التقرير بف�صل عن الخطط الوطنية التي
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ت�ساهم في التخفيف والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ.
والجدير بالذكر ب�أن عمليات جرد انبعاثات غازات الدفيئة تقوم
على �أ�سا�س م�صادر هذه االنبعاثات ،وهي قطاعات الطاقة-
العمليات ال�صناعية -المذيبات -التغير في ا�ستخدام الأرا�ضي
والغابات -الزراعة -النفايات.
�أما بروتوكول كيوتو المنبثق عن االتفاقية فقد حدد التزامات دول
المرفق االول (ال�صناعية) الواجب اتخاذها لخف�ض انبعاثاتها.
كما حدد البروتوكول �آليات مرنة تمكن الدول من تنفيذ م�شاريع

وجلا فالغلا

لخف�ض انبعاثاتها خارج حدودها ،وهي� :آلية التنمية النظيفة،
و�آلية التنفيذ الم�شترك ،و�آلية تجارة االنبعاثات .وقد �صادقت
دولة االمارات العربية المتحدة على بروتوكول كيوتو في 26
يناير،2005
وقد �أثبتت الدرا�سات العلمية المعدة من قبل الهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ ووكالة نا�سا االرتباط الوثيق بين
زيادة تراكيز غازات الدفيئة وارتفاع درجة الحرارة ،والتي
يو�ضحها ال�شكل (.)29-1-4

الشكل ( :)29-1-4االرتباط بين زيادة تراكيز غازات الدفيئة وارتفاع درجة حرارة

المرجع :وكالة نا�سا

 2-2-4تأثي��ر ظاه��رة االحتب��اس
الحراري:
ت�شير الدرا�سات �إلى العديد من االثار ال�سلبية المتوقعة لظاهرة
االحتبا�س الحراري في مقدمتها ارتفاع في درجات الحرارة
بالإ�ضافة الى تناق�ص في معدالت هطول االمطار .ومن المتوقع �أن
تمتد �آثار ظاهرة االحتبا�س الحراري لت�شمل نق�ص في كمية المياه
ونوعيتها في معظم المناطق القاحلة و�شبه القاحلة ،وانخفا�ض
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االنتاجية الزراعية في جميع المناطق المدارية و�شبة المدارية،
بالإ�ضافة الى زيادة حاالت الإ�صابة بالأوبئة والأمرا�ض المنقولة
في المناطق المدارية و�شبة المدارية ،مترافقة مع �ضرر مبا�شر
على النظم االيكولوجية والتنوع البيولوجي في هذه المناطق،
وتغيرات في الغابات والنظم البيئية االخرى ،بالإ�ضافة �إلى ت�أثر
�إمدادات الطاقة .كما �أن ارتفاع م�ستوى �سطح البحر المرتبط
بالزيادة المتوقعة في درجة الحرارة يمكن ان يغير مكان عي�ش
ع�شرات الماليين من النا�س في المناطق المنخف�ضة.

وجلا فالغلا

 3-2-4تنب��ؤات المنطق��ة (الخلي��ج
العربي):
ا�شار تقرير فريق العمل االول لإعداد تقرير التقييم الخام�س
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام  2013الى
التغيرات المناخية المتوقعة ،والتي ت�شمل:

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

درجة الحرارة:
تتنب�أ جميع النماذج بزيادة في المتو�سط ال�سنوي لدرجة حرارة
الهواء ال�سطحي بين  4-3درجات مئوية ،وقد لوحظت زيادة
�أعلى في متو�سط درجة حرارة الهواء ال�سطحي في ف�صل ال�صيف
(يونيو ويوليو واغ�سط�س).

الشكل ( )30-1-4المتوسط العالمي للتغير في درجة الحرارة السطحية

المرجع  :الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية

هطول االمطار:
تتنب أ� جميع النماذج بانخفا�ض في ن�سب هطول االمطار ولكن
هناك اختالفات وا�سعة بين هذه الن�سب ،ويبين تقرير البالغ
الوطني الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة ب�أنه من المتوقع
�أن ت�صبح ن�سب هطول الأمطار في عام  2050ما بين � 20%أقل
و� 10%أكثر من الم�ستويات الم�سجلة خالل الفترة ،1990 -1960
وبين � 45%أقل و� 22%أكثر بحلول عام .2100

 4-2-4التغيرات في درجة الحرارة
ومعدالت الهطول على مستوى الدولة
ت�شير تحاليل البيانات الخا�صة بدرجات الحرارة وهطول الأمطار
في المحطات التابعة للمركز الوطني للأر�صاد الجوية والزالزل
في مطارات الدولة المدرجة في �إ�صدار مجموعة االح�صاءات
البيئية  ،2012بوجود ارتفاع في درجات الحرارة ونق�ص في
كميات هطول الأمطار في جميع المحطات ،ويبين الجدول (-4
 )10-2وال�شكالن ( )32-1-4( )31-1-4التغير في درجات
الحرارة وكميات هطول االمطار في مطارات دولة الإمارات خالل
الأعوام .2013 -1975
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وجلا فالغلا
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الج��دول ( )10-2-4التغي��ر في درج��ات الح��رارة وكميات هط��ول االمطار في
مطارات الدولة ()2013-1975
التغير في درجات
الحرارة(درجة مئوية)

التغير في كمية هطول
الأمطار(مليمتر)

مطار �أبوظبي الدولي

1982

2013

2.3

- 80

مطار دبي الدولي

1975

2013

2.7

- 40

مطار ال�شارقة الدولي

1976

2013

1.8

- 60

مطار ر�أ�س الخيمة الدولي

1977

2013

1.5

- 70

مطار الفجيرة الدولي

1988

2013

0.6

- 120

مطار العين الدولي

1994

2013

0.6

- 60

المحطة

�سنوات الدرا�سة

األشكال ( :)31-1-4التغير في درجات الحرارة في محطات مطارات دولة اإلمارات
العربية المتحدة ()2013-1975
المعدل السنوي لدرجة الحرارة في محطة مطار أبوظبي الدولي
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وجلا فالغلا
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المعدل السنوي لدرجة الحرارة في محطة مطار دبي الدولي

المعدل السنوي لدرجة الحرارة في محطة مطار الشارقة الدولي
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المعدل السنوي لدرجة الحرارة في محطة مطار رأس الخيمة الدولي

المعدل السنوي لدرجة الحرارة في محطة مطار الفجيرة الدولي
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وجلا فالغلا
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المعدل السنوي لدرجة الحرارة في محطة مطار العين الدولي

االشكال ( :)32-1-4التغير في كمية هطول االمطار في محطات مطارات دولة
اإلمارات العربية المتحدة ()2013-1975
كمية هطول األمطار في محطة مطار أبوظبي الدولي
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كمية هطول األمطار في محطة مطار دبي الدولي

كمية هطول األمطار في محطة مطار الشارقة الدولي
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كمية هطول األمطار في محطة مطار رأس الخيمة الدولي

كمية هطول األمطار في محطة مطار الفجيرة الدولي

139

وجلا فالغلا

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

كمية هطول األمطار في محطة مطار العين الدولي

وت�شير بيانات الر�صد �إلى تزايد درجات الحرارة في مختلف
�أرجاء الإمارات� ،أكبرها في �إمارة دبي ،حيث تم ت�سجيل ارتفاع
في درجات الحرارة يقدر بـ  7.2درجة مئوية ،و�أقلها في �إمارة
الفجيرة ومدينة العين بنحو  6.0درجة مئوية� .أما بالن�سبة للتغير
في كمية هطول الأمطار ،ف�إن جميع المحطات قد �سجلت انخفا�ض ًا
في كمية هطول االمطار ،وذلك ح�سب اف�ضل خط ممثل للبيانات.
جميع هذه المتغيرات قد تعتبر �إ�شارات وا�ضحة للتغير المناخي
الحا�صل في الدولة ،مما يزيد من احتمالية ت�أثر الدولة بظواهر
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التغير المناخي على مدى ال�سنوات القادمة ،وعليه كان ال بد من
العمل على و�ضع الخطط والم�شاريع المنا�سبة لتخفيف اثار التغير
المناخي والتكيف معه.

 5-2-4تقارير البالغات الوطنية:
اعدت دولة االمارات العربية المتحدة ثالثة تقارير بالغات وطنية
وذلك للوفاء بالتزامها نحو االتفاقية االطارية للتغير المناخي،
وكان �آخرها عام .2013
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وجلا فالغلا

الجدول ( )11-2-4ملخص جرد انبعاثات غازات الدفيئة ()2005-2000-1994
كمية انبعاثات غازات الدفيئة (كيلو طن)
القطاع

الطاقة

ال�صناعة

الزراعة

ا�ستخدامات
الأرا�ضي

النفايات

المجموع

ال�سنوات

ثاني �أك�سيد
الكربون

الميثان

1994

60,246

396

5

2000

96,240

796

10

116,114

2005

128,824

1,011

0

153,833

1994

3,443

1

0

3,455

2000

6,466

0

0

6,466

2005

8,623

0

0

9,426

1994

0

48

2

1,777

2000

0

80

9

4,348

2005

0

75

8

3,976

1994

-4227

0

0

-4227

2000

-9665

0

0

-9665

2005

-13223

0

0

-13223

1994

0

108

0

2,552

2000

0

120

0

2,622

2005

0

339

0

7,122

1994

59,462

553

7

74,436

2000

93,041

997

19

119,885

2005

124,230

1,425

20

161,134

�أك�سيد النيتروز

ثاني �أك�سيد كربون
مكافئ
70,879

المرجع :تقارير البالغات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

جرد انبعاثات غازات الدفيئة بدولة االمارات العربية المتحدة:
�أجرت وزارة البيئة والمياه في عام  2013جرد ًا �شام ًال النبعاثات غازات الدفيئة في االمارات ال�شمالية .وقد تم دمج نتائج هذا الجرد بنتائج
الجرد الذي �سبق �إجرا�ؤه في كل من �أبوظبي ودبي .وبينت نتائج الدرا�سة كمية االنبعاثات من القطاعات المختلفة والتي يو�ضحها الجدول
(.)12-2-4
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الجدول ( )12-2-4دراس��ة حصر انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ()2013
القطاع

االنبعاثات ( كيلو طن ثاني اك�سيد كربون مكافىء)

الطاقة

135450

ال�صناعة

28988

الزراعة وا�ستخدامات الأرا�ضي

-3148

النفايات

11868

المجموع

173159

المرجع :تقرير جرد انبعاثات الغازات الم�سببة لالحتبا�س الحراري في دولة الإمارات العربية المتحدة – وزارة البيئة و المياه 2013 ،

وبالرغم من �أن مجمل انبعاثات غازات الدفيئة بين عامي 1994

و  2012قد ت�ضاعف مرتين ون�صف تقريب ًا (وهي زيادة تت�سق مع
الزيادة ال�سكانية التي ت�ضاعفت �أكثر من �أربع مرات خالل نف�س
الفترة) �إ ّال �أن معدل انبعاثات الفرد قد انخف�ض من  5.39طن
الى  6.20طن في نف�س الفترة.

 6-2-4االم��ارات العربي��ة المتح��دة
وجه��ود التخفي��ف م��ن انبعاث��ات
غازات الدفيئة:
تدرك حكومة دولة االمارات العربية المتحدة بان التخفيف في
�سياق تغيير المناخ هو تدخل ب�شري لتخفي�ض م�صادر غازات
الدفيئة او تعزيز م�صارف هذه الغازات ،ويعتقد ان �إمكانية
التخفيف كبيرة على الرغم من �أن �إجمالي انبعاثات غازات
الدفيئة في الدولة هو �صغير جد ُا من حيث القيمة المطلقة
بالمقارنة مع مجمل انبعاثات العالم.

أهداف التخفيف في االمارات العربية
المتحدة:
	•ت�شجيع الطاقة المتجددة وتح�سين كفاءة الطاقة في الدولة
لما لها من ت�أثير كبير على خف�ض انبعاثات غازات الدفيئة.
	•�إعداد ال�سيا�سات والأطر القانونية للطاقة المتجددة
وكفاءة الطاقة وتعزيز تطوير وتنفيذ وتطبيق الأنظمة
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الحالية ،وعلى �سبيل المثال ،معايير المباني الخ�ضراء.
	•�إعداد واعتماد اال�ستراتيجيات في قطاع النقل التي تعزز
كفاءة الطاقة ،و�إدخال و�سائط النقل الحديثة وت�سهيل نقل
التكنولوجيا الخا�صة بقطاع نقل منخف�ض الكربون.
	•�إدراج منظور تغير المناخ في �سيا�سات �إدارة النفايات
ال�صلبة والإدارة المتكاملة للموارد المائية وا�ستراتيجياتها
وخطط العمل المتعلقة بها.
	•تح�سين �إدارة الغابات والمراعي الطبيعية لزيادة قدرتها
على امت�صا�ص وتخزين غازات الدفيئة.
	•ت�شجيع الو�صول �إلى التمويل الوطني والدولي للطاقة
منخف�ضة الكربون ،والتكنولوجيا الخ�ضراء وم�شاريع
حماية البيئة.
	•ت�شجيع بحوث وتطوير التكنولوجيا ونقل تكنولوجيا تخفي�ض
انبعاث الغازات.
وقد �شاركت دولة االمارات العربية المتحدة في تنفيذ ما مجموعه
 14م�شروع ًا بهدف خف�ض انبعاثات غازات الدفيئة تحت مظلة
�آلية التنمية النظيفة .ويقدر الخف�ض الكلي ال�سنوي المتوقع لهذه
الم�شاريع بحدود مليون طن ثاني اك�سيد كربون مكافئ والجدول
( )13-2-4يبين تلك الم�شاريع.
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وجلا فالغلا

الج��دول ( :)13-2-4مش��اريع آلية التنمية النظيفة في دول��ة اإلمارات العربية
المتحدة (حتى )2013
تاريخ الت�سجيل

كمية خف�ض ثاني �أك�سيد
الكربون (طن ثاني �أك�سيد
كربون مكافئ)

 8يونيو 2009

15017

 11يوليو 2009

39759

� 13أغ�سط�س 2009

174800

4

م�شروع ا�سترداد الحرارة المهدرة في الطويلة _�أبوظبي

� 9أكتوبر 2009

119069

5

م�شروع ا�ضافة تجهيزات جديدة لتعزيز كفاءة ا�ستخدام الطاقة
والحد من ا�ستهالك وقود الغاز في �شركة �أبوظبي ل�صناعات الغاز
المحدودة (جا�سكو)

 25فبراير 2011

7771

6

م�شروع م�صابيح الفلوري�سنت المدمجة  -مركز دبي المتميز ل�ضبط
الكربون _دبي

� 3أغ�سط�س 2012

23686

7

توليد  10ميغاوات من الطاقة الكهرو�ضوئية

� 10أغ�سط�س 2012

12765

8

م�شروع الحارقات المتجددة ب�أفران ال�صهر في �شركة دبي
للألومنيوم

� 13سبتمبر 2012

9762

9

م�شروع ا�سترداد الحرارة المهدرة في �شركة ا�سمنت االتحاد بر�أ�س
الخيمة

� 21سبتمبر 2012

59361

10

م�شروع تبريد مداخل الهواء للتوربينات الغازية لمحطة جبل علي
التابعة لهيئة كهرباء و مياه دبي

 14نوفمبر 2012

26800

11

م�شروع جمع الغاز من مكب النفايات في دبي

 19نوفمبر 2012

268622

12

م�شروع �صير بني يا�س لطاقة الرياح في �أبوظبي

 17دي�سمبر 2012

19872

13

م�شروع نور  1في �أبوظبي

 24دي�سمبر 2012

63621

14

خف�ض الغاز المحترق با�ستخدام جهاز �ضغط الغاز في حقل �شاه في
�أبوظبي

 29دي�سمبر 2012

109142

ا�سم الم�شروع

1
2
3

م�شروع �شركة �أبوظبي لطاقة الم�ستقبل (م�صدر) لتوليد 10

ميغاوات من الطاقة ال�شم�سية
م�شروع تحويل الغاز الحيوي الناتج من مكبات النفايات �إلى طاقة
كهربائية في ر�أ�س الخيمة
م�شروع �أبوظبي للطاقة الحرارية ال�شم�سية في �شركة �أبوظبي لطاقة
الم�ستقبل (م�صدر)

المرجع :الموقع الإلكتروني لم�شاريع �آلية التنمية النظيفة – االتفاقية االطارية للتغير المناخي.2014 ،

بالإ�ضافة الى ذلك هناك العديد من الم�شاريع التي تم تنفيذها
في الدولة وخارجها بهدف خف�ض انبعاثات غازات الدفيئة ولم
يتم ت�سجيلها �ضمن م�شاريع �آلية التنمية النظيفة� ،إما ب�سبب �سعر

�شهادات الخف�ض القليلة ن�سبي ًا و�إما لطول الفترة الزمنية الالزمة
لت�سجيل الم�شروع والكلف المالية الم�صاحبة .
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وتجدر الإ�شارة في هذا ال�سياق الى �أن �شركة �أبوظبي لطاقة
الم�ستقبل (م�صدر) قامت بدرا�سة عن تقنية احتجاز وتخزين
الكربون ،وكيفية ا�ستخدام غاز ثاني �أك�سيد الكربون في عمليات
ا�ستخراج النفط ،وتعتبر هذه التقنية ذات منافع عديده للدول
التي ترتكز في اقت�صادها على النفط.

 7-2-4خيارات التكيف:
التكيف هو ا�ستجابة لتغير المناخ ت�ستهدف الحد من �سرعة ت�أثر
النظم الطبيعية لآثار تغير المناخ وزيادة قدرتها على التكيف.
ويمكن تمييز �أنواع مختلفة من التكيف منها اال�ستباقي ،والذاتي
والمبرمج.
	•التكيف اال�ستباقي :هو التكيف الذي يحدث قبل مالحظة
الت�أثيرات الناجمة عن تغير المناخ ويطلق علية اي�ضا ا�سم
التكيف التح�سبي.
	•التكيف الذاتي :هو التكيف الذي ال ي�شكل ا�ستجابة واعية
للمحفزات المناخية ،انما ي�أتي نتيجة لتغيرات ايكولوجية
تطر�أ على النظم الطبيعية او نتيجة تغيرات ال�سوق او
م�ستوى الرفاهية التي تطر�أ على النظم الب�شرية .وي�شار
اليه �أي�ضا بالتكيف التلقائي.
	•التكيف المبرمج :وهو التكيف الناجم عن قرار �سيا�سي
يتخذ عن ق�صد ويقوم على �إدراك تغير الظروف �أو و�شك
تغيرها ،و�ضرورة اتخاذ تدابير للعودة الى و�ضع مرجو �أو
الحفاظ علية �أو تحقيقه.
وقابلية التكيف هي قدرة نظام ما على التكيف مع تغير المناخ
(بما في ذلك تقلبية المناخ والظواهر المناخية المتطرفة) من
�أجل التخفيف من وط�أة الأ�ضرار المحتملة او اال�ستفادة من
الفر�ص المتاحة او الت�أقلم مع العواقب.
ويمثل التكيف مع تغير المناخ �أهمية خا�صة في البلدان النامية
باعتبارها االكثر تعر�ضا لآثار تغير المناخ ،فهو يمكن ان يقلل من
القابلية للت�أثير� ،سوا ًء على المدى الق�صير �أو على المدى الطويل،
و�سوف تكون هناك حاجة للتكيف على الم�ستويين الإقليمي
والمحلي للحد من الآثار ال�سلبية لتغير المناخ المتوقع والتباين
بغ�ض النظر عن حجم التخفيف الذي يتم اتخاذه .وعلى الرغم
من �أن هناك مجموعة وا�سعة من خيارات التكيف المتاحة ،ولكن
ال بد من �إجراء تكيف اكثر �شمو ًال من ذلك الذي يحدث الآن من
�أجل تقليل �سرعة الت�أثير بتغير المناخ في الم�ستقبل.
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وجلا فالغلا

االم��ارات العربية المتح��دة وقابلية
التأث��ر واآلث��ار المتوقع��ة وخي��ارات
التكيف مع تغير المناخ
تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة الت�أثيرات الخطيرة
المحتملة لتغير المناخ على الأنظمة البيئية الطبيعية والم�سطحات
المائية ،وعلى التنوع الحيوي وما ينتج عنه من اثار �سلبية على
الزراعة والأمن الغذائي وموارد المياه وال�صحة ،كذلك البنية
التحتية العامة والتجمعات ال�سكانية الب�شرية والإطار االقت�صادي
االجتماعي ،لذا يجب اتخاذ اجراءات للتكيف بهدف �ضمان عدم
تدهور النظم االقت�صادية االجتماعية والطبيعية في الدولة من
ت�أثيرات تغير المناخ.

أه��داف التكيف مع تغير المناخ في
دولة االمارات العربية المتحدة:
	•زيادة المعرفة العلمية بقابلية الت�أثر بتغير المناخ و�آثاره
على قطاعات المياه واالنتاج الغذائي /الزراعي وال�صحة
والتنوع الحيوي والت�صحر والقطاعات االخرى ذات
ال�صلة ،مع اعتبار �أن قطاع المياه والزراعة من القطاعات
الرئي�سية .وي�شمل ذلك زيادة المعرفة بكيفية الربط بين
التكيف مع تغير المناخ ومخاطر الكوارث.
	•تطوير القدرات الوطنية والإقليمية لمعالجة مخاطر تغير
المناخ.
	•�إعداد ا�ستراتيجيات تكيف لجميع القطاعات القابلة للت�أثر
والعمل نحو �إدماج /و�سد ثغرات ق�ضايا تغير المناخ في
�سيا�سات وا�ستراتيجيات وخطط عمل التكيف نظر ًا للعالقة
المو�ضوعية القوية بينها ،وكذلك تعزيز الإطار الم�ؤ�س�سي
الوطني مع التركيز على المجموعة البحثية لتغير المناخ.
ويتم العمل حاليا على �إعداد ا�ستراتيجية دولة االمارات في مجال
التغير المناخي حيث �ستتطرق اال�ستراتيجية الى ق�ضية التكيف
مع �آثار تغير المناخ وخيارات التخفيف من انبعاثات غازات
الدفيئة.
بالإ�ضافة الى ذلك عملت هيئة البيئة � -أبوظبي على �إعداد
ا�ستراتيجية لتغير المناخ في �إمارة �أبوظبي ،حيث قامت الهيئة
بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية بهدف و�ضع ال�سيا�سات،
وتنظيم وتنفيذ العمليات المتعلقة بتغير المناخ في الإمارة ،لت�صل
�إلى و�ضع ا�ستراتيجية وخطة عمل رفيعة الم�ستوى بهدف الحد من
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�آثار التغير المناخي والتكيف معه للأعوام .2018 -2014
وت�ضمنت اال�ستراتيجية تطوير قطاع المرافق العامة والطاقة،
والتحول نحو طاقة تتميز بانخفا�ض االنبعاثات الكربونية ،و�إدارة
فعالة للطلب على الطاقة� ،إ�ضافة الى تطوير واالنتقال نحو
�شبكات نقل تتميز بانبعاثات كربونية منخف�ضة ،بالإ�ضافة �إلى
االنتقال نحو �أبنية وبنى تحتية خ�ضراء مع ال�صناعات الخ�ضراء.
(ا�ستراتيجية خم�سية لمواجهة تغير المناخ في �أبوظبي.)2013 ،

 3-4األوزون:
الأوزون هو غاز طبيعي موجود في الغالف الجوي  ،كل جزيء
من غاز االوزون يحتوي على ثالث ذرات من االك�سجين ويرمز له
كيميائي ًا (.)O3

 1-3-4المقدمة
يعتبر الأوزون من الغازات الملوثة للهواء في حال زيادة تراكيزه
على �سطح الكرة االر�ضية ،لذا تتم مراقبته ب�صورة دورية للت�أكد
من بقائه �ضمن الحدود الم�سموح بها � ،أما في حالة وجوده في
طبقات الجو العليا (ال�ستراتو�سفير :من  10الى  40كيلو متر فوق
�سطح االر�ض) فوجوده �ضروري لغاية حماية الكرة الأر�ضية من
الجزء ال�ضار من الأ�شعة فوق البنف�سجية ال�صادرة من ال�شم�س،
حيث �أن ازدياد كمية الأ�شعة على �سطح الأر�ض ت�شكل �ضرر ًا
بالغ ًا على مختلف �أ�شكال الحياة عن طريق زيادة ن�سب اال�صابة
ب�سرطان الجلد ،وخلل بالموروثات الجينية .ويقا�س تركيز الأوزون
في الجو بجهاز ي�سمى مقيا�س دوب�سون للتحليل ال�ضوئي ويعمل
على تحليل طيف �ضوء ال�شم�س وقوة ظهور خطوط الطيف التي
ي�شكلها غاز الأوزون..
وعلى الرغم من �أن اكت�شاف ثقب الأوزون يرجع �إلى ال�سبعينات
من القرن الما�ضي �إال �أنه بلغ �أوج خطورته في عام  ،1985عندما
�أعلن العلماء �أن الأر�ض فقدت  50%من غاز الأوزون ،وكان جنوب
الأرجنتين هو �أكثر مناطق العالم ت�أثر ًا بمخاطره.
وعبر عقود طويلة كانت عدة عوامل ب�شرية وطبيعية كالأعا�صير
والن�شاط ال�شم�سي �سبب ًا وراء ت�آكل طبقة الأوزون ،ويرجح
العلماء �أن �سبب ن�ضوب طبقة الأوزون في الجزء ال�شمالي من
الكرة الأر�ضية يرجع �إلى عوامل طبيعية كالأعا�صير والن�شاط
ال�شم�سي .وتعتبر االنفجارات البركانية هي الم�س�ؤول الأول في
الطبيعة عن ت�آكل طبقة الأوزون� .أما العوامل الب�شرية فيتمثل
�أهمها في اال�ستخدام الوا�سع لمركبات الكلوروفلوركربون ،وهي
مواد ع�ضوية تدخل في العديد من ال�صناعات ولها ا�ستخدامات
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وا�سعة ،فهي ت�ستخدم في �أجهزة التبريد والتكييف المنزلية
والتجارية وال�صناعية و�أجهزة التكييف المركزية ،وفى �أجهزة
تكييف ال�سيارات والثالجات ،وفي تطبيقات العزل الحراري،
وفي العبوات المكافحة للحريق ومبيدات الح�شرات والأدوات
الم�ستخدمة في ت�صفيف ال�شعر ومزيالت الروائح وغيرها من
م�ستح�ضرات التجميل.
�صاحب اكت�شاف ثقب الأوزون مخاوف علمية من �آثاره على كل
�أ�شكال الحياة� ،إذ يحذر �أحد التقارير العلمية ال�صادرة عن ق�سم
مراقبة المناخ بوكالة نا�سا عام  1995من �أن ات�ساع ثقب الأوزون
وزيادة م�ساحة الأ�شعة فوق البنف�سجية النافذة �إلى الأر�ض من
�ش�أنه الت�أثير في جهاز مناعة الإن�سان والإ�ضرار بالعيون وارتفاع
حاالت الإ�صابة ب�سرطان الجلد� ،إ�ضافة �إلى حدوث ال�شيخوخة
المبكرة وت�سمم الدم .
�أما بالن�سبة للنباتات فثبت �أن تعر�ضها لهذه الأ�شعة ي�ؤدي �إلى
خف�ض قدرتها الإنتاجية مما يهدد الأمن الغذائي على الأر�ض،
في حين �أن الحيوانات هي الأقل ت�أثر ًا لأنها تمتاز بوجود ال�شعر
�أو الري�ش الذي يغطي ج�سدها ،وبالتالي فهي �أقل عر�ضه للإ�صابة
ب�سرطان الجلد ،ولكن عندما تتعر�ض لكمية �إ�شعاع مرتفعة ف�إنها
تعاني من �إ�صابات بالعيون وبع�ض التغييرات الجينية� .أما �أقل
الكائنات الحية ت�أثر ًا بالإ�شعاع فهي العوالق النباتية واليرقات،
ويعتقد العلماء �أن الأحياء المائية هي �أكثر �أمان ًا من غيرها نتيجة
لوجودها داخل الماء.
وتولت مهمة قيا�س م�ستوى ات�ساع �أو انكما�ش طبقة الأوزون ثالثة
�أقمار �صناعية وثالث محطات �أر�ضية �أهمها محطة الإدارة
الوطنية لدرا�سة المحيطات والغالف الجوي ،و�أ�شارت �أحدث
ال�صور الملتقطة �إلى حدوث انكما�ش ملحوظ في حجم الثقب
يعزى �إلى التزام الدول الأطراف لبروتوكول مونتريال وبخا�صة
الدول ال�صناعية الكبرى التي امتنعت عن ا�ستخدام الر�شا�شات
مثل المبيدات الح�شرية والتي تحتوي على الكلوروفلوركربون .
وذكر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي �أن طبقة الأوزون
�ستتعافى �إلى حد كبير بحلول منت�صف القرن بف�ضل الجهود
الدولية التي بذلتها الدول.

 2-3-4االتفاقيات الدولية
اتفاقية فينا لحماية طبقة االوزون
بعد هذا االكت�شاف العلمي الهام حول ت�أكل طبقة االوزون تداعت
الدول ل�صياغة اتفاقية دولية تعنى بحماية طبقة االوزون عام
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 1985في العا�صمة النم�ساوية (فيينا) وتعرف با�سم (اتفاقية
فيينا لحماية طبقة الأوزون) .وتهدف االتفاقية �إلى التخل�ص
التدريجي من المواد الم�ستنفذة لطبقة االوزون ،ونقل التكنولوجيا
ال�سليمة بيئي ًا ،وتعزيز الوعي لدى كافة �شرائح المجتمع ب�أهمية
المحافظة على طبقة االوزون

برتوك��ول مونتري��ال بش��أن المواد
المستنفدة لطبقة األوزون
معاهدة دولية تهدف لحماية طبقة الأوزون من خالل التخل�ص
التدريجي من �إنتاج عدد من المواد التي يعتقد �أنها م�س�ؤولة
عن ن�ضوب طبقة الأوزون .وقد مر البروتوكول ب�أربعة تعديالت
(تعديل لندن  ،1990تعديل كوبنهاجن  ،1992تعديل مونتريال
 ،1997تعديل بكين  .)1999ويعتبر بروتوكول مونتريال من �أنجح
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االتفاقيات البيئية حيث نجح في ح�شد جهود دول العالم للو�صول
الى الهدف النهائي والقا�ضي بعودة طبقة االوزون �إلى ما كانت
عليه.

شروط وأهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول الى الحد من ا�ستخدام المواد التي ثبت �أنها
تلعب دورا في ا�ستنفاد طبقة الأوزون ،وهي المواد التي تحوي
الكلور والبروم .وبموجب البروتوكول فقد تم اعتماد جدول
زمني للخف�ض التدريجي والتخل�ص التام من �إنتاج وا�ستخدام
كل مجموعة من المواد الخا�ضعة للرقابة ،حيث تم االتفاق على
�سل�سلة من القيود التدريجية على ا�ستخدام و�إنتاج مركبات
الكلوروفلوروكربون والمو�ضحة بالجدول (:)14-2-4

الج��دول ( )14-2-4الم��واد الخاضع��ة للرقاب��ة بموجب بروتوك��ول مونتريال
وتعديالته والتخلص التدريجي منها (دول المادة )5
الملحق

المادة

برنامج التخفي�ض

مركبات الكلوروفلوروكربونات (المجموعة :)1

(�أ) التجميد 1999/7/1 :

,CFC 11, CFC 12, CFC 113
CFC 114 , CFC 115

الملحق �أ

الهالونات
(المجموعـة :)2
هالون 1211
هالون 1301
هالون 2402
مركبات الكلوروفلوروكربونات
(المجموعة :)1
,CFC 13, CFC 111, CFC 112
CFC 211 , CFC 212, CFC 213, CFC 214, CFC

(ال يتعدى متو�سط فترة الأ�سا�س من )1997-1995
(ب) 2005/1/1 : 50%
(ج) 2007/1/1 : 85%
(د) 2010/1/1 : 100%
التجميد 2002/1/ 1 :

(�أ)
(ال يتعدى متو�سط فترة الأ�سا�س من )1997-1995
(ب) 2005/1/1 : 50%
(ج) 2010/1/1 : 100%
(�أ)
(ب) 2007/1/1 : 85%
(ج) 2010/1/1 : 100%
2003/1/1 : 20%

215, CFC 216 , CFC 217

الملحق ب

رابع كلوريد الكربون
(المجموعة :)2
ثالثي كلورااليثان –1.1.1

(كلوروفورم الميثيل)
(المجموعة :)3
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(�أ)
(ب) 2010/1/1 :100%
(�أ) التجميد 2003/1/1 :
(ب) 2005/1/1 : 30%
(ج) 2010/1/1 : 70%
(د) 2015/1/1 :100%
2005/1/ 1 : 85%
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الملحق
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المادة

مركبات الهيدروكلوروفلوروكربونات
(المجموعة :)1
الملحق ج
مركبات الهيدروبروموفلوروكربونات
(المجموعة :)2
برموكلوروميثان
(المجموعة :)3
الملحق هـ

بروميد الميثيل

المرجع :بروتوكول مونتريال

�أما بخ�صو�ص مركبات الكربون الهيدروكلوروفلورية ،الأقل
ن�شاطا ،فقد تم اعتماد �سنة  2013لتجميد �إنتاجها وا�ستهالكها
عند م�ستوى �سنة الإ�سا�س  2010/2009على �أن يبد�أ الخف�ض
التدريجي لها مع بداية عام  2015وي�ستمر لحين التخل�ص
التام منها في عام  .2040مع الإ�شارة الى �أن وجود ا�ستثناءات
لبع�ض اال�ستخدامات الأ�سا�سية لهذه المركبات والتي لم يعثر لها
على بدائل مقبولة ،ومنها على �سبيل المثال �أجهزة اال�ستن�شاق
بالجرعات المقننة والم�ستخدمة لعالج الربو وغيرها من
الم�شاكل في الجهاز التنف�سي �أو في �أنظمة �إخماد الحرائق
الهالونية الم�ستخدمة في الطائرات والغوا�صات.
والمعروف �أن ال ُمر ّكبات الهيدروكلوروفلوروكربونية ،هي مركبات
انتقالية تحل محل المركبات الكلوروفلوروكربونية ،والم�ستخدمة
كمواد للتبريد وكمذيبات وو�سائط نفخ لت�صنيع اللدائن الرغوية
مثل اال�سفنج ومطافئ الحرائق.

 4-3-4جهود دول��ة االمارات العربية
المتح��دة ف��ي مج��ال حماي��ة طبقة
االوزون:
ان�ضمت دولة االمارات العربية المتحدة �إلى اتفاقية فيينا لحماية
طبقة الأوزون و�إلى بروتوكول مونتريال ب�ش�أن المواد الم�ستنفدة
لطبقة الأوزون في  22دي�سمبر من عام  ،1989وان�ضمت كذلك
�إلى تعديالت بروتوكول مونتريال الأربعة في  16فبراير .2005

برنامج التخفي�ض
(�أ) التجميد 2013/1/1 :
(ال يتعدى متو�سط فترة الأ�سا�س من )2010 - 2009
(ب) 2015/1/1 :10%
(ج) 2020/1/1 : 35%
(د) 2025/1/1 : 67.5%
(ج) 2030/1/1 : 97.5%
(هـ) 2040/1/1 : 100%
1996/1/1 :100%
2002/1/1 :100%

(�أ) التجميد :
(ب) : 20%
(ج) : 100%

2002/1/ 1
2005/1/1
2015/1/1

وفي �إطار الوفاء بالتزاماتها في االتفاقية والبروتوكول قامت دولة
االمارات العربية المتحدة بالعديد من الجهود حيث تم التخل�ص
من ا�ستهالك مجموعة الكلوروفلوروكربون والهالونات والميثيل
برومايد بحلول عام  2010محققة بذلك متطلبات البروتوكول،
وذلك عن طريق تنفيذ برنامج وطني ت�ضمن و�ضع �إجراءات
لتنظيم ا�ستيراد وتداول تلك المواد وح�صر كافة ال�شركات
العاملة في هذا المجال وتحديد ح�ص�ص �سنوية لها روعي من
خالل تحديدها تحقيق الخف�ض التدريجي للكميات الم�ستوردة
و�صو ًال �إلى الحظر الكلي ،حيث تم خف�ض الكميات الم�ستوردة �إلى
الن�صف في عام  2005ثم �إلى  85في المائة بحلول عام 2007
و�إلى  100في المائة في عام .2010
وفي �إطار هذا البرنامج اهتمت الدولة بالت�صدي لعمليات االتجار
غير الم�شروع بالمواد الم�ستنزفة لطبقة الأوزون ،وت�شجيع م�شاركة
القطاع الخا�ص في ا�سترجاع وتدوير غازات التبريد الم�ستخدمة
في الدولة وفق �شروط و�ضوابط محددة ت�ضمن توافق العمليات
والأن�شطة التي تقوم بها تلك ال�شركات مع بروتوكول مونتريال.
وقد تزامن ذلك مع تنفيذ مجموعة متنوعة من الخطط والبرامج
والأن�شطة المتعلقة بتوعية المن�ش�آت العاملة بالقطاع ال�صناعي
و�أفراد المجتمع بالآثار ال�سلبية على �صحة الإن�سان والنظم البيئية
الناجمة عن ا�ستنزاف طبقة الأوزون.
يو�ضح الجدول ( )15-2-4ا�ستهالك الدولة من المواد
الم�ستنفدة لطبقة االوزون ح�سب المجموعة للأعوام -1995
.2011
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الجدول ( )15-2-4االستهالك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة من المواد
المستنفدة لطبقة االوزون حسب المجموعة ()2011-1995
اال�ستهالك ح�سب المجموعة (طن من قدرة المواد الكامنة ال�ستنزاف الأوزون)
ال�سنة

مجموعة
الكلوروفلوروكربون
()CFCs

() Halon

()HCFCs

()methyl Bromide

1995

513.8

147.8

55.8

0

1996

511.2

34.0

61.2

9.6

1997

562.8

44.4

86.2

19.2

1998

737.4

51.3

68.1

0

1999

529.2

49.0

92.8

0

2000

476.2

44.2

105.4

0

2001

423.4

39.4

174.7

0

2002

370.4

34.6

219.2

0

2003

317.5

29.8

264.7

0

2004

291.0

26.9

327.4

0

2005

264.6

25.0

369.8

0

2006

132.3

12.3

396.5

0

2007

79.4

7.4

426.0

0

2008

52.9

4.9

502.9

0

2009

26.5

2.5

930.5

0

2010

0

0

583.6

0

2011

0

0

641.8

0

2012

0

0

692.6

529.3

75.4

557.1

اال�ستهالك
المرجعي
المرجع  :المركز الوطني لالح�صاء.
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الشكل رقم ( :)33-1-4االس��تهالك من مجموعات المواد المستنفدة لألوزون
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ()2012-1986

المرجع  :المركز الوطني لالح�صاء.

اما بالن�سبة لمركبات مجموعة الهيدروكلوروفلوروكربون ،فتعمل
الدولة على التخل�ص التام من ا�ستهالك هذه المركبات بحلول
عام  2040وفق البرنامج الزمني الذي �أقره م�ؤتمر الدول
الأطراف في بروتوكول مونتريال ،حيث تم تجميد ا�ستهالك
المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2013عند م�ستوى
�سنة الأ�سا�س  2010 / 2009تمهيد ًا لخف�ضها ب�صورة تدريجية
حتى موعد الحظر النهائي في عام .2040
وحدد القرار التنظيمي الذي �أ�صدرته وزارة البيئة والمياه في
عام  2012المواد التي �ستخ�ضع للخف�ض التدريجي والبرنامج
المرحلي للخف�ض ،و�إلزام جميع ال�شركات الم�ستوردة لتلك
المركبات بالت�سجيل لدى الوزارة ،وبعدم تجاوز الح�ص�ص
المحدد لها ،وبتقديم اح�صائيات ن�صف �سنوية للوزارة عن

الكميات الم�ستوردة وحركة تداولها ،بالإ�ضافة �إلى حظر ا�ستيراد
�أو �إعادة ت�صدير �أي من المركبات المن�صو�ص عليها بالقرار دون
الح�صول على ت�صريح من قبل وزارة البيئة والمياه ،وذلك ابتدا ًء
من .2013/1/1
وفي نف�س ال�سياق اعتمد مجل�س الوزراء النظام الوطني الخا�ص
بالمواد الم�ستنفدة لطبقة االوزون .وقد �أخ�ضع النظام كافة
الأجهزة والمعدات والمنتجات التي ت�ستخدم فيها المواد
الم�ستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر ا�ستيراد الم�ستعمل
منها .كما حظر النظام ا�ستيراد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير
المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون الخا�ضعة للرقابة من والى
الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
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 1-5المقدمة
تعد �إدارة الموارد المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة
من الموا�ضيع الهامة جد ًا والمعقدة في الآن نف�سه ،وذلك لندرة
موارد المياه الطبيعية المتجددة ،و�صعوبة �إحداث توازن بين
العر�ض والطلب دون اللجوء �إلى الم�صادر المائية غير التقليدية،
�إ�ضافة �إلى تعدد الجهات المعنية بالموارد المائية ،حيث تتم
�إدارتها على الم�ستوى المحلي لكل �إمارة ومن قبل �أكثر من جهة.
وتعمل وزارة البيئة والمياه بالإ�ضافة �إلى وزارة الطاقة على �إدارة
موارد المياه على الم�ستوى االتحادي ،وذلك من خالل التن�سيق
مع جميع الجهات والهيئات االتحادية والمحلية من �أجل تعزيز
التنمية الم�ستدامة للموارد المائية والمحافظة عليها وتحقيق
ا�ستدامة الأمن المائي للدولة وب�شكل �شمولي.
تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة على �أربعة موارد رئي�سية
للمياه هي :المياه ال�سطحية والمياه الجوفية ومياه البحر المحالة
ومياه ال�صرف ال�صحي المعالجة ،و لكن موارد المياه ال�سطحية
ت�شكل ن�سبة �ضئيلة جد ًا ال تتجاوز  1%من الموارد المائية المتاحة.
وعلى الرغم من محدودية الموارد المائية الطبيعية مقارنة بالنمو
ال�سكاني واالقت�صادي ،ف�إنه يمكن القول ب�شكل عام �أن القطاعات
تعان في �أي مرحلة
الحيوية الم�ستفيدة من الموارد المائية لم ِ
من المراحل من نق�ص في الموارد المائية الالزمة لمواجهة
متطلباتها ،ويعود ذلك في الأ�سا�س �إلى الجهود التي بذلتها

الدولة وال زالت في �سبيل توفير المتطلبات المائية المتزايدة،
وذلك من خالل اال�ستثمار في �إن�شاء وتطوير محطات تحلية مياه
البحر ،التي توفر حوالي  98%من المياه الم�ستهلكة في القطاع
البلدي ،حيث تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث
في تحلية المياه عالمي ًا .ا�ضافة الى الجهود المبذولة في ان�شاء
محطات معالجة مياه ال�صرف ال�صحي واعادة ا�ستخدام المياه
المعالجة الناتجة ب�شكل ّامن بح�سب المعايير البيئية المحلية
والدولية.
وتتعر�ض الموارد المائية في الدولة �إلى مجموعتين من العوامل
ال�ضاغطة ،ت�ضم المجموعة الأولى العوامل الطبيعية المت�صلة
بالمناخ الجاف وطبيعة الأر�ض التي تحد من اال�ستفادة من مياه
الأمطار القليلة �أ�ص ًال في تغذية المخزون الجوفي من المياه.
�أما المجموعة الثانية من العوامل ال�ضاغطة فت�شمل العوامل
المرتبطة بالأن�شطة الب�شرية والتنموية مثل :التو�سع الح�ضري،
والزراعة ،وال�صناعة والن�شاط التجاري وال�سياحي .وقد �أدى
العجز بين كمية التغذية (الوارد) واال�ستهالك (المن�صرف)
من مياه الخزان الجوفي �إلى مجموعة من الآثار� ،أهمها انخفا�ض
في م�ستوى من�سوب المياه الجوفية ،وارتفاع في ن�سبة ملوحة مياه
الكثير من الآبار ،وتداخل المياه الجوفية العذبة مع مياه البحر
وجفاف بع�ض الآبار جفاف ًا كلي ًا.
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الشكل ( :)1-1-5تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية

وتتم �إدارة م�صادر المياه في الدولة من ناحية االمداد (العر�ض)
وتخ�صي�ص اال�ستخدامات (الطلب) من قبل ال�سلطات المحلية
المخت�صة �ضمن منظومة م�ؤ�س�سية متباينة.
وتخت�ص هيئات الماء والكهرباء ب�إدارة االمداد المائي
للقطاع البلدي ،الذي ي�شمل اال�ستخدامات المنزلية والتجارية
وال�صناعية ،فيما تقوم هيئات البيئة والبلديات المحلية ب�إدارة
موارد المياه الطبيعية ،الجوفية وال�سطحية ،على م�ستوى االمارة،
وتتراوح ملكية الم�ؤ�س�سات العاملة في مجال انتاج و توزيع المياه
في القطاع البلدي بين الملكية الكاملة للحكومة� ،إلى الملكية
الم�شتركة بين القطاع الخا�ص والقطاع العام� ،أو الملكية الخا�صة
بامتياز .وتعتبر وزارة البيئة والمياه ال�سلطة المعنية على الم�ستوى
االتحادي بو�ضع وتن�سيق ال�سيا�سات والخطط اال�ستراتيجية للمياه،
وو�ضع المعايير الوطنية لال�ستخدام ،والتمثيل الدولي فيما يتعلق
بموا�ضيع المياه ،وتن�سيق االن�شطة بين مختلف �إمارات الدولة ومع
الم�ؤ�س�سات االتحادية االخرى مثل وزارة الأ�شغال العامة ووزارة
الطاقة وهيئة الإمارات للموا�صفات والمقايي�س.
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 2-5الطلب على الموارد المائية
يعتبر القطاع الزراعي ،الذي ي�شمل الزراعة االنتاجية والتجميلية
والغابات ،هو الم�ستهلك الأكبر للمياه ( ،)57%ويعتمد هذا
القطاع على المياه الجوفية ب�شكل رئي�سي ومياه ال�صرف ال�صحي
المعالجة  ،بينما ي�ستهلك القطاع البلدي (المنزلي و ال�صناعي
والتجاري) حوالي  ،43%ويعتمد على تحلية مياه البحر.
ويت�أثر الطلب على المياه في الدولة بالنمو ال�سكاني وارتفاع
م�ستوى المعي�شة والتو�سع في االن�شطة االقت�صادية والزراعية.
ويقدر الطلب الإجمالي الحالي على المياه في الدولة بحوالي 2.4
مليار متر مكعب في ال�سنة ،تتم تغطيته من موارد المياه الجوفية
ومياه البحر المحالة و�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي
المعالجة .ويبين ال�شكل ( )2-1-5الن�سب المئوية للطلب على
الموارد المائية من قبل القطاعات الرئي�سية الم�ستهلكة.
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الش��كل رق��م ( :)2-1-5الطلب على المي��اه من قبل القطاعات المس��تهلكة
للمياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة

المرجع :وزارة البيئة والمياه ،تقديرات ادارة الموارد المائية

ويتوزع ا�ستهالك المياه في الدولة على قطاعين رئي�سيين هما:

ثانيا :القطاع البلدي

اوال :قطاع الزراعة

فيما يتعلق بالمياه ،ف�إن القطاع البلدي ي�شمل الوحدات ال�سكنية
والتجارية والمن�ش�آت ال�صناعية والترفيهية وما في حكمها .ويعتبر
النمو ال�سكاني �أحد �أهم ال�ضغوطات التي تواجه الموارد المائية،
حيث زاد عدد ال�سكان من حوالي ن�صف مليون ن�سمة عام 1975
�إلى حوالي  4ماليين ن�سمة في عام  ،2005ثم ت�ضاعف لي�صل
�إلى  26.8مليون ن�سمة في عام  .2010وقد �أدى النمو ال�سكاني،
الذي ترافق مع نمو اقت�صادي مماثل وارتفاع م�ستويات الدخل،
�إلى زيادة الطلب على المياه العذبة ،حيث نما الطلب على المياه
من  38مليون متر مكعب في عام � 1975إلى  1747مليون متر
مكعب في عام ( 2010حوالي � 3أ�ضعاف الزيادة ال�سكانية) .وكما
هو الحال في القطاع الزراعي ،يلعب اال�ستهالك المفرط للمياه
في القطاع البلدي ،دور ًا مهم ًا في زيادة ال�ضغوط التي تتعر�ض لها
الموارد المائية العذبة في الدولة ،وت�شير التقديرات �إلى �أن معدل
ا�ستهالك الفرد اليومي على م�ستوى الدولة من المياه يبلغ حوالي
 364لتر ًا ،وهو معدل مرتفع للغاية مقارنة بالمعدل العالمي الذي
يبلغ  200لتر ًا للفرد في اليوم.

نما القطاع الزراعي ب�صورة كبيرة في العقود الأربعة الما�ضية.
وقد قابل هذه الزيادة في م�ساحة الأرا�ضي الزراعية زيادة مماثلة
في الطلب على المياه الجوفية والمياه المعالجة .ويعتمد قطاع
الزراعة الإنتاجية ب�صورة �أ�سا�سية على مخزون المياه الجوفي� ،إذ
ي�ستحوذ منفرد ًا على حوالي  32%من �إجمالي المياه الم�ستهلكة
في الدولة ،فيما ي�ستحوذ قطاع الغابات والم�سطحات الخ�ضراء
على حوالي  25%من جملة اال�ستهالك يتم توفيرها عن طريق
المياه الجوفية ومياه ال�صرف ال�صحي المعالجة .وقد �أدى اعتماد
القطاع الزراعي على مخزون المياه الجوفي �إلى عدة ت�أثيرات،
تمثل �أهمها في ا�ستنفاد بع�ض الآبار الجوفية وانخفا�ض من�سوبها
وتملحها.
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الج��دول ( :)1-2-5نم��و االحتياجات المائية البلدية في دول��ة اإلمارات العربية
المتحدة ()2010-1968
ال�سنة

1968

1975

1985

1995

2008

2010

التعداد ال�سكاني (مليون ن�سمة)

0,2

0,6

1,4

2,4

4,8

8.26

الطلب (مليون متر مكعب �سنوي ًا)

6

38

190

555

1,464

1,747

المرجع :ا�ستراتيجية المحافظة على الموارد المائية.2010 ،

غير تقليدية كمياه البحر المحالة و مياه ال�صرف ال�صحي
المعالجة المعادة ا�ستخدامها.

وت�شير التوقعات �إلى احتمال زيادة الطلب الإجمالي الم�ستقبلي
على المياه من  4,2مليار متر مكعب �إلى حوالي  7,1مليار متر
مكعب في العام  ،2030وذلك بافترا�ض ثبات كمية الطلب على
المياه الجوفية خالل هذه الفترة ،وت�ضاعف الطلب على المياه
المحالة من  1,7مليار متر مكعب حالي ًا �إلى  3,5مليار متر مكعب
في عام  ،2030وزيادة كمية مياه ال�صرف ال�صحي المعالجة �إلى
 1,4مليار متر مكعب.

تعتبر المياه الجوفية ومياه البحر المحالة هما الم�صدران
الرئي�سيان للمياه في الدولة ،وت�شكل المياه الجوفية �أكثر موارد
المياه ا�ستخداما في الدولة بن�سبة  44%من اجمالي الموارد
المائية ،تليها مياه البحر المحالة بن�سبة  ،42%فيما ت�شكل مياه
ال�صرف ال�صحي المعالجة المورد الثالث بن�سبة .14%

 3-5مصادر المياه
يمكن ت�صنيف م�صادر المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة
�إلى م�صادر تقليدية كالمياه ال�سطحية والمياه الجوفية ،وم�صادر

الجدول رقم ( :)2-2-5مصادر المياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة
تقديرات م�صادر المياه لعام
الم�صدر

الكمية (مليون متر مكعب)

الن�سبة المئوية

المياه الجوفية

1850

44%

المياه العادمة المعالجة

584

14%

المياه المحالة

1747

42%

المياه ال�سطحية

13

اقل من 1%

المجموع

4194

100%

المرجع :وزارة البيئة والمياه ،ادارة الموارد المائية ،تقارير داخلية

156

2013

 ةيئاملا دراوملا

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

الشكل رقم ( :)3-1-5نسب مصادر المياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 1-3-5مصادر المياه التقليدية
او ًال  :المياه السطحية
تت�صف الدولة بمناخ �صحراوي قاحل �إلى قاحل جد ًا مع قلة
معدالت �سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ومعدالت
تبخر عالية .وتهطل الأمطار ب�شكل رئي�سي في ف�صل ال�شتاء،
وخ�صو�ص ًا بين �شهري دي�سمبر وابريل ،ويبلغ المتو�سط ال�سنوي
للأمطار حوالي  120مليمتر �سنويا .ت�صرف الأحوا�ض المائية

(م�ستجمعات المياه ال�سطحية) مياهها في اتجاهين رئي�سيين:
نحو بحر عمان �شرق ًا ،ونحو الخليج العربي والمنطقة ال�صحراوية
غرب ًا .وي�ؤدي هطول الأمطار الغزيرة �أو الم�ستمرة على المناطق
الجبلية في المنطقة ال�شمالية وال�شرقية �إلى حدوث الفي�ضانات
وجريان الأودية المو�سمية ،بينما تت�صف المنطقة الغربية
بمعدالت جريان محدودة ب�سبب قلة الأمطار وارتفاع معدالت
التبخر وطبيعة المنطقة المنفذة للماء ،ويبين ال�شكل ()5-1-5
التوزيع المكاني للأمطار.

الشكل ( :)4-1-5جريان المياه السطحية على شكل سيول في األودية
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الشكل رقم ( :)5-1-5خارطة التوزيع المكاني للمتوسط السنوي لألمطار على
مستوى الدولة.

المرجع :وزارة البيئة والمياه ،ادارة الموارد المائية.

السدود وحصاد مياه األمطار
�أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمام ًا كبير ًا لم�شاريع
ان�شاء ال�سدود وح�صاد مياه الأمطار ،حيث ت�ساهم ال�سدود في
الحماية من خطر الفي�ضانات وال�سيول ،وتعمل على تح�سين
الو�ضع المائي لخزان المياه الجوفية كم ًا ونوع ًا من خالل زيادة
معدالت تغذية المياه الجوفية .كما تعمل ال�سدود على المحافظة
على التربة في المناطق الزراعية من االنجراف .ويمكن ا�ستخدام

الشكل( :)6-1-5سد شوكة
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مواد الطمي التي تتر�سب في بحيرة ال�سد في تح�سين خ�صائ�ص
التربة لأغرا�ض الزراعة.
بلغ عدد ال�سدود والحواجز المائية � 130سد ًا وحاجز ًا في عام
 ،2013تبلغ �سعتها التخزينية حوالي  120مليون متر مكعب من
المياه .ويظهر الجدول رقم (� )3-2-5أمثلة على ال�سدود في
الدولة ،و�سعتها التخزينية ،ويظهر ال�شكل رقم (� )7-1-5أعداد
ال�سدود التي ت�شرف عليها وزارة البيئة و المياه منذ عام .1987

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

 ةيئاملا دراوملا

الجدول رقم ( : )3-2-5أمثلة على السدود والحواجز المائية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة
اال�سم

النـوع

ال�سعة (مليون متر مكعب)

�سنة االن�شاء

حام

ركامي

7.7

1982

البيح

ركامي

18

1982

اذن

ركامي

0.5

1983

حذف

ركامي

3.5

1991

العوي�س

ركامي

4.46

1991

الطويين

ركامي

18.5

1992

الوريعة

ركامي

5.2

1997

الب�صيرة

ركامي

1.6

1999

�صفني

ركامي

0.6

2001

مربح -قدفع

ركامي

0.6

2001

دلم

ركامي

0.45

2001

ال�سيجي ال�سد الرئي�سي

ركامي

1.0

2001

الق�صعة

ركامي

1.0

2002

�سد حام 16د

ركامي

1.5

2002

البدية

ركامي

0.068

2011

خ�ضيرة

ركامي

0.256

2012

كوب 1

ركامي

0.022

2012

كوب 2

ركامي

0.263

2012

كوب 4

ركامي

0.0675

2012

العيم

خر�سانى

0.013

2012

الغيل 4

ركامي

0.020

2012

فلج المعال

ركامي

0.147

2012
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الشكل رقم ( : )7-1-5أعداد السدود التي تشرف عليها وزارة البيئة و المياه
()2013-1987

المرجع :وزارة البيئة والمياه ،ادارة ال�سدود

كما يو�ضح ال�شكل رقم ( )8-1-5كميات المياه المتجمعة خلف
ال�سدود خالل الفترة  ،2013 - 1987حيث و�صلت �أعلى كمية
تخزين فيه عام � 1995إلى حوالي  23.5مليون متر مكعب ،في
حين �سجل عام � 1989أقل كمية تخزين (حوالي  1.2مليون

متر مكعب فقط) ،وعلى الرغم من �أن هذه الكميات القليلة
ن�سبي ًا تعك�س ندرة م�صادر المياه ال�سطحية في الدولة نتيجة �شح
االمطار وتفاوت معدالتها من �سنة لأخرى� ،إ ّال �أنها تعتبر مورد ًا
هام ًا على م�ستوى المنطقة التي تتواجد فيها.

الشكل رقم ( : )8-1-5كميات المياه المتجمعة خلف السدود في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ()2013-1987

المرجع :وزارة البيئة والمياه ،ادارة ال�سدود
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األفالج والعيون والينابيع
الفلج هو نظام هند�سي تقليدي لنقل المياه والري ذو �أهمية تراثية
خا�صة ،وهو ي�ستخدم في المناطق الزراعية التقليدية في الدولة.
والفلج عبارة عن قناة ناقلة للمياه حفرها الإن�سان في باطن
الأر�ض �أو على �سطحها .وم�صدر هذا النظام الناقل للمياه
الجوفية هو نبع �أو بئر ي�سمى "�أم الفلج" حيث تن�ساب المياه منه
في الفلج .تتركز الأفالج عادة في المناطق الجبلية �أو مناطق
ال�سهول عند �أقدام الجبال ،حيث يرتفع من�سوب المياه الجوفية
هناك .وي�ستفاد من الأفالج في العديد من اال�ستخدامات �أهمها
ري المزارع .وت�صنف الأفالج �إلى ثالثة �أنواع رئي�سية هي :الأفالج

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

الدا�ؤودية والأفالج الغيلية والأفالج العينية .ويقدر المتو�سط
ال�سنوي لكمية المياه التي تجري في الأفالج بحوالي  4.19مليون
متر مكعب.
تقوم وزارة البيئة والمياه بر�صد تدفقات  40فلج ًا رئي�سي ًا في
مختلف �أنحاء الدولة ،ويو�ضح الجدول رقم (� )4-2-5أهم هذه
الأفالج .كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الأ�شغال العامة
ب�صيانة الأفالج ك�إزالة الر�سوبيات المتراكمة في القنوات والأنفاق
والفتحات الرئي�سية وترميم �سقوفها وجدرانها ،وتطويرها من
خالل تو�سيع جوانب البئر لزيادة تغذية الفلج ،وتمديد قنوات
الفلج �إلى داخل الطبقة الحاملة للمياه لزيادة ت�صريف الفلج،
وا�ستخدام التقنية الحديثة لزيادة تجميع المياه في الأفالج.

الشكل ( :)9-1-5صورة الحد االفالج
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الجدول رقم ( :)4-2-5أمثلة على األفالج في دولة اإلمارات العربية المتحدة
اال�ســــــــــــم

النـــــــــــــوع

الجريان

اال�ستخدام

الحويالت

غيلي

جريان مو�سمي

الري

حتا

غيلي

جريان مو�سمي

الري

فلج خت ال�شمالي

غيلي

جريان مو�سمي

الري

فلج خت الجنوبي

غيلي

جريان مو�سمي

الري

مراد

غيلي

جريان مو�سمي

الري

فلج المنامة

غيلي

جريان مو�سمي

الري

الفرفار

غيلي

جريان مو�سمي

الري

الممدوك

غيلي

ن�شط

الري

البثنة ال�شم�إلى

غيلي

جريان مو�سمي

الري

البثنة الجنوبى

غيلي

جريان مو�سمي

الري

العوينة

داوودي

ن�شط

الري

�سهم

غيلي

جاف

الري

الفرع

غيلي

جاف

الري

الرحيب

داوودي

ن�شط

الري

�أما بالن�سبة للعيون المائية (الينابيع) فهي عبارة عن �صرف
طبيعي للمياه الجوفية وذلك عندما تتقاطع بالطبقات الحاملة
للمياه مع �سطح الأر�ض ،حيث تت�شكل العيون نتيجة تحرك المياه
التي تت�سرب �إلى داخل الأر�ض في اتجاه ر�أ�سي للأ�سفل وفي
اتجاهات جانبية حتى تلتقي بطبقة المياه الجوفية �أو بطبقة
�صماء غير منفذة وتتحول �إلى مياه جوفية.
وت�صنف العيون ح�سب نوعها �إلى ثالثة انواع هي :العيون
التالم�سية التي تن�ش�أ من تالم�س طبقات ذات م�سامية ونفاذية
عالية مع طبقات غير منفذة كالطفل والحجر الناري مثل عين
ال�سيجي ب�إمارة الفجيرة ،والعيون ال�صدعية التي تت�سرب وتن�ساب
المياه الجوفية منها �إلى �سطح الأر�ض على طول ال�صدع كما في
عين م�ضب ب�إمارة الفجيرة ،وعيون االنك�سارات والفوا�صل التي
تنتج من ان�سياب وحركة المياه الجوفية �إلى �سطح الأر�ض عبر
ال�شقوق والفوا�صل كما في عين خت ب�إمارة را�س الخيمة وعين
الفاي�ضة بمدينة العين.
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وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود عدد من العيون
تتراوح درجات حرارتها بين ( 35ـ  42درجة مئوية) (107.6-95
فهرنهايت) وتتفاوت ن�سب ملوحة مياهها بين (330ـ )10000
جزء في المليون ،ومن �أبرز هذه العيون (الموجودة حالي ًا) عين
الفاي�ضة وعين خت ونبع الوريعة.

ثانيا :المياه الجوفية
المياه الجوفية هي المياه الموجودة تحت �سطح الأر�ض ويمكن
ا�ستخراجها بوا�سطة الآبار ،وهي المورد الطبيعي الرئي�سي و�أكثر
موارد المياه ا�ستخدام ًا في الدولة ،حيث ت�شكل ن�سبة  44%من
�إجمالي الموارد المائية الم�ستخدمة .وتتوزع موارد المياه الجوفية
العذبة جغرافي ًا في المناطق ال�شمالية وال�شرقية من الدولة،
وتحتوي منطقة هالل ليوا ب�إمارة �أبوظبي على كميات كبيرة
ن�سبي ًا من المياه الجوفية العذبة ،ويرجع ذلك �إلى معدالت هطول
الأمطار ونفاذية التربة وخ�صائ�ص طبقة المياه الجوفية.

 ةيئاملا دراوملا

وقد تزايد الطلب على المياه الجوفية منذ �ستينيات القرن الما�ضي
مدفوع ًا بالتو�سع الزراعي ،الذي يعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على
المياه الجوفية ،والتطور الح�ضري والزيادة ال�سكانية المطردة.
وقد �أدى ال�ضخ الجائر بما يفوق معدالت التغذية ال�سنوية �إلى خلل
كبير في الميزان المائي للخزان الجوفي ،نظر ًا لأن ن�سبة مياه
الأمطار التي تعمل على تغذية وتجديد مياه الخزان الجوفي ال
تتجاوز  10%فقط من الكمية الم�سحوبة .وفي هذا ال�سياق ت�شير
تقديرات درا�سات تقييم المياه الجوفية في �إمارة �أبوظبي مثال

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

�إلى ا�ستنفاد حوالي  47%من احتياطيات المياه الجوفية العذبة
في الجزء ال�شمالي ال�شرقي للإمارة وبن�سبة مماثلة في بقية
�إمارات الدولة .كما انخف�ضت م�ستويات المياه الجوفية بمعدل
ي�صل �إلى � 10أمتار كل ع�شر �سنوات حتى منت�صف الت�سعينات،
ثم انخف�ض بحدود  70متر ًا منذ ذلك الحين ،كما يظهر ذلك
في ال�شكل رقم ( )10-1-5الذي يو�ضح انخفا�ض من�سوب المياه
الجوفية في احد االبار الجوفي في منطقة الحمرانية.

الشكل رقم ( : )10-1-5منسوب المياه الجوفية في منطقة الحمرانية (-1983
)2008

بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أدى الإفراط في ا�ستهالك المياه الجوفية
�إلى تدهور نوعيتها وذلك ب�سبب ا�ستخراج مياه �أقل جودة من
طبقات المياه الجوفية العميقة ،وكذلك ب�سبب ت�سرب المياه
الجوفية المالحة نتيجة ظاهرة تداخل مياه البحر المالحة مع
المياه الجوفية العذبة في المناطق القريبة من �ساحل البحر،
وتظهر تلك الم�شاكل في مناطق عديدة من الدولة مثل ر�أ�س
الخيمة ،كلباء ،دبا ،الفجيرة.

�أما بالن�سبة لنوعية المياه الجوفية في الخزان الجوفي ال�سطحي
الرئي�سي ،فتتدرج نوعيتها من عذبة وقليلة الملوحة (�أقل من
 5000ملغ /لتر) �إلى مياه جوفية ذات ملوحة (تزيد عن 80000
ملغ/لتر) في مناطق ال�سبخات ،وال تتجاوز ن�سبة المياه العذبة
قليلة الملوحة  3%فقط من المياه الجوفية المتاحة .وتو�ضح
خارطة ملوحة المياه الجوفية في الدولة ح�سب ال�شكل رقم (-5
.)11-1
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الشكل ( :)11-1-5خارطة توزيع األمالح الكلية الذائبة في المياه الجوفية

المرجع :ا�ستراتيجية المحافظة على الموارد المائية.2010 ،

 2-3-5مـصــ��ادر الــميـ��اه غــيـ��ر
التقليدية
او ًال :مياه البحر المحالة
تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة على مياه البحر كم�صدر
رئي�سي لإنتاج المياه المحالة العذبة.

محطات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات القائمة.
ويبلغ عدد محطات التحلية في الدولة  33محطة رئي�سية �سعتها
الت�صميمية حوالي  2566مليون متر مكعب �سنوي ًا ،وا�ستخدمت
فعلي ًا في انتاج حوالي  1747مليون متر مكعب في �( 2013شكل
رقم  ،13-1-5وجدول رقم  .)5-2-5وتوفر مياه التحلية
�أكثر من  42%من اجمالي موارد المياه العذبة ،وهي ت�ستخدم
ب�شكل رئي�سي لتغطية متطلبات اال�ستهالك المنزلي والتجاري
وال�صناعي.

ونتيجة لزيادة الطلب على المياه العذبة قامت الدولة ب�إن�شاء

الشكل ( :)12-1-5صورة لمحطة تحلية ماء البحر
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الش��كل رقم ( :)13-1-5مواقع محطات التحلية الرئيس��ية ف��ي دولة اإلمارات
العربية المتحدة

المرجع :ا�ستراتيجية المحافظة على الموارد المائية2010 ،

الجدول ( :)5-2-5محطات تحلية المياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ال�سعة الت�صميمية
الإنتاجية
(مليون متر مكعب)

عدد محطات
التحلية

كمية انتاج محطات
التحلية (مليون متر
مكعب)

ابوظبي

هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي

1,520

9

1,008

دبي

هيئة كهرباء ومياه دبي

717

7

443

ال�شارقة

هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة

198

8

150

الإمارة

الجهة المعنية

عجمان
�أم القيوين
ر�أ�س الخيمة

الهيئة االتحادية للكهرباء والماء

132

9

146

الفجيرة
المجموع

2,566

33

1,747

المرجع :وزارة البيئة والمياه ،ادارة الموارد المائية.
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ويمكن ت�صنيف محطات تحليه المياه ح�سب التقنية الم�ستخدمة
فيها �إلى فئتين رئي�سيتين:

وتكمن الآثار ال�سلبية الم�شتركة الرتفاع درجات الحرارة والملوحة
ال�شديدة والم�ضافات الكيماوية �أثناء عملية التحلية في الحد
من توافر الأوك�سجين في المياه وجعلها �أقل ذوبان ًا ،لذلك ف�إن
رقعة مرتفعة الملوحة منخف�ضة م�ستوى الأوك�سجين قد تمتد
على م�ساحة كبيرة في حال عدم تخفيف التراكيز و�إجراء تهوية
منا�سبة ،وقد ت�سبب �أ�ضرار ًا بالنظم البيئية ال�ساحلية والقريبة
من ال�شاطئ.

	•محطات التنا�ضح العك�سي :وهي التي ت�ستخدم الطاقة
لدفع المياه المالحة خالل �أغ�شية خا�صة تف�صل الأمالح
عن المياه .RO

ومن اجل التخفيف والحد من االثار البيئية لعملية تحلية مياه
البحر في الدولة ،فان التخل�ص من المياه المرتجعة �شديدة
الملوحة يتم بح�سب ال�شروط والمعايير المعتمدة في القانون
االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة رقم  24ل�سنة 1999
ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها والئحته التنفيذية.

	•محطات تحليه المياه الحرارية :وهي ت�ستخدم الحرارة
الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية والمعروفة بمحطات
التوليد الم�شترك وذلك بتقنية التقطير الومي�ضي متعدد
المراحل  ،MSFوتقنية التقطير بالت�أثير متعدد المراحل
.)MED

 4-5التأثير البيئي لمحطات التحلية
ت�ستخدم محطات تحلية المياه طاقة كبيرة لإزالة ملوحة مياه
البحر وتحويلها �إلى مياه عذبة .ت�ؤدي العالقة الترابطية بين
المياه والطاقة �إلى تفاقم بع�ض الم�شكالت البيئية مثل الت�سبب
في زيادة انبعاثات ملوثات الهواء الغازية وغازات الدفيئة ،ال
�سيما في حالة ا�ستخدام الوقود الأحفوري لت�شغيل محطات انتاج
المياه المحالة.
ومن الجدير ذكره ان محطات التحلية الكبيرة في دولة االمارات
العربية المتحدة تعتمد على ا�ستخدام الحرارة الناتجة عن
توليد الطاقة من اجل انتاج المياه المحالة بهدف التوفير في
ا�ستخدامات الطاقة ،والحد من انبعاثات ملوثات الهواء الغازية
والغازات الدفيئة.
وبالنظر �إلى �أن النمو ال�سكاني والتطور الح�ضري �سيرافقه
بال�ضرورة زيادة في الطلب على المياه التي �ستحتاج بدورها �إلى
مزيد من الطاقة لإنتاج المياه وتوزيعها ،ف�إنه يجب التركيز على
هذه العالقة عند التخطيط لإنتاج وا�ستخدام المياه والطاقة،
والتي ت�شكل حلقة ت�أثير متبادل بين توليد الطاقة الكهربائية
و�إمدادات المياه وتغير المناخ.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ينتج خالل عملية تحلية مياه البحر وتحويلها
�إلى مياه عذبة كميات كبيرة من المياه المرتجعة �شديدة الملوحة
كنفايات �سائلة يجب التخل�ص منها .وتتراوح كفاءة التحويل
من  25%لتقنية التقطير الومي�ضي متعدد المراحل� ،إلى حوالي
 50%با�ستخدام تقنية التنا�ضح العك�سي حيث تبلغ ملوحة المياه
المرتجعة الناتجة عنها �أكثر من �ضعفي ملوحة مياه البحر ،حيث
تتراوح ملوحتها بين  46,000و  80,000جزء في المليون ،فيما
تكون درجة حرارتها �أعلى بكثير.
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وبالنظر �إلى الأهمية اال�ستراتيجية الق�صوى ل�صناعة التحلية
كم�صدر رئي�سي لإنتاج المياه العذبة في المناطق الجافة التي
تعاني من الندرة المائية ،ف�إن دولة الإمارات ت�سعى من خالل
هيئات الكهرباء والماء� ،إلى �إنتاج المياه المحالة ال�صالحة
لل�شرب واال�ستخدامات البلدية بوا�سطة اعتماد تقنيات �أكثر
كفاءة في ا�ستهالك الطاقة ،مع التوجه نحو تطوير م�صادر الطاقة
المتجددة والبديلة في ت�شغيل محطات التحلية للتقليل من انبعاث
الغازات الملوثة للهواء وال�ضارة بال�صحة العامة والبيئة وتلك
الم�سببة لظاهرة االحتبا�س الحراري .كما يجري العمل في الوقت
الحالي على تحديث وتطوير المعايير البيئية المتعلقة بالتخل�ص
من المياه المرتجعة �شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية،
مع مراقبة البيئة ال�ساحلية و�ضمان جودة نوعية مياه البحر .ومن
المتوقع ان ت�ساهم برامج تر�شيد ا�ستهالك المياه و�إدارة الطلب
على المياه في خف�ض الآثار البيئية ال�سلبية المرتبطة ب�إنتاج
المياه العذبة وا�ستخدامها وا�ستدامة �صناعة تحلية المياه.

ثاني ًا :مياه الصرف الصحي المعالجة
اتجهت الدولة في ال�سنوات الأخيرة �إلى �إعادة ا�ستخدام مياه
ال�صرف ال�صحي المعالجة في الزراعة التجميلية كري الحدائق
والم�سطحات الخ�ضراء و�أ�شجار التحريج ،خا�صة في المناطق
المحيطة بالتجمعات ال�سكانية ،وذلك لتخفيف ال�ضغط عن موارد
المياه الأخرى.
ويوجد في الدولة حالي ًا  79محطة لمعالجة مياه ال�صرف ال�صحي
تتراوح �أحجامها بين المتو�سطة والكبيرة (جدول رقم ،)6-2-5
وتعتمد معظمها في معالجة المياه �إلى المرحلة الثالثة (معالجة
الحم�أة للم�ستوى الثالث) والتي تت�ضمن التر�شيح بالرمال
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والمعالجة بالكلور .ويو�ضح ال�شكل رقم ( )15-1-5مراحل المعالجة.
وقد قدرت كميات المياه العادمة المعالجة المنتجة في عام 2012
بحوالي  584مليون متر مكعب ،فيما بلغت عام  2013حوالي 615

مليون متر مكعب ،وهي بذلك ت�شكل ن�سبة  14%من اجمالي
الموارد المائية الم�ستخدمة في الدولة ،وي�ستخدم معظمها
( )64%في ري الم�سطحات الخ�ضراء والزراعة التجميلية.

وتتباين ن�سبة �إعادة ا�ستخدام المياه المعالجة من �إمارة �إلى �أخرى
ب�سبب عدم ا�ستكمال البنية التحتية المنا�سبة لنقل وتوزيع هذه
المياه لال�ستخدام ،فعلى �سبيل المثال تبلغ ن�سبة �إعادة ا�ستخدام
المياه المعالجة  50%في �إمارة ابوظبي ،وحوالي  82%في �إمارة
دبي� ،أما في �إمارة ال�شارقة فت�صل ن�سبة �إعادة اال�ستخدام �إلى
حوالي ( 70%الجدول رقم .)6-2-5

الشكل ( :)14-1-5صورة لمسطحات تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة

الجدول رقم ( :)6-2-5كميات المياه العادمة المنتجة والمعالجة والمستخدمة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
كميات مياه ال�صرف ال�صحي المعالجة ،ون�سب اعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي المعالجة في دولة الإمارات
العربية المتحدة لعام ( 2013مليون متر مكعب)*.
الإمارة

عدد محطات المعالجة

الكمية المنتجة

الكمية المعاد ا�ستخدامها

الن�سبة المئوية ()%

�أبو ظبي

36

306.40

153.40

50%

دبي

17

202.43

166.53

82%

ال�شارقة

8

78.14

54.70

70%

عجمان

1

23.22

4.20

18%

ر�أ�س الخيمة

16

10.18

3.60

35%

الفجيرة

1

5.92

0.08

1%

�أم القيوين
المجموع الكلي
للدولة

0

0.00

0.00

0%

79

626.29

382.51

61%

* وزارة البيئة والمياه ،تقرير ادارة الموارد المائية (.)2014
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ت�ستخدم معظم محطات معالجة مياه ال�صرف ال�صحي في
الدولة �أ�ساليب المعالجة المتقدمة (درجة المعالجة الثالثة
والمتقدمة) والتي ينتج عنها مياه ذات جودة عالية ن�سبي ًا بدون

 ةيئاملا دراوملا

�أ�ضرار �أو مخاطر بيئية ح�سب المعايير الدولية ،وتعد تقنية
الحم�أة المن�شطة التقنية الرئي�سية الم�ستخدمة في معظم
محطات ال�صرف ال�صحي في الدولة.

الشكل رقم ( : )15-1-5مخطط مراحل عملية الصرف الصحي في الدولة

وت�سعى الدولة خالل المرحلة القادمة �إلى م�ضاعفة كميات �إعادة
ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي المعالجة ،فمث ًال اعتمدت �إمارة
ابوظبي خطة مدتها خم�س �سنوات ( )2018 -2013تهدف �إلى
رفع كفاءة �شبكة نقل مياه ال�صرف ال�صحي المعالجة وتطويرها
لتتجاوز ن�سبة �إعادة اال�ستخدام  ،80%و�سيتم ا�ستخدام هذه
المياه في ري الغابات الواقعة على طريق �أبوظبي -دبي لتكون
البديل اال�ستراتيجي للمياه الجوفية والمياه المحالة الم�ستخدمة
حالي ًا في قطاع الغابات.
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وفيما يتعلق بنوعية المياه العادمة المعالجة ،فيو�ضح الجدول
رقم ( )7-2-5بع�ض م�ؤ�شرات ومعايير نوعية هذه المياه والتي
تتوافق في معظم المحطات مع معايير الجودة المرتفعة .وتعمل
وزارة البيئة والمياه حالي ًا على تطوير معايير بيئية وت�شغيلية
اتحادية لتجميع ومعالجة و�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي
المعالجة و�إ�صدار دليل ،وتقييم الإجراءات المتبعة في �إدارة مياه
ال�صرف ال�صحي على الم�ستوى االتحادي.
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الجدول ( :)7-2-5بعض المعايير التصميمية للمياه الداخلة والخارجة لمحطة
الورسان لمعالجة الصرف الصحي في دبي
الم�ؤ�شر
المواد ال�صلبة العالقة الكلية
TSS

الأوك�سجين المطلوب حيويا
BOD

الأوك�سجين المطلوب كيميائيا
COD

الأمونيا
NH3

الوحدة

المياه الداخلة

المياه الخارجة

ن�سبة الإزالة

ملغم /لتر

325

10

97

ملغم /لتر

290

10

97

ملغم /لتر

680

40

94

ملغم /لتر

38.5

2

95

* المرجع  :كتيب بلدية دبي  ،2010ادارة محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صحي  ،محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صحي (ور�سان) .

وفي �إطار ال�سعي لتعظيم اال�ستفادة من المياه المعالجة ،تقوم
وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية
والمركز الدولي للزراعة الملحية ب�إجراء درا�سات لتقييم
ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي المعالجة ثالثي ًا ورباعي ًا في
بع�ض �أنواع الزراعة االنتاجية.

 5-5اإلدارة المتكامل��ة للم��وارد
المائية
يت�ضمن القانون االتحادي رقم  24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية
البيئة وتنميتها �أحكام ًا لحماية الموارد المائية ،ال �سيما المياه
الجوفية وم�صادر مياه ال�شرب ،ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر كما
هو الحال في الن�ص الذي يتعلق بالحاجة �إلى مرافق للتخل�ص
من النفايات ومعالجتها ،بما في ذلك مياه ال�صرف ال�صحي
البلدية وال�صناعية ،ومحطات تحلية المياه ،التي تتطلب جميعها
تراخي�ص بيئية م�سبقة .ووفق ًا لأحكام هذا القانون ،ف�إن جميع
الم�شاريع ذات ال�صلة ُمطالبة ب�إجراء درا�سة لتحديد الأثر البيئي
قبل ترخي�صها .وقد �أ�صدرت جميع الإمارات قوانين محلية
مخ�ص�صة لإدارة المياه الجوفية وتنظيم حفر الآبار فيها.
وفي �إطار اال�ستجابة للتحديات التي تواجهها المياه الجوفية في
الدولة اتخذت وزارة البيئة و المياه و الجهات المعنية ب�إدارة المياه
الجوفية مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية �إلى �ضمان
ا�ستخدام �أكثر كفاءة للمياه الجوفية عبر �آليات الإدارة المتكاملة
لموارد المياه .وقد تركزت تلك التدابير على �إدارة الطلب على
المياه الجوفية ،وخا�صة في القطاع الزراعي ،وذلك من خالل
ال�سعي لتطوير ا�ستراتيجيات و�سيا�سات مترابطة للأمن المائي

والزراعي والغذائي ،وتبني �أف�ضل الممار�سات الزراعية ،وت�شجيع
ا�ستخدام �أنظمة �أكثر كفاءة ال�ستهالك المياه في المزارع .وقد
�شمل ذلك وقف دعم المحا�صيل ذات اال�ستهالك الكثيف للمياه
مثل �أعالف الرود�س ،وتر�شيد ا�ستخدام المياه المخ�ص�صة لري
النخيل ،وا�ستخدام �أنظمة الري الحديثة والمتقدمة كنظم الري
تحت ال�سطحي ،وتبني �أنماط زراعية جديدة كالزراعة من دون
تربة (الهيدروبونيك) ،والتو�سع في ا�ستخدام مياه ال�صرف
ال�صحي المعالجة في الزراعة .كما تم حظر ت�صدير المياه
الجوفية ب�صورة مبا�شرة ،من خالل حظر ت�صدير المياه المعب�أة
من م�صدر المياه الجوفية ،وب�صورة غير مبا�شرة ،من خالل
حظر ت�صدير الأعالف الخ�ضراء والجافة المنتجة في الدولة.
وت�شمل مبادرات �إدارة جانب الإمداد التخزين اال�ستراتيجي لمياه
البحر المحالة في خزان المياه الجوفية لزيادة �سعة �إمدادات
المياه الجوفية العذبة في حاالت الطوارئ ،وكذلك تجربة
ا�ستخدام محطات تحلية للمياه الجوفية تعمل بالطاقة ال�شم�سية.
وت�سعى وزارة البيئة والمياه �ضمن �أهدافها اال�ستراتيجية �إلى
تعزيز ا�ستدامة الأمن المائي في الدولة عن طريق الإدارة
المتكاملة للموارد المائية ،وذلك من خالل التركيز على محور
�إدارة الطلب على المياه ،والعمل الم�شترك مع جميع ال�شركاء
المعنيين على الم�ستوى االتحادي والمحلي.
وقد طورت الوزارة في عام  2010اال�ستراتيجية الوطنية
للمحافظة على الموارد المائية ،والتي تم اعتمادها من قبل
مجل�س الوزراء الموقر ،حيث تتبنى هذه اال�ستراتيجية �سيا�سات
تر�شيد ا�ستخدام المياه والمحافظة عليها في جميع القطاعات،
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في �إطار منهجية متكاملة لإدارة الطلب على الموارد المائية.
و تعتبر هذه اال�ستراتيجية قاعدة �أ�سا�سية للعمل في مجال االدارة
المتكاملة للموارد المائية ،حيث ت�ضمنت اال�ستراتيجية مجموعة
من الموجهات الرئي�سية لل�سيا�سة المائية يجري العمل بها حاليا،
هي:
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.1

تطوير ت�شريعات ومقايي�س و�آليات عمل اتحادية للإدارة
المتكاملة للموارد المائية.

.2

تح�سين �إدارة الموارد المائية الطبيعية ودعم المخزون
اال�ستراتيجي.

.3

و�ضع �سيا�سات زراعية وطنية تهدف �إلى المحافظة على
الموارد المائية ودعم االقت�صاد الوطني.

.4

ادارة المياه المحالة وتطويرها من منظور وطني �شامل.

.5

تر�شيد ا�ستهالك المياه �إلى حدود المعدل العالمي
ال�ستهالك الفرد اليومي.

.6

مراجعة وتطوير �سيا�سة ت�سعيرة المياه.

.7

تح�سين ادارة مياه ال�صرف ال�صحي وتنويع ا�ستخدامات
المياه المعالجة.

 ةيئاملا دراوملا

تنمية القدرات الوطنية وتعزيز الخبرات المحلية حول
مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

.8

تهدف اال�ستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد
المائية �إلى:
.1

و�ضع تقييم متجدد ومتكامل لموارد المياه
وا�ستخداماتها في الدولة.

.2

تو�ضيح العوامل التي تحكم الطلب على المياه
وتوزيعها وا�ستخداماتها.

.3

تحديد خيارات تح�سين كفاءة توزيع المياه
وا�ستخداماتها ،وخف�ض التكاليف ،وحماية البيئة.

.4

تقديم تو�صيات من �أجل تعزيز ال�سيا�سة االتحادية
والقوانين والإ�شراف ب�صورة �شاملة و�سليمة على
�إدارة الموارد المائية وا�ستخداماتها.

.5

تعزيز الأمن المائي والمحافظة على البيئة
وحماية الموارد المائية ال�سطحية والجوفية
والبحرية.

الباب السادس:

الموارد األرضية
.1

التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية

.3

البيئة ال�ساحلية والبحرية

.2

تردي االرا�ضي والت�صحر
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يضرألا دراوملا

 1-6التن��وع البيولوجي والمحميات
الطبيعية
يعرف التنوع البيولوجي بانه تباين الكائنات
الع�ضوية الحية الم�ستمدة من كافة الم�صادر بما فيها
�ضمن امور اخرى  -النظم االيكولوجية االر�ضية والبحرية و االحياء المائية و المركبات االيكولوجية التي
تعد جزءا منها  ،و ذلك يت�ضمن التنوع داخل االنواع و
بين االنواع و النظم االيكولوجية
الم�صدر :اتفاقية التنوع البيولوجي

 1-1-6المقدمة:
يمثل التنوع البيولوجي �أهمية كبيرة لدولة الإمارات العربية
المتحدة ،حيث تمتاز الدولة بوجود العديد من البيئات التي
تتمتع بقيم متعددة .فالبيئة ال�صحراوية تدعم �أنواع مختلفة من
النباتات المو�سمية المتفرقة ،وت�شكل العديد من النباتات المحلية
التي تكيفت مع الظروف المناخية القا�سية بالدولة م�صدر ًا هام ًا
للرعي وت�ستخدم كعلف للحيوانات بالإ�ضافة لقيمتها الكبيرة في
تثبيت الكثبان الرملية واال�ستخدامات الطبية.
وفي البيئة الجبلية تكيفت الحياة الفطرية مع تلك النظم وموائلها
من المياه العذبة كالبرك والأودية والينابيع .وب�سبب طبيعتها
الوعرة ،فهي تعتبر ملج�أً مثالي ًا للحياة البرية لبع�ض الأنواع التي
تتعر�ض لل�ضغوط مثل النمر العربي والطهر العربي المتوطن.
وتحت�ضن البيئة الجبلية في الدولة حوالي  44%من النباتات
البرية ،و 42%من الثدييات البرية ،و 24%من الزواحف و17%
من الطيور ،فيما ت�شكل بيئة الوديان وال�سهول الر�سوبية �أهم
المناطق الرعوية بالدولة نظر ًا لخ�صوبتها.
�أما البيئات البحرية وال�ساحلية فهي تلعب دور ًا هام ًا في توفير
الغذاء ،حيث يعتبر �صيد الأ�سماك �شريان الحياة التقليدي في
المجتمع ،فقد ا�ستُغلت البيئة البحرية تاريخي ًا للنقل وال�سكن.

و�ش ّكل الل�ؤل�ؤ في الما�ضي القريب حجر الأ�سا�س القت�صاد
المجتمع .وتعتبر البيئة البحرية وال�ساحلية موئ ًال للعديد من
الأنواع البحرية ،وهي تمثل مواقع لتفريخ الأ�سماك الهامة
وت�ساهم في حماية ال�شواطئ من التعرية ال�ساحلية ،كما تلعب دور ًا
في الم�ساهمة في التخفيف من �آثار تغير المناخ ،وتعد م�صدر
اهتمام للن�شاطات ال�صناعية والتجارية والثقافية والترفيهية.
ويتعر�ض التنوع البيولوجي في الدولة للعديد من العوامل
ال�ضاغطة ،من �أهمها :تغير المناخ ،تدمير الموائل ،الأنواع
الغازية ،المد الأحمر ،النفايات ،الرعي الجائر ،االحتطاب
وال�صيد الجائر .

 2-1-6التن��وع البيولوجي في دولة
االمارات
تم ت�سجيل �أكثر من  800نوع من النباتات تتوزع على مختلف
بيئات الدولة .ويتباين الغطاء النباتي في الدولة من حيث
الكثافة والتغطية ح�سب ارتفاع المناطق ومعدل هطول االمطار،
ومن �أبرز الأنواع المهددة باالنقرا�ض في الدولة الزريت
( )Nannorrhops ritchieanaوالطغة (Desmidorchis
 )flavusوال�شليلة ( )Limonium carnosumوال�صف�صاف
(.)Salix acmophylla
�أما بالن�سبة للحيوانات ،فقد تم ت�سجيل  48نوع في الدولة من
الثدييات البرية منها المها العربي ()Oryx leucoryx
والغزال الجبلي ( )Gazella gazellaوالغزال الرملي (Gazella
 )subgutturosaوالطهر العربي ()Hemitragus jayakari
وعدة حيوانات مهددة عالمي ًا باالنقرا�ض.
وتعتبر دولة االمارات من الدول الغنية �أي�ض ًا ب�أنواع الطيور �إذ تم
ت�سجيل �أكثر من  440نوع والعديد منها م�سجلة في االتحاد الدولي
لحماية الطبيعة كحيوانات مهددة باالنقرا�ض ،ومنها ال�صقر الحر
( )Falco cherrugوالحبارى ()Chlamydotis macqueeni
والغاق ال�سقطري (.)Phalacrocorax nigrogularis
173

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

�أما فيما يخ�ص الزواحف فيوجد في الدولة  70نوع ًا و نوعين من
البرمائيات المعروفة ،من �ضمنها الورل وال�سحالي �شوكية الذيل
وال�سالحف البحرية وال�ضفدع العربي ،وتعد هذه الأنواع �أنواع ًا
مهددة باالنقرا�ض.
تمثل ال�شعاب المرجانية �أبرز الموائل البحرية في الدولة حيث
تزخر بوجود �أكثر من  40نوع من ال�شعاب المرجانية ال�صلبة،
وهي تتواجد على طول �سواحل الدولة وتتركز على �أطراف الجزر.

يضرألا دراوملا

وتنق�سم ال�شعاب المرجانية في الدولة وفق ًا للظروف الفيزيائية
�إلى ق�سمين :ال�شعاب المرجانية التي تتواجد على طول �ساحل
الدولة في الخليج العربي ال�ضحل ن�سبي ًا ،والذي يتميز بالحرارة
والملوحة المرتفعتين ،ويندر تواجد �أنواع المرجان الرخو في هذه
المنطقة ،والق�سم الآخر هو ال�شعاب المرجانية الموجودة على
ال�ساحل ال�شرقي المطل على بحر عمان ،والذي يتميز بتواجد
�أعماق �أكبر وت�ضاري�س مختلفة وتنخف�ض فيه الحرارة والملوحة
ن�سبي ًا وتزخر فيه �أنواع المرجان والكائنات البحرية الأخرى.

الش��كل ( :)1-1-6خارطة توزيع الش��عاب المرجانية في دولة االمارات العربية
المتحدة

 3-1-6الضغوط
يعتبر ت�أثير تغير المناخ على المنطقة ال�ساحلية الأكثر خطورة،
نظر ًا لتركز ال�سكان والم�شاريع التنموية حيث ي�ضم ال�شريط
ال�ساحلي حوالي  85%من ال�سكان و�أكثر من  90%من البنية
التحتية للدولة ،بالإ�ضافة الى العديد من النظم البيئية
الفرعية الح�سا�سة والكثير من مواقع التراث الثقافي المهمة
(.)EAD,2008
وحيث �أن المنطقة ال�ساحلية يغلب عليها الطابع الرملي وانخفا�ض
الم�ستوى ،ف�إن قابليتها للت�أثر بتغير المناخ مرتفعة للغاية .وت�شمل
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الت�أثيرات المتوقعة الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع
م�ستوى �سطح البحر :التعرية ،الغمر المبا�شر ،ت�آكل ال�شواطئ
وت�سرب المياه المالحة .وتنطوي هذه الت�أثيرات على مخاطر على
البنية التحتية الحالية والجديدة وعلى النظم البيئية ال�ساحلية
المهمة.

 2-3-1-6األنواع الدخيلة (الغازية)
تعتبر الأنواع الغازية �أحد �أهم العوامل الم�ؤثرة �سلب ًا على التنوع
البيولوجي .وفي دولة االمارات العربية المتحدة ادخلت �أنواع
كثيرة غريبة عن البيئة المحلية بق�صد �أو بغير ق�صد .فبع�ضها

يضرألا دراوملا

دخل بغير ق�صد نتيجة زيادة الن�شاط التجاري �أو نتيجة عمليات
االتجار غير الم�شروع في الأنواع البرية ،فيما تم �إدخال البع�ض
الآخر بق�صد ومنها على �سبيل المثال بع�ض �أنواع النباتات
التي تتحمل درجات الحرارة العالية والملوحة ال�ستخدامها
في زراعة الغابات والمناظر الطبيعية في المدن ،مثل �شجرة
الغويف ( .)Prosopis julifloraكما ادخلت العديد من الأنواع
االخرى كمقتنيات �شخ�صية ف ّرت من ا�صحابها مثل حيوان الوبر
ال�صخري ( )Procavia capensisالذي بد�أ بالتكاثر واالنت�شار
(الم�صدر .)AGEDI,2012:وبد�أت الأنواع الدخيلة (الغازية)
بالتناف�س على الغذاء مع الأنواع المحلية مما قد ي�سبب عواقب
وخيمة على الحياة البرية ب�صفة خا�صة والبيئة ب�صفة عامة.
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ويعتقد �أي�ض ًا ب�أن طائر الماينا �أو المعروف بالماينا الهندي
(� )Acridotheres tristisأدخل الى الدولة قبل ثالث عقود
حيث ازداد مواقع انت�شاره الم�سجلة من  10مواقع الى  30موقع
في امارة ابوظبي خالل العقد الما�ضي ،وهنالك العديد من
الطيور الأخرى التي تعتبر غازية في الدولة مثل الغراب المنزلي
( )Corvus splendensوالباراكيت االخ�ضر (Psittacula
 )krameriو�أنواع �أخرى من الثدييات والطيور والالفقاريات.
وعلى الرغم من عدم وجود اح�صائيات دقيقة للأنواع الغازية
في الدولة� ،إال �أن درا�سة مبدئية للأنواع الدخيلة في الدولة والتي
�شملت العديد من االنواع الم�ستوطنة والغازية �سجلت ()149
نوع ًا دخي ًال موزعة كما هو مبين في ال�شكل (:)2-1-6

الشكل ( :)2-1-6رسم بياني لنسب توزيع األنواع الدخيلة في الدولة

المرجع :هيئة البيئة ابوظبي

 3-3-1-6ظاهرة المد األحمر
تعتبر ظاهرة المد االحمر (المعروفة محلي ًا با�سم حي�ض البحر)
من الظواهر الطبيعية التي لها �سجل تاريخي قديم� ،إذ وجدت
�أحافير لنفوق �أحياء بحرية م�صاحبة الزدهار هوائم مجهرية
ب�أعداد كبيرة.

وفي الآونة الأخيرة �أ�صبحت ظاهرة المد الأحمر كثيرة التكرار
وطويلة المدة� ،إذ يمكن �أن تزيد فترة وجودها في بع�ض الأحيان
على � 13شهر ًا ،وقد ا�ستمرت الظاهرة في دولة االمارات العربية
المتحدة قرابة � 9شهور خالل عامي  2008و .2009وت�صل ن�سبة
كثافة الهائمات النباتية الم�سببة لظاهرة المد الأحمر في بع�ض
المناطق ما بين 20ــ � 50ضعف معدل تواجدها في المياه
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الإقليمية ،وهي تظهر بعدة �ألوان كالأخ�ضر والأحمر والأ�صفر
والبني والرمادي �أو بال لون ،ويرجع اللون �إلى نوع �صبغات
الكلوروفيل الموجودة بها.
وقد ت�شكل هذه الظاهرة عام ًال مدمر ًا لي�س فقط على الحياة
البحرية بمختلف �أ�شكالها ،بل على �صحة الإن�سان �أي�ض ًا ،فهي
قد تلحق به خ�سائر متعددة ت�شمل حياته وتدمر اقت�صاده ودخله
وبيئته ،و�أخير ًا يمكن ان ي�صاحب ظاهرة المد االحمر انتاج
مجموعة متنوعة من ال�سموم البيولوجية والمركبات �شديدة
ال�سمية وبع�ضها يمكن �إطالقها في المياه المحيطة بها ،في حين
يتم االحتفاظ ب�أنواع اخرى في الهوائم وينتقل في �سل�سلة ال�شبكة
الغذائية من خالل التراكم في �أن�سجة المحار والأ�سماك والأحياء
البحرية الأخرى.
وقد �أظهرت نتائج المراقبة خالل الفترة ما بين يناير وحتى
دي�سمبر  2013تواجد ن�شاط بيولوجي محدود على �سواحل الدولة
خالل فترات متقطعة ال تتعدى ب�ضعة �أيام ،وكذلك �أظهرت
النتائج حدوث المد الأحمر بم�ستوى ب�سيط ال يتعدى عدة �أيام في
المياه الإقليمية للدولة في مياه الخليج العربي وبحر عمان خالل
�شهر مار�س  ،2013فيما لم يالحظ �إي نفوق للأحياء البحرية
خالل ازدهار المد الأحمر.

