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اليوم العاملي للتنوع 
البيولوجي

حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل جانب دول العامل باليوم العاملي للتنوع البيولوجي والذي 

يهدف اإىل لفت الأنظار لأهمية املحافظة على الأنواع  ورفع م�ضتوى الوعي البيئي بالق�ضايا ذات 

ال�ضلة، فالتنوع  البيولوجي يعمل على تاأمني الغذاء والدواء، اإ�ضافة اإىل م�ضاهمته يف تنقية الهواء 

والأمرا�ض،  الآفات  ومكافحة  املغذيات،  وتدوير  الرتبة،  وتخ�ضيب  الأر�ض،  مناخ  وا�ضتقرار  واملاء 

و�ضيانة املوارد الوراثية.

وتويل الدولة التنوع البيولوجي اهتمامًا بالغًا، فهي جزٌء من النهج املتمثل يف �ضرورة املحافظة على 

مواردنا البيئية والطبيعية ب�ضكل م�ضتدام من اأجل جيل احلا�ضر واأجيال امل�ضتقبل، وهو النهج الذي 

ر�ضمه القائد املوؤ�ض�ض املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، وتابعه �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل”، فمن خالل اهتمامهما البالغ حققت 

الحتادية  والقوانني  الت�ضريعات  اإ�ضدار  على  عملت  الدولة  فقد  بارزة،  جناحات  الإمارات  دولة 

حلماية التنوع البيولوجي من بينها قانون ا�ضتغالل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية، وقانون 

حماية البيئة وتنميتها، وت�ضمنت الإ�ضرتاتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي جمموعة من 

ال�ضيا�ضات للمحافظة على التنوع البيولوجي باعتباره واحدًا من الق�ضايا البيئية ذات الأولوية.

الغني  البيولوجي  التنوع  املناطق ذات  الدولة متثلت يف حماية  التي حققتها  النجاحات  اأهم   ومن 

البيولوجي  والتنوع  الفطرية  احلياة  على  للمحافظة  كمدخل  املحمية  املناطق  باإن�ضاء  وتنميتها، 

وتنميته، ف�ضهدت ال�ضنوات املا�ضية اإقامة املحميات  الربية والبحرية، والدولة تقوم بتنفيذ جمموعة 

من برامج احلماية الرائدة والناجحة مثل برامج حماية املها العربي واحلباري وال�ضقور التي حققت 

جناحات مهمة لي�ض فقط يف جمال حمايتها من النقرا�ض، واإمنا اإكثارها يف الأ�ضر واإطالقها يف 

مواطنها الطبيعية داخل وخارج الدولة، وكذلك برامج حماية النمر العربي وال�ضالحف البحرية 

اأ�ضجار  حماية  وحظيت  والبدح،  وال�ضايف  كالهامور  املحلية  الأ�ضماك  اأنواع  وبع�ض  البحر،  واأبقار 

املحميات  م�ضاحة  وتبلغ  واإكثارها،   عليها  واملحافظة  تدهورها   من  للحد  باهتمام  والقرم  الغاف 

5033 كيلومرتًا مربعًا، وت�ضمل املحميات الربية والبحرية، كما انتهت وزارة البيئة  املعلنة ر�ضميًا  

اأنه  يقني  على  واإين  الدولة،  يف  الطبيعية  للمحميات  الأوىل  القائمة  ا�ضتكمال  من  موؤخرًا  واملياه 

بتعاونكم  نحقق احلماية للتنوع البيولوجي.
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اجتمع معايل الدكتور / را�ضد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه 

مع �ضعادة الدكتور حبيب الهرب املدير واملمثل الإقليمي ملكتب الأ· 

املتحدة للبيئة لغرب اآ�ضيا والوفد املرافق له.

الأ·  برنامج  اهتمام  على  واأث��ن��ى  باحل�ضور  معاليه  ورح��ب 

الإمارات  دولة  يف  مونرتيال  بروتوكول  بنود  بتفعيل  للبيئة   املتحدة 

العربية املتحدة، كما اأكد على �ضرورة التوا�ضل ودعم العالقات بني 

اليونيب  واملياه وبني منظمتي  البيئة  الإمارات متمثلة يف وزارة  دولة 

واليونيدو، حيث ح�ضر الجتماع من جانب اليونيب واليونيدو كل من 

ال�ضيد راجندرا �ضندي رئي�ض برنامج عم الأوزون يف مكتب اليونيب 

بروتوكول  برامج  مدير  اأحمد  �ضي  مناد  �ضيدي  والدكتور  باري�ض  يف 

والدكتور/  ال�ضناعية.  للتنمية  املتحدة  الأ·  منظمة  يف  مونرتيال 

التابع  المتثال  دعم  لربنامج  الإقليمي  املن�ضق  الوداعي  عبدالإله 

ملكتب اليونيب لغرب اآ�ضيا. 

الهرب على دور  الدكتور / حبيب  �ضعادة  الوفد  رئي�ض  اأثنى  وقد 

تنفيذ  ومتابعة  اللتزام  يف  الرائد  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 

اأ�ضدر معايل الدكتور را�ضد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه 

قرارًا ب�ضاأن ال�ضروط ال�ضحية ملزارع الأغنام بالدولة. جاء اإ�ضدار 

اإر�ضاء  �ضرورة  من  العامة  امل�ضلحة  ماتقت�ضيه  على  بناء  القرار 

قواعد واأ�ض�ض فنية و�ضحية مطلوب توفرها لإن�ضاء مزارع الأغنام 

الوزارة يف  اأو�ضاع املزارع املتواجدة حتقيقًا لإ�ضرتاتيجية  وتعديل 

حتقيق التنمية امل�ضتدامة للرثوة احليوانية وحماية ال�ضحة العامة 

وزيادة الإنتاج احليواين والأمن الغذائي و�ضالمة الأغذية.

واإلزام  مونرتيال  بربوتوكول  اخلا�ضة  والبنود  الآليات 

امل�ضتنفذة  املواد  من  بالتخل�ض  فيها  العاملة  ال�ضركات 

والعمل  ا�ضتخدامها  من  احلد  وكذلك  الأوزون،  لطبقة 

ا�ضترياد  يف  يتحكم  للرتاخي�ض  ن��ظ��ام  اإ���ض��دار  على 

وا�ضتخدام املواد امل�ضتنفذة لطبقة الأوزون.

التعاون بني املنظمتني  واأكد الطرفان على �ضرورة 

ا�ضتخدام  من  للحد  والبدائل  احللول  لإيجاد  وال��وزارة 

املنظمتني  وا�ضتعداد  الأوزون،  لطبقة  امل�ضتنفذة  املواد 

كافة  وتو�ضيح  ���ض��رح  يف  وامل�ضاهمة  ال��دع��م  لتقدمي 

بنود  بتنفيذ  اخلا�ضة  والقوانني  والت�ضريعات  القرارات 

الربوتوكول وذلك للدولة وكذلك دول املنطقة.

فيما اأكد معايل الوزير على اأنه من ال�ضروري معرفة اخلطوات 

القادمة يف جمال احلد من ا�ضتخدام املواد امل�ضتنفذة لطبقة الأوزون 

حتى يت�ضنى للدولة تطبيق اأحدث التقنيات هذا املجال.

فيما اأكد رئي�ض الوفد الدكتور حبيب الهرب على اأن م�ضاركة دولة 

مهمة  الربوتوكول  بنود  تطبيق  تفعيل  يف  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

جدًا لتحفيز باقي دول املنطقة لالمتثال لتنفيذ بنوده.

وقد اأكد معايل الوزير على اأن فريق العمل بالوزارة على ا�ضتعداد 

بديلة  اإيجاد حلول  ولقاءات من م�ضلحتها  اجتماعات  اأية  لعقد  تام 

للحد من ا�ضتخدام املواد امل�ضتنفذة لطبقة الأوزون .

ومن جانب الوزارة ح�ضر الجتماع �ضعادة عبيد بن عي�ضى اأحمد 

املدير التنفيذي ملكتب �ضوؤون البلديات والقائم باأعمال قطاع �ضوؤون 

لل�ضوؤون  التنفيذي  املدير  ال�ضنا�ضي  مرمي  الدكتورة  و�ضعادة  البيئة 

الفنية و�ضعادة الدكتور  �ضعد النمريي م�ضت�ضار معايل الوزير. 

"ابن فهد"يجتمع مع ممثلي اليونيب واليونيدو

"وزير البيئة واملياه"
 يصدر قرارًا بشأن

الشروط الفنية والصحية 
ملزارع األغنام
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واحلكومية  الر�ضمية  الهيئات  واملحافظات،  البلديات   ، ال��وزارات 

العامة، املوؤ�ض�ضات الأمنية والع�ضكرية .

والإبداع  البنيوي،  الإب��داع  جائزة  فهي  املعيارية  اجلوائز  اأما 

الت�ضميمي  والإبداع  التفاعلي  الإبداع  الب�ضري،  والإبداع  التقني، 

والذي فازت به وزارة البيئة واملياه  بدولة الإمارات العربية املتحدة، 

و�ضيتم اختيار موقعًا واحدًا على م�ضتوى كل الفئات املذكورة ليفوز 

بجائزة درع احلكومة اللكرتونية وجائزة نقدية  مقدارها ع�ضرون 

الوطن  م�ضتوى  على  الفائز  املوقع  هذا  يكون  بحيث  دولر،  األ��ف 

العربي و�ضتكون الوزارة من �ضمن املر�ضحني لهذه اجلائزة.

 واأكد املدير التنفيذي للخدمات امل�ضاندة بالوزارة باأن التميز 

يف تقدمي خدمات معلوماتية الكرتونية خا�ض بوزارة البيئة واملياه  

وم�ضاندة  دف��ع  ل��ول  يتم  يكن  مل  التناول  و�ضل�ضة  امل�ضتوى  رفيعة 

القيادات العليا فى الوزارة وت�ضافر وتعاون جميع العاملني بها مع 

اأثبتوا احرتافية م�ضهودة وثقة  الذين  املعلومات  اإدارة تقنية  فريق 

الفوز  ا�ضتحق  والذي  ال��وزارة  موقع  ت�ضميم  من  مكنتهم  وا�ضحة 

باجلائزة، الأمر الذي �ضهل كثريا” على مت�ضفحي موقع الوزارة 

الو�ضول اإىل املعلومات املطلوبة بكل �ضهولة وي�ضر.

واملياه  البيئة  وزارة  توجت 

باجناز  امل���ت���ع���ددة  جن��اح��ات��ه��ا 

جديد ي�ضاف اإىل �ضجل جهودها 

امل��ت��م��ي��زة يف جم����ال خ��دم��ات 

احلكومة اللكرتونية، حيث فازت 

احلكومة  درع  بجائزة  ال���وزارة  

معيار  ال��وزارات  فئة  اللكرتونية 

الإب������داع ال��ت�����ض��م��ي��م��ي، وال���ذي 

جامعة  منظمات  )اإح��دى  الإداري��ة  للتنمية  العربية  املنظمة  تنظمه 

الدول العربية ( واأكادميية جوائز النرتنت يف املنطقة العربية . 

التنفيذي  املدير  �ضلمان  ال�ضيد  �ضرب   / �ضعادة  بذلك  �ضرح 

“لقد  قائاًل:  واأ�ضاف  واملياه،  البيئة  ب��وزارة  امل�ضاندة  للخدمات 

فئة  اللكرتونية  احلكومة  درع  بجائزة  الفوز  ال���وزارة  ا�ضتحقت 

الوزارات - معيار الإبداع الت�ضميمي بجداره”، واأو�ضح �ضعادته اأن 

املنظمة تقيم جائزة درع احلكومة اللكرتونية على م�ضتوى الدول 

امل�ضاركة من  الوطن العربي وتوجد  ت�ضع فئات جلائزة احلكومة 

ال���وزراء،  جمال�ض  العربية،  ال��ربمل��ان��ات  م��واق��ع  ه��ي   اللكرتونية 

"البيئة واملياه" تفوز بدرع احلكومة االلكرتونية

التقليدية  املياه غري  املاحلة وغريها من م�ضادر  املياه  ا�ضتخدام 

نتائج  ونقل  امللحية،  الزراعة  جمال  يف  الب�ضرية  القدرات  وتنمية 

مراكز  يف  منها  وال�ضتفادة  القت�ضادية  اجل��دوى  ذات  الأبحاث 

الأبحاث ذات ال�ضلة، وتنظيم املوؤمترات والندوات وور�ض العمل. 

وقع معايل د. را�ضد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه ومعايل د. اأحمد 

حممد علي رئي�ض جمموعة البنك ال�ضالمي للتنمية على ملحق لتعديل 

العربية املتحدة وجمموعة  املوقعة بني حكومة دولة المارات  التفاقية 

البنك ال�ضالمي للتنمية ب�ضاأن املركز الدويل للزراعة امللحية.

العربية  الم��ارات  دولة  حكومة  تتوىل  التفاق  هذا  ومبوجب 

واللوائح  للقرارت  وفقا  عليه  وال���ض��راف  املركز  ت�ضغيل  املتحدة 

التعاون  ا�ضتمرار  م��ع  ال�ضاأن  ه��ذا  يف  احلكومة  ت�ضدرها  التي 

تتعلق  التي  وال�ضيا�ضات  اإدارة املركز  والت�ضاور بني الطرفني حول 

املحدد  الدويل  بو�ضعه  املركز حمتفظًا  ويبقى  وتطويره.  بت�ضغيله 

تقدم.  ما  بعمومية  الإخالل  ودون  واأهدافه  الأ�ضا�ض  التفاقية  يف 

وتكون اأهداف املركز حت�ضني الإنتاجية الزراعية وخا�ضة النباتات 

امل�ضتدامة  البيئية  التنمية  وامل�ضاهمة يف حتقيق  للملوحة  املتحملة 

على  والرتكيز  املياه،  م�ضادر  يف  �ضح  من  تعاين  التي  ال��دول  يف 

بن فهد يوقع ملحق لتعديل اتفاقية بني حكومة دولة 
االمارات وجمموعة البنك اإلسالمي للتنمية
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واملياه  البيئة  وزي��ر  فهد  بن  اأحمد  را�ضد  الدكتور  معايل  كرم 

الوطنية  م�ضوؤوليتي  بيئتي  معر�ض  فعاليات  يف  امل�ضاركة  املدار�ض 

والذي اأقيم ال�ضهر املا�ضي برعاية كرمية من �ضمو ال�ضيخة هند بن 

بن  حممد  ال�ضي��خ  ال�ضمو  �ضاحب  حرم  مكتوم  اآل  جمعة  بن  مكتوم 

ال��وزراء ،حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة،  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�ضد 

دبي، رعاه اهلل بجامعة اجلزيرة بدبي .

وياأتي هذا التكرمي تقديرًا للجهود التي بذلتها اإدارات املدار�ض يف 

امل�ضاهمة بت�ضجيع طالبها حل�ضور معر�ض بيئتي م�ضوؤوليتي الوطنية 

وتوعيتهم وامل�ضاركة املجتمعية مع وزارة البيئة واملياه يف الرقي بالفكر 

القيمة  التكرمي على اجلهود  الوزير خالل  اأثنى معايل  البيئي، وقد 

اإقامته  املرجوة من  لالأهداف  للمعر�ض وحتقيقه  الناجح  والتنظيم 

املدار�ض  طالب  من   النا�ضئة  وفئة  ال��وزارة  بني  ال�ضراكة  تفعيل  يف 

من خمتلف اإمارات الدولة وجلميع املراحل العمرية، بالإ�ضافة اإىل 

ا�ضت�ضافة �ضخ�ضيات فنية مثل الفنانة رزيقة طار�ض والفنانة �ضمرية 

اأحمد والفنان الدكتور حبيب غلوم، وكذلك �ضخ�ضيات ريا�ضية مثل 

را�ضد باقر بطل راليات ال�ضيارات خالل املعر�ض وتنظيم ور�ض العمل 

واملياه  البيئة  وزير  فهد  بن  اأحمد  را�ضد  الدكتور  معايل  بح�ضور 

بعيدا  للموظفني  وفنيًا  ثقافيًا  ريا�ضيًا  يومًا  واملياه  البيئة  وزارة  نظمت 

الريا�ضي  الذيد  ن��ادي  مع   بالتن�ضيق  وذل��ك  اليومي  العمل  روت��ني  عن 

مبدينة الذيد. ت�ضمن الربنامج عدد من الأن�ضطة الرتفيهية والريا�ضية 

والفنية وذلك بح�ضور املدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات واملوظفني 

من خمتلف اإدارات املناطق بالوزارة. 

والفقرات البيئية، م�ضريًا اإىل اأن مثل هذه املعار�ض الناجحة حتقق 

متطلبات الرتقاء بالفكر والوعي البيئي وتر�ضيخه بني فئة النا�ضئة 

التاأثري  يف  كبري  دور  من  لها  ملا  التثقيف  عملية  عليها  ترتكز  والتي 

على بيئة دولة الإمارات العربية املتحدة ومبا ي�ضمن بيئة اآمنة للعي�ض 

لالأجيال احلالية وامل�ضتقبلية.

بال�ضالة  القدم  وك��رة  ال�ضباحة  يف  الريا�ضية  امل�ضابقات  وكانت 

املغلقة، وتن�ض الطاولة، والرماية. يذكر باأن الفريق الن�ضائي تفوق على 

مناف�ضه من فريق الذكور يف م�ضابقة الرماية.

البيئة واملياه مع فنانني ت�ضكيليني من منت�ضبي   وقد ن�ضقت  وزارة 

الفنية  العمل  ور�ض  على  لالإ�ضراف  الت�ضكيلية  للفنون  الإمارات  جمعية 

التي نظمت يف جمالت الر�ضم املائي والإيكو اآرت، والأ�ضغال اليدوية،  

مت  حيث  متيزا  ال��دورات  اأكرث  من  الإك�ض�ضوارات  �ضنع  دورة  واعتربت 

فنية ميكن  اإىل قطع  ثم حتويلها  املقوى ومن  الورق  �ضنع قالدات من 

ال�ضتفادة منها يف احلياة اليومية .

ياأتي  والفني  والثقايف  الريا�ضي  اليوم  ب��اأن  الوزير  معايل  و�ضرح 

�ضمن برامج وزارة البيئة واملياه للتوا�ضل مع موظفي الوزارة خارج اإطار 

العمل، وخلق روح الفريق الواحد، وحتفيز املوظف على الإنتاجية، اإ�ضافة 

اإىل اإك�ضاب املوظفني مهارات جديدة، واكت�ضاف مهاراتهم �ضواًء كانت 

ريا�ضية اأو فنية. والركيزة الأ�ضا�ضية يف ذلك هي الإبداع والتحفيز.

6000 طالبًا ومشرفًا شارك يف احلضور 
ابن فهد يكرم املدارس املشاركة يف معرض

"بيئتي مسؤوليتي الوطنية" 
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بن فهد: اكتشاف املهارات املوجودة لدى املوظفني من 
خالل الربامج واللقاءات البعيدة عن العمل

يوم رياضي ثقايف فني يف وزارة البيئة واملياه



 كرم معايل الدكتور را�ضد اأحمد بن فهد وزير 

اإحالتهم  مت  الذين  ال��وزارة  موظفي  واملياه  البيئة 

والتي  القانونية  ال�ضن  لو�ضولهم  نظرًا  للتقاعد 

امتدت لدى بع�ضهم اإىل اأكرث من 30 عامًا. 

تقدير  اإط���ار  يف  املتقاعدين  ت��ك��رمي  وي��اأت��ي 

املوارد الب�ضرية التي عملت يف الوزارة وملن اأ�ضدوا 

يخدم  مب��ا  عملهم  ف���رتة  ط���وال  جليلة  خ��دم��ات 

ال�ضابقة.  اخلدمة  �ضنوات  ط��وال  العام  ال�ضالح 

�ضكره  التكرمي  حفل  خ��الل  ال��وزي��ر  معايل  وق��دم 

وتقديره للمحتفى بهم نظري ما قدموه خالل فرتة 

كانوا  وباعتبارهم  البيئي  العمل  ميدان  يف  عملهم 

�ضهد حفل  و  والإخال�ض يف عملهم.  للتفاين  ورمزًا  الزمالء،  نعم 

التكرمي والذي عقد باإدارة املنطقة ال�ضمالية براأ�ض اخليمة �ضعادة 

عبيد حممد املطرو�ضي مدير عام الوزارة بالإنابة. 

وقد كرم بن فهد را�ضد عيد بحلوط )77 عاما( والذي اأم�ضى 

32 �ضنة كمعاون خدمة يف اإدارة حمطات التجارب، كما مت تكرمي 
املنطقة  اإدارة  فني يف  عامل  عاما(   )73 الكعبي  �ضرحان حممد 

اأحمد )70 عاما( خدم الوزارة  الو�ضطى ، وال�ضيد حمود حممد 

اإدارة حمطات التجارب. ومت تكرمي  23 �ضنة كعامل فني يف  ملدة 

حممد عبد اهلل الكعبي )70 عاما( عمل يف اإدارة املنطقة الو�ضطى 

ملدة 29 �ضنة كعامل فني.

التكرمي عن �ضكره لهم على  البيئة واملياه خالل  واأعرب وزير 

والرتقاء  البناء  عملية  وامل�ضاهمة يف  بذلوها  التي  القيمة  اجلهود 

بعمل الوزارة من اأجل خدمة دولة الإمارات العربية املتحدة.

اأ�ضدر �ضعادة / عبيد حممد جمعة املطرو�ضي – مدير عام وزارة 

البيئة واملياه بالإنابة قرارًا ب�ضاأن احلظر املوؤقت ل�ضترياد كافة اأنواع 

الطيور الداجنة والربية وطيور الزينة وخملفاتها من دولة رومانيًا .

 )448( رقم  ال��وزاري  القرار  على  بناء  القرار  هذا  وياأتي 

ل�ضنة 2009م ب�ضاأن رفع احلظر عن ا�ضترياد كافة اأنواع الطيور 

احلية والداجنة والربية وطيور الزينة ومنتجاتها وخملفاتها من 

دول اأمريكا ال�ضمالية واجلنوبية واأوروبا ما عدا املناطق التي تظهر 

فيها حالت اإ�ضابة مبر�ض اأنفلونزا الطيور، بالإ�ضافة اإىل املذكرة 

املقدمة من اإدارة احلجر بالوزارة وا�ضتنادًا على املعلومات الواردة 

تفيد  والتي   )OIE( احليوانية  لل�ضحة  العاملية  املنظمة  من 

بظهور بوؤرة ملر�ض اأنفلونزا الطيور يف دولة رومانيًا.

ال�ضحية  الأو���ض��اع  �ضالمة  على  حر�ضًا  اأن��ه  القرار  واأو���ض��ح 

حيوانية  اأم��را���ض  اأي��ة  ت�ضرب  من  الدولة  يف  واحل��ي��وان  لالإن�ضان 

ا�ضترياد  اآخر  اإ�ضعار  وحتى  موؤقتًا  يحظر  وافدة،  معدية  اأو  وبائية 

كل اأنواع الطيور احلية الداجنة والربية وطيور الزينة ومنتجاتها 

والوحدات  احلجر  اإدارة  و�ضتقوم  كما   ، رومانيا  من  وخملفاتها 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  بالوزارة  املعنية  التنظيمية 

واإىل  العامة  امل�ضلحة  تقت�ضيه  ما  على  بناًء  القرار،  هذا  لتنفيذ 

حني تغري املوقف الوبائي بدولة رومانيا ووفقًا للخطوط الإر�ضادية 

للمنظمة الدولية لل�ضحة احليوانية.

"البيئة واملياه" حتظر مؤقتًا استرياد كافة أنواع الطيور 
الداجنة وخملفاتها من رومانيا

إىل حني تغري املوقف الوبائي بالدولة املصابة
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بن فهد يكرم موظفي البيئة واملياه املتقاعدين
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وقد زار موظفو اإدارة الرثوة ال�ضمكية برئا�ضة املهند�ض �ضيف 

واملحافظة  املائية  امل��وارد  ل�ضوؤون  التنفيذي  املدير  ال�ضرع  حممد 

على الطبيعة، ال�ضياد جمعة حميد خلفان اآل على وهو اأحد رواد 

�ضيد الأ�ضماك يف الدولة ممن عا�ضروا مهنة ال�ضيد لعقود طويلة 

لال�ضرت�ضاد بخرباته.

امل�ضوؤولون يف اإدارة الرثوة ال�ضمكية جتاذبوا اأطراف احلديث 

معه واأبحروا معًا يف قارب ذكرياته البحرية عرب احلقب املختلفة 

التي مر بها �ضعيا منهم لال�ضتفادة من اخلربات التي �ضقلته.

وقد اأكد املهند�ض �ضيف حممد ال�ضرع املدير التنفيذي ل�ضوؤون 

املوارد املائية واملحافظة على الطبيعة على هذا اللقاء موؤكدًا على 

اأن املحافظة على الرثوة ال�ضمكية من خالل اإعادة �ضغار الأ�ضماك 

اإىل البحر الأمر الذي يدعو اإليه القانون الحتادي رقم 23 ل�ضنة 

1999 اخلا�ض با�ضتغالل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية، 
وبيع  �ضيد  من�ع  ب�ضاأن  وزاريًا  قرارًا  اأ�ضدرت  الوزارة  باأن  مو�ضحًا 

وت�ضوي�ق ) 15 ( نوعًا من الأ�ضم�اك ال�ضغي�رة الت�ي يقل طولها عن 

احلد امل�ضموح به، وذلك بهدف اتخاذ اإجراءات احرتازية �ضريعة 

ب�ضاأن اأطوال الأ�ضماك بغية حماية املخزون ال�ضمكي.

تنفذ وزارة البيئة واملياه خطة مبتكرة للتوا�ضل مع ال�ضيادين 

على  للحفاظ  خرباتهم  من  لال�ضتفادة  منهم  ال�ضن  كبار  خا�ضة 

الرثوة ال�ضمكية وحرفة ال�ضيد والوقوف على م�ضاكل واحتياجات 

يف  لها  املنا�ضبة  احللول  اإيجاد  على  والعمل  املواطنني  ال�ضيادين 

بحماية  اخلا�ض  الحت��ادي  القانون  لتطبيق  ال���وزارة  �ضعي  اإط��ار 

وتنمية الرثوات املائية احلية يف الدولة.

وتعتمد هذه اخلطة على القيام با�ضتطالعات دورية لل�ضيادين 

اللقاءات  اإىل  اإ�ضافة  التعاونية،  واجلمعيات  جتمعاتهم  مواقع  يف 

املبا�ضرة مع كبار ال�ضن من ال�ضيادين.

الشرع : كبار السن من الصيادين ثروة 
وطنية يجب االستفادة من خرباتهم

« البيئة » تستعني بخربات الصيادين
 للحـــفاظ على الـثـروة السمـــــــــكـية
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العاملني  تعريف  يف  جهودها  واملياه  البيئة  وزارة  توا�ضل     

الواجب  الإر���ض��ادي��ة  باخلطوط  ال��دول��ة  يف  واملقالع  بالك�ضارات 

اإتباعها وفقا ملا جاء يف القرار الوزاري رقم 110 ل�ضنة 2010 

وتنفيذ  بتخطيط  واخلا�ضة  املنظمة  الإر�ضادية  اخلطوط  �ضاأن  يف 

اأعمال املن�ضاآت العاملة يف جمال الك�ضارات واملقالع، وذلك بتوزيع  

العاملة  املن�ضاآت  اأ�ضحاب  CD( على  اأقرا�ض مدجمة )�ضي دي 

يف هذا املجال باإمارة الفجرية وراأ�ض اخليمة وعجمان، وذلك من 

منطلق حر�ض الوزارة على �ضرورة تعزيز الأمن البيئي للحد من 

تلوث الرتبة وتلوث الهواء واملياه، وتطوير اأدوات وو�ضائل الت�ضال 

اأن�ضطة  بكافة  املتعاملة  الفئات  خمتلف  مع  والإع��الم��ي  املعرفى 

للحفاظ  والعمل  اخلدمية  امل�ضتويات  اأف�ضل  اإىل  للو�ضول  ال��وزارة 

على الرثوات الطبيعية من اأجل تنمية م�ضتدامة.

وحتوى الأقرا�ض التي مت توزيعها على القرار الوزاري رقم 110 

ل�ضنة 2010 يف �ضاأن اخلطوط الإر�ضادية املنظمة واخلا�ضة بتخطيط 

وتنفيذ اأعمال املن�ضاآت العاملة يف جمال الك�ضارات واملقالع.

واأو�ضح معايل الدكتور را�ضد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه 

باأنه تنفيذًا لقرار جمل�ض الوزراء رقم 20 ل�ضنة 2008 يف �ضاأن 

وزارة  ف��اإن  منتجاتها،  ونقل  واملحاجر  الك�ضارات  اأن�ضطة  تنظيم 

وت�ضغيل  لإدارة  املنظمة  القرارات  اإ�ضدار  على  تعمل  واملياه  البيئة 

الوزاري  القرار  موؤخرًا  اأ�ضدرت  وقد  واملقالع.  الك�ضارات  اأن�ضطة 

املنظمة  الإر�ضادية  اخلطوط  �ضاأن  يف   2010 ل�ضنة   110 رقم 

يف  العاملة  املن�ضاآت  اأعمال  وتنفيذ  وت�ضغيل  بتخطيط  واخلا�ضة 

جمال الك�ضارات واملقالع.

من  احل��دودي��ة  للمراكز  و�ضولها  ح��ال  ال�ضقور  فح�ض      -5

الفحو�ضات  ال�ضقور لإجراء  جميع  واإخ�ضاع  احل��دودي  املركز  قبل 

الالزمة.

حيث اإن هذه ال�ضوابط ت�ضاهم يف احلفاظ على �ضالمة ال�ضقور 

الأمن احليوي يف  ا�ضتدامة  الأمرا�ض و�ضمان  والرثوة احليوانية من 

املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ال�ضقور  يف  واأن  خ�ضو�ضا  الدولة، 

لها مكانة خا�ضة بني اأفراد املجتمع لرتباطها بعادات وتقاليد عربية 

اأ�ضيلة وموروث ثقايف ح�ضاري تبذل الدولة جهودها يف �ضبيل املحافظة 

وفقًا  القن�ض  لإغرا�ض  ت�ضتخدم  وال�ضقور  طويلة  عقود  فمنذ  عليه. 

اأ�ضيلة. وحتى يومنا هذا فاإن ال�ضقور مازالت متثل  لريا�ضة  عربية 

ركنًا هامُا يف حياة �ضعب دولة الإمارات ودول جمل�ض التعاون.

ال�ضقور مت  اأن  واملياه  البيئة  بوزارة  اإدارة احلجر  ووا�ضح مدير 

بتنظيم  اخلا�ضة  الدولية  التفاقية   ( باتفاقية ال�ضايت�ض  اإدراجها  

بالنقرا�ض(  املهددة  والنباتية  احليوانية  لالأنواع  الدولية  التجارة 

وذلك حفاظا وحماية لل�ضقور من خطر النقرا�ض.

الإمارات  بدولة  جميع  ال�ضقارين  واملياه  البيئة  وزارة  نا�ضدت 

وعودتها عرب  ال�ضقور  بالتعليمات عند مرور  املتحدة التقيد  العربية 

اأرا�ضي  الدول الأخرى

اإدارة  م��دي��ر  �ضامل جنعان  املهند�ض/ عبداهلل  واأكد �ضعادة 

و�ضروط  اتباعها  من  لبد  �ضوابط  هناك  اأن  على  بالوزارة  احلجر 

واجب التقيد بها ومن بينها:

1-    �ضهادة من�ضاأ

2-    �ضهادة �ضحية بيطرية تثبت خلوها من الأمرا�ض الوبائية 

واملعدية وخ�ضو�ضًا اأنفلونزا الطيور والنيوكا�ضل على اأن تكون �ضادرة 

من جهات بيطرية حكومية.

3-    �ضهادة CITES للتاأكد من اأن ال�ضقور تندرج من الأنواع 

املهددة بالنقرا�ض.

4-    اأن تكون ال�ضقور معرفة )ID( بوا�ضطة حلقات تعريفية 

من  والتاأكد   )Microchips( الكرتونية  و�ضرائح   )RING(

عبور ال�ضقور بنف�ض الأرقام.

«البيئة واملياه» تناشد الصقارين االلتزام 
بتعليمات دخول وخروج الصقور

«البيئة واملياه» تواصل تعريف العاملني يف الكسارات 
واملقالع باخلطوط اإلرشادية اجلديدة الواجب إتباعها



المائية  الموارد  التنفيذي لشؤون  المدير  قال سعادة سيف محمد الشرع 
والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه إن التنوع البيولوجي 
بالكائنات  بدءًا  بينها  ما  في  والتفاعل  الحية،  الكائنات  جميع  تنوع  هو 
الدقيقة التي ال نراها إال بواسطة الميكروسكوب، وانتهاء با©شجار الكبيرة 

والحيتان الضخمة.

التنـوع البيولوجي الحيوي.. 
يستحوذ على اهتمام (البيئة)
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ال�ضحارى  يف  م��ك��ان،  ك��ل  يف  م��وج��ود  البيولوجي  وال��ت��ن��وع 

عدد  يعرف  اأح��د  ول  والغابات،  والبحريات  والأنهار  واملحيطات 

اأنواع الكائنات احلية على الأر�ض، فقد تراوحت التقديرات لهذه 

اأكرث، ولكن الرقم الأكرث احتماًل هو  اأو  5 و80 مليونًا  الأنواع بني 

10 ماليني نوع.

وعلى الرغم من التقدم العلمي الذي ي�ضهده العامل مل يو�ضف 

من هذه الأنواع حتى الآن �ضوى 1.4 مليون نوع، من بينها 750 األف 

والباقي  النباتات،  األفًا من  و250  الفقاريات  األفًا من  و41  ح�ضرة 

من  وغريها  والطحالب  والفطريات  الالفقاريات  جمموعات  من 

الكائنات احلية الدقيقة.

واأفاد ال�ضرع اأنه كانت املحافظة على احلياة الفطرية والتنوع 

بها  اهتمت  التي  البيئية  الق�ضايا  اأوائ��ل  من  واح��دة  البيولوجي 

�ضنوات  ط��وال  بذلتها  التي  اجلهود  خ��الل  من  وحققت  ال��دول��ة، 

العمل  تتبواأ مكانة مرموقة على خريطة  اإجن��ازات مهمة، جعلتها 

البيئي الدويل، وجعلت جتربتها يف هذا املجال جتربة رائدة ومثاًل 

ُيحتذى به. 

املوؤ�ض�ض  القائد  اأر�ضاها  التي  احلكيمة  ال�ضيا�ضة  اأ�ضفرت  وقد 

املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، وقادها من 

بعده �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 

اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأخ��وه  اهلل(  )حفظه 

مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي )رعاه 

اكت�ضب  املحمية  املناطق  من  كبري  عدد  قيام  عن  اأ�ضفرت  اهلل(، 

اآمنة،  م��الذات  من  وفرته  مبا  واأ�ضهمت،  عاملية،  �ضهرة  بع�ضها 

الدولة، ويف حماية  البيولوجي يف  التنوع  يف حماية جزء مهم من 

الكثري من الأنواع املهددة بالنقرا�ض وتنميتها. 

من  مهمة  جمموعة  قيام  ع��ن  ال�ضيا�ضة  ه��ذه  اأ���ض��ف��رت  كما 

الربامج، ل تهدف اإىل حماية الأنواع املهددة بالنقرا�ض فح�ضب، 

بل ويف اإكثارها واإعادة اإطالقها اإىل مواطنها الطبيعية، ون�ضري هنا 

على وجه اخل�ضو�ض اإىل برنامج زايد لإطالق ال�ضقور، وبرنامج 

البحر  واأبقار  البحرية  وال�ضالحف  واحلبارى  العربي  املها  حماية 

والنمر العربي.

الت�ضريعات الحتادية  الدولة ذلك كله مبجموعة من  وعززت 

املهمة مثل: قانون تنظيم �ضيد الطيور واحليوانات الذي �ضدر يف 

1999 يف �ضاأن  1983، والقانون الحتادي رقم )23( ل�ضنة  العام 

ا�ضتغالل وتنمية وحماية الرثوات املائية احلية، والقانون الحتادي 

و مت يف  وتنميتها،  البيئة  �ضاأن حماية  1999 يف  ل�ضنة  رقم )24( 

البيئة  لوزارة  التنظيمي اجلديد  الهيكل  اعتماد  املا�ضي  اأغ�ضط�ض 

اآل مكتوم،  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  واملياه من قبل �ضاحب 

نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( 
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حيث مت اإن�ضاء اإدارة خا�ضة بالتنوع البيولوجي واملحميات الطبيعية 

وذلك لأول مرة على امل�ضتوى الحتادي، الأمر الذي يعك�ض اهتمام 

معنية  عمل  منظومة  اإيجاد  طريق  عن  البيولوجي  بالتنوع  الدولة 

بهذا القطاع احليوي.

وتاأتي هذه املبادرة من باب حر�ض الوزارة على اتخاذ خطوات 

اإذ  اإ�ضرتاتيجية وطنية للمحميات الطبيعية للدولة  ملمو�ضة لو�ضع 

املحمية  املناطق  منظومة  لإدارة  موحد  اإط��ار  و�ضع  على  �ضتعمل 

واأف�ضل  العاملية  املعايري  باأف�ضل  ذلك  يف  م�ضرت�ضدة  الدولة،  يف 

تاأكيد  على  �ضي�ضاعد  مما  والدولية،  والإقليمية  الوطنية  التجارب 

وتعزيز اللتزام مببادئ التنمية امل�ضتدامة واملحافظة على التنوع 

البيولوجي وتنميته، والتي تعزز من فر�ض حتول الدولة اإىل وجهة 

�ضياحية بيئية ذات م�ضتوى رفيع وم�ضاهمة من قطاع املوارد املائية 

واحلفاظ على الطبيعة بالوزارة.

واأفاد ال�ضرع اأنه يتم العمل حاليًا لتنظيم دورة عن ال�ضياحة البيئية 

املنظمات  من  خرباء  فيها  ي�ضارك  والتي  الإم��ارات  يف  ال�ضحراوية 

العاملية والعربية والإقليمية وهي موجهة ب�ضكل خا�ض للجهات املعنية 

البيئة  هيئات  يف  للمخت�ضني  وكذلك  ال�ضياحة  بتنمية  ال��دول��ة  يف 

الأهداف  الفعالية �ضمن  تنظيم  وياأتي  املحلية.  الطبيعية  واملحميات 

الت�ضغيلية للوزارة واملعتمدة من جمل�ض الوزراء املوقر
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جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف احلد من هذه الظاهرة
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الب�ضرية وهي  تهدد  التي  الكوارث  اأكرث  الت�ضحر من  تعد ظاهرة 

القدمية،  احل�ضارات  عرفتها  فقد  التاريخ،  قدم  قدمية  ظاهرة 

احلادي  القرن  يف  انت�ضارها  �ضرعة  هو  النظر  يلفت  ال��ذي  ولكن 

منها  الظاهرة  هذه  على  ت�ضميات  عدة  اأطلقت  وقد  والع�ضرين. 

تقدم ال�ضحراء، وزحف ال�ضحراء ون�ضوء ال�ضحراء.

و�ضبه  ال�ضحراوية  الأح���وال  وانت�ضار  تو�ضيع  الت�ضحر:  ويعني   

ال�ضحراوية يف البيئات التي تت�ضم بظروف بيئية ومناخية منا�ضبة 

اأكرث املناطق تاأثرا  حلياة الإن�ضان واحليوان والنبات ، لذلك فاإن 

بهذه الظاهرة هي البيئات املحاذية لل�ضحاري والتي تتميز باأنظمة 

بيئية ه�ضة وغري م�ضتقرة . 

قي  وبخا�ضة  اجليولوجية  الع�ضور  عرب  املناخية  للتغريات  ونظرا 

تاأثريها  ليزال  والتي  املطرية  الع�ضور  تلت  التي  الع�ضور اجلافة 

م�ضتمر وفعال يف ن�ضوء البيئات اله�ضة املتمثلة يف ظاهرة الت�ضحر 

اأدت  والتي  القا�ضية  املناخية  الظروف  تقلبات  خالل  من  احلالية 

اإىل حدوث هذه الظاهرة يف الوطن العربي وبطبيعة احلال اأثرت 

على الدولة. 

ويوجد فرق بني ال�ضحراء اأو الت�ضحر، فال�ضحراء هي عبارة عن 

املطري وحلول ع�ضر  الع�ضر  انتهاء  بعد  ن�ضاأ  اإقليم مناخي حيوي 

تبلغ  حيث  الأمطار  بقلة  ال�ضحراوية  املناطق  وتتميز  اجلفاف، 

اأقل من 10 · / يف ال�ضنة، وارتفاع درجة احلرارة التي قد تزيد 

30 درجة مئوية مما يوؤدي اإىل ندرة الغطاء النباتي، ونتيجة  عن 

لتدهور اخل�ضائ�ض الطبيعية للرتبة ولالأحوال املحيطة بها ب�ضبب 

تاأثري  للبيئة حتت  الطبيعية  املكونات  التوازن احلركي يف  اختالل 

العوامل الطبيعية ب�ضكل مبا�ضر وغري مبا�ضر، واأي�ضا تاأثري الأن�ضطة 

الب�ضرية غري املواتية والعوامل الطبيعية غري املالئمة.

مراحل التصحر

أ � تصحر أولي أو خفيف: 
وهي املرحلة الأوىل التي تظهر فيها بوادر التدهور البيئي، فمثال 

الغطاء  ملكونات  تراجعية  �ضمة  ذات  والنوعية  الكمية  يف  تغريات 

النباتي اأو الرتبة يف مناطق حمدودة.
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ب � مرحلة التصحر المعتدل: 
وهي مرحلة معتدلة من التدهور البيئي، ويظهر خاللها انخفا�ض 

وتغري يف الغطاء النباتي اإ�ضافة اإىل تعرية خفيفة واجنراف خفيف 

بفعل الرياح واملياه وازدياد ن�ضبة امللوحة يف الرتبة مما يوؤدي اىل 

تلك  وتعترب  الزراعية،  املحا�ضيل  من  الأر���ض  اإنتاجية  يف  تراجع 

املرحلة تهيئة للتحول نحو الت�ضحر ال�ضديد. 

ج � مرحلة الت�ضحر ال�ضديد: 

نباتات  بالتناق�ض وحتل حملها  الفائدة  ذات  النباتات  تبداأ  وهنا 

اأقل فائدة اأو ذات جدوى �ضعيف كاأن تكون �ضامة اأو �ضوكيه، وتزداد 

بالأ�ضاليب  زراعتها  ا�ضتمرارية  يتعذر  م�ضتوى  اىل  امللوحة  ن�ضبة 

املعروفة، وظهور الكثبان الرملية بن�ضبة قليلة.

د � الت�ضحر ال�ضديد جدًا: 

الإنتاجية  قدرتها  وتنعدم  قاحلة  الأر�ض  ت�ضبح  املرحلة  هذه  ويف 

يتعذر  بحيث  بالكامل  وتغطيتها  الرملية  الكثبان  انت�ضار  ب�ضبب 

معاجلتها. 

ظاهرة التصحر في دولة االمارت 
العربية المتحدة :

 -23  ( عر�ض  خطي  بني  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تقع   

الت�ضحر،  م�ضكلة  من  كثريَا  تعاين  التي  املناطق  من  26(�ضماَل 

األف هكتار   60 بحوايل  تقدر   فيها  للزراعة  ال�ضاحلة  فالأرا�ضي 

بن�ضبة 0،77 % ومع ذلك مل  تبلغ )78كم² (اأي  كلية  من م�ضاحة 

تقدر  للرعي  ال�ضاحلة  الأرا�ضي  اأما  ���ض��وى)%40(،  منها  ي�ضتغل 

الكلية،  امل�ضاحة  اأ�ضل  %(من   2،5( بن�ضبة  اأي  هكتار  األف  ب���200 

وفيما لو اأخذنا بالعتبار املناطق اجلبلية يبقى اأكرث من )90 %(

من اأرا�ضي الدولة هي اأرا�ضm قاحلة معظمها كثبان رملية، اإ�ضافة 

قلة  نتيجة  وه��ذا  ال�ضواحل  ق��رب  امل��وج��ودة  ال�ضبخة  اأرا���ض��ي  اإىل 

الأمطار التي تبلغ )100 ملم (�ضنويَا فقط، بينما ي�ضل التبخر اإىل 

)4000ملم( �ضنويَا. وعليه فقط اجتهت الدولة اإىل ا�ضتغالل املياه 

اجلوفية يف الزراعة لل�ضيطرة على الت�ضحر يف املناطق ال�ضاحلة 

للزراعة واإن�ضاء الغابات لإيقاف الكثبان الرملية من الزحف على 

املدن والطرق واملناطق الزراعية. 

أسباب التصحر في الدولة:
هناك اأ�ضباب عديدة للت�ضحر وميكن اإيجازها فيما يلي: 

1.قلة الأمطار و�ضوء توزيعها حيث تبلغ حوايل )100 ملم ( �ضنويَا، 

ومع ذلك فهي تكاد تكون معدومة يف بع�ض ال�ضنني، بينما تت�ضاعف 

يف �ضنني اأخرى. ومما يزيد امل�ضكلة تعقيدًا اأن هذه الأمطار على 

املطر  فيهطل  نف�ضها،  ال�ضنة  خ��الل  التوزيع  �ضيئة  فاإنها  قلتها 

بكميات غزيرة خالل فرتة ق�ضرية جدًا مما ي�ضاعد عل جريانها 

ب�ضيط  اإل من جزء  ال�ضتفادة  وعدم  البحر  اإىل  �ضيول  �ضكل  على 

منها يف تغذية املخزون اجلويف.

من  كبرية  كميات  فقدان  على  ت�ضاعد  احل��رارة  درجات  2.ارتفاع 

املاء اأثناء التبخر الذي يزيد على )000 3 ملم ( قرب ال�ضواطئ، 

ويرتفع هذا املعدل اإىل )000 4 ملم( يف املناطق الداخلية. وعند 

مقارنة كمية الأمطار الهاطلة مع كمية املياه املفقودة خالل عملية 

التبخر نالحظ اأن هناك عجزًا كبريًا ل ميكن تغطيته اإل بكميات 

كبرية من مياه الري.

3.طبيعة الرتبة التي ل ميكنها الحتفاظ اإل بالقليل من املاء مما 

يعر�ضها للتعرية ب�ضهولة، هذا اإ�ضافة اإىل كونها فقرية بالعنا�ضر 

الغذائية مما يحد كثافة النباتات الطبيعية على �ضطحها، وتزداد 

اللذان  التبخر  ارتفاع درجات احلرارة و�ضدة  ب�ضبب  امل�ضكلة  هذه 

مما  القلوية  طبيعتها  اإىل  اإ�ضافة  الرتبة،  متلح  على  ي�ضاعدان 

لعمليات  عر�ضة  تكون  وبالتايل  للنباتات  مالئمة  غري  يجعلها 

الت�ضحر الكامل وزحف الرمال.
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الت�ضحر. 

2.التو�ضع يف اإنتاج ال�ضتالت احلراجية املالئمة للمناطق املختلفة 

وتعريف املواطنني باأهميتها لوقف ظاهرة الت�ضحر وتثبيت الكثبان 

الرملية وا�ضتخدامها كم�ضدات للرياح حول املزارع .

واملحافظة  ال�ضحراوية  للبيئات  منا�ضبة  رعوية  نباتات  3.اإدخ��ال 

عليها من الرعي اجلائر. 

4.تر�ضيد ا�ضتخدام املياه عن طريف تنظيم اأعمال احلفر وال�ضخ 

حملية  قوانني  الدولة  اأ�ضدرت  اجلوفية،  للمياه  بالن�ضبة  خا�ضة 

لتنظيم حفر الآبار. 

5.الزراعة يف املناطق ال�ضحراوية با�ضتخدام التقنيات احلديثة، 

�ضاهم يف احلد  املحمية  والبيوت  الري احلديثة  فا�ضتخدام طرق 

من ظاهرة الت�ضحر. 

بناء  املائية من خالل  للموارد  امل�ضتدامة  التمنية  م�ضاريع  6.تبني 

ال�ضدود واحلواجز التي �ضاهمت يف تغذية اخلزانات اجلوفية. 

املحافظة  يف  �ضاهم  املياه  ا�ضتهالك  تر�ضيد  تقنيات  7.ا�ضتخدام 

ن�ضر  اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  ال�ضتنزاف،  من  اجلوفية  املياه  على 

امل�ضطحات اخل�ضراء. 

8.الإ�ضتفاة من املياه املعاجلة يف ري امل�ضطحات اخل�ضراء �ضاهم 

يف التقليل من خماطر الت�ضحر. 

على  ال��ري  يعتمد  حيث  كبرية،  بكميات  ال��ري  مياه  توفر  4.ع��دم 

بالدول  مقارنة  ن�ضبيًا  قليلة  هي  والتي  اجلوفية  املياه  خم��زون 

العربية  الإم���ارات  طول  على  ال�ضواحل  امتداد  اأن  كما  الأخ��رى، 

الذي  الأمر  الداخل،  اإىل  البحر  مياه  دخول  على  ي�ضاعد  املتحدة 

يت�ضبب يف متلح املياه اجلوفية مبعظم املناطق القريبة من ال�ضاحل 

لت�ضبح غري �ضاحلة للزراعة.

الت�ضحر  ظهور  على  �ضاعد  حمايته  وعدم  النباتي  الغطاء  5.قلة 

مبناطق كبرية. 

6.الرعي اجلائر  يف مناطق الرعي الطبيعية اأدى اإىل تدهور كبري 

قانون  وج��ود  عدم  ولرمبا  الرمال،  زحف  على  و�ضاعد  البيئة  يف 

ينظم الرعي كان �ضببًا رئي�ضيًا يف تدهور املراعي.

الوسائل المتبعة في دولة األمارات 
العربية المتحدة لمكافحة التصحر:

 لل�ضيطرة على الت�ضحر والتقليل من �ضدته يجب اأن يعتمد تطوير 

من  للحد  مدرو�ضة  علمية  اأ�ض�ض  على  والرعوي  الزراعي  النظام 

باإيجاد  فعاًل  الإم���ارات  دول��ة  قامت  وقد  املتزايدة.  امل�ضكلة  هذه 

اخلا�ضة  الدولية  املوؤمترات  يف  �ضاهمت  كما  امل�ضكلة،  لهذه  حلول 

 ،)1977 نريوبي  وموؤمتر    1975 طهران  )موؤمتر  املو�ضوع  بهذا 

حيث جرت لقاءات مع ق�ضم من اخلرباء يف هذا املجال ومت تبادل 

�ضاهمت  التي  احللول  بع�ض  نتدرج يف  اأن  ون�ضتطيع  معهم.  الراأي 

فيها الدولة  ومن اأهمها : 

1.ال�ضتفادة من خربات املنظمات الدولية يف مكافحة الت�ضحر، 

مبكافحة  اخلا�ضة  التفاقية  يف  ال���ض��رتاك  خ��الل  من  ذل��ك  ومت 
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الطاقة الطبيعية يف منازلنا 
بديال عن الطاقة االحفورية

الركن الأخ�ضر
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اإن النتقال اإىل الطاقة ال�ضم�ضية �ضيعني تقلي�ضا ملمو�ضا يف ا�ضترياد 

الطاقة، وخ�ضو�ضا الطاقة الكهربائية.  

وعلى امل�ضتوى املنزيل، فاإن ا�ضتعمال التدفئة ال�ضم�ضية يعني تقلي�ضا 

يف الإنفاق الأ�ضري على الطاقة.  

الأخرى،  ال�ضتهالكية  النفقات  يف  التوفري  اإىل  ذلك  اإ�ضافