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تمهـيـــد
شــهدنا منــذ بدايــة عــام  2020أوقاتـ ًـا غيــر مســبوقة فــي إطــار جهودنــا المتزامنــة لمواجهــة التحديــات التــي فرضتهــا علينــا جائحــة

الرئيســية الخضــراء بمــا يتماشــى مــع رؤيــة اإلمــارات  2021وأهــداف التنميــة المســتدامة .وبشــكل عــام ،آمــل أن يعمــل هــذا

كوفيــد -19والركــود العالمــي والتغيــر المناخــي فــي آن واحــد .وتشــكّ ل هــذه التحديــات الثالثــة تهديــدات جديــة لركائــز التنميــة

التقريــر علــى تعزيــز التوجــه الثابــت للتحــول نحــو االقتصــاد األخضــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي حقبــة مــا بعــد

ـلبيا علــى مكتســبات التنميــة التــي بذلنــا جهـ ً
المســتدامة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،وقــد تؤثــر سـ ً
ـودا دؤوبــة لتحقيقهــا.

الجائحــة.

وبصفتــي وزيــر التغيــر المناخــي والبيئــة ،أعتقــد ،وبدرجــة عاليــة مــن التفــاؤل ،أن تحويــل هــذه األزمــة إلــى فرص يجعــل التحول نحو
االقتصــاد األخضــر أكثــر إلحاحـ ًـا ،وأن دمــج جهــود النمــو األخضــر مــا بعــد الجائحــة فــي اســتراتيجيتنا الوطنيــة للتنميــة قــد يمكّ ننا من
ـاف مســتدام ومنصــف ومــرن.
تحقيــق تعـ ٍ

وبالرغــم مــن األوقــات الصعبــة ،لــم تتوقــف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن تحقيــق اإلنجــازات المذهلــة .فعــاوة علــى
االســتجابة المتميــزة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مواجهــة أزمــة كورونــا الصحيــة العامــة ،فقــد نجحنــا فــي إرســال أول
رائــد فضــاء إماراتــي إلــى الفضــاء ،وأطلقنــا مهمتنــا التاريخيــة إلــى المريــخ ،وبدأنــا تشــغيل أول محطــة للطاقــة النوويــة فــي

وفــي الوقــت الــذي وضعــت فيــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة سـ ً
ـقفا عاليـ ًـا للطمــوح مــن خــال اســتجابتها االســتثنائية

العالــم العربــي ،باإلضافــة إلــى إعــادة هيكلــة مجلــس الــوزراء للمزيــد

للجائحــة ،فإنــه ال تــزال تتوفــر أمامهــا فرصـ ًـا أكبــر عبــر الطريــق الطويــل للخــروج بشــكل أقــوى مــن األزمــة .وفــي هــذا الصــدد،

مــن االنســيابية فــي الحوكمــة واتخــاذ القــرار .وإلــى جانــب كل ذلك،

تعــاف طويلــة األجــل لتســريع التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر
ٍ
أعلنــت حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن حزمــة

فقــد لقنتنــا الجائحــة دروسـ ًـا قيّ مــة قــد تعيــد تشــكيل األســاليب

واالقتصــاد الرقمــي .وفــي إطــار هــذا التوجــه ،فإننــي واثــق مــن أن دولــة اإلمــارات تســير علــى الطريــق الصحيــح نحــو إعــادة

التــي نعيــش بهــا حياتنــا وكيفيــة تفاعلنــا مــع البيئــة .فقــد

النهــوض بشــكل أفضــل.

تعلمنــا أنــه يمكــن تحســين جــودة الهــواء وتقليــل البصمــة

ولدعــم الزخــم مــن أجــل التعافــي األخضــر ،تــم إصــدار طبعــة  2020مــن تقريــر حالــة االقتصــاد األخضــر لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فــي هــذا الوقــت الــذي أصبــح فيــه تخضيــر االقتصــاد أكثــر إلحاحـ ًـا وأهميــة مــن أي وقــت مضــى لتحقيــق أهــداف
ـاء علــى التقاريــر التــي صــدرت فــي الســنوات الســابقةّ ،
يوثــق التقريــر بعــض اإلنجــازات الحديثــة التــي
التنميــة بعــد الجائحــة .وبنـ ً
حققتهــا دولــة اإلمــارات مــن خــال مبــادرات النمــو األخضــر ،والتــي طالــت الحكومــة االتحاديــة واإلمــارات الســبع والقطــاع
الخــاص والمجتمــع المدنــي .وتتمثــل إحــدى الســمات الفريــدة لهــذا اإلصــدار فــي فصــل شــامل عــن التكيــف مــع التغيــر المناخــي،

الكربونيــة وخلــق فــرص جديــدة لألعمــال .وإننــي مفعــم
باألمــل بــأن تعمــل قصــص النجــاح التــي يســتعرضها هــذا
التقريــر علــى إضافــة جرعــة أخــرى مــن “األخبــار الســارة”
ألننــا بحاجــة إلــى المزيــد مــن منــارات األمــل فــي هــذه
األوقــات العصيبــة.

والــذي يعكــس التــزام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الراســخ بتحقيــق المرونــة المناخيــة فــي إطــار اتفــاق باريــس .وباإلضافــة
إلــى ذلــك ،وعلــى غــرار اإلصــدارات الســابقة ،يحتــوي هــذا اإلصــدار علــى فصــل يركــز علــى تقاريــر عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ
األجنــدة الخضــراء لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بعــد خمــس ســنوات مــن إطالقهــا فــي عــام  .2015ويكشــف التقريــر أيضـ ًـا

معالي الدكتور عبدالله
بن محمد بلحيف النعيمي

مــن أجــل التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر .وفــي الختــام ،يعــرض الفصــل األخيــر كيــف تتابــع دولــة اإلمــارات مؤشــرات األداء

وزير التغير المناخي والبيئة

عــن الــدور المتنامــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى الســاحة الدوليــة مــن خــال المســاهمة فــي تعزيــز التعــاون العالمــي
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الفصل األول:
التكيف مع التغير
المناخي القتصاد مرن
يف العقود املا�ضية ،قطعت دولة الإمارات العربية املتحدة
�شوط ًا كبري ًا يف حتقيق �أهدافها التنموية .وللحفاظ على هذا
التقدم ،ت�ضع ر�ؤية الإمارات � 2021أهداف ًا �إمنائية �أكرث �شمو ًال.
ومع ذلك ،ميثل التغري املناخي وت�أثرياته حتدي ًا جديد ًا ومهما
للتنمية االقت�صادية يف دولة الإمارات العربية املتحدة وجميع
�أنحاء العامل .ومن املتوقع �أن ت�شهد البيئة ال�صحراوية للبالد
ارتفاعا يف درجة احلرارة والرطوبة ،وعدم االنتظام يف هطول
الأمطار ،وارتفاع من�سوب مياه البحر ،بالإ�ضافة �إىل املزيد من
الأحداث املناخية املتطرفة .وبالنظر �إىل �آثار التغري املناخي
على ال�صحة العامة للدولة والبنية التحتية واملوارد الطبيعية،
ف�إنه بات من ال�ضروري تقليل املخاطر واخل�سائر واال�ستفادة
من الفر�ص الكامنة.
و�إزاء هذه التغيريات� ،أطلقت وزارة التغري املناخي والبيئة
الربنامج الوطني للتكيف مع التغري املناخي بهدف تعزيز
مرونة الدولة وقدرتها على التكيف مع �آثار التغري املناخي.
ومن خالل هذه املبادرة الرائدة على ال�صعيد الوطني ،قامت
وزارة التغري املناخي والبيئة ب�إ�شراك خمتلف اجلهات املعنية
من الهيئات االحتادية واملحلية ،وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
واملجتمع املدين للتعاون يف حتديد وتقييم �أولويات املخاطر
الأكرث �إحلاحا لأربعة قطاعات رئي�سية تعترب الأكرث عر�ضة
ملخاطر الت�أثريات املناخية ،وهي :ال�صحة العامة والطاقة
والبنية التحتية والبيئة .وباالعتماد على النتائج والدرو�س
امل�ستقاة من هذه التجربة ،ف�سوف يتم تغطية املزيد من
القطاعات على املدى الطويل.
يقدم هذا الف�صل ملخ�ص ًا عن التقدم املحرز حتى الآن
يف تنفيذ الربنامج الوطني للتكيف مع التغري املناخي يف
دولة الإمارات ،مع الرتكيز على نتائج تقييمات املخاطر يف
القطاعات املختلفة .وتوفر النتائج الأ�سا�س التجريبي لتدابري
التكيف ا�ستناد ًا �إىل منهج تخطيط قائم على املرونة والأدلة
والإطار الت�شاركي وتوجيه اخلرباء.

 1.1االتجاهــات المناخيــة فــي اإلمــارات العربيــة

المتحــدة

تق��ع دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة يف منطق��ة �ش��ديدة
اجلفاف تتميز بارتفاع درجة احلرارة وقلة يف هطول الأمطار.
وللب�لاد مو�س��مان متمي��زان� :صي��ف ح��ار و�ش��تاء داف��ئ ،تف�ص��ل
بينهم��ا فرتت��ان انتقاليت��ان .ووفق � ًا لتقري��ر االت�ص��ال الوطن��ي
الراب��ع لدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،ف��إن متو�س��ط درجات
احل��رارة ي�تراوح م��ا ب�ين  30-23درج��ة مئوي��ة خ�لال ف�ص��ل
ال�ش��تاء (دي�س��مرب �إىل مار���س) ،وم��ا ب�ين  32-27درج��ة مئوي��ة
يف الف�ترة االنتقالي��ة الأوىل) �أبري��ل �إىل مايو) ،وما بني 36-33
درج��ة مئوي��ة خ�لال ف�ص��ل ال�صي��ف) يوني��و �إىل �س��بتمرب) ،وم��ا
ب�ين  29-25درج��ة مئوي��ة يف الف�ترة االنتقالي��ة الثاني��ة) �أكتوب��ر
�إىل نوفم�بر).
ويف احلاالت الأكرث حدة ،يكون ال�صيف حار ًا جد ًا مع ارتفاع
يف درجات احلرارة لت�صل �إىل حوايل  48درجة مئوية يف املدن
ال�ساحلية وارتفاع م�ستويات الرطوبة �إىل  .%90وت�شري توقعات
مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية � AGEDIإىل �أن درجة
احلرارة �سرتتفع مبعدل  3-2درجات مئوية يف ال�صيف بحلول
 .2079-2060وعالوة على ذلك� ،ست�شهد م�ستويات الرطوبة
تغريات �أكرب يف ال�صيف من ال�شتاء ،و�ستكون �أعلى بحوايل
 %10فوق اخلليج العربي و�أعلى من ذلك عرب معظم الإمارات.
وكدولة �صحراوية ،ت�شهد الإمارات �أمناط ع�شوائية وغري
منتظمة لهطول الأمطار .وت�شري توقعات مبادرة �أبوظبي
العاملية للبيانات البيئية �إىل �أنه من املتوقع �أن يزيد هطول
الأمطار يف معظم مناطق دولة الإمارات وجبل حجر .و�ستكون
الزيادة يف الغالب خالل ال�صيف ،وبن�سبة  %100-50يف بع�ض
املناطق يف دبي وال�شارقة والإمارات ال�شمالية ،وبن�سبة %25
يف املنطقة املحيطة .وتوقعت الدرا�سات �أي�ض ًا خطر ًا متزايد ًا،
�ضعيف االحتمال ولكن من املرجح �أن يكون عايل الت�أثري،
حلدوث �أعا�صري يف الإمارات العربية املتحدة .كما ت�شهد دولة
الإمارات �أي�ض ًا عوا�صف رملية متكررة ،خا�صة خالل �أ�شهر
ال�صيف اجلافة.
يف عام  2019تعاونت وزارة التغري املناخي والبيئة مع جامعة
الإمارات العربية املتحدة يف تنفيذ مراجعة �شاملة للو�ضع
احلايل لعملية منذجة التغري املناخي يف البالد ويف املنطقة.
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و�أظهرت تلك املراجعة وجود ندرة ن�سبية يف الأبحاث اخلا�صة
بنمذجة املناخ يف منطقة اخلليج ،و�أكدت على احلاجة لتن�سيق
اجلهود املعنية بنمذجة املناخ للحد من ال�شكوك وعدم
اليقني ولتعزيز دقة التوقعات امل�ستقبلية .عالوة على ذلك،
فهناك جماالت بحثية جديرة باال�ستك�شاف والدرا�سة مثل
دمج ت�أثريات العوا�صف الرتابية وملوثات الهواء يف النماذج
املناخية.
 1-2معالجــة تأثيــرات التغيــرات المناخيــة وفــرص
بنــاء اقتصــاد مــرن

ت�ؤكد اتفاقية باري�س للمناخ على �أهمية "تعزيز القدرة على
التكيف وتقوية املرونة وتقلي�ص �إمكانية التعر�ض ملخاطر
التغري املناخي" وذلك للم�ساعدة على حتقيق تنمية م�ستدامة.
كما ت�ؤكد على احلاجة لتبنى خطوات و�إجراءات للتكيف مع
التغريات املناخية تكون نابعة من داخل الدولة وتعتمد على
امل�شاركة وتقوم على �أف�ضل العلوم واملعارف املتاحة .عالوة
على ذلك ،فقد باتت اال�ستجابة للمخاطر املناخية عن�صرا
رئي�سيا �ضمن �أهداف التنمية امل�ستدامة ( )SDGمن خالل
الهدف الثالث ع�شر :العمل املناخي .كما �أ�شارت منظمة الأمم
املتحدة �إىل �أن تناول التغري املناخي ودرا�سته قد ي�ساعد على

حتقيق العديد من �أهداف التنمية امل�ستدامة ب�ش�أن الفقر
والأمن الغذائي ومتكني املر�أة واحل�صول على مياه نقية وعدم
امل�ساواة والأر�ض والأنظمة البيئية وال�سالم والأمن وذلك من
بني الأهداف الأخرى.
كما ت�شدد اخلطة الوطنية للتغري املناخي لدولة الإمارات
للفرتة من عام � 2017إىل  2050على �أهمية حتويل املخاطر
املناخية �إىل فر�ص لتنمية �أكرث ا�ستدامة و�أكرث قدرة على
التكيف مع التغريات املناخية .ويعد تعزيز القدرة على
التكيف مع التغريات املناخية عن�صرا �أ�سا�سيا لتحقيق ر�ؤية
دولة الإمارات  2021وذلك عن طريق �ضمان �أن الآثار ال�ضارة
للتغريات املناخية والكوارث الطبيعية لن تقو�ض تقدمي
اخلدمات العامة الأ�سا�سية ولن تت�سبب يف تعطيل العمليات
التجارية .عالوة على ذلك ،فيمكن �أن تعمل اال�ستثمارات يف
التكنولوجيا النظيفة والطاقة املتجددة والوظائف اخل�ضراء
كقوى دافعة جديدة للنمو مبا ي�سهم يف جهود حتقيق التنوع
االقت�صادي لدولة الإمارات .كما ميكن لتدابري التكيف مع
التغريات البيئية �أن تعزز جودة احلياة والرفاهية ككل من
خالل حماية ال�صحة العامة من التهديدات ذات ال�صلة باملناخ
وحت�سني قدرة الأنظمة البيئية الطبيعية على التكيف مع عوامل
ال�ضغط الطبيعية والب�شرية على حد �سواء.

 1-3البرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات
المناخية.

ت�أكيد ًا منها على �ضرورة مواجهة حتديات التغري املناخي،
وما لذلك من حاجة ملحة ،مع ا�ستغالل الفر�ص املحتملة
يف هذا ال�صدد ،تعتمد دولة الإمارات العربية املتحدة نهج ًا
ا�ستباقي ًا جتاه القدرة على التكيف من التغريات املناخية من

خالل الربنامج الوطني للتكيف مع التغريات املناخية .ويهدف
هذا الربنامج الذي �أُطلق يف عام � 2017إىل حتديد االجتاهات
املناخية وتقييم املخاطر املناخية التي تتطلب حترك ًا عاج ًال
مع �إ�شراك كافة الأطراف املعنية يف عملية تقييم املخاطر
وتطبيق تدابري التكيف مع التغريات املناخية.

عنا�صر برنامج التكيف مع التغريات املناخية لدولة الإمارات
امل�صدر :وزارة التغري املناخي والبيئة

يدعم برنامج التكيف مع التغريات املناخية حتقيق الأهداف
التالية ق�صرية وطويلة الأمد للتكيف مع تلك التغريات اخلا�صة
بخطة املناخ وهي� )1( :إجراء تقييمات للمخاطر املناخية
وو�ضع التدابري الفورية يف مو�ضع التطبيق بحلول عام ،2020
( )2دمج عملية التخطيط للتكيف مع التغريات املناخية
�ضمن �سيا�سات التنمية بحلول عام � )3( ،2025إجراء �أن�شطة
املراقبة والتقييم امل�ستمر ل�ضمان و�ضع تدابري للتكيف م�ستندة
�إىل �شواهد و�أدلة بحلول عام � 2030إىل  .2050وبينما توفر
خطة املناخ �إطارا قانونيا را�سخا لإ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي
10

على املرونة والقدرة على التكيف مع التغريات املناخية� ،إال
�أن برنامج التكيف مع التغريات املناخية �سيحدد الأولويات
املتعلقة بالتكيف مع تلك التغريات بناء على فهم مو�ضوعي
للمخاطر يف دولة الإمارات العربية املتحدة .عالوة على
ذلكُ ،يعنى الربنامج بتقييم �إجراءات التكيف مع التغريات
املناخية احلالية يف العديد من القطاعات وحتديد الثغرات
يف ال�سيا�سات واحلوكمة والقدرات املحلية ،ومن خالل معاجلة
تلك الثغرات يكون مبقدور دولة الإمارات اغتنام الفر�ص
والفوائد املحتملة من التغريات املناخية.
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 1-4تقييم المخاطر المناخية :الخطوة األولى نحو

"�أحرزت دولة الإمارات العربية املتحدة تقدم ًا ملحوظ ًا يف �سياق مواجهة
ت�أثريات التغريات املناخية من خالل براجمنا الوطنية املبتكرة ،مثل
�إطالق اخلطة الوطنية للتغري املناخي  2050والربنامج الوطني للتكيف مع
التغريات املناخية ،والتي تهدف �إىل تعزيز قدراتنا الوطنية على مواجهة
التحديات املناخية وحتويلها �إىل فر�ص ت�ضمن حتقيق منو اقت�صادي
طويل الأمد".
معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي
وزير التغري املناخي والبيئة

عودة �إىل املا�ضي :ا�سرتاتيجيات العي�ش يف ال�صحراء لدى الأوائل يف دولة الإمارات
من خالل �سعة احليلة التي يتمتعون بها ،متكن البدو من العي�ش ،بل وحتقيق حياة مزدهرة ،يف ظروف مناخية قا�سية .فقد تغلبوا على
التحديات التي فر�ضتها البيئة القاحلة لل�صحراء من خالل تدابري ب�سيطة لكن فعالة للتكيف مع املناخ.
وح�سب طبيعة حياتهم ،فقد قام البدو الرحل ببناء خيام كبرية ي�سهل ن�صبها وتفكيكها مما وفر لهم �أي�ضا حماية من التغريات اجلوية
املفاجئة .كما �صمموا مالب�سهم بطريقة تتنا�سب مع تلك الظروف البيئية القا�سية ،حيث ارتدوا اجللباب الأبي�ض �أو الكندورة مما
وفر لهم التربيد من خالل عك�س احلرارة .كما كان غطاء الر�أ�س مبثابة واق جيد من الإ�صابة ب�ضربات ال�شم�س �أو التعر�ض للعوا�صف
الرملية.
ا�شتملت ا�سرتاتيجيات التكيف يف الكثبان الرملية على دور لأحد �أ�شهر الرموز البارزة يف العامل العربي وهو اجلمل .فقد ا�ستفاد البدو
من قوة التحمل اجل�سدية التي يتمتع بها اجلمل يف مواجهة درجات احلرارة العالية .عالوة على ذلك ،وكجزء من الرتاث الثقايف العربي،
يعترب اجلمل ال�صديق الأوفى للبدو على مدار �آالف ال�سنني ،فقد �سهلت اجلمال منط احلياة البدوية يف الرتحال نظرا لقدرتها على حمل
الأثقال ملدد طويلة دون احلاجة �إىل ماء �أو طعام.

التكيف

لإجراء تقييم للمخاطر املناخية التي تهدد دولة الإمارات
العربية املتحدة ،و�ضعت وزارة التغري املناخي والبيئة �إطار ًا
لتنفيذ تقييم املخاطر على امل�ستوى الوطني .يت�ضمن هذا
الإطار بع�ض اخل�صائ�ص من املمار�سات العاملية وكذلك املعايري
الوطنية لتقييم املخاطر فيما يتعلق بال�صحة وال�سالمة املهنية
واخلا�صة بالهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث
(� .)NCEMAأُجريت التقييمات ال�سريعة والتي تغطي �أربعة
قطاعات يف مطلع عام  2019بالتعاون مع املعهد العاملي للنمو
الأخ�ضر ( ،)GGGIويعك�س ذلك االلتزام بالإطار الزمني
خلطة املناخ والتي تتطلب �إجناز تقييم املخاطر املناخية يف
موعد �أق�صاه عام .2020
تت�ألف عملية تقييم املخاطر من خم�سة مراحل وهي:
 .1تقييم االجتاهات املناخية وال�سياق القطاعي :ت�شمل
هذه املرحلة درا�سة الأمناط التاريخية و�أحدث التوقعات
بخ�صو�ص املتغريات املناخية الرئي�سية مثل درجة احلرارة
والرطوبة وهطول الأمطار وارتفاع من�سوب مياه البحر
واجلفاف والأحوال اجلوية ال�سيئة ،والكيفية التي ميكن
لتلك االجتاهات من خاللها الت�أثري يف الوقت احلايل ويف
امل�ستقبل على القطاعات التنموية يف دولة الإمارات.
 .2حتديد الت�أثريات املحتملة على القطاع :بناء على الأدلة
وال�شواهد املتاحة ،فقد جرى درا�سة درجة ومدى تعقيد

الت�أثريات ،مبا يف ذلك الت�أثريات املبا�شرة وغري املبا�شرة
على القطاع .كما مت �إعداد قائمة �أولية بالت�أثريات
العاملية املحتملة فيما يتعلق بالقطاع ،والتي مت فيما بعد
تخ�صي�صها مبا ينا�سب دولة الإمارات عن طريق اختيار
الت�أثريات الأكرث ارتباطا فقط با�ستخدام البيانات املتاحة
التي امل�ستوى الوطني واملحلي.
 .3تقييم الت�أثريات :حدد التقييم حجم الت�أثريات يف ثالثة
�أبعاد (البعد االقت�صادي واالجتماعي والبيئي) وذلك
با�ستخدام مقيا�س من خم�سة نقاط .كما جرى تقييم
درجة االحتمال مبا يتما�شى مع املمار�سات العاملية.
 .4تقييم املخاطر وحتديد �أولوياتها :مت اجلمع بني نقاط
احلجم واالحتمالية بناء على �أوزان مت�ساوية وذلك ملقارنة
وت�صنيف املخاطر با�ستخدام "م�صفوفة املخاطر" .كما
حدد الت�صنيف الأخري للمخاطر (والذي �أُجرى كذلك
با�ستخدام املقيا�س ذي اخلم�س نقاط) درجة اال�ستجابة
املطلوبة للتعامل مع املخاطر ذات الأولوية.
 .5حتديد تدابري التكيف :قبل حتديد التدابري املطلوبة
للتعامل مع املخاطر ذات الأولوية ،مت �إجراء تقييم للجهود
احلالية املبذولة فيما يتعلق بالتكيف وذلك للبناء على
القدرة امل�ؤ�س�سية احلالية لدولة الإمارات العربية املتحدة،
وبناء على ما جرى حتديده من ثغرات فقد و�ضع التحليل
جمموعة من التدابري الإ�ضافية املطلوبة للتعامل مع
املخاطر و�إدارتها.

نظرا لكرثة تنقل البدو وترحالهم من مكان لآخر فقد كانوا ي�سافرون يف الليل على ظهور اجلمال م�ستخدمني النجوم كبو�صلة تهديهم �إىل
الطريق .كما ا�ستظلوا بقمم الكثبان الرملية لال�ستفادة من الرياح عند هبوبها .وكان البدو �أي�ضا دائمي البحث عن الواحات للح�صول
على املاء وذلك من خالل قدرتهم على قراءة العالمات الدقيقة التي تدلهم على مكان وجود املاء .والتاريخ يزخر ب�أمثلة على كفاح البدو
للبقاء على قيد احلياة يف قلب ال�صحراء مما ترك �إرثا من االبتكار والإبداع يف املعرفة التقليدية حول التكيف مع البيئة واملناخ.
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 1-4-1المخاطر المناخية على قطاع الصحة العامة

ترى منظمة ال�صحة العاملية (� )WHOأن التغري املناخي هو
التهديد الأكرب لل�صحة العاملية يف القرن احلادي والع�شرين ملا
له من ت�أثريات كبرية على جودة الهواء و�إمدادات املياه والأمن
الغذائي� ،إىل جانب العديد من العوامل الرئي�سية الأخرى التي
ت�ؤثر على ال�صحة .وتظهر ال�شواهد العلمية وجود ارتباط
قوي بني التغري املناخي والعديد من الأمرا�ض مثل �ضربات
ال�شم�س والإجهاد احلراري و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
واجلهاز التنف�سي والأمرا�ض التي حتملها النواقل واحل�شرات.
كما ميكن للعوامل املرتبطة باملناخ الت�أثري على �إنتاجية القوى
العاملة ،فطبقا للتقرير ال�صادر يف عام  2019عن منظمة
العمل الدولية ( )ILOقد يت�سبب الإجهاد احلراري يف تقلي�ص
�ساعات العمل الإجمالية بن�سبة  %2.2مع تخفي�ض الناجت
الإجمايل العاملي بواقع  2,400مليار دوالر يف عام .2030

�إطار تقييم املخاطر املناخية لدولة الإمارات
امل�صدر :وزارة التغري املناخي والبيئة

�أُجنز التقييم الوطني ملخاطر التغري املناخي والذي غطى
�أربعة قطاعات رئي�سية هي ال�صحة والطاقة والبنية التحتية
والبيئة يف عام  .2019فقد جرى درا�سة تلك العنا�صر من
منظور التغري املناخي ،وال�سيما �آثار املتغريات املناخية
املختلفة على القطاعات والتدابري املحتملة للتعامل مع معها.
القطاع

كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن عملية التكيف تتقاطع مع العديد من
القطاعات و�أنه قد يكون لأحد تدابري التكيف املنفذة يف �أحد
القطاعات �آثار بعيدة املدى داخل قطاع �آخر .لذلك ف�إن �إيجاد
منهج �شامل لتحليل املخاطر يعترب م�س�ألة �شديدة الأهمية
لإجراء تقييم �سليم وقوي.

التغطية

الصحة

الأعرا�ض الطبية والأمرا�ض والإ�صابات والوفيات الب�شرية

الطاقة

التوليد والنقل والتوزيع وامل�ستخدم النهائي للكهرباء واحلرارة/التدفئة

البنية
التحتية

العنا�صر الإن�شائية لو�سائل املوا�صالت واملباين و�إمدادات املياه وال�صرف ال�صحي و�إدارة املخلفات والبنية التحتية ال�ساحلية
والبحرية

البيئة

الأنظمة البيئية الربية وال�ساحلية وتلك اخلا�صة باملحيطات واملياه العذبة مع خدمات الأنظمة البيئية امل�صاحبة والإنتاج املحلي
للغذاء
نطاق القطاعات الأربعة الرئي�سية يف دولة الإمارات التي يغطيها تقييم املخاطر املناخية
امل�صدر :وزارة التغري املناخي والبيئة
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توفر دولة الإمارات العربية املتحدة خدمات عالية اجلودة
للرعاية ال�صحية ،حيث ت�ؤكد ر�ؤية الإمارات  2021على �أن
توفري رعاية �صحية على م�ستوى عاملي هي �أجندة وطنية وتدرج
م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية فيما يتعلق بالأولويات ال�صحية مثل
�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وال�سكري وال�سمنة وال�سرطان
من بني �أولويات �أخرى .عالوة على ذلك ،فهناك تركيز كبري
على حت�سني قدرة قطاع الرعاية للتعامل مع الأوبئة واملخاطر
الأخرى والتي ت�شمل التهديدات املتعلقة باملناخ .لذلك ف�إن

دولة الإمارات تدرك الأهمية الكربى للحيلولة دون ت�أثري التغري
املناخي على �صحية النا�س وتقوي�ض ما �أجنزته دولة الإمارات
من �أهداف على ال�صعيد ال�صحي.
�أ�شركت وزارة التغري املناخي والبيئة الهيئات ال�صحية على
امل�ستوى االحتادي واملحلي يف كل �إمارة واجلهات احلكومية
ذات ال�صلة ومقدمي الرعاية ال�صحية من القطاع اخلا�ص
والأو�ساط الأكادميية واملجتمع املدين يف عقد ور�شة عمل
ت�شاورية فيما بني الأطراف املعنية حول تقييم املخاطر
املناخية على قطاع ال�صحة العامة .ووفرت تلك الور�شة من�صة
تفاعلية للم�شاركني لتبادل الأفكار والر�ؤى حول املخاطر الأكرث
�إحلاحا التي يفر�ضها التغري املناخي على ال�صحة العامة يف
دولة الإمارات .كما وجهت وزارة التغري املناخي والبيئة الدعوة
�إىل اخلرباء ال�ضيوف لتبادل �أف�ضل املمار�سات على ال�صعيد
العاملي وما لديهم من وجهات نظر.
ومن بني املخاطر التي مت حتديدها ،برز التهديد الأكرب يف
اخلطر املتعلق بانخفا�ض �إنتاجية العمالة ب�سبب الإجهاد
احلراري ،ملا له من ت�أثريات اجتماعية واقت�صادية كبرية،
ترجع �إىل العدد الكبري من العمال ،وال�سيما عمال البناء،
الذين يتعر�ضون للحرارة ال�شديدة .وت�شمل الفئات الأكرث
ت�أثرا بذلك ماليني العمال الذين يعملون يف اخلارج يف قطاع
الت�شييد والبناء.

مستوى المخاطر األثر
عالي

انخفا�ض �إنتاجية القوى العاملة ب�سبب الإجهاد احلراري.

متوسط

الوفيات �أو الإ�صابة باملر�ض نتيجة �ضربات ال�شم�س.
الإ�صابة باملر�ض نتيجة �سوء التغذية.
ت�ضرر البنية التحتية ال�صحية نتيجة الأحوال اجلوية ال�سيئة.

منخفض

توقف تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية ب�سبب الكوارث الطبيعية.
الوفيات �أو الإ�صابة بالأمرا�ض الناجتة عن تفاقم �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
الوفيات �أو الإ�صابة بالأمرا�ض الناجتة عن تفاقم �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي.

منخفض للغاية

الوفيات �أو الإ�صابة بالأمرا�ض ب�سبب ارتفاع معدل الأمرا�ض التي حتملها النواقل.
الوفيات �أو الإ�صابة بالأمرا�ض ب�سبب الأمرا�ض الناجمة عن تلوث الغذاء و�/أو املاء.
املخاطر املناخية التي ت�ؤثر على قطاع ال�صحة العامة يف دولة الإمارات
امل�صدر :وزارة التغري املناخي والبيئة
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كما ترتبط خماطر �صحية ملحة �أخرى بارتفاع درجة
احلرارة ،وهي الوفاة �أو الإ�صابة بالأمرا�ض نتيجة الإ�صابة
ب�ضربات ال�شم�س .وبناء على ذلك ،ف�إن املخاطر ال�صحية
املرتبطة باحلرارة تتطلب حتليال �أكرث تعمقا لتطبيق تدابري
منا�سبة وموجهة ب�صورة حمكمة للحد من ت�أثري تلك املخاطر.
عالوة على ذلك ،ف�إن الأمرا�ض املرتبطة باحلرارة املرتفعة يف
دولة الإمارات تندرج ب�صورة �أكرث �شيوعا حتت مظلة ال�صحة

البيئية وال�سالمة املهنية ،وعليه ف�إن دمج �أبعاد التغريات
املناخية �سي�ساعد على و�ضع حلول �أكرث �شموال لهذه امل�شكلة.
عالوة على ذلك ،ففي حني تعترب بقية املخاطر ال�صحية التي
جرى حتديدها "ذات درجة منخف�ضة" �إال �أن املراقبة املنتظمة
لتلك املخاطر ال تزال �أمرا حمل تو�صية لتحديد التغريات التي
وقعت يف املوقف والتي قد ت�ؤثر على م�ستوى هذه املخاطر مبا
مينع �أي تفاقم حمتمل لتلك املخاطر.

الن�سبة املئوية للفقد يف الناجت الإجمايل املحلي نتيجة الإجهاد احلراري يف �سياق �سيناريو االحتبا�س احلراري وارتفاع درجة احلرارة مبعدل  1.5درجة مئوية يف  10دول عربية.
امل�صدر :منظمة العمل الدولية

مبادرات التكيف املتعلقة باملخاطر ال�صحية املرتبطة بارتفاع درجة احلرارة
تفر�ض البيئة �شديدة اجلفاف يف دولة الإمارات حتديات �صحية م�صحوبة بارتفاع �شديد يف درجة احلرارة ،ويف حني يعترب �سكان الإمارات
الطق�س احلار �أمرا عاديا �إال �أنه من املتوقع �أن ت�شهد البالد املزيد من االرتفاع ال�شديد يف درجات احلرارة يف امل�ستقبل .ويف ا�ستجابة لتلك
التحديات ،ومت ّثل املبادرات التالية اخلطوات امللمو�سة التي حققها القطاع العام واخلا�ص ملواكبة االرتفاع يف درجة احلرارة.
�سيا�سة اال�سرتاحة يف منت�صف اليوم :ح�سب الأمر الوزاري رقم  401لعام  2015ت�شرتط هذه ال�سيا�سة التوقف عن العمل خالل الفرتة
من ال�ساعة � 12:30إىل  .15:00ويدعم هذا الربنامج قانون العمل الإماراتي (القانون االحتادي رقم  8لعام  )1980والذي ين�ص على
حتمل �أرباب العمل امل�سئولية القانونية عن حماية �صحة عمالتهم .كما يفر�ض القانون غرامات وعقوبات يف حال زيادة �ساعات العمل �أو
عدم وجود بيئة عمل �آدمية منا�سبة يف الأحوال اجلوية القا�سية.
�سرتات التربيد للعمالة اخلارجية :ت�ستطيع هذه التكنولوجيا التي يطلق عليها ا�سم �سرتة تربيد اجل�سم ( )CAERvestخف�ض درجة
حرارة اجل�سم من � 42إىل  37درجة مئوية خالل ن�صف �ساعة فقط �أثناء االرتفاع ال�شديد لدرجات احلرارة ،حيث �أنقذت هذه التكنولوجيا
�أرواح العديد من العمال يف دبي عندما ا�ستخدمت مع العمال الذي كانوا يعانون من الإ�صابة ب�ضربات ال�شم�س يف مواقع الإن�شاءات يف
ذروة ف�صل ال�صيف .وهناك خطط لتزويد �سيارات الإ�سعاف بهذه ال�سرتة املبتكرة.
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ال ميكن جتاهل �آثار التغري املناخي على ال�صحة العامة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،وذلك لأنها �ستوا�صل الت�أثري
على �صحة النا�س و�إنتاجيتهم و�سالمتهم .ولذلك ،تعترب
التدخالت الإ�ستباقية م�س�ألة �ضرورية ،والتي ت�شمل اال�ستفادة
من التكنولوجيا احلديثة حلماية العمالة من املخاطر املرتبطة
بارتفاع درجات احلرارة وتعزيز مراقبة الأمرا�ض املرتبطة
باحلرارة املرتفعة وبناء القدرات يف جمال �إدارة الإجهاد
احلراري .كما �سي�ساعد التو�صل �إىل فهم �أف�ضل للعالقة
الرابطة بني التغري املناخي وال�صحة العامة من خالل الأبحاث
التي تدر�س التكيف و�صلته بال�صحة العامة مع حت�سني تبادل
املعرفة والتدريب على تي�سري دمج التكيف ال�صحي يف
ال�سيا�سات التنموية على املدى البعيد.
"التمتع بحياة �صحية هو حق �إن�ساين �أ�سا�سي ،كما
جاء يف متهيد اتفاق باري�س للتغري املناخي .ي�ؤثر
التغري املناخي على كافة جوانب ال�صحة وال�سالمة
الب�شرية ،مبا يف ذلك جودة الهواء ،والأمن الغذائي،
واحل�صول على مياه نظيفة ،والبنية التحتية للرعاية
ال�صحية .ولذلك ،قمنا يف دولة الإمارات العربية
املتحدة بتنفيذ تقييم للمخاطر املناخية على ال�صحة
الب�شرية كجزء من الربنامج الوطني للتكيف)...( .
كما نوا�صل �أي�ضا التقييم ب�صورة منهجية للمخاطر
وحتديد تدابري التخفيف والتكيف".
معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي
وزير التغري املناخي والبيئة

 1-4-2المخاطر المناخية على قطاع الطاقة

يف �سياق التغري املناخي ،كثريا ما ينظر �إىل الطاقة من منظور
التخفيف لأن هذا القطاع ي�شكل م�صدرا رئي�سيا لغازات
االحتبا�س احلراري .بيد �أن قطاع الطاقة ذاته  -من توليد
الطاقة ،ونقل الطاقة ،والتوزيع ،واال�ستخدام النهائي  -يواجه
�أي�ض ًا قدر ًا مرتفع ًا من التعر�ض للمخاطر املناخية .على �سبيل
املثال ،ت�شري تقديرات حكومة الواليات املتحدة �إىل �أن �إع�صار
�ساندي يف عام  2012ت�سبب يف �أ�ضرار وخ�سائر بلغت 50-30
مليار دوالر �أمريكي يف جزء كبري منها ب�سبب انقطاع التيار
الكهربائي .وبالنظر �إىل الت�أثري الهائل الذي تخلفه الأحداث
املتطرفة على قطاع الطاقة ،فقد �سلطت وكالة الطاقة الدولية
ال�ضوء على �أهمية حتديد وتقييم الكيفية التي قد ت�ؤدي بها
الت�أثريات املناخية �إىل تعطيل العر�ض ،وتغيري الطلب ،و�إحلاق
ال�ضرر بالبنية الأ�سا�سية للطاقة.
تلعب الإمارات العربية املتحدة دور ًا رئي�سي ًا يف �سوق الطاقة
العاملية كمنتج رئي�سي للنفط ،كما �أنها يف الوقت نف�سه ت�ستثمر
بكثافة يف الطاقة النظيفة واملتجددة كجزء من جهودها
لتنويع الطاقة والتح�ضري لع�صر ما بعد النفط .وعلى هذا ف�إن
ا�سرتاتيجية الطاقة الإماراتية يف عام  2050تهدف �إىل زيادة
م�ساهمة الطاقة النظيفة (مبا يف ذلك الطاقة النووية) يف
�إجمايل الطاقة �إىل  %50بحلول عام  .2050ومن بني �أحدث
الإجنازات التي حتققت يف هذا املجال بداية الت�شغيل التجاري
ملحطة نور �أبوظبي� ،أكرب م�شروع للطاقة ال�شم�سية على
م�ستوى العامل بقدرة  1,2جيجا واط .كما مت طرح مناق�صة
للمرحلة اخلام�سة من جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم
للطاقة ال�شم�سية يف دبي ،والتي �ست�شمل تركيب �ألواح �شم�سية
كهرو�ضوئية بقدرة  900ميجاواط .كما بد�أت دولة الإمارات
العربية املتحدة ت�شغيل �أول حمطة للطاقة النووية يف العامل
العربي .ومع ا�ستمرار الإمارات العربية املتحدة يف اال�ستثمار
يف تنويع م�صادر الطاقة لديها ،ف�إنها حتتاج �إىل �ضمان عدم
ت�أثري عوامل تغري املناخ �سلب ًا على �أداء مرافق الطاقة و�إعاقة
حتقيق �أهداف �أمن الطاقة.
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وملعاجلة الت�أثريات املرتتبة على تغري املناخ يف قطاع الطاقة يف
الإمارات العربية املتحدة ،عقدت وزارة التغري املناخي والبيئة
ور�شة عمل مب�شاركة اجلهات املعنية ،و�ضمت ممثلني عن
هيئات الطاقة ومزودي اخلدمات و�شركات النفط وال�شركات
اال�ست�شارية ،وغريها .وا�ستهدفت ور�شة العمل �إطالع اجلهات
املعنية على النتائج الأولية لتقييم املخاطر واكت�ساب معلومات
معمقة عن فهمهم وا�ستعدادهم للتكيف مع تغري املناخ .كما
متت دعوة اخلرباء ال�ضيوف �أي�ضا للم�شاركة يف النقا�ش وتبادل
املدخالت التقنية .و�أثمرت ور�شة العمل عن الت�صديق على
نتائج التقييم وحتديد املخاطر ذات الأولوية يف قطاع الطاقة.
ومن بني املخاطر التي مت حتديدها ،كان ما يلي الأكرث �إحلاح ًا:
خ�سائر كفاءة الطاقة مبحطات الطاقة؛ وانخفا�ض �إنتاج

الطاقة ب�سبب ارتفاع درجة حرارة مياه التربيد؛ وتدهور مرافق
الطاقة� .إن الت�أثريات االجتماعية االقت�صادية الناجمة عن
خ�سائر الكفاءة كبرية ب�سبب الطلب املتزايد على الطاقة يف
الإمارات العربية املتحدة .ونتيجة املناخ احلار ،يظل التربيد
املحرك الأكرب ال�ستهالك الطاقة يف الإمارات العربية املتحدة،
كما �أن الزيادة املتوقعة يف درجة احلرارة يف امل�ستقبل �إىل جانب
النمو ال�سكاين تعترب م�ؤ�شرات على زيادة الطلب ب�شكل �أكرب
على التربيد .كما �سي�ؤثر ارتفاع درجة احلرارة على املناطق
ال�ساحلية والبحرية ،التي هي م�صادر املياه لتربيد العديد من
حمطات توليد الطاقة .وعلى نحو مماثل ،فقد �ش ّددت اجلهات
املعنية على �أن احتماالت تدهور مرافق الطاقة ،وخا�صة القدمية
منها ،تكاد تكون م�ؤكدة ،يف �ضوء ما لوحظ من �أن الأحداث
الناجمة عن املناخ قد �أثرت على �أداء مرافق الطاقة.

مستوى المخاطر األثر

خ�سائر كفاءة الطاقة مبحطات الطاقة عند تعدي درجة احلرارة معايري الت�صميم القيا�سية
عالي

انخفا�ض خمرجات الطاقة نظرا الرتفاع درجة حرارة مياه التربيد
تدهور مرافق الطاقة ،مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض املوثوقية وتزايد تكاليف ال�صيانة
الأ�ضرار التي حلقت بالبنية التحتية للطاقة باملدن ال�ساحلية نتيجة الرتفاع م�ستوى �سطح البحر
الأ�ضرار وزعزعة ا�ستقرار البنية التحتية لإنتاج الطاقة ب�سبب العوا�صف والفي�ضانات

متوسط

زيادة الطلب على الطاقة لأغرا�ض التربيد ب�سبب االحرتار العاملي
زيادة الطلب على الطاقة يف الزراعة ب�سبب ا�ستخدام طرق كثيفة اال�ستهالك للطاقة
زيادة حوادث انقطاع التيار الكهربائي ب�سبب الأ�ضرار الناجمة عن العوا�صف والفي�ضانات ال�شديدة الأثر

منخفض

انخفا�ض �إنتاج الطاقة ال�شم�سية ب�سبب زيادة الرطوبة والغيوم
الت�شتت املحتمل للمواد امل�شعة �أثناء الأحداث املتطرفة
املخاطر املناخية على قطاع الطاقة بالإمارات العربية املتحدة
امل�صدر :وزارة التغري املناخي والبيئة

مت ت�صنيف �أغلب املخاطر املناخية التي تهدد قطاع الطاقة
باعتبارها "متو�سطة" .وت�شمل هذه العوامل زيادة �ضعف
البنية الأ�سا�سية للطاقة املوجودة يف املناطق ال�ساحلية من
ارتفاع م�ستوى �سطح البحر ،وزيادة �آثار الأحداث املتطرفة
على عمليات �إنتاج الطاقة ،وزيادة الطلب على الطاقة ب�سبب
جمموعة من العوامل املناخية والأن�شطة الب�شرية ،وزيادة
حوادث انقطاع الكهرباء ب�سبب ا�ضرار حمطات الطاقة
والبنية التحتية الناجمة عن االحداث املتطرفة وغريها� .إن
مراقبة كيفية تغري هذه املخاطر مع مرور الوقت �أمر بالغ
الأهمية ملنع تفاقم الت�أثريات املحتملة.

مبادرات املرونة املتعلقة بكفاءة الطاقة
كثري ًا ما ينظر �إىل اجلهود املبذولة يف جمال كفاءة الطاقة يف
الإمارات العربية املتحدة على �أنها جهود للتخفيف فح�سب.
ومع ذلك ،ويف ظل تزايد �ضعف قطاع الطاقة يف مواجهة �آثار
تغري املناخ ،ف�إن فهم الكيفية التي ت�ساهم بها كفاءة الطاقة يف
التكيف �أمر مهم �أي�ضا .وتبني الأمثلة الواردة �أدناه الت�آزر بني
جهود التخفيف والتكيف من خالل مبادرات كفاءة الطاقة.
حملة حفظ الطاقة:
يف يونيو � ،2019أطلقت م�ؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد

ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة
امل�صدر :وزارة الطاقة والبنية التحتية
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املركزي (�إمباور) حملتها ال�صيفية" ،التبديل �إىل  24درجة
مئوية وتوفري املزيد" ،الأمر الذي �شجع العمالء على خف�ض
ا�ستهالكهم للتربيد من �أجل خف�ض التكلفة وتوفري الطاقة.
وكانت قد �أطلقت حملة مماثلة يف عام  ،2018مما �أدى �إىل
توفري  1,160ميجاواط �أو  3مليارات درهم �إماراتي .وميكن �أن
متنع هذه املبادرة حدوث �أعطال التيار الكهربائي وانقطاعه يف
امل�ستقبل ب�سبب اال�ستهالك الزائد.
تو�سيع وحتديث املحطات الفرعية لهيئة كهرباء ومياه دبي:
يف مايو � ،2018أ�ضافت هيئة كهرباء ومياه دبي  15حمطة
فرعية ( 11/132كيلو فولت) يف عدة جماالت ،مبا يف ذلك
مواقع معر�ض �إك�سبو  2020لدعم جهود دبي لتلبية الطلب
املتزايد على الطاقة .وقد خ�ضعت العديد من حمطاتها الفرعية
للت�شغيل الآيل على نطاق وا�سع من �أجل حت�سني كفاءة الطاقة،
واحلد من اخل�سائر يف �شبكات نقل الطاقة وتوزيعها ،وزيادة
القدرة على التكيف مع تغري املناخ .كما �أنها تلتزم باملعايري
الدولية للأجهزة الإلكرتونية الذكية.
وتتطلب معاجلة خماطر التغري املناخي على قطاع الطاقة
تدخالت ا�ستباقية ت�ستهدف جانب العر�ض والطلب .ومل يعد
مفهوم الثبات  -الذي يعني �ضمن ًا �أن الإح�صائيات اخلا�صة
باحلوادث ال�سابقة حتدد �إح�صائيات امل�ستقبل  -منوذج ًا
قاب ًال للتطبيق يف عامل الت�صميم والتخطيط للمرونة يف قطاع
الطاقة .ومن الأهمية مبكان �أن يتم دمج �أحدث و�أكرث توقعات
التغري املناخي جدارة بالثقة يف معايري ت�صميم مرافق الطاقة،
وهو ما ي�ستلزم توقع التغريات يف خمتلف املعايري املناخية ،مبا
يف ذلك الأحداث املتطرفة .كما �سي�ساعد تعزيز �أنظمة الطاقة

الذكية على �إدارة حمل الطاقة والطلب عليها .وتتطلب معاجلة
جانب الطلب بذل جهود مت�سقة للت�أثري على �سلوك امل�ستهلك
وحتقيق وفورات يف الطاقة .ويف الأمد البعيد ،ي�شكل دمج
تدابري التخفيف والتكيف يف �سيا�سات الطاقة �أهمية بالغة
لتحقيق املرونة يف مواجهة التغري املناخي.
 1-4-3المخاطر المناخية على قطاع البنية التحتية

يعترب البنك الدويل �أن البنية التحتية هي �شريان احلياة
لل�صحة والتعليم والوظائف ،الأمر الذي ي�سلط ال�ضوء بالتايل
على �أهمية املرونة للحفاظ على اقت�صاد قوي .وي�شمل قطاع
البنية التحتية �شبكة معقدة من الهياكل واملرافق التي توفر
طائفة وا�سعة من اخلدمات مثل النقل والطريان والطاقة
والإ�سكان واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وغريها .وت�صبح
مكوناته �أكرث ً
ترابطا بحيث ميكن �أن ت�ؤثر حاالت التعطل �أو
الف�شل يف �إحدى ال�شبكات على �أداء الأخريات .ومن بني
الت�أثريات الأكرث و�ضوح ًا للتغري املناخي هي على البنية
التحتية� ،إما من خالل الأ�ضرار املبا�شرة التي تلحق باملرافق
�أو تعطل اخلدمات ،حيث من املرجح �أن تت�سارع هذه الت�أثريات
يف العقود املقبلة .وبالنظر �إىل حجم ر�أ�س املال ال�ضخم وطيلة
فرتة خدمة اال�ستثمارات يف البنية التحتية ،ف�إن التكاليف
االقت�صادية املرتتبة على ت�أثريات التغري املناخي على هذه
املرافق قد تكون كبرية.
ا�ستثمرت دولة الإمارات العربية املتحدة بكثافة يف بناء
بنية حتتية عاملية امل�ستوى ،الأمر الذي مكن القطاعات
وال�صناعات الأخرى من النمو .وكجزء من ر�ؤية الإمارات

 ،2021ت�ؤكد احلكومة على �أهمية توفري "بيئة وبنية حتتية
م�ستدامة " واملحافظة عليهما .ولتلبية هذا الهدف ،و�ضعت
الإمارات العربية املتحدة م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية تغطي جودة
البنية التحتية للموانئ والنقل اجلوي ،والأداء اللوج�ستي،
واالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات .و�سوف يتطلب حتقيق هذه
الأهداف و�ضع عوامل تغري املناخ يف احل�سبان يف كل مراحل
دورة البنية التحتية ،من التخطيط والبناء �إىل الت�شغيل
وال�صيانة وتوفري املرافق.
و�إدراك ًا للمخاطر املحتملة للتغري املناخي على قطاع البنية
التحتية يف الإمارات العربية املتحدة� ،أ�شركت وزارة التغري
املناخي والبيئة العديد من اجلهات املعنية من الهيئات
االحتادية واملحلية يف جمال البنية التحتية ،و�شركات
اال�ست�شارات ،واجلامعات ،ومراكز البحوث البحثية� ،إلخ ،يف
ور�شة عمل ا�ست�شارية ملدة يومني .ويهدف احلدث �إىل م�شاركة
النتائج الأولية لتقييم املخاطر مع اجلهات املعنية واحل�صول
على �آرائهم ومالحظاتهم .كما متت دعوة اخلرباء اخلارجيني
حل�ضور ور�شة العمل والتعرف على املمار�سات العاملية املتعلقة
مبرونة البنية التحتية والدرو�س ذات ال�صلة لدولة الإمارات
العربية املتحدة.

حددت اجلهات املعنية جمموعة من املخاطر املرتابطة على
البنية التحتية ،ومن بينها �أربعة خماطر رئي�سية هي الأولويات
الأكرث �إحلاحا :الأ�ضرار التي تلحق بالبنية التحتية ال�ساحلية
والبحرية؛ وزيادة تكاليف �صيانة البنية التحتية؛ وفقدان
فر�ص العمل ب�سبب تعطل قطاع النقل؛ وانخفا�ض االعتماد على
البنية التحتية واملن�ش�آت يف قطاع النقل .ومن املتوقع �أن تكون
�آثار الأ�ضرار التي حلقت بالبنية التحتية ال�ساحلية والبحرية
كبرية لأن معظم ال�سكان والبنية التحتية يف الإمارات العربية
املتحدة قريبة من البحر .وتربز تكاليف ال�صيانة املرتفعة
ب�شكل خا�ص يف البنية التحتية القدمية واملتداعية والتي مل
يتم بنا�ؤها لتتحمل الظروف املناخية املتطرفة� .إن الت�أثريات
املرتتبة على انقطاع النقل يف العمليات التجارية قد تكون
هائلة نظر ًا لو�ضع الإمارات العربية املتحدة باعتبارها مركز ًا
عاملي ًا للطريان والتجارة .كما �أثرت الأحداث املتطرفة على
االعتمادية على البنية التحتية للنقل واملن�ش�آت ،وخا�صة عندما
ي�ؤدي ال�ضباب والغبار والعوا�صف الرملية ال�شديدة �إىل احلد
من �إمكانية الر�ؤية على الطرقات ،مما ي�ؤدي �إىل ازدحامات
وحوادث مرورية كثيفة� ،أو عندما ال تكون مواد البناء مرنة
مبا يكفي لتحمل احلرارة ال�شديدة التي ت�ؤدي �إىل خماطر
احلريق.

مستوى المخاطر األثر

الأ�ضرار بالبنية التحتية باملناطق ال�ساحلية والبحرية
عالي

التكاليف املتزايدة ل�صيانة البنية التحتية
خ�سارة الفر�ص التجارية نظرا لتعطيل النقل
انخفا�ض االعتمادية يف البنية التحتية على النقل واملن�ش�آت
ال�ضرر والتدهور بالبنية التحتية للنقل
ال�ضرر و�/أو الأعطال يف مرافق املياه وال�صرف ال�صحي والنفايات
ال�ضرر والتدهور يف البنية التحتية للمباين

متوسط

تزايد تكرار و�شدة املخاطر على البنية التحتية
انتقال ال�سكان املقيمني داخل اخلط ال�ساحلي
الفي�ضان املتزايد يف املناطق الريفية الناجت عن انخفا�ض �سعة مرافق ال�صرف.
انخفا�ض الو�صول للخدمات والفر�ص االقت�صادية

منخفض

انخفا�ض امل�ساحة املتاحة لتطوير البنية التحتية نظرا لالنح�سار ال�ساحلي
خماطر املناخ على قطاع البنية التحتية يف دولة الإمارات
امل�صدر :وزارة التغري املناخي والبيئة
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�أما املخاطر الأخرى الأقل �إحلاحا فقد تكون مقبولة ن�سبيا
على املدى الق�صري ولكنها ال تزال حتتاج �إىل مزيد من التقييم
والر�صد للحد من الآثار املحتملة .على �سبيل املثال ،ميكن �أن
ت�ؤدي الأمطار الغزيرة والعوا�صف ال�شديدة يف حدوث في�ضان
قد ي�سبب �ضغوط ًا على القدرة اال�ستيعابية لنظام ال�صرف يف
دولة الإمارات ،خا�صة و�أنه غري م�صمم ال�ستيعاب الفي�ضانات
ال�شديدة ،حيث �إنه نادر ًا ما ي�سقط املطر يف ال�صحراء .وميكن

�أن ت�ؤثر هذه ال�صدمات الطبيعية على املرافق الأخرى ذات
ال�صلة مثل مرافق ال�صرف ال�صحي والنفايات .وميكن �أن
ي�ؤدي �ضعف نظم ال�صرف ال�صحي �إىل تف�شي الأمرا�ض التي
تنقلها املياه .ويف ال�سيناريو الأ�سو�أ ،ف�إن الأحداث املتطرفة
وارتفاع م�ستوى �سطح البحر قد ت�ؤدي �إىل انتقال بع�ض ال�سكان
الذين يعي�شون بالقرب من ال�سواحل.

مبادرات املرونة املتعلقة بقطاع البنية التحتية اخل�ضراء
على الرغم من البنية التحتية العالية اجلودة ،توا�صل الإمارات العربية املتحدة ا�ستك�شاف ممار�سات هند�سية ومعمارية جديدة
تت�ضمن ك ًال من التخفيف والتكيف عرب جميع مراحل دورة البنية التحتية .واملبادرات التالية هي �أمثلة ملمو�سة مت حتقيقها حتى الآن.
خطط معر�ض �إك�سبو  2020اخل�ضراء:
ت�سعى الإمارات العربية املتحدة لتقدمي املعر�ض الأكرث خ�ضرة على الإطالق من خالل و�ضع اال�ستدامة يف قلب تخطيط امل�شروع
وت�صميمه .ونظر ًا للمناخ احلار يف الإمارات العربية املتحدة ،ف�إنها تعمل على تعزيز ن�شر امل�ساحات اخل�ضراء وا�ستهالك الطاقة من
خالل التكنولوجيا ال�صديقة للبيئة واحلد من الطلب على الطاقة يف ت�صميم البنية التحتية واملباين ،وا�ستخدام امل�صادر املتجددة،
و�إعادة ا�ستخدام املوارد و�إعادة تدويرها مبا يف ذلك ت�صريف مياه الأمطار.

�إن الت�أثريات املرتبطة بالتغري املناخي والتي تواجه قطاع البنية
التحتية يف الإمارات العربية املتحدة تقدم حتديات وفر�ص ًا
جديدة ال�ستك�شاف املزيد من الأ�ساليب املبتكرة يف الهند�سة
والعمارة والتخطيط احل�ضري .وت�شمل التدخالت احلا�سمة
اجلارية �إدماج املخاطر املناخية يف خمططات الت�أمني على
من�ش�آت البنية التحتية و�إعادة جتهيز املباين واملرافق القدمية.
ومن ال�ضروري �أي�ض ًا �إجراء �أبحاث م�ستفي�ضة لتطوير مواد
البناء التي تنا�سب املناخ املحلي يف الإمارات العربية املتحدة.
�إن و�ضع �أنظمة ومبادئ توجيهية للتخطيط بعد التن�سيق
املتبادل على امل�ستوى االحتادي واملحلي لكل �إمارة يف املراحل
الأوىل من البناء وال�صيانة �سيفوق التكلفة ال�ضخمة للإ�صالح
يف حالة الكوارث .و�سيكون التزام �شركات البناء مبثل هذه
الت�شريعات مبثابة الأ�سا�س لبناء قطاع بنية حتتية �أكرث مرونة
يف التعامل مع التغري املناخي.
 .1-4-4المخاطر المناخية على البيئة

تقدم البيئة الطبيعية جلميع الكائنات احلية الغذاء واملياه
والهواء وخدمات نظام البيئة الأ�سا�سية الأخرى .وب�صفته داعم
للحياة� ،أ�شار برنامج الأمم املتحدة للبيئة �إىل �أن "وجود بيئة
�صحية هو �أ�سا�س حياة الإن�سان"؛ وبالتايل ،ف�إن معظم �أهداف
التنمية امل�ستدامة تتعلق مبا�شر ًة بالبيئة مثل :الفقر واجلوع
وال�صحة واملياه وال�صرف ال�صحي والطاقة واملدن واال�ستهالك
امل�ستدام والإنتاج والتغري املناخي واملحيطات والتنوع البيولوجي.
وهذا املزيج من ال�ضغوطات الطبيعية والب�شرية ي�ضع املوارد
الطبيعية حتت �ضغط �شديد ويعطل العمليات البيئية الأ�سا�سية،
مما يدعو �إىل اال�ستجابة ال�سريعة ملواجهة املخاطر وتعزيز
اال�ستدامة للحفاظ على �صحة البيئة.

املباين اخل�ضراء:
�أ�شار جمل�س املباين اخل�ضراء �إىل �أن دولة الإمارات العربية املتحدة من بني �أبرز الدول التي متتلك �أعلى الأعداد من املباين اخل�ضراء.
على �سبيل املثال ،تعمل مبادرة "ا�ستدامة" على دمج اال�ستدامة يف مرحلة ت�صميم وتخطيط وبناء م�شاريع التطوير احل�ضرية اجلديدة.
ويف عام  ،2019مت �إجناز  %40من �أول بناية خ�ضراء على الإطالق �إمارة عجمان ،حيث �سوف ت�ستخدم الزجاج الذي يعك�س �ضوء
ال�شم�س للعزل وتوفري الطاقة ،ف�ض ًال عن الطوب احلراري الذي مت اختباره علمي ًا بحيث يتكيف مع مناخ دولة الإمارات.
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تهدف ر�ؤية الإمارات � 2021إىل بيئة م�ستدامة تدعم التحول
نحو اقت�صاد متنوع وقائم على املعرفة .ويف حني تعرف دولة
الإمارات ب�أرا�ضيها ال�صحراوية ال�شا�سعة� ،إال �إنها �أي�ض ًا موطن
ملوائل طبيعية �أخرى مثل :ال�سواحل وال�سبخات والأرا�ضي
الرطبة وم�ستنقعات املانغروف والأع�شاب البحرية والأهوار
املاحلة والوديان واجلبال وت�ضاري�س �صخرية حتتوي على
�أنواع خمتلفة .ويتكيف تنوعها البيولوجي املائي والأر�ضي مع
الظروف الطبيعية القا�سية ،ولكن الأحداث املناخية املتطرفة

قد تهدد بقا�ؤها .فقد �أدت ت�أثريات الأن�شطة الب�شرية والعوامل
املناخية �إىل نق�ص املياه وم�شكالت يف جودة الهواء وانح�سار
الأر�ض وفقدان التنوع البيولوجي وبع�ض التحديات الأخرى
الذات ال�صلة.
وانطال ًقا من التزام قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة جتاه
حماية البيئة ،عقدت وزارة التغري املناخي والبيئة ور�شة عمل
ملدة يومني جمعت اجلهات املعنية من الهيئات البيئية على
امل�ستويات االحتادية واملحلية الإماراتية واجلامعات وم�ؤ�س�سات
البحث وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص و�آخرون لتحديد وو�ضع
�أولويات املخاطر املناخية الأكرب التي تهدد البيئة الطبيعية
للدولة .كما �شارك خرباء زائرون من جامعة الإمارات العربية
املتحدة بالإ�ضافة �إىل مركز علوم البيئة والرثوة ال�سمكية
وتربية الأحياء املائية التابع لوزارة البيئة والغذاء وال�ش�ؤون
الريفية باململكة املتحدة لتبادل اخلربات املحلية والعاملية ذات
ال�صلة بالتكيف مع التغري املناخي يف قطاع البيئة.
و�أظهرت نتائج التقييمات �أن النظام البيئي الطبيعي يف
الإمارات يواجه بالفعل عدة خماطر ناجتة عن التغري املناخي،
ويوجد تهديدان رئي�سيان يعتربان الأكرث �إحلاح ًا وهما:
ابي�ضا�ض ال�شعاب املرجانية وفقدان الأرا�ضي الرطبة .وترتتب
ت�أثريات كبرية عن ال�شعاب املرجانية املت�ضررة يف الإمارات
العربية املتحدة ،ب�سبب االرتفاع املتزايد لدرجة حرارة املحيط
وحتم�ض املحيطات ،حيث تعترب ال�شعاب املرجانية موارد قيمة
ت�ساهم يف ا�ستدامة احلياة وخا�صة التنوع البيولوجي املائي.
وعالوة على ذلك ،ف�إن التغريات املتوقعة يف درجات احلرارة
يف الإمارات العربية املتحدة واملنطقة املجاورة ت�شري �إىل
احتمالية تكرار ابي�ضا�ض ال�شعاب املرجانية بوترية �أ�سرع .ومن
ناحية �أخرى� ،سي�ؤدي فقدان الأرا�ضي الرطبة ،ب�سبب درجات
احلرارة ال�شديدة وال�سيول والأحداث املتطرفة� ،إىل الت�أثري على
بع�ض الأنواع ال�شائعة من ال�سواحل والبحار والأرا�ضي الرطبة
الداخلية يف الإمارات العربية املتحدة مثل :م�ستنقعات املانغروف
وال�شعاب املرجانية وامل�ستنقعات الداخلية وال�سبخات .وتعترب
الت�أثريات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية للتغري املناخي على
كل من م�ستنقعات املانغروف وال�شعاب املرجانية كبرية بالن�سبة
لعدد كبري من النا�س التي تعي�ش بالقرب من ال�ساحل والعائالت
التي مازالت تعتمد يف عي�شها على الأ�سماك.
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مستوى المخاطر األثر
عال ً
جدا

التكرار املتزايد يف ابي�ضا�ض ال�شعاب املرجانية

عالي

فقدان الأرا�ضي الرطبة واخلدمات املرتبطة بالنظام البيئي
فقدان احلياة البحرية
انخفا�ض من�سوب املياه اجلوفية والقدرة على �إعادة التعبئة

ت�صنيف � 8أرا�ض رطبة كمناطق حممية:
ب�صفتها دولة موقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي ومعاهدة التجارة العاملية لأ�صناف احليوان والنبات الربي املهدد باالنقرا�ض ،تلعب
دولة الإمارات العربية املتحدة دور ًا رئي�سي ًا يف �إن�شاء و�إدارة املناطق املحمية كجزء من التزامها باحلفاظ على النظم البيئية الطبيعية.
وخالل م�ؤمتر كوب  13يف دبي ،مت �إعالن حممية جبل علي للأرا�ضي الرطبة على �أنها �أر�ض رطبة ذات �أهمية دولية (موقع رام�سار)،
مما جعلها ثامن �أر�ض رطبة حممية يف الإمارات العربية املتحدة.

