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يضرألا دراوملا

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

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

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

 2-1-6التن��وع البيولوجي في دولة
االمارات
تم ت�سجيل �أكثر من  800نوع من النباتات تتوزع على مختلف
بيئات الدولة .ويتباين الغطاء النباتي في الدولة من حيث
الكثافة والتغطية ح�سب ارتفاع المناطق ومعدل هطول االمطار،
ومن �أبرز الأنواع المهددة باالنقرا�ض في الدولة الزريت
( )Nannorrhops ritchieanaوالطغة (Desmidorchis
 )flavusوال�شليلة ( )Limonium carnosumوال�صف�صاف
(.)Salix acmophylla
�أما بالن�سبة للحيوانات ،فقد تم ت�سجيل  48نوع في الدولة من
الثدييات البرية منها المها العربي ()Oryx leucoryx
والغزال الجبلي ( )Gazella gazellaوالغزال الرملي (Gazella
 )subgutturosaوالطهر العربي ()Hemitragus jayakari
وعدة حيوانات مهددة عالمي ًا باالنقرا�ض.
وتعتبر دولة االمارات من الدول الغنية �أي�ض ًا ب�أنواع الطيور �إذ تم
ت�سجيل �أكثر من  440نوع والعديد منها م�سجلة في االتحاد الدولي
لحماية الطبيعة كحيوانات مهددة باالنقرا�ض ،ومنها ال�صقر الحر
( )Falco cherrugوالحبارى ()Chlamydotis macqueeni
والغاق ال�سقطري (.)Phalacrocorax nigrogularis
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�أما فيما يخ�ص الزواحف فيوجد في الدولة  70نوع ًا و نوعين من
البرمائيات المعروفة ،من �ضمنها الورل وال�سحالي �شوكية الذيل
وال�سالحف البحرية وال�ضفدع العربي ،وتعد هذه الأنواع �أنواع ًا
مهددة باالنقرا�ض.
تمثل ال�شعاب المرجانية �أبرز الموائل البحرية في الدولة حيث
تزخر بوجود �أكثر من  40نوع من ال�شعاب المرجانية ال�صلبة،
وهي تتواجد على طول �سواحل الدولة وتتركز على �أطراف الجزر.

يضرألا دراوملا

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

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

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

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

يضرألا دراوملا

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

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

المرجع :هيئة البيئة ابوظبي

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

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

يضرألا دراوملا

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

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

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

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

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

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

المرجع :هيئة البيئة ابوظبي

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

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

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

مفاهيم التنوع البيولوجي

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

ادماج مفاهيم التنوع البيولوجي في كافة القطاعات
والمجتمع

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

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

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

المرجع :اتفاقية رام�سار

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

يضرألا دراوملا

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

المرجع  :هيئة البيئة � -أبوظبي ,هيئة البيئة والمحميات الطبيعية  -دبي ,هيئة البيئة والمحميات الطبيعية  -ال�شارقة
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الج��دول ( )1-2-6المحمي��ات المعلن��ة بدول��ة االم��ارات العربي��ة المتح��دة
ومساحاتها
الإمارة

�أبوظبي

دبي
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المحمية

الم�ساحة
(كم )2

الم�ساحات البرية
(كم )2

الم�ساحات البحرية
(كم )2

محمية الوثبة

4.5

4.5

0

محمية مروح

4266

81.6

4184.4

محمية اليا�سات

2083.1

62.3

2020.8

بوال�سياييف

145.2

0.50

144.70

القرم ال�شرقي

9.90

0

9.9

المها العربي

5974.5

5974.5

0

ال�سعديات

59.2

0

59.2

را�س غنا�ضة

54.6

0

54.6

الحبارى

773.71

773.71

0

المرزوم محمية الغ�ضا

1087.60

1087.60

0

ق�صر ال�سراب

307.85

307.85

0

محمية را�س الخور للحياة الفطرية

10.13

7.03

3.1

محمية جبل علي الطبيعية

76.67

54.82

21.85

محمية دبي ال�صحراوية (المها)

225.97

225.97

0

محمية الوحو�ش ال�صحراوية

15.06

15.06

0

محمية حتا الجبلية

28.08

28.08

0

محمية الغاف بنزوى

0.13

0.13

0

محمية المرموم ال�صحراوية

361.95

361.95

0

محمية جبل نزوة

1.06

1.06

0

يضرألا دراوملا

الإمارة

ال�شارقة

الفجيرة

عجمان
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المحمية

الم�ساحة
(كم )2

الم�ساحات البرية
(كم )2

الم�ساحات البحرية
(كم )2

محمية جزيرة �صير بونعير

49.60

13.42

36.18

محمية وا�سط الطبيعية

0.87

0.80

0.00

محمية الظليمه

1.94

1.94

0.00

محمية الب ّردي

21.20

21.20

0.00

محمية حزام غابات المنتثر

8.47

8.47

0.00

محمية مليحه

8.75

8.75

0.00

محمية الفايه

20.12

20.12

0.00

محمية لمدينه

19.00

19.00

0.00

محمية �أ�شجار القرم والحفيه

14.90

13.30

1.60

محمية جزيرة الطيور

1.44

0

1.36

محمية البدية

0.46

0

0.57

محمية العقة

1.07

0

1.07

محمية �ضدنا

0.08

0

0.08

محمية متنزه وادي الوريعة الوطني

220.40

220.4

0

محمية الن�سيم

0.40

0.40

0

محمية الزورا

1.93

0

1.93

15860.51

9314.46

6541.34

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

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

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

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

مشاريع حفظ االنواع :

الحبارى

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

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

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

يضرألا دراوملا

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

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

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

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

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

أبقار البحر
تحت�ضن مياه الخليج العربي والبحر الأحمر �أكثر من � 7آالف من
�أبقار البحر ،لتكون بذلك ثاني �أكبر الموائل الطبيعية لأبقار البحر
من حيث التعداد بعد ا�ستراليا .وت�أوي المياه الإقليمية التابعة
لأبوظبي  40%من �أبقار البحر ،مما يجعل دولة الإمارات ذات
�أهمية خا�صة من منظور الجهود العالمية لحماية �أبقار البحر.
وتواجه �أبقار البحر عدد ًا من المخاطر مثل تدمير موائلها
الطبيعية ،والأن�شطة الب�شرية غير الم�س�ؤولة ،ووقوعها في �شباك
ال�صيد المهملة ،و�ضربات القوارب ،والتلوث البحري ،ف�ض ًال عن
تدهور موائلها الطبيعية الرئي�سية.
و�أ�صدرت هيئة البيئة � -أبوظبي عدد ًا من القوانين واللوائح التي
تن�ص على حماية �أبقار البحر ،حيث حظرت الهيئة في العام
 2002ال�صيد با�ستخدام ال�شباك في المياه ال�ضحلة ل�ضمان
�سالمة �أبقار البحر وال�سالحف البحرية.
ودعم ًا للجهود الدولية ،كانت الإمارات العربية المتحدة من
الدول ال�س ّباقة في منطقة ال�شرق الأو�سط في التوقيع على اتفاقية
االتحاد الدولي لحماية الطبيعة في العام  2007لحماية �أبقار
البحر و�إدارة موائلها .وتعمل مذكرة التفاهم ب�ش�أن �أبقار البحر
تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومعاهدة المحافظة
على الأنواع المهاجرة ،من خالل مكتب �سكرتارية ت�ست�ضيفه
هيئة البيئة – �أبوظبي منذ عام  2009بالإنابة عن حكومة دولة
الإمارات العربية المتحدة.
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 2-6تردي األراضي والتصحر
 1-2-6مقدمة
تعد ظاهرة تردي الأرا�ضي ( )Land Degradationوالت�صحر
من الظواهر التي تعاني منها الكثير من دول العالم ،وبالذات
الأرا�ضي التي تقع في المناطق القاحلة و�شبه القاحلة والجافة
�شبه الرطبة ،ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة التي
يتميز ف�صل ال�صيف فيها بدرجات حرارة عالية ت�صل �أحيان ًا
�إلى حوالي  50درجة مئوية ،وارتفاع الرطوبة الن�سبية لأكثر من
 90%وانخفا�ض معدّل ت�ساقط الأمطار ،حيث بلغ معدّل الرطوبة
ال�سنوية حوالي ( )77%خالل الفترة من  ،2012-2003ومعدّل
ت�ساقط الأمطـ ــار ( 81.1ملم) خالل الفترة من 2012-2003
(الم�صدر :المركز الوطني للأر�صاد الجوية والزالزل) .
بخالف ال�شائع ،ف�إن الت�صحر لي�س فقدان الأرا�ضي ل�صالح
ال�صحراء �أو زحف الكثبان الرملية ،بل يعني الت�صحر -وفق ًا