يضرألا دراوملا

 4-3-1-6الرعي الجائر
يعتبر الرعي الجائر �أحد التهديدات الرئي�سية التي ت�شكل خطر ًا
وا�ضح ًا على البيئة ال�صحراوية في الوقت الراهن ،ففي الما�ضي،
كان الرعاة من البدو الرحل يحتفظون بقطعان �صغيرة ن�سبي ًا
ويتنقلون معها من مكان �إلى �آخر في حدود طاقة المياه والأر�ض
والنباتات الطبيعية� ،أما اليوم ،فيتم االحتفاظ بقطعان كبيرة في
م�ساحات �صغيرة ن�سبي ًا دون حاجة �إلى االنتقال ،فيبقون في نف�س
المكان لفترة طويلة ،مما ي�ؤدي �إلى تعرية الأر�ض من النباتات
و�إزالة الغطاء النباتي الطبيعي .ونتيجة لذلك� ،أدى الرعي
الجائر �إلى تراجع بع�ض الأنواع النباتية ال�صالحة للرعي بدرجة
كبيرة مثل العرفج ( .)Rhanterium epapposumوفي بع�ض
الحاالت حلت محل تلك الأنواع الم�ست�ساغة للحيوانات نباتات
�أخرى �سامة مثل الأ�شخر �أو الع�شر ()Calotropis procera
والحرمل (.)Rhazya stricta
وقد تفاقم ت�أثير الرعي الجائر في ال�سنوات القليلة الما�ضية
ب�سبب ندرة هطول الأمطار ،مما �أدى �إلى ت�ضا�ؤل فر�صة النباتات
لالحتفاظ بوجودها المكاني ،ناهيك عن ا�ستعادة ما فقدته من
م�ساحات.

الشكل ( :)3-1-6صورة للرعي الجائر في بعض المناطق البرية
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يضرألا دراوملا

 5-3-1-6االنواع المهاجرة
هناك العديد من الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي
تتخذ من الدولة مناطق انت�شار لها مثل ال�سالحف البحرية� ،أبقار
البحر (الأطوم) ،الطيور الجارحة و�أ�سماك القر�ش حيث تعاني
كما مثلها من الحيوانات البرية الأخرى من بع�ض المخاطر التي
تهدد وجودها.
ففيما يتعلق بالمخاطر التي تتعر�ض لها ال�سالحف البحرية ،ت�أتي
م�شاريع التنمية والتطوير على ال�سواحل على قمة المهددات التي
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ت�ؤدي �إلى اندثار ال�شعاب المرجانية ومناطق الأع�شاب البحرية،
كونها ت�ؤدي الى تقلي�ص الموائل والمناطق المهمة للعي�ش والتكاثر،
فيما ت�ؤثر الأ�ضواء الم�صاحبة للعمليات الإن�شائية بالقرب من
موائل ال�سالحف البحرية على قابلية تكاثرها وعلى ال�سالحف
ال�صغيرة.
ويمثل ال�صيد الجائر وال�صيد غير المق�صود (العر�ضي) وجمع
بي�ض ال�سالحف والنفايات البال�ستيكية التي تلتهمها ال�سالحف
عن طريق الخط�أ ظن ًا ب�أنها قناديل البحر مخاطر �إ�ضافية.

الشكل ( :)4-1-6خارطة مواطن تعشيش السالحف في دولة اإلمارات العربية
المتحدة

�أما �أبقار البحر ( )Dugong dugonفتتمثل �أهم ال�ضغوط التي
تتهددها في االختناق والغرق الناتج عن ال�صيد العر�ضي بوا�سطة
ال�شباك في الم�صايد البحرية ،بالإ�ضافة الى فقدان المواطن
ب�سبب �أن�شطة التنمية ال�ساحلية وتغير المناخ .وقد خل�صت درا�سة

�أجرتها هيئة البيئة � -أبوظبي بالتن�سيق مع برنامج الأمم المتحدة
للبيئة في �إطار "اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة" الى
�أن  75%من حاالت نفوق �أبقار البحر على �سواحل �إمارة �أبوظبي
تعود لتلك الأ�سباب.
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الشكل ( )5-1-6خارطة مواقع تواجد أبقار البحر في إمارة أبوظبي

المرجع :هيئة البيئة ابوظبي

وبدورها تتعر�ض الطيور الجارحة الى مخاطر عديدة ت�شمل
التغيرات الرئي�سية في الموائل ،وما يرافقها من توفر الغذاء،
والأ�سر غير الم�ستدام �أو غير القانوني وبوجه خا�ص لأغرا�ض
التجارة� ،إن�شاء المدن والأن�شطة ال�صناعية وم�شاريع البنية
التحتية وغيرها من �أن�شطة ا�ستخدامات الأرا�ضي والتي ت�ؤدي
الى انخفا�ض كبير في �أعداد الفرائ�س مثل الثدييات ال�صغيرة
والطيور .كما ت�ساهم عمليات ال�صيد والعبث ب�أع�شا�ش الطيور في
زيادة معدالت نفوق الطيور الجارحة ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك ي�شكل
التلوث تهديد ًا لنجاح عمليات تكاثر تلك الطيور.

�أما المخاطر التي تتعر�ض لها ا�سماك القر�ش فتكمن في ال�صيد
الجائر ،وا�ستخدام �شباك ال�صيد العر�ضي للأ�سماك ،وال�صيد
غير القانوني وال�ضغوط الب�شرية المتزايدة على البيئة البحرية.
وقد �أدت ال�ضغوط التي تتعر�ض لها الحياة الفطرية الى انقرا�ض
العديد من االنواع ،منها  6انواع من الثدييات التي تعتبر منقر�ضة
بري ًا وهي المها العربي ( ،)Oryx leucoryxالوعل (Capra
 ،)nubianaالذئب العربي( ،)Canis lupusال�ضبع المخطط
( ،)Hyaena hyaenaالنمر العربي ()Panthera pardus
والني�ص (.)Hystrix indica

جهود الدولة لحفظ التنوع البيولوجي
التشريعات
�صدرت الدولة مجموعة من القوانين االتحادية تهدف ،من بين �أمور �أخرى ،الى ا�ضفاء قدر �أكبر من الحماية على التنوع البيولوجي ،مثل:
الت�شريع

مفاهيم التنوع البيولوجي

يهدف القانون �إلى حماية �صحة الحيوان من خالل تنفيذ برامج الوقاية من الأمرا�ض
الحيوانية ومكافحتها .و�أناط ب�أ�صحاب الحيوانات م�س�ؤولية الإبالغ عن �أمرا�ض الحيوانات
قانون اتحادي رقم ( )8ل�سنة 2013
متى الحظ �أو ا�شتبه �أو �أُخطر بالمر�ض �ضرورة �إعالم الجهات المحددة بالقانون  ،كما
ب�ش�أن الوقاية من الأمرا�ض الحيوانية
�أناط القانون بالوزارة بالتعاون مع الجهات المخت�صة القيام باتخاذ �إجراءات وقائية ب�ش�أن
المعدية والوبائية ومكافحتها.
الأمرا�ض الحيوانية  .وعليه ف�إن هذا القانون ي�ساهم في حفظ الأنواع الحيوانية بالدولة
وبالتالي حفظ التنوع البيولوجي .
القانون االتحادي رقم ( )9ل�سنة
 ،2013في �ش�أن الموارد الوراثية
النباتية للأغذية والزراعة،
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يهدف القانون �إلى حماية و�صيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والحد من ا�ستنزافها
وا�ستدامة اال�ستفادة منها و�ضمان التقا�سم العادل للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدامها وهو بذلك
ي�ساهم ب�شكل وا�ضح في تنفيذ �أهداف االتفاقية
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 4-1-6االستراتيجية الوطنية للتنوع
البيولوجي
انتهت وزارة البيئة والمياه ،بالتعاون مع ال�سلطات البيئية
المخت�صة في الدولة والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة
للبيئة في غرب �آ�سيا ب�إعداد �أول ا�ستراتيجية وطنية للتنوع
البيولوجي بالدولة.
وحددت اال�ستراتيجية �أهداف التنوع البيولوجي الوطنية� ،آخذ ًة
بعين االعتبار ر�ؤية الإمارات ( )2021والأهداف اال�ستراتيجية
للحكومة االتحادية ،والأهداف اال�ستراتيجية لوزارة البيئة
والمياه .وقد تم �صياغة لأهداف الوطنية ب�شكل يعالج التهديدات
التي تمت الإ�شارة �آنف ًا ،وي�ساهم في تحقيق �أهداف �آي�شي
للتنوع البيولوجي ب�شكل مبا�شر .وتتلخ�ص الموجهات الرئي�سية
لال�ستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي  2021–2014في:
.1

ادماج مفاهيم التنوع البيولوجي في كافة القطاعات
والمجتمع

.2

تقوية القاعدة المعرفية وبناء القدرات من �أجل �صون
و�إدارة اال�ستخدام الم�ستدام للتنوع البيولوجي

.3

تح�سين حالة التنوع البيولوجي عن طريق حماية الموائل
والأنواع والتنوع الجيني وت�أهيل الأنظمة البيئية المتردية

.4

خف�ض ال�ضغوط على النظم البيئية البرية والبحرية:

.5

تعزيز التعاون والتن�سيق على الم�ستوى المحلي والإقليمي
والعالمي في المجاالت ذات ال�صلة ب�صون التنوع
البيولوجي.
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ال��ى جان��ب االس��تراتيجية الوطنية
للتن��وع البيولوج��ي ،ت��م أع��داد
مجموع��ة م��ن االس��تراتيجيات،
ستس��هم بش��كل مباش��ر وغي��ر
مباشر ،في حفظ التنوع البيولوجي
في الدولة ،ومنها:
	•اال�ستراتيجية الوطنية للبيئة البحرية المناطق ال�ساحلية.
	•اال�ستراتيجية الوطنية لمكافحة الت�صحر.
	•اال�ستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية
	•اال�ستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي

المحميات الطبيعية
�أن تردي الموائل يمثل �أحد التهديدات الرئي�سية للتنوع البيولوجي
على الم�ستويين العالمي والوطني ،فقد اهتمت دولة االمارات
العربية المتحدة اهتمام ًا بالغ ًا بالموائل� ،سوا ًء من خالل �إن�شاء
موائل لحفظ التنوع البيولوجي �أو المحافظة على الموائل القائمة،
حيث ارتفع عدد المناطق المحمية المعلنة ب�صورة ر�سمية من 17
في عام  2007الى  35منطقة محمية في عام  ،2014وازدادت
م�ساحتها من حوالي  2300كليومتر مربع خالل الأعوام -1995
 2003لت�صل الى �أكثر من  15000كيلومتر مربع خالل الأعوام
 .2014-2003كما ارتفع عدد المحميات التي تم ت�سجيلها
كمحميات �أرا�ضي رطبة ذات �أهمية دولية في "قائمة رام�سار"
التابعة التفاقية الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رام�سار)
من محميتين في عام � 2010إلى ( )5محميات في عام . 2013

المرجع :هيئة البيئة والمحميات الطبيعية  -ال�شارقة
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الش��كل رق��م ( :)6-1-6خارطة مواق��ع المحميات المس��جلة كمحميات أراضي
رطبة في اتفاقية رامسار

المرجع :اتفاقية رام�سار

إتفاقية رامسار
اتفاقية دولية تهدف �إلى ت�شجيع المحافظة واال�ستعمال العقالني
للأرا�ضي الرطبة عن طريق �إجراءات يتم اتخاذها على الم�ستوى
الوطني �أو القومي وعن طريق التعاون الدولي من �أجل الو�صول
�إلى التنمية الم�ستدامة في كل العالم .ويدخل تحت رعاية هذه
االتفاقية العديد من �أنواع الأرا�ضي والمناطق الرطبة مثل
الم�ستنقعات وال�سبخات ،والبحيرات ،والوديان ،والمروج الرطبة
والواحات ،وم�صبات الأنهار ،ومناطق الدلتا ،وخطوط المد،
واالمتدادات البحرية القريبة من ال�سواحل ،والقرم ،وال�شعاب
المرجانية ،بالإ�ضافة الى المناطق الرطبة اال�صطناعية مثل
�أحوا�ض تربية الأ�سماك ،والحقول الرطبة لزراعة الأرز ،وخزانات
المياه والمالحات.
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الش��كل ( :)7-1-6تط��ور مس��احة
المحمي��ات الطبيعي��ة المعلنة في
دول��ة االم��ارات العربي��ة المتح��دة
()2014-1995
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المرجع  :هيئة البيئة � -أبوظبي ,هيئة البيئة والمحميات الطبيعية  -دبي ,هيئة البيئة والمحميات الطبيعية  -ال�شارقة
181

يضرألا دراوملا

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

الج��دول ( )1-2-6المحمي��ات المعلن��ة بدول��ة االم��ارات العربي��ة المتح��دة
ومساحاتها
الإمارة

�أبوظبي

دبي
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المحمية

الم�ساحة
(كم )2

الم�ساحات البرية
(كم )2

الم�ساحات البحرية
(كم )2

محمية الوثبة

4.5

4.5

0

محمية مروح

4266

81.6

4184.4

محمية اليا�سات

2083.1

62.3

2020.8

بوال�سياييف

145.2

0.50

144.70

القرم ال�شرقي

9.90

0

9.9

المها العربي

5974.5

5974.5

0

ال�سعديات

59.2

0

59.2

را�س غنا�ضة

54.6

0

54.6

الحبارى

773.71

773.71

0

المرزوم محمية الغ�ضا

1087.60

1087.60

0

ق�صر ال�سراب

307.85

307.85

0

محمية را�س الخور للحياة الفطرية

10.13

7.03

3.1

محمية جبل علي الطبيعية

76.67

54.82

21.85

محمية دبي ال�صحراوية (المها)

225.97

225.97

0

محمية الوحو�ش ال�صحراوية

15.06

15.06

0

محمية حتا الجبلية

28.08

28.08

0

محمية الغاف بنزوى

0.13

0.13

0

محمية المرموم ال�صحراوية

361.95

361.95

0

محمية جبل نزوة

1.06

1.06

0
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عجمان
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المحمية

الم�ساحة
(كم )2

الم�ساحات البرية
(كم )2

الم�ساحات البحرية
(كم )2

محمية جزيرة �صير بونعير

49.60

13.42

36.18

محمية وا�سط الطبيعية

0.87

0.80

0.00

محمية الظليمه

1.94

1.94

0.00

محمية الب ّردي

21.20

21.20

0.00

محمية حزام غابات المنتثر

8.47

8.47

0.00

محمية مليحه

8.75

8.75

0.00

محمية الفايه

20.12

20.12

0.00

محمية لمدينه

19.00

19.00

0.00

محمية �أ�شجار القرم والحفيه

14.90

13.30

1.60

محمية جزيرة الطيور

1.44

0

1.36

محمية البدية

0.46

0

0.57

محمية العقة

1.07

0

1.07

محمية �ضدنا

0.08

0

0.08

محمية متنزه وادي الوريعة الوطني

220.40

220.4

0

محمية الن�سيم

0.40

0.40

0

محمية الزورا

1.93

0

1.93

15860.51

9314.46

6541.34

مجموع الم�ساحات
ونتيجة لجهودها في هذا المجال احتلت دولة االمارات العربية
المتحدة الترتيب االول في عن�صر المحميات البحرية في تقرير
م�ؤ�شر الأداء البيئي عام  2014مقارنة بالمركز  33عام . 2012

محمية وادي الوريعة
محمية برية تبلغ م�ساحتها  224كم� ، 2أعلنت في عام .2009
وهي محمية م�ستدامة تدمج التراث ال�شعبي ونمط الحياة المحلية
بالحفاظ على التنوع الحيوي وموائل للحياة الفطرية ،تم �إدراج
محمية وادي الوريعة على قائمة (رام�سار) للأرا�ضي الرطبة ذات
الأهمية العالمية في عام  ،2010نظر ًا لما تتمتع به من مقومات
عديدة تتعلق بالتنوع البيولوجي.

مقارنة مع حيوانات ونباتات دولة الإمارات العربية المتحدة
ت�ستحوذ محمية وادي الوريعة الجبلية على حوالي  44%من
نباتات دولة الإمارات العربية المتحدة و  42%من الثدييات التي
تعي�ش على الياب�سة و  24%من الزواحف و 73نوعا من الطيور
وت�أوي �أي�ضا النوعين الوحيدين من البرمائيات الم�سجلة على
م�ستوى الدولة وك�شفت الم�سوحات عن وجود زهرة الأوركيد
النادرة ونوع واحد من �أ�سماك المياه العذبة التي تعتبر م�ستوطنة
في منطقة الخليج العربي ومهددة باالنقرا�ض بح�سب القوائم
الحمراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
اما في ما يخ�ص الثدييات ف�إن �ستين بالمائة من مجمل ما تم
اكت�شافه في المنطقة يعتبر �أي�ض ًا مهدد ًا باالنقرا�ض  ،و فيما
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يخ�ص الطيور قد تم �إح�صاء  73نوع ًا حتى الآن  54%منها مهدد
باالنقرا�ض �أما فيما يخ�ص الح�شرات فقد تم اكت�شاف �سبعة �أنواع
جديدة على م�ستوى العالم �أربعة منها تعتمد اعتماد ًا كلي ًا على
المياه العذبة حيث انها تق�ضي معظم دورة حياتها في الماء .من

اهم هذه الح�شرات التي تم اكت�شافها م�ؤخر ًا ذبابة مايو حيث
يعتبر وجودها م�ؤ�شر َا قويا على نوعية مياه جيدة بالإ�ضافة الى 74
نوع ًا من مف�صليات الأرجل تعود الثنا ع�شر رتبة مختلفة.

مشاريع حفظ االنواع :

الحبارى

كانت جهود المحافظة على الأنواع ،ال �سيما المهددة باالنقرا�ض،
من �أوائل الق�ضايا البيئية التي حظيت باالهتمام في دولة االمارات
العربية المتحدة ،حيث تبنت الدولة مجموعة من البرامج
والمبادرات الرائدة لحمايتها .ون�شير فيما يلي الى �أهمها:

تجاوز االهتمام بالحبارى النطاق الوطني ،حيث يتولى برنامج
المحافظة على الحبارى بدولة االمارات العربية المتحدة �إدارة
ثالثة مراكز لإكثار الحبارى في الأ�سر و�إطالقها في مناطق
انت�شارها الطبيعية ،وهي" :المركز الوطني لبحوث الطيور"
في منطقة �سويحان ب�أبوظبي ،و"مركز الإمارات لتنمية الحياة
الفطرية" في المملكة المغربية  ،و"مركز ال�شيخ خليفة لإكثار
الحبارى" في جمهورية كازاخ�ستان ب�آ�سيا الو�سطى .وقد نجحت
هذه المراكز من عام � 1996إلى الآن ب�إكثار 48,887 :حبارى
�آ�سيوية و 111,336حبارى �شمال �إفريقية ،وتم �إطالق 9,528
حبارى �آ�سيوية و  587,65حبارى �شمال �إفريقية في مناطق
انت�شاها الطبيعية.

حيوانات شبه الجزيرة العربية
يعد مركز حماية و�إكثار حيوانات �شبه الجزيرة العربية المهددة
باالنقرا�ض ب�إمارة ال�شارقة �أحد �أهم الم�شاريع المخ�ص�صة لحماية
و�إكثار حيوانات �شبه الجزيرة العربية المهددة باالنقرا�ض .ونجح
المركز في ال�سنوات الثالث الأخيرة ب�إكثار  13نوع ًا من الزواحف
من بينها ال�ضب العربي والكوبرا العربية المهددين باالنقرا�ض
و 114نوع ًا من الطيور ،من بينها ن�سر جريفون الأ�سمر المهدد
باالنقرا�ض ،بالإ�ضافة الى  49نوع ًا من الثديات من �أهمها ال�شيتا
الو�سط افريقية والو�شق العربي والهر وقط جوردون البري والنمر
العربي والذئب العربي بالإ�ضافة الى الغزالن بنوعيها والمها.
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سالحف منقار الصقر
تقوم جمعية االمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق
العالمي ل�صون الطبيعة ( )EWS-WWFبتتبع �سالحف منقار

يضرألا دراوملا

ال�صقر عبر الخليج لمراقبة �أنماط �سلوكياتها وتحركاتها.
وقامت لهذا الغر�ض بتثبيت �أجهزة تتبع عبر الأقمار ال�صناعية
على عدد � 32سلحفاة �أنثى في مرحلة ما قبل و�ضع البي�ض خالل
عام  2012لي�صل اجمالي عدد ال�سالحف التي تتم متابعتها الى
� 75سلحفاة على مدى ثالث �سنوات ،حيث ت�ساهم النتائج الأولية
لهذه البرامج في اال�ستراتيجية العالمية لل�صندوق العالمي ل�صون
الطبيعة والمتعلقة بال�سالحف البحرية والجهود الدولية الرامية
للحفاظ على ال�سالحف البحرية من خطر االنقرا�ض.

الصقور
برنامج زايد لإطالق ال�صقور ،الذي تم ت�أ�سي�سه في عام 1995

بهدف الم�ساهمة الفعالة في المحافظة على ال�صقور من خطر
االنقرا�ض ،و�إتاحة الفر�صة لها للتكاثر وا�ستكمال دورة حياتها،
بالإ�ضافة �إلى �إتاحة الفر�صة للعلماء والباحثين لدرا�سة �أنماط
هجرتها ،من خالل تزويد بع�ض ال�صقور التي يتم �إطالقها
ب�أجهزة تعقب عبر الأقمار ال�صناعية .وقد نجح البرنامج على
مدى ع�شرين عام ًا من �إطالق � 1671صقر ًا في مناطق انت�شارها
الطبيعي التي تركزت في ال�سنوات الع�شرين الما�ضية على كل من
باك�ستان و�إيران وقيرغ�ستان وكازاخ�ستان.

"الصقارة" على قائمة التراث العالمي
اإلنساني
نتيجة للجهود التي بذلتها دولة االمارات العربية المتحدة وقادتها
هيئة �أبوظبي للثقافة والتراث ،وافقت منظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة "اليون�سكو" في �شهر دي�سمبر 2012
على ت�سجيل ال�صقارة كتراث عالمي في القائمة التمثيلية للتراث
الثقافي غير المادي للإن�سانية في منظمة اليون�سكو.

المها العربي
تمثل العناية بالمها العربي واحدة من �أعظم ق�ص�ص النجاح في
مجال المحافظة على الحياة الفطرية في دولة الإمارات العربية
المتحدة ،وتعود الق�صة �إلى �سنين خلت ،فبعد �أن كان هذا
الحيوان النادر على و�شك االنقرا�ض في هذه المنطقة� ،أ�صدر
المغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان (رحمه
اهلل) توجيهاته ب�أ�سر ما يمكن منها ،حيث تم �أ�سر  4منها ،و�أمر
– من �أجل الحفاظ عليها  -بت�أ�سي�س �أول حديقة للحيوان في
مدينة العين.
وقد �أ�سفرت الجهود التي بذلت من �أجل الإكثار من هذا الحيوان
النادر عن نجاح متميز ،فازداد عددها حتى �أ�صبحت دولة
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الإمارات الآن تمتلك اكبر عدد منها وي�صل �إلى ما يزيد على
.4,500
وتقدير ًا لجهودها في هذا المجال اختيرت دولة االمارات
ال�ست�ضافة الأمانة العامة للجنة التن�سيقية ل�صون المها العربية
التي �أن�شئت في عام  2001واللجنة التن�سيقية هي مبادرة اقليمية
لدول انت�شار المها العربي وتتلخ�ص ر�سالتها في دعم مبادرات
حماية و�صون المها العربي والم�صادقة على المعايير االقليمية
وتن�سيق جهود حماية المها العربي بين دول االنت�شار .كما وعملت
الأمانة العامة ل�صون المها العربي خالل ال�سنوات الما�ضية
على مبادرات اقليمية في مجال �صون المها العربي منها اعداد
ا�ستراتيجية اقليمية ل�صون المها العربي بدول �شبه الجزيرة
العربية وتنظيم ور�شة عمل للإدارة البيطرية لبرامج �صون المها
العربي بدول االنت�شار وكذلك قامت ب�إجراء م�سوحات اقليمية
لأمرا�ض المها العربي.

أبقار البحر
تحت�ضن مياه الخليج العربي والبحر الأحمر �أكثر من � 7آالف من
�أبقار البحر ،لتكون بذلك ثاني �أكبر الموائل الطبيعية لأبقار البحر
من حيث التعداد بعد ا�ستراليا .وت�أوي المياه الإقليمية التابعة
لأبوظبي  40%من �أبقار البحر ،مما يجعل دولة الإمارات ذات
�أهمية خا�صة من منظور الجهود العالمية لحماية �أبقار البحر.
وتواجه �أبقار البحر عدد ًا من المخاطر مثل تدمير موائلها
الطبيعية ،والأن�شطة الب�شرية غير الم�س�ؤولة ،ووقوعها في �شباك
ال�صيد المهملة ،و�ضربات القوارب ،والتلوث البحري ،ف�ض ًال عن
تدهور موائلها الطبيعية الرئي�سية.
و�أ�صدرت هيئة البيئة � -أبوظبي عدد ًا من القوانين واللوائح التي
تن�ص على حماية �أبقار البحر ،حيث حظرت الهيئة في العام
 2002ال�صيد با�ستخدام ال�شباك في المياه ال�ضحلة ل�ضمان
�سالمة �أبقار البحر وال�سالحف البحرية.
ودعم ًا للجهود الدولية ،كانت الإمارات العربية المتحدة من
الدول ال�س ّباقة في منطقة ال�شرق الأو�سط في التوقيع على اتفاقية
االتحاد الدولي لحماية الطبيعة في العام  2007لحماية �أبقار
البحر و�إدارة موائلها .وتعمل مذكرة التفاهم ب�ش�أن �أبقار البحر
تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومعاهدة المحافظة
على الأنواع المهاجرة ،من خالل مكتب �سكرتارية ت�ست�ضيفه
هيئة البيئة – �أبوظبي منذ عام  2009بالإنابة عن حكومة دولة
الإمارات العربية المتحدة.
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 2-6تردي األراضي والتصحر
 1-2-6مقدمة
تعد ظاهرة تردي الأرا�ضي ( )Land Degradationوالت�صحر
من الظواهر التي تعاني منها الكثير من دول العالم ،وبالذات
الأرا�ضي التي تقع في المناطق القاحلة و�شبه القاحلة والجافة
�شبه الرطبة ،ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة التي
يتميز ف�صل ال�صيف فيها بدرجات حرارة عالية ت�صل �أحيان ًا
�إلى حوالي  50درجة مئوية ،وارتفاع الرطوبة الن�سبية لأكثر من
 90%وانخفا�ض معدّل ت�ساقط الأمطار ،حيث بلغ معدّل الرطوبة
ال�سنوية حوالي ( )77%خالل الفترة من  ،2012-2003ومعدّل
ت�ساقط الأمطـ ــار ( 81.1ملم) خالل الفترة من 2012-2003
(الم�صدر :المركز الوطني للأر�صاد الجوية والزالزل) .
بخالف ال�شائع ،ف�إن الت�صحر لي�س فقدان الأرا�ضي ل�صالح
ال�صحراء �أو زحف الكثبان الرملية ،بل يعني الت�صحر -وفق ًا
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للتعريف المعتمد من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الت�صحر
"تردي الأرا�ضي في المناطق القاحلة و�شبه القاحلة
والجافة �شبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها
االختالفات المناخية والأن�شطة الب�شرية".
�أن ال�صحراء لي�ست ال�شكل النهائي لم�شكلة الت�صحر ،بل �إن
ال�صحراء نظام بيئي متميز وتحتوي على كائنات حية نباتية
وحيوانية متميزة ا�ستطاعت �أن تتكيف عبر الزمن مع الظروف
المناخية القا�سية التي ت�سود عموم ًا في المناطق ال�صحراوية .
وبالرغم من �أن الت�صحر (بح�سب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الت�صحر) يحدث في �أقاليم مناخية محددة هي المناطق
القاحلة و�شبه القاحلة والجافة �شبه رطبة� ،إال �أن تردي الأرا�ضي
يحدث في كافة المناطق المناخية ومن �ضمنها المناطق القاحلة
جد ًا والتي تقع دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول
�ضمن نطاقها حيث تقل ن�سبة الهطول ال�سنوي �إلى التبخر -نتح
المحتمل ( )Potential evapotranspirationعن 5%

•

يعرف الت�صحر ب�أنه "تردي الأرا�ضي في المناطق القاحلة و�شبه القاحلة والجافة �شبه الرطبة نتيجة
عوامل مختلفة بينها االختالفات المناخية والأن�شطة الب�شرية".

•

تعرف المناطق القاحلة و�شبه القاحلة والجافة �شبه الرطبة :ب�أنها المناطق التي تقع فيها
"ن�سبة الهطول ال�سنوي الى التبخر -نتح المحتمل ( )Potential evapotranspirationفي النطاق من
 0.65-0.05مع ا�ستثناء المناطق القطبية و�شبه القطبية .

•

تبلغ "ن�سبة الهطول ال�سنوي الى التبخر -نتح" المحتمل في المناطق القاحلة جد ًا �أقل من .5%

•

يعرف تردي الأرا�ضي ب�أنه "ما يحدث في المناطق القاحلة و�شبه القاحلة والجافة �شبه الرطبة من
انخفا�ض �أو فقدان للإنتاجية البيولوجية �أو االقت�صادية لأرا�ضي المحا�صيل البعلية و�أرا�ضي المحا�صيل
المروية �أو مراتع الما�شية والمراعي والغابات والأحراج بما في ذلك العمليات الناجمة عن الأن�شطة
الب�شرية و�أنماط ال�سكنى مثل :تعرية التربة بفعل الرياح و�/أو المياه ،وتردي الخوا�ص الفيزيائية
والكيميائية والأحيائية �أو االقت�صادية للتربة ،والفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي.
الم�صدر :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الت�صحر
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اعتبرت قمة الأر�ض التي عقدت في ريو (البرازيل) عام 1992

ق�ضايا الت�صحر وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي من �أكبر
التحديات التي تواجه التنمية الم�ستدامة .وقد �أ�سفرت القمة عن
اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الت�صحر ،والتي دخلت
حيز النفاذ في عام  ،1994وهي االتفاقية الوحيدة الملزمة
قانوني ًا والتي تربط بين البيئة والإدارة الم�ستدامة للأرا�ضي.

يعتبر تردي الأرا�ضي والت�صحر م�شكلة بيئية واقت�صادية
واجتماعية ذات �أبعاد محلية و�إقليمية وعالمية تتطلب ت�ضافر كافة
جهود الدول لمعالجتها .وانطالق ًا من اهتمام الدولة بالم�ساهمة
في الجهود الدولية لمكافحة تردي الأرا�ضي والت�صحر ،فقد
ان�ضمت �إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الت�صحر بموجب
قرار مجل�س الوزراء رقم  410/11بتاريخ � 12سبتمبر .1998
وتم و�ضع �أول ا�ستراتيجية وطنية لمكافحة الت�صحر عام ،2003
وتحديثها عام .2014
للعوامل الب�شرية المتمثلة في زيادة عدد ال�سكان وتغير نمط
النظام االجتماعي ونظم اال�ستهالك دور كبير في زيادة ظاهرة
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تردي الأرا�ضي والت�صحر ،فهي تعمل على زيادة ال�ضغوط على
الموارد الطبيعية وموارد المياه .وهناك عوامل �أخرى ت�سهم في
تردي خ�صائ�ص التربة كالزحف العمراني على الأرا�ضي القابلة
للزراعة ،وتكثيف ا�ستخدام المبيدات والأ�سمدة ،والتحطيب
والرعي الجائر ،وا�ستخدام الدراجات النارية التي تزعج
الحيوانات وتدمر البيئات الطبيعية والغطاء النباتي و�أع�شا�ش
الطيور الأر�ضية.
وتلعب الظروف المناخية التي ت�سود الدولة كارتفاع درجات
الحرارة والتبخر والرطوبة الن�سبية وانخفا�ض متو�سط هطول
الأمطار دور ًا كبير ًا في تردي الأرا�ضي ،و�ساهمت �إلى حد كبير
في ظهور �أنظمة بيئية ه�شة تت�صف ب�ضعف الغطاء النباتي
و�سيادة التربة �سهلة االنجراف ،كما �أدت �إلى �ضعف مخزون
المياه الجوفية.
اال�شكال ( )8-1-6و ( )9-1-6تبين متو�سط هطول االمطار
للفترة  2012 – 2003والمتو�سط ال�سنوي للأمطار ح�سب مناطق
الدولة على التوالي .

الشكل ( :)8-1-6متوسط هطول االمطار ()2012-2003

المرجع(:المركز الوطني لالح�صاء -مجموعة الإح�صاءات البيئية .2012
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الشكل ( :)9-1-6المتوسط السنوي لألمطار حسب مناطق الدولة

المرجع :درا�سة التحقق من نتائج الم�سح الف�ضائي للتغيرات في الغطاء النباتي في دولة الإمارات العربية المتحدة� ،أك�ساد (.)2010

�أدت العوامل الب�شرية والمناخية التي ا�شرنا �إليها �إلى الت�سبب
في انجراف التربة وتعريتها ،حيث ت�ؤدي الرياح �إلى تعرية
التربة وانجرافها مما ينتج عنه غبار وعوا�صف ترابية تتنا�سب
�شدتها مع �شدة الرياح ،ويكون ت�أثيرها �شديد ًا في المناطق التي
يتردى فيها الغطاء النباتي ،ولعل االنجراف بفعل الرياح وزحف
الرمال وت�شكل الكثبان الرملية من �أهم عوامل تردي الأرا�ضي
في الدولة ،فلهذه العملية �أثر كبير في حركة مكونات التربة
ونقلها من مكان �إلى �آخر ،مما ي�ؤدي �إلى زحف الرمال وت�شكل
الكثبان الرملية ،وقد تزحف هذه الكثبان �أو الرمال المتحركة
�إلى الأرا�ضي الزراعية والمن�ش�آت المدنية والطرق العامة،

وت�ؤدي �أحيان ًا �إلى �إلحاق �أ�ضرار بها.
كما ينتج االنجراف بفعل المياه ب�سبب جريان المياه ال�سطحية
�أو نتيجة ا�صطدام قطرات المطر بالتربة ،ويزداد هذا الت�أثير
في حالة الأمطار الغزيرة وجريانها ،حيث تعمل المياه على
جرف مكونات التربة الناعمة وتر�سيبها في مواقع �أخرى ،وت�شكل
الأخاديد والوديان وزيادة م�ساحاتها مع الزمن .وي�سبب فقدان
حبيبات الطين والطمي الناعمة انت�شار حبيبات الرمل المفككة
في الطبقة ال�سطحية من التربة ،االمر الذي ي�ؤدي الى ت�ش ّكل
طبقة رملية �سطحية مفككة تتعر�ض لالنجراف بوا�سطة الرياح.

الشكل ( :)10-1-6صورة توضيحية النجراف التربة بفعل المياه
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وت�ؤدي الإدارة غير الم�ستدامة للأرا�ضي وا�ستعمال المبيدات
والأ�سمدة غير الع�ضوية �إلى تردي نوعية التربة وتملحها،
وانخفا�ض خ�صوبتها ،كما �إن اال�ستغالل المفرط للمياه الجوفية
يمثل �سبب ًا في انتقال المياه المالحة من البحار �إلى التكوينات
الحاملة للمياه العذبة ،التي تمثل بدورها تهديد ًا لنوعية الموارد
المحدودة للمياه العذبة.
تعتبر المياه الجوفية الم�صدر المائي الطبيعي بالدولة وت�ستخدم
ب�شكل كبير في قطاعي الزراعة والزراعات التجميلية وري
الغابات 60%( ،من مجمل اال�ستهالك).
ال ت�شكل المياه العذبة �سوى  3%من مخزون المياه الجوفية في
الدولة.
ت�شكل المياه المالحة ن�سبة  ،21%و�شبه المالحة  ،30%ومعتدلة
الملوحة  ،20%وخفيفة الملوحة ( 26%ا�ستراتيجية المحافظة
على الموارد المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة (.)2010

وقد �أدت التغيرات المناخية وفترات الجفاف المتكررة �إلى
انح�سار المراعي الطبيعية وترديها ،مما �أدى �إلى زيادة �أعداد
الحيوانات التي ترعى في وحدة الم�ساحة ،وهو ما �أدى بدوره
�إلى اختفاء النباتات المف�ضلة للرعي و�سيادة النباتات الأقل
ا�ست�ساغة .ومع ا�ستمرار الرعي غزت المراعي نباتات لي�ست
جزء ًا من المجتمع النباتي والتي غالب ًا ما تكون حول ّية ،ونتيجة
للرعي المك ّثف� ،أ�صبحت �أرا�ضي المراعي �شبه عارية وتردت
نباتاتها وتربتها.

 2-2-6الغطاء األرضي
يتوزع الغطاء الأر�ضي بالدولة �إلى مناطق خارج اال�ستخدامات
الزراعية (عدا المراعي الطبيعية) ،وم�سطحات مائية ،ومناطق
ح�ضرية ،ومناطق ا�ستخدامات زراعية .ويو�ضح الجدول رقم (-6
 )2-2انواع الغطاء الأر�ضي ون�سبته .

الجدول رقم ( :)2-2-6أنواع الغطاء األرضي بالدولة ونسبته
الغطاء الأر�ضي
مناطق ح�ضرية

الن�سبة المئوية من
م�ساحة الدولة ()%
0.89

�أرا�ضي معراة

61.44

�أرا�ضي معراة متما�سكة وملتحمة ،ح�صى� ،صخور جرداء ،حجارة ،جالميد

35.58

�أرا�ضي معراة غير مجمعة� ،صحراء رملية.

0.38

مناطق في�ضانات وم�ستنقعات مائية

0

اج�سام مائية

1.20

محا�صيل مطرية
محا�صيل مختلفة (تغطي من  )75%-50متداخلة مع غطاء نباتي طبيعي [�أع�شاب� ،شجيرات � ،أ�شجار]
بن�سبة تغطية 50%-20
محا�صيل مختلفة (تغطي من  )75%-50متداخلة مع غطاء نباتي طبيعي [�أع�شاب� ،شجيرات� ،أ�شجار]
تغطية نباتية �أكثر من  15%عبارة عن ا�شجار ذات اوراق عري�ضة واوراق ابرية خ�ضراء دائمة او
مت�ساقطة و�شجيرات
تغطية نباتية �أكثر من � ( 15%أ�شجار ذات �أوراق عري�ضة مت�ساقطة و�شجيرات)
غطاء نباتي مفتوح ال�شجار ذات اوراق عري�ضة مت�ساقطة وا�شجار خ�شبية

0.04

تداخل نباتي للمحا�صيل (ع�شبيات و�شجيرات وغابات) في حدود  70%-50ومحا�صيل من)50%-20
نباتات طبيعية متفرقة �أقل من 15%
زراعة في�ضية ومروية للمحا�صيل (او مائية)
الإجمالي

0
0.16
0.04
0.02
0
0.02
0.23
0
100

المرجع :درا�سة التحقق من نتائج الم�سح الف�ضائي للتغيرات في الغطاء النباتي في دولة الإمارات العربية المتحدة � ،أك�ساد .2010
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 3-2-6الغطاء النباتي
تتركز كثافة الغطاء النباتي في الدولة في ثالث مناطق رئي�سية
هي :منطقة ال�ساحل ال�شرقي ور�أ�س الخيمة ومنطقة العين

يضرألا دراوملا

ومنطقة الواحات والغابات في الربع الخالي ليوا -العرادة -بو
ح�صا .ويبين ال�شكل ( )12-1-6خارطة الغطاء النباتي لدولة
الإمارات العربية المتحدة.

الشكل ( :)11-1-6خارطة الغطاء النباتي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

�أ�شارت نتائج تحليل القرينة النباتية ( )NDVIالناتجة من تحليل
ال�صورة الف�ضائية من نوع  Landsatقدرة تمييز  30متر� ،إلى

�أن كثافة الغطاء النباتي تتوزع كما هو مبين في الجدول رقم
(.)3-2-6

الجدول ( :)3-2-6تقسيمات كثافة الغطاء النباتي طبق ًا للقرينة النباتية
التغطية النباتية

النسبة المئوية()%

بدون غطاء نباتي

99.37

غطاء نباتي خفيف

0.56

غطاء نباتي متو�سط

0.06

غطاء نباتي عالي

0.01

المجموع

100.00

المرجع :درا�سة التحقق من نتائج الم�سح الف�ضائي للتغيرات في الغطاء النباتي في دولة الإمارات العربية المتحدة� ،أك�ساد (.)2010
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يضرألا دراوملا

ويتباين الغطاء النباتي كثاف ًة وتغطي ًة ح�سب ارتفاع المنطقة
والهطول المطري ،حيث يعتبر ذو كثافة وتنوع نباتي جيد في
منطقة ال�ساحل ال�شرقي والمنطقة ال�شمالية التي تتلقى هطو ًال
مطري ًا يتراوح بين  180-140ملم /ال�سنة ،في حين �أن المناطق
الداخلية والو�سطى الأكثر انخفا�ض ًا والتي تتلقى هطو ًال مطري ًا بين
 140-100ملم/ال�سنة ت�أتي في المرتبة الثانية من حيث الكثافة
والأنواع النباتية ،ومن ّثم منطقة ال�صحراء والربع الخالي.
التغيرات في الغطاء النباتي
�أظهرت درا�سة التغيرات في الكتلة الحيوية خالل الفترة من
( ،)2007-1999من خالل تحليل ال�صور الف�ضائية من نوع
(� ،)SPOT Vegetation 1kmأن ن�سبة الغطاء النباتي التي
تعر�ضت لدرجات مختلفة من للتردي (ما بين تردي عالي جد ًا
�إلى تردي خفيف جد ًا) �شكلت قرابة  61.46%من م�ساحة الدولة

مع مالحظة �أن ن�سبة التردي الخفيف جد ًا ت�شكل الن�سبة الأعلى
( . )41.20%
كما تم درا�سة تردي الأرا�ضي من خالل تحليل �أر�شيف ال�صور
الف�ضائية للفترة من ( ،)2009-1999وتبين �أن الغطاء النباتي
تعر�ض لدرجات مختلفة من التردي تراوحت بين تردي عالي جد ًا
�إلى تردي خفيف جد ًا بالن�سب المبينة في الجدول ( ، )5-2-6مع
مالحظة �إرتفاع ن�سبة التردي الخفيف جد ًا �إلى  88.21%وزيادة
ن�سبة التردي العالي جد ًا بن�سبة �ضئيلة � ،إال �أن ن�سبة الأرا�ضي غير
المتردية قد �إنخف�ضت من � 37.93%إلى  ، 2.37%ويعود ذلك
للزراعة المكثفة وزيادة ا�ستنزاف المياه الجوفية .
ويو�ضح الجدول رقم ( )4-2-6مقارنة درجة التردي ون�سبته في
الفترة ( )2007-1999مع الفترة (.)2009-1999

الجدول ( :)4-2-6مقارنة درجة التردي ونس��بته في الفترات ( )2007-1999مع
()2009-1999
الن�سبة المئوية للغطاء النباتي
المتردي ()%

الن�سبة المئوية للغطاء النباتي
المتردي ()%

2007-1999

2009-1999

تردي عالي جد ًا

0.2

0.21

تردي عالي

1.4

0.74

تردي متو�سط

5.22

3.70

تردي خفيف

13.44

2.99

تردي خفيف جد ًا

41.20

88.21

بدون تردي

37.93

2.37

تح�سن ب�سيط جد ًا

0.35

0.98

تح�سن ب�سيط

0.16

0.56

تح�سن متو�سط

0.06

0.15

تح�سن كبير

0.02

0.05

تح�سن كبير جد ًا

0.01

0.03

درجة التردي في الغطاء
النباتي

درجة التردي وعالقتها بطبيعة الغطاء النباتي ألنواع الغطاء األرضي
في �ضوء نتائج درا�سة التحقق الأر�ضي يمكن الربط بين �أنواع الغطاء الأر�ضي ودرجة التردي التي تعر�ض لها ويلخ�ص الجدول رقم
( )5-2-6التالي ذلك.
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الجدول ( :)5-2-6نسب التردي في بعض أنواع الغطاء األرضي بالدولة
نوع الغطاء الأر�ضي

ن�سبة التردي ()%

تغطية نباتية �أكثر من �(15%أ�شجار و�شجيرات ذات �أوراق عري�ضة مت�ساقطة الأوراق)
المغلق �إلى المفتوح تغطيته النباتية �أكثر من �(15%أ�شجار ذات �أوراق عري�ضة و�أوراق �إبرية خ�ضراء
دائمة �أومت�ساقطة و�شجيرات)
نباتات طبيعية متفرقة تغطيته �أقل من 15%
محا�صيل مختلفة (تغطي  )75%-50متداخلة مع الغطاء النباتي الطبيعي(�أع�شاب� ،شجيرات،
�أ�شجار) بن�سبة تغطية ()50%-20
تداخل نباتي للمحا�صيل(ع�شبيات� ،شجيرات ،وغابات) في حدود( )70%-50ومحا�صيل ()50%-20
الزراعات المطرية

90.05
77.30
71.59
66.05
53.59
38.15

�أ�شارت الدرا�سات من خالل التحقق الأر�ضي والبيانات والمعلومات المتوفرة �أن هنالك عالقة ملحوظة بين التغيرات في نوعية المياه
الجوفية وانخفا�ض من�سوبها ،والتردي في الغطاء النباتي.

 4-2-6الغابات
بذلت الجهات المعنية بالدولة جهود ًا كبيرة لزيادة م�ساحة الغابات ،وذلك لم�ساهمتها الكبيرة في حماية التربة وتثبيت الكثبان الرملية
والحد من تداعيات تغير المناخ؛ فقد زادت م�ساحة الغابات من (� )245ألف هكتار عام � 1990إلى حوالي (� )318.36ألف هكتار عام
 ،2011ويو�ضح ال�شكل رقم ( )12-1-6تطور م�ساحة الغابات بالدولة خالل الفترة من (.)2011-1990

الش��كل ( :)12-1-6تط��ور مس��احة الغابات بدول��ة االمارات العربي��ة المتحدة
()2011-1990

المرجع :البنك الدولي
192

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

يضرألا دراوملا

المتحدة لمكافحة الت�صحر للفترة من ()2018-2008
والتي ت�شمل الموجهات التالية.

مشروع مسح التربة بالدولة
نفذت وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة �أبوظبي ،وبدعم من
المجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي ،م�شروع م�سح التربة بالدولة،
وتم تنفيذ الم�شروع الوطني على مرحلتين رئي�سيتين ،الأولى:
�شملت �إمارة �أبوظبي وتم االنتهاء منها في عام  ،2009والمرحلة
الرئي�سية الثانية� :شملت م�سح التربة في باقي الإمارات وتم
االنتهاء منها في عام .2012
وتمثلت �أهداف الم�شروع الأ�سا�سية في توفير قاعدة بيانات حول
توزيع مختلف �أنواع التربة ،وتحديد المناطق القابلة لال�ست�صالح
الزراعي واال�ستخدامات الأخرى� ،إ�ضافة �إلى الو�صول �إلى فهم
دقيق مبني على �أ�س�س علمية لطبيعة التربة في الدولة كجزء
حيوي من النظام البيئي ودرا�سة مكوناتها المعدنية والبيولوجية.
وقد �أ�سهم الم�شروع في توفير �سجالت متكاملة مدعمة بالخرائط
عن �أرا�ضي الدولة .وتم ،من خالل هذا ولأول مرة ،و�ضع خريطة
متكاملة لطبيعة التربة على م�ستوى الدولة ،وذلك بعد دمج نتائج
م�شروعي م�سح التربة لإمارتي �أبوظبي ودبي اللذين تم تنفيذهما
في ال�سنوات ال�سابقة ،مع خريطة التربة للإمارات الأخرى.
تم ت�صنيف  89نوع ًا من التربة في الدولة ،حيث تم تحديد
المناطق ال�صالحة للزراعة والتي قدرت ن�سبتها بـنحو  5.4%في
امارة ابوظبي و  7%في االمارات ال�شمالية.
وبالرغم من التحديات التي تواجه الدولة في برامجها وم�شاريعها
الهادفة للحد من تردي الأرا�ضي� ،إال �أنها ا�ستطاعت تحقيق
العديد من الإنجازات التي تتلخ�ص فيما يلي:
	•�إ�صدار العديد من الت�شريعات االتحادية التي ت�ساهم ب�شكل
مبا�شر وغير مبا�شر في الحد من تردي الأرا�ضي .
	•�إعداد اال�ستراتيجية الوطنية لمكافحة الت�صحر في عام
2003

	•تحديث الإ�ستراتيجية الوطنية لمكافحة الت�صحر في عام
 2014بما يتواءم مع اال�ستراتيجية الع�شرية التفاقية الأمم

الموجهات الرئي�سية لال�ستراتيجية الوطنية لمكافحة
الت�صحر(-:)2014
.1

تح�سين حالة النظم البيئية المت�أثرة

.2

التركيز على دور برامج مكافحة الت�صحر في حفظ التنوع
البيولوجي والحد من تغير المناخ

.3

زيادة التوعية والتعليم واالهتمام بق�ضايا الت�صحر وتردي
الأرا�ضي والجفاف.

.4

بناء القدرات والتطوير الم�ؤ�س�سي والت�شريعي.

.5

مواكبة التطور العالمي العلمي والتقني والمعرفي في مجال
مكافحة الت�صحر وتردي الأرا�ضي والتخفيف من �آثار
الجفاف.

	•�إن�شاء العديد من ال�سدود كم�صادر تغذية للخزانات
الجوفية بالإ�ضافة الى حماية المن�ش�آت ال�سكانية
واالقت�صادية من خطر الفي�ضان ولتلبية االحتياجات
المائية المتزايدة.
	•�إن�شاء العديد من المحميات الطبيعية (البرية والبحرية) .
	•زراعة �أعداد كبيرة من الأ�شجار بهدف تجميل ال�شوارع
والحدائق وزراعة المنتزهات والغابات وتثبيت الرمال
ومنع انجراف التربة وكم�صدات للرياح .وقد بلغت م�ساحة
الغابات المزروعة ما يقارب � 318ألف هكتار عام . 2011
	•�إن�شاء مراكز بحوث ومحطات تجارب تهتم ب�أن�شطة
البحوث والتطوير في مجال مكافحة الت�صحر بالإ�ضافة
الى مراقبة المتغيرات المناخية من درجات حرارة وهطول
االمطار.
	•�إن�شاء مركز دولي متخ�ص�ص في الزراعات الملحية
بالتعاون مع البنك الإ�سالمي للتنمية بهدف �إجراء البحوث
والتطبيقات الخا�صة بزراعة النباتات المقاومة للملوحة
والعمل على التو�سع في زراعتها.
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الشكل ( :)13-1-6أهم إنجازات دولة األمارات العربية المتحدة في مجال الحد
من ت��ردي األراضي وزيادة الرقعة الخضراء كم��ا عرضتها أمانة اتفاقية األمم
حيز
المتحدة لمكافحة التصحر بمناس��بة مرور  20عام ًا على دخول االتفاقية ّ
النفاذ.

�أهم �إنجازات دولة الأمارات العربية في مجال الحد من تردي الأرا�ضي وزيادة الرقعة الخ�ضراء كما عر�ضتها �أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الت�صحر
بمنا�سبة مرور  20عام ًا على دخول االتفاقية ح ّيز النفاذ( .المرجع� :أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الت�صحر)

 3-6البيئة البحرية والساحلية

من�سق وموحد لإدارة وحماية وا�ستدامة النظم البيئية البحرية
وال�ساحلية ،وتعزيز قدراتها على التكيف مع التغيرات الطبيعية
ومواجهة التحديات الم�ستقبلية الم�صاحبة للتنمية.

تمثل البيئة ال�ساحلية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة
�أهمية تقليدية بالن�سبة ل�شعبها .فعلى الرغم من وجودها في
و�سط حزام مناخي قاحل ،ف�إن دولة الإمارات العربية المتحدة
غنية بمواردها ال�ساحلية والبحرية ،وتعتبر مياهها م�أوى لمزيج
معقد وفريد من �أنواع الأ�سماك والكائنات البحرية ،وتزخر � ً
أي�ضا
بموائل بيئية متنوعة ومنتجة.

 2-3-6خصائص الخليج العربي

 1-3-6مقدمة

وبالإ�ضافة لأهميتها االجتماعية ،ت�ساهم البيئة ال�ساحلية
والبحرية ب�شكل كبير في اقت�صاد البالد� ،إذ اعتمد �سكان الدولة
ولأجيال في معي�شتهم على البيئة البحرية وال�ساحلية ك�أحد
الم�صادر الرئي�سة للدخل.
وقد �صاحب النمو االقت�صادي واالجتماعي المطرد طوال العقود
الأربعة الما�ضي ،والذي تركز على ال�شريط ال�ساحلي ،العديد
من ال�ضغوط والتحديات التي �أكدت الحاجة لتبني نهج عمل
194

يعتبر الخليج العربي بحر ًا �صغير ًا يقع على طرف المحيط
الهندي ،تقدر م�ساحته بحوالي  249الف كيلومتر مربع ،ويقدر
حجم المياه الموجودة فيه بحوالي  7860-7800كيلومتر مكعب.
ويبلغ طول الخليج حوالي  1000كيلومتر بينما يتفاوت عر�ضه
بين من منطقة الى �أخرى� ،إذ يقدر �أق�صى عر�ض له بحوالي 338
كيلومتر و�أقله بحوالي  56كيلومتر ،وتبلغ طول �سواحله 3340
كيلومتر.
ي�صنف هذا الحو�ض المائي ب�أنه خليج �ضحل ومياهه هادئة ن�سبي ًا
مقارنة بالبحار الأخرى� ،إذ يبلغ معدل الأعماق فيه  35متر ًا،
ويتميز الجانب ال�شرقي (حدود ايران) بعمقه حيث يتراوح ما
بين  90و  100متر� ،أما الجانب الغربي فيمتاز ب�ضحالته وبوجود
تجمعات المرجان والتالل والقباب الملحية.

يضرألا دراوملا

�أما بحر عمان فهو يمثل حو�ض ًا وا�سع ًا حيث ي�صل عمق المياه �إلى
�أكثر من  2500متر ،وتتباين الأقطار ال�ساحلية تباين ًا كبير ًا في
�أطوال �سواحلها.
والخليج العربي هو خليج �شبه مغلق محاط من جميع جوانبه
ب�أرا�ض �صحراوية جافة تتميز بقلة معدل هطول الأمطار ،مما
يجعل دورة تبادل المياه مع المحيط الهندي بطيئة (حوالي
�سنتين �إلى خم�سة �سنوات) وهذا يعني �أن الملوثات التي ت�صل
مياه الخليج تبقى لمدة �أطول وتُحدث �أثرا بيئي ًا �أكبر مما يمكن �أن
تحدثه في البحار والمحيطات المفتوحة.
ومن الخ�صائ�ص الهامة للخليج العربي �أن دوران المياه فيه
يكون عك�س اتجاه عقارب ال�ساعة ،مما يعني �أن المياه التي تدخل
من المحيط الهندي تمر على �سواحل كل دول منطقة المنظمة
االقليمية لحماية البيئة البحرية(روبمي) ،لت�صل في نهاية
المطاف �إلى �سواحل الدولة حاملة معها كل الملوثات التي يتم
التخل�ص منها عن طريق ت�صريفها لمياه الخليج ،مما يجعل
�سواحل الدولة المطلة على الخليج العربي �أكثر عر�ضة للآثار
البيئية ال�سلبية.
ومن خ�صائ�صه الأخرى النطاق ال�ضيق لحركة المد والجزر
ودرجة الحرارة المرتفعة والمعدل العالي للتبخر� ،إذ يفقد
الخليج العربي حوالي � 10أ�ضعاف ما ي�صله من مياه عذبة ،
ولقد �أثرت هذه الخ�صائ�ص الفيزيائية الطبيعية ،بالإ�ضافة �إلى
مخلفات الأن�شطة الب�شرية ،على المكونات الفيزيائية والكيميائية
لمياه البحر ،التي تلعب دور ًا رئي�س ًا في المحافظة على التوازن
الإيكولوجي ،مثل :ن�سبة الملوحة العالية (  70-34جزء في
الألف) ودرجة حرارة الماء التي تتراوح بين �أكثر من  35درجة
مئوية في ال�صيف و�أقل من  12درجة مئوية في ال�شتاء.

 3-3-6خصائص بيئة اإلمارات العربية
المتحدة البحرية والساحلية
تتمتع دولة االمارات العربية المتحدة بم�ساحة بحرية اقليمية تقدر
بـ  27,624كم ،2و�ساحل يمتد حوالي  734كيلومتر ي�شمل �سواحل
الخليج العربي وبحر عمان وهي �سواحل طبيعية .كما تعتبر
بيئتها البحرية وال�ساحلية ،بما تحويه من موائل وبيئات و�أحياء
مائية متنوعة ،من �أهم الم�صادر الطبيعية المتجددة التي تتمتع
بها الدولة ،وتتراوح بين ال�شواطئ ب�أنواعها المختلفة ،الرملية
والطينية وال�صخرية ،وال�سبخات ال�ساحلية وغابات �أ�شجار القرم
ومناطق الأع�شاب البحرية وال�شعاب المرجانية .وتعد مياه الدولة
م�أوى لمزيج متنوع وفريد من الأحياء البحرية التي تلعب دور ًا
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هام ًا في تعزيز الأمن الغذائي ،مثل :ال�شعاب المرجانية .كما
يتواجد فيها حوالي  465نوع من الأ�سماك من اهمها الهامور
 Epinephelus coioidesوال�شعري العربي Lethrinus
 nebulosusوالزريدي  Gnathanodon speciosusوالكنعد
 Scomberomorus commersonوالفر�ش Diagramma
 pictumو ج�ش �صال  Carangoides malabaricusوالج�ش
النيعمي  Carangoides bajadوال�صافي العربي Siganus
 canaliculatusوالبدح  Gerres longirostrisو� 5أنواع من
ال�سالحف وهي جلدية الظهر Lepidochelys olivacea
وال�سلحفاة الخ�ضراء  Chelonia Mydusومنقار ال�صقر
 Eretmochelys Imbricataو�ضخمة الر�أ�س Caretta
 Carettaوالزيتونية ( Dermochelys Coriaceaالتقرير
الوطني الخام�س التفاقية التنوع البيولوجي  )2014 -وما يقارب
� 11أنواع من ف�صائل الحيتان المعروفة (االطل�س البحري المارة
ابوظبي ،)2004 -ف�ض ًال عن حيوان الأطوم (�أبقار البحر).

1.1الشواطئ الرملية
تتكون ال�شواطئ على طول ال�شريط ال�ساحلي لدولة الإمارات
العربية المتحدة في الغالب من تربة رملية ،وخليط من الرمل
والح�صى ،والرمل والأ�صداف ،و المناطق ال�صخرية .ويمكن
تق�سيم منطقة ال�شاطئ �إلى منطقة تك�سير الأمواج ،والمنطقة
المدارية (الواقعة بين خطي المد والجزر) ،والمنطقة الخلفية
لل�شاطئ ،ومنطقة الكثبان الرملية والتي تتكون بدورها من كثبان
�أمامية �صغيرة وكثبان خلفية ثابتة كبيرة.
وال�شواطئ هي بيئات ديناميكية ن�سبي ًا تتغير ب�شكل دائم تحت
ت�أثير العمليات الطبيعية مثل �أمواج المد والجزر والعوا�صف
وارتفاع م�ستوى �سطح البحر ،وهي � ً
أي�ضا عر�ضة للتغييرات نتيجة
للن�شاطات الب�شرية .ويكمن �سر المحافظة على ال�شواطئ �صحية
في �ضمان �إبقائها ب�صورة �أقرب للطبيعة بقدر الإمكان من �أجل
�ضمان التوازن ال�صحيح في وفرة الرمال في تلك ال�شواطئ،
وهي مفيدة من عدة نواحي ،حيث تعمل ال�شواطئ الواقعة على
الخطوط المك�شوفة ن�سب ًيا كحاجز بين الأر�ض والبحر ،وتلعب دورا
هاما في حماية المناطق ال�شاطئية الخلفية والمباني والإن�شاءات
ً
العمرانية الواقعة باتجاه الياب�سة على طول ال�ساحل.

2.2الشواطئ الصخرية:
تتواجد ال�شواطئ ال�صخرية على طول �سواحل دولة الإمارات
العربية المتحدة ،وتكون على �شكل من�صات كا�سرة للموج
أرا�ض مرتفعة ،وتتميز بتنوع حيوي يفوق مثيله
وتالل �ساحلية و� ٍ
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في ال�شواطئ الرملية والطينية وبمناظر طبيعية جذابة ،كما
تمثل مواطن بيئية لأنواع معينة من الكائنات الحية البحرية
مثل الالفقاريات (قنديل البحر القمري - Aurelia aurita
المرجان  - Acropora arabensisقنافد البحر Echinothrix
 - diademaاال�سفنج الحفار  - .Cliona spالحبارLoligo   
 )duvauceliو الأ�سماك.

3.3البحيرات الساحلية والطينية
تتواجد الأرا�ضي الطينية والبحيرات في المناطق �شبه المقفلة
والمحمية من ال�شريط ال�ساحلي ،وتنت�شر هذه المواطن البيئية
على نحو وا�سع ،ال�سيما على طول �ساحل �إمارة �أبوظبي حيث
بالجزر العديدة الحاجزة.
ال�شريط ال�ساحلي محمي ب�شكل كبير ٌ
وتوفر ال�شواطئ والبحيرات الموحلة عددًا من ال�سلع والخدمات،
ح�سا�سا كمناطق تغذية للعديد من �أنواع
كما �إنها تلعب دو ًرا بيئ ًيا
ً
الطيور .عالوة على ذلك ،تعمل الكائنات الحيوانية التي تعي�ش
على الأرا�ضي الطينية ،على �إعادة تدوير المواد المغذية و�إزالة
الملوثات .وت�شكل الحيوانات الالفقارية في الغالب � ً
أي�ضا م�صدر
غذاء للكثير من الأ�سماك والأنواع البحرية التي تنتقل �إلى هذه
الأرا�ضي الطينية والبحيرات �أثناء ارتفاع المد.
وت�ضم دولة الإمارات العربية المتحدة ً
بع�ضا من �أكبر ال�سبخات
في العالم تمتد ال�سبخات �أو الأرا�ضي الملحية لعدة كيلومترات في
بع�ض المناطق .وبالرغم من خدمات نظمها االيكولوجية القيمة
�إال �أنها تعر�ضت لتردي ب�سبب الزحف العمراني ومنوال التنمية
التي اتبع خالل العقود الأخيرة الذي لم يراع �أهميتها البيئية
والخدماتية والتي ت�ستوجب حماية ما تبقى منها.

196

يضرألا دراوملا

ال�سبخات هي عبارة عن م�سطح �ساحلي يقع عند م�ستوى المد
الأعلى الطبيعي ،وتحتوي ر�سوبياته على رمل �أو طين ،وغالبا ما
يكون مغطى بق�شرة ملحية ت�شكلت على اثر تبخر الماء المجلوب
الى ال�سطح بفعل الخا�صية ال�شعرية �أو ب�سبب الغمر البحري الذي
يحدث من وقت لآخر

4.4الشعاب المرجانية:
تعتبر ال�شعاب المرجانية الموجودة في مياه بحر عمان �أكثر تنوع ًا
من تلك الموجودة في بحر الخليج العربي .وعلى الرغم من تنوعها
القليل اال �أنها تمثل موئال هام ًا للكثير من عائالت الالفقاريات،
والعديد من �أنواع الأ�سماك ذات الأهمية االقت�صادية ،كما تمثل
حاجز ًا وحامي ًا طبيعي ًا للمناطق ال�ساحلية من الآثار المدمرة
للأمواج العاتية .غير �أن التغيرات الفيزيائية والكيميائية لمياه
البحر ت�سببت في حاالت نفوق كثيرة لل�شعاب المرجانية ارتبطت
بظاهرة ابي�ضا�ض المرجان ،الناتجة �أ�سا�س ًا عن التلوث ال�صادر
عن الأن�شطة الب�شرية ،واال�ستخدامات المتعددة للمناطق
ال�ساحلية (طرق ال�صيد – التطور العمراني ...الخ).