فقدان املوائل واملوارد الداخلية ب�سبب امللوحة العالية التي ي�سببها ارتفاع م�ستوى �سطح البحر
متوسط

زيادة ت�آكل الرتبة وانح�سار الأرا�ضي خالل الأحداث اجلوية املتطرفة
انخفا�ض �إنتاج الغذاء املحلي
زيادة حاالت تكاثر الطحالب ال�ضارة
تدمري املوائل وتفتتها ب�سبب زيادة الفي�ضانات املفاجئة

منخفض

تغري يف التوزيع املكاين والظهور العابر للأنواع امل�سببة للأمرا�ض
زيادة زحف ال�شواطئ الرملية باجتاه املناطق الداخلية
خماطر املناخ على قطاع البنية التحتية يف دولة الإمارات
امل�صدر :وزارة التغري املناخي والبيئة

بالإ�ضافة �إىل ابي�ضا�ض ال�شعاب املرجانية وفقدان الأرا�ضي
الرطبة ،تواجه الإمارات العربية املتحدة بع�ض املخاطر الأخرى
والتي قد تكون �أقل �إحلاح ًا ولكن مازالت حتتاج �إىل املراقبة
الدقيقة .وقد ت�ؤدي درجات احلرارة ال�شديدة وارتفاع م�ستوى
�سطح البحر واجلفاف والأحداث املتطرفة �إىل فقدان احلياة

البحرية وندرة املياه وتدهور املوائل الطبيعية وانح�سار الأر�ض
وانخفا�ض الإنتاج الزراعي وزيادة حاالت تكاثر الطحالب
ال�ضارة .ويعك�س الرتابط بني هذه املخاطر العالقة التكافلية
للنظم البيئية الطبيعية ،والتي تتطلب بالتايل نهج ًا �شمولي ًا
للتكيف ومواجهة تلك الت�أثريات املرتابطة ب�شكل مثايل.

مبادرات التكيف املتعلقة بال�شعاب املرجانية والأرا�ضي الرطبة
حتت�ضن دولة الإمارات العربية املتحدة تنوع ًا بيولوجي ًا غني ًا ي�شمل ال�شعاب املرجانية والأرا�ضي الرطبة ،والتي يواجه منوها الطبيعي
تهديدات تتمثل يف ارتفاع م�ستوى �سطح البحر بالإ�ضافة �إىل العوامل الطبيعية والأن�شطة الب�شرية .وتعر�ض املبادرات التالية �أفكار ًا
مبتكرة وحتفز اجلمهور على احلفاظ على النظام البيئي الطبيعي للدولة.
ا�ستك�شاف �أنواع الطحالب وال�شعاب املرجانية املقاومة للحرارة يف �أبوظبي:
جتري جامعة نيويورك يف �أبوظبي بحوث ًا وفحو�ص ًا جينية حول كيفية تعامل ال�شعاب املرجانية مع التغري املناخي ،حيث وجدوا �أن بع�ض
�أنواع ال�شعاب املرجانية والطحالب يف اخلليج العربي تكيفت للتعامل مع الظروف ال�شديدة ،مما يعترب �أمر ًا واعد ًا ب�إمكانية �إكثار �أنواع
�شعاب مرجانية وطحالب مالئمة وذات قدرة حتمل متفوقة للحرارة.
يك�شف تقييم املخاطر املناخية للبيئة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة �أنه بينما تواجه الأ�صول الطبيعية للإمارات بالفعل
جمموعة من ال�ضغوط التي يت�سبب فيها الإن�سان ،ف�إن التغري
املناخي يزيد من تفاقم املخاطر و�أن التوقعات املناخية يف
العقود القادمة ت�شري �إىل �أن املخاطر قد تزداد حدة .وهذا
يتطلب اتباع نهج ا�ستباقية ومتكاملة لإدارة املوارد الطبيعية
24

وتخطيط املرونة ملراعاة الرتابط بني النظم البيئية املختلفة.
وت�شمل الفر�ص الرئي�سية للم�ضي قدم ًا تعزيز التكيف القائم
على الطبيعة ،والرتويج لل�سياحة البيئية ،وا�ستك�شاف �إمكانيات
الدفع مقابل خدمات النظم البيئية لدعم التكيف ،وتقييم نقاط
�ضعف املناطق املحمية يف مواجهة التغري املناخي ،ودمج املرونة
املناخية يف خمططات التنمية للمناطق ال�ساحلية.
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 .1-5المخاطر المناخية ذات األولوية وتقدم

العمل من أجل المناخ

�أثمر التقييم القطاعي للمخاطر املناخية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة عن حتديد املخاطر ذات الأولوية التي يجب
معاجلتها من خالل تدابري التكيف يف ال�سنوات القادمة.
و�سيتم ا�ستخدام نتائج تقييم املخاطر يف و�ضع �سيا�سة التكيف
القطاع
الصحة

وتقدمي الأ�سا�س املو�ضوعي لتنفيذ الإجراءات املنا�سبة .على
وجه التحديد� ،سيتم �إدراج املخاطر ذات الأولوية يف خطط
عمل التكيف القطاعي لدولة الإمارات ،والتي �ستعمل على
مواءمة تدابري التكيف الرئي�سية مع اجلدول الزمني املتوافق،
واجلهات الرائدة والداعمة ،وم�ؤ�شرات النتائج� ،إلخ.

المخاطر ذات األولوية

انخفا�ض �إنتاجية العمال يف الهواء الطلق نتيجة الإجهاد احلراري
فقدان كفاءة حمطات الطاقة

الطاقة

انخفا�ض �إنتاج الطاقة ب�سبب �سخونة املياه املربدة
تدهور مرافق الطاقة
الأ�ضرار التي حلقت بالبنية التحتية ال�ساحلية والبحرية

البنية
التحتية

زيادة تكلفة �صيانة البنية التحتية
فقدان فر�ص العمل ب�سبب تعطل قطاع النقل
الروابط املتبادلة للمخاطر املناخية بني القطاعات
امل�صدر :منظمة العمل الدولية

انخفا�ض االعتمادية على البنية التحتية للنقل واملباين
البيئة

ابي�ضا�ض ال�شعاب املرجانية
فقدان الأرا�ضي الرطبة
ملخ�ص املخاطر ذات الأولوية يف الإمارات العربية املتحدة
امل�صدر :وزارة التغري املناخي والبيئة

جتدر الإ�شارة �إىل �أنه بالرغم من �إجراء التقييمات لكل
قطاع على حدة� ،إال �إنه مت �أثناء التحليل الأخذ يف االعتبار
الفوائد امل�شرتكة واالعتماد املتبادل بني القطاعات الأربعة.
وكان الهدف من هذا النهج هو جتنب �سوء التك ُّيف ،حيث
ت�ؤدي الإجراءات التي تهدف �إىل احلد من �أو تقليل ت�أثريات
26

التغري املناخي على �أحد القطاعات �إىل �آثار �ضارة يف قطاعات
�أخرى ب�سبب عدم كفاية النظر يف الروابط القطاعية .وهذا
يو�ضح منظور النظم يف فهم التفاعل بني القطاعات للمخاطر
املناخية لإظهار كيفية ارتباط املخاطر ببع�ضها البع�ض ،والذي
ينبغي �أن يوجه حتديد تدابري التكيف املنا�سبة.

 .1-5-1اإلطار الوطني للعمل بشأن التغير المناخي

والصحة العامة

�أدرجت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف الإمارات العربية
املتحدة نتائج تقييم املخاطر ال�صحية يف م�شروع تقرير
املالمح القطرية للمناخ وال�صحة ملنظمة ال�صحة العاملية
واتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ ،وهي
مبادرة عاملية تهدف �إىل تقييم ور�صد الت�أثريات ال�صحية

للتغري املناخي ودعم تطوير نظم �صحية ذات مرونة للتغري
املناخي .ويحدد التقرير ،حتت عنوان "ال�صحة والتغري
املناخي لعام  2019لدولة الإمارات العربية املتحدة" ،املخاطر
املناخية على ال�صحة وت�أثرياتها واملخاطر ال�صحية التي
ي�شكلها تلوث الهواء والعوا�صف الرملية والرتابية يف الإمارات
وا�ستجابات قطاع ال�صحة ملواجهة التحديات املتعلقة باملناخ
يف قطاع ال�صحة العامة.
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 .6.1تعزيز المرونة المناخية لدعم التحول نحو
اقتصاد أخضر

على الرغم من الآثار املتزايدة للتغري املناخي يف ال�شرق
الأو�سط� ،إال �إنه هناك نق�ص حاد يف توثيق درا�سات حالة
حول تقييم املخاطر املناخية والتكيف معها .وب�صفتها واحدة
من الدول الرائدة يف املنطقة ،تعترب جتربة الإمارات العربية
املتحدة مثا ًال ناجح ًا حتتذي به الدول الأخرى يف اتباع منهج
تخطيط قائم على املرونة والأدلة والإطار الت�شاركي وتوجيه
اخلرباء.

وكان التقرير �أي�ض ًا مبثابة مرجع لتطوير �إطار العمل الوطني
لدولة الإمارات العربية املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ وال�صحة
العامة  ،2021-2019والذي مت عر�ضه خالل اجتماع �أبوظبي
للمناخ يف  30يونيو  1 -يوليو  .2019ويحدد الإطار اال�ستجابات
اال�سرتاتيجية لدولة الإمارات العربية املتحدة يف اال�ستجابة
لتحديات ال�صحة العامة التي يفر�ضها تغري املناخ مع
الرتكيز على املجاالت التالية :احلوكمة وال�سيا�سة وامل�شاركة
يف احلماية ال�صحية من تغري املناخ؛ النظم ال�صحية املرنة
جتاه املناخ (املراقبة القوية والإنذار املبكر واال�ستجابة)؛
تعزيز �إدارة تدخالت ال�صحة البيئية؛ وح�شد الدعم ال�ستجابة
ال�صحة العامة لتغري املناخ.
 .1-5-2دراسات حول تخطيط مرونة البنية التحتية

باالعتماد على املناق�شات خالل ور�شة عمل تقييم املخاطر،
بد�أت وزارة الطاقة والبنية التحتية ،املعروفة �سابق ًا با�سم
وزارة تطوير البنية التحتية ،يف الإمارات العربية املتحدة
م�شاريع بحثية ملعاجلة بع�ض الفجوات املعرفية املحددة يف
التقييم .بالتعاون مع جامعة ال�شارقة ،بد�أت وزارة تطوير
البنية التحتية ال�شروع يف درا�سة حول �آثار تغري املناخ على
اختيار املواد و�أداء ر�صف الأ�سفلت يف الإمارات العربية
املتحدة .وهي تنطوي على جمع البيانات املناخية التاريخية
من حمطات الطق�س املحلية والتنب�ؤ بكيفية ت�أثري تغري املناخ
يف امل�ستقبل على �أداء ر�صف الأ�سفلت ،و�ستحدد نتائجه
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املوا�صفات اجلديدة لروابط الأ�سفلت.
كما بد�أت وزارة الطاقة والبنية التحتية يف حتليل �آثار تغري املناخ
على ال�سالمة املرورية و�أداء �أنظمة النقل يف الإمارات العربية
املتحدة .وت�ضمنت الدرا�سة التحقيق يف البيانات املتعلقة
بحركة املرور واحلوادث �أثناء ال�ضباب وظروف الغبار لتحديد
ال�صلة بني الأحداث املناخية املتطرفة وحوادث الطرق .و�سيتم
تطوير مناذج �إح�صائية للتنب�ؤ باحلوادث املرورية يف امل�ستقبل
يف ظل ظروف الطق�س املختلفة وو�ضع خرائط املخاطر
لتحديد مناطق النقاط ال�ساخنة للحوادث املرتبطة بالطق�س
با�ستخدام نظام املعلومات اجلغرافية .و�ستعمل النماذج
الإح�صائية لل�سالمة وخرائط املخاطر امل�ستندة �إىل نظم
املعلومات اجلغرافية على توجيه املخططني و�صناع القرار يف
قطاع النقل ب�ش�أن تخ�صي�ص املوارد لال�ستعداد واال�ستجابة
للحاالت الطارئة.

وتقدم عملية تقييم املخاطر يف دولة الإمارات العربية
املتحدة درو�س ًا مفيدة للقيام بتجارب مماثلة يف امل�ستقبل.
ت�شمل جماالت التح�سني الرئي�سية �إثراء علم املناخ من خالل
النمذجة املناخية الأكرث تقدم ًا لتقليل م�ستوى عدم اليقني
ودمج النهج من �أعلى �إىل �أ�سفل ومن �أ�سفل �إىل �أعلى لتقييم
املخاطر وحت�سني التعاون بني القطاعات وتعزيز التوا�صل يف
علم املناخ وتفعيل نهج �أكرث تكام ًال لتحليل املخاطر وجعل
عملية الت�شاور مع �أ�صحاب امل�صلحة �أكرث �شمو ًال وتف�ضي ًال
للإنتاج امل�شرتك للمعرفة.
وفيما يتعلق باخلطوات التالية� ،سوف تتخذ الإمارات العربية
املتحدة الإجراءات الالزمة ملعاجلة املخاطر ذات الأولوية

التي يفر�ضها التغري املناخي .وميكن �أن تتخذ هذه الإجراءات
�أ�شكال ملمو�سة ،مثل الهياكل امل�صممة هند�سي ًا والتكنولوجيا
التي تدعم التكيف؛ وتدابري �إدارة املخاطر مثل الت�شريعات
واحلوافز ،ف�ضال عن نظم الإنذار املبكر وخطط الطوارئ التي
تواجه املخاطر املناخية ب�شكل مبا�شر؛ والتدابري القائمة على
باملعرفة واملرتبطة بالبيانات والبحوث املناخية ،وتقييم مدى
الت�أثر ،واالت�صاالت العامة؛ ومتكني وا�ضعي ال�سيا�سات لتوفري
الظروف لتعزيز املرونة.
وعلى املدى الأطول ،تن�ص اخلطة الوطنية لتغري املناخ على
ما يلي�" :سوف يتم توجيه اجلهود نحو تنظيم عملية التكيف
وتعميقه يف التخطيط للتنمية يف امل�ستقبل على امل�ستويات
الوطنية ودون الوطنية والقطاعية" .وهذا يوفر نقاط دخول
متعددة لدمج التكيف يف ا�سرتاتيجيات التنمية ،مثل اخلطط
القطاعية ،وخطط التنمية االحتادية وعلى م�ستوى الإمارة،
وخطط اال�ستثمار ،وا�ستخدام الأرا�ضي وتق�سيم املناطق،
وا�سرتاتيجيات الأعمال/ال�شركات ،واملناهج التعليمية،
والقوانني والأنظمة ذات ال�صلة املتعلقة بتغري املناخ والتنمية
امل�ستدامة .و�سوف ي�ساعد تقارب هذه اجلهود يف حتقيق
القدرة على ال�صمود يف مواجهة املناخ ،وهو �شرط �أ�سا�سي
م�سبق للتحول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر.
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الفصل الثاني :التقدم
المحرز في تنفيذ األجندة
الخضراء لدولة اإلمارات
توفر دولة الإمارات العربية املتحدة مثا ًال ناجح ًا من خالل
م�سريتها الطموحة يف التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر على
كافة امل�ستويات االقت�صادية واالجتماعية والإيكولوجية .ويف
ال�سنوات التي تلت �إطالق �أجندة الإمارات اخل�ضراء ،2030
قامت اجلهات املعنية من القطاعني احلكومي واخلا�ص
ب�إطالق وتنفيذ مبادرات داعمة لتطلعات الدولة نحو م�ستقبل
�أكرث اخ�ضرار ًا وا�ستدامة� .إن اجلهود املت�سارعة املبذولة
يف جمال ابتكار البيانات واملعلومات ،ف�ض ًال عن االبتكارات
التكنولوجية الذكية التي توفر اال�ستثمار الأخ�ضر وفر�ص
العمل ،تبني كيف تتمكن الإمارات العربية املتحدة من احلفاظ
على النمو االقت�صادي والتنمية االجتماعية مع التقليل �إىل
�أدنى حد من الت�أثريات التي تخلفها �أنظمتها الإيكولوجية
والبيئية.
يقدم هذا الف�صل ملحة عن خطة العمل للتحول نحو االقت�صاد
الأخ�ضر يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،والتي تتميز
با�سرتاتيجيات وخطط ومبادرات �أ�سا�سية على امل�ستويني
الوطني واملحلي يف كل �إمارة لإبراز حتول االقت�صاد الأخ�ضر
على خمتلف الأ�صعدة .وي�سلط هذا الف�صل ال�ضوء على
امل�ساهمات الرئي�سية ملختلف املبادرات الرامية �إىل التحول
نحو االقت�صاد الأخ�ضر على امل�ستوى الوطني.
 2-1لمحــة عامــة عــن األجنــدة الخضــراء لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة

تعزز الأجندة اخل�ضراء  2030يف دولة الإمارات العربية
املتحدة مبادرات النمو الأخ�ضر يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،والتي تغطي قطاعات متعددة من التحول االقت�صادي
الأخ�ضر يف البالد .وهو يوفر اطارا �شامال لل�سيا�سة العامة
لتحقيق خم�سة اهداف ا�سرتاتيجية هي )1( :اقت�صاد املعرفة
التناف�سية; ( )2التنمية االجتماعية ونوعية احلياة; ( )3البيئة
امل�ستدامة واملوارد الطبيعية القيمة; ( )4الطاقة النظيفة
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والعمل املناخي; ( )5احلياة اخل�ضراء واال�ستخدام امل�ستدام
للموارد .ويعمل هذا الربنامج على �إ�شراك خمتلف اجلهات
على امل�ستويني االحتادي واملحلي يف كل �إمارة ،والقطاع
اخلا�ص ،واملجتمع املدين للعمل مع ًا يف تنفيذ الربامج االثنتي
ع�شرة ،والتي يتم حتويلها �إىل  31برناجم ًا فرعي ًا.
ويتما�شى الإطار الزمني جلدول �أعمال الأجندة اخل�ضراء
( )2030-2015مع الإطار الزمني املبا�شر لر�ؤية الإمارات
 2021والإطار الزمني املتو�سط املدى خلطة املناخ (.)2030
فهي ال تعمل مبعزل عن خطط التنمية الأخرى بل تدعمها
وتكملها؛ وبالتايل ف�إن حتقيق �أهداف اخلطة اخل�ضراء ي�ؤدي
�إىل امل�ساعدة يف تلبية التطلعات الوطنية الأو�سع نطاقا فيما
يتعلق بالنمو الأخ�ضر والتنمية امل�ستدامة.
ولقد ت�ضمنت �صياغة الأجندة اخل�ضراء �إجراء م�شاورات
منهجية مع العديد من �أ�صحاب امل�صلحة لفهم احتياجات
النمو الأخ�ضر يف الإمارات العربية املتحدة و�إمكاناته ،وحتديد
الثغرات ،وجتميع املدخالت من اخلرباء لتوجيه عملية تطوير
الربامج .ويجري حاليا تنفيذ مبادرات اخلطة اخل�ضراء يف
خمتلف القطاعات ،وقد �أحرز تقدم كبري حتى الآن .وبامل�ضي
قدما ،من ال�ضروري متابعة البناء على هذا التقدم وتعزيز
حتقيق النتائج املرجوة.
 2-2إطار تنفيذ األجندة الخضراء والحوكمة

�إن الأجندة اخل�ضراء ال حتدد م�سار تنفيذ الربامج فح�سب،
بل و�أي�ض ًا البنية الإدارية الالزمة حلوكمة وتنفيذ �إجراءات
االقت�صاد الأخ�ضر عرب خمتلف القطاعات .وقد حظيت بدعم
قوي لدى م�ستويات عالية من القيادة يف الإمارات العربية
املتحدة من خالل ت�شكيل جمل�س الإمارات للتنمية اخل�ضراء،
الذي ُكلف بتن�سيق ومراقبة تنفيذ الأجندة اخل�ضراء .وبعد
ذلك �أعيد ت�شكيل املجل�س من خالل القرار الوزاري رقم 795
لعام  2016لي�صبح جمل�س الإمارات للتغري املناخي والبيئة.
وير�أ�س املجل�س حاليا معايل الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي،
وزير التغري املناخي والبيئة ،ويعمل على نحو وثيق مع ممثلي
احلكومة االحتادية واملحلية ف�ضال عن القطاع اخلا�ص.
وي�ضطلع املجل�س بدور فعال يف و�ضع خطط ملمو�سة ور�صد
التقدم املحرز يف الربنامج الأخ�ضر .كما �أنها متثل الإمارات
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العربية املتحدة يف املفاو�ضات الإقليمية والدولية ب�ش�أن
تغري املناخ وغري ذلك من املجاالت ذات ال�صلة يف �إطار
اخت�صا�صات وزارة التغري املناخي والبيئة .ف�ض ًال عن ذلك
ف�إن املجل�س مكلف بت�شكيل ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص
ومتابعة البحوث العلمية ب�ش�أن البيئة وتغري املناخ.
ويعقد املجل�س اجتماعات منتظمة مع �أ�صحاب امل�صلحة
لتقييم تنفيذ مبادرات الأجندة اخل�ضراء ،وت�ضافر اجلهود
من خمتلف القطاعات ،وتبادل الدرو�س امل�ستفادة ،وو�ضع
اخلطوات التالية .ويناق�ش املجل�س �أي�ض ًا الأفكار واملقرتحات
اجلديدة ،ف�ض ًال عن و�ضع الأداء العام للمجل�س باعتباره هيئة
�إ�شرافية .ول�ضمان حتقيق نتائج الأجندة اخل�ضراء بحلول
عام  ،2030يلتزم املجل�س ب�إن�شاء نظام قوي للر�صد والتقييم
لتحديد امل�ؤ�شرات املنا�سبة التي تقي�س مدى التحول �إىل
االقت�صاد الأخ�ضر على النحو املن�شود يف الأجندة اخل�ضراء.

االبتكار األخضر

االستراتيجية لألجندة الخضراء

من خالل العديد من الطرق امللمو�سة ،ت�ؤكد دولة الإمارات
العربية املتحدة على التزامها الوا�ضح ب�إيجاد م�ستقبل �أف�ضل
لي�س ل�شعبها فح�سب ،بل لكوكب الأر�ض من خالل مبادرات
متنوعة تدعم التحول �إىل اقت�صاد �أخ�ضر .وخالل مواجهة
التحديات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية التي ت�أتي مع
االنتقال �إىل االقت�صاد الأخ�ضر� ،أثبتت دولة الإمارات العربية
املتحدة �أن هناك طرق ًا �أف�ضل و�أكرث اخ�ضرار ًا وابتكار ًا للقيام
بالأعمال التجارية العامة واخلا�صة .ويف هذا ال�صدد ،يبني
هذا الق�سم التقدم الذي �أحرزته دولة الإمارات العربية
املتحدة منذ �إطالق الربنامج الأخ�ضر الإماراتي لعام 2030
يف عام  .2015وي�سلط هذا الق�سم ال�ضوء على اخلطط
واال�سرتاتيجيات واملبادرات امليدانية التي تدعم خمتلف
جوانب �أجندة الإمارات اخل�ضراء .2030

اقتصاد المعرفة التنافسية

دعم اخلطط وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
• ا�سرتاتيجية دولة الإمارات العربية املتحدة للذكاء اال�صطناعي
واال�سرتاتيجية الوطنية للذكاء اال�صطناعي 2031
• الأجندة الوطنية للعلوم املتقدمة  2031وا�سرتاتيجية العلوم
املتقدمة 2021
• ا�سرتاتيجية املهارات املتقدمة
• اال�سرتاتيجية الوطنية لتطوير ال�سياحة

املخططات الإماراتية الداعمة القت�صاد املعرفة التناف�سية
كمفهوم يدعو �إىل االبتكار عرب القطاعات االقت�صادية
الرئي�سية ،مبا يف ذلك النفط والغاز والبناء والرعاية ال�صحية
وال�ضيافة ،كان تعزيز اقت�صاد املعرفة يف طليعة ر�ؤية الإمارات
لعام  .2021ومن خالل تعزيز اقت�صاد املعرفة التناف�سي يف
البالد ،ت�سعى الإمارات العربية املتحدة �إىل �أن تكون املركز
االقت�صادي وال�سياحي والتجاري لأكرث من ملياري �شخ�ص
من خالل ت�شجيع الإبداع والبحث والتطوير ،وو�ضع الإطار
التنظيمي للقطاعات الرئي�سية ،وت�شجيع القطاعات ذات
القيمة امل�ضافة العالية .ويف �إطار �سعيها لأن ت�صبح الدولة
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2-3

التقدم

المحرز

في

تحقيق

األهداف

ا�سرتاتيجية الإمارات للذكاء اال�صطناعي واال�سرتاتيجية الوطنية للذكاء اال�صطناعي لعام 2031

يف �أكتوبر � ،2017أطلقت حكومة الإمارات العربية املتحدة ا�سرتاتيجية الإمارات للذكاء اال�صطناعي لتمثل انتقال البالد
من مرحلة ما بعد التنقل واحلكومة الذكية �إىل مرحلة تعتمد على الذكاء اال�صطناعي .وباعتبارها الأوىل من نوعها يف
املنطقة ويف العامل ،تهدف هذه اال�سرتاتيجية �إىل حتقيق �أهداف الذكرى املئوية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،2071
وتعزيز الأداء احلكومي على جميع امل�ستويات ،وا�ستخدام نظام رقمي ذكي متكامل ميكنه تقدمي حلول فعالة للتحديات ،ودعم
دولة الإمارات العربية املتحدة يف جمال ا�ستثمارات الذكاء اال�صطناعي يف خمتلف القطاعات ،و�إن�شاء �سوق جديدة حيوية
ذات قيمة اقت�صادية عالية.
ودعما ال�سرتاتيجية الإمارات للذكاء اال�صطناعي ،وافق جمل�س الوزراء الإماراتي على اال�سرتاتيجية الوطنية للذكاء
اال�صطناعي  2031يف �أبريل  .2019وتهدف هذه اال�سرتاتيجية على مدار ع�شر �سنوات �إىل تطوير خدمات العمالء وتقييم
�أداء احلكومة وتعزيز م�ستويات املعي�شة .كما حتدد اال�سرتاتيجية �سبل ت�سخري تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي يف قطاعات
النقل وال�سياحة وال�صحة والتعليم .ت�ضم اال�سرتاتيجية الوطنية للذكاء اال�صطناعي  2031ثمانية �أهداف ت�شمل �إعادة الت�أكيد
على مكانة الإمارات كمركز عاملي للذكاء اال�صطناعي ،وزيادة القدرة التناف�سية لقطاع الذكاء اال�صطناعي يف الإمارات
العربية املتحدة ،و�إطالق حا�ضنة البتكارات الذكاء اال�صطناعي ،دمج الذكاء اال�صطناعي يف جمال خدمات العمالء لتح�سني
نوعية احلياة ،وجذب املواهب وتدريبها على وظائف امل�ستقبل ،واجتذاب قدرات بحثية رائدة ،وتقدمي بنية حتتية م�ستندة �إىل
البيانات لدعم جتارب الذكاء اال�صطناعي ،وحت�سني �إدارة الذكاء اال�صطناعي و�أنظمته.

التنوع األخضر

املبادرات
• الذكاء اال�صطناعي الذي يعزز من قدرة الأ�سر على �إنتاج الغذاء
املبادرات الواقعية
• الذكاء اال�صطناعي الذي يعزز من قدرة الأ�سر على �إنتاج الغذاء
• التنويع االقت�صادي من خالل �أول �صكوك خ�ضراء معيارية
للم�ؤ�س�سات يف العامل
• منتدى �أبوظبي للتمويل امل�ستدام
• �صندوق حممد بن را�شد لالبتكار
• ديكاثلون الطاقة ال�شم�سية ال�شرق الأو�سط
• جمموعة �أدوات الأعمال اخل�ضراء بالإمارات
• �شبكة الأعمال اخل�ضراء بالإمارات
• ملتقى تبادل االبتكارات مبجال املناخ

الرائدة يف دعم ريادة الأعمال من خالل �إطالق العنان
لإمكانات املواطنني ومتكينهم من دفع التنمية االقت�صادية
يف الدولة عرب تعزيز امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف القطاع
اخلا�ص ودعم اقت�صاد املعرفة ،قامت دولة الإمارات العربية
املتحدة بتطوير العديد من اال�سرتاتيجيات واخلطط لتعزيز
مكانتها االقت�صادية واالجتماعية ،ف�ض ًال عن تو�سيع دخلها
الوطني ا�ستناد ًا �إىل اقت�صاد م�ستدام قائم على املعرفة.
وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،ت�شمل اال�سرتاتيجيات واخلطط
الرئي�سية :ا�سرتاتيجية الذكاء اال�صطناعي ،و�أجندة العلوم
املتقدمة ،وا�سرتاتيجية املهارات املتقدمة ،وغريها.

اال�سرتاتيجية الوطنية للعلوم املتقدمة 2031

ا�سرتاتيجية املهارات املتقدمة

يف �أبريل � ،2018أطلقت حكومة الإمارات العربية املتحدة
جدول �أعمال العلوم املتقدمة الوطني  2031وا�سرتاتيجية
العلوم املتقدمة لعام  .2021ولتحقيق �أفكار الر�ؤية
 2021واخلطة املئوية  ،2071ي�سعى جدول �أعمال العلوم
املتقدمة الوطني � 2031إىل ا�ستخدام العلوم املتقدمة
يف تو�سيع وت�شكيل احللول للتحديات امل�ستقبلية وتعزيز
جهود احلكومة من خالل ثالث ا�سرتاتيجيات متتالية
تبد�أ با�سرتاتيجية العلوم املتقدمة  .2021يت�ضمن جدول
�أعمال العلوم املتقدمة الوطني لعام  2031ثمانية �أهداف
علمية ذات �أولوية عالية هي :حت�سني ا�ستخدام املوارد
الطبيعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة؛ تعزيز
الطاقة امل�ستدامة؛ تطوير علوم و�أنظمة غذائية ح�ضرية؛
ال�سعي �إىل �إيجاد حلول مياه �أنظف؛ معاجلة التحديات
ال�صحية؛ التطور نحو الت�صنيع املتكيف؛ ت�صميم
حتليالت لوج�ستية؛ تطوير جممع �صناعي متكامل.

ا�ستناد ًا �إىل �أ�سا�س منهج التفكري املتقدم يف اجلمع بني
مفهوم التعلم مدى احلياة للمواطنني واملقيمني يف الدولة
لتحقيق �أهداف اخلطة املئوية  ،2071قامت الإمارات
العربية املتحدة ب�إطالق اال�سرتاتيجية الوطنية للمهارات
املتقدمة يف نوفمرب  .2018وتهدف ا�سرتاتيجية املهارات
املتقدمة ،التي تقودها وزارة التعليم� ،إىل احلفاظ على
التفوق التناف�سي للدولة و�ضمان بقاء الإمارات العربية
املتحدة يف مقدمة التطورات العاملية يف جماالت رئي�سية
مثل التعليم واالقت�صاد .وت�ستهدف ا�سرتاتيجية املهارات
املتقدمة ثالث جمموعات من احل�ضور :الطالب يف
املدار�س واجلامعات ،وخريجي التعليم العايل اجلدد،
واملوظفني ذوي اخلربة .ولتزويد املتعلمني والطالب الذين
طال �أملهم مبهارات مرنة ذات �صلة باملهن والقطاعات
املختلفة ،تتعرف ا�سرتاتيجية املهارات املتقدمة على
�أربعة ت�صنيفات رئي�سية للمهارات امل�ستقبلية :املهارات
الأ�سا�سية والكفاءات و�سمات ال�شخ�صية واملهارات
املتخ�ص�صة.
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احلالية وامل�ستقبلية ،واملباين اخل�ضراء ،والطاقة املتجددة،
والإدارة امل�ستدامة للمياه ،وكفاءة الطاقة.

تعزيز الذكاء اال�صطناعي لقدرة الأ�سر على �إنتاج
الغذاء

�شهد اقت�صاد املعرفة يف الإمارات العربية املتحدة تطور ًا
مت�سارع ًا يف ال�سنوات القليلة املا�ضية .ومل يعد تطبيق الذكاء
اال�صطناعي مقت�صر ًا على قطاع تكنولوجيا املعلومات بل
على القطاع االقت�صادي الأو�سع مثل الزراعة .وتعترب �شركة
جرا�سيا فارمز ،وهي �شركة زراعية تتخذ من دولة الإمارات
مقر ًا لها ويدعمها �صندوق خليفة لتنمية امل�شاريع ،واحدة من
العديد من اجلهات يف دولة الإمارات التي ا�ستخدمت الذكاء
اال�صطناعي لتمكني الأفراد من زراعة الأغذية ال�صحية يف
م�ساحات منازلهم.
قامت �شركة جار�سيا فارمز بتطوير بيوت بال�ستيكية �صغرية
تعمل بالذكاء اال�صطناعي .وبالنظر �إىل العوامل املناخية
والبيئية التي تعيق الزراعة يف الفناء اخللفي للمنازل يف
الإمارات العربية املتحدة ،ف�إن النموذج الذي طورته جار�سيا
فارمز ي�سمح ملالك املنازل اخلا�صة بزراعة طعامهم اخلا�ص
مع مدخالت �أقل ،واحل�صول على نتائج �أف�ضل .وحتتوي
البيوت البال�ستيكية ال�صغرية على العديد من ال�سمات
ال�صديقة للبيئة حيث �أن املياه امل�ستخدمة هي مياه معاد
تدويرها ،كما ميكن �إ�ضافة الألواح ال�شم�سية وا�ستخدامها يف
البيوت البال�ستيكية .وكانت �شركة جار�سيا فارمز قد عر�ضت
البيوت البال�ستيكية ال�صغرية يف املنتدى العاملي للإبداعات يف
الزراعة لعام .2019

الإمارات لتموين الطائرات ت�ستثمر يف الزراعة
العمودية

�ستت�شارك �شركة الإمارات لتموين الطائرات ( )EKFCو�شركة
كروب وان يف ا�ستثمار بقيمة  40مليون دوالر �أمريكي لبناء �أكرب
من�ش�أة زراعية عمودية يف العامل بالقرب من مطار �آل مكتوم
الدويل يف دبي وورلد �سنرتال .امل�شروع هو م�شروع م�شرتك مع
�شركة كروب وان هولدينغز الأمريكية ،وهي ال�شركة الرائدة
يف جمال الزراعة العمودية على م�ستوى العامل .ولدى اكتمال
امل�شروع� ،ستبلغ �إنتاجيته اليومية الق�صوى  2,700كيلوغرام
من اخل�ضروات الورقية اخلالية من مبيدات الأع�شاب ومن
مبيدات الآفات.
الزراعة العمودية هي تلك التقنية التي تتميز بب�صمة كربونية
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وب�إدراج ال�صكوك اخل�ضراء� ،ستتمكن جمموعة ماجد الفطيم
من اال�ستمرار يف حتقيق اال�ستدامة االبتكارية .وباعتبارها من
بني امل�ؤ�س�سات الكربى يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،كانت
ماجد الفطيم �أول م�ؤ�س�سة يف املنطقة حت�صل على �شهادة
الريادة يف الت�صميم البيئة والطاقة  LEEDيف مباين مراكز
الت�سوق والفنادق واملكاتب التابعة لها .وكانت "الزاهية"،
املدينة املتكاملة التابعة ل�شركة "ماجد الفطيم" يف ال�شارقة،
�أول جممع يح�صل على ت�صنيف جيد جد ًا من BREEAM
على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وقدمت
"ماجد الفطيم" �سيا�سة للمباين امل�ستدامة التي و�ضعت احلد
الأدنى من معايري البناء على النحو التايلLEED Gold V4 :
من املجل�س الأمريكي للأبنية اخل�ضراء� ،أو ثالث لآلئ من

"ا�ستدامة"� ،أو جيد جد ًا من  .BREEAMومتتلك ال�شركة الآن
ما يقرب من  3ماليني مرت مربع من امل�ساحات اخل�ضراء
املعتمدة ،مبا يف ذلك "ماي �سيتي �سنرت م�صدر" الذي جرى
افتتاحه �أخري ًا ،ويعد �أكرث مراكز الت�سوق ا�ستدامة يف �أبوظبي.
و�صرحت جمموعة ماجد الفطيم ب�أن "�إ�صدار [ال�صكوك
اخل�ضراء] �سيمكن ماجد الفطيم من تقدمي جتارب �أكرث
ا�ستدامة للعمالء ومواجهة �آثار التغري املناخي" .ومن خالل
ال�صكوك اخل�ضراء� ،ستحدد م�ؤ�س�سة ماجد الفطيم طرق ًا
مبتكرة رائدة لتلبية طموحاتها لتحقيق املح�صلة الإيجابية
بحلول عام  .2040كما �أن�ش�أت ماجد الفطيم �إطار عمل
للتمويل الأخ�ضر وجلنة توجيهية للتمويل الأخ�ضر لإدارة
القائمة املخت�صرة للم�شروعات اجلديدة واحلالية للمحفظة
اخل�ضراء.

امل�صدرwww.graciafarms.com/gallery :

�أقل حجما بكثري من الزراعة التقليدية .ومن املتوقع �أن
ت�ستخدم املن�ش�أة مياه ًا �أقل بن�سبة  99باملائة من احلقول
اخلارجية مع  0.003باملائة فقط من امل�ساحة .و�سوف تغطي
م�ساحة  130,000قدم مربع و�ستنتج ما يعادل �إنتاج  900فدان
من الأرا�ضي الزراعية.

التنويع االقت�صادي من خالل �أول �صكوك خ�ضراء
معيارية للم�ؤ�س�سات يف العامل

انطالق ًا من �أن االقت�صاد الأخ�ضر ي�ساهم يف حتقيق التنمية
منخف�ضة الكربون وكفاءة ا�ستخدام املوارد وال�شمولية
االجتماعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،قامت جمموعة
ماجد الفطيم (� ،)MAFإحدى م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،ب�إدراج �أول �صكوك خ�ضراء
معيارية للم�ؤ�س�سات يف العامل لدعم حتول دولة الإمارات
العربية املتحدة �إىل اقت�صاد �أخ�ضر ومنخف�ض الكربون .ويف
مايو � ،2019أ�صدرت جمموعة ماجد الفطيم �أول �صكوك
خ�ضراء م�ؤ�س�سية يف املنطقة بقيمة  600مليون دوالر �أمريكي.
وت�سمح �آلية التمويل هذه مبزيد من اال�ستثمار لزيادة املعرفة
التناف�سية ملجموعة ماجد الفطيم من خالل امل�شاريع اخل�ضراء

�أبو ظبي للتمويل امل�ستدام

لتحفيز املزيد من التفكري الطموح واحلفاظ على ازدهار
الأعمال ،من ال�ضروري تعبئة التمويل امل�ستدام على م�ستوى
الإمارات وامل�ستوى الوطني .ولهذا ال�سبب ،طورت بلدية
�أبوظبي �إعالن �أبوظبي للتمويل امل�ستدام ،الذي ي�سعى �إىل
تعزيز التعاون بني احلكومة والهيئات التنظيمية وامل�ؤ�س�سات
الإماراتية والدولية الرئي�سية لت�أ�سي�س قطاع متويل م�ستدام
�صحي يدعم دولة الإمارات يف حتقيق �أهداف الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة .وقد وقع ما يقرب من  30جهة من

القطاعني العام واخلا�ص على الإعالن يف افتتاح منتدى �أبو
ظبي للتمويل امل�ستدام بح�ضور �سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل
نهيان ،رئي�س ديوان ويل عهد �أبو ظبي واملدير الإداري لهيئة �أبو
ظبي لال�ستثمار (.)ADIA
ويت�ضمن �إعالن �أبو ظبي للتمويل امل�ستدام تطوير �إطار عمل
من�سق يدمج ويعزز اال�ستثمارات اخل�ضراء وامل�ستدامة يف
�أبو ظبي والإمارات العربية املتحدة واملنطقة الأو�سع .وكجزء
من الإعالن ،ميار�س البنك املركزي لدولة الإمارات العربية
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املتحدة وهيئة الأوراق املالية وال�سلع و�سوق �أبوظبي العاملي دور ًا
تي�سريي ًا يف العمل مع الكيانات العامة واخلا�صة لزيادة تدفقات
اال�ستثمار ودعم خمتلف ال�شروط املتفق عليها .كما يت�ضمن
الإعالن تثقيف �أ�صحاب امل�صلحة وامل�ستثمرين واجلمهور حول
�أهمية حماية البيئة وا�ستدامتها ،ف�ض ًال عن الإقرار باحللول
الرائدة للتنمية الإيجابية باملجاالت االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية يف �أبوظبي وخارجها.

تعهدت الوزارة بتقدمي الدعم ل�سوق �أبو ظبي العاملي يف يوليو
 .2019و�سيت�ضمن جزء من التعهد �سيا�سات متويل م�ستدامة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة الأو�سع كجزء من
االلتزامات الوطنية ملواجهة التغري املناخي .و�أ�شار معايل
الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي ،وزير التغري املناخي والبيئة،
�إىل �أن اال�ستثمار يف العمل املناخي له مغزى اقت�صادي ،و�أنه
يجب القيام باخلدمات املالية ب�شكل م�ستدام .لذلك ،مع
�إعالن �أبو ظبي للتمويل امل�ستدام� ،ست�صبح دولة الإمارات
هي البيئة والوجهة الطبيعية واملهنية للتكنولوجيا النظيفة
واال�ستثمار الأخ�ضر.

�صندوق حممد بن را�شد لالبتكار

املحليني والدوليني يف مبادرة رائدة تهدف �إىل تعزيز �إمكانات
منو الأعمال املبتكرة لت�شكيل م�ستقبل اقت�صاد دولة الإمارات
العربية املتحدة ،ف�إن م�سرع االبتكار ي�شجع ويدعم �أف�ضل
املبتكرين يف الإمارات العربية املتحدة من خالل دعم الأعمال
املبتكرة املحلية وتزويدها بالأدوات الأ�سا�سية للتقدم على
امل�ستويني الوطني والدويل.

وعلى �صعيد مت�صل ،دعمت وزارة التغري املناخي والبيئة تنفيذ
�إعالن �أبو ظبي للتمويل امل�ستدام من خالل ان�ضمامها �إىل
ع�ضوية جمموعة العمل املعنية باال�ستثمارات امل�ستدامة .كما

"حتتل دولة الإمارات العربية املتحدة موقع ال�صدارة يف م�ؤ�شر االبتكار العاملي
( )GIIيف العامل العربي ،وهو ما يدفعنا �إىل موا�صلة دعم االبتكار كمحرك
رئي�سي لالقت�صاد ،وذلك يف ظل قيادة ملهمة تتطلع �إىل م�ستقبل م�ستقر وطموح.
وتهدف املبادرة �إىل ا�ستك�شاف امل�ستقبل ومواكبة �آخر التطورات ودعم
املواهب املبتكرة واملبدعة التي ت�سعى لت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�ساهم يف
حت�سني دولة الإمارات من خالل حتقيق �أهداف ر�ؤية الإمارات " .2071
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
وعلى الرغم من �أن م�سرع االبتكار ال يزال يف مراحله الأوىل� ،إال
�إنه متت ا�ست�ضافة يومه الأول يف عام  2019لعر�ض االبتكارات
التي ميكن �أن ت�سهم يف ت�شكيل م�ستقبل الإمارات نحو اقت�صاد
�أكرث مراعاة للبيئة .ومن بني  159م�شارك من جميع �أنحاء
العامل ،مت اختيار  16م�شارك ليكونوا �أول من يعر�ض حلولهم
املبتكرة يف التكنولوجيا وال�صحة والتعليم والطاقة النظيفة
والنقل �أمام جلنة ا�ست�شارية م�ستقلة للقرارات تت�ألف من قادة
يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة .ويتما�شى م�سرع االبتكار
مع اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،التي تهدف �إىل و�ضع دولة الإمارات العربية املتحدة
بني �أف�ضل  10دول مبتكرة يف العامل.
5.5

دعم ًا ال�سرتاتيجية االبتكار الوطنية لدولة الإمارات العربية
املتحدة� ،أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب حاكم دبي ووزير املالية ،م�سرع �صندوق حممد
بن را�شد لالبتكار (م�سرع االبتكار) يف نوفمرب .2018
وك�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص لت�شجيع املبتكرين
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كما �أعلن �صندوق حممد بن را�شد لالبتكار عن �صرف
مليون درهم �إىل �شركة "بيور هارفي�ست" التي تتخذ من
الإمارات العربية املتحدة مقرا لها .وتعترب بيور هارف�ست
مركز ابتكار �إقليمي يف جمال الزراعة امل�ستدامة التي
ت�ستهدف ق�ضايا الأمن الغذائي ف�ضال عن ندرة املياه يف
الإمارات العربية املتحدة .وتركز هذه ال�شركة النا�شئة على
�إنتاج الفاكهة واخل�ضروات داخل بيوت بال�ستيكية يف املناخات
القاحلة با�ستخدام التقنيات الهولندية يف الزراعة املائية
و�إدارة املناخ .و�سيعمل م�سرع االبتكار على دفع عجلة االبتكار
والبحث والعلوم والتكنولوجيا ليكونوا ركائز االقت�صاد القائم
على املعرفة والتناف�سية ،ويحركه رواد الأعمال يف بيئة �صديقة
للأعمال حيث ت�شكل م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص
�شراكات ت�شغيلية.

ديكاثلون الطاقة ال�شم�سية  -ال�شرق الأو�سط

مت ت�صميم ديكاثلون الطاقة ال�شم�سية  -ال�شرق الأو�سط
( )SDMEيف عام  2015ومت البدء يف تنفيذه يف عام  ،2018وهو
تعاون بني املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي ،وهيئة كهرباء ومياه
دبي (ديوا) ،ووزارة الطاقة الأمريكية .وتعترب ديكاثلون الطاقة
ال�شم�سية  -ال�شرق الأو�سط امل�سابقة التي تدمج اخل�صائ�ص
املحلية والإقليمية الفريدة لدعم ت�صميم وبناء وت�شغيل البيوت
ال�شم�سية امل�ستدامة .ومنذ عام  ،2018ا�ستقطبت ديكاثلون
الطاقة ال�شم�سية  -ال�شرق الأو�سط �أكرث من  30فريق ًا م�شارك ًا
عر�ضوا االبتكار والإبداع واملهارات التي تعود بالنفع على �سكان
منطقة ال�شرق الأو�سط الذين يتعر�ضون لدرجات حرارة عالية
ورطوبة عالية وحالة غبار خالل معظم �أوقات العام.
كانت "فيوت�شر هاو�س دبي" الفائز الأول يف ديكاثلون الطاقة
ال�شم�سية  -ال�شرق الأو�سط يف  .2018مت ت�صميم فيوت�شر هاو�س
من قبل الطالب واملوظفني من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا،
وهي جامعة مقرها الواليات املتحدة ،وهو عبارة عن منزل
يعمل بالطاقة ال�شم�سية وفعال من حيث الطاقة وذكي وينتج
طاقة �أكرث مما ي�ستخدم ويقرتح طريقة جديدة للبناء واملعي�شة.
ا�ستخدم النموذج الأويل الذي مت �إدخاله يف ديكاثلون الطاقة
ال�شم�سية  -ال�شرق الأو�سط تقنيات  CNCاملتقدمة ،والعمليات
ال�صناعية ،وا�سرتاتيجيات الت�صنيع امل�سبق لل�سماح ب�إنتاج
وحدات �أعلى جودة ومتطورة �إلكرتون ًيا ،ووحدات التو�صيل
والت�شغيل .و�ست�ستمر ديكاثلون الطاقة ال�شم�سية  -ال�شرق
الأو�سط يف التعرف على االبتكارات املماثلة يف  2019و .2020
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"تعطي دولة الإمارات العربية املتحدة الأولوية لالبتكار كنهج لتطوير حلول م�ستدامة
للتحديات التي تواجه الب�شرية .وت�ؤمن ب�إمكانيات ال�شباب وقدراتهم كقوة دافعة
لبناء م�ستقبل �أكرث �إ�شراقا .لقد مت اختيار جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم
للطاقة ال�شم�سية ال�ست�ضافة [ديكاثلون الطاقة ال�شم�سية  -ال�شرق الأو�سط]،
والذي يعترب �أكرب جممع للطاقة ال�شم�سية يف العامل .واملجمع يدعم جهودنا
لتحقيق ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة  2050لتوفري  75يف املائة من
�إجمايل �إنتاج الطاقة يف دبي من الطاقة النظيفة وجعل دبي املدينة
ذات الب�صمة الكربونية الأقل يف العامل بحلول عام ".2050
معايل �سعيد حممد الطاير
نائب رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي والرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

التنمية االجتماعية وجودة الحياة

برامج البنية التحتية الخضراء

دعم اخلطط وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
• اال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة 2031
• ال�سيا�سة الوطنية للمجتمعات ال�سكنية احليوية
• اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل 2031
• اال�سرتاتيجية الوطنية للنقل الذكي
• ا�سرتاتيجية �شباب الإمارات للمناخ

اال�سرتاتيجيات الوطنية للتنمية االجتماعية
وجودة احلياة

ب�شكل عام ،ترتبط جودة احلياة ب�شكل عام بالتنمية
االجتماعية واالقت�صادية� ،سواء كانت على م�ستوى فردي �أو
على م�ستوى املجتمع .وعلى �أ�سا�س العالقة الوثيقة بني التنمية
االجتماعية وجودة احلياة ،و�ضعت دولة الإمارات العربية
املتحدة هذين املتغريين كحجر زاوية مهم يف جدول �أعمالها
لالقت�صاد الأخ�ضر .ولت�صبح دولة رائدة على م�ستوى العامل
يف جعل مواطنيها و�سكانها �سعداء وقانعني ،طورت الإمارات
ً
خططا وا�سرتاتيجيات بالإ�ضافة �إىل تنفيذ املبادرات التي
تدعم تنمية املهارات الوظيفية ،و�إ�شراك ال�شباب ،وتعزيز
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برامج القوى العاملة والمواهب الخضراء

املبادرات
• حت�سني جودة احلياة يف ر�أ�س اخليمة من خالل مبادرة الفيال
النموذجية
• م�ؤ�شر جودة الهواء ب�صورة �آنية ل�سكان الإمارات العربية املتحدة
• نظم الإنذار املبكر والإنذار على امل�ستوى الوطني واملحلي يف كل
�إمارة

التعليم ،وحت�سني جودة احلياة ب�شكل عام.
و�إجما ًال ،ف�إن املق�صود بالتنمية االجتماعية هو تنمية
املجتمع� .إنها تتعلق باال�ستثمار يف حت�سني جودة احلياة
للنا�س حتى يتمكنوا من الو�صول �إىل كامل �إمكاناتهم .ويف
هذا ال�سياق� ،أدخلت حكومة الإمارات العربية املتحدة العديد
من اال�سرتاتيجيات واخلطط التي ال تتيح ملواطنيها فح�سب،
بل جلميع املقيمني على �أرا�ضيها ،الفر�صة لتنمية مهاراتهم
وتطويرها ،لي�صبحوا �أع�ضاء منتجني يف عائالتهم واملجتمع.
وتوفر اال�سرتاتيجيات املتعلقة بالإ�سكان والتوظيف وال�شباب
وال�صحة والبيئة الإطار والو�سائل جلميع الأفراد يف الإمارات
العربية املتحدة لي�صبحوا متمتعني بالثقة واحلياة الكرمية

وال�صحة اجليدة والثقافة والقدرة على حتقيق �أحالمهم،
والتي بدورها �ستفيد املجتمع كله .ت�شمل اال�سرتاتيجيات
واخلطط الرئي�سية على �سبيل املثال ال احل�صر اال�سرتاتيجية

الوطنية جلودة احلياة  ،2031وال�سيا�سة الوطنية للمجتمعات
ال�سكنية احليوية ،واال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل ،2031
وا�سرتاتيجية �شباب الإمارات للمناخ ،وغريها.

اال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة 2031

يف يونيو  ،2019اعتمد جمل�س الوزراء يف دولة الإمارات العربية املتحدة برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،اال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة  2031التي تت�ضمن 14
حمور ًا وت�سعة �أهداف ا�سرتاتيجية .وتهدف اال�سرتاتيجية �إىل جعل الإمارات رائدة عاملي ًا يف جمال جودة احلياة ،وتعزيز
مكانتها لتكون الدولة الأ�سعد عاملي ًا ،حيث ت�ضع الدولة جودة حياة املواطنني على ر�أ�س �أولويات حكومة الإمارات ،وتعمل
على التطوير امل�ستمر وحتقيق اال�ستدامة يف هذا القطاع املحوري .وبناء على �إطار وطني مكون من ثالثة م�ستويات رئي�سية:
الأفراد واملجتمع والدولة؛ تت�ضمن اال�سرتاتيجية تعزيز منط حياة الأفراد من خالل ت�شجيع تبني �أ�سلوب احلياة ال�صحي،
وتعزيز ال�صحة النف�سية اجليدة ،وتبني التفكري الإيجابي كقيمة �أ�سا�سية ،وبناء مهارات احلياة .كما ت�ضم اال�سرتاتيجية
 90مبادرة داعمة ت�ستهدف �أكرث من  40جما ًال ذو �أولوية يف الدولة ،ومن �أبرز املبادرات تطوير �أول مر�صد وطني جلودة
احلياة ،هدفه دعم اتخاذ القرار وو�ضع ال�سيا�سات ،ويتم من خالله ر�صد ومتابعة م�ؤ�شرات رفع جودة احلياة يف الدولة،
ورفع تقارير الأداء ملجل�س الوزراء دوري ًا ،و�إقامة برامج تدريبية ملوظفي احلكومة ،و�إطالق �أكادميية جودة احلياة لأجيال
امل�ستقبل� .إىل جانب ذلك ،يتم ت�شكيل جمل�س وطني جلودة احلياة ُيعنى ب�إدارة وتن�سيق اال�سرتاتيجية الوطنية.

ال�سيا�سة الوطنية للمجتمعات ال�سكنية احليوية
�أطلقت حكومة الإمارات العربية املتحدة �سيا�سة وطنية يف يناير  2019تت�ضمن لوائح ومعايري تهدف �إىل حت�سني م�ستويات
املعي�شة يف الدولة .وتن�ص ال�سيا�سة الوطنية للمجتمعات ال�سكنية احليوية والتي طورها الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة
احلياة بالتعاون مع برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ،على وجوب احتواء املجتمعات ال�سكنية على مرافق تدعم حياة �سكانها
وتوفر جتربة �سكنية ثرية ،مثل احلدائق امل�شرتكة واملرافق الريا�ضية .وتتما�شى ال�سيا�سة مع �أحكام ر�ؤية الإمارات 2021
والذكرى املئوية لدولة الإمارات  .2071ومن �أجل توفري حياة متكاملة لكل مواطن ومقيم يف دولة الإمارات العربية
املتحدة� ،أ�شار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
�إىل �أن "املجتمعات ال�سكنية يجب �أن جتمع النا�س وتعزز من �صحتهم وتالحمهم املجتمعي وتتكامل فيها �أدوار القطاعات
واجلهات احلكومية لتعزيز جودة احلياة يف الإمارات" .وعلى هذا النحو ،تت�ضمن ال�سيا�سة الوطنية للمجتمعات ال�سكنية
احليوية املعايري التالية :املوقع الأن�سب واملرافق املتكاملة واملجتمعات املرتابطة و�أماكن للحياة التفاعلية وامل�شاركة الثقافية
والأنظمة الذكية.
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اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل 2031

اال�سرتاتيجية الوطنية للنقل الذكي

دعم ًا لزيادة م�شاركة الإماراتيني والن�ساء يف
القطاعات االقت�صادية ذات القيمة امل�ضافة� ،أطلقت
وزارة املوارد الب�شرية والتوطني اال�سرتاتيجية
الوطنية للت�شغيل  2031يف نوفمرب  2018خالل
االجتماع ال�سنوي الثاين حلكومة الإمارات العربية
املتحدة .وتدعم اال�سرتاتيجية� ،إىل حد كبري ،جهود
الإمارات العربية املتحدة خللق اقت�صاد قائم على
املعرفة من خالل متكني �إنتاجية العمل ،وزيادة عدد
موظفي البحث والتطوير ،وت�شجيع ريادة الأعمال يف
جماالت الطاقة واالت�صاالت والتكنولوجيا والنقل
والتخزين والتمويل وال�صحة والتعليم وكذلك جماالت
الذكاء اال�صطناعي والف�ضاء واملعامالت الرقمية
والعلوم املتقدمة .ومن خالل اال�سرتاتيجية الوطنية
للت�شغيل  ،2031تتوقع وزارة املوارد الب�شرية �أن ينمو
�إجمايل القوة الوطنية العاملة يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص �إىل حوايل  610,000بحلول عام .2031

لال�ستفادة من التقنيات املبتكرة لتح�سني ال�سالمة
و�إعداد البنية التحتية للمركبات ذاتية القيادة
وو�سائل النقل عالية ال�سرعة التي تعمل على
حت�سني جودة احلياة واال�ستدامة وال�صديقة للبيئة،
و�ضعت حكومة الإمارات العربية املتحدة و�أطلقت
اال�سرتاتيجية الوطنية للنقل الذكي يف نوفمرب .2018
وتهدف هذه اال�سرتاتيجية �إىل تطوير نظام نقل ذكي
ومبتكر ي�ساعد على حت�سني جودة حياة املواطنني
واملقيمني .وتت�ضمن هذه اال�سرتاتيجية ت�أ�سي�س نظام
نقل ذكي عاملي يدمج التكامل والتوافق عرب امل�ستويات
االحتادية واملحلية ،ويح�سن ال�سالمة املرورية ،ويقلل
من الأثر البيئي ،ويزيد الإنتاجية االقت�صادية.

ا�سرتاتيجية �شباب الإمارات للمناخ
متا�شي ًا مع مبادرة الإمارات العاملية لل�شباب� ،أطلقت وزارة التغري املناخي والبيئة ا�سرتاتيجية �شباب الإمارات للمناخ يف اليوم
العاملي لل�شباب  .2018وتقدم اال�سرتاتيجية �إطار عمل متما�سك لتعزيز دور ال�شباب يف مواجهة حتديات التغري املناخي وفق ًا
لطموح الإمارات يف ت�أهيل جيل امل�ستقبل النا�ضج ومتكينه لتحقيق ر�ؤية الإمارات  ،2021وخطة مئوية  ،2071واخلطة الوطنية
للتغري املناخي ،والأجندة الوطنية لل�شباب وا�سرتاتيجية ال�شباب العربي .وتهدف ا�سرتاتيجية �شباب الإمارات للمناخ �إىل
غر�س املهارات القيادية لدى ال�شباب من خالل جمموعة من الربامج والأن�شطة بال�شراكة مع �أ�صحاب امل�صلحة حملي ًا ودولي ًا.
وتت�ضمن الأهداف الرئي�سية الثالثة لال�سرتاتيجية زيادة الوعي حول التغري املناخي بني ال�شباب ،وتطوير قدرات ال�شباب
خللق حوار حول التغري املناخي ،وتعزيز م�شاركة ال�شباب يف العمل ب�ش�أن املناخ.
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حت�سني جودة احلياة من خالل مبادرة الفيالت
النموذجية يف ر�أ�س اخليمة

�إن ال�سعي �إىل تزويد ال�سكان بفر�صة العي�ش يف املناطق التي تتوفر
فيها �إمكانية حتديث امل�ساكن ل�ضمان املزيد من اال�ستدامة والكفاءة،
ي�ساعد الأ�سر على االدخار والبقاء يف املجتمعات التي تف�ضي �إىل
النجاح على املدى الطويل ،والذي ي�ؤدي بدوره �إىل حت�سني جودة
احلياة .وتعد بلدية ر�أ�س اخليمة واحدة من �أبرز امل�ؤيدين للتطوير
امل�ستدام وتعزيز كفاءة قطاع الإ�سكان .وللم�ساعدة يف حت�سني جودة
احلياة على املدى الطويل ل�سكانها� ،أطلقت بلدية ر�أ�س اخليمة
برناجمها لتحديث املباين يف �أكتوبر  2018بهدف حتديث 3000
مبنى بحلول نهاية عام .2040

"ا�شتمل [برنامج التحديث الأول] على حتديث
مباين البلدية من خالل عقد م�ضمون لتوفري ٪31
من ا�ستهالك الطاقة واملياه".
�سعادة منذر حممد بن �شكر
مدير عام بلدية ر�أ�س اخليمة

وا�ستكماال لربنامج التحديث ،كانت "مبادرة الفيالت النموذجية"

التي �أطلقتها بلدية ر�أ�س اخليمة بال�شراكة مع �شركة �أبوظبي لطاقة
امل�ستقبل -م�صدر .وت�سعى "مبادرة الفيالت النموذجية" �إىل تعزيز
كفاءة الطاقة وبناء فيالت �سكنية �أكرث ا�ستدامة يف ر�أ�س اخليمة.
وتتما�شى املبادرة مع حملة ر�أ�س اخليمة مل�ساعدة �سكانها على حتقيق
وفورات وحت�سني مكانتهم االقت�صادية من خالل ا�سرتاتيجية كفاءة
الطاقة والطاقة املتجددة  ،2040والتي حتتوي على ت�سعة برامج:
لوائح املباين اخل�ضراء ،وتعديل املباين ،و�إدارة الطاقة ،والأجهزة
الفعالة ،وكفاءة �إنارة الطرق و�إعادة ا�ستخدام املياه والري الفعال
وبرامج الطاقة ال�شم�سية ،وحتويل النفايات �إىل طاقة ،واملركبات
الفعالة .ومبوجب "مبادرة الفيالت النموذجية"� ،ستخ�ضع فيال
حملية خمتارة لعملية حتديث ور�صد توفري الطاقة التي يقدمها
التعديل التحديثي للأ�سر .ولتوفري املزيد من املعلومات وت�شجيع
املزيد من ال�سكان املحليني على امل�شاركة يف "مبادرة الفيالت
النموذجية"� ،ستكون النتائج متاحة للجمهور بعد التحليل والتقييم.
ويف عام � ،2019أدخلت بلدية ر�أ�س اخليمة �أي�ض ًا لوائح املباين
اخل�ضراء التي �ستنطبق على جميع املباين اجلديدة يف الإمارة.
و�ست�شكل اللوائح احل�صة الأكرب من وفورات الطاقة واملياه للمقيمني
على النحو املقرتح مبوجب ا�سرتاتيجية ر�أ�س اخليمة لكفاءة الطاقة
والطاقة املتجددة  ،2040والتي ت�ستهدف توفري  30و  20يف املائة
من الطاقة واملياه على التوايل .و�ستعود املدخرات املتولدة من تنفيذ
الالئحة �إىل االقت�صاد املحلي كا�ستثمار يف املنتجات واخلدمات
اخل�ضراء ،الأمر الذي �سي�ؤدي على املدى الطويل �إىل حياة �أكرث
ا�ستدامة وجودة لل�سكان املحليني.

مبادرة الفيال النموذجية
امل�صدر :بلدية را�س اخليمة
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م�ؤ�شر جودة الهواء ب�صورة �آنية ل�سكان الإمارات
العربية املتحدة
ل�ضمان ح�صول �سكان دولة الإمارات العربية املتحدة على
معلومات ب�صورة �آنية حول جودة الهواء الذي ي�ستن�شقوه،
قامت وزارة التغري املناخي والبيئة ،بالتعاون مع جامعة خليفة
للعلوم والتكنولوجيا ،بتطوير تطبيق ذكي على م�ؤ�شر جودة
هواء الإمارات .ويعر�ض امل�ؤ�شر قراءات �آنية جلودة الهواء التي
تتم مراقبتها عرب الأقمار ال�صناعية يف جميع �أنحاء الإمارات
العربية املتحدة .وي�ستخدم التطبيق الذكي �أحدث التقنيات
ملراقبة جودة الهواء ب�شكل مبا�شر ،وبا�ستخدام خوارزميات
حمددة ،ف�إنه يقدر حالة م�ؤ�شر جودة الهواء ملدة ت�صل �إىل
ثالثة �أيام ،بالإ�ضافة �إىل التنب�ؤ برتكيز الغبار واجل�سيمات
ذات قطر �أقل من  2.5ميكرون.

و�أفاد معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي ،وزير التغري
املناخي والبيئة� ،أن �ضعف جودة الهواء له ت�أثري خطري على
�صحة الإن�سان والبيئة .ولهذا ال�سبب ،ف�إن جودة الهواء الذي
نتنف�سه هي ق�ضية رئي�سية مت �إبرازها يف ر�ؤية الإمارات .2021
وذكر الوزير �أنه من خالل املعلومات التي جمعها م�ؤ�شر جودة
هواء الإمارات �سيكون لدى دولة الإمارات املعلومات العلمية
ال�ضرورية التي �ستكون مفيدة يف تنفيذ املبادرات التي ميكن
�أن ت�ساعد يف رفع جودة الهواء يف البالد من م�ستواها احلايل
�إىل  90يف املائة بحلول عام .2021
ويف الوقت احلا�ضر ،هناك  49حمطة ملراقبة جودة الهواء
يف جميع �أنحاء الإمارات العربية املتحدة .وتكمل قراءات
الأقمار ال�صناعية الناجت من املحطات مما ي�ؤدي �إىل بيانات
موثوقة .ومن خالل بيانات �أكرث دقة جلودة الهواء� ،سيتمكن
املواطنون واملقيمون من اتخاذ قرارات م�ستنرية مل�ساعدتهم
على اال�ستمتاع بنمط حياة عايل اجلودة.

نظم الإنذار املبكر والإنذار على امل�ستويني الوطني
واملحلي لكل �إمارة

�إن تعزيز ال�صحة وال�سالمة والرتابط واملرونة هي �سمة مميزة
للمجتمع الذي ي�سعى �إىل حت�سني جودة احلياة ل�سكانه .وتعترب
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ال�سالمة يف دولة الإمارات �أولوية مهمة مل�ساعدة �سكانها على
حتقيق كامل �إمكاناتهم .ولتعزيز ال�سالمة� ،أطلقت دولة
الإمارات العربية املتحدة ،من خالل الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،النظام الوطني للإنذار املبكر،
بالتعاون مع �شرطة �أبوظبي .ويهدف نظام الإنذار املبكر على
م�ستوى الدولة �إىل �إ�صدار ر�سائل حتذير وتوعية مل�ستخدمي
الطرق واملقيمني لتوخي احلذر �أثناء القيادة يف مناطق معينة
و�سط �سوء الأحوال اجلوية واحلوادث املرورية.
و�سط التغريات املفاجئة يف الأحوال اجلوية والأحداث املرورية
غري امل�سبوقة� ،أكدت �شرطة �أبوظبي �أن النظام الوطني للإنذار
املبكر ميكنه فح�ص الأحوال اجلوية وحتديد املناطق املعر�ضة
حلوادث مرورية خطرية با�ستخدام دوريات املرور والأبراج
الذكية .وبد�أ التطبيق الأويل للنظام يف �أبو ظبي .وتت�ضمن
املرحلة الثانية من امل�شروع اعتماد النظام يف املناطق املجاورة
الأخرى التي قد تت�أثر بالطق�س ال�سيئ واحلوادث املرورية
اخلطرية .وتت�ضمن املراحل الالحقة �إن�شاء �شراكات بني
ال�شرطة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
وم�شغلي خدمة الهاتف للر�سائل التي �سيتم �إر�سالها مبا�شرة
�إىل اجلمهور عرب هواتفهم املحمولة� .ست�سمح الر�سالة
املبا�شرة لل�سائق باتخاذ م�سار بديل مع توخي احلذر ب�سبب
�سوء الأحوال اجلوية.