يضرألا دراوملا

للتعريف المعتمد من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الت�صحر
"تردي الأرا�ضي في المناطق القاحلة و�شبه القاحلة
والجافة �شبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها
االختالفات المناخية والأن�شطة الب�شرية".
�أن ال�صحراء لي�ست ال�شكل النهائي لم�شكلة الت�صحر ،بل �إن
ال�صحراء نظام بيئي متميز وتحتوي على كائنات حية نباتية
وحيوانية متميزة ا�ستطاعت �أن تتكيف عبر الزمن مع الظروف
المناخية القا�سية التي ت�سود عموم ًا في المناطق ال�صحراوية .
وبالرغم من �أن الت�صحر (بح�سب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الت�صحر) يحدث في �أقاليم مناخية محددة هي المناطق
القاحلة و�شبه القاحلة والجافة �شبه رطبة� ،إال �أن تردي الأرا�ضي
يحدث في كافة المناطق المناخية ومن �ضمنها المناطق القاحلة
جد ًا والتي تقع دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول
�ضمن نطاقها حيث تقل ن�سبة الهطول ال�سنوي �إلى التبخر -نتح
المحتمل ( )Potential evapotranspirationعن 5%

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

المرجع(:المركز الوطني لالح�صاء -مجموعة الإح�صاءات البيئية .2012

187

يضرألا دراوملا

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

الشكل ( :)9-1-6المتوسط السنوي لألمطار حسب مناطق الدولة

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

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

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

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

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

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

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

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

�أرا�ضي معراة

61.44

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

35.58

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

0.38

مناطق في�ضانات وم�ستنقعات مائية

0

اج�سام مائية

1.20

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

0.04

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

0
0.16
0.04
0.02
0
0.02
0.23
0
100

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

يضرألا دراوملا

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

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

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

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

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

النسبة المئوية()%

بدون غطاء نباتي

99.37

غطاء نباتي خفيف

0.56

غطاء نباتي متو�سط

0.06

غطاء نباتي عالي

0.01

المجموع

100.00

المرجع :درا�سة التحقق من نتائج الم�سح الف�ضائي للتغيرات في الغطاء النباتي في دولة الإمارات العربية المتحدة� ،أك�ساد (.)2010
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ويتباين الغطاء النباتي كثاف ًة وتغطي ًة ح�سب ارتفاع المنطقة
والهطول المطري ،حيث يعتبر ذو كثافة وتنوع نباتي جيد في
منطقة ال�ساحل ال�شرقي والمنطقة ال�شمالية التي تتلقى هطو ًال
مطري ًا يتراوح بين  180-140ملم /ال�سنة ،في حين �أن المناطق
الداخلية والو�سطى الأكثر انخفا�ض ًا والتي تتلقى هطو ًال مطري ًا بين
 140-100ملم/ال�سنة ت�أتي في المرتبة الثانية من حيث الكثافة
والأنواع النباتية ،ومن ّثم منطقة ال�صحراء والربع الخالي.
التغيرات في الغطاء النباتي
�أظهرت درا�سة التغيرات في الكتلة الحيوية خالل الفترة من
( ،)2007-1999من خالل تحليل ال�صور الف�ضائية من نوع
(� ،)SPOT Vegetation 1kmأن ن�سبة الغطاء النباتي التي
تعر�ضت لدرجات مختلفة من للتردي (ما بين تردي عالي جد ًا
�إلى تردي خفيف جد ًا) �شكلت قرابة  61.46%من م�ساحة الدولة

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

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

الن�سبة المئوية للغطاء النباتي
المتردي ()%

2007-1999

2009-1999

تردي عالي جد ًا

0.2

0.21

تردي عالي

1.4

0.74

تردي متو�سط

5.22

3.70

تردي خفيف

13.44

2.99

تردي خفيف جد ًا

41.20

88.21

بدون تردي

37.93

2.37

تح�سن ب�سيط جد ًا

0.35

0.98

تح�سن ب�سيط

0.16

0.56

تح�سن متو�سط

0.06

0.15

تح�سن كبير

0.02

0.05

تح�سن كبير جد ًا

0.01

0.03

درجة التردي في الغطاء
النباتي

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

ن�سبة التردي ()%

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

90.05
77.30
71.59
66.05
53.59
38.15

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

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

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

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

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

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

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

تح�سين حالة النظم البيئية المت�أثرة

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

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

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

 3-6البيئة البحرية والساحلية

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

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

 2-3-6خصائص الخليج العربي

 1-3-6مقدمة

وبالإ�ضافة لأهميتها االجتماعية ،ت�ساهم البيئة ال�ساحلية
والبحرية ب�شكل كبير في اقت�صاد البالد� ،إذ اعتمد �سكان الدولة
ولأجيال في معي�شتهم على البيئة البحرية وال�ساحلية ك�أحد
الم�صادر الرئي�سة للدخل.
وقد �صاحب النمو االقت�صادي واالجتماعي المطرد طوال العقود
الأربعة الما�ضي ،والذي تركز على ال�شريط ال�ساحلي ،العديد
من ال�ضغوط والتحديات التي �أكدت الحاجة لتبني نهج عمل
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يعتبر الخليج العربي بحر ًا �صغير ًا يقع على طرف المحيط
الهندي ،تقدر م�ساحته بحوالي  249الف كيلومتر مربع ،ويقدر
حجم المياه الموجودة فيه بحوالي  7860-7800كيلومتر مكعب.
ويبلغ طول الخليج حوالي  1000كيلومتر بينما يتفاوت عر�ضه
بين من منطقة الى �أخرى� ،إذ يقدر �أق�صى عر�ض له بحوالي 338
كيلومتر و�أقله بحوالي  56كيلومتر ،وتبلغ طول �سواحله 3340
كيلومتر.
ي�صنف هذا الحو�ض المائي ب�أنه خليج �ضحل ومياهه هادئة ن�سبي ًا
مقارنة بالبحار الأخرى� ،إذ يبلغ معدل الأعماق فيه  35متر ًا،
ويتميز الجانب ال�شرقي (حدود ايران) بعمقه حيث يتراوح ما
بين  90و  100متر� ،أما الجانب الغربي فيمتاز ب�ضحالته وبوجود
تجمعات المرجان والتالل والقباب الملحية.

يضرألا دراوملا

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

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

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

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

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

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

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

يضرألا دراوملا
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الجدول ( :)6-2-6توزيع انواع الشعاب المرجان على امتداد سواحل الدولة
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5.5األعشاب البحرية:
تلعب الأع�شاب البحرية �أدوار ًا بيئية عديدة خ�صو�ص ًا في البيئة
البحرية ال�شاطئية� ،إذ ت�شكل بيئات �شديدة الإنتاجية كونها
عن�صر ًا مهم ًا في ال�سل�سلة الغذائية للحيوانات ،ومنها على �سبيل
المثال� ،أبقار البحر ،وال�سالحف البحرية ،والأنواع المختلفة من
الأ�سماك ذات الأهمية التجارية .وت�أوي �أوراق الأع�شاب البحرية
�أي�ض ًا الكائنات النباتية العالقة مما يزيد من معدل �إنتاجها ،كما
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تعمل كحا�ضنة وم�أوى لمراحل دورة حياة الأ�سماك والكائنات
البحرية المختلفة ،وت�ساعد �أي�ض ًا في الحفاظ على �صفاء المياه
بتنقيتها من الروا�سب من خالل جذورها و�سيقانها الجذرية التي
تلعب � ً
أي�ضا دور ًا مهم ًا في تثبيت قاع البحر ومنع النحر واالنجراف.
تتواجد في مياه الدولة ثالثة �أنواع فقط من الأع�شاب البحرية هي
 Halodule uninervisو  Halodule Halophila ovalisو
 Halophila stipulaceaوتنت�شر االع�شاب ابحرية بالدولة في
امارة ابوظبي وام القيوين ورا�س الخيمة وخور كلباء.

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

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

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

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

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

3.3االستغالل المفرط للثروة المائية
الحية

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

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بموارد �سمكية ت�ستغل
من خالل عمليات ال�صيد التي تتم بوا�سطة �أ�سطول من قوارب
ال�صيد التقليدية من مياه الدولة الموجودة �ضمن كتلتين مائيتين
غزيرتين ب�إنتاجهما الطبيعي وهما :مياه الخليج العربي ومياه بحر
عمان .ويمار�س ق�سم من ال�سكان في الدولة مهنة �صيد الأ�سماك
على معظم �سواحل الدولة حيث تعتبر مهنة �صيد الأ�سماك من
المهن المرتبطة بالتراث والتاريخ.

وي�شكل �صرف المياه الراجعة �شديدة الملوحة وذات درجات
الحرارة العالية من محطات تحلية المياه المنت�شرة على طول
�ساحل الدولة �أحد ال�ضغوط التي تواجه �سالمة البيئة البحرية،
حيث يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي  33محطة
تحلية رئي�سية تتمركز �أغلبها على �ساحل الخليج العربي و�ساحل
بحر عمان .وتعتبر التدابير المتبعة للتخفيف من الآثار ال�سلبية
للتخل�ص من المياه الراجعة محدودة بالرغم من وجود لوائح
ومعايير حول نوعية مياه الت�صريف (القانون االتحادي رقم 24
ل�سنة  1990ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها).
كما يعتبر ت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي المعالجة م�صدرا
�آخر يدعو للقلق حيث يتم ت�صريف ما يقارب عن  243مليون
متر مكعب من المياه المعالجة في البيئة البحرية من خالل
 79محطة لمعالجة ال�صرف ال�صحي ب�أحجام متو�سطة وكبيرة
(وزارة البيئة و المياه .)2014 ،

ويعد ال�صيد الجائر �أحد ال�ضغوط الهامة الم�ؤثرة في ا�ستدامة
المخزون من الثروات المائية الحية فقد �أ�صبح اال�ستغالل
المفرط لهذه الموارد وتردي بع�ض نظمها البيئية من الق�ضايا
الحرجة التي تواجهها الدولة .وقد بد�أت عالمات هذا الت�أثير
بالظهور في ال�سنوات القليلة الما�ضية ،حيث انخف�ضت كمية
ال�صيد في الدولة من  100,402طن في عام  2006الى 75,147
طن في عام  2011بن�سبة انخفا�ض زادت على .25%
وبمقارنة النتائج التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة الم�سحية التي
تمت من قبل منظمة الأغذية والزراعة في عام  1978ونتائج
الدرا�سة الم�سحية التي �أجريت على م�ستوى دول مجل�س التعاون
لدول الخليج العربي للأ�سماك القاعية  2011-2008يت�ضح �أن
المخزون ال�سمكي القاعي قد �شهد انخفا�ض ًا حاد ًا و�صل الى 88%
في مياه الدولة و المطلة على الخليج العربي  ،فيما و�صلت ن�سبة
االنخفا�ض الى  94%في �سواحل الدولة المطلة على بحر عمان .
�أما بالمقارنة مع الدرا�سة التي �أجرتها هيئة البيئة � -أبوظبي
خالل الفترة  2003-2002فقد انخف�ض مخزون الأ�سماك
القاعية الى  53%في مياه الدولة ال ُمطلة على الخليج العربي و
حوالي  70%في مياه الدولة التي تطل على بحر عمان.
وتعتبر هذه النتائج انذار ًا مبكر ًا وتنب ؤ� ًا بما يمكن �أن ت�ؤول �إليه حالة
الثروة ال�سمكية والم�صائد لو ا�ستمرت ال�ضغوط والممار�سات على
حالها ،ومن المتوقع  ،اذا ا�ستمر التردي بنف�س الوتيرة� ،أن تختفي
معظم اال�سماك االقت�صادية القاعية من مياه الدولة االقليمية في
العقدين القادمين.
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الش��كل ( :)15-1-6نتائج المسوحات لألس��ماك القاعية (الكتلة الحيوية) في
المياه االقليمية للدولة والتوقعات المستقبلية

4.4تغير المناخ:
�أو�ضح التقرير الذي �أعدته هيئة البيئة � -أبوظبي الخا�ص
بالتكيف مع تغيرات المناخ (� )2008أن المناطق ال�ساحلية
�ستتعر�ض للغمر ال�شديد بالماء ب�سبب ارتفاع م�ستوى �سطح
البحر ،حيث من المتوقع �أن يزحف خط ال�شاطئ الحالي �إلى
الداخل ب�صورة ملحوظة .ومن المتوقع �أي�ض ًا �أن تتعر�ض المدن
ال�ساحلية لم�ستويات متزايدة من الغمر ،ويختلف ذلك باختالف
ال�سيناريو الجاري تحليله ،جدول رقم ( .)7-2-6وبينما ت�ضم
البيئات البحرية وال�ساحلية في الدولة مجتمعات فريدة من
الكائنات الحية التي تكيفت لتحمل الظروف البيئية القا�سية� ،إ ّال
�أن التكيف الطبيعي لدرجات الحرارة الدافئة قد ال يكون كافي ًا
للتحمل على نحو متزايد لدرجات حرارة �أكثر دفئ ًا .وقد ت�ؤدي
عدد من الآثار ال�سلبية على النظم
م�ستويات الغمر هذه �إلى ٍ
البيئية والمناطق الح�سا�سة على طول �ساحل الدولة .كما �أظهرت
الدرا�سات الحديثة �أن درجات حرارة �سطح البحر في منطقة
الخليج العربي قد تزايدت بمعدل �أعلى بكثير من المعدل العالمي
البالغ  2.0درجة مئوية /عقد.