المرجان في الدولة
يوجد في الدولة  55نوعا من انواع المرجان ال�صلبة في المناطق
ال�ساحلية للدولة ،منها  48نوع ًا في الخليج العربي و 24نوع ًا ببحر
عمان في المياه االقليمية .وتعزى قلة �أنواع المرجان في ال�ساحل
ال�شرقي ب�سبب نفوق معظمها (اكثر من  )90%نتيجة لإع�صار
جونو  2007والمد االحمر ( ،2009/2008تقرير التوزيع
الجغرافي لل�شعاب المرجانية في المياه ال�ساحلية للدولة 2013
–وزارة البيئة المياه).

يضرألا دراوملا
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الجدول ( :)6-2-6توزيع انواع الشعاب المرجان على امتداد سواحل الدولة
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5.5األعشاب البحرية:
تلعب الأع�شاب البحرية �أدوار ًا بيئية عديدة خ�صو�ص ًا في البيئة
البحرية ال�شاطئية� ،إذ ت�شكل بيئات �شديدة الإنتاجية كونها
عن�صر ًا مهم ًا في ال�سل�سلة الغذائية للحيوانات ،ومنها على �سبيل
المثال� ،أبقار البحر ،وال�سالحف البحرية ،والأنواع المختلفة من
الأ�سماك ذات الأهمية التجارية .وت�أوي �أوراق الأع�شاب البحرية
�أي�ض ًا الكائنات النباتية العالقة مما يزيد من معدل �إنتاجها ،كما

198

يضرألا دراوملا

تعمل كحا�ضنة وم�أوى لمراحل دورة حياة الأ�سماك والكائنات
البحرية المختلفة ،وت�ساعد �أي�ض ًا في الحفاظ على �صفاء المياه
بتنقيتها من الروا�سب من خالل جذورها و�سيقانها الجذرية التي
تلعب � ً
أي�ضا دور ًا مهم ًا في تثبيت قاع البحر ومنع النحر واالنجراف.
تتواجد في مياه الدولة ثالثة �أنواع فقط من الأع�شاب البحرية هي
 Halodule uninervisو  Halodule Halophila ovalisو
 Halophila stipulaceaوتنت�شر االع�شاب ابحرية بالدولة في
امارة ابوظبي وام القيوين ورا�س الخيمة وخور كلباء.

يضرألا دراوملا
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الشكل ( :)14-1-6النوع السائد من األعشاب البحرية Halodule uninervis

6.6أشجار القرم (المانجروف):
تحتوي دولة الإمارات العربية المتحدة على �أكبر ثاني تجمع
لأ�شجار القرم ( )Avicennia marinaفي الخليج العربي بعد
ايران ،وتنت�شر على طول المناطق ال�ساحلية والجزر في الدولة.
وتلعب بيئة �أ�شجار القرم في الدولة دورا ايكولوجيا واقت�صاديا
و�سياحيا وثقافيا كبيرا� ،إال �أنها تتعر�ض لتدهور نتيجة التغيرات
المناخية بالإ�ضافة �إلى التمدد العمراني والح�ضري التي يعتبر
من الأ�سباب الم�ساهمة لزيادة المخاطر التي تتعر�ض لها هذه
البيئة الحيوية الهامة.

7.7الساحل االصطناعي:
�شهدت المناطق ال�ساحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة
العديد من التغيرات الجيومرفولوجية الناتجة عن الكم الهائل
من عمليات الردم والحفر و�إن�شاء الجزر ال�صناعية وت�شييد
الموانئ ومن�ش�أة حماية ال�شريط ال�ساحلي ،حيث ت�صبح موطنا
لعديد الأنواع البحرية من والالفقاريات ،التي تتغذى من المواد
العالقة في الماء ،بينما ينمو المرجان و ال�صدفيات عموما على
كوا�سر الأمواج ذات الحجارة الخ�شنة.

 4-3-6الضغوطات التي تتعرض لها
البيئة البحرية و الساحلية:
تتعر�ض البيئة البحرية وال�ساحلية لدولة االمارات العربية
المتحدة الى �ضغوط متعددة ناجمة عن �سنوات عديدة من
التنمية والتو�سع واال�ستغالل المفرط للموارد الطبيعية ال�ساحلية
والبحرية ،ما �أدى الى ت�ضرر عدة موائل ومواطن بيئية .وفي ما
يلي اهم ال�ضغوطات والعوامل المهددة ال�ستدامة النظم البيئية
البحرية:

1.1التوس��ع العمران��ي والتنمي��ة
الساحلية:
�شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نموا �سريعا في تعداد
ال�سكان خالل فترة ق�صيرة و�صاحب النمو ال�سكاني تو�سعا كبيرا
في المناطق الح�ضرية والذي تتركز �أغلبها في المناطق ال�ساحلية
ما �شكل تهديدا جوهريا للبيئات البحرية وال�ساحلية.
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2.2التل��وث الص��ادر م��ن األنش��طة
البرية و البحرية

3.3االستغالل المفرط للثروة المائية
الحية

ي�ؤثر التلوث ال�صادر عن الأن�شطة البرية والبحرية على الخوا�ص
الفيزيائية والكيميائية والإحيائية لبيئة البحر .وعلى الرغم من
تعدد م�صادر التلوث ،إ� ّال �أن الأن�شطة الب�شرية تظل هي الأهم
ويمثل التلوث الناتج عن الأن�شطة المتعلقة بالنقل البحري تهديد ًا
م�ستمر ًا للبيئة البحرية وال�ساحلية في الخليج العربي وبحر عمان
ب�شكل عام و�سواحل الدولة خا�صة نظر ًا التجاهات وم�سارات
التيارات البحرية التي ت�ساعد على نقل الأ�شكال المختلفة للتلوث
�إلى المنطقة البحرية وال�ساحلية للدولة .وتجدر الإ�شارة هنا الى
�أن �أعداد ال�سفن التي عبرت مياه الخليج العربي في الفترة ما بين
عامي � 28500( 2005سفينة نفط) و� 46300( 2012سفينة
نفط)( ،روبمي .)2013

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بموارد �سمكية ت�ستغل
من خالل عمليات ال�صيد التي تتم بوا�سطة �أ�سطول من قوارب
ال�صيد التقليدية من مياه الدولة الموجودة �ضمن كتلتين مائيتين
غزيرتين ب�إنتاجهما الطبيعي وهما :مياه الخليج العربي ومياه بحر
عمان .ويمار�س ق�سم من ال�سكان في الدولة مهنة �صيد الأ�سماك
على معظم �سواحل الدولة حيث تعتبر مهنة �صيد الأ�سماك من
المهن المرتبطة بالتراث والتاريخ.

وي�شكل �صرف المياه الراجعة �شديدة الملوحة وذات درجات
الحرارة العالية من محطات تحلية المياه المنت�شرة على طول
�ساحل الدولة �أحد ال�ضغوط التي تواجه �سالمة البيئة البحرية،
حيث يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي  33محطة
تحلية رئي�سية تتمركز �أغلبها على �ساحل الخليج العربي و�ساحل
بحر عمان .وتعتبر التدابير المتبعة للتخفيف من الآثار ال�سلبية
للتخل�ص من المياه الراجعة محدودة بالرغم من وجود لوائح
ومعايير حول نوعية مياه الت�صريف (القانون االتحادي رقم 24
ل�سنة  1990ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها).
كما يعتبر ت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي المعالجة م�صدرا
�آخر يدعو للقلق حيث يتم ت�صريف ما يقارب عن  243مليون
متر مكعب من المياه المعالجة في البيئة البحرية من خالل
 79محطة لمعالجة ال�صرف ال�صحي ب�أحجام متو�سطة وكبيرة
(وزارة البيئة و المياه .)2014 ،

ويعد ال�صيد الجائر �أحد ال�ضغوط الهامة الم�ؤثرة في ا�ستدامة
المخزون من الثروات المائية الحية فقد �أ�صبح اال�ستغالل
المفرط لهذه الموارد وتردي بع�ض نظمها البيئية من الق�ضايا
الحرجة التي تواجهها الدولة .وقد بد�أت عالمات هذا الت�أثير
بالظهور في ال�سنوات القليلة الما�ضية ،حيث انخف�ضت كمية
ال�صيد في الدولة من  100,402طن في عام  2006الى 75,147
طن في عام  2011بن�سبة انخفا�ض زادت على .25%
وبمقارنة النتائج التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة الم�سحية التي
تمت من قبل منظمة الأغذية والزراعة في عام  1978ونتائج
الدرا�سة الم�سحية التي �أجريت على م�ستوى دول مجل�س التعاون
لدول الخليج العربي للأ�سماك القاعية  2011-2008يت�ضح �أن
المخزون ال�سمكي القاعي قد �شهد انخفا�ض ًا حاد ًا و�صل الى 88%
في مياه الدولة و المطلة على الخليج العربي  ،فيما و�صلت ن�سبة
االنخفا�ض الى  94%في �سواحل الدولة المطلة على بحر عمان .
�أما بالمقارنة مع الدرا�سة التي �أجرتها هيئة البيئة � -أبوظبي
خالل الفترة  2003-2002فقد انخف�ض مخزون الأ�سماك
القاعية الى  53%في مياه الدولة ال ُمطلة على الخليج العربي و
حوالي  70%في مياه الدولة التي تطل على بحر عمان.
وتعتبر هذه النتائج انذار ًا مبكر ًا وتنب ؤ� ًا بما يمكن �أن ت�ؤول �إليه حالة
الثروة ال�سمكية والم�صائد لو ا�ستمرت ال�ضغوط والممار�سات على
حالها ،ومن المتوقع  ،اذا ا�ستمر التردي بنف�س الوتيرة� ،أن تختفي
معظم اال�سماك االقت�صادية القاعية من مياه الدولة االقليمية في
العقدين القادمين.
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الش��كل ( :)15-1-6نتائج المسوحات لألس��ماك القاعية (الكتلة الحيوية) في
المياه االقليمية للدولة والتوقعات المستقبلية

4.4تغير المناخ:
�أو�ضح التقرير الذي �أعدته هيئة البيئة � -أبوظبي الخا�ص
بالتكيف مع تغيرات المناخ (� )2008أن المناطق ال�ساحلية
�ستتعر�ض للغمر ال�شديد بالماء ب�سبب ارتفاع م�ستوى �سطح
البحر ،حيث من المتوقع �أن يزحف خط ال�شاطئ الحالي �إلى
الداخل ب�صورة ملحوظة .ومن المتوقع �أي�ض ًا �أن تتعر�ض المدن
ال�ساحلية لم�ستويات متزايدة من الغمر ،ويختلف ذلك باختالف
ال�سيناريو الجاري تحليله ،جدول رقم ( .)7-2-6وبينما ت�ضم
البيئات البحرية وال�ساحلية في الدولة مجتمعات فريدة من
الكائنات الحية التي تكيفت لتحمل الظروف البيئية القا�سية� ،إ ّال
�أن التكيف الطبيعي لدرجات الحرارة الدافئة قد ال يكون كافي ًا
للتحمل على نحو متزايد لدرجات حرارة �أكثر دفئ ًا .وقد ت�ؤدي
عدد من الآثار ال�سلبية على النظم
م�ستويات الغمر هذه �إلى ٍ
البيئية والمناطق الح�سا�سة على طول �ساحل الدولة .كما �أظهرت
الدرا�سات الحديثة �أن درجات حرارة �سطح البحر في منطقة
الخليج العربي قد تزايدت بمعدل �أعلى بكثير من المعدل العالمي
البالغ  2.0درجة مئوية /عقد.

وفيم��ا يل��ي ملخ��ص أله��م اآلث��ار
المتوقعة:
	•مناطق ال�سبخات التي ترتفع عن م�ستوى �سطح البحر
بب�ضعة �أمتار فقط� ،ستتعر�ض للغمر بماء البحر وتغيير
ن�سبة ملوحتها.
	•غابات القرم ،في ظل ارتفاع م�ستوى �سطح البحر المتوقع
في الم�ستقبل ،يمكن �أن تزحف �إلى �أعلى ،ومعنى هذا �أن
غابات القرم �سيقل عددها في الدولة ب�سبب غمر ال�سواحل
وموت ن�سبة كبيرة منها ب�سبب ارتفاع م�ستوى �سطح البحر.
	•بيئات الأع�شاب البحرية تحافظ على تنوعها البيولوجي
المحلي ،ولكن هناك جزء مهم من ال�سال�سل الغذائية
الخا�صة ب�أبقار البحر وال�سالحف البحرية وغيرها من
الكائنات �ستت�أثر �سلب ًا بارتفاع درجة حرارة �سطح البحر،
والتغيرات في المد والجزر واختالف المحتوى الملحي
وتغير �أعماق المياه ،وكذلك بتغير محتوى ثاني �أك�سيد
الكربون في المحيطات ،االمر الذي �سينعك�س على وجود
ال�سالحف البحرية وبقر البحر التي تعتمد على ثراء بيئات
االع�شاب البحرية.
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	•ال�شعاب المرجانية �سريعة الت�أثر بالتغير الحراري
واالرتفاعات في درجة حرارة مياه البحار ،فاالرتفاعات
المتوقعة في درجات الحرارة تتراوح ما بين  5.1و 6.2
درجة مئوية �ستتجاوز الحدود الف�سيولوجية التي ت�ستطيع
ال�شعاب المرجانية �أن تتحملها ،وقد ات�ضح ت�أثير ارتفاع
درجات حرارة مياه البحر على بيئة ال�شعاب المرجانية
اكثر من مره حيث عانت من تكرار ظاهرة ابي�ضا�ض

ال�شعاب على مدى ال�سنوات . 2010 – 2008 – 1998
	•الثروة ال�سمكية ،من المتوقع ،بنا ًء على معدل التغير
المو�سمي لدرجات الحرارة في الو�سط المحيط وفي �سطح
البحر مع الوقت� ،أن يت�أثر ناتج دولة االمارات العربية
المتحدة من بع�ض �أهم ثرواتها ال�سمكية �سلب ًا مثل �أ�سماك
الكنعد.

الجدول ( :)7-2-6السناريوهات المتوقعة للغمر الساحلي بالكيلومتر المربع
الغمر بالكيلومتر المربع عند ارتفاع �سطح البحر بمعدل
الإمارة

 2متر

 1متر

 9متر

 3متر

�أبوظبي

722

983

1405

3904

عجمان

18

270

326

526

دبي

217

74

87

158

الفجيرة

6

24

32

59

ر�أ�س الخيمة

82

93

106

158

ال�شارقة

60

66

78

143

�أم القيوين

50

9

11

36

1155

1519

2045

4984

الم�ساحة الكلية المغمورة
المرجع  :هيئة البيئة ابوظبي

الش��كل ( :)16-1-6صورة للمناطق الساحلية المعرضة للغمر في حالة ارتفاع
مستوى سطح البحر
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تُ�صنف من الأنواع التي يمكن �أن ت�سبب المد الأحمر �أو لها القدرة
،على �إحداث �أ�ضرار على الأحياء البحرية والبيئة المحيطة بها
) التي تعتبرNoctiluca cintillans( و�شملت الدرا�سة انواع
من فئة ثنائية الأ�سواط غير الحلقية و�سائدة بمياه منطقة الخليج
.العربي والمناطق المطلة على المحيط الهندي
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:انواع الهائمات5.5
بينت درا�سة الكتلة الحيوية للهائمات النباتية التي قامت بها
 نوع ًا153  �أن هناك حوالي2013 وزارة البيئة والمياه في عام
 نوعا49 تم ت�صنيفها تتواجد في المياه الإقليمية للدولة منها

) قائمة بأنواع الهائمات المسببة للمد االحمر والضارة بالمياه8-2-6( الجدول
البحرية للدولة
Group
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Species

Group

Species

Diatom

Psuedonitzchia multiseries

Diatom

Rhizosolenia sp.

Dinoflagellate

Dinophysis acuminata

Dinoflagellate

Dinophysis caudata

Dinoflagellate

Diplopsalis orbicularis

Dinoflagellate

Pyrodinium bahamense

Dinoflagellate

Prorocentrum balticum

Diatom

Pseudonitzchia delicatissima

Diatom

Psuedonitzchia seriata

Dinoflagellate

Ceratium furca

Dinoflagellate

Ceratium fusus

Dinoflagellate

Diplopsalis lenticula

Dinoflagellate

Gymnodinium sanguineum

Dinoflagellate

Prorocentrum micans

Dinoflagellate

Protoceratium reticulatum

Dinoflagellate

Noctiluca scintillans

Dinoflagellate

Scrippsiella trochoideae

Dinoflagellate

Gonyaulux sp.

Diatom

Cylindrotheca closterium

Diatom

Navicula sp.

Diatom

Amphora sp.

Diatom

Leptocylindricus minimum

Diatom

Skeletonema costatum

Diatom

Thalassiosira eccenterica

Diatom

Thalassionema nitzchoides

Diatom

Rhizosolenia setigera

Diatom

Ceratulina pelagica

Diatom

Chaetoceros peruvianus

Diatom

Haslea sp

Diatom

Pleurosigma elongatum

Diatom

Lauderia annulata

Diatom

Proboscia alata

Diatom

Proboscia alata f. gracillum

Diatom

Bacteriastrum delicatulum

Diatom

Bacteriastrum furcatum

Diatom

Chaetoceros atlanticus

Diatom

Chaetoceros compressus

Diatom

Chaetoceros curvisetus

Diatom

Chaetoceros decipiens

Diatom

Chaetoceros lorenzianus

Diatom

Chaetoceros psuedocurvisetum

Diatom

Chaetoceros socialis

Diatom

Chaetoceros sp.

Diatom

Eucampia zoodiacus

Diatom

Guinardia delicatula

Diatom

Guinardia flaccida

Diatom

Leptocylindicus danicus

Dinoflagellate

Gymnodinium catenatum

Dinoflagellate

Prorocentrum gracile
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 5-3-6جه��ود حماية البيئة البحرية
و الساحلية:
1.1التشريعات و النظم:
حظيت البيئة البحرية وال�ساحلية في دولة االمارات العربية
المتحدة باهتمام كبير نظر ًا لما توفره من موارد وثروات قيمة
مثلت على مر الع�صور عن�صر ًا رئي�س ًا في الأمن الغذائي ورفاهية
المجتمع ،فبادرت الدولة �إلى و�ضع ت�شريعات ونظم لحمايتها من
ال�ضغوطات والتهديدات الناتجة عن اال�ستغالل غير الم�ستدام
لموارد البيئة البحرية وال�ساحلية المتنوعة ،و�سعت في كل مرة
�إلى تطوير هذه الت�شريعات لتواكب حجم التحديات ،وت�ضمن
بالتالي ا�ستدامتها للأجيال الحالية والقادمة.
وي�أتي في مقدمة هذه الت�شريعات القانون االتحادي رقم
ل�سنة  1999في �ش�أن حماية البيئة وتنميتها ونظام حماية البيئة
البحرية من التلوث ال�صادر بقرار مجل�س الوزراء رقم  37ل�سنة
 ،2001ا�ضافة الى قرارات مجل�س الوزراء ذات ال�صلة (�أنظر
الباب الثالث للتفا�صيل)� .إلى جانب القانون االتحادي رقم 23
ل�سنة  1999ب�ش�أن ا�ستغالل و تطوير الموارد المائية الحية الذي
و�ضع ال�ضوابط الداعمة �إلى المحافظة على الثروات المائية
الحية و �ضمان ا�ستدامتها.
24

2.2االتفاقيات الدولية واإلقليمية
باعتبار �أن جهود حماية البيئة البحرية �سواء في الخليج العربي �أو
بحر عمان هي م�س�ؤولية م�شتركة بين الدول كافة ،فقد كانت دولة
الإمارات العربية المتحدة �شديدة الحر�ص على الم�شاركة في كافة
الجهود الإقليمية والدولية الرامية �إلى حماية البيئة البحرية ،فقد
�صادقت على اتفاقية الكويت االقليمية لحماية البيئة البحرية
من التلوث عام  1978و�صادقت على كافة البروتوكوالت التي
�صدرت عنها  ،كما ان�ضمت الدولة �إلى مجموعة من االتفاقيات
والبروتوكوالت الإقليمية والدولية ،مثل المعاهدة الدولية
لمنع التلوث الناتج عن ال�سفن (عام 1973م) والمعدل
ببرتوكول عام ( 1978ماربول) واالتفاقية الدولية ب�ش�أن
الم�س�ؤولية والتعوي�ض عن ال�ضرر الناجم عن نقل المواد الخطرة
وال�ضارة عن طريق البحر ،واتفاقية منع التلوث البحري الناجم
عن �إغراق النفايات ومواد �أخرى  ،1972االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح في البحار (�سوال�س .)74
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اتفاقية الكوي��ت االقليمية للتعاون
في حماية البيئة البحرية من التلوث
وبروتوكوالتها
وقعت دولة االمارات العربية المتحدة على اتفاقية الكويت
االقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية بموجب مر�سوم
اتحادي رقم ( )20ل�سنة 1979م وت�ضم االتفاقية في ع�ضويتها
ثمانية دول تطل على الخليج العربي وبحر عمان و بحر العرب
وتقوم وزارة البيئة والمياه ،باعتبارها نقطة االرتباط الوطنية
باالتفاقية  ،بالم�شاركة وتبادل الخبرات في مجاالت حماية البيئة
البحرية في منطقة بحر "روبمي" ،وما ت�ضمه من نظم بيئية
و�أحياء مائية متنوعة ،والحد من �أ�شكال التلوث الناتج عن
مختلف الأن�شطة التنموية التي قد تت�سبب في تدهور جودة البيئة
البحرية �أو تهدد ا�ستدامة الموارد الطبيعية فيها.
ولحماية البيئة البحرية في المنطقة ،تبذل �أمانة االتفاقية جهودا
حثيثة من خالل مجموعة من البرامج والأن�شطة كبرامج الر�صد
البيئي الم�ستمرة (مثل :قيا�س الملوثات في مياه البحر والروا�سب
والحيوانات القاعية) ،الإدارة البيئية (مثل :تحديد الأن�شطة
الب�شرية على البر الم�ضرة بالبيئة البحرية ،مكافحة الملوثات
في البيئة البحرية) ،الأن�شطة الم�ساندة (مثل :نظام اال�ست�شعار
عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية) ،برامج التوعية البيئية
(مثل� :إ�صدار ن�شرات بيئية ف�صلية ،وتنظيم الم�ؤتمرات والندوات
البيئية).
وقد �أقرت الدول الأع�ضاء في االتفاقية �أربعة بروتوكوالت ،تندرج
تحت مظلة اتفاقية الكويت الإقليمية ،وهي :البروتوكول الخا�ص
بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد ال�ضارة
الأخرى في الحاالت الطارئة ،البروتوكول الخا�ص بالتلوث
البحري الناجم عن ا�ستك�شاف وا�ستغالل الجرف القاري،
بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن م�صادر
في البر ،بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة
والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخل�ص منها.

المعاهدة الدولية لمنع التلوث من
السفن ماربول 1978/1973
تم طرح المعاهدة الدولية لمنع التلوث من ال�سفن ماربول للتوقيع
في  2نوفمبر عام  1973وتم تعديلها في  17فبراير عام ،1978
وتعتبر هاتان االتفاقيتان ك�أداة قانونية واحدة (تعرف با�سم
ماربول  )78/73جرى العمل بها فى � 2أكتوبر  .1983والهدف
منها هو منع والتحكم في التلوث المالحي.
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وقد ان�ضمت الدولة لالتفاقية في عام  2006بموجب المر�سوم
االتحادي رقم ( ،)74وقد ت�ضمن القانون االتحادي رقم  24لعام
 1999في الف�صل الثاني من بابه الثاني (حماية البيئة البحرية)
وحددت الالئحة التنفيذية رقم  37لعام  2001قواعد و �ضوابط
العمليات و االجراءات الإدارية و الفنية و الرقابية المتعلقة بحركة
و ال�سفن و �سالمة البيئة البحرية لتتما�شى مع متطلبات االتفاقية
الدولية ماربول .

3.3تعزيز المخزون السمكي
يمثل المخزون ال�سمكي �أحد الثروات الهامة في دولة االمارات
العربية المتحدة .وفي �ضوء اال�ستنزاف الم�ستمر والجائر لهذه

الثروة ،عمدت وزارة البيئة بالتعاون مع ال�سلطات البيئية المحلية
والجهات المعنية الأخرى على حماية هذا المخزون وا�ستدامته
معتمدة في ذلك على ثالث م�سارات ،الأول هو الت�صدي لعمليات
ال�صيد الجائر من خالل تنظيم �صيد الأ�سماك ا�ستناد ًا الى
القانون االتحادي رقم  23ل�سنة  1999في �ش�أن ا�ستغالل وحماية
وتنمية الثروات المائية الحية ،والثاني من خالل االهتمام
با�ستزراع و�إنتاج �أنواع من الأ�سماك المحلية االقت�صادية الهامة
و�إطالقها على �سواحل الدولة في مناطق المحميات وانت�شار
�أ�شجار القرم والخيران .والثالث هو ا�صدار العديد ن القرارات
الوزارية التي تنظم عملية حرفة ال�صيد بالدلولة منها على �سبيل
المثال :

الرقم

القرارات والت�شريعات الوزارية

1

قرار مجل�س الوزراء رقم ( )18ل�سنة  2012ب�ش�أن تطبيق جداول الجزاءات االدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخا�صة
بالثروات المائية الحية والثروة ال�سمكية

2

قرار وزاري رقم ( )144ل�سنة  2012ب�ش�أن تنظيم موا�صفات القراقير

3

قرار وزاري رقم ( )470ل�سنة  2012ب�ش�أن �صيد اال�سماك ال�سطحية المهاجرة بطريقة الحالق (الحويط)

4

قرار وزاري رقم ( )211ل�سنة  2013ب�ش�أن منع �صيد وت�سويق ا�سماك البدح في امارة ابوظبي

5

قرار وزاري رقم ( )372ل�سنة  2013ب�ش�أن وقف ا�صدار تراخي�ص قوارب �صيد جديدة م�ؤقتا

6

قرار وزاري رقم ( )482ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم �صيد اال�سماك بوا�سطة ال�شباك

7

قرار وزاري رقم ( )492ل�سنة  2013ب�ش�أن ال�شروط التنظيمية وال�صحية لتداول اال�سماك المملحة (المالح)

8

قرار وزاري رقم ( )607ل�سنة  2013ب�ش�أن تحديد مناطق ال�صيد با�ستخدام ال�شباك بطريقة الحالق (التحويط)

9

قرار وزاري رقم ( )706ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم وت�صنيع وا�ستيراد وا�ستخدام القراقير

مرك��ز أبحاث البيئ��ة البحري��ة – أم
القيوين
�أن�ش�أ مركز �أبحاث البيئة البحرية – �أم القيوين في عام 1984

وذلك بهدف �إجراء الدرا�سات والأبحاث المتعلقة بالبيئة البحرية
وتنمية االحياء المائية و�صونها وتدريب و ت�أهيل الكوادر الب�شرية
في مجال البيئة البحرية وتنمية االحياء المائية و�صونها،
وذلك بالتعاون مع الجهات المخت�صة محلي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
بالإ�ضافة الى ذلك يقدم المركز الم�شورة العلمية و الفنية
المتعلقة بالبيئة البحرية وتنمية االحياء المائية و�صونها لمختلف
قطاعات المجتمع ،ويعمل المركز اي�ضا على ن�شر نتائج الأبحاث
والدرا�سات العلمية والفنية و�إي�صالها �إلى المجتمع و�إيجاد �شراكة

ا�ستراتيجية مع القطاع الخا�ص على ال�صعيد المحلي والإقليمي
والدولي في مجال تنمية البيئة البحرية وتنمية االحياء المائية
و�صونها.
وفي عام � 2011أعلن عن خطة لتطوير عمل المركز الذي �أ�صبح
يحمل ا�سم "مركز خليفة بن زايد للأبحاث البحرية" �ضمن
مبادرات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة لتطوير البنية التحتية .وقد
بد�أت الأعمال االن�شائية للم�شروع ،الذي تبلغ كلفته  75مليون
درهم ،بالتعاون بين وزاتي البيئة والمياه والأ�شغال العامة.وبانتهاء
العمل بالم�شروع� ،سيرفع مركز ال�شيخ خليفة بن زايد للأبحاث
البحرية تدريجي ًا قدرته على �إنتاج �صغار الأ�سماك من � 200ألف
�أ�صبعية �سنوي ًا في الوقت الحالي الى  10ماليين �أ�صبعية �سنوي ًا
بحلول عام  ،2017مركز ًا على �أهم الأنواع االقت�صادية والمرغوبة
205

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

في دولة االمارات مثل الهامور وال�سبيطي وال�شعم والقابط .ولن
يقت�صر دور المركز على �إنتاج ا�صبعيات اال�سماك ،بل �سي�شمل
تعزيز البحث العلمي في مجال اال�ستزراع وحماية البيئة البحرية
وال�ساحلية وثرواتها الحية ،و�إيجاد حلول ذكية ومبتكرة لمواجهة

يضرألا دراوملا

التحديات المتزايدة التي تواجهها البيئة البحرية ب�شكل عام،
وثرواتها الحية ب�شكل خا�ص� ،إ�ضافة الى تقديم الدعم الفني
للمزارع ال�سمكية الخا�صة في الدولة ،وبناء القدرات العاملة في
هذا المجال.

الشكل ( :)17-1-6عدد صغار االسماك المطروحة ()2013 2009-

الشكل (  :)18-1-6صورة طرح صغار االسماك بخور الزوراء بإمارة عجمان
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4.4الدراسات البيولوجية لألسماك :
قامت وزارة البيئة والمياه بعمل درا�سة بيولوجية لعدد من الأ�سماك
الهامة القت�صادية بالدولة بهدف معرفة موا�سم تكاثرها والطول
عند �أول ن�ضج جن�سي ،الأمر الذي ي�ساهم في و�ضع الت�شريعات
لإدارة م�صائد الأ�سماك وتنميتها لتعزيز المخزون ال�سمكي ،حيث
تم التعرف على موا�سم تكاثر الأنواع التالية  :الهامور (مار�س
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 مايو) ،ال�سمان (ابريل  -يونيو) ،الكوفر (نوفمبر  -مار�س)،الفر�ش (مار�س  -مايو) ،الحمرا (يونيو  -اغ�سط�س) ،الكنعد
(مار�س  -يونيو) ،ال�شعري العربي (فبراير  -ابريل) ،ال�شعري
ال�سولي (ابريل  -يونيو) ،ال�شعري اليماه (فبراير – مايو و
اغ�سط�س � -سبتمبر) ،الج�ش ال�صال (ابريل  -يونيو) ،ال�سكل
(ابريل  -يوليو) ،الزريدي (مار�س  -مايو).

الشكل ( )19-1-6دليل معامل التناسل بالنسبة لذكور واناث اسماك السكل

5.5الش��عاب المرجاني��ة واش��جار
القرم
لمعالجة �آثار التدهور الذي تعر�ضت لها بيئة ال�شعاب المرجانية
في الدولة في ال�سنوات الما�ضية ،بد�أت وزارة البيئة والمياه،
وفي �إطار مبادرتها بتح�سين م�ستوى حماية المناطق الإحيائية
والبيئات اله�شة ،بتنفيذ برنامج لت�أهيل تلك البيئات المت�ضررة،
فقامت با�ستزراع  24نوع من ال�شعاب المرجانية مثل Acropora
sp - Cyphestra sp – Pseudosiderastrea - Porites sp
 - Stylophora sp - Platygyra sp – HydonophoraLaptastera botlae - Pavona diffuens - Stylophora

وبا�ستخدام تقنيات حديثة لتعظيم ا�ستخدام المادة البيولوجية
لإكثار اكبر عدد ممكن تحت الظروف البيئية المنا�سبة ،وتم
اختيار عدد � 10أنواع �أثبتت معدالت نمو عالية ونفوق قليلة ،وتم
تثبيت  7انواع في منطقة ال�ساحل ال�شرقي بعدد  4400م�ستعمرة
وتثبيت � 6أنواع ب�أم القيوين بعدد  2000م�ستعمرة.
كما انتهت الوزارة في عام  2013من �إعداد خارطة التوزيع
الجغرافي لل�شعاب المرجانية في الدولة كما هو مو�ضح في ال�شكل
( ،)1-1-6في حين يو�ضح ال�شكل ( )18-1-6التزايد في عدد
م�ستعمرات ال�شعاب المرجانية خالل الأعوام من  2011حتى
.2013
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الشكل (  )20-1-6عدد مستعمرات الشعاب المرجانية ()2013-2011

المرجع :وزارة البيئة والمياه

الش��كل ( :)21-1-6ص��ورة لعملي��ة تثبيت مس��تعمرات الش��عاب المرجانية
بالدولة
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وفيما يتعلق ب�أ�شجار القرم فقد تم تطوير تقنية لزراعتها تتنا�سب
مع الظروف ال�سائدة في معظم المناطق وتعتمد على طريقتين
هما :البذور و الأ�شتال .وقد بلغ عدد البذور المزروعة 470
�إلف بذرة وعدد �شتالت المزروعة � 75ألف �شتلة منذ عام 1984
توزعت على مناطق مختلفة من �سواحل وجزر الدولة
كما قامت الوزارة ببع�ض التجارب لدرا�سة �إنبات وزراعة هذه
الأ�شجار تحت ظروف مختلفة ،من �أهمها زراعتها في مناطق
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منخف�ضة عن الياب�سة تقع تحت م�ستوى �سطح البحر في مناطق
بعيدة عن البحر اعتماد ًا على مياه البحر التي تتخلل لبع�ض
المناطق عن طريق ال�ضغط الأ�سموزي ،والذي ي�شكل م�صدر
المياه التي تغذي ال�سبخات المختلفة في الدولة .وتبين النتائج
لهذه الدرا�سات �إمكانية زراعة هذا النوع من الأ�شجار وبنجاح
في تلك المناطق ،مما يعد عام ًال ي�ساعد على ن�شرها في مناطق
مختلفة من الدولة.

الشكل ( )22-1-6عدد أشجار القرم المزروعة ()2012-2009

وبالإ�ضافة الى ذلك تم �إجراء درا�سة م�سحية للتوزيع الجغرافي
ال�شجار القرم �شملت  57موقعا على امتداد �سواحل الدولة،
بهدف تحديد الب�صمة لخ�صائ�ص وم�ساحة غابات ا�شجار القرم،
و�أ�شارت الدرا�سة الى وجود نوع واحد منت�شر في كل �سواحل الدولة
التي تم م�سحها وهو ( القرم الرمادي)Avicennia marina( -
وتم مالحظة ازدهار معظم ا�شجار القرم خالل فترة الم�سح.

اشجار القرم

رئي�سي ب�إمارة ابوظبي ،وبيئات الحو�ضية ( )Basinوتتمركز في
كل من امارة ام القيوين وعجمان ورا�س الخيمة ،وبيئات الغمر
المد والجزر ( )Overwashوتتمركز في امارة ابوظبي وام
القيوين.
الم�ساحة الكلية تقدر بحوالي 16.136

حيث اظهرت النتائج بان
كليو متر مربع على م�ستوى الدولة ،اما من حيث توزيعها على
م�ستوى كل امارة فكما هو مبين في الجدول (.)8-2-6

تق�سم بيئات تجمعات غابات ا�شجار القرم الى ثالث انواع  :بيئات
الحافية ( )Fringeوتتمركز في كل مناطق ال�ساحلية وب�شكل
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الجدول ( )9-2-6مس��احات غابات اشجار القرم حس��ب الكثافة على مستوى
الدولة
م�ساحات ح�سب الكثافة ( كيلومتر مربع)
االمارة

منخف�ضة

متو�سطة

()10%

()75%-10

عالية
(اكثر )75%

ابوظبي

30.62

52.91

24.81

108.34

دبي

0.12

0.13

0.38

0.63

ال�شارقة

0.16

0.3

1.85

2.04

را�س الخيمة

0.78

1.52

2.50

4.80

ام القيوين

11.76

0.42

6.59

18.77

عجمان

1.58

-

-

1.58

المجموع الكلي

55.57

35.79

36.13

136.16

المرجع :تقرير التوزيع الجغرافي ال�شجار القرم بالمياه ال�ساحلية للدولة – 2013وزارة البيئة المياه.

6.6رصد ومراقبة المياه الساحلية:
قامت وزارة البيئة والمياه بدرا�سة الكتلة الحيوية للهائمات
النباتية بالمياه ال�ساحلية عام  ،2013وبينت الدرا�سة ان متو�سط
الكتلة الحيوية للهائمات النباتية (العدد) ( )103 -105خلية لكل
لتر في المياه االقليمية للدولة وهو متوافق مع الدرا�سة (Space-
time variability of phytoplankton structure and
diversity in the north-western part of the Arabian
Gulf (Kuwait’s waters), 2009, Igor Polikarpov, Faiza
Al-Yamani & Maria Saburova / BioRisk 3: 83–96

 ))(2009حيث او�ضحت بان كتلة الحيوية للهائمات بمياه الخليج
العربي (الكويت) تتراوح (.)103 -106
وقد ا�شارت الدرا�سة التي قامت بها الوزارة بانه هناك
نوع ًا من الهائمات النباتية التي تم ت�صنيفها تتواجد في المياه
االقليمية للدولة منها  109نوعا من فئة الدياتومات و 43نوعا
من ثنائية اال�سواط ونوع واحد من الطحالب الخ�ضراء المزرقة.
بالإ�ضافة الى وجود  49نوعا ت�صنف ك�أنواع يمكن ان ت�سبب المد
االحمر او لها القدرة على احداث ا�ضرار على االحياء البحرية
والبيئية المحيطة بها .وبينت النتائج ان هناك  9انواع فقط
كانت �سائدة في المياه االقليمية خالل عام ( .2013تقرير درا�سة
الكتلة الحيوية للهائمات النباتية (المد االحمر)  -2013وزارة
البيئة والمياه)
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(كيلومتر مربع)
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الشكل ( )23-1-6التغير في متوسط عدد الهوائم النباتية لعام 2013
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7.7رص��د الهائم��ات وظاه��رة المد
األحم��ر ع��ن طري��ق ص��ور األقم��ار
الصناعية:
�أظهرت نتائج الدرا�سة التي �أجرتها وزارة البيئة والمياه خالل
الفترة ما بين يناير وحتى دي�سمبر � 2013إلى وجود ن�شاط

بيولوجي محدود على �سواحل الدولة خالل فترات متقطعة ال
تتعدى ب�ضعة �أيام ،وحدوث المد الأحمر بم�ستوى ب�سيط ال يتعدى
عدة �أيام في المياه الإقليمية للدولة (مياه الخليج العربي) خالل
�أ�شهر مايو ويونيو ونوفمبر ودي�سمبر 2013م ،فيما لم يالحظ
�أي نفوق للأحياء البحرية خالل ازدهار المد الأحمر في المياه
االقليمية للدولة المطلة على بحر عمان.

الشكل ( :)24-1-6صورة توضح تمركز النشاط البيولوجي في المياه اإلقليمية
للدولة خالل شهر ديسمبر 2012

الجدول ( :)10-2-6نتائج القياسات متوسط نتيجة درجة االس الهيدروجيني
للمياه البحر بالدولة
المنطقة
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متو�سط درجة الحمو�ضة مياه البحر (اال�س الهيدروجيني)
2011

2012

2013

ال�ساحل ال�شرقي للدولة (بحر عمان)

8.1

8.2

8.1

ال�ساحل الغربي للدولة (خليج العربي)

8.1

8.2

8.2

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

يضرألا دراوملا

الجدول ( )11-2-6نتائج القياسات متوسط درجة حرارة لمياه السطحية للبحر
بالدولة
المنطقة

متو�سط درجة حرارة مياه �سطح البحر (درجة مئوية)
2011

2012

2013

ال�ساحل ال�شرقي للدولة (بحر عمان)

28.7

28.6

27.9

ال�ساحل الغربي للدولة (خليج العربي)

29.6

28.3

28.6

خط��ة عم��ل وطنية لرص��د ومراقبة
ظاهرة المد األحمر بالدولة
في �ضوء تكرار حدوث ظاهرة المد الأحمر ،قامت وزارة البيئة
والمياه بو�ضع خطة عمل وطنية لر�صد ومراقبة ظاهرة المد
الأحمر بالدولة.
ولخطة العمل اهداف عامة تركز على حماية م�صادر المياه
والثروة ال�سمكية و تن�سيق عمليات المراقبة واال�ستجابة الفورية
وتقييم الآثار ال�سلبية على الثروة ال�سمكية والأحياء البحرية
الأخرى ،بالإ�ضافة الى �إجراء الأبحاث والدرا�سات المتعلقة بالمد
الأحمر.
وتم ،في �إطار الخطة ،ت�شكيل فريق عمل لمتابعة ظاهرة المد
الأحمر واال�ستعانة بخبرات عالمية مرموقة .وت�ضمنت الخطة
مجموعة من البرامج ،منها برنامج لر�صد ومراقبة الهائمات
النباتية الم�سببة للمد الأحمر يتم تحديثه وفق متطلبات
البرنامج ،وا�ستحداث مختبر لفح�ص العينات التي يتم جمعها
ب�صورة دورية من المحطات المنت�شرة على �سواحل الدولة لمعرفة
انت�شار و�أنواع الهوائم في المياه الإقليمية للدولة في �أوقات زمنية
وف�صول مختلفة في ال�سنة لتقييم تلك الكتلة ودورها في حدوث
الن�شاط البيولوجي �أو المد الأحمر و�أهميتها في ال�سل�سة الغذائية
في البيئة البحرية .وكذلك برنامج تحديد التوزيع الجغرافي
لل�صدفيات الذي يعتبر م�ؤ�شر ًا لقيا�س ال�سميات التي قد تن�ش�أ من
حالة حدوث ظاهرة المد الأحمر ،وبرنامج للخطوط التوجيهية
لحماية م�آخذ المياه في محطات التحلية ،وبرنامج لبناء قدرات
العاملين بمحطات التحلية وت�أهيلهم للتعامل مع ظاهرة المد
الأحمر عند حدوثها ،والإجراءات التي يتوجب اتخاذها.

كما تم في �إطار الخطة و�ضع برنامج لمعايير �إن�شاء المزارع
ال�سمكية وحمايتها ،وتطوير برنامج النمذجة الرقمية وا�ستخدام
تقنية اال�ست�شعار ،وبرنامج االت�صال الإعالمي والتعليمي والإر�شاد
والتوعية ت�ضمن �إن�شاء رابط الكتروني حول ظاهرة المد الأحمر
على موقع وزارة البيئة والمياه االلكتروني يحتوي على العديد من
الموا�ضيع المتعلقة بظاهرة المد االحمر ،ويتم تحديثه ب�شكل
دوري.
وقد حققت الخطة الأهداف المرجوة ،و�أهمها القدرة على الك�شف
عن �أنواع الهائمات ال�ضارة وتحليل �سمياتها ،ومراقبة والتنب�ؤ
بالهائمات ال�ضارة وو�ضع �إر�شادات للتعامل وتخفيف الت�أثيرات
المحتملة لظاهرة المد االحمر على المن�ش�آت االقت�صادية في
البيئة البحرية كمحطات تحلية مياه البحر.

8.8دراس��ة الملوث��ات ف��ي الترب��ة
والكائنات البحرية بالدولة:
خالل عام  2010قد قامت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع
المختبرات البيئية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (موناكو –
فرن�سا) بعمل م�سح بيئي لتراكيز المواد الهيدروكربونية والمعادن
الثقيلة في المياه البحرية على طول �سواحل الدولة ،وقد تم جمع
عينات من التربة و�أن�سجة بع�ض االحياء البحرية في  90موقعا
على طول �سواحل الدولة .وبينت نتائج الدرا�سة ا�ستقرار ن�سب
تراكيز المواد الهيدروكربونية وعدم تجاوزها الحد الم�سموح به،
�أما المعادن الثقيلة فقد �سجلت ن�سب زيادة قليلة في بع�ض المواقع
و وذلك ب�سبب التراكمات الطبيعية للأعوام ال�سابقة ،فهي ناتج
للتركيبة الجيولوجية للمناطق الجبلية المحاذية للمناطق
ال�ساحلية.
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استراتيجية استدامة البيئة البحرية
و المناطق الساحلية
و�ضعت وزارة البيئة والمياه ا�ستراتيجية ا�ستدامة البيئة البحرية و
ال�ساحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة .وتت�ضمن
اال�ستراتيجية الموجهات الرئي�سية والأهداف الوطنية لحماية
البيئة البحرية والمناطق ال�ساحلية وخطط وبرامج العمل
لتنفيذها.
وت�ستند اال�ستراتيجية على خطة متجان�سة وقائمة على تحقيق
�أهداف الدولة وتلبية احتياجات جميع ال�شركاء والجهات ذات
العالقة ،وهي توفر �أ�سا�سا لتحقيق التكامل في كل المراحل
والمحاور والبرامج والأن�شطة ،وت�ساعد على ت�سهيل توفير الموارد
الالزمة لمعالجة المجاالت ذات الأولوية� ،إ�ضافة �إلى ذلك تبنت
اال�ستراتيجية عملية الر�صد و التقييم الم�ستمر للتقدم المتحقق
في كل مراحل ومحاور و �أن�شطة خطة العمل.
ت�شمل ا�ستراتيجية اال�ستدامة البحرية وال�ساحلية
رئي�سة هي:
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موجهات

يضرألا دراوملا

	•تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق ال�ساحلية و التكيف مع
التغيرات المناخية
	•تطوير الر�صد و الرقابة ال�شاملة للبيئة البحرية وال�ساحلية
	•بناء القدرات الوطنية و ن�شر الوعي بق�ضايا البيئة البحرية
و ال�ساحلية
	•تعزيز ال�شراكة الإقليمية و الدولية ال�ستدامة البيئة
البحرية و ال�ساحلية
وقد حددت اال�ستراتيجية البرامج ذات الأولوية و�أطرها الزمنية،
وت�شمل:
1.1تقييم حالة البيئة البحرية و ال�ساحلية ( الفيزيائية،
الكيميائية و البيولوجية) ()2017-2015
2.2تطوير الت�شريعات و المعايير والموا�صفات المتعلقة ب�إدارة
البيئة البحرية وال�ساحلية ()2016-2014
3.3بناء القدرات الوطنية ()2021-2014
4.4تطوير برنامج لر�صد ومراقبة البيئة البحرية و ال�ساحلية
()2017-2015

	•المحافظة على التنوع البيولوجي و النظم البيئية البحرية
و ال�ساحلية و �ضمان ا�ستدامتها

5.5تطوير برامج للتوعية ب�أهمية البيئة البحرية وال�ساحلية
وا�ستدامتها ()2017-2015

	•الوقاية و الحد من الآثار ال�سلبية لتلوث البيئة البحرية و
ال�ساحلية

�6.6إعداد خطة للإدارة المتكاملة ال�ساحلية ()2018 – 2015

الباب السابع:

النفايات والكيماويات
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 1-7النفايات

والك�سارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة و�أعمال النفط
وو�سائل النقل والموا�صالت المختلفة.

 1-1-7مقدمة
ُيع ّرف القانون االتحادي رقم  24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة
وتنميتها النفايات ب�أنها "جميع �أنواع المخلفات �أو الف�ضالت
الخطرة وغير الخطرة بما فيها النفايات النووية والتي
بناء على
يجري التخل�ص منها �أو المطلوب التخل�ص منها ً
�أحكام القانون".
تعتبر �إدارة النفايات من بين �أكبر التحديات التي تواجه الدولة
ومن �أهم الق�ضايا ذات ال�صلة بالبيئة ،وذلك لت�أثيرها الكبير
والمبا�شر على البيئة و�صحة الإن�سان .وقد تفاقمت هذه الم�شكلة
في العقدين الأخيرين نتيجة الزيادة الكبيرة في كمية النفايات
المتولدة والتغير في تركيبتها ومكوناتها.
وبينما يمثل النمو ال�سكاني واالقت�صادي الم�ستمر �أهم العوامل
الم�ؤدية �إلى زيادة كمية النفايات في الدولة ،فهناك عوامل
�أخرى ربما ال تقل �أهمية وتتمثل في �أنماط الإنتاج واال�ستهالك
غير الم�ستدامة ،وتدني م�ستوى الوعي لدى �شرائح وا�سعة من
المجتمع.

تصنيف النفايات
�صنف القانون االتحادي رقم  24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية
البيئة وتنميتها النفايات في الدولة �إلى خم�سة �أنواع ،هي:
النفايات ال�صلبة :هي النفايات المنزلية وال�صناعية
والزراعية والطبية ومخلفات الت�شييد والبناء والهدم.
النفايات ال�سائلة :هي ال�صادرة عن الم�ساكن والمن�ش�آت
التجارية وال�صناعية وغيرها.
النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار :هي
المخلفات ال�صادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والم�صانع

النفايات الخطرة :هي مخلفات الأن�شطة والعمليات المختلفة
�أو رمادها المحتفظة بخوا�ص المواد الخطرة.
النفايات الطبية :هي �أية نفايات ت�شكل كلي ًا �أو جزئي ًا من ن�سيج
ب�شري �أو حيواني او دم �أو �سوائل الج�سم الأخرى �أو الإفرازات
�أو العقاقير �أو المنتجات ال�صيدالنية الأخرى �أو ال�ضمادات �أو
الحقن �أو الإبر �أو الأدوات الطبية الحادة �أو �أية نفايات �أخرى
معدية �أو كيميائية �أو م�شعة ناتجة عن ن�شاطات طبية �أو تمري�ضية
�أو معالجة �أو رعاية �صحية �أو طب �أ�سنان �أو �صحة بيطرية �أو
ممار�سات �صيدالنية �أو ت�صنيعية �أو غيرها �أو فحو�صات �أو �أبحاث
�أو تدري�س �أو �أخذ عينات �أو تخزينها.
(القانون االتحادي رقم
وتنميتها)

24

ل�سنة

1999

ب�ش�أن حماية البيئة

 2-1-7أنواع النفايات
1.1النفايات البلدية الصلبة
تُع ّرف النفايات ال�صلبة ب�أنها جميع النفايات التي تنتج عن
اال�ستخدامات المنزلية ،والم�ؤ�س�سات التجارية ،والمن�ش�آت
االقت�صادية والمباني التي ت�ضم المكاتب والم�ؤ�س�سات .وت�شمل
النفايات البلدية ال�صلبة الأدوات المنزلية والأثاث القديم
والنفايات الناتجة عن �صيانة الحدائق وخدمات تنظيف ال�شوارع
والأ�سواق ،وال ت�شمل النفايات الناتجة من عمليات الت�صنيع في
المن�ش�آت التجارية وال�صناعية .وتحوي النفايات البلدية ال�صلبة
نفايات ع�ضوية (نفايات قابلة للتحلل بوا�سطة الكائنات الحية
الدقيقة ،منها نفايات تتحلل ب�شكل �سريع كالمواد المتعفنة
وت�شمل الغذاء والخ�ضراوات والفواكه واللحوم والخبز ،و�أخرى
تتحلل ب�شكل بطيء كالورق والكرتون والأخ�شاب والجلد والأقم�شة
والمطاط الطبيعي) ،ونفايات غير ع�ضوية كالزجاج والبال�ستيك
والمعادن والنايلون.
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الشكل ( :)1-1-7صورة للنفايات البلدية الصلبة المتولدة في الدولة

المرجع :هيئة البيئة ب�أبوظبي

وتبلغ كمية النفايات ال�صلبة بدولة الإمارات العربية المتحدة
للعام  2012حولي  6.2مليون طن ،رافعة بذلك معدل ن�صيب
الفرد �إلى  2.1كيلوغرام يومي ًا ( 750كيلوغرام للفرد �سنوي ًا)،

وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدالت العالمية ،ويتم التخل�ص منها
في مكبات النفايات.

الشكل ( :)2-1-7مواقع مكبات النفايات في الدولة
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وتختلف كثافة توليد النفايات البلدية ال�صلبة للفرد من �إمارة
�إلى �أخرى� ،إذ تتراوح ما بين  1.8و  2.4كجم/يوم/فرد ،وتعزى
�أ�سباب هذا االختالف �إلى حجم الن�شاط االقت�صادي و�إلى تفاوت

الخلفية االجتماعية والثقافية واالقت�صادية لل�سكان المقيمين.
ويو�ضح الجدول (� )1-2-7إجمالي النفايات البلدية ال�صلبة
المتولدة في كل �إمارة لعام .2012

الج��دول ( :)1-2-7إجمال��ي النفاي��ات البلدية الصلبة المتول��دة في كل إمارة
لعام ( 2012طن)
الإمارة

كمية النفايات البلدية ال�صلبة المتولدة

الن�سبة المئوية من النفايات الكلية
المتولدة

�أبوظبي

2,071,782

33.3

دبي

2,676,297

43.1

ال�شارقة

646,056

10.4

عجمان

379,515

6.1

�أم القيوين

83,200

1.3

ر�أ�س الخيمة

162,559

2.6

الفجيرة

194,794

3.2

المجموع

6,214,203

100

الم�صدر :المركز الوطني للإح�صاء و ال�سلطات المخت�صة

وت�شكل النفايات الع�ضوية حوالي  45%من النفايات البلدية
ال�صلبة القابلة للتحلل ،والتي يمكن ا�ستخدامها في �صناعة
الأ�سمدة الزراعية� ،أما الن�سبة المتبقية ( )55%فتتكون من

النفايات غير القابلة للتحلل والتي تحوي الورق ،والورق المقوى،
والبال�ستيك ،والمعادن ،والمن�سوجات وغيرها ،والتي يمكن �إعادة
تدوير ن�صفها.

الشكل ( :)3-1-7كمية ومحتوى النفايات البلدية الصلبة في كل من :أبوظبي،
دبي ،الشارقة (طن)
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وعلى الرغم من �أن معالجة النفايات بدولة الإمارات بد�أت في
وقت مبكر ن�سبي ًا غير �أنها اقت�صرت ب�شكل �أ�سا�سي على معالجة
المخلفات الزراعية وتحويلها �إلى �سماد ع�ضوي ،بالإ�ضافة �إلى
تدوير �أنواع محددة من النفايات ال�صلبة كالكرتون والمواد
البال�ستيكية .وتبلغ ن�سبة معالجة النفايات في الدولة حالي ًا
 23%من �إجمالي النفايات البلدية ال�صلبة المتولدة ،حيث ت�شير
الإح�صائيات �إلى �أن  15%من النفايات البلدية ال�صلبة تتم �إعادة
تدويرها ،فيما يتم تحويل حوالي  8%منها �إلى �سماد ،بينما تذهب
الن�سبة الباقية (� )77%إلى مكبات النفايات.

2.2نفايات البناء والهدم
تزايدت في الآونة الأخيرة كمية نفايات البناء والهدم نظر ًا للنمو
الكبير في �أن�شطة البناء ،حيث ُيقدر �إجمالي نفايات البناء والهدم
بحوالي  17مليون طن �سنويا .ويتم �إعادة تدوير حوالي  20%فقط
من هذه النفايات في الوقت الحالي نظر ًا النخفا�ض الطلب على
هذا النوع من النفايات المعاد تدويرها.
ويقوم مركز �إدارة النفايات في �أبوظبي بتدوير نفايات البناء
والهدم من خالل ك�سارتين ،الأولى في �أبوظبي والثانية في العين،
وتعالجان مع ًا حوالي  10,000طن يومي ًا ،بينما يتم ا�ستخدام
المرتجعات المكونة من جزيئات الغبار كغطاء في المطمر
ال�صحي ،و�إعادة ا�ستخدام المواد القابلة للتدوير من الخ�شب
والحديد والبال�ستيك.

3.3النفايات الصناعية
ُيع ّرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( )UNEPالنفايات
ال�صناعية ب�أنها« :النفايات الناتجة عن عمليات التجهيز �أو
الت�صنيع والخدمات» .وتتكون هذه النفايات من نفايات غير خطرة
من قبيل النفايات الع�ضوية والمن�سوجات والورق ،بالإ�ضافة �إلى
نفايات خطرة وحم�أة من محطات معالجة مياه الف�ضالت.
يتم �إعادة تدوير معظم النفايات ال�صناعية الناتجة �أثناء عملية
الت�صنيع مرة �أخرى في دورة الت�صنيع للحد من التكاليف
وتوفيرها� ،أما الحاالت التي ال يمكن فيها �إعادة تدوير النفايات
فيتم التخل�ص منها في مكب النفايات �إذا كانت النفاية خاملة
(النفايات ال�صلبة التي ال يوجد لديها خ�صائ�ص بيولوجية
�أو كيميائية ن�شطة ،والتي ال تخ�ضع لأية تحوالت فيزيائية �أو
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كيميائية �أو بيولوجية ولها �إمكانات �ضئيلة لت�سبب ال�ضرر البيئي)
(الم�صدر  :وكالة حماية البيئة الأمريكية .)EPA -
�أما في حال كونها خطرة ،فيتم التعامل معها من خالل �شركات
متخ�ص�صة بمعالجة النفايات الخطرة� ،أو طمرها في مكبات
النفايات الخطرة.

4.4النفايات الخطرة
تُ�ص ّنف النفايات في اتفاقية بازل ب�ش�أن التحكم في نقل النفايات
الخطرة والتخل�ص منها عبر الحدود على �أنها خطرة في حال
توفرت فيها الخوا�ص المذكورة في المرفق الثالث من االتفاقية،
كقابليتها لالنفجار واال�شتعال واالحتراق التلقائي ،بالإ�ضافة �إلى
مواد �سامة و�أ ّكالة يكون لها ت�أثير �سلبي علي البيئة وال�سالمة
العامة ،ولذلك يتم التعامل معها ومعالجتها بطرق و�أ�ساليب
ُمعينة ،وطبقا لأنظمة وقوانين خا�صة.
�أدت الثورة ال�صناعية والعلمية واالقت�صادية الهائلة التي �شهدها
العالم خالل العقود الأخيرة �إلى ظهور الكثير من المنتجات
خا�ص ًة في مجال المواد الكيميائية والإلكترونية والكهربائية،
رافقها ظهور الكثير من ال ُمر ّكبات التي لم تكن م�ستخدمة �أو
معروفة �سابق ًا ،فكان من الطبيعي �أن يزداد حجم النفايات
والمواد الخطرة الم�صاحبة للثورة ال�صناعية.
وتُعد م�شكلة التلوث بالنفايات الخطرة �إحدى الم�شكالت المهمة
التي تتعر�ض لها البيئة ،وتتزايد هذه الم�شكلة يوم ًا بعد يوم نتيجة
للزيادة المطردة في �إنتاج هذه المواد في ظل ا�ستمرار التقدم
ال�صناعي والتقني.
وللنفايات الخطرة �آثار بيئية مدمرة .وتكمن خطورتها في كونها
مواد عالية ال�سمية وع�سيرة التحلل� ،أي يبقى ت�أثيرها فترة طويلة
من الزمن ،وقد تت�سرب �إلى ال�سال�سل الغذائية �إذا �أغرقت في
البحر ،فت�ؤدي �إلى تلوث المياه ونفوق الأ�سماك وانتقالها �إلى
الإن�سان و�إ�صابته ب�أ�ضرار �صحية ،وبالتالي ف�إنه يتعين توخي
الكثير من الحر�ص والحذر في عمليات جمعها وتخزينها ونقلها
و�إعادة تدويرها والتخل�ص منها.
ويو�ضح الجدول ( )2-2-7وال�شكل ( )4-1-7كمية النفايات
الخطرة المجمعة في مكبات النفايات في الدولة ،و�أ�سلوب
التخل�ص منها.

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

تايواميكلاو تايافنلا

الج��دول ( :)2-2-7إجمال��ي كمي��ة النفاي��ات الخط��رة المجمعة والم��دارة في
المكبات ()2012-2010
ال�سنة

كمية النفايات الخطرة المجمعة والمدارة في المكبات (طن)

2010

324,553.20

2011

343,974.29

2012

341,423.26

وقد حر�صت الدولة على و�ضع القواعد والإجراءات المتعلقة
ب�إدارة النفايات الخطرة من خالل القانون االتحادي رقم 24
ل�سنة  1999في �ش�أن حماية البيئة وتنميتها ،ونظام تداول المواد
الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية ال�صادر بقرار
مجل�س الوزراء رقم  37ل�سنة  ،2001كما تلتزم الدولة باعتبارها
طرف ًا في اتفاقية بازل ب�ش�أن التحكم في نقل النفايات الخطرة
والتخل�ص منها عبر الحدود ،ببنود االتفاقية وال ت�سمح بت�صدير
النفايات الخطرة �إلى �أية دولة �إ ّال بموافقة خطية من وزارة البيئة
والمياه (نقطة االت�صال الوطني لالتفاقية) بعد ا�ستيفاء جميع
ال�شروط المحددة باالتفاقية من قبل الجهة ال ُم�صدّرة .وتجدر
الإ�شارة هنا �إلى �أن قانون حماية البيئة وتنميتها قد حظر ا�ستيراد
�أي نفايات خطرة �أو دفنها �أو �إغراقها �أو تخزينها �أو التخل�ص
منها ب�أي �شكل في بيئة الدولة.

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل
النفاي��ات الخط��رة والتخلص منها
عبر الحدود
�صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على االن�ضمام �إلى اتفاقية
بازل ب�ش�أن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخل�ص منها عبر
الحدود بموجب المر�سوم االتحادي رقم ( )52ل�سنة  ،1990كما
�صادقت على تعديل االتفاقية بموجب المر�سوم االتحادي رقم 88
ل�سنة  . 2013وتقوم دولة الإمارات باتباع الإجراءات المن�صو�ص
عليها باالتفاقية في عمليات ت�صدير النفايات الخطرة والتي
ت�ضمنها القرار ال�صادر عن وزارة البيئة والمياه في عام 2013
ب�ش�أن تنظيم مرور وت�صدير النفايات الخطرة عبر حدود الدولة.

الش��كل :)4-1-7( :كمية واس��لوب التخلص من النفايات الخط��رة في الدولة
()2012-2010
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5.5النفايات اإللكترونية
تُ�ص ّنف النفايات الإلكترونية �ضمن النفايات الخطرة التي يجب
�إدارتها ب�شكل �آمن ،بل ت�أتي �ضمن �أخطر ع�شرة ملوثات يعاني
منها العالم في الوقت الحالي.
ويعود �سبب زيادة تولد هذه النفايات �إلى تطور التكنولوجيا
الم�ستمر وال�سريع والرغبة الدائمة في الح�صول على المنتجات
االلكترونية الأكثر حداثة� ،إ�ضافة �إلى عدم االهتمام ب�صيانة
الأجهزة المعطلة وذلك ل�سهولة الح�صول على البديل .وفي
هذا ال�سياق ت�شير درا�سة �أعدتها وزارة التجارة الخارجية
بدولة الإمارات العربية المتحدة في دي�سمبر � 2011إلى �أن دولة
الإمارات احتلت الترتيب  27عالميا خالل عام  2010في ا�ستيراد
الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بقيمة بلغت 18مليار دوالر
وبن�سبة وبزيادة بلغت  3%عن ال�سنة ال�سابقة.
وتكمن م�شكلة النفايات الإلكترونية في مكوناتها ال�سامة
كالر�صا�ص والزئبق والكادميوم ،ف�ض ًال عن غاز البروم الذي
ينبعث عن احتراق مكونات الأدوات الإلكترونية ،مما يجعل
التخل�ص منها عبر دفنها في مكبات النفايات ال�صلبة �أمر ًا
في غاية الخطورة ،وينطوي على تهديد مبا�شر ل�صحة الإن�سان
والبيئة.
وقد لوحظ في ال�سنوات الأخيرة زيادة �أن�شطة ا�ستيراد الأجهزة
الكهربائية والإلكترونية الم�ستعملة وبيعها �إلى الجمهور مثل
�أجهزة الحا�سب الآلي وملحقاته ،والثالجات ،وغ�ساالت المالب�س
والأطباق ،و�أفران الغاز ،و�أجهزة الميكروويف ...وغيرها ،ونظر ًا
لتقادم عمرها ف�إن هذه الأجهزة �سرعان ما تتحول �إلى نفايات
ت�شكل مخاطر �صحية وبيئية عديدة ،وت�شكل في نف�س الوقت عبئ ًا
على الجهات المعنية بالتخل�ص من النفايات الخطرة.
وفي مواجهة هذا التحدي والتقليل من الآثار الخطرة الناجمة
عن النفايات االلكترونية على البيئة وال�صحة العامة ،تعمل وزارة
البيئة والمياه حالي ًا على �إعداد ت�شريع لتنظيم ا�ستيراد الأجهزة
الإلكترونية والكهربائية الم�ستعملة �إلى الدولة.

6.6النفايات المشعة
النفايات الم�شعة هي نفايات تحتوي على نويدات م�شعة� ،أو ُمل َوثة
بها ،بمعدالت تركيز �أو �أن�شطة تتجاوز الم�ستويات الموجبة لرفع
الرقابة عنها ح�سبما تحددها الهيئة االتحادية للرقابة النووية.
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 3-1-7تأثي��ر النفايات عل��ى الصحة
العامة والبيئة
ت�ؤثر النفايات ب�شكل مبا�شر وغير مبا�شر على ال�صحة العامة
والبيئة ،وذلك من خالل:
1.1المخاطر المبا�شرة الناتجة عن ا�ستن�شاق الغازات المنبعثة
من تخمر النفايات �أو الكائنات الدقيقة والميكروبات التي
ت�شكل النفايات �أو�ساط ًا مالئمة وخ�صبة لنموها.
2.2زيادة �إ�صابات العمل الناتجة عن التعامل مع النفايات
الطبية.
 3.3نمو وتكاثر الآفات والح�شرات والقوار�ض في �أماكن تجميع
النفايات التي تعد مكان ًا خ�صب ًا لها.
4.4الأمرا�ض التي قد تنجم عن النفايات الخطرة المحتوية
على المعادن الثقيلة ،بما في ذلك �أمرا�ض ال�سرطان
واال�ضطرابات الع�صبية وا�ضطرابات الجهاز التنف�سي،
بالإ�ضافة �إلى دورها في الت�سبب بالعيوب الخلقية في حال
تعر�ض الإن�سان لها.
5.5الأمرا�ض التي قد تنجم عن ت�سرب مواد عالية ال�سمية
وع�سيرة التحلل من بع�ض �أنواع النفايات �إلى ال�سال�سل
الغذائية.

 4-1-7إدارة النفاي��ات ف��ي دول��ة
اإلمارات العربية المتحدة
تقع م�س�ؤولية التعامل مع النفايات ،جمع ًا ونق ًال وتخل�ص ًا ،على
عاتق ال�سلطات المخت�صة في كل �إمارة من �إمارات الدولة.
وي�ستعر�ض الجزء التالي من هذا الف�صل الجهود التي تبذلها تلك
ال�سلطات في هذا المجال.

1.1إمارة أبوظبي
	•تعد هيئة البيئة – �أبوظبي ال�سلطة المخت�صة لقطاع
�إدارة النفايات ،حيث تتولى م�س�ؤولية التنظيم والرقابة
لقطاع �إدارة النفايات ،وتطوير الت�شريعات وال�سيا�سات
واال�ستراتيجيات الالزمة لذلك.
	•وفي عام  2005تم �إ�صدار القانون رقم
النفايات في �إمارة �أبوظبي
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لإدارة

	•وبعد ت�أ�سي�سه في فبراير  ،2008انتقلت م�س�ؤولية �إدارة
النفايات في �إمارة �أبوظبي �إلى مركز �إدارة النفايات ،الذي
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�أ�صبح يتولى م�س�ؤولية �إدارة القطاع وت�شغيله مع القطاع
الخا�ص ،وتطوير البنية التحتية وتحديد الأ�سعار و�إدارة
الميزانية العامة والبرامج التنفيذية ،واعتماد وتطبيق
التقنيات المنا�سبة.
وي�سعى المركز �إلى تعزيز �أن�شطة �إعادة تدوير النفايات و�إعادة
ا�ستخدامها ،ويدير المركز عدد ًا من الم�شاريع المهمة مثل
م�صنع �إعادة تدوير البال�ستيك والإطارات والزيوت ومخلفات
الهدم والبناء .فعلى �سبيل المثال يعمل م�صنع الخليج للمطاط
على التخل�ص من الإطارات الم�ستهلكة الخطرة بيئي ًا من خالل
تحويلها �إلى منتجات ذات قيمة �سوقية و�صديقة للبيئة ،كما يعمل
على فرز الأ�سالك الفوالذية وا�ستخدامها في �صناعات معدنية
�أخرى.
ويدير مركز �إدارة النفايات ع�شرة مطامر موزعة على مختلف
�أنحاء الإمارة ،منها ثالثة في العين ،ومكب للنفايات في الظفرة،
وثالثة مكبات �صغيرة في ال�سلع والمرف�أ ومدينة زايد ،وثالثة
مكبات �صغيرة في ليوا.
وانطالق ًا من كونها �إحدى �أولويات الر�ؤية البيئية لإمارة �أبوظبي
 ،2030قام المركز بو�ضع اال�ستراتيجية العامة للنفايات التي
ت�ستهدف تقليل توليد النفايات في الإمارة ،وتطوير وتو�سيع البنية
التحتية لإدارة النفايات ،وتح�سين الفعالية والكفاءة ،والتوجه
نحو نموذج م�ستدام لتمويل قطاع النفايات في �إمارة �أبوظبي،
والبرامج التي تحقق �أف�ضل النتائج بتكاليف منخف�ضة.

2.2إمارة دبي
	•بلدية دبي هي ال�سلطة المعنية ب�إدارة النفايات في الإمارة.
ويعد الأمر المحلي رقم ( )11ل�سنة  2003ب�ش�أن ال�صحة
العامة و�سالمة المجتمع هو المرجعية القانونية لإدارة
النفايات فيها .ويهدف هذا الأمر الى:
	•ت�أكيد الحماية من الممار�سات البيئية الخاطئة
وذلك من خالل االمتثال للت�شريعات المطبقة.
	•الت�أكيد على التخل�ص من النفايات بطريقة �سليمة
من خالل تطبيق مبد�أ (ال ترمي كي ال تدفع).
	•تدير بلدية دبي خم�سة مكبات للنفايات في مواقع مختلفة
من الإمارة ،ويتم دفن النفايات العامة فقط في ثالثة من
تلك المكبات ،وهناك موقع مخ�ص�ص ح�صريا للتخل�ص
من نفايات الهدم والبناء ،بينما تتم معالجة النفايات
الخطرة قبل التخل�ص منها في من�ش�أة جبل علي المجهزة
ببرك تبخير وم�صنع تثبيت وم�صنع للمعالجة الكيميائية
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ومنطقة تخزين مغطاة ،ومدفنان �أحدهما مبطن بطبقة
واحدة والآخر بطبقتين.
	•وفي مجال �إعادة التدوير �أطلقت �إدارة النفايات ببلدية دبي
م�شروع "مدينتي -بيئتي" الذي يهدف �إلى ف�صل المواد
القابلة للتدوير من م�صدرها ،و�إعادة تدويرها ،وتقليل
كمية النفايات المنزلية التي يتم دفنها بن�سبة تتجاوز
 35بالمائة .وقد جاءت هذه المبادرة البيئية بعد درا�سة
مجموعة من الم�شاريع البيئية التي تهدف �إلى المحافظة
على البيئة وف�صل المواد القابلة للتدوير من م�صدرها
و�إ�شراك القطاع الخا�ص في تنفيذ هذه الم�شاريع.
	•وقامت البلدية في �إطار هذه المبادرة ،بتوزيع حاويتين
بلونين مختلفين لكل الوحدات ال�سكنية في المناطق
المختارة معززة بر�سوم و�إر�شادات تعريفية ،الأولى
للنفايات القابلة للتدوير والثانية للنفايات غير القابلة
للتدوير
	•بلدية دبي الآن ب�صدد تطبيق ا�ستراتيجية جديدة للإدارة
المتكاملة للنفايات حتى عام  2030ت�ستهدف خف�ض
كميات النفايات المنتجة في �إمارة دبي ،وزيادة تدوير
المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات المنزلية
والتقليل من الكميات التي يتم طمرها.

3.3إمارة الشارقة
ت�ستعد بلدية ال�شارقة لتطبيق قانون النظافة ،الذي يت�ضمن
ت�شريعات متكاملة وحلو ًال ذكية لكافة الفجوات والثغرات لتح�سين
قطاع النظافة والبيئة في الإمارة.
وبموجب اتفاقية بينها وبين بلدية ال�شارقة ،تتولى �شركة "بيئة"
توفير خدمات �إدارة النفايات في �إمارة ال�شارقة .وت�شكل هذه
االتفاقية نواة ً لبرنامج عمل ر�سمي طويل الأجل ،تقوم بموجبه
"بيئة" ب�إدارة كافة عمليات ادارة النفايات .وال تقت�صر الخدمات
التي تقدمها "بيئة" على جمع النفايات و�إعادة ا�ستخدام المواد
التي �سيتم التخل�ص منها في المكبات ،و�إنما ت�سعى لإطالق
المزيد من مبادرات �إعادة التدوير ،بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع اعتماد
المعايير الدولية في ف�صل النفايات من الم�صدر و�أن�شطة �إعادة
التدوير في جهد يرمي �إلى �إعالن ال�شارقة �أول مدينة في ال�شرق
الأو�سط تتمكن من تحويل  100%من النفايات بعيد ًا عن المكبات
بحلول عام . 2015
�إلى جانب ذلك ،تقوم �شركة "تنظيف" ،الذراع التابع ل�شركة
"بيئة" والم�س�ؤول عن تنظيف ال�شوارع وتجميل المدينة ،بتوفير
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الخدمات لمدينة ال�شارقة ،وذلك ل�ضمان تقديم خدمات جمع
النفايات وتجميل المدينة على نحو فعال.
وفيما يتعلق ب�إعادة التدوير ،فقد �أعلنت ال�شركة عن نجاحها في
زيادة معدالت �إعادة التدوير في ال�شارقة نتيجة ت�سهيل عملية
فرز المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات العامة� ،سوا ًء
عن طريق حاويات �إعادة التدوير ال�سكنية الجديدة والحاويات
الثالثية وحاويات المكاتب الزرقاء ،ومخازن �إعادة التدوير
للقطع الكبيرة ،وحاويات �إعادة التدوير في المدار�س� ،إلى جانب
�آالت �إيداع المواد القابلة لإعادة التدوير التي ت�ستقبل العبوات
البال�ستيكية وعبوات الألمنيوم وتمنح نقاط الوالء .وتن�شط
ال�شركة �أي�ض ًا في مجال �إعادة تدوير الإطارات الم�ستعملة ،حيث
تقوم ب�إعادة تدوير � 9000إطار يومي ًا وتحويلها ال�ستخدامات
�أخرى.
�أما مرفق (وقاية) التابع لل�شركة فهو يعنى بجمع و�إدارة والتخل�ص
ال�سليم والآمن من النفايات الطبية المتولدة عن م�ؤ�س�سات
الرعاية ال�صحية في الإمارة.

4.4إمارة عجمان
تقوم دائرة البلدية والتخطيط ب�إمارة عجمان بفرز النفايات وبيع
المواد التي يمكن �إعادة ا�ستخدامها �أو تدويرها مثل البال�ستيك
والألمنيوم �إلى ال�شركات المتخ�ص�صة ب�إعادة تدوير النفايات،
كما تقوم البلدية بتحويل النفايات الع�ضوية �إلى �أ�سمدة.

5.5إمارة أم القيوين
ت�سعى دائرة الأ�شغال والخدمات العامة ب�أم القيوين لنقل مكب
النفايات لمناطق بعيدة عن الأحياء ال�سكنية للحفاظ على �سالمة
ال�سكان من التعر�ض لدخان الحرائق المنبعثة من مكب النفايات
نتيجة احتراق غاز الميثان ،وقد اتخذت الدائرة �إجراءات بو�ضع
طبقة من الرمال العازلة فوق النفايات لمنع اندالع الحرائق
وتفاعل غاز الميثان مع العوامل التي ت�سبب الحريق ،وذلك لحين
االنتهاء من اتخاذ الإجراءات الالزمة لنقل المكب.

6.6إمارة رأس الخيمة
ت�شرف دائرة الأ�شغال والخدمات العامة في ر�أ�س الخيمة على
م�شروع تحويل النفايات الع�ضوية �إلى �أ�سمدة ع�ضوية وذلك
من خالل خلطها في مكائن خا�صة للتعامل مع هذا النوع من
النفايات.
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7.7إمارة الفجيرة
قامت بلدية الفجيرة بتكثيف جهودها لتحقيق الإدارة البيئية
المتكاملة للنفايات ورفع م�ستوى خدماتها للحاق بركب التطور
المت�سارع في الإمارة ،وبما يتما�شى مع ر�ؤية الدولة الطامحة �إلى
تحقيق التنمية الم�ستدامة ،حيث و�ضعت البلدية نظام ًا متكام ًال
لإدارة النفايات في االمارة يرتكز على �إن�شاء وت�شغيل محطة لفرز
النفايات ب�سعة ت�صل �إلى  500طن يومي ًا لتغطية مدينة الفجيرة
و�ضواحيها ،حيث يتم فرز المواد القابلة لإعادة التدوير ،وتحويل
النفايات الع�ضوية �إلى م�صنع ال�سماد (�أحد مرافق محطة فرز
النفايات) .كما تم تزويد المحطة بوحدة لمعالجة نفايات البناء
والهدم ،وجاري العمل على �إن�شاء محطة مماثلة في مدينة دبا،
�سيبد�أ العمل بها في مطلع  .2015وفي مجال �إعادة التدوير
ف�إن جهود البلدية ترتكز على تطبيق مبد�أ الفرز عند الم�صدر،
والتخل�ص الآمن من النفايات ال�صناعية والخطرة عن طريق
المعالجة الحرارية في م�صانع الإ�سمنت حيث ت�ستخدم كبدائل
للوقود مثل الروا�سب الزيتية ومواد خام بديلة مثل المواد الكا�شطة
كالجارنت وغيرها ،بعد خ�ضوعها ل�سل�سلة من االختبارات للت�أكد
من عدم ت�أثيرها على جودة المنتج وعدم �إ�ضرارها بالبيئة .كما
تدعم البلدية م�شاريع المعالجة والتدوير القائمة في الإمارة مثل
م�صانع �إعادة تدوير الزيوت الم�ستعملة و�إعادة تدوير البال�ستيك
والمطاط ،وتولي البلدية اهتمام ًا خا�ص ًا بالنفايات الخطرة
وااللكترونية والنفايات الطبية.
من المنتظر �أن ت�شهد معالجة النفايات البلدية ال�صلبة في
ال�سنوات القليلة المقبلة تطورات مهمة ،يتمثل �أهمها في:
.1

تحديد الأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات  2021هدف ًا برفع
ن�سبة النفايات المعالجة من �إجمالي النفايات المتولدة
(البلدية ال�صلبة) من م�ستواها الحالي �إلى  75%بحلول
عام .2021

.2

تنفيذ م�شروع الإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارات
ال�شمالية.

.3

البدء بو�ضع م�شاريع م�ستقبلية لتحويل النفايات �إلى طاقة.

 2-7الكيماويات
 1-2-7المقدمة
على الرغم من �أن الت�أثيرات ال�ضارة للكثير من المواد الكيماوية
كانت معروفة منذ �سنوات بعيدة� ،سواء الت�أثيرات المبا�شرة �أو
بعيدة المدى و�سواء على �صحة الإن�سان �أو على البيئة ب�شكل عام
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� ،إ ّال �أنه يمكن القول �أن بوادر االهتمام العالمي بهذه الق�ضية برز
ب�شكل وا�ضح في �أوائل ال�سبعينات ،وبالتحديد خالل م�ؤتمر االمم
المتحدة للبيئة الب�شرية الذي عقد في عام  ،1972عندما تم
اقتراح فكرة ت�أ�سي�س برنامج عالمي لل�سالمة الكيميائية بهدف
�إيجاد �آلية للإنذار المبكر ومنع الت�أثيرات ال�سلبية الناجمة عن
ا�ستخدام المواد الكيميائية ،وتقييم المخاطر المحتملة على
�صحة الإن�سان.

 2-2-7اتفاقيات دولية
و�شهدت الفترة الممتدة ما بين م�ؤتمر �ستوكهولم  1972وم�ؤتمر
الأمم للمتحدة للتنمية الم�ستدامة في جوهان�سبرج � 2002إعداد
وتبني عدة اتفاقيات دولية تعنى بالمواد الخطرة ،هي:

اتفاقية روت��ردام الخاصة بالموافقة
عن علم مسبق بش��أن الكيماويات
والمبيدات في التجارة الدولية
تم تبني هذه االتفاقية في م�ؤتمر االطراف الذي عقد في مدينة
روتردام في هولندا في �شهر �سبتمبر  ،1998ودخلت حيز النفاذ
في  24فبراير .2004
وتهدف االتفاقية ب�شكل �أ�سا�سي �إلى ت�شجيع الدول على تحمل
الم�س�ؤولية والتعاون في مجال التجارة الدولية ببع�ض المواد
الكيمياوية الخطرة والت�صدي لعمليات االتجار غير الم�شروعة
بهذه المواد ،وذلك من خالل تبادل المعلومات حول موا�صفاتها
وعملية ا�ستيرادها وت�صديرها .ووفق ًا لالتفاقية ف�إنه ال يجوز
ت�صدير هذه المواد اال بعد علم م�سبق للدولة الم�ستوردة وهو
اجراء يتم لمعرفة رغبة الدولة في ا�ستيراد هذه المواد وللت�أكد
من ان الدولة الم�صدرة تلتزم بتطبيق االجراءات الالزمة.
وقد �صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه االتفاقية
بموجب المر�سوم االتحادي رقم  47ل�سنة .2002

اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات
العضوية الثابتة
تم تبني هذه االتفاقية في �ستوكهولم في مايو  2001ودخلت
االتفاقية حيز النفاذ في  17مايو  .2004وتهدف االتفاقية �إلى
حماية ال�صحة الب�شرية والبيئة من الملوثات الع�ضوية الثابتة،
وت�شمل اتخاذ التدابير القانونية للق�ضاء على انتاج وا�ستخدام
وا�ستيراد وت�صدير المواد الكيماوية المحددة في المرفق (�أ)
من االتفاقية والحد من انتاج وا�ستخدام المواد الكيماوية
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المحددة في المرفق (ب) والأغرا�ض الم�شروعة ال�ستخدامها.
كما ت�شمل تدابير للمواد الكيماوية المدرجة في المرفق (ج) من
االتفاقية بهدف خف�ضها ومن ثم الق�ضاء عليها ب�صورة نهائية.
وقد �صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه االتفاقية
بموجب المر�سوم االتحادي رقم  28ل�سنة .2002

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
تم التوقيع على هذه االتفاقية من قبل دولة الإمارات في الم�ؤتمر
التح�ضيري وم�ؤتمر المفو�ضين الذي عقد في اليابان في �شهر
�أكتوبر .2013
وتهدف هذه االتفاقية �إلى حماية �صحة الإن�سان والبيئة من
االنبعاثات والإطالقات ب�شرية المن�ش�أ للزئبق و ُمر ّكباته ،وذلك
من خالل حظر عمليات ا�ستخراج الزئبق في غ�ضون � 15سنة من
دخولها حيز النفاذ ،وحظر ت�صنيع وت�صدير وتوريد المنتجات
التي تحتوي على هذا المعدن بحلول عام .2020

 3-2-7تصنيف الكيماويات
من ال�صعب �إجراء ح�صر دقيق بالمواد الكيماوية الم�ستعملة فهي
تعد بالماليين ،ويتم �سنوي ًا ظهور ما بين  2000-1000مادة
جديدة .وفي حين ت�ستخدم بع�ض هذه المواد مبا�شرة كمبيدات
الح�شرات والأ�سمدة ،ف�إن غالبية المواد الكيميائية ت�ستخدم في
�إنتاج ماليين المنتجات النهائية لال�ستخدام الب�شري.
وقد بذل المجتمع الدولي في العقود الما�ضية العديد من
المحاوالت لت�صنيف المواد الكيميائية وو�ضعها في مجموعات
تبع ًا لمخاطرها و�سماتها المميزة ،لعل �أف�ضلها النظام العالمي
البحري للمواد الخطرة (International Maritime
 ،)Dangerous Goods Codeوالذي تم بموجبه تق�سيم المواد
الخطرة �إلى ( )9مرتبات للخطورة ت�شترك كل مرتبة في ال�سمات
المميزة لها .ونظر ًا لتفاوت �شدة الخطورة وطبيعتها داخل
كل مرتبة فقد تم �إجراء تق�سيم داخلي في هذا النظام لبع�ض
مرتبات الخطورة �إلى فروع ت�شترك فيما بينها مع مرتبة الخطورة
المتفرعة عنها ،وتتفق خوا�ص المواد الخطرة في كل فرع ب�سمات
م�شتركة.

 4-2-7جهود الدولة في مجال ادارة
الكيماويات
�شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خالل العقود الأخيرة
نه�ضة تنموية �شاملة �أثرت على مختلف �أوجه الحياة فيها،
225

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

وتزايد فيها االعتماد على المواد الكيماوية والخطرة في مختلف
القطاعات .ويو�ضح ال�شكل رقم � 5-1-7أعلى  5مواد كيميائية تم
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ا�ستيرادها خالل العامين  .2013-2012كما يو�ضح الجدول رقم
 3-2-7كمية المبيدات الم�ستوردة خالل الفترة 2012-2010

الش��كل ( :)5-1-7أعلى خمس مواد كيميائية مس��توردة للس��نتين (-2012
)2013

المرجع :الهيئة االتحادية للجمارك

الجدول ( :)3-2-7كمية المبيدات المستوردة للدولة لألعوام ()2012-2010
ال�سنة

2010

2011

2012

كمية المبيدات الم�ستوردة ( طن)

1451

1530

1383

الم�صدر :وزارة البيئة والمياه

هذا االتجار الكثيف بالمواد الخطرة الذي اقت�ضته ظروف التنمية
فر�ض و�ضع العديد من االجراءات لمواجهة المخاطر التي يمكن
�أن تنجم عن ا�ستخدامها ،باال�ستناد �إلى مبادئ الإدارة ال�سليمة
للمواد الكيميائية والتي تتطلب توفير كافة البيانات والمعلومات
المتعلقة بالكيماويات وت�أثيرها على ال�صحة والبيئة ،ومنع االتجار
الدولي غير الم�شروع بها ،مما ي�سهم في تقليل المخاطر الناتجة
عن تلك المواد طوال دورة حياتها ،ويدعم الجهود الرامية في
المحافظة على �صحة الإن�سان والبيئة وتحقيق التنمية الم�ستدامة
باعتبارها ال�سبيل الأمثل لتحقيق الرخاء والرفاهية للمجتمع.
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 1-4-2-7التشريعات:
اهتم القانون االتحادي رقم ( )24ل�سنة  1999في �ش�أن حماية
البيئة وتنميتها بو�ضع القواعد الأ�سا�سية لتنظيم عملية تداول
المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية ،ثم جاء
نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية
الذي �صدر بموجب قرار مجل�س الوزراء الموقر رقم ()37
ل�سنة  2001كجزء من الالئحة التنفيذية لذلك القانون ،لي�ضع
ال�ضوابط والإجراءات التف�صيلية لتنظيم عملية تداول هذا النوع
من المواد بهدف التقليل �إلى الحد الأدنى من المخاطر والأ�ضرار
التي يمكن �أن تنجم عن تداولها ب�صورة غير منا�سبة.

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

تايواميكلاو تايافنلا

وقد حظر النظام التداول �أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات
الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخي�ص ي�صدر من الجهات
المعنية المبينة فيه ،وحدد �إجراءات و�شروط الترخي�ص ومن
بينها :توافر الكوادر المدربة ،وتوافر متطلبات مواجهة الأخطار
التي قد تنتج عن حوادث �أثناء التداول ،و�إعداد خطة �إدارة حالة
الطوارئ في الموقع.
كما حدد النظام القواعد والإجراءات التف�صيلية لإدارة المواد
الخطرة ،بما في ذلك عمليات :اال�ستيراد والتعبئة والنقل
والتخزين ،م�ؤكد ًا على �ضرورة �إتباع ال�ضوابط والإجراءات
المن�صو�ص عليها في اتفاقية بازل فيما يتعلق بنقل هذا النوع من
النفايات �أو التخل�ص منها عبر الحدود.
وركز النظام على �ضرورة العمل على خف�ض معدل تولد النفايات
الخطرة ،كم ًا ونوع ًا ،من خالل اتباع مبد�أ الإنتاج الأنظف،
واختيار بدائل للمنتج �أو المواد الأولية التي تكون �أقل �ضرر ًا على
البيئة ،و�إن�شاء وت�شغيل وحدات لمعالجة النفايات عند الم�صدر.
وحدد النظام الأطر العامة التي تجري فيها عملية �إعادة ا�ستخدام
وتدوير النفايات الخطرة القابلة لذلك ،وكذلك الأطر العامة
لعملية معالجة هذه النفايات غير القابلة لإعادة اال�ستخدام

والتدوير.
وبالإ�ضافة �إلى الإجراءات وال�ضوابط الوطنية المو�ضوعة ،تقوم
دولة الإمارات بتطبيق التزاماتها في االتفاقيات الدولية ذات
ال�صلة ،مثل اتفاقية روتردام حيث تم في �إطار هذه االتفاقية
حظر ا�ستيراد المواد ال�صناعية المحددة فيها ،واتفاقية
ا�ستوكهولم التي تم بموجبها و�ضع �إجراءات خا�صة وقائية فيما
يتعلق ب�إنتاج وا�ستيراد وت�صدير وا�ستخدام والتخل�ص منها،
واتفاقية فيينا ب�ش�أن حماية طبقة الأوزون ،وبروتوكول مونتريال
ب�ش�أن المواد الم�ستنزفة لطبقة الأوزون ،حيث تم و�ضع برنامج
وطني لتطبيق الحظر التدريجي للمواد المتفق عليها و�صو ًال �إلى
الحظر المقرر بحلول عام .2040

 2-4-2-7تصنيف الكيماويات
ا�ستندت دولة الإمارات في ت�صنيف المواد الكيميائية بنظام
تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية �إلى
النظام العالمي البحري للمواد الخطرة .ويو�ضح الجدول (-7
 )4-2ت�صنيف المواد الكيميائية في الدولة ،مع الإ�شارة �إلى �أن
المواد الم�شعة تخ�ضع لأحكام المر�سوم بقانون اتحادي رقم 6
ل�سنة  2009في �ش�أن اال�ستعماالت ال�سلمية للطاقة النووية.

الجدول ( :)4-2-7تصنيف المواد الكيميائية في الدولة
الفئة 1

المتفجرات

الفئة 2

الغازات الم�ضغوطة �أو الم�سالة والغازات القابلة للإ�شتعال والغازات ال�سامة

الفئة 3

ال�سوائل القابلة لال�شتعال

الفئة 4

المواد ال�صلبة القابلة لال�شتعال والمواد ال�صلبة ذاتية الإ�شتعال والمواد ال�صلبة التي تكون قابلة للإ�شتعال عند
مالم�سة الماء.

الفئة 5

المواد الم�ؤك�سدة والبيروك�سيدات الع�ضوية

الفئة 6

المواد ال�سامة والمواد الم�سببة للعدوى

الفئة 8

المواد الآكالة

الفئة 9

مواد خطرة �أخرى

ويتم تنظيم التعامل مع المواد الكيميائية في الدولة من قبل الجهات المخت�صة وفقا للجدول (.)5-2-7
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الجدول ( :)5-2-7الجهات المختص��ة بتنظيم التعامل مع المواد الكيميائية
في الدولة
الــجـهـة

نوع المادة
المبيدات
وزارة البيئة والمياه

المواد ال�صناعية ( اتفاقية روتردام وا�ستوكهولم)
المواد الم�ستنفذة لطبقة الأوزون
الأ�سمدة

القوات الم�سلحة

الأ�سلحة الكيميائية

وزارة ال�صحة

المخدرات وال�سالئف الكيميائية

وزارة الداخلية

المتفجرات والمواد الكيميائية المتفجرة

الهيئة االتحادية للرقابة النووية

المواد الم�شعة

البلديات و ال�سلطات المخت�صة

المواد الكيميائية الأخرى

ويتم التن�سيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالمواد
الكيميائية في �إن�شاء قواعد البيانات الوطنية الخا�صة بالمواد
الكيميائية الم�ستوردة والم�صدرة في الدولة.

 3-4-2-7إدارة المع��ارف والمعلومات
للمواد الكيميائية
قامت الدولة بن�شر المعارف ذات العالقة ب�إدارة المواد الكيميائية
من خالل �إدارة قواعد بيانات المواد الكيميائية .فعلى �سبيل
المثال قامت هيئة البيئة �أبوظبي با�ستحداث نظام �إدارة المواد
الخطرة ( )HAZMATعلى الموقع االلكتروني (https://www.
 .)hazmat.aeويو�ضح الموقع المواد الكيميائية المحظورة
والمقيدة والجهات المخت�صة ب�إ�صدار ت�صاريح ا�ستيراد وت�صدير
وتداول هذه المواد ،والتي يتم تحديث قوائمها و�إجراءات
ا�ستيرادها وت�صديرها وتداولها ونقلها وتخزينها ب�صورة
دورية من قبل الجهات المعنية ب�إدارة المواد الكيميائية طبق ًا
للم�ستجدات العلمية ووفق ًا لأف�ضل الممار�سات البيئية العالمية
ومتطلبات االتفاقيات الدولية.
كما �أطلقت وزارة البيئة والمياه الدليل الإلكتروني الخا�ص
بالمبيدات الم�سجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ،بهدف
توفير المعلومات المتعلقة بالمبيدات الم�سجلة في الدولة
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وال�شركات المحلية الم�صرح لها با�ستخدام هذه المبيدات
للق�ضاء على ا�ستخدام المبيدات غير الم�صرح با�ستخدامها في
الدولة والتي ال تخ�ضع لإجراءات الت�سجيل المعتمدة ،والق�ضاء
على االتجار غير الم�شروع بها .ويمكن االطالع على الدليل من
خالل موقع الوزارة االلكتروني.

 4-4-2-7إح��كام الرقاب��ة عل��ى
المبيدات
قامت وزارة البيئة و المياه ب�إطالق مبادرة �إدارة و�إحكام الرقابة
على المبيدات في الدولة بنا ًء على قرار المجل�س الوزاري للخدمات
رقم ( )3/87ل�سنة  ،2009وا�ستهدفت المبادرة �إيجاد نظام وطني
متكامل لإدارة المبيدات ومراقبة تداولها وا�ستخدامها ،والك�شف
عن متبقياتها في المنتجات الزراعية وال�سلع الغذائية .وفي �إطار
هذه المبادرة تم �إ�صدار ت�شريعات لتنظيم ت�سجيل وا�ستيراد
وتداول المبيدات .ويتم تحديث دوري لقوائم المبيدات المحظورة
والمقيدة اال�ستخدام في الدولة عن طريق �إ�صدار قرارات وزارية،
ا�ستناد ًا للمعلومات التي توفرها المنظمات العالمية ووكالة حماية
البيئة الأمريكية واالتحاد الأوروبي واالتفاقيات الدولية .ويعتمد
ت�صنيف المبيدات على نوعية ا�ستخدامها ودرجة خطورتها بعد
درا�سة �سميتها على الإن�سان والحيوان ودرجة ت�أثيرها على البيئة.

تايواميكلاو تايافنلا

والجدير بالذكر �أن نظام مبيدات الآفات والم�صلحات الزراعية
والأ�سمدة ،ال�صادر بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم  37ل�سنة
 2001كجزء من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 24
ل�سنة  1999في �ش�أن حماية البيئة وتنميتها ،يت�ضمن مجموعة من
ال�ضوابط واال�شتراطات الهادفة �إلى تنظيم �إجراءات ا�ستيراد
وتداول المبيدات والم�صلحات الزراعية والأ�سمدة في الدولة،
وي�ضم قائمة بالمواد المحظور ا�ستيرادها.
كما و�ضعت الدولة �إجراءات وتدابير �إ�ضافية للتعامل مع �أنواع
معينة من المواد الخطرة مثل المواد الم�ستنزفة لطبقة الأوزون
والأ�سب�ستو�س.
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الجمارك الخضراء
في ظل القيود الدولية والوطنية المفرو�ضة على بع�ض �أنواع
المواد الكيميائية ن�شطت في ال�سنوات الأخيرة عمليات االتجار
غير الم�شروع بهذه المواد .وفي �إطار جهودها للت�صدي لهذه
الظاهرة ،بد�أت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ مجموعة
من البرامج لبناء وتطوير القدرات الوطنية ،ال �سيما العاملة لدى
ال�سلطات الجمركية في المنافذ الحدودية والمعنيين بالتعامل
الأولي مع المواد الكيميائية من خالل تعريفهم بالمواد المقيدة
والمحظورة في الدولة ،وكيفية اكت�شافها ،والت�شريعات الدولية
والوطنية ذات ال�صلة ،وذلك بالتعاون مع المنظمات العالمية
العاملة في هذا المجال.
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