البيئة المستدامة والموارد الطبيعية الهامة

رأس المال الطبيعي وبرنامج المرونة

اخلطط وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الداعمة
• اال�سرتاتيجية الوطنية للإدارة املتكاملة للمواد الكيميائية
• اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي
• ا�سرتاتيجية الأمن املائي 2036

التعرف على دور الطبيعة يف التنمية االقت�صادية
من خالل اخلطط واال�سرتاتيجيات

تدرك الإمارات العربية املتحدة �أن مواردها الطبيعية -
املاء والأر�ض واملعادن والطاقة  -هي الأ�سا�س الذي تعتمد
عليه الرثوة االقت�صادية للبالد .وعلى هذا النحو ،لتحقيق
النمو الأخ�ضر وال�شامل ،قدمت الإمارات العربية املتحدة
العديد من اال�سرتاتيجيات واخلطط واملبادرات التي تدعم
الإدارة ال�سليمة للأ�صول الطبيعية للدولة .توفر تلك اخلطط
واال�سرتاتيجيات ،التي تت�ضمن اال�سرتاتيجية الوطنية للإدارة
املتكاملة للمواد الكيميائية ،واخلطة الوطنية لتعزيز الإنتاج
الزراعي واحليواين املحلي ،وا�سرتاتيجية الأمن املائي

برنامج السلع والخدمات البيئية

مبادرات
• �أكرب حديقة لل�شعاب املرجانية بالعامل يف الفجرية
• تنمية املوارد املائية لتعزيز اال�ستدامة االقت�صادية
• الأمن الغذائي من خالل التكنولوجيا الزراعية
• نظام الإبالغ املبكر للأمن البيولوجي

 ،2036الإطار حول كيفية ا�ستخدام دولة الإمارات العربية
املتحدة لأ�صولها الطبيعية بحكمة مع �ضمان تقليل املخاطر
البيئية واالجتماعية لدعم االقت�صاد الأخ�ضر .ومن خالل
تقدمي منظور ا�سرتاتيجي يف �إدارة املوارد الطبيعية لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،حتدد اال�سرتاتيجيات واخلطط
املعمول بها جماالت التعاون عرب القطاعات واال�ستفادة من
اجلهود ال�سابقة واحلالية .ويعترب و�ضع ال�سيا�سات والربامج
وال�شراكات جزء ًا ال يتجز�أ من اال�سرتاتيجيات .والأهم من
ذلك ،ت�ؤكد اال�سرتاتيجيات على �أهمية �إدارة املوارد الطبيعية
كجزء من الأ�صول االقت�صادية للبالد التي ت�ساعد على دعم
حتول دولة الإمارات العربية املتحدة نحو االقت�صاد الأخ�ضر.

وبالتزامن مع التنفيذ الأويل للنظام الوطني للإنذار املبكر
يف �أبوظبي ،ن�شرت بلدية دبي �أي�ض ًا نظام ًا لتوفري معلومات
ب�صورة �آنية حول م�ؤ�شرات الطق�س احلرجة ،مبا يف ذلك
كثافة ال�ضباب والر�ؤية وهطول الأمطار و�سرعة الرياح ل�شرطة
دبي وخفر ال�سواحل عرب الهواتف الذكية لتجنب الكوارث
املتعلقة بالطق�س .وكجزء من برناجمها لل�سالمة على الطرق،
ف�إن الهدف الرئي�سي لن�شر النظام هو زيادة ال�سالمة لي�س
فقط على الطرق ولكن � ً
أي�ضا يف البحر .كان النظام وما زال
مفيدً ا مل�س�ؤويل الطرق مبا يف ذلك ال�شرطة لتوجيه حتذير
كاف ل�سائقي ال�سيارات خالل الأحداث اجلوية املتطرفة.
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اال�سرتاتيجية الوطنية للإدارة املتكاملة للمواد الكيميائية

اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي

ملنع االجتار غري امل�شروع يف املواد الكيميائية وبناء القدرات الوطنية برتخي�ص تداول املواد الكيميائية وا�ستريادها والتخل�ص
منها ،اقرتحت وزارة التغري املناخي والبيئة و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية للإدارة املتكاملة للمواد الكيميائية يف عام .2017
ويبني و�ضع اال�سرتاتيجية �أن الإمارات "تدرك جيد ًا التحديات والآثار ال�سلبية الناجتة عن الطلب املتزايد على املواد الكيميائية
كمكون رئي�سي يف خمتلف ال�صناعات ،على البيئة وال�صحة العامة ،وخا�صة يف مراحل التخل�ص منها" .وتعترب اال�سرتاتيجية
الوطنية للإدارة املتكاملة للمواد الكيميائية � ً
أي�ضا �شهادة على التزام الإمارات العربية املتحدة بتعزيز تعاونها الدويل يف
جمال املواد الكيميائية والنفايات كطرف من الأطراف امل�شاركة يف اتفاقيات الأمم املتحدة يف �ستوكهومل وبازل وروتردام،
والتي �أدت فيها الإمارات العربية املتحدة دو ًرا رئي�س ًيا يف ا�ست�ضافة امل�ؤمتر الدويل الأول لإدارة املواد الكيميائية يف عام 2006
والإ�شراف على اعتماد �سيا�سة �إدارة املواد الكيميائية العاملية املعروفة با�سم النهج اال�سرتاتيجي للإدارة الدولية للمواد
الكيميائية.

يف حماولة لتح�سني مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة كواحدة من اجلهات الفاعلة الإقليمية الرئي�سية يف حتقيق الأمن
الغذائي وتنويع الغذاء الداعم لالقت�صاد الأخ�ضر� ،أطلقت الإمارات اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي يف االجتماعات
ال�سنوية الثانية حلكومة الإمارات العربية املتحدة يف �أبو ظبي عام  ،2018التي نظرت فيها احلكومة يف جمموعة وا�سعة من
الإجراءات لتعزيز ودعم ا�ستدامة الغذاء يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

يف �أبريل  ،2019وافق جمل�س الوزراء على تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية للإدارة املتكاملة للمواد الكيميائية .ول�ضمان التنفيذ
ال�سليم ويف الوقت املنا�سب لال�سرتاتيجية ،عقدت وزارة تغري املناخ والبيئة اجتماعات لأ�صحاب امل�صلحة يف يوليو .2019
و�شارك يف االجتماع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيون من وزارة الداخلية ،ووزارة ال�صحة والوقاية ،ومكتب الأ�سلحة والذخرية
واملتفجرات واملعدات الع�سكرية ،وهيئة البيئة�-أبوظبي ،وهيئة اجلمارك االحتادية ،وهيئة حماية البيئة والتنمية يف ر�أ�س
اخليمة ،وال�سلطات البلدية يف دبي وال�شارقة وعجمان والفجرية و�أم القيوين وناق�شوا الأطر واملبادرات الت�شريعية والربامج
املتعلقة باال�سرتاتيجية.
متثل اال�سرتاتيجية خطوة مهمة يف جهود دولة الإمارات العربية املتحدة لتحقيق اال�ستدامة ،حيث متثل الإدارة ال�سليمة
للموارد مبا يف ذلك املواد الكيميائية ركيزة �أ�سا�سية يف التنمية امل�ستدامة .وتعمل اال�سرتاتيجية الوطنية للإدارة املتكاملة
للمواد الكيميائية كمعيار �إقليمي لتعزيز التنمية امل�ستدامة يف ال�شرق الأو�سط .ومع هذه اال�سرتاتيجية� ،ستكون الإمارات
قادرة على توفري �إطار عمل لي�س فقط لإدارة املواد الكيميائية ولكن �أي�ض ًا لإدارة الأ�صول الطبيعية املعر�ضة للمواد الكيميائية.
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وبنا ًء على مراجعة �شاملة للنظام الغذائي يف �ضوء الركائز الأربع للأمن الغذائي ،والتي تت�ضمن �إمكانية الو�صول والتوافر
واال�ستخدام واال�ستقرار ،تهدف اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي �إىل حتديد وتقييم فر�ص تنويع الغذاء .وت�شمل
املكونات املحددة لال�سرتاتيجية الإنتاج الغذائي املحلي الذي يغطي ا�ستخدام املياه والزراعة والرثوة احليوانية وم�صايد
الأ�سماك والأحوا�ض املائية ،واال�ستثمارات الغذائية املحلية والدولية؛ وجتارة املواد الغذائية مع مراعاة امل�ؤ�س�سات الغذائية
اململوكة للدولة والقطاع اخلا�ص؛ اال�ستخدام ،الذي يغطي �سالمة الأغذية ،واال�ستهالك ،والتغذية ،والكمية املفقودة من
الغذاء وف�ضالته .وهناك �أي�ض ًا ق�ضايا �شاملة مثل االحتياطيات اال�سرتاتيجية ،والتخطيط والتن�سيق ،والبحث والتطوير،
ف�ض ًال عن تغري املناخ الذي تطرقت �إليه اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
ولتحقيق �أهدافها ،اقرتحت اال�سرتاتيجية عدة مبادرات لعنا�صرها املختلفة .فبالن�سبة للإنتاج الغذائي املحلي ،على �سبيل
املثال ،هناك مبادرة ال�ستخدام املياه بكفاءة يف الزراعة بالإ�ضافة �إىل توفري الدعم للمزارعني التجاريني وكذلك التقليديني
واملزارعني الرتاثيني .وهناك �أي�ض ًا مبادرة لتعزيز ا�ستدامة �صناعة التمور وتنويع �إمدادات اخل�ضار يف الإمارات العربية
املتحدة.
ولدعم عن�صر الرثوة احليوانية ،هناك مبادرة لتطوير �سل�سلة القيمة ل�صغار مالك الأغنام واملاعز وكذلك �سل�سلة القيمة
حلليب الإبل .كما تت�ضمن اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي مبادرات تعزز القطاعات التجارية للألبان والدواجن،
بالإ�ضافة �إىل مبادرة �أخرى لدعم عن�صر الرثوة احليوانية هي �إعادة توجيه املخ�ص�صات احلكومية من العلف.
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ا�سرتاتيجية الأمن املائي 2036

بالنظر �إىل الكمية املحدودة من موارد املياه العذبة يف الإمارات العربية املتحدة ،مل تكن الإدارة امل�ستدامة لأ�صول املياه
�أكرث �أهمية من �أي وقت م�ضى للأمن القومي لدولة الإمارات العربية املتحدة ،ال �سيما يف خ�ضم ارتباطها باملناخ املتغري.
ً
�ضغوطا �شديدة على املياه بحلول عام  ،2030ت�أتي الإمارات
ومع التوقعات العاملية التي تظهر �أن ال�شرق الأو�سط �سيواجه
م�ستعدة من خالل تطوير ا�سرتاتيجية للأمن املائي ملدة عقدين تعرف با�سم ا�سرتاتيجية الأمن املائي لدولة الإمارات
 .2036وتدرك اال�سرتاتيجية �أن املياه ت�شكل و�ستظل حافز ًا اجتماعي ًا واقت�صادي ًا �سي�ساعد دولة الإمارات على االنتقال �إىل
االقت�صاد الأخ�ضر وحتقيق ر�ؤية الإمارات .2021

�سعيد املعمري
مدير مركز الفجرية للمغامرات

يف �سبتمرب � ،2017أطلقت وزارة الطاقة وال�صناعة ا�سرتاتيجية الأمن املائي لدولة الإمارات  ،2036والتي تهدف �إىل
�ضمان احل�صول امل�ستدام على املياه يف كل من الظروف العادية والطارئة مبا يتما�شى مع اللوائح املحلية ومعايري منظمة
ال�صحة العاملية ور�ؤية الإمارات لتحقيق الرخاء واال�ستدامة .ومبجرد تنفيذها� ،ست�ساعد اال�سرتاتيجية على تقليل �إجمايل
الطلب على املوارد املائية بن�سبة  21يف املائة ،وزيادة م�ؤ�شر �إنتاجية املياه �إىل  110دوالرات �أمريكية للمرت املكعب ،وخف�ض
م�ؤ�شر ندرة املياه مبقدار ثالث درجات ،وزيادة �إعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة �إىل  95يف املائة ،وزيادة القدرة الوطنية
على تخزين املياه لت�صل �إىل يومني .وللم�ساعدة يف حتقيق هذه الأهداف ،تتناول ا�سرتاتيجية الإمارات العربية املتحدة
للأمن املائي  2036تطوير ال�سيا�سات والت�شريعات وحمالت التوعية باملحافظة على املياه وا�ستخدام التقنيات املتقدمة
واالبتكار وبناء القدرات الوطنية يف جمال الأمن املائي من خالل ثالثة برامج رئي�سية� :إدارة الطلب على املياه ،و�إدارة
�إمدادات املياه ،والإنتاج والتوزيع يف حاالت الطوارئ.

بع�ض من �أعلى درجات
تدرك الأدلة العلمية �أن ال�شعاب املرجانية يف املناطق الفرعية للخليج العربي تتكيف ب�شكل جيد مع ٍ
حرارة البحر ال�ضحلة يف العامل .ولكن يف العقود الأخرية ،ت�سبب ارتفاع درجة حرارة البحر يف ابي�ضا�ض ال�شعاب املرجانية
املكثفة ونفوقها ب�شكل كبري ومتكرر .وكان قد وقع ابي�ضا�ض ونفوق جماعي لل�شعاب املرجانية يف اخلليج يف عامي  1996و
 1998و�أ�سفر عن م�ساحات �شا�سعة من ال�شعاب املرجانية النافقة .وعلى هذا النحو ،كان هناك فقدان لأنواع الأ�سماك ذات
الأهمية البيئية التي تتغذى على الالفقاريات املرتبطة بال�شعاب املرجانية.

وت�شمل ا�سرتاتيجية الأمن املائي لدولة الإمارات � 2036أي�ض ًا �إن�شاء �ست �شبكات ربط بني كيانات املياه والكهرباء يف جميع
�أنحاء الإمارات العربية املتحدة .و�ستكون �شبكات املياه املت�صلة قادرة على توفري  91لرت ًا من املياه للفرد يومي ًا يف حاالت
الطوارئ� ،أو  30لرت ًا للفرد يومي ًا يف حاالت الطوارئ ال�شديدة .وخالل عقدين من التنفيذ� ،ستحقق ا�سرتاتيجية الأمن
املائي لدولة الإمارات  2036وفورات بقيمة  74مليار درهم �إماراتي ،و�ستقلل انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون املرتبطة بعملية
حتلية املياه ،مبقدار  100مليون طن مرتي.

لإعادة �إحياء ال�شعاب املرجانية املتال�شية والتي كانت مزدهرة يف املياه البحرية لدولة الإمارات العربية املتحدة وامل�ساهمة
يف احلفاظ على التنوع البيولوجي البحري ،وقعت وزارة التغري املناخي والبيئة اتفاقية مع مركز الفجرية للمغامرات لإن�شاء
�أكرب حديقة �شعاب مرجانية يف العامل قبالة �ساحل الفجرية .و�سوف ت�ساعد احلديقة املرجانية يف تعزيز ال�سياحة البحرية
املزدهرة يف الفجرية ،والتي جتذب الغطا�سني والغوا�صني من جميع �أنحاء البالد .كما �ستجعل هذه املبادرة الفجرية مالذ ًا
لإعادة ت�أهيل النظم البيئية البحرية لي�س فقط يف الإمارات العربية املتحدة ولكن على م�ستوى العامل.

ولقد �أكد معايل �سهيل حممد املزروعي ،وزير الطاقة والبنية التحتية� ،أن " ا�سرتاتيجية الأمن املائي لدولة الإمارات 2036

و�ستقوم وزارة التغري املناخي والبيئة بتوفري ال�شعاب املرجانية املزروعة للحديقة ب�أحجام و�أنواع خمتلفة .كما �ستقدم
الوزارة الدعم الفني واخلدمات اللوج�ستية للفريق املوجود يف املوقع .ويف الوقت نف�سه� ،سي�ضمن مركز الفجرية للمغامرات
�سهولة الو�صول �إىل احلديقة ،داخل منطقة حممية ،وعلى بعد �أقل من ميل بحري من ال�شاطئ .و�سري�صد املركز �أي�ض ًا تطور
احلديقة املرجانية والتنوع البيولوجي يف املنطقة كل ثالثة �أ�شهر.

جاءت نتيجة جهود مت�ضافرة بني �سلطات املياه االحتادية واملحلية ال�ستك�شاف وحتديد ر�ؤية لقطاع املياه يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ول�ضمان القدرة على التكيف مع الطلبات امل�ستقبلية على موارد املياه" .و�أ�شار الوزير املزروعي �إىل �أن
اال�سرتاتيجية ال�شاملة طويلة املدى تغطي جميع مكونات �سل�سلة الإمداد باملياه على مدى فرتة زمنية مدتها ع�شرين �سنة.
و�أو�ضح الوزير �أن اال�سرتاتيجية �ستخف�ض متو�سط ا�ستهالك الفرد �إىل الن�صف من خالل زيادة �إعادة ا�ستخدام املياه
املعاجلة �إىل  95يف املائة .وت�شجع ا�سرتاتيجية الإمارات العربية املتحدة للأمن املائي  2036املبادرات التي تركز على
كفاءة املياه ،واحلد من الفاقد ،والتغيري ال�سلوكي .ووف ًقا للوزير املزروعي ،ف�إن ا�سرتاتيجية الإمارات للأمن املائي 2036
تُدخل �إ�صالحات على الدعم احلايل للمياه والتي لها ت�أثري �سلبي على التنمية امل�ستدامة والبيئة.
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"ملثل هذه االتفاقيات �أهمية يف امل�ساعدة على احلفاظ على اجلمال الطبيعي
الأ�صيل للمنطقة وبيئتها البحرية الثمينة� .إن هذا امل�شروع هو الأكرب يف العامل،
و�سي�ساعد على تعزيز االهتمام املحلي والدويل بال�شعاب املرجانية والبيئة
البحرية”

الفجرية هي موطن لأكرب حديقة �شعاب مرجانية يف العامل
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تنمية املوارد املائية على امل�ستويني الوطني واملحلي
يف �إمارة لتعزيز اال�ستدامة االقت�صادية

متا�شي ًا مع ا�سرتاتيجية الأمن املائي لدولة الإمارات
ور�ؤية الإمارات  ،2021حتمي حكومة الإمارات طبقات املياه
اجلوفية لديها لتعمل كاحتياطيات ا�سرتاتيجية يف حاالت
الطوارئ .ويف �إطار التغري املناخي وح�صول بع�ض الإمارات
على �أكرث من ح�صتها املعتادة من الأمطار ،تعمل حكومة
الإمارات على حت�سني كفاءة جتميع مياه الأمطار يف ال�سدود
لرفع م�ستويات املياه اجلوفية .وتعد تقنية احلقن اال�صطناعي
خيار ًا �آخر تلج�أ �إليه دولة الإمارات للم�ساعدة يف جتديد
احتياطيات املياه اجلوفية.
2036

ول�ضمان دعم حماية وتنمية موارد املياه الطبيعية يف جميع
الإمارات ،تبنت حكومة الإمارات مبادرة اخلارطة املائية لدولة
الإمارات العربية املتحدة خالل االجتماعات احلكومية ال�سنوية
يف �أبوظبي يف عام  .2018وكخارطة �إلكرتونية ت�ساعد يف تقييم
موارد املياه ال�سطحية واجلوفية لبناء ال�سدود ومرافق املياه،
توفر مبادرة اخلارطة املائية لدولة الإمارات بيانات ومعلومات
لتحديد مناطق الفي�ضانات والتوزيع اجلغرايف ملختلف �أنواع
املياه ،وكذلك لتحديد امل�ستوى ،اجلودة وكمية املياه اجلوفية.
و�إن مبادرة الإمارات لتخزين املياه وا�سرتدادها ،التي تركز
على درا�سة تخزين احتياطي املياه اال�سرتاتيجي يف الإمارات
ال�شمالية وال�شرقية ،تكمل مبادرة اخلارطة املائية لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
وعلى امل�ستوى املحلي للإمارة� ،أدركت بلدية �أبوظبي �أي�ضا
ال�ضغوط املتزايدة على �آبارها اجلوفية .ولهذا ال�سبب ،ك�شفت
يف عام  2018عن �أطل�س املياه اجلوفية لإمارة �أبوظبي ،الذي
يكمل م�شروع ح�صر �آبار املياه اجلوفية ور�سم خرائط ملوحة
الرتبة الذي و�ضعته هيئة البيئة � -أبوظبي يف عام .2015
ول�ضمان اال�ستدامة والتوازن بني التنمية وحماية املوارد
املائية الأ�سا�سية يف �أبوظبي ،قامت الهيئة بتطوير �أطل�س
لتح�سني كفاءة ا�ستخدام املوارد املائية وزيادة اال�ستثمار املايل
يف قطاع �إدارة املياه .وي�شمل �أطل�س خرائط املياه اجلوفية
املحدثة وكذلك خوا�صه الطبيعية والكيميائية والبيولوجية.
ولأول مرة يف الإمارات العربية املتحدة ،يوفر الأطل�س �أي�ض ًا
ح�ساب احتياطيات املياه اجلوفية و�سعة �آبار املياه اجلوفية
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يف الإمارات .وت�سمح البيانات واملعلومات الواردة يف الأطل�س
ل�صانعي القرار بو�ضع اخلطط وال�سيا�سات والإجراءات
الالزمة للإدارة امل�ستدامة للمياه اجلوفية وحمايتها من
التلوث ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل درا�سة علمية قائمة على الأدلة.

تعزيز الأمن الغذائي من خالل من�صات
التكنولوجيا الزراعية واملبادئ التوجيهية ال�ستزراع
الأحياء املائية

يف االجتماع ال�سنوي الثاين حلكومة الإمارات العربية
املتحدة يف نوفمرب  ،2018قدمت معايل مرمي بنت حممد
�سعيد حارب املهريي ،وزيرة دولة امل�س�ؤولة عن ملف الأمن
الغذائي امل�ستقبلي ،اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي
 .2051وت�ساهم املبادرات الرئي�سية لال�سرتاتيجية يف دعم
حتقيق �أهداف دولة الإمارات يف الق�ضاء على اجلوع من
"�إن توفري املياه يف جميع الأوقات ويف جميع الظروف
هو �أحد �أهم التحديات اال�سرتاتيجية التي تواجه
جميع البلدان .ومن جانبها ،و�ضعت الإمارات
خطط ًا ا�سرتاتيجية �شاملة للحفاظ على املوارد
املائية وتعزيز الأمن املائي".
معايل �سهيل بن حممد املزروعي
وزير الطاقة والبنية التحتية

خالل �ضمان احل�صول على غذاء �آمن ومغذ وكاف على مدار
ال�سنة لي�س فقط داخل حدودها ولكن يف جميع �أنحاء العامل.
وتهدف اال�سرتاتيجية على وجه التحديد �إىل تنفيذ املمار�سات
الزراعية املرنة التي تزيد من الإنتاجية والإنتاج ،مما ي�ساعد
على احلفاظ على النظم البيئية .وت�شمل املبادرات الرئي�سية
من�صة فوود فايل (وادي الغذاء) ،ومبادرة نب�ض ا�ستزراع
الأحياء املائية ،ومبادرة �سلة ا�ستزراع الأحياء املائية.
وت�سعى من�صة فود فايل (وادي الغذاء) �إىل توفري املعلومات
الأ�سا�سية وال�ضرورية املتعلقة بالأمن الغذائي لتمكني الأطراف
املعنية من متابعة البحث والتطوير الذي ي�سهل جتارة الأغذية
العاملية لدولة الإمارات العربية املتحدة بالإ�ضافة �إىل تنويع
م�صادر ا�سترياد الأغذية .وتتوفر معلومات عن موارد التمويل
وجدول الأعمال البحثي و�آليات ت�سجيل براءات االخرتاع
للتكنولوجيا الزراعية املحلية يف املن�صة .هناك � ً
أي�ضا مواد
لزيادة الوعي مع قائمة ب�أهم امل�ستثمرين والبحوث العاملية ذات
ال�صلة التي ميكن للقطاع اخلا�ص الو�صول �إليها مل�ساعدتهم يف
ت�سجيل براءات االخرتاع املتعلقة بالتكنولوجيا الزراعية.
من خالل مبادرة نب�ض ا�ستزراع الأحياء املائية :الدليل لتنمية
قطاع ا�ستزراع الأحياء املائية� ،ستقدم حكومة دولة الإمارات
العربية املتحدة ملحة عامة عن �أمناط اال�ستهالك يف الأ�سواق
املحلية والعاملية ،وموا�صفات املنتج من حيث اجلودة واحلجم.
وتعد معرفة حجم الإنتاج واال�ستهالك جزء ًا من النهج
اال�سرتاتيجي جلذب م�ستثمري ا�ستزراع الأحياء املائية .وعلى
هذا النحو ،يقدم الدليل ملحة عامة عن �أهم الطرق لتحقيق
النجاح يف قطاع ا�ستزراع الأحياء املائية  ،وي�سلط ال�ضوء على
�أهم املزايا التناف�سية للدولة والإنتاج املحلي من حيث اجلودة
والتكلفة ،ويهدف �إىل تعزيز نظم الزراعة امل�ستدامة ،مما

�سيقلل بدوره من ال�ضغط على خمزون ا�ستزراع الأحياء املائية
يف البالد.
بالإ�ضافة �إىل مبادرة نب�ض ا�ستزراع الأحياء املائية ،قدمت
الإمارات �أي�ض ًا مبادرة �سلة ا�ستزراع الأحياء املائية ،وهي
عبارة عن برنامج عمل متكامل لتعريف املجتمع ب�أهمية دعم
�أنظمة الإنتاج امل�ستدامة ،ويهدف �إىل تثقيف املجتمع حول
فوائد وجودة منتجات ا�ستزراع الأحياء املائية .عالوة على
ذلك ،ت�ساعد مبادرة �سلة ا�ستزراع الأحياء املائية يف الرتويج
ملنتجات ا�ستزراع الأحياء املائية املحلية وت�سهيل توفريها
للم�ستهلكني ،من خالل تعزيز التعاون مع اجلمعيات التعاونية
والبائعني لتخ�صي�ص �أ�سواق خا�صة للمنتجات.
ويف املجمل ،ف�إن اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي ،2051
ومن خالل مبادراتها وم�شاريعها املختلفة والتي تت�ضمن �أي�ض ًا
�إن�شاء هيكل احلوكمة الوطنية للأمن الغذائي ،جتعل الإمارات
العربية املتحدة واحدة من �أكرث الدول �أمن ًا يف توفري الغذاء
يف العامل .ومن خالل تعزيز الإنتاج الزراعي املحلي وتطوير
نظام وطني �شامل يقوم على متكني الإنتاج الغذائي امل�ستدام
با�ستخدام التقنيات احلديثة ،ف�إن هذه املبادرات �سوف متكن
دولة الإمارات العربية املتحدة من حتقيق الأف�ضل على م�ستوى
العامل يف م�ؤ�شر الأمن الغذائي العاملي بحلول عام 2051
و�ستكون من بني �أف�ضل ع�شر دول بحلول عام  .2021و�سوف
تعمل اال�سرتاتيجية واملبادرات املختلفة �أي�ض ًا على تعزيز مكانة
الإمارات ك�شريك عاملي يف تنويع الغذاء.
وافقت بلدية دبي على بناء  12مزرعة عمودية يف
املدينة ،وقالت وزارة التغري املناخي والبيئة �إنها
�ستخ�ص�ص  7,600مرت مربع من الأر�ض لهذا الغر�ض.
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نظام الإبالغ املبكر للأمن البيولوجي

بهدف ت�سهيل حتديد حاالت تف�شي املر�ض والتحقق منها
يف املوارد النباتية واحليوانية يف الإمارات العربية املتحدة،
�أ�صدرت وزارة التغري املناخي والبيئة نظام الإبالغ املبكر
للأمن البيولوجي يف يوليو  .2019وميكن الو�صول �إليه على
املوقع  ،https://biosecalert.aeويتيح النظام على �شبكة

الإنرتنت للجمهور الإبالغ عن احلاالت امل�شتبه فيها من
التهديدات الزراعية الوبائية النا�شئة والأمرا�ض التي تنقلها
الأغذية بهدف تي�سري التعرف على حاالت تف�شي الأمرا�ض
والتحقق منها يف وقت مبكر .وي�ضم هذا النظام ثالث فئات
رئي�سية من البالغات هي :التنمية وال�صحة احليوانية،
والتنمية وال�صحة الزراعية ،و�سالمة الأغذية.

التنمية
وال�صحة احليوانية

• ي�سمح لأفراد املجتمع ب�إبالغ ال�سلطات عن احلوادث املتعلقة بالأمرا�ض املعدية للحيوانات وانتهاكات الت�شريعات
احليوانية ،مبا يف ذلك الإ�ساءة �إىل احليوانات ،وحيازة احليوانات اخلطرة ،واملنتجات والو�سائل البيطرية غري
املتوافقة ،وكذلك �شحنات احليوانات غري القانونية.

التنمية
وال�صحة الزراعية

• يتم الرتكيز على الآفات الزراعية ،مثل �سو�سة النخيل احلمراء ،وح�شرة الدوبا�س ،وحفار ال�ساق.
• فالتعرف املبكر على الآفات و�إجراءات املكافحة يف الوقت املنا�سب متنع حدوث خ�سائر كبرية يف املحا�صيل.

�سالمة الأغذية

"قامت وزارة التغري املناخي والبيئة بتطوير نظام الإبالغ املبكر للأمن البيولوجي
الكت�شاف واحتواء حاالت التف�شي امل�شتبه فيها و�إن�شاء قاعدة بيانات للبالغات
لدعم عملية �صنع القرار ب�ش�أن الأمن البيولوجي .وتتما�شى هذه اخلطوة مع
�أهداف ر�ؤية الإمارات  2021ومهمة الوزارة يف حماية البيئة واحلفاظ على
املوارد الطبيعية وتنميتها و�ضمان ا�ستخدامها بكفاءة وا�ستدامة .وتتميز
املن�صة ب�سهولة اال�ستخدام باللغتني ،وتهدف �إىل �إ�شراك اجلمهور يف م�ساعينا
الرامية للتحفظ على م�سببات الأمرا�ض� .إن هذا الإجراء املوحد للإبالغ عن
التهديدات البيئية على امل�ستوى الوطني �سي�ساعدنا على �أن نكون يقظني
ومتجاوبني للغاية ".
�سعادة �سيف ال�شرع
الوكيل امل�ساعد لقطاع املجتمعات امل�ستدامة
بوزارة التغري املناخي والبيئة

• ميكن للجمهور الإبالغ عن منتجات غذائية غري �آمنة مبا يف ذلك املواد الغذائية التي يتم االجتار بها �أو تخزينها
يف ظروف غري �صحية ،ومنتجات غذائية م�ضللة للم�ستهلك� ،أو ملوثة� ،أو غري حالل� ،أو منتهية ال�صالحية،
بالإ�ضافة �إىل املنتجات التي ت�سببت يف ت�سمم غذائي �أو تفاعل حت�س�سي بعد تناولها.

ي�ستخدم نظام الإبالغ عرب الإنرتنت الذكاء اال�صطناعي
لتوجيه البالغات �إىل ال�سلطات املعنية .من خالل الذكاء
اال�صطناعي ،ميكن للنظام تقييم ما �إذا كانت احلالة عالية
اخلطورة و�إذا كان الأمر كذلك ،ف�سيقوم النظام ب�إر�سال
�إخطار تلقائي �إىل �إدارة الكوارث البيئية يف وزارة التغري
املناخي والبيئة .ويوفر النظام معلومات ب�صورة �آنية ملوظفي
الهيئات احلكومية ذات ال�صلة لل�سماح باال�ستجابة املن�سقة.
ويقدم نظام الإبالغ تقارير التحقيق و�إح�صاءات حمدثة عن
احلوادث املبلغ عنها لتتبع التوزيع اجلغرايف للمر�ض واحتواءه
للحد من حاالت الإ�صابة باملر�ض والوفاة وكذلك منع املزيد
من االنت�شار .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يقوم النظام تلقائي ًا ب�إر�سال
تقارير يومية للبالغات عالية املخاطر ،ويقوم بتعميم �أحدث
القوانني والقرارات الوزارية على الهيئات احلكومية.
50

51

تقرير حالة االقتصاد األخضر في دولة اإلمارات العربية المتحدة  -اإلصدار الرابع 2021 -

تقرير حالة االقتصاد األخضر في دولة اإلمارات العربية المتحدة  -اإلصدار الرابع 2021 -

الطاقة النظيفة والتغير المناخي
برنامج اإلدارة المتكاملة
للطاقة والمياه

البرنامج الوطني للطاقة
المتجددة

دعم اخلطط وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
• ال�سيا�سة الوطنية للحد من انبعاثات قطاع النقل
• ا�سرتاتيجية الطاقة 2050
• ا�سرتاتيجية الأمن املائي 2036
• الربنامج الوطني للطلب على الطاقة واملياه
• توقعات م�ستقبل الطاقة يف دولة الإمارات
• الربنامج الوطني للتكيف مع التغري املناخي
• برنامج الطاقة النووية ال�سلمية

�سيا�سات وا�سرتاتيجيات لتعزيز ا�ستخدام الطاقة
النظيفة ومواجهة �آثار التغري املناخي

على ال�صعيد العاملي ،هناك اتفاق على �أنه ملواجهة �آثار التغري
املناخي ،يجب �أن يكون هناك تغيري كبري يف الطريقة التي
ننتج بها الطاقة ون�ستخدمها� .إن التحول �إىل م�صادر الوقود
املتجدد وغري الأحفوري �ضروري �إذا �أردنا تقليل االنبعاثات
والتحول �إىل اقت�صاد �أكرث خ�ضرة .وقد التزمت دولة الإمارات
العربية املتحدة ،من خالل اتفاقيات دولية خمتلفة ،ب�أن تكون
جزء ًا من التغيري على م�ستوى ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات.
بني عامي  2017و  ،2019حققت الإمارات العربية املتحدة
العديد من الإجنازات البارزة لدعم الطاقة النظيفة ومواجهة
التغري املناخي .وكان �آخرها �إطالق ال�سيا�سة الوطنية
للحد من انبعاثات قطاع النقل يف  .2018كما طورت وزارة
الطاقة والبنية التحتية ،املعروفة �سابق ًا با�سم وزارة الطاقة
وال�صناعة ،ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة  ،2050التي يكملها
الربنامج الوطني للطلب على الطاقة واملياه ،وتوقعات الطاقة
يف الإمارات العربية املتحدة.
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البرنامج الوطني لبيانات
االقتصاد األخضر

املبادرات
• م�شروع الظفرة للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
• �ألواح الطاقة ال�شم�سية �أعلى مطار دبي الدويل
• الطاقة النظيفة وتخفي�ض االنبعاثات يف الألعاب العاملية
للأوملبياد اخلا�ص  2019يف �أبوظبي
• مبادرة حتويل النفايات �إىل طاقة يف ر�أ�س اخليمة
• املعرفة والتغيري القائم على البيانات من خالل نظم املعلومات
اجلغرافية البيئية

ال�سيا�سة الوطنية للحد من انبعاثات قطاع
النقل
يف �إطار اجلهود التي تبذلها لدعم خف�ض االنبعاثات
من قطاع النقل ،و�ضعت وزارة الطاقة والبنية التحتية،
املعروفة �سابق ًا با�سم وزارة تطوير البنية التحتية،
معايري وموا�صفات املركبات الكهربائية والهجينة من
خالل �إطالق ال�سيا�سة الوطنية للحد من االنبعاثات
الناجتة عن قطاع النقل .وتعتمد هذه ال�سيا�سة نهجا
�شامال موجها يف امل�ستقبل لقطاع النقل يقوم على
املواءمة بني خمتلف امل�ساهمني .ومن خالل تنفيذ
هذه ال�سيا�سة ،جت�سد وزارة الطاقة والبنية التحتية
التكامل مع مبادرات �أطلقتها وزارات �أخرى مثل ،مثل
املبادرات املتعلقة بجودة لهواء التي �أطلقتها وزارة
التغري املناخي والبيئة ،وكذلك وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع.

ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة  2050وتوقعات م�ستقبل الطاقة يف الإمارات
�إن ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة  ،2050التي تعترب �أول ا�سرتاتيجية موحدة للطاقة تقوم على العر�ض والطلب ،ت�ستهدف
مزيج الطاقة الذي يجمع بني م�صادر الطاقة املتجددة والنووية والنظيفة لتلبية املتطلبات االقت�صادية والأهداف البيئية
لدولة الإمارات العربية املتحدة %44 :من الطاقة النظيفة و %38من الغاز و %12من الفحم النظيف و %6من الطاقة
النووية .وتهدف هذه اال�سرتاتيجية التي مت �إطالقها يف عام � 2017إىل تكثيف م�ساهمة الطاقة النظيفة يف �إجمايل مزيج
الطاقة �إىل  50يف املائة بحلول عام  2050وخف�ض انبعاثات الكربون الناجتة عن توليد الطاقة بن�سبة  70يف املائة ،مما
يوفر بالتايل  700مليار درهم بحلول عام  .2050كما تهدف �إىل زيادة كفاءة ا�ستهالك الأفراد وال�شركات بن�سبة  40يف
املائة .ولتلبية هذه الأهداف و�ضمان النمو االقت�صادي امل�ستدام ،ت�ستثمر حكومة الإمارات العربية املتحدة  600مليار
درهم لدعم هذه اال�سرتاتيجية.
وقد كانت توقعات م�ستقبل الطاقة يف الإمارات العربية املتحدة ،الذي بد�أ يف عام  ،2015مبثابة مقدمة لتطوير ا�سرتاتيجية
الإمارات للطاقة  .2050وتت�ضمن هذه التوقعات مناذج الطاقة احلالية لت�شكل �إطار ًا متكام ًال وحتاكي اخليارات ال�سيا�سية
العديدة لدعم �إجناز �أهداف ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة  ،2050كما تقدم تنب�ؤات طويلة الأجل للطاقة عرب كافة
القطاعات.

الربنامج الوطني للطلب على الطاقة واملياه
يف يناير  ،2019ك�شفت وزارة الطاقة وال�صناعة النقاب عن الربنامج الوطني للطلب على الطاقة واملياه ،وهو مبادرة
تتوافق مع ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة  .2050ويت�ضمن الربنامج قيام �شركة "�إم دبليو �إت�ش" ،الرائدة يف جمال الهند�سة
واال�ست�شارات الهند�سية ،ب�إجراء درا�سة مدتها �ستة �أ�شهر خم�ص�صة لتو�سيع خطة عمل رئي�سية جلميع القطاعات
الرئي�سية يف الإمارات العربية املتحدة ،مبا يف ذلك قطاعات البناء وال�صناعة والنقل والزراعة .يف �إطار ال�شراكة مع
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني لدعم اجلهود الوطنية احلالية من �أجل م�ستقبل �أف�ضل للإمارات العربية املتحدة ،ي�ستخدم
الربنامج الوطني للطلب على الطاقة واملياه املعرفة واالبتكار لدعم تطوير االقت�صاد امل�ستدام واملتنوع يف دولة الإمارات.
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يف �سبتمرب  ،2017ك�شفت وزارة التغري املناخي والبيئة النقاب
عن الربنامج الوطني للتكيف مع التغري املناخي .ويت�ضمن
الربنامج عملية منهجية لتحديد املخاطر وتدابري التكيف على
�أ�سا�س الأدوات واملمار�سات املعرتف بها دولي ًا وبالتعاون الوثيق
مع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني .ويعترب الربنامج قطاعات ال�صحة
والطاقة والبنية التحتية والبيئة كمجموعة �أوىل من القطاعات
ذات الأولوية التي يجب تقييمها.

تولد اللوحات الكهرو�ضوئية ما يقرب من  5,7مليون كيلووات/
�ساعة من الطاقة �سنوي ًا ،وهو ما من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف احلد
من ا�ستهالك الطاقة يف املبنى  2مبطار دبي بن�سبة  ،%29وهو ما
يعادل توفري  3.3مليون درهم يف فواتري الكهرباء .كما يخف�ض
امل�شروع �أي�ضا االنبعاثات ال�سنوية من ثاين �أك�سيد الكربون
مبقدار  3,243طن مرتي� ،أي ما يعادل زراعة � 53,617شتلة
�شجر ملدة � 10سنوات �أو قيادة  688مركبة لنقل الركاب ملدة �سنة
واحدة100,000.

يجري حالي ًا العمل على �إن�شاء م�شروع الطاقة الكهرو�ضوئية
ال�شم�سية بقدرة  2000ميجاوات بالظفرة يف �أبوظبي ،مع توقع
ت�شغيل م�شروع الطاقة الكهرو�ضوئية يف الربع الأول من عام
 ،2022مما يرفع القدرة الإنتاجية من الطاقة ال�شم�سية يف
�أبوظبي �إىل  3200ميجاوات وفق ًا ل�شركة مياه وكهرباء الإمارات.
وت�شكل هذه املبادرة جزء ًا من التزام الإمارات العربية املتحدة
با�سرتاتيجية الطاقة بحلول عام  2050و�أهدافها الرامية خلدمة
ما يقرب من � 100,000أ�سرة .وتهدف املبادرة �إىل خف�ض
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون يف �أبو ظبي ب�أكرث من  1,6مليون
طن مرتي �سنويا ،وهو ما يعادل �إبعاد � 330ألف �سيارة من
الطريق .وقد �أ�شار عثمان �آل علي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
مياه وكهرباء الإمارات� ،إىل �أن "االهتمام الكبري احلايل يف
الطاقة الكهرو�ضوئية يو�ضح منوذج الأعمال اجلذاب وي�ؤكد
من جديد احلجة القوية لال�ستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة
يف الإمارات العربية املتحدة .وهذه املحطة اجلديدة هي جزء ال
يتجز�أ من خطتنا اال�سرتاتيجية الرامية �إىل توفري مزيج الطاقة
النظيفة الذي ن�صت عليه ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة ".2050
وتتخ�ص�ص �شركة مياه وكهرباء الإمارات� ،إحدى ال�شركات
التابعة مل�ؤ�س�سة �أبوظبي للطاقة ،يف التن�سيق املتكامل لتخطيط
و�شراء و�إمداد املياه والكهرباء يف �أبوظبي و خارجها.

�إن تركيب الألواح ال�شم�سية على الأ�سطح يف مطار دبي هو جزء
من م�شروع �شم�س دبي� ،إحدى مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي،
والتي تهدف �إىل تعزيز ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة
النظيفة .وت�سعى مبادرة �شم�س دبي �إىل تركيب الألواح ال�شم�سية
على �أ�سطح املنازل لتوليد الكهرباء وربطها ب�شبكة هيئة كهرباء
ومياه دبي لتحويل الفائ�ض من الطاقة .و�ستتو�سع املبادرة �إىل
ما وراء م�شاريع الطاقة ال�شم�سية يف القطاع ال�صناعي لت�شمل
املنازل اخلا�صة.

م�شروع الظفرة للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية

"�أطلقت مطارات دبي جمموعة متنوعة من املبادرات
اخل�ضراء على مدى ال�سنوات العديدة املا�ضية للحد من
انبعاثات الكربون ودعم هدف دبي بتخفي�ض ا�ستهالك
الطاقة يف املدينة بن�سبة  30يف املائة بحلول عام ".2030
مايكل �إيبيت�سون
نائب الرئي�س التنفيذي ،البنية التحتية والتكنولوجيا
مطارات دبي

�ألواح الطاقة ال�شم�سية على الأ�سطح اخلارجية
ملطار دبي الدويل

يف �إطار مبادراته اخل�ضراء� ،أكمل مطار دبي الدويل تركيب 15

�ألف لوحة كهرو�ضوئية على ال�سطح اخلارجي للمبنى  .2وقد
قامت �شركة االحتاد خلدمات الطاقة (االحتاد �إي�سكو) ،وهي
�شركة تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ،بالإ�شراف على
م�شروع الطاقة ال�شم�سية الذي تبلغ قدرته  5ميجاوات .و�سوف
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الطاقة النظيفة وتخفي�ض االنبعاثات �ضمن
الأوملبياد اخلا�ص الألعاب العاملية �أبوظبي 2019

يف �إطار �سعيها �إىل خلق جو من االندماج ومتا�سك املجتمع من
خالل الألعاب الريا�ضية ،والرتحيب بكل �شخ�ص بغ�ض النظر
عن قدراته ،فقد حر�صت حكومة دولة الإمارات على �أن حتدد
دورة الأوملبياد اخلا�ص الألعاب العاملية �أبوظبي  2019معايري
اال�ستدامة .وعلى هذا النحو� ،أطلق عدة �شركاء حكوميون ،مبا
يف ذلك وزارة التغري املناخي والبيئة ودائرة الطاقة يف �أبوظبي،
العديد من املبادرات الداعمة ال�ستخدام الطاقة النظيفة
وخف�ض االنبعاثات الكربونية خالل الأوملبياد اخلا�ص الألعاب
العاملية �أبوظبي  .2019وا�شتملت هذه املبادرات على مبادرة
"الطاقة النظيفة ..وقود امل�ستقبل" ومبادرة "طاقة م�ستدامة يف
موقع احلدث" ومبادرة "طاقة الأوملبياد".
وكانت دائرة الطاقة ب�أبوظبي قد �أطلقت مبادرة "الطاقة
النظيفة ..وقود امل�ستقبل" طوال مدة �إقامة الأوملبياد اخلا�ص
الألعاب العاملية "�أبوظبي  "2019يف الفرتة بني  21-14مار�س،
وت�ضمنت املبادرة تخ�صي�ص �أ�سطول من ال�سيارات الكهربائية
�إ�ضافة �إىل حافلة �صديقة للبيئة لنقل امل�شاركني والالعبني
واجلمهور بني مقرات �إقامة الألعاب يف كل من مدينة زايد
الريا�ضية ومركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض .وقطعت ال�سيارات
الكهربائية م�سافة بلغت  5,652كيلومرتا وهو ما يعادل زراعة 23
�شجرة وخف�ض  1778كجم من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون.
كما ت�ؤكد مبادرة "الطاقة النظيفة ..وقود امل�ستقبل" على موقف
�أبوظبي ك�شريك ف ّعال يف اجلهود العاملية الرامية �إىل تر�شيد
ا�ستهالك املوارد الطبيعية ،وخف�ض االنبعاثات الكربونية،
واحلد من �آثار التلوث على البيئة وال�صحة العامة .كما عك�ست
التزام دولة الإمارات بتبني تقنيات وحلول متقدمة ت�ساعد يف
احلفاظ على الطاقة .وت�أمل دائرة الطاقة �أن يقوم الأفراد
وال�شركات على امل�ستوى العاملي بتبني هذه احللول و�أن ي�ؤدوا
دورهم يف حت�سني جودة احلياة.
ودعم ًا �إ�ضايف لال�ستدامة يف دورة الألعاب الأوليمبية العاملية
اخلا�صة التي �أقيمت يف �أبو ظبي عام  ،2019وقعت وزارة التغري
املناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع اللجنة املنظمة للأوملبياد
اخلا�ص الألعاب العاملية �أبوظبي  ،2019لإطالق مبادرة بيئية
جمتمعية م�شرتكة لتعوي�ض معدل الب�صمة الكربونية الناجمة
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عن ا�ست�ضافة الألعاب االوليمبية يف �أبوظبي .و�شملت االتفاقية
مذكرة تفاهم لزراعة اال�شجار املحلية ملعادلة الكربون املنبعث
خالل االلعاب االوملبية اخلا�صة ،متا�شي ًا مع الأهداف التي
حددها املجل�س الأعلى للطاقة يف دولة الإمارات يف يونيو
 2018للق�ضاء على  11مليون طن من انبعاثات الكربون املحلية
بحلول عام  .2021وقع االتفاقية معايل الدكتور عبداهلل بلحيف
النعيمي ،وزير التغري املناخي والبيئة ،ومعايل حممد عبداهلل
اجلنيبي رئي�س اللجنة املنظمة للأوملبياد اخلا�ص الألعاب
العاملية �أبوظبي .2019
"تهدف مبادرة "الطاقة النظيفة ..وقود امل�ستقبل" �إىل
ت�سليط ال�ضوء على �أهمية الطاقة النظيفة واتباع �أمناط
احلياة امل�ستدامة وت�شجيع اجلمهور على تبني حلول
التنقل الأخ�ضر ال�صديقة للبيئة والتي تقلل االنبعاثات
الكربونية وحتافظ على البيئة ومواردها الطبيعية
وت�سهم ب�شكل كبري يف حت�سني جودة احلياة .كما �أنها
ت�سهم يف احلد من التلوث ال�سمعي وال�ضو�ضاء الذي
ت�سببه املركبات التي تعمل بالوقود التقليدي مبا ين�سجم
مع ر�ؤية القيادة الر�شيدة وم�ستهدفات مئوية الإمارات
 2071ور�ؤية �أبوظبي  2030لإيجاد بيئة م�ستدامة
وحت�سني جودة الهواء واحلد من ت�أثري التغري املناخي".
�سعادة حممد جمعة بن جر�ش الفال�سي
وكيل دائرة الطاقة ب�أبوظبي

مبادرة حتويل النفايات �إىل م�صادر للطاقة يف
ر�أ�س اخليمة

للحد من �أثر النفايات على البيئة و�صحة الإن�سان ،نفذت
خمتلف الإمارات م�شاريع حتويل النفايات �إىل طاقة لدعم
حملة االقت�صاد الدائري التي �أطلقتها وزارة التغري املناخي
والبيئة ،والتي تق�ضي ب�أنه يتعني على م�صانع الإ�سمنت التي
تعمل ب�إحراق الفحم ا�ستخدام النفايات البلدية ال�صلبة
املحلية لتلبية ما ال يقل عن  %10من احتياجاتها من الطاقة
بحلول عام  .2020وكانت م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة لإدارة النفايات
من �ضمن الذين ا�ستجابوا لدعوة الوزارة ،حيث ركزت بلدية
ر�أ�س اخليمة على اال�ستفادة الق�صوى من امل�صادر الطبيعية
للنفايات مثل خملفات احليوانات ،وبد�أت مبادرة حتويل
النفايات �إىل طاقة من خملفات اجلمال يف .2018
ومبا �أن ر�أ�س اخليمة حتتوي على ما يقرب من  9,000جمل
تنتج حوايل  50طن ًا من املخلفات يومي ًا ،ف�إن لديها الكثري من
خملفات اجلمال التي ي�ستخدمها املزارعون تقليدي ًا ك�أ�سمدة.
كما �أدى ازدهار �صناعة �سباق اجلمال يف جميع �أنحاء الدولة
�إىل فائ�ض يف خملفات اجلمال يف ر�أ�س اخليمة .فبد ًال من

التخل�ص من املخلفات الفائ�ضة ،عملت م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة
لإدارة النفايات التابعة لإدارة الأ�شغال واخلدمات العامة يف
ر�أ�س اخليمة على ربط �صناعة اجلمال ب�صناعة الإ�سمنت،
مما �أدى �إىل خف�ض االنبعاثات الكربونية ودعم الهدف
املركزي لالقت�صاد الدائري ،والذي يتمثل يف خف�ض النفايات
واال�ستفادة الق�صوى من املوارد املتاحة.
وبحلول مايو  ،2019و ّفر  6,000جمل يف ر�أ�س اخليمة �أكرث من
 10,000طن من املخلفات ل�شركة �إ�سمنت اخلليج مبنطقة خور
خوير ،حيث قام م�صنع الإ�سمنت بتحويل خملفات اجلمال �إىل
وقود للم�ساعدة يف توليد الكهرباء .وت�شري التقديرات احلالية
�إىل �أن خملفات اجلمال تعادل ما بني ثمانية �إىل ع�شرة باملائة
من الفحم امل�ستخدم يف م�صنع الإ�سمنت ،مما ينتج عنه
تخفي�ض ما يقدر بنحو  18,000طن من االنبعاثات الكربونية.
وتعتزم م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة لإدارة النفايات تو�سيع امل�شروع
بعد جناحه يف �شركة �إ�سمنت اخلليج ،حيث يوجد  14م�صنع ًا
للإ�سمنت يف دولة الإمارات ،يقع �ستة منها يف ر�أ�س اخليمة.
و�سوف ي�ساهم ذلك التو�سع يف تقليل حرق الفحم يف الإمارات
ال�شمالية ،والذي يقدر حالي ًا بنحو  13,000طن يومي ًا.
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اال�ستخدام امل�ستدام للطاقة واملوارد املائية من خالل
نظام العدادات الذكية يف ال�شارقة ودبي

ت�سعى اجلهات امل�سئولة عن �إدارة املرافق يف دولة الإمارات �إىل
تطبيق نظام العدادات الذكية لإدارة �إمدادات الطاقة واملياه،
حيث ت�سمح العدادات الذكية لتلك اجلهات ب�ضمان �إدارة
�أف�ضل النقطاعات التيار و�إعادته مرة �أخرى وال�سيما يف حاالت
الذروة .يف يناير � 2018أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)
عن �أنها ت�ستهدف تركيب  1,2مليون عداد مياه ذكي بحلول عام
 .2020كما �أعلنت الهيئة يف �أكتوبر  2018عن مبادرتها لرتكيب
 270,000عداد ذكي جديد يف خمتلف �أرجاء دبي �ضمن املرحلة
الثالثة من مبادرتها للتطبيقات الذكية عرب ال�شبكة والعدادات
الذكية والتي تدعم مبادرة دبي الذكية .كما تتيح مبادرة ال�شبكة
والعدادات الذكية يف دبي مراقبة اال�ستهالك بفاعلية.

كما انتهت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة (�سيوا) من تركيب
 48,000عداد ذكي يف خمتلف �أنحاء الإمارة يف �شهر �أبريل
وذلك بغر�ض تقليل الفاقد و�ضمان حتقيق ا�ستهالك �أكرث فاعلية
للطاقة فيما بني املقيمني فيها .بجانب ما مت من تركيب للعدادات
الذكية ف�إن الهيئة تنفذ �أي�ضا حمالت للمحافظة على كفاءة
الطاقة ب�صورة منتظمة حلث العائالت على تقليل ا�ستخدام
الطاقة يف املنازل خالل ف�صل ال�صيف خالل الفرتة من 2:30م
�إىل 3:30م ويف فرتة الذروة يف ا�ستهالك الطاقة .ففي عام 2017
حققت هذه املبادرة وفورات يف الطاقة بلغت  40ميجاوات والتي
تكفي لتزويد ما ي�صل �إىل  2,000منزل بالطاقة يف الإمارات
ح�سب املعدل اليومي .عالوة على ذلك ،فلدى بلدية دبي مبادرة
م�شابهة حتت ا�سم "حملة �صيف بدون �أحمال يف وقت الذروة".

دعم االقت�صاد منخف�ض االنبعاثات الكربونية من
خالل قرو�ض ال�سيارات اخل�ضراء من بنك الفجرية
الوطني وتقدمي �سيارات كهربائية يف عجمان ودبي

تعد الأمناط امل�ستدامة لال�ستهالك والإنتاج �أمرا �ضروريا لي�س
فقط لإيجاد جمتمع منخف�ض االنبعاثات الكربونية ولكنها تعترب
�أي�ضا لبنة �أ�سا�سية بالغة الأهمية لبناء حياة خ�ضراء �أكرث مراعاة
للبيئة .هناك العديد من املبادرات املطبقة داخل دولة الإمارات
فيما يتعلق بالنقل والتي تدعم التحول نحو اقت�صاد منخف�ض
االنبعاثات الكربونية ونحو منط حياة �أكرث مراعاة للبيئة.
كما ت�ساعد تلك املبادرات على �إيجاد �سوق ملنتجات م�ستدامة
و�صديقة للمناخ مبا ي�ؤدي �إىل تقليل التلوث البيئي.

خالل الفرتة من عام � 2017إىل  ،2018بد�أت بلديتا عجمان
ودبي حملة قوية للتحول نحو ا�ستخدام املركبات الكهربائية
والهجينة .عالوة على ذلك ،ففي دي�سمرب � 2018أطلقت هيئة
الطرق واملوا�صالت بدبي �أول ع ّبارة هجينة م�صنوعة من
اخل�شب ب�شكل تقليدي لنقل اجلمهور يف املقام الأول على امتداد
املمرات املائية يف دبي .وتبلغ �سعة العبارة الهجينة  20راكب ًا وهي
مزودة مبحرك كهربائي بقوة  20كيلو وات مع وزن �أقل بف�ضل
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة واملتطورة .عالوة على ذلك،
ف�إن هذه العبارة جمهزة بعدد  26بطارية بلورية من الر�صا�ص
و�ألواح لتوليد الطاقة ال�شم�سية مع مولد احتياطي لإعادة �شحن
البطاريات عند انخفا�ض م�ستوى الطاقة .بناء على ذلك ،فق
خف�ضت تلك العبارة الهجينة يف ظل ما تتمتع به من مزايا من
ا�ستهالك الوقود مبا ن�سبته  %172مبا حقق وفرا بن�سبة %134
تقريبا يف تكلفة الوقود.

"تندرج حملة " ( "E-Sayyaraال�سيارة الكهربائية) �ضمن �أهداف ا�سرتاتيجية دبي
للتنقل الأخ�ضر  ،2030ومبا يتما�شى مع ر�ؤية الإمارات  ،2021وخطة دبي ،2021
والتي تدعم جهود �إمارة دبي يف تعزيز اال�ستدامة ،وجودة الهواء وكفاءة الوقود".
معايل �سعيد حممد الطاير
نائب رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي والرئي�س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياد دبي

النظيفة بهدف حتويل ما ن�سبته  %50من �أ�سطولها �إىل �سيارات
هجينة بحلول  2021وت�شغيل � 50سيارة ليموزين تعمل بالكهرباء
يف مطار دبي الدويل.
و�أطلقت بلدية عجمان مبادرة تعزز فيها � ً
أي�ضا ا�ستخدام
ال�سيارات الهجينة ال�صديقة للبيئة .ففي دي�سمرب � ،2017أطلقت
�إدارة الزراعة واحلدائق العامة بدائرة البلدية والتخطيط
بعجمان املركبات هجينة �صديقة للبيئة بهدف اال�ستفادة
من الطاقة البديلة يف حماية البيئة .تعك�س املبادرة الهدف
اال�سرتاتيجي الذي اعتمده جمل�س ال�سعادة والإيجابية يف
عجمان لتوفري الطاقة املتجددة النظيفة يف املرافق العامة من
�أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة.
و�سع ًيا نحو �ضمان امتالك املقيمني بالإمارات املقدرة املالية
لدعم مبادرات ال�سيارات الكهربائية يف خمتلف الإمارات ،وفر

بنك الفجرية الوطني قر�ض ال�سيارات الأخ�ضر يف يوليو .2018
ويتما�شى هذا القر�ض مع تعهد بنك الفجرية الوطني بدعم حتول
دولة الإمارات العربية املتحدة �إىل اقت�صاد منخف�ض االنبعاثات
الكربونية كجزء من ر�ؤية الإمارات  .2021جنب ًا �إىل جنب مع
مبادرة "احلفاظ على البيئة" ،ي�ستقطب بنك الفجرية الوطني
اهتمام �سكان الإمارات نحو ال�سيارات الهجينة والكهربائية من
خالل جعل متويل ال�سيارة �أكرث �سهولة .وب�صفته �أحد املوقعني
على �إعالن دبي ب�ش�أن التمويل امل�ستدام منذ عام  2017لدعم
امل�شاريع ال�صديقة للبيئة ،يوا�صل بنك الفجرية الوطني تدعيم
مكانته ك�شريك مايل مكر�س لتلبية احتياجات عمالئه املتغرية
مع تعزيزها لال�ستثمار يف �إيجاد حلول �صديقة للبيئة .وي�ستفيد
من قر�ض ال�سيارات الأخ�ضر العمالء من املواطنني واملقيمني يف
الإمارات الذين يفوق عمرهم � 18سنة.

عالوة على ذلك ،ففي عام � 2018أطلق املجل�س الأعلى للطاقة
ب�إمارة دبي حملة " ( "E-Sayyaraال�سيارة الكهربائية) بدعم من
احلكومة والتي ت�ستهدف زيادة ا�ستخدام ال�سيارات الكهربائية
من طرف القطاع اخلا�ص واملقيمني يف الإمارة على طرقات دبي.
وتهدف املبادرة �إىل ت�شجيع �سكان �إمارة دبي على االن�ضمام �إىل
مبادرة القيادة النظيفة .ودعما ملبادرة "ال�سيارة الكهربائية"،
فقد قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي عر�ضا مل�ستخدمي ال�سيارات
الكهربائية امل�سجلة ل�شحن مركباتهم جمانا من خالل حمطات
ال�شحن اخل�ضراء التابعة للهيئة ،والتي �شهدت زيادة يف �شهر
�أكتوبر  2018بواقع  100حمطة خ�ضراء �إ�ضافية ل�شحن ال�سيارات
الكهربائية .كما دعمت هيئة الطرق واملوا�صالت مبادرة القيادة
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الإدارة امل�ستدامة للنفايات من خالل �إعادة ت�أهيل
مكبات النفايات يف �أم القيوين و�إعادة التدوير يف
ر�أ�س اخليمة

رغب ًة يف حتقيق الهدف املتمثل يف معاجلة  75يف املائة من
النفايات البلدية ال�صلبة يف جميع �أنحاء دولة الإمارات
العربية املتحدة ،تنفذ وزارة التغري املناخي والبيئة نهج ًا
ً
�شامل لتح�سني قدرة وكفاءة املرافق املعنية ب�إدارة النفايات
يف الإمارات العربية املتحدة .فقد قامت الوزارة يف �أكتوبر
 2018بتوقيع عقد مع �شركة �إي تي �إت�ش بي �إي للمقاوالت لبدء
�إعادة ت�أهيل
مكبات النفايات يف �أم القيوين .وتتخ�ص�ص �شركة �إي تي �إت�ش
بي �إي للمقاوالت يف تطبيق املناهج املتكاملة يف الأ�شغال العامة
والطاقة الهيدروليكية وقطاع البيئة.
وت�أتي هذه املبادرة يف �إطار مهام الوزارة بتنفيذ �إدارة
م�ستدامة ومتكاملة للنفايات يف خمتلف �أنحاء الإمارات
العربية املتحدة .وي�شمل م�شروع �إعادة ت�أهيل مكب النفايات
�أعمال التجهيز والتجريف والتغطية للنفايات ،و�إن�شاء بركة
جتفيف للمياه العادمة ال�صناعية ،و�إن�شاء خلية طمر هند�سية
للنفايات اخلطرة ال�صلبة.
ال ي�شكل �إعادة تدوير املوارد �أو �إعادة ا�ستخدامها جزء ًا هام ًا
من نظام �إدارة النفايات امل�ستدامة فح�سب ،ولكنه �أي�ضا
عن�صرا ال يتجز�أ من اال�ستدامة .تدعم عملية �إعادة التدوير

تقليل النفايات على البيئة ،كما �أنها تخفف ال�ضغط على
املوارد الطبيعية .ولهذه الأ�سباب بالذات� ،أطلقت م�ؤ�س�سة ر�أ�س
اخليمة لإدارة النفايات برناجم ًا مبتكر ًا لإعادة التدوير يف
عام � 2017أطلقت عليه ا�سم "�إمارتي...بيتي" ،لت�شجيع �سكان
ر�أ�س اخليمة وكذلك املدار�س املحلية واملنظمات احلكومية
وال�شركات على اال�ستفادة من تقنية �إدارة النفايات من
خالل ف�صل خمتلف �أنواع النفايات قبل و�ضعها يف احلاويات
اخلا�صة.
ويهدف برنامج �إعادة التدوير �إىل ت�شجيع ال�سكان على ف�صل
النفايات الغذائية عن املواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير.
وقامت م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة لإدارة النفايات ب�إعادة ا�ستخدام
حاويات ال�شحن كمراكز ملعاجلة النفايات الغذائية .وقامت
امل�ؤ�س�سة بتجهيز احلاويات وحتويلها �إىل مراكز ملعاجلة بقايا
الطعام غري القابلة لال�ستهالك �إىل �سماد ع�ضوي لال�ستفادة
منه يف عمليات الزراعة ،لإبراز كيف ميكن ا�ستخدام النفايات
الغذائية بكفاءة كبرية للم�ساهمة ب�صورة �إيجابية جتاه البيئة.
ومن خالل برنامج "�إمارتي...بيتي"� ،ستتمكن م�ؤ�س�سة ر�أ�س
اخليمة لإدارة النفايات من تقليل حجم النفايات البلدية
ال�صلبة بن�سبة  75يف املائة بحلول عام  2021لأن الربنامج
يحول كمية كبرية من النفايات وخا�صة البال�ستيك من
مكبات النفايات ،مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض االنبعاثات ال�سامة
والب�صمة الكربونية.

"تتعر�ض مكبات النفايات ل�ضغط �شديد لكي ت�ستوعب الكميات املتزايدة الناجتة
عن الزيادة امل�ستمرة يف عدد ال�سكان والن�شاط ال�صناعي .الأمر الذي ي�ستدعي
معاجلة �سريعة لهذه التحديات ،و�إال �ست�شكل تلك التحديات يف �إدارة النفايات
خطر ًا كبري ًا على البيئة واملجتمع ككل"
معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي
وزير التغري املناخي والبيئة
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الفصل الثالث :التعاون
الدولي من أجل التحول
لالقتصاد األخضر
يف حني تعمل دولة الإمارات العربية املتحدة على �ضمان
التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر داخل حدودها ،ف�إنها تظل
ملتزمة بالطموحات العاملية والإقليمية من �أجل م�ستقبل مرن
وم�ستدام .ومن خالل امل�شاركة يف مفاو�ضات دولية متعددة
الأطراف� ،شاركت الإمارات العربية املتحدة �أي�ض ًا يف حوارات
وم�شاركات خمتلفة لتحفيز التعاون يف جمال تبادل البيانات
واملعرفة ،وتنمية القدرات ،وبناء التحالفات اخل�ضراء .كما
كانت الإمارات العربية املتحدة مبثابة املن�صة العاملية للعديد
من التجمعات العاملية رفيعة امل�ستوى التي تدعم اال�ستدامة.
اجتماع أبوظبي للمناخ التحضيري لقمة األمم
المتحدة لتغير المناخ 2019

ا�ست�ضافت دولة الإمارات العربية املتحدة ،بالتعاون مع الأمم
املتحدة ،اجتماع املناخ رفيع امل�ستوى يف �أبوظبي خالل الفرتة
من  30يونيو �إىل  1يوليو  .2019وكان اجتماع �أبوظبي للمناخ
مبثابة خطوة حت�ضريية لقمة الأمم املتحدة لتغري املناخ
لعام  ،2019حيث اجتمع الزعماء ال�سيا�سيون وخرباء التغري
املناخي ور�ؤ�ساء ال�شركات العاملية يف نيويورك يف �سبتمرب
 2019من �أجل تطوير حلول طموحة للمناخ .ويف نيويورك،
�أعربت الإمارات العربية املتحدة عن دعمها امل�ستمر للقمة
و�أعربت عن �شرفها با�ست�ضافة اجتماع املناخ يف �أبوظبي،
والذي �ساعد يف التح�ضري لقمة العمل املناخي التي دعا لها
الأمني العام للأمم املتحدة يف عام .2019
و�ضم اجتماع �أبوظبي للمناخ الوزراء وامل�س�ؤولني احلكوميني
وال�شركات ومنظمات املجتمع املدين وال�سلطات املحلية وممثلي
ال�شباب ومنظومة الأمم املتحدة بهدف رئي�سي يتمثل يف تقييم
التقدم املحرز يف العمل املناخي العاملي .وخالل جل�سة "اجتماع
القادة حول حتول قطاع الطاقة" ،والتي ناق�شت املحركات
االقت�صادية وال�سيا�سية الالزمة للتحول يف قطاع الطاقة واحلد
من االنبعاثات الغازية امل�سببة لالنحبا�س احلراري العاملي� ،أكد
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معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي ،وزير التغري املناخي
والبيئة يف الإمارات العربية املتحدة ،على �أهمية ا�ستخدام
م�صادر الطاقة املتجددة وم�صادر الطاقة امل�ستدامة .و�أعلن
معاليه عن تعهد دولة الإمارات ب�إطالق م�شروع طاقة �شم�سية
بقدرة  2جيجاوات مبنطقة الظفرة يف �أبوظبي.
ومن �ضمن فعالياته املميزة� ،شهد اجتماع �أبوظبي للمناخ
جل�ستني للرتكيز على الدور العاملي لل�شباب يف العمل من �أجل
املناخ .وكانت الأوىل جل�سة حوار لل�شباب ،والتي وفرت منرب ًا
لوفود خمتارة من ال�شباب لإجراء حوار ومناق�شات مبا�شرة مع
الأمني العام للأمم املتحدة واملتحدثني الرئي�سيني يف االجتماع،
مبا يف ذلك معايل �شما املزروعي ،وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
يف الإمارات العربية املتحدة ،و�سعادة جاياثما ويكراماناياكي،
مبعوث الأمني العام للأمم املتحدة لل�شباب .كما �شارك مندوبو
ال�شباب �أي�ضا يف جميع اجتماعات الطاولة امل�ستديرة بو�صفهم
ممثلني يتمتعون بامتيازات التحدث .وقد مهدت م�شاركة
ال�شباب يف اجتماعات الطاولة امل�ستديرة الطريق لعقد اجلل�سة
الثانية لل�شباب التي اتخذت �شكل التغذية الراجعة ،الفر�صة
لوفود ال�شباب الدوليني لتوجيه تعليقاتهم ب�ش�أن ق�ضايا املناخ
الرئي�سية التي ناق�شها اجتماع �أبوظبي للمناخ �إىل �أمينة
حممد ،نائب الأمني العام للأمم املتحدة ،وكذلك �إىل ر�ؤ�ساء
اجتماعات الطاولة امل�ستديرة الأخرى.
وركز املتحدثون يف اجتماع �أبوظبي للمناخ على �سل�سلة من
التو�صيات الرئي�سية التي اعتقدوا �أنها �ضرورية �إذا كان
للمجتمع العاملي �أن يلبي هدف العمل املناخي املن�شود .ويف
اجتماعات الطاولة امل�ستديرة للقادة� ،أو�صى الوزراء بتعزيز
التعاون مع القطاع اخلا�ص لتو�سيع نطاق العمل .كما تبنى
القادة اي�ضا و�ضع �سيا�سات وطنية طموحة لدعم التحول
العادل يف قطاع الطاقة ،وكيف ي�ستطيع القطاع اخلا�ص دعم
ذلك ،وخا�صة يف قطاعات ال�صناعات الثقيلة ،وذلك من
خالل م�صادر الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ،مبا يف ذلك
دور االبتكار ،والتقنيات احلديثة ،والبحث والتطوير .و�شملت
التو�صيات الرئي�سية الأخرى �إ�شراك ال�شباب من جميع �أنحاء
العامل ك�أحد �أهم العوامل املحفزة التي ميكن االعتماد عليها
يف تعزيز جهود العمل من �أجل املناخ وت�سليط ال�ضوء على
الآثار ال�صحية للتغري املناخي.
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التحالف الدولي للتنمية الخضراء :مبادرة الحزام

والطريق

ت�ضطلع دولة الإمارات العربية املتحدة بدور رئي�سي يف تنفيذ
مبادرة احلزام والطريق ،التي ُت َعد حالي ًا �أكرب ا�ستثمار يف
البنية التحتية على م�ستوى العامل بهدف ربط  115دولة من
خالل النقل والطاقة والبنية التحتية لالت�صاالت ،والقدرة
ال�صناعية ،وبناء القدرات الفنية� .أثناء زيارة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة حاكم
دبي� ،إىل ال�صني يف �أبريل � ،2019أعلن عن ا�ستثمار الإمارات
العربية املتحدة بقيمة  3.4مليار دوالر �أمريكي مبادرة احلزام
والطريق يف دبي .ويف يوليو  ،2019وعلى هام�ش الزيارة
الر�سمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يف
دولة الإمارات �إىل ال�صني� ،أكد �سموه جمددا على �أن مبادرة
احلزام والطرق ال تفيد البلدين اقت�صاديا فح�سب ،بل �إنها
�أي�ضا متثل مثاال �إيجابيا على التعاون الثنائي.
وللمزيد من الدعم ملبادرة احلزام والطريق ،وافق جمل�س
الوزراء يف دولة الإمارات على االن�ضمام �إىل التحالف الدويل
للتنمية اخل�ضراء يف يونيو  .2019وب�صفته �شبكة دولية �شاملة
وطوعية ،ي�ضم التحالف �أكرث من  100م�ؤ�س�سة دولية �شريكة،
ويقوم ب�إدراج اعتبارات التنمية امل�ستدامة يف الت�صميم
والتنفيذ والتطبيق طويل الأجل مل�شاريع البنية التحتية .كما
يقدم التحالف الدويل للتنمية اخل�ضراء �أي�ض ًا منرب ًا للحوار
ال�سيا�سي والتوا�صل ،وكذلك لتبادل البيانات واملعلومات
الأخرى حول احلفاظ على البيئة وحمايتها ومنع التلوث

والتخفيف من حدته .وتدعم الإمارات التحالف من خالل
حوارات ال�سيا�سة اخل�ضراء والتبادل التجاري والثقايف.
االجتماع عالي المستوى بشأن المناخ والتنمية

المستدامة للجميع

يف مار�س  ،2019دعت ماريا فرناندا �إ�سبينوزا ،رئي�سة اجلمعية
العامة للأمم املتحدة للدورة الثالثة وال�سبعني ،كبار املمثلني
وامل�س�ؤولني من احلكومات واملنظمات الدولية يف مدينة نيويورك
ملعاجلة م�س�ألة حماية املناخ العاملي ملنفعة �أجيال الب�شرية احلالية
واملقبلة يف �إطار الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية والبيئية خلطة
التنمية امل�ستدامة لعام .2030
و�شارك معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي ،وزير التغري
املناخي والبيئة لدولة الإمارات العربية املتحدة يف هذا االجتماع
عايل امل�ستوى .وعلى هام�ش االجتماع ،ان�ضم معايل الدكتور
الزيودي �إىل جل�سة نقا�ش بعنوان "الت�آزر بني �أجندة املناخ
والتنمية امل�ستدامة" حيث �سلط ال�ضوء على �إن دولة الإمارات
�أن�ش�أت جلنة وطنية متخ�ص�صة معنية بالعمل على �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،وتركز على توحيد اجلهود املبذولة حملي ًا
ودولي ًا يف هذا املجال بهدف دفع وترية حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة و�إدراجها وربطها بكافة خطط وا�سرتاتيجيات الدولة.
عالوة على ذلك� ،أ�شار معايل الدكتور الزيودي �إىل �أن دولة
الإمارات �أ�س�ست جمموعة من جمال�س �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،والتي �شكلت �شبكة رائدة من �صناع القرار

"�سوف ت�صبح الإمارات العربية املتحدة ل�ؤل�ؤة المعة على طول مبادرة احلزام
والطريق .تتمتع [الإمارات العربية املتحدة] مبوقع متميز ،وطاقة وموارد وفرية،
واقت�صاد �سلمي وم�ستقر� ،إ�ضافة لكونها حمور ًا للتجارة واالقت�صاد واملال وال�شحن
يف ال�شرق الأو�سط ومنطقة اخلليج"
معايل وانغ يي
وزير خارجية ال�صني
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يف القطاع احلكومي واملنظمات الدولية والقطاع اخلا�ص
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية وال�شباب ،تعمل على تعزيز االبتكار
يف كافة املجاالت الداعمة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
وم�شاركتها ومناق�شة �آليات تنفيذها على امل�ستويني املحلي
والعاملي.
الدورة الرابعة لجمعية األمم المتحدة للبيئة

جددت الإمارات العربية املتحدة دعوتها للعمل الدويل اجلماعي
لتعزيز وتعجيل نتائج التنمية امل�ستدامة يف اجتماعات الدورة
الرابعة جلمعية الأمم املتحدة للبيئة التي عقدت يف نريوبي
يف الفرتة من � 11إىل  15مار�س  .2019وحتت �شعار "احللول
املبتكرة للتحديات البيئية واال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني"،
�أكدت دولة الإمارات التزامها مب�س�ؤولية الإنتاج واال�ستهالك.
وملدة ثالث �سنوات متتالية ،احتفلت الإمارات بيوم البيئة
الوطني حتت �شعار "الإنتاج واال�ستهالك امل�ستدامان" لتعزيز
�أمناط الإنتاج واال�ستهالك امل�ستدامة يف الدولة .و�أدت جهود
الإمارات العربية املتحدة يف هذا املجال �إىل تطوير الإطار
التنظيمي للخطة الوطنية للإنتاج واال�ستهالك امل�ستدامة لدولة
الإمارات العربية املتحدة ( ،)2030-2019واال�سرتاتيجية
الوطنية للإدارة املتكاملة للمواد الكيميائية والقانون االحتادي
للإدارة املتكاملة للنفايات.
ودعم ًا لأهداف التنمية امل�ستدامة� ،أعلنت الإمارات العربية
املتحدة يف االجتماعات عن ا�ستعداد الدولة لإطالق �أول
قمر ا�صطناعي نانومرتي يف املنطقة بنهاية العام ،2019
لر�صد وحتليل البيانات البيئية وتوظيفها يف �إيجاد حلول
م�ستدامة لتحديات املناخ والبيئة .وعالوة على ذلك ،وخالل
النقا�شات ،ا�ستعر�ضت الإمارات جتربة الدولة يف خلق وتوفري
�سبل التمويل امل�ستدام لدعم �أجندة الإمارات العربية املتحدة
اخل�ضراء لعام  ،2030والتي ت�شجع على تطوير �صناعات ذات
قيمة م�ضافة مثل الطاقة النظيفة ،وكذلك املباين اخل�ضراء
ومفاهيم املدن امل�ستدامة.
القمة العالمية للمحيطات

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ا�ست�ضافت
دولة الإمارات العربية املتحدة الن�سخة ال�ساد�سة من القمة

العاملية للمحيطات يف الفرتة من � 5إىل  7مار�س  .2019و�ضمت
القمة �أكرث من  500مندوب من بينهم القادة ال�سيا�سيون و�صناع
ال�سيا�سات ور�ؤ�ساء ال�شركات العاملية والعلماء واملنظمات غري
احلكومية ووكاالت متعددة الأطراف من جميع �أنحاء العامل.
من خالل املو�ضوع الرئي�سي "بناء اجل�سور" ،هدفت القمة �إىل
توفري منتدى ملناق�شة �أف�ضل ال�سبل لتحويل االقت�صاد الأزرق
امل�ستدام و�إدارته وت�شجيعه .وت�ضمنت القمة مو�ضوعات تتعلق
بدور التمويل يف �أنظمة الكربون الأزرق وكذلك التكنولوجيا
واالبتكار يف النهو�ض مب�صائد الأ�سماك امل�ستدامة.
وخالل القمة ،ك�شفت وزارة التغيري املناخي والبيئة وهيئة
البيئة�-أبوظبي عن الإطار الوطني لدولة الإمارات العربية
املتحدة مل�صائد الأ�سماك امل�ستدامة  ،2030-2019والذي
يعترب �أول خطة وطنية لإ�صالح م�صائد الأ�سماك .ويهدف
الإطار الوطني �إىل التخفيف من �آثار بع�ض التهديدات مثل
الإفراط يف ال�صيد واحلفاظ على قطاع �صيد م�ستدام بيئي ًا
يف دولة الإمارات وحتقيق التوازن بني النمو االقت�صادي
وامل�س�ؤولية االجتماعية.
كما ا�ست�ضافت القمة حلقة نقا�ش حول "االقت�صاد الأزرق"،
�أكدت �سعادة رزان خليفة املبارك ،الع�ضو املنتدب لهيئة البيئة
– �أبوظبي ،على �أهمية ا�ست�ضافة دولة الإمارات للقمة يف وقت
منا�سب ت�ستعد فيه البالد لتويل رئا�سة منظمة الدول املطلة
على املحيط الهندي ،وهي منظمة حكومية ديناميكية تهدف
�إىل تعزيز التعاون الإقليمي والتنمية امل�ستدامة داخل منطقة
املحيط الهندي ،وت�ضم املنظمة حالي ًا  22دولة ع�ضو بالإ�ضافة
�إىل � 9شركاء حوار.
دافوس  | 2019المنتدى االقتصادي العالمي

يف يناير  ،2019تر�أ�س �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،وفد الإمارات العربية املتحدة �إىل
الدورة التا�سعة والأربعني للمنتدى االقت�صادي العاملي يف
دافو�س� ،سوي�سرا .و�ضم الوفد معايل حممد القرقاوي وزير
�ش�ؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل ومعايل عبيد الطاير وزير
الدولة لل�ش�ؤون املالية ومعايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي،
وزير التغري املناخي والبيئة ال�سابق والذي ي�شغل حالي ًا من�صب
وزير دولة للتجارة اخلارجية ،واملكلف مبلف ا�ستقطاب �أف�ضل
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املواهب والكفاءات يف وزارة االقت�صاد ،وغريهم .و�شارك
وفد الإمارات العربية املتحدة يف العديد من اجلل�سات
واالجتماعات يف �إطار املو�ضوع العام "العوملة يف ع�صر الثورة
ال�صناعية الرابعة :ر�سم مالمح البنية العاملية يف ع�صر الثورة
ال�صناعية الرابعة".
و�شهد املنتدى م�شاركة �إماراتية ن�شطة يف ع�شر جل�سات رئي�سية
تناولت التحديات العاملية الأكرث �إحلاح ًا يف جماالت االقت�صاد
والعلوم املتقدمة والف�ضاء والذكاء اال�صطناعي والبيئة وريادة
الأعمال .ويف املجال البيئي� ،شاركت وزارة التغري املناخي
والبيئة يف فعاليات "من�صة ت�سريع االقت�صاد الدائري" التي
تهدف �إىل دعم القادة يف القطاعني احلكومي واخلا�ص
وحتفيز امل�شاريع التعاونية الرامية �إىل حتقيق انتقال �سل�س
�إىل االقت�صاد الدائري ،مع الرتكيز على احلد من النفايات
الإلكرتونية وتقييم دورة حياة تلك املنتجات .عالوة على ذلك،
�شاركت الوزارة يف ملتقى يدعو �إىل و�ضع �إجراء تعاوين ب�ش�أن
املخلفات البال�ستيكية ،بهدف �إن�شاء جمموعة مركزة م�ؤلفة
من قادة حكوميني ورجال �أعمال وقادة جمتمع مدين من �أجل
مناق�شة �إن�شاء �شراكة عاملية ب�ش�أن املخلفات البال�ستيكية.
المؤتمر الرابع والعشرين لألطراف في اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ | (كوب
)24

تبنى امل�ؤمتر الرابع والع�شرون للأطراف يف اتفاقية الأمم
املتحدة الإطارية ب�ش�أن التغري املناخي (كوب  )24الذي انعقد
يف مدينة كاتوفيت�شي البولندية يف دي�سمرب  2018برنامج عمل
اتفاق باري�س ،والذي ت�ضمن القواعد املتفق عليها لتنفيذ اتفاق
باري�س .و�أكدت نتائج برنامج عمل اتفاق باري�س على �ضرورة
تطبيق املرونة فيما يتعلق بالدول النامية ،ف�ض ًال عن الفوائد
امل�شرتكة للتخفيف الناجتة عن �إجراءات التكيف وخطط
التنويع االقت�صادي ،مما يتما�شى مع موقف الإمارات العربية
املتحدة وجامعة الدول العربية .كما �سلط برنامج عمل اتفاق
باري�س ال�ضوء على احلاجة �إىل قيام الدول املتقدمة بتقدمي
الدعم لبناء القدرات املالية والتقنية �إىل الدول النامية.
وتر�أ�ست وزارة التغري املناخي والبيئة وفد دولة الإمارات
العربية املتحدة امل�شارك يف كوب  ،24والذي ت�ألف من �أكرث
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من  100ع�ضو من احلكومات االحتادية واملحلية وكذلك من
القطاع اخلا�ص وممثلي ال�شباب .وا�ستعر�ض الوفد التزام
الإمارات بالعمل من �أجل املناخ ،و�شارك ب�شكل فعال يف
املفاو�ضات والفعاليات اجلانبية ،التي ت�ضمنت حوار تاالنوا،
وجل�سة �إر�شاد ال�شباب ب�ش�أن املناخ ،والأجندة العاملية للعمل
من �أجل املناخ ،ومنتدى االبتكار امل�ستدام ،واالجتماع الوزاري
جلامعة الدول العربية.
وعلى هام�ش اجتماعات كوب � ،24سلطت وزارة التغري املناخي
والبيئة ال�ضوء �أي�ض ًا على مبادرة "م�شروع املناخ" ،وهي مبادرة
عاملية ت�ستهدف الت�أثري يف حياة  10ماليني �شخ�ص حول
العامل عرب رفع الوعي وم�ساعدتهم على التكيف مع تداعيات
التغري املناخي ،حيث منح م�ؤمتر كوب  24من�صة لوزارة التغري
املناخي والبيئة لإطالق امل�شروع على نطاق دويل.
الشراكة بين اإلمارات العربية المتحدة ودول

منطقة البحر الكاريبي للطاقة المتجددة

ا�ست�ضافت دولة الإمارات العربية املتحدة منتدى التنمية
الإماراتي الكاريبي على هام�ش اجلمعية العامة للوكالة الدولية
للطاقة املتجددة (�أيرينا) .وناق�ش املنتدى تنفيذ م�شاريع
الطاقة النظيفة والتغري املناخي .و�شارك يف املنتدى �أكرث من
 30وزير ًا من  16دولة كاريبية وناق�شوا التعاون بني الإمارات
ودول منطقة البحر الكاريبي.
وخالل املنتدى� ،أكدت دولة الإمارات من جديد على التزامها
بتقدمي منح بقيمة �إجمالية تبلغ  34,5مليون دوالر �أمريكي
لتنفيذ جمموعة من م�شاريع الطاقة املتجددة التي مت ت�صميمها
وفقا ملعايري الفئة اخلام�سة من الأعا�صري يف دول منطقة
البحر الكاريبي .وجاء الإعالن عن هذا االلتزام التمويلي يف
الدورة ال�سنوية الثانية من منتدى بلومربج االقت�صادي العاملي
الذي �أقيم على هام�ش الدورة الـ  73من اجتماعات اجلمعية
العمومية للأمم املتحدة يف نيويورك .وخالل هذا احلدث ،متت
دعوة الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي ،وزير التغري املناخي
والبيئة ال�سابق ،للتحدث يف اجلزء املتعلق بالتغري املناخي
�إىل جانب الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون وكري�ستالينا
جورجيفا ،الرئي�س التنفيذي للبنك الدويل.

وقد و�صلت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية للطاقة املتجددة
�إىل ما يقرب من مليار دوالر منذ عام  .2013وبالإ�ضافة �إىل
�صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة
املتجددة� ،أطلقت دولة الإمارات �أي�ض ًا �صندوق ال�شراكة بني
الإمارات ودول املحيط الهادئ بقيمة  50مليون دوالر �أمريكي
يف عام  .2018ويدعم �صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول
املحيط الهادئ م�شاريع يف  11دولة يف جزر املحيط الهادئ
ويدير ت�سهيالت قرو�ض مي�سرة بقيمة  350مليون دوالر
�أمريكي مع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة "�أيرينا".
منتدى األمم المتحدة العالمي الثاني للبيانات

ا�ست�ضافت دولة الإمارات الن�سخة الثانية من منتدى الأمم
املتحدة العاملي للبيانات  .2018من خالل رعاية الهيئة
االحتادية للتناف�سية والإح�صاء وبدعم من ق�سم الإح�صاء
التابع لإدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية بالأمم املتحدة.
ويهدف املنتدى �إىل جمع �أهم منتجي وم�ستخدمي البيانات
للتعاون و�إطالق مبادرات مبتكرة من �ش�أنها تقدمي بيانات
�أف�ضل عن ال�صحة والهجرة والالجئني والتعليم والدخل
والبيئة وحقوق الإن�سان واجلوانب الأخرى للتنمية امل�ستدامة.
�شارك �أكرث من  2,000خبري بيانات من  100دولة يف خمتلف
جل�سات املنتدى مبا يف ذلك اجلل�سات العامة رفيعة امل�ستوى
حول الهجرة والإح�صاءات ال�صحية.
واختتم املنتدى ب�إطالق �إعالن دبي الداعي �إىل زيادة التمويل
لتح�سني البيانات والإح�صاءات من �أجل التنمية امل�ستدامة.
ي�سعى �إعالن دبي �إىل �إن�شاء �آلية متويل مبتكرة مفتوحة
جلميع �أ�صحاب امل�صلحة ،تهدف �إىل تعبئة كل من ال�صناديق
املحلية والدولية وتفعيل ال�شراكات وفر�ص التمويل لتعزيز
قدرة البيانات الوطنية والنظم الإح�صائية .يتم �إن�شاء �آلية
التمويل بتوجيه من ممثلي النظم الإح�صائية والبيانات
املختلفة واملجتمعات املانحة التي �ستدعم عملية �صنع القرار
ب�ش�أن الطرائق الت�شغيلية وعلى جمع املوارد لتلبية احتياجات
البيانات من �أجل التنفيذ الكامل لأجندة .2030
ويف ختام املنتدى� ،أعرب �سعادة عبد اهلل نا�صر لوتاه ،املدير
العام للهيئة االحتادية للتناف�سية والإح�صاء يف الإمارات
عن �سعادة الدولة ال�ست�ضافة قادة البيانات امل�ؤثرين و�صناع
القرار واخلرباء ،و�أ�شار كذلك �إىل النتائج الإيجابية والثاقبة

للمنتدى .وقال �إن املنتدى خرج بنتائج هامة لتوحيد الر�ؤى
ومتكني الأفراد وامل�ؤ�س�سات واحلكومات من تبني التقنيات
احلديثة وت�سخري البيانات خلدمة �أهداف التنمية امل�ستدامة
حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في
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ا�ست�ضافت حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة ،ممثلة
بوزارة التغري املناخي والبيئة وبرعاية بلدية دبي ،االجتماع
الثالث ع�شر مل�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية رام�سار للأرا�ضي
الرطبة (كوب  )13حتت �شعار "الأرا�ضي الرطبة مل�ستقبل
ح�ضاري وم�ستدام" ،يف ف�ستيفال �سيتي بدبي خالل الفرتة
من � 21إىل � 29أكتوبر  ،2018والتي �سبقها االجتماع اخلام�س
واخلم�سون للجنة الدائمة واالجتماعات الإقليمية.
وكمعاهدة حكومية دولية توفر �إطار ًا لتعزيز اجلهود الوطنية
والتعاون الدويل من �أجل احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة
واال�ستخدام الر�شيد ملواردها� ،أتاحت الدورة الثالثة ع�شرة
مل�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية رام�سار لدولة الإمارات والدول
الأع�ضاء الأخرى الفر�صة للتداول واقرتاح قرارات لتقييم
التناغم املتنامي التفاقية رام�سار مع اتفاقيتني بارزتني منذ
الدورة الثانية ع�شرة مل�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية رام�سار يف
عام  :2015وهما اتفاق باري�س مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ و�أجندة الأمم املتحدة 2030
و�أهداف التنمية امل�ستدامة الـ .17
ودعم ًا لزيادة �أوجه التناغم �ضمن الطموحات املتفق عليها
عاملي ًا ،اقرتحت الإمارات العربية املتحدة عدة قرارات �أقرتها
واعتمدتها الأطراف خالل كوب  .13ويف �إطار �شعار امل�ؤمتر،
قدمت الإمارات قرار ًا يهدف �إىل حماية و�إدارة الأرا�ضي
الرطبة يف مبوجب مبادئ توجيهية حمددة ،من �ش�أنها تعزيز
املرونة يف مواجهة التغري املناخي والأحداث اجلوية املتطرفة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،دعا القرار جميع البلدان �إىل �إ�شراك
خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة ،مبا يف ذلك احلكومات وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية ومراكز البحوث
وامل�ؤ�س�سات التعليمية و�صناعة ال�سياحة وقطاع الرتاث والثقافة
وال�شعوب الأ�صلية واملجتمعات املحلية للم�شاركة يف عملية �صنع
القرار ب�ش�أن ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة.
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وت�ضمن القرار الثاين �أحكام ًا تتعلق بالتنمية احل�ضرية
امل�ستدامة والتغري املناخي والأرا�ضي الرطبة ،ودعوة اجلمعية
العامة للأمم املتحدة لالعرتاف بيوم  2فرباير ،تاريخ اعتماد
اتفاقية رام�سار ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة ،باعتباره اليوم العاملي
للأرا�ضي الرطبة .كما دعمت دولة الإمارات العربية املتحدة
قرار ًا �آخر ًا ب�إدخال اللغة العربية كلغة ر�سمية لالتفاقية� ،إىل
جانب الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية لتعزيز امل�شاركة وزيادة
الوعي وحت�سني تنفيذ االتفاقية للأطراف املتعاقدة الناطقة
باللغة العربية .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سي�ساعد ذلك يف �إ�ضفاء
املزيد من التقدير ملجموعة من �أنواع الأرا�ضي الرطبة املتميزة
مثل الأودية وال�سبخات والواحات يف البلدان العربية.
وعلى هام�ش فعاليات كوب � ،13أعلنت الأمانة العامة لالتفاقية
حممية جبل علي للأرا�ضي الرطبة كموقع معتمد يف قائمة
"رام�سار " للأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية .وتقع
حممية جبل علي البحرية يف املنطقة الواقعة بني جبل علي
ور�أ�س غنتوت ،وتبلغ م�ساحتها نحو  21,85كيلو مرت مربع ،كما
�أن املنطقة ال�شاطئية وال�ساحلية حتت�ضن نظاما بيئيا �صحيا

فيه العديد من املوائل الطبيعية املميزة لبيئة اخلليج العربي
كال�شعاب املرجانية ،و�أ�شجار القرم ،والبحريات ال�شاطئية،
والأع�شاب البحرية وحمار الل�ؤل�ؤ ،وت�ؤمن ملج�أ حلوايل 539
نوعا من الأحياء البحرية والنباتات .كما يتواجد نوعني من
ال�سالحف املهددة باالنقرا�ض يف املحمية� ،أحدهما يعتمد على
التنوع يف املوائل الطبيعية للح�صول على الغذاء كال�سلحفاة
اخل�ضراء ،والنوع الثاين هو �سلحفاة منقار ال�صقر� .أن�شئت
حممية جبل علي البحرية يف عام  ،1998وتتميز بكونها واحدة
من املواقع البحرية ذات الأهمية البيولوجية املحددة وفقا
ملعاهدة التنوع البيولوجي.
وخرج م�ؤمتر كوب  13بقرارات رئي�سية ت�ضمنت خطة مرحلية
وجدول زمني لإدراج اللغة العربية كلغة ر�سمية رابعة يف
االتفاقية ،كما متيزت فعالياته بالنهج التوافقي واملفاو�ضات
ال�سل�سة التي تو�ضح �أنه ميكن للأطراف التو�صل �إىل اتفاق حتى
ب�ش�أن الق�ضايا احل�سا�سة �سيا�سي ًا مثل التعاون ب�ش�أن اال�ستخدام
احلكيم للأرا�ضي الرطبة يف غرب �آ�سيا ،و�إطالق التوقعات
العاملية للأرا�ضي الرطبة التي ت�ؤكد احلاجة امللحة وحجم العمل

الالزم ل�ضمان احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها
احلكيم .ومن هذا املنطلق� ،أكد �سعادة داود الهاجري ،مدير
عام بلدية دبي ،الراعي الرئي�سي مل�ؤمتر كوب � ،13أن امل�ؤمتر
�أتاح لدبي واملدن الأخرى يف العامل الفر�صة لأداء دور فعال يف
دعم ق�ضية حماية الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام احلكيم لها
ل�صالح الب�شرية .و�أ�شار املدير العام �إىل �أن ر�ؤية بلدية دبي
تركز على بناء مدينة �سعيدة وم�ستدامة ،وجزء من حتقيق
هذا الهدف هو �ضمان حماية البيئة وا�ستدامتها .وقال �أي�ضا
�أن بلدية دبي تفخر ب�أن لديها الآن موقع رام�سار ثان ذو �أهمية
دولية ،و�أنها �ستوا�صل حماية مناطقها ذات الأهمية البيئية.
االلتزام بالتنمية الخضراء في الجمعية العمومية

واجتماع المجلس للمعهد العالمي للنمو األخضر

�أكدت دولة الإمارات العربية املتحدة التزامها بالتنمية اخل�ضراء
يف اجلمعية العمومية واجتماع املجل�س الذي عقد مبدينة �سيول
يف �أكتوبر 2018؛ حيث �أعلنت وزارة التغري املناخي والبيئة �أن
دولة الإمارات العربية املتحدة �ست�ساهم مببلغ  1,5مليون دوالر
�أمريكي �سنو ًيا من عام � 2019إىل عام  2021لتمويل امل�شاريع
التي ينفذها املعهد العاملي للنمو الأخ�ضر .وخالل االجتماعات،
�أفادت دولة الإمارات �أن جمل�س الوزراء اعتمد اخلطة الوطنية
لتغري املناخ  ،2050والتي تعزز مبادرات التخفيف من حدة تغري
املناخ والتكيف معها يف �إطار واحد متكامل .كجزء من تنفيذ
ً
�شامل ملخاطر املناخ
اخلطة� ،أجرت دولة الإمارات تقيي ًما
يف عام  2018عرب �أربعة قطاعات رئي�سية وحددت املخاطر
املناخية ذات الأولوية التي تتطلب و�ضع تدابري التكيف املنا�سبة،
حيث قدم املعهد العاملي للنمو الأخ�ضر امل�ساعدة الفنية للوزارة
لتطوير اخلطة و�إجراء تقييم خماطر املناخ.
خالل اجلمعية العمومية واجتماع املجل�س للمعهد العاملي
للنمو الأخ�ضر ،عقدت وزارة التغري املناخي والبيئة � ً
أي�ضا عدة
اجتماعات ثنائية لتعزيز التعاون يف الزراعة و�سالمة الأغذية
والتنمية اخل�ضراء و�إعادة تدوير املواد ال�صناعية ،والتقت مع
معايل يل جاي هو ،وزير الزراعة والأغذية وال�ش�ؤون الريفية
يف جمهورية كوريا؛ كما عقدت الوزارة جل�سة مع بان كي مون،
الأمني العام ال�سابق للأمم املتحدة ،والذي ي�شغل �أي�ض ًا من�صب
رئي�س اجلمعية العمومية للمعهد العاملي للنمو الأخ�ضر ورئي�س
املجل�س.
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تسريع التنمية المستدامة من خالل العمل