وفيم��ا يل��ي ملخ��ص أله��م اآلث��ار
المتوقعة:
	•مناطق ال�سبخات التي ترتفع عن م�ستوى �سطح البحر
بب�ضعة �أمتار فقط� ،ستتعر�ض للغمر بماء البحر وتغيير
ن�سبة ملوحتها.
	•غابات القرم ،في ظل ارتفاع م�ستوى �سطح البحر المتوقع
في الم�ستقبل ،يمكن �أن تزحف �إلى �أعلى ،ومعنى هذا �أن
غابات القرم �سيقل عددها في الدولة ب�سبب غمر ال�سواحل
وموت ن�سبة كبيرة منها ب�سبب ارتفاع م�ستوى �سطح البحر.
	•بيئات الأع�شاب البحرية تحافظ على تنوعها البيولوجي
المحلي ،ولكن هناك جزء مهم من ال�سال�سل الغذائية
الخا�صة ب�أبقار البحر وال�سالحف البحرية وغيرها من
الكائنات �ستت�أثر �سلب ًا بارتفاع درجة حرارة �سطح البحر،
والتغيرات في المد والجزر واختالف المحتوى الملحي
وتغير �أعماق المياه ،وكذلك بتغير محتوى ثاني �أك�سيد
الكربون في المحيطات ،االمر الذي �سينعك�س على وجود
ال�سالحف البحرية وبقر البحر التي تعتمد على ثراء بيئات
االع�شاب البحرية.
201

يضرألا دراوملا

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

	•ال�شعاب المرجانية �سريعة الت�أثر بالتغير الحراري
واالرتفاعات في درجة حرارة مياه البحار ،فاالرتفاعات
المتوقعة في درجات الحرارة تتراوح ما بين  5.1و 6.2
درجة مئوية �ستتجاوز الحدود الف�سيولوجية التي ت�ستطيع
ال�شعاب المرجانية �أن تتحملها ،وقد ات�ضح ت�أثير ارتفاع
درجات حرارة مياه البحر على بيئة ال�شعاب المرجانية
اكثر من مره حيث عانت من تكرار ظاهرة ابي�ضا�ض

ال�شعاب على مدى ال�سنوات . 2010 – 2008 – 1998
	•الثروة ال�سمكية ،من المتوقع ،بنا ًء على معدل التغير
المو�سمي لدرجات الحرارة في الو�سط المحيط وفي �سطح
البحر مع الوقت� ،أن يت�أثر ناتج دولة االمارات العربية
المتحدة من بع�ض �أهم ثرواتها ال�سمكية �سلب ًا مثل �أ�سماك
الكنعد.

الجدول ( :)7-2-6السناريوهات المتوقعة للغمر الساحلي بالكيلومتر المربع
الغمر بالكيلومتر المربع عند ارتفاع �سطح البحر بمعدل
الإمارة

 2متر

 1متر

 9متر

 3متر

�أبوظبي

722

983

1405

3904

عجمان

18

270

326

526

دبي

217

74

87

158

الفجيرة

6

24

32

59

ر�أ�س الخيمة

82

93

106

158

ال�شارقة

60

66

78

143

�أم القيوين

50

9

11

36

1155

1519

2045

4984

الم�ساحة الكلية المغمورة
المرجع  :هيئة البيئة ابوظبي

الش��كل ( :)16-1-6صورة للمناطق الساحلية المعرضة للغمر في حالة ارتفاع
مستوى سطح البحر
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تُ�صنف من الأنواع التي يمكن �أن ت�سبب المد الأحمر �أو لها القدرة
،على �إحداث �أ�ضرار على الأحياء البحرية والبيئة المحيطة بها
) التي تعتبرNoctiluca cintillans( و�شملت الدرا�سة انواع
من فئة ثنائية الأ�سواط غير الحلقية و�سائدة بمياه منطقة الخليج
.العربي والمناطق المطلة على المحيط الهندي
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:انواع الهائمات5.5
بينت درا�سة الكتلة الحيوية للهائمات النباتية التي قامت بها
 نوع ًا153  �أن هناك حوالي2013 وزارة البيئة والمياه في عام
 نوعا49 تم ت�صنيفها تتواجد في المياه الإقليمية للدولة منها

) قائمة بأنواع الهائمات المسببة للمد االحمر والضارة بالمياه8-2-6( الجدول
البحرية للدولة
Group
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Species

Group

Species

Diatom

Psuedonitzchia multiseries

Diatom

Rhizosolenia sp.

Dinoflagellate

Dinophysis acuminata

Dinoflagellate

Dinophysis caudata

Dinoflagellate

Diplopsalis orbicularis

Dinoflagellate

Pyrodinium bahamense

Dinoflagellate

Prorocentrum balticum

Diatom

Pseudonitzchia delicatissima

Diatom

Psuedonitzchia seriata

Dinoflagellate

Ceratium furca

Dinoflagellate

Ceratium fusus

Dinoflagellate

Diplopsalis lenticula

Dinoflagellate

Gymnodinium sanguineum

Dinoflagellate

Prorocentrum micans

Dinoflagellate

Protoceratium reticulatum

Dinoflagellate

Noctiluca scintillans

Dinoflagellate

Scrippsiella trochoideae

Dinoflagellate

Gonyaulux sp.

Diatom

Cylindrotheca closterium

Diatom

Navicula sp.

Diatom

Amphora sp.

Diatom

Leptocylindricus minimum

Diatom

Skeletonema costatum

Diatom

Thalassiosira eccenterica

Diatom

Thalassionema nitzchoides

Diatom

Rhizosolenia setigera

Diatom

Ceratulina pelagica

Diatom

Chaetoceros peruvianus

Diatom

Haslea sp

Diatom

Pleurosigma elongatum

Diatom

Lauderia annulata

Diatom

Proboscia alata

Diatom

Proboscia alata f. gracillum

Diatom

Bacteriastrum delicatulum

Diatom

Bacteriastrum furcatum

Diatom

Chaetoceros atlanticus

Diatom

Chaetoceros compressus

Diatom

Chaetoceros curvisetus

Diatom

Chaetoceros decipiens

Diatom

Chaetoceros lorenzianus

Diatom

Chaetoceros psuedocurvisetum

Diatom

Chaetoceros socialis

Diatom

Chaetoceros sp.