المناخي وتحويل الطاقة العالمية في أسبوع

أبوظبي لالستدامة

يف �شهر يناير من كل عام ،ت�ست�ضيف دولة الإمارات العربية
املتحدة �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة� ،أحد �أكرب جتمعات
اال�ستدامة يف العامل ،والذي ي�ستقطب وفود ًا من �أكرث من 170
دولة ت�ضم ر�ؤ�ساء الدول والوزراء وقادة الأعمال .ومتحورت
املوا�ضيع الرئي�سية لأ�سبوع اال�ستدامة خالل عامي  2018و
 2019حول ت�سريع التنمية امل�ستدامة من خالل العمل املناخي
والتحول العاملي للطاقة .ودعما لهذه املبادرة ،حتر�ص وزارة
التغري املناخي والبيئة با�ستمرار على امل�شاركة والتعاون مع
منظمي �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة لتعزيز اال�ستدامة خارج
حدود الإمارات.
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ت�ضمنت
ن�سختا عامي  2019و  2018من �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة
مبادرات تركز على ال�شباب وتدعم ق�ضايا الطاقة والتغري
املناخي ،والتنقل يف امل�ستقبل ،والف�ضاء ،والتكنولوجيا
احليوية ،والتكنولوجيا من �أجل اخلري .ومنذ عام  ،2018تدعم
وزارة التغري املناخي والبيئة ملتقى تبادل االبتكارات من �أجل
املناخ (كليك�س) كمبادرة عاملية لتمكني ال�شباب من االبتكار
وامل�ساهمة الفعالة يف حلول اال�ستدامة .ويف عام � 2018أي�ض ًا،
ت�ضمن �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة جل�سة خا�صة لل�شباب بعد
حفل االفتتاح ،بالإ�ضافة �إىل حلقات �شبابية وطالبية ح�صرية
مت تنظيمها بالتعاون مع وزارة �ش�ؤون ال�شباب وبرنامج �سفراء
الطالب.
يعترب ملتقى تبادل االبتكارات من �أجل املناخ (كليك�س) �أحد
�أهم املن�صات �ضمن �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة ،حيث يوفر
بيئة تناف�سية جتمع بني امل�ستثمرين ورواد الأعمال املبتكرين
لتعزيز ال�شراكات واالبتكار .وي�ساعد كليك�س �أي�ض ًا على حتويل
الأفكار املبتكرة �إىل م�شاريع واقعية.
ويف عام  ،2018جنح كليك�س من ا�ستقطاب متويالت بقيمة
 300,000دوالر �أمريكي مل�شاريع الأفراد من رواد الأعمال و
 3,2مليون دوالر �أمريكي للم�شاريع اجلماعية .و�ص ّرحت وزارة
التغري املناخي والبيئة� ،أنه "بنهاية �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة
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عام � ،2018أعرب امل�ستثمرون عن نيتهم ا�ستثمار  17,5مليون
دوالر �أمريكي لتمويل االبتكارات املعرو�ضة خالل العام الأول
على �أن ت�صل هذه اال�ستثمارات �إىل  45,5مليون دوالر �أمريكي
خالل ثالث �سنوات ".وفيما يتعلق بن�سخة  ،2019تلقى ملتقى
كليك�س �أكرث من  811م�شاركة ،بزيادة قدرها  222يف املائة منذ
�إطالقه .واختارت وزارة التغري املناخي والبيئة  48م�شارك ًا،
بزيادة  78يف املائة عن عام  ،2018وت�ضمنت امل�شاركات ت�سع
م�شاركات �إماراتية.
"طاملا كان الرتكيز على ال�شباب و�إ�شراكهم يف
جميع القطاعات جانب ًا هام ًا وحيوي ًا يف الإمارات
العربية املتحدة منذ ت�أ�سي�سها .و�إن �أ�سبوع �أبوظبي
لال�ستدامة يعزز مكانة الدولة القوية يف قطاعات
الطاقة النظيفة واملناخ والبيئة ،وي�سلط ال�ضوء
على جهودها لتطوير الكفاءات املحلية وا�ستقطاب
اخلربات العاملية لإيجاد حلول فعالة لأهم التحديات
التي تواجه املجتمع الدويل".
معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي
وزير التغري املناخي والبيئة
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منتدى التغير المناخي في القمة العالمية
للحكومات

على مدار عامني متتاليني ،ا�ستحوذ التغري املناخي على موقع
ال�صدارة يف القمة العاملية للحكومات يف دبي ،والتي تهدف
�إىل حت�سني حياة النا�س يف جميع �أنحاء العامل من خالل
متكني امل�ؤ�س�سات و�صناع القرار باملعرفة لت�شكيل م�ستقبل
�أف�ضل .وت�ستقطب القمة العاملية للحكومات �أكرث من 4,000
م�شارك من  140دولة ،وهي املنظمة العاملية الوحيدة املكر�سة
لت�شكيل م�ستقبل احلكومات وو�ضع جدول �أعمال للجيل القادم
من احلكومات حول العامل .ويف عامي  2019و  ،2018قدمت
القمة العاملية للحكومات من�صة فريدة لعر�ض وتبادل �أف�ضل
املمار�سات واحللول الذكية للتحديات املتعلقة بالتغري املناخي
التي تواجهها الدول.
و�أقرت الن�سختان الأخريتان من القمة العاملية للحكومات ب�أن
التغري املناخي مي ّثل التحدي الأكرب الذي يحدد �أبعاد القرن
احلادي والع�شرين ،وبنا ًء عليه ،ا�ست�ضافت وزارة التغري املناخي
والبيئة منتدى تغري املناخ على هام�ش القمة العاملية للحكومات.
ويف عامي  2019و  ،2018ركز املنتدى على الروابط املتداخلة
بني املناخ وال�صحة واملناخ واملحيطات على التوايل.
ويف عام  ،2019جمعت وزارة التغري املناخي والبيئة يف دولة
الإمارات العربية املتحدة خرباء ومنا�صرين من منظمة
ال�صحة العاملية ،واملنظمة الدولية للمحافظة على البيئة،
وجامعة هارفارد ،وحتى من هوليوود ،لت�سليط ال�ضوء على
ال�ضرورة امللحة لت�أثريات التغري املناخي على �صحة الإن�سان
وكذلك على الأنواع البحرية .ويف �ضوء الت�أثريات ال�صحية
العاملية الناجمة عن التغري املناخي والتي ت�ؤدي �إىل زيادة يف
نق�ص التغذية ،و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية واجلهاز
التنف�سي ،واحل�سا�سية ،والأمرا�ض املنقولة من احل�شرات
واملياه ،و�ضربات ال�شم�س ،ناق�ش منتدى التغري املناخي كيف
ميكن للحكومات و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين حماية �صحة
الب�شر من خالل العمل املناخي .عالوة على ذلك ،وبالنظر �إىل
�أن �آثار التغري املناخي تتجاوز املخاطر التي تهدد �صحة الإن�سان
ولكنها ت�ؤدي � ً
أي�ضا �إىل �ضرر ال ميكن �إ�صالحه للنظم البيئية،
ت�ضمن املنتدى �أي�ض ًا جل�سة رئي�سية حتت عنوان "التغري املناخي
و�صحة املحيطات".

ويف عام  ،2018عقدت وزارة التغري املناخي والبيئة منتدى
التغري املناخي حتت عنوان "العمل من �أجل املناخ الآن" ،والذي
�شهد �إطالق "م�شروع املناخ" ،الذي يهدف للت�أثري �إيجابيا على
حياة  10ماليني �شخ�ص حول العامل .و�شملت فعاليات منتدى
 2018ثالث جل�سات نقا�شية� ،سلط فيها معايل الدكتور ثاين بن
�أحمد الزيودي ،وزير التغري املناخي والبيئة ،ال�ضوء على العالقة
بني التغريات املناخية والأزمة الإن�سانية واال�ستجابة العاملية.
ويف كلتا الدورتني ،ا�ست�ضافت وزارة التغري املناخي والبيئة
اثنني من �أبرز جنوم هوليوود واملنا�صرين بقوة للعمل من
�أجل املناخ .ففي عام � ،2018شارك روبرت دي نريو جتربته
واهتمامه بجزيرة باربودا ،الدولة التي دمرها �إع�صار �إيرما يف
عام  .2017و�سلط ال�سيد دي نريو ال�ضوء على زيادة الأعا�صري
ال�شديدة يف العقود القليلة املا�ضية وارتباطها بالتغري املناخي،
وحث احلكومات على �إيالء اهتمام �أكرب لهذه الأحداث املناخية
املتطرفة حيث �سيكون لها تداعيات على الأجيال احلالية واملقبلة
خا�صة يف الدول اجلزرية مثل باربودا.

"الب�شر كائنات  ...نحن كائنات ذات �سمات فريدة
وعقول كبرية؛ ومع ذلك ،ف�إننا الكائنات الوحيدة
التي ميكن �أن تدمر الكوكب ب�سلوكياتها؛ نحن ل�سنا
فوق الطبيعة .و�إن اخلدمات املجانية التي تقدمها
الطبيعة مهددة ب�سبب ما نفعله بهذا الكوكب من
خالل التغري املناخي".
هاري�سون فورد
املمثل واخلريي

يف عام  ،2019حتدث هاري�سون فورد ،نائب رئي�س منظمة احلفظ
الدولية ،بجر�أة عن التغري املناخي واحلفاظ على املحيطات يف
القمة العاملية للحكومات .و�أكد ال�سيد فورد على الدور الفريد
الذي ي�ؤديه الب�شر يف مواجهة الآثار الطبيعية والب�شرية للتغري
املناخي على حميطاتنا .وذ ّكر جميع احلا�ضرين يف القمة
العاملية للحكومات �أنه ال يوجد �إن�سان فوق الطبيعة.
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الفصــل الرابع :مؤشــرات
التحــول نحــو االقتصــاد
األخضــر
يتطلب التحول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر م�ؤ�شرات قيا�س
للم�ساعدة يف تتبع التقدم نحو حتقيق الأهداف الرئي�سية؛ قيا�س
الأداء نحو الأهداف اال�سرتاتيجية اخلم�سة للأجندة اخل�ضراء
 2030لدولة الإمارات ،مبا يف ذلك اقت�صاد املعرفة التناف�سي؛
التنمية االجتماعية ونوعية احلياة؛ البيئة امل�ستدامة واملوارد
الطبيعية الثمينة؛ الطاقة النظيفة والتغري املناخي؛ واحلياة
اخل�ضراء واال�ستخدام امل�ستدام للموارد ،يعزز فهم التطورات
الكامنة ،والتقدم ،والفر�ص املحتملة وكذلك املخاطر؛ و�إن
امتالك القدرة على تقييم الأداء نحو اقت�صاد �أكرث اخ�ضرار ًا
يوجه �صياغة ال�سيا�سات العامة وتنفيذ املبادرات ،لي�س فقط
من قبل اجلهات احلكومية ولكن � ً
أي�ضا من قبل القطاع اخلا�ص
واملجتمع املدين.
ولتمكني اتخاذ القرار القائم على الأدلة ب�ش�أن االقت�صاد
الأخ�ضر الذي �سي�ساعد وا�ضعي ال�سيا�سات على و�ضع �أهداف
وا�ضحة ،وتطوير املبادرات املنا�سبة ،ودرا�سة التقدم ،وتقييم
الآثار ،حددت الإمارات  41م�ؤ�ش ًرا رئي�س ًيا للأداء الأخ�ضر
(م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية اخل�ضراء) يف عام  .2015وممثلة
بوزارة التغري املناخي والبيئة ،عززت الإمارات العربية
املتحدة تطوير م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية اخل�ضراء من خالل
دمج االعتبارات البيئية يف منوذج املدخالت-والإنتاجية-
واملخرجات التقليدي .ومتا�شي ًا مع الركائز الثالث للتنمية
امل�ستدامة ،ت�شمل �أبعاد م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية اخل�ضراء
النواحي االقت�صادية والبيئية واالجتماعية.
يقدم هذا الف�صل ب�إيجاز �أحدث النتائج حول م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سية اخل�ضراء ،ويحدد املجاالت التي حققت فيها دولة
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تقدما كب ًريا .كما ي�سلط ال�ضوء
الإمارات العربية املتحدة ً
على التحديات احلالية املتعلقة بامل�ؤ�شرات مثل توفر البيانات.
و�أخ ًريا ،يناق�ش الف�صل اجلوانب التي حتتاج �إىل اهتمام
ل�ضمان التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر بحلول عام .2030
 4-1مؤشرات األداء الرئيسية الخضراء

الطبيعة املتعددة الأبعاد لالقت�صاد الأخ�ضر جتعل من ال�صعب
قيا�سه .ولهذا ال�سبب ،ال توجد حتى الآن جمموعة م�ؤ�شرات
متفق عليها لتقييم التقدم املحرز يف التحول نحو االقت�صاد
الأخ�ضر على امل�ستوى العاملي .وبالنظر �إىل اجلهود العاملية
والوطنية احلالية التي ت�سعى �إىل تقييم التقدم املحرز يف دعم
النمو االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،ت�ستند م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سية اخل�ضراء يف الإمارات العربية املتحدة �إىل م�ؤ�شرات
الأداء الرئي�سية الوطنية لر�ؤية الإمارات  2021وامل�ؤ�شرات
املتعلقة ب�أهداف التنمية امل�ستدامة.
وت�شتمل م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية اخل�ضراء يف الإمارات
العربية املتحدة على  41م�ؤ�ش ًرا مت اختيارها وف ًقا لأبعادها
البيئية واالقت�صادية واالجتماعية ،تنق�سم �إىل  15م�ؤ�شر لكل
منها يف ظل الأبعاد البيئية واالقت�صادية بينما البعد االجتماعي
يحتوي على  11م�ؤ�شر .ولي�س الهدف من هذه امل�ؤ�شرات �أن
تكون نهائية و�شاملة؛ بل هي التدابري احلالية ذات ال�صلة
اللتقاط �أداء االقت�صاد الأخ�ضر يف الإمارات العربية املتحدة.
ومع توفر اخلربات واملزيد من البيانات ،من املهم �إعادة النظر
يف هذه امل�ؤ�شرات وحت�سينها .ومن اجلدير بالذكر �أن الأن�شطة
واملبادرات املختلفة التي تدعم الأجندة اخل�ضراء  2030لدولة
الإمارات ت�ؤثر على خمرجات كل من م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
اخل�ضراء ،والعديد من هذه الأن�شطة والعوامل ذات ال�صلة ال
تخ�ضع مبا�شرة ل�سيطرة احلكومة واجلهات املعنية املحلية.
وبناء عليه ،قد ال ي�ستجيب �أداء االقت�صاد الأخ�ضر لهدف
ا�سرتاتيجي واحد فقط يف �إطار الأجندة اخل�ضراء 2030
لدولة الإمارات ،بل رمبا لأهداف ا�سرتاتيجية متعددة.
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 4-2قياس التحول نحو االقتصاد األخضر

للم�ساعدة يف مراقبة وتقييم نتائج م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
اخل�ضراء ،لكل هدف من الأهداف اال�سرتاتيجية اخلم�سة
يف �إطار الأجندة اخل�ضراء  2030لدولة الإمارات ،ف�إن هناك
م�ؤ�شرات مقابلة ،تت�ضمن م�ؤ�شرات االقت�صاد الأخ�ضر لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،وتهدف �إىل دمج االعتبارات البيئية
يف منوذج املدخالت-الإنتاجية-واملخرجات التقليدي .ومن
خالل ذلك ،يتمكن �صناع ال�سيا�سات وال�صناعات على فهم
ديناميكية العالقة بني االقت�صاد والبيئة ،كما �إنه ميهد الطريق
األهداف االستراتيجية

المؤشرات الرئيسية

وت�شتمل م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية اخل�ضراء يف دولة الإمارات
على امل�ؤ�شرات الرئي�سية وامل�ؤ�شرات املعنية الأخرى ،حيث مي ّثل
امل�ؤ�شر الرئي�سي الهدف اال�سرتاتيجي .والغر�ض من امل�ؤ�شرات
الرئي�سية ،اثنان لكل هدف ا�سرتاتيجي ،هو م�ساعدة �صناع
القرار ،وال �سيما �أع�ضاء جمل�س الإمارات للتغري املناخي
والبيئة ،على �سهولة فهم التقدم العام املحرز للأجندة
اخل�ضراء  2030لدولة الإمارات.
مؤشرات االداء الرئيسية الخضراء المعنية األخرى

.1
اقتصاد المعرفة التنافسي

 :ECO1منو �إجمايل الناجت املحلي (لكل �إمارة)
 :ECO8ال�سيا�سة الوطنية حول التجمعات  :ECO2ن�سبة �إجمايل الناجت املحلي من الواردات غري النفطية
ال�سكنية
 :ECO3ن�سبة �إجمايل الناجت املحلي من ال�صادرات غري النفطية
 :ECO5نفقات البحث والتطوير من �إجمايل الناجت املحلي
� :ECO6صايف تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
 :ECO7م�ؤ�شر �سهولة ممار�سة الأعمال
 :SOC6م�ؤ�شر االبتكار العاملي
 :SOC5عدد براءات االخرتاع الإماراتية
 :SOC7م�ؤ�شر تنظيم وتطوير امل�شاريع العاملية

.2
التنمية االجتماعية وجودة
الحياة

 :ECO12ا�ستهالك املواد من �إجمايل  :SOC1معدل م�شاركة العمالة
 :SOC2معدل التوظيف
الناجت املحلي
 :SOC3معدل التوطني
 :SOC4عدد الوظائف اخل�ضراء
 :SOC10م�ؤ�شر التنمية الب�شرية
 :SOC11م�ؤ�شر ال�سعادة العاملي
 :ENV1معدل ا�ستخراج املواد اجلوفية
 :ENV10عدد اللوائح البيئية
 :ENV9الب�صمة البيئية
 :ENV11عدد املعايري البيئية

.3
البيئة المستدامة والموارد
الطبيعية الثمينة

.4
الطاقة النظيفة والتكيف
مع التغير المناخي

.5
الحياة الخضراء واستخدام
الموارد المستدامة

 :ENV14م�ؤ�شر االداء البيئي

 :ENV7كثافة الكربون للكهرباء
 :ENV14كفاءة انتاج املياه والكهرباء
 :ECO9كثافة الكربون للكهرباء

 :ECO11كثافة الكربون للكهرباء
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لتخطيط �سيا�سات و�أن�شطة االقت�صاد الأخ�ضر وحت�سينها من
خالل حتليل االرتباط بني امل�ؤ�شرات.

 :ENV12ن�سبة املناطق املحمية
 :ENV13االنفاق البيئي
 :ECO4اجمايل الناجت املحلي من الب�ضائع واخلدمات البيئية
 :SOC8معدل الوعي البيئي
 :SOC9معدل ال�سلوك البيئي
 :ENV6ن�سبة الطاقة غري الأحفورية
 :ENV8اجمايل انبعاثات غازات الدفيئة
 :ECO13انبعاثات غازات الدفيئة لكل اجمايل ناجت حملي
 :ENV2ن�صيب الفرد من ا�ستهالك املياه
 :ENV3ن�صيب الفرد من النفايات
 :ENV4معدل ا�سرتداد النفايات
 :ENV5ن�صيب الفرد من ا�ستهالك الطاقة
 :ENV15ن�سبة املركبات اخل�ضراء
 :ECO10توليد النفايات لكل اجمايل ناجت حملي
 :ECO15متو�سط كفاءة وقود املركبات

فيما يلي عر�ض موجز للحالة الراهنة للتحول نحو االقت�صاد
الأخ�ضر ا�ستناد ًا �إىل م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية اخل�ضراء
لكل هدف من الأهداف اال�سرتاتيجية .ومن املهم مالحظة
�أن املعلومات الواردة �أدناه اعتمدت ب�شكل كبري على جودة

البيانات املحلية ،وفقط عندما مل تكن البيانات عالية اجلودة
متاحة حملي ًا ،مت ا�ستخدام معلومات من م�صادر دولية موثوقة
مثل البنك الدويل �أو �إحدى وكاالت الأمم املتحدة يف �إعداد
التقرير املجدول �أدناه حول التقدم املحرز.

 .1اقت�صاد املعرفة التناف�سية
يعترب م�ؤ�شر التناف�سية العاملي الذي يجمعه املنتدى االقت�صادي العاملي ،وم�ؤ�شر االبتكار العاملي الذي تتعاون يف جمعه كل من جامعة
كورنيل ومعهد �إن�سياد واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،مبثابة امل�ؤ�شرات الرئي�سية اخلا�صة بهدف اقت�صاد املعرفة التناف�سية.
ومنذ عام  ،2015حتتفظ الإمارات العربية املتحدة بثبات مبكانتها �ضمن املراكز الثالثني الأوىل مل�ؤ�شر التناف�سية العاملي� .أما
بالن�سبة مل�ؤ�شر االبتكار العاملي ،فقد ارتفعت دولة الإمارات من املرتبة  47عام � 2015إىل املرتبة  36عام  .2019وفيما يتعلق مب�ؤ�شري
التناف�سية واالبتكار العامليني مع ًا ،تعد الإمارات العربية املتحدة هي الأف�ضل �أدا ًء بني الدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربي.
بني عامي  2015و  ،2019حت�سنت �سهولة ممار�سة الأعمال التجارية يف الإمارات العربية املتحدة .وبح�سب البنك الدويل ،املنظمة
التي ت�شرف على م�ؤ�شر �سهولة ممار�سة الأعمال ،فقد ارتفع ترتيب الإمارات مبا يقرب من �سبع نقاط؛ من الثاين والع�شرين يف عام
� ،2015إىل الرتتيب  11الذي حتتله الإمارات الآن بني دول العامل  -متقدمة على العديد من الدول ذات الدخل املرتفع وعلى ب�ضع
نقاط من اململكة املتحدة والواليات املتحدة.
ولتعزيز اقت�صاد املعرفة التناف�سي ،زادت ح�صة البحث والتطوير يف الناجت املحلي الإجمايل لدولة الإمارات العربية املتحدة من
 0.87يف املائة �إىل  0.94يف املائة بني عامي  2015و  ،2018حيث يتمثل الهدف يف زيادة الإنفاق �إىل  1,5يف املائة بحلول عام .2021
ويف العامني املقبلني وبالتزامن مع ا�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو العاملي ،تخطط حكومة الإمارات العربية املتحدة للدفع باجتاه املزيد من
االبتكارات ،نظر ًا �إىل م�سار اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ،التي زادت بنحو خم�س نقاط مئوية بني عامي  2015و .2018

 .2التنمية االجتماعية وجودة احلياة
يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية�ُ ،صنفت الإمارات العربية املتحدة با�ستمرار من بني �أف�ضل  35دولة حول العامل على م�ؤ�شر التنمية
الب�شرية للأمم املتحدة ،وهو مقيا�س ملتو�سط الإجناز يف الأبعاد الرئي�سية للتنمية الب�شرية :حياة طويلة و�صحية ،وعلى دراية
معرفية ويتمتع مب�ستوى معي�شة الئق .ويعمل متو�سط العمر املتوقع عند الوالدة على قيا�س البعد ال�صحي ،يف حني �أن متو�سط
عاما فما فوق وكذلك ال�سنوات الدرا�سية املتوقعة للأطفال يف �سن
�سنوات الدرا�سة للبالغني الذين ترتاوح �أعمارهم بني ً 25
دخول املدر�سة يحدد البعد التعليمي.
وفيما يتعلق بامل�ستوى العام لل�سعادة ،تعترب دولة الإمارات العربية املتحدة من بني �أف�ضل  25دولة �سعادة يف العامل .بحثت
�شبكة حلول التنمية امل�ستدامة يف �ستة متغريات ل�شرح تباين ال�سعادة عرب البلدان  -الناجت املحلي الإجمايل للفرد ،والدعم
االجتماعي ،ومتو�سط العمر ال�صحي ،واحلرية ،والكرم ،وغياب الف�ساد .وبالنظر �إىل هذه العوامل� ،أظهر تقرير ال�سعادة
العاملية قفزة يف الرتتيب العاملي لدولة الإمارات العربية املتحدة من الرتتيب الثامن والع�شرين يف عام � 2016إىل  21يف عام
 2019با�ستخدام بيانات ا�ستطالع جالوب العاملية من � 2016إىل .2018
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 .4الطاقة النظيفة والتغري املناخي
على الرغم من هيمنة الوقود الأحفوري على قطاع الطاقة� ،إال �أن الإمارات العربية املتحدة حتر�ص على اال�ستفادة من
�إمكانيات الطاقة النظيفة كقرار ا�سرتاتيجي لتلبية الطلب املتزايد على الطاقة يف البالد وكذلك للحد من االعتماد
على الوقود الأحفوري وحماية البيئة .وبالنظر �إىل جمموعة وا�سعة من الفوائد االقت�صادية واالجتماعية والبيئية للطاقة
النظيفة ،هناك ت�صميم قوي يف دولة الإمارات لزيادة ح�صة الطاقة النظيفة يف �إجمايل مزيج الطاقة على املدى الطويل.
وعلى وجه التحديد ،و�ضعت الإمارات العربية املتحدة هد ًفا لتوليد  24باملائة من احتياجاتها من الطاقة من الطاقة
النظيفة بحلول عام  2021دعم ًا التفاق باري�س .ومواكبة لذلك ،قامت وزارة الطاقة وال�صناعة يف عام  2017بتطوير
خطة الإمارات للطاقة  2050لزيادة م�ساهمة الطاقة النظيفة يف �إجمايل �سعة الطاقة �إىل  50يف املائة بحلول عام .2050

 .3البيئة امل�ستدامة واملوارد الطبيعية الثمينة
يت�ضمن الهدف اال�سرتاتيجي الداعم للبيئة امل�ستدامة واملوارد الطبيعية الثمينة العديد من امل�ؤ�شرات البيئية .وتعد
امل�ؤ�شرات الرئي�سية يف ظل هذا الهدف اال�سرتاتيجي هي الب�صمة البيئية وم�ؤ�شر الأداء البيئي ،حيث تقي�س كل من
الب�صمة البيئية وم�ؤ�شر الأداء البيئي االجتاهات البيئية والتقدم الذي حترزه البلدان على م�ستوى العامل.
وكنظام حما�سبي يقوم بتقييم كمية الأرا�ضي املنتجة وامل�ساحات املائية التي ي�ستخدمها الأفراد عرب خمتلف البلدان
لإنتاج املوارد التي ي�ستهلكونها وليتخل�صوا من النفايات التي ينتجونها ،ف�إن الب�صمة البيئية حتدد الأثر البيئي للطريقة
التي ي�ستهلك بها ال�سكان املنتجات والطاقة مع مراعاة كل من الواردات وال�صادرات .وت�أخذ الب�صمة البيئية بعني االعتبار
� ً
أي�ضا القدرة احليوية ،وهي قدرة النظام البيئي على �إنتاج مواد مفيدة بيولوج ًيا وامت�صا�ص النفايات الب�شرية املن�ش�أ يف
�إطار التكنولوجيا ال�سائدة .ووف ًقا ل�شبكة الب�صمة العاملية ،املنظمة التي جتمع الب�صمة البيئية ،ف�إن الهكتار العاملي هو
وحدة القيا�س املركزية واملوحدة للب�صمة البيئية حيث �أنها متثل م�ستويات خمتلفة من خ�صوبة الأر�ض والإنتاجية مما
يجعلها قابلة للمقارنة عرب البلدان .ويف عام  ،2019بلغت الب�صمة البيئية لدولة الإمارات  8.9هكتار عاملي بناء على
بيانات عام  ،2016وهو �أقل من مقيا�س  2015البالغ  9.7هكتار عاملي.
يقوم مركز ييل للقانون وال�سيا�سة البيئية يف دورته العا�شرة ب�إ�صدار م�ؤ�شر الأداء البيئي .ويف عام  ،2018حقق م�ؤ�شر
الأداء البيئي يف م�ؤ�شرات الأداء عرب ع�شر فئات من الق�ضايا مبا يف ذلك ال�صحة البيئية وحيوية النظام الإيكولوجي لـ
 180دولة .وتوفر امل�ؤ�شرات املقيا�س احلقيقي على امل�ستوى الوطني حول كيفية �أداء البلدان لتحقيق �أهداف �سيا�ستها
البيئية .ويف عام  ،2018حت�سن ت�صنيف م�ؤ�شر الأداء البيئي يف الإمارات بـ  15درجة .يف عام  ،2016احتلت الإمارات
املرتبة  92يف ت�صنيف م�ؤ�شر الأداء البيئي ،وحتتل حالي ًا املرتبة  .77وبنا ًء على ذلك ،تن�ضم الإمارات العربية املتحدة
�إىل  22دولة �أخرى كدول رفيعة امل�ستوى من حيث امتالكها لأعلى ن�سبة من املناطق البحرية املحمية داخل منطقتها
االقت�صادية احل�صرية .و�ساهمت اجلهود الأخرية ب�ش�أن حماية التنوع البيولوجي البحري والأر�ضي على م�ستوى الأنواع
والأنظمة البيئية يف تعزيز ت�صنيف م�ؤ�شر الأداء البيئي يف الإمارات العربية املتحدة؛ وهذا يتفق مع الزيادة بن�سبة 19
باملائة يف ن�سبة املناطق املحمية يف البالد بني  2015و  .2018ويف عام  ،2018ما يقرب من  15باملائة من دولة الإمارات
العربية املتحدة هي مناطق حممية ،وهو ما يقرب من ثالثة باملائة �أعلى من معدل عام .2015
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و�ساهمت املبادرات املختلفة التي تدعم االنتقال �إىل طاقة �أنظف يف احتفاظ دولة الإمارات على م�ستوى ثابت من انبعاثات
غازات الدفيئة .عالوة على ذلك ،ت�شهد الن�سبة املئوية من الطاقة غري الأحفورية تزايد ًا منذ عام  ،2015حيث �ساهمت
م�شاريع ومبادرات الطاقة ال�شم�سية اجلارية يف �أبوظبي ودبي يف هذا امل�سار الت�صاعدي.
ويف حني تتوا�صل اجلهود لدعم الطاقة النظيفة وتخفيف �آثار التغري املناخي ،ف�إن املقيا�س العام لكثافة الكربون من
الطاقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وهو �أحد امل�ؤ�شرات الرئي�سية لهذا الهدف اال�سرتاتيجي ،غري متوفر حال ًيا.
ولكن ،قامت وكالة الطاقة الدولية باحت�ساب �أن انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون لكل وحدة من الناجت املحلي الإجمايل
ظلت م�ستقرة يف الإمارات العربية املتحدة منذ عام  2014عند  0.50كجم من ثاين �أك�سيد الكربون 2010/دوالر �أمريكي.
وا�ستخدمت وكالة الطاقة الدولية بيانات �أر�صدة الطاقة واملبادئ التوجيهية ال�صادرة عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ لعام  2006لتوليد املقيا�س الذي يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون من احرتاق الوقود.

 .5احلياة اخل�ضراء واال�ستخدام امل�ستدام للموارد
لتعزيز احلياة اخل�ضراء واال�ستخدام امل�ستدام للموارد ،ف�إن امل�ؤ�شرات الرئي�سية يف ظل هذا الهدف اال�سرتاتيجي هي
ا�ستهالك املياه والطاقة لكل ناجت �إجمايل حملي .وت�شري البيانات �إىل �أن ن�صيب الفرد من الطاقة ال يزال م�ستق ًرا عند
حوايل  8,500كيلوغرام نفط منذ عام  .2015ومن ناحية �أخرى ،يتبع ا�ستهالك املياه لكل ناجت �إجمايل حملي اجتاهً ا
تنازل ًيا منذ عام  ،2015كما يتخذ ن�صيب الفرد من ا�ستهالك املياه نف�س م�سار االنخفا�ض �أي�ض ًا ،مما ي�شري �إىل زيادة يف
كفاءة ا�ستخدام املياه على الرغم من زيادة الطلب ب�سبب الزيادات ال�سكانية.
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 4-3لوحة اإلمارات الذكية الخضراء

يف �أكتوبر � ،2018أطلقت وزارة التغري املناخي والبيئة لوحة
الإمارات الذكية اخل�ضراء ،وهي من�صة رقمية مفتوحة
للبيانات تقدم جمموعة كبرية من البيانات الإح�صائية
حول تقدم الدولة نحو حتولها �إىل اقت�صاد �أخ�ضر .ولتمكني
جمموعة وا�سعة من �أ�صحاب امل�صلحة من �إدراك وفهم جهود
الإمارات العربية املتحدة يف تخ�ضري جميع جوانب االقت�صاد،
تقدم لوحة الإمارات الذكية اخل�ضراء معلومات تتوافق مع كل
من م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية اخل�ضراء .وتعترب اللوحة الذكية
مبثابة �شهادة على �سيا�سة البيانات املفتوحة للحكومة .ومن
خالل البيانات التي توفرها لوحة الإمارات الذكية اخل�ضراء

80

عرب الإنرتنت� ،سيتمكن النا�س يف الإمارات من الو�صول
ب�سهولة �إىل املعلومات التي ت�ساعد على حتديد توجه الدولة
والو�ضع احلايل يف التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر.
ميكن الو�صول �إىل لوحة الإمارات الذكية اخل�ضراء على
الرابط التايل:
https://kpis.moccae.gov.ae/#/page/home

تتاح املن�صة ،املتوفرة باللغتني العربية والإجنليزية ،لعامة
النا�س حيث ال تقوم بعر�ض جمموعة البيانات فقط ،ولكن
� ً
أي�ضا ترتيبها بطريقة ي�سهل على امل�ستخدم فهمها؛ وميكن
للم�ستخدم تنزيل البيانات من املن�صة.
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