Diatom

Eucampia zoodiacus

Diatom

Guinardia delicatula

Diatom

Guinardia flaccida

Diatom

Leptocylindicus danicus

Dinoflagellate

Gymnodinium catenatum

Dinoflagellate

Prorocentrum gracile
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 5-3-6جه��ود حماية البيئة البحرية
و الساحلية:
1.1التشريعات و النظم:
حظيت البيئة البحرية وال�ساحلية في دولة االمارات العربية
المتحدة باهتمام كبير نظر ًا لما توفره من موارد وثروات قيمة
مثلت على مر الع�صور عن�صر ًا رئي�س ًا في الأمن الغذائي ورفاهية
المجتمع ،فبادرت الدولة �إلى و�ضع ت�شريعات ونظم لحمايتها من
ال�ضغوطات والتهديدات الناتجة عن اال�ستغالل غير الم�ستدام
لموارد البيئة البحرية وال�ساحلية المتنوعة ،و�سعت في كل مرة
�إلى تطوير هذه الت�شريعات لتواكب حجم التحديات ،وت�ضمن
بالتالي ا�ستدامتها للأجيال الحالية والقادمة.
وي�أتي في مقدمة هذه الت�شريعات القانون االتحادي رقم
ل�سنة  1999في �ش�أن حماية البيئة وتنميتها ونظام حماية البيئة
البحرية من التلوث ال�صادر بقرار مجل�س الوزراء رقم  37ل�سنة
 ،2001ا�ضافة الى قرارات مجل�س الوزراء ذات ال�صلة (�أنظر
الباب الثالث للتفا�صيل)� .إلى جانب القانون االتحادي رقم 23
ل�سنة  1999ب�ش�أن ا�ستغالل و تطوير الموارد المائية الحية الذي
و�ضع ال�ضوابط الداعمة �إلى المحافظة على الثروات المائية
الحية و �ضمان ا�ستدامتها.
24

2.2االتفاقيات الدولية واإلقليمية
باعتبار �أن جهود حماية البيئة البحرية �سواء في الخليج العربي �أو
بحر عمان هي م�س�ؤولية م�شتركة بين الدول كافة ،فقد كانت دولة
الإمارات العربية المتحدة �شديدة الحر�ص على الم�شاركة في كافة
الجهود الإقليمية والدولية الرامية �إلى حماية البيئة البحرية ،فقد
�صادقت على اتفاقية الكويت االقليمية لحماية البيئة البحرية
من التلوث عام  1978و�صادقت على كافة البروتوكوالت التي
�صدرت عنها  ،كما ان�ضمت الدولة �إلى مجموعة من االتفاقيات
والبروتوكوالت الإقليمية والدولية ،مثل المعاهدة الدولية
لمنع التلوث الناتج عن ال�سفن (عام 1973م) والمعدل
ببرتوكول عام ( 1978ماربول) واالتفاقية الدولية ب�ش�أن
الم�س�ؤولية والتعوي�ض عن ال�ضرر الناجم عن نقل المواد الخطرة
وال�ضارة عن طريق البحر ،واتفاقية منع التلوث البحري الناجم
عن �إغراق النفايات ومواد �أخرى  ،1972االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح في البحار (�سوال�س .)74
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اتفاقية الكوي��ت االقليمية للتعاون
في حماية البيئة البحرية من التلوث
وبروتوكوالتها
وقعت دولة االمارات العربية المتحدة على اتفاقية الكويت
االقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية بموجب مر�سوم
اتحادي رقم ( )20ل�سنة 1979م وت�ضم االتفاقية في ع�ضويتها
ثمانية دول تطل على الخليج العربي وبحر عمان و بحر العرب
وتقوم وزارة البيئة والمياه ،باعتبارها نقطة االرتباط الوطنية
باالتفاقية  ،بالم�شاركة وتبادل الخبرات في مجاالت حماية البيئة
البحرية في منطقة بحر "روبمي" ،وما ت�ضمه من نظم بيئية
و�أحياء مائية متنوعة ،والحد من �أ�شكال التلوث الناتج عن
مختلف الأن�شطة التنموية التي قد تت�سبب في تدهور جودة البيئة
البحرية �أو تهدد ا�ستدامة الموارد الطبيعية فيها.
ولحماية البيئة البحرية في المنطقة ،تبذل �أمانة االتفاقية جهودا
حثيثة من خالل مجموعة من البرامج والأن�شطة كبرامج الر�صد
البيئي الم�ستمرة (مثل :قيا�س الملوثات في مياه البحر والروا�سب
والحيوانات القاعية) ،الإدارة البيئية (مثل :تحديد الأن�شطة
الب�شرية على البر الم�ضرة بالبيئة البحرية ،مكافحة الملوثات
في البيئة البحرية) ،الأن�شطة الم�ساندة (مثل :نظام اال�ست�شعار
عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية) ،برامج التوعية البيئية
(مثل� :إ�صدار ن�شرات بيئية ف�صلية ،وتنظيم الم�ؤتمرات والندوات
البيئية).
وقد �أقرت الدول الأع�ضاء في االتفاقية �أربعة بروتوكوالت ،تندرج
تحت مظلة اتفاقية الكويت الإقليمية ،وهي :البروتوكول الخا�ص
بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد ال�ضارة
الأخرى في الحاالت الطارئة ،البروتوكول الخا�ص بالتلوث
البحري الناجم عن ا�ستك�شاف وا�ستغالل الجرف القاري،
بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن م�صادر
في البر ،بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة
والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخل�ص منها.

المعاهدة الدولية لمنع التلوث من
السفن ماربول 1978/1973
تم طرح المعاهدة الدولية لمنع التلوث من ال�سفن ماربول للتوقيع
في  2نوفمبر عام  1973وتم تعديلها في  17فبراير عام ،1978
وتعتبر هاتان االتفاقيتان ك�أداة قانونية واحدة (تعرف با�سم
ماربول  )78/73جرى العمل بها فى � 2أكتوبر  .1983والهدف
منها هو منع والتحكم في التلوث المالحي.
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وقد ان�ضمت الدولة لالتفاقية في عام  2006بموجب المر�سوم
االتحادي رقم ( ،)74وقد ت�ضمن القانون االتحادي رقم  24لعام
 1999في الف�صل الثاني من بابه الثاني (حماية البيئة البحرية)
وحددت الالئحة التنفيذية رقم  37لعام  2001قواعد و �ضوابط
العمليات و االجراءات الإدارية و الفنية و الرقابية المتعلقة بحركة
و ال�سفن و �سالمة البيئة البحرية لتتما�شى مع متطلبات االتفاقية
الدولية ماربول .

3.3تعزيز المخزون السمكي
يمثل المخزون ال�سمكي �أحد الثروات الهامة في دولة االمارات
العربية المتحدة .وفي �ضوء اال�ستنزاف الم�ستمر والجائر لهذه

الثروة ،عمدت وزارة البيئة بالتعاون مع ال�سلطات البيئية المحلية
والجهات المعنية الأخرى على حماية هذا المخزون وا�ستدامته
معتمدة في ذلك على ثالث م�سارات ،الأول هو الت�صدي لعمليات
ال�صيد الجائر من خالل تنظيم �صيد الأ�سماك ا�ستناد ًا الى
القانون االتحادي رقم  23ل�سنة  1999في �ش�أن ا�ستغالل وحماية
وتنمية الثروات المائية الحية ،والثاني من خالل االهتمام
با�ستزراع و�إنتاج �أنواع من الأ�سماك المحلية االقت�صادية الهامة
و�إطالقها على �سواحل الدولة في مناطق المحميات وانت�شار
�أ�شجار القرم والخيران .والثالث هو ا�صدار العديد ن القرارات
الوزارية التي تنظم عملية حرفة ال�صيد بالدلولة منها على �سبيل
المثال :

الرقم

القرارات والت�شريعات الوزارية

1

قرار مجل�س الوزراء رقم ( )18ل�سنة  2012ب�ش�أن تطبيق جداول الجزاءات االدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخا�صة
بالثروات المائية الحية والثروة ال�سمكية

2

قرار وزاري رقم ( )144ل�سنة  2012ب�ش�أن تنظيم موا�صفات القراقير

3

قرار وزاري رقم ( )470ل�سنة  2012ب�ش�أن �صيد اال�سماك ال�سطحية المهاجرة بطريقة الحالق (الحويط)

4

قرار وزاري رقم ( )211ل�سنة  2013ب�ش�أن منع �صيد وت�سويق ا�سماك البدح في امارة ابوظبي

5

قرار وزاري رقم ( )372ل�سنة  2013ب�ش�أن وقف ا�صدار تراخي�ص قوارب �صيد جديدة م�ؤقتا

6

قرار وزاري رقم ( )482ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم �صيد اال�سماك بوا�سطة ال�شباك

7

قرار وزاري رقم ( )492ل�سنة  2013ب�ش�أن ال�شروط التنظيمية وال�صحية لتداول اال�سماك المملحة (المالح)

8

قرار وزاري رقم ( )607ل�سنة  2013ب�ش�أن تحديد مناطق ال�صيد با�ستخدام ال�شباك بطريقة الحالق (التحويط)

9

قرار وزاري رقم ( )706ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم وت�صنيع وا�ستيراد وا�ستخدام القراقير

مرك��ز أبحاث البيئ��ة البحري��ة – أم
القيوين
�أن�ش�أ مركز �أبحاث البيئة البحرية – �أم القيوين في عام 1984

وذلك بهدف �إجراء الدرا�سات والأبحاث المتعلقة بالبيئة البحرية
وتنمية االحياء المائية و�صونها وتدريب و ت�أهيل الكوادر الب�شرية
في مجال البيئة البحرية وتنمية االحياء المائية و�صونها،
وذلك بالتعاون مع الجهات المخت�صة محلي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
بالإ�ضافة الى ذلك يقدم المركز الم�شورة العلمية و الفنية
المتعلقة بالبيئة البحرية وتنمية االحياء المائية و�صونها لمختلف
قطاعات المجتمع ،ويعمل المركز اي�ضا على ن�شر نتائج الأبحاث
والدرا�سات العلمية والفنية و�إي�صالها �إلى المجتمع و�إيجاد �شراكة

ا�ستراتيجية مع القطاع الخا�ص على ال�صعيد المحلي والإقليمي
والدولي في مجال تنمية البيئة البحرية وتنمية االحياء المائية
و�صونها.
وفي عام � 2011أعلن عن خطة لتطوير عمل المركز الذي �أ�صبح
يحمل ا�سم "مركز خليفة بن زايد للأبحاث البحرية" �ضمن
مبادرات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة لتطوير البنية التحتية .وقد
بد�أت الأعمال االن�شائية للم�شروع ،الذي تبلغ كلفته  75مليون
درهم ،بالتعاون بين وزاتي البيئة والمياه والأ�شغال العامة.وبانتهاء
العمل بالم�شروع� ،سيرفع مركز ال�شيخ خليفة بن زايد للأبحاث
البحرية تدريجي ًا قدرته على �إنتاج �صغار الأ�سماك من � 200ألف
�أ�صبعية �سنوي ًا في الوقت الحالي الى  10ماليين �أ�صبعية �سنوي ًا
بحلول عام  ،2017مركز ًا على �أهم الأنواع االقت�صادية والمرغوبة
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في دولة االمارات مثل الهامور وال�سبيطي وال�شعم والقابط .ولن
يقت�صر دور المركز على �إنتاج ا�صبعيات اال�سماك ،بل �سي�شمل
تعزيز البحث العلمي في مجال اال�ستزراع وحماية البيئة البحرية
وال�ساحلية وثرواتها الحية ،و�إيجاد حلول ذكية ومبتكرة لمواجهة

يضرألا دراوملا

التحديات المتزايدة التي تواجهها البيئة البحرية ب�شكل عام،
وثرواتها الحية ب�شكل خا�ص� ،إ�ضافة الى تقديم الدعم الفني
للمزارع ال�سمكية الخا�صة في الدولة ،وبناء القدرات العاملة في
هذا المجال.

الشكل ( :)17-1-6عدد صغار االسماك المطروحة ()2013 2009-

الشكل (  :)18-1-6صورة طرح صغار االسماك بخور الزوراء بإمارة عجمان
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4.4الدراسات البيولوجية لألسماك :
قامت وزارة البيئة والمياه بعمل درا�سة بيولوجية لعدد من الأ�سماك
الهامة القت�صادية بالدولة بهدف معرفة موا�سم تكاثرها والطول
عند �أول ن�ضج جن�سي ،الأمر الذي ي�ساهم في و�ضع الت�شريعات
لإدارة م�صائد الأ�سماك وتنميتها لتعزيز المخزون ال�سمكي ،حيث
تم التعرف على موا�سم تكاثر الأنواع التالية  :الهامور (مار�س
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 مايو) ،ال�سمان (ابريل  -يونيو) ،الكوفر (نوفمبر  -مار�س)،الفر�ش (مار�س  -مايو) ،الحمرا (يونيو  -اغ�سط�س) ،الكنعد
(مار�س  -يونيو) ،ال�شعري العربي (فبراير  -ابريل) ،ال�شعري
ال�سولي (ابريل  -يونيو) ،ال�شعري اليماه (فبراير – مايو و
اغ�سط�س � -سبتمبر) ،الج�ش ال�صال (ابريل  -يونيو) ،ال�سكل
(ابريل  -يوليو) ،الزريدي (مار�س  -مايو).

الشكل ( )19-1-6دليل معامل التناسل بالنسبة لذكور واناث اسماك السكل

5.5الش��عاب المرجاني��ة واش��جار
القرم
لمعالجة �آثار التدهور الذي تعر�ضت لها بيئة ال�شعاب المرجانية
في الدولة في ال�سنوات الما�ضية ،بد�أت وزارة البيئة والمياه،
وفي �إطار مبادرتها بتح�سين م�ستوى حماية المناطق الإحيائية
والبيئات اله�شة ،بتنفيذ برنامج لت�أهيل تلك البيئات المت�ضررة،
فقامت با�ستزراع  24نوع من ال�شعاب المرجانية مثل Acropora
sp - Cyphestra sp – Pseudosiderastrea - Porites sp
 - Stylophora sp - Platygyra sp – HydonophoraLaptastera botlae - Pavona diffuens - Stylophora

وبا�ستخدام تقنيات حديثة لتعظيم ا�ستخدام المادة البيولوجية
لإكثار اكبر عدد ممكن تحت الظروف البيئية المنا�سبة ،وتم
اختيار عدد � 10أنواع �أثبتت معدالت نمو عالية ونفوق قليلة ،وتم
تثبيت  7انواع في منطقة ال�ساحل ال�شرقي بعدد  4400م�ستعمرة
وتثبيت � 6أنواع ب�أم القيوين بعدد  2000م�ستعمرة.
كما انتهت الوزارة في عام  2013من �إعداد خارطة التوزيع
الجغرافي لل�شعاب المرجانية في الدولة كما هو مو�ضح في ال�شكل
( ،)1-1-6في حين يو�ضح ال�شكل ( )18-1-6التزايد في عدد
م�ستعمرات ال�شعاب المرجانية خالل الأعوام من  2011حتى
.2013
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الشكل (  )20-1-6عدد مستعمرات الشعاب المرجانية ()2013-2011

المرجع :وزارة البيئة والمياه

الش��كل ( :)21-1-6ص��ورة لعملي��ة تثبيت مس��تعمرات الش��عاب المرجانية
بالدولة
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وفيما يتعلق ب�أ�شجار القرم فقد تم تطوير تقنية لزراعتها تتنا�سب
مع الظروف ال�سائدة في معظم المناطق وتعتمد على طريقتين
هما :البذور و الأ�شتال .وقد بلغ عدد البذور المزروعة 470
�إلف بذرة وعدد �شتالت المزروعة � 75ألف �شتلة منذ عام 1984
توزعت على مناطق مختلفة من �سواحل وجزر الدولة
كما قامت الوزارة ببع�ض التجارب لدرا�سة �إنبات وزراعة هذه
الأ�شجار تحت ظروف مختلفة ،من �أهمها زراعتها في مناطق
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منخف�ضة عن الياب�سة تقع تحت م�ستوى �سطح البحر في مناطق
بعيدة عن البحر اعتماد ًا على مياه البحر التي تتخلل لبع�ض
المناطق عن طريق ال�ضغط الأ�سموزي ،والذي ي�شكل م�صدر
المياه التي تغذي ال�سبخات المختلفة في الدولة .وتبين النتائج
لهذه الدرا�سات �إمكانية زراعة هذا النوع من الأ�شجار وبنجاح
في تلك المناطق ،مما يعد عام ًال ي�ساعد على ن�شرها في مناطق
مختلفة من الدولة.

الشكل ( )22-1-6عدد أشجار القرم المزروعة ()2012-2009

وبالإ�ضافة الى ذلك تم �إجراء درا�سة م�سحية للتوزيع الجغرافي
ال�شجار القرم �شملت  57موقعا على امتداد �سواحل الدولة،
بهدف تحديد الب�صمة لخ�صائ�ص وم�ساحة غابات ا�شجار القرم،
و�أ�شارت الدرا�سة الى وجود نوع واحد منت�شر في كل �سواحل الدولة
التي تم م�سحها وهو ( القرم الرمادي)Avicennia marina( -
وتم مالحظة ازدهار معظم ا�شجار القرم خالل فترة الم�سح.

اشجار القرم

رئي�سي ب�إمارة ابوظبي ،وبيئات الحو�ضية ( )Basinوتتمركز في
كل من امارة ام القيوين وعجمان ورا�س الخيمة ،وبيئات الغمر
المد والجزر ( )Overwashوتتمركز في امارة ابوظبي وام
القيوين.
الم�ساحة الكلية تقدر بحوالي 16.136

حيث اظهرت النتائج بان
كليو متر مربع على م�ستوى الدولة ،اما من حيث توزيعها على
م�ستوى كل امارة فكما هو مبين في الجدول (.)8-2-6

تق�سم بيئات تجمعات غابات ا�شجار القرم الى ثالث انواع  :بيئات
الحافية ( )Fringeوتتمركز في كل مناطق ال�ساحلية وب�شكل
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الجدول ( )9-2-6مس��احات غابات اشجار القرم حس��ب الكثافة على مستوى
الدولة
م�ساحات ح�سب الكثافة ( كيلومتر مربع)
االمارة

منخف�ضة

متو�سطة

()10%

()75%-10

عالية
(اكثر )75%

ابوظبي

30.62

52.91

24.81

108.34

دبي

0.12

0.13

0.38

0.63

ال�شارقة

0.16

0.3

1.85

2.04

را�س الخيمة

0.78

1.52

2.50

4.80

ام القيوين

11.76

0.42

6.59

18.77

عجمان

1.58

-

-

1.58

المجموع الكلي

55.57

35.79

36.13

136.16

المرجع :تقرير التوزيع الجغرافي ال�شجار القرم بالمياه ال�ساحلية للدولة – 2013وزارة البيئة المياه.

6.6رصد ومراقبة المياه الساحلية:
قامت وزارة البيئة والمياه بدرا�سة الكتلة الحيوية للهائمات
النباتية بالمياه ال�ساحلية عام  ،2013وبينت الدرا�سة ان متو�سط
الكتلة الحيوية للهائمات النباتية (العدد) ( )103 -105خلية لكل
لتر في المياه االقليمية للدولة وهو متوافق مع الدرا�سة (Space-
time variability of phytoplankton structure and
diversity in the north-western part of the Arabian
Gulf (Kuwait’s waters), 2009, Igor Polikarpov, Faiza
Al-Yamani & Maria Saburova / BioRisk 3: 83–96

 ))(2009حيث او�ضحت بان كتلة الحيوية للهائمات بمياه الخليج
العربي (الكويت) تتراوح (.)103 -106
وقد ا�شارت الدرا�سة التي قامت بها الوزارة بانه هناك
نوع ًا من الهائمات النباتية التي تم ت�صنيفها تتواجد في المياه
االقليمية للدولة منها  109نوعا من فئة الدياتومات و 43نوعا
من ثنائية اال�سواط ونوع واحد من الطحالب الخ�ضراء المزرقة.
بالإ�ضافة الى وجود  49نوعا ت�صنف ك�أنواع يمكن ان ت�سبب المد
االحمر او لها القدرة على احداث ا�ضرار على االحياء البحرية
والبيئية المحيطة بها .وبينت النتائج ان هناك  9انواع فقط
كانت �سائدة في المياه االقليمية خالل عام ( .2013تقرير درا�سة
الكتلة الحيوية للهائمات النباتية (المد االحمر)  -2013وزارة
البيئة والمياه)

153

210

الم�ساحة الكلية
(كيلومتر مربع)
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الشكل ( )23-1-6التغير في متوسط عدد الهوائم النباتية لعام 2013
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7.7رص��د الهائم��ات وظاه��رة المد
األحم��ر ع��ن طري��ق ص��ور األقم��ار
الصناعية:
�أظهرت نتائج الدرا�سة التي �أجرتها وزارة البيئة والمياه خالل
الفترة ما بين يناير وحتى دي�سمبر � 2013إلى وجود ن�شاط

بيولوجي محدود على �سواحل الدولة خالل فترات متقطعة ال
تتعدى ب�ضعة �أيام ،وحدوث المد الأحمر بم�ستوى ب�سيط ال يتعدى
عدة �أيام في المياه الإقليمية للدولة (مياه الخليج العربي) خالل
�أ�شهر مايو ويونيو ونوفمبر ودي�سمبر 2013م ،فيما لم يالحظ
�أي نفوق للأحياء البحرية خالل ازدهار المد الأحمر في المياه
االقليمية للدولة المطلة على بحر عمان.

الشكل ( :)24-1-6صورة توضح تمركز النشاط البيولوجي في المياه اإلقليمية
للدولة خالل شهر ديسمبر 2012

الجدول ( :)10-2-6نتائج القياسات متوسط نتيجة درجة االس الهيدروجيني
للمياه البحر بالدولة
المنطقة
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متو�سط درجة الحمو�ضة مياه البحر (اال�س الهيدروجيني)
2011

2012

2013

ال�ساحل ال�شرقي للدولة (بحر عمان)

8.1

8.2

8.1

ال�ساحل الغربي للدولة (خليج العربي)

8.1

8.2

8.2

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

يضرألا دراوملا

الجدول ( )11-2-6نتائج القياسات متوسط درجة حرارة لمياه السطحية للبحر
بالدولة
المنطقة

متو�سط درجة حرارة مياه �سطح البحر (درجة مئوية)
2011

2012

2013

ال�ساحل ال�شرقي للدولة (بحر عمان)

28.7

28.6

27.9

ال�ساحل الغربي للدولة (خليج العربي)

29.6

28.3

28.6

خط��ة عم��ل وطنية لرص��د ومراقبة
ظاهرة المد األحمر بالدولة
في �ضوء تكرار حدوث ظاهرة المد الأحمر ،قامت وزارة البيئة
والمياه بو�ضع خطة عمل وطنية لر�صد ومراقبة ظاهرة المد
الأحمر بالدولة.
ولخطة العمل اهداف عامة تركز على حماية م�صادر المياه
والثروة ال�سمكية و تن�سيق عمليات المراقبة واال�ستجابة الفورية
وتقييم الآثار ال�سلبية على الثروة ال�سمكية والأحياء البحرية
الأخرى ،بالإ�ضافة الى �إجراء الأبحاث والدرا�سات المتعلقة بالمد
الأحمر.
وتم ،في �إطار الخطة ،ت�شكيل فريق عمل لمتابعة ظاهرة المد
الأحمر واال�ستعانة بخبرات عالمية مرموقة .وت�ضمنت الخطة
مجموعة من البرامج ،منها برنامج لر�صد ومراقبة الهائمات
النباتية الم�سببة للمد الأحمر يتم تحديثه وفق متطلبات
البرنامج ،وا�ستحداث مختبر لفح�ص العينات التي يتم جمعها
ب�صورة دورية من المحطات المنت�شرة على �سواحل الدولة لمعرفة
انت�شار و�أنواع الهوائم في المياه الإقليمية للدولة في �أوقات زمنية
وف�صول مختلفة في ال�سنة لتقييم تلك الكتلة ودورها في حدوث
الن�شاط البيولوجي �أو المد الأحمر و�أهميتها في ال�سل�سة الغذائية
في البيئة البحرية .وكذلك برنامج تحديد التوزيع الجغرافي
لل�صدفيات الذي يعتبر م�ؤ�شر ًا لقيا�س ال�سميات التي قد تن�ش�أ من
حالة حدوث ظاهرة المد الأحمر ،وبرنامج للخطوط التوجيهية
لحماية م�آخذ المياه في محطات التحلية ،وبرنامج لبناء قدرات
العاملين بمحطات التحلية وت�أهيلهم للتعامل مع ظاهرة المد
الأحمر عند حدوثها ،والإجراءات التي يتوجب اتخاذها.

كما تم في �إطار الخطة و�ضع برنامج لمعايير �إن�شاء المزارع
ال�سمكية وحمايتها ،وتطوير برنامج النمذجة الرقمية وا�ستخدام
تقنية اال�ست�شعار ،وبرنامج االت�صال الإعالمي والتعليمي والإر�شاد
والتوعية ت�ضمن �إن�شاء رابط الكتروني حول ظاهرة المد الأحمر
على موقع وزارة البيئة والمياه االلكتروني يحتوي على العديد من
الموا�ضيع المتعلقة بظاهرة المد االحمر ،ويتم تحديثه ب�شكل
دوري.
وقد حققت الخطة الأهداف المرجوة ،و�أهمها القدرة على الك�شف
عن �أنواع الهائمات ال�ضارة وتحليل �سمياتها ،ومراقبة والتنب�ؤ
بالهائمات ال�ضارة وو�ضع �إر�شادات للتعامل وتخفيف الت�أثيرات
المحتملة لظاهرة المد االحمر على المن�ش�آت االقت�صادية في
البيئة البحرية كمحطات تحلية مياه البحر.

8.8دراس��ة الملوث��ات ف��ي الترب��ة
والكائنات البحرية بالدولة:
خالل عام  2010قد قامت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع
المختبرات البيئية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (موناكو –
فرن�سا) بعمل م�سح بيئي لتراكيز المواد الهيدروكربونية والمعادن
الثقيلة في المياه البحرية على طول �سواحل الدولة ،وقد تم جمع
عينات من التربة و�أن�سجة بع�ض االحياء البحرية في  90موقعا
على طول �سواحل الدولة .وبينت نتائج الدرا�سة ا�ستقرار ن�سب
تراكيز المواد الهيدروكربونية وعدم تجاوزها الحد الم�سموح به،
�أما المعادن الثقيلة فقد �سجلت ن�سب زيادة قليلة في بع�ض المواقع
و وذلك ب�سبب التراكمات الطبيعية للأعوام ال�سابقة ،فهي ناتج
للتركيبة الجيولوجية للمناطق الجبلية المحاذية للمناطق
ال�ساحلية.

213

تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015

استراتيجية استدامة البيئة البحرية
و المناطق الساحلية
و�ضعت وزارة البيئة والمياه ا�ستراتيجية ا�ستدامة البيئة البحرية و
ال�ساحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة .وتت�ضمن
اال�ستراتيجية الموجهات الرئي�سية والأهداف الوطنية لحماية
البيئة البحرية والمناطق ال�ساحلية وخطط وبرامج العمل
لتنفيذها.
وت�ستند اال�ستراتيجية على خطة متجان�سة وقائمة على تحقيق
�أهداف الدولة وتلبية احتياجات جميع ال�شركاء والجهات ذات
العالقة ،وهي توفر �أ�سا�سا لتحقيق التكامل في كل المراحل
والمحاور والبرامج والأن�شطة ،وت�ساعد على ت�سهيل توفير الموارد
الالزمة لمعالجة المجاالت ذات الأولوية� ،إ�ضافة �إلى ذلك تبنت
اال�ستراتيجية عملية الر�صد و التقييم الم�ستمر للتقدم المتحقق
في كل مراحل ومحاور و �أن�شطة خطة العمل.
ت�شمل ا�ستراتيجية اال�ستدامة البحرية وال�ساحلية
رئي�سة هي:
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موجهات

يضرألا دراوملا

	•تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق ال�ساحلية و التكيف مع
التغيرات المناخية
	•تطوير الر�صد و الرقابة ال�شاملة للبيئة البحرية وال�ساحلية
	•بناء القدرات الوطنية و ن�شر الوعي بق�ضايا البيئة البحرية
و ال�ساحلية
	•تعزيز ال�شراكة الإقليمية و الدولية ال�ستدامة البيئة
البحرية و ال�ساحلية
وقد حددت اال�ستراتيجية البرامج ذات الأولوية و�أطرها الزمنية،
وت�شمل:
1.1تقييم حالة البيئة البحرية و ال�ساحلية ( الفيزيائية،
الكيميائية و البيولوجية) ()2017-2015
2.2تطوير الت�شريعات و المعايير والموا�صفات المتعلقة ب�إدارة
البيئة البحرية وال�ساحلية ()2016-2014
3.3بناء القدرات الوطنية ()2021-2014
4.4تطوير برنامج لر�صد ومراقبة البيئة البحرية و ال�ساحلية
()2017-2015

	•المحافظة على التنوع البيولوجي و النظم البيئية البحرية
و ال�ساحلية و �ضمان ا�ستدامتها

5.5تطوير برامج للتوعية ب�أهمية البيئة البحرية وال�ساحلية
وا�ستدامتها ()2017-2015

	•الوقاية و الحد من الآثار ال�سلبية لتلوث البيئة البحرية و
ال�ساحلية

�6.6إعداد خطة للإدارة المتكاملة ال�ساحلية ()2018 – 2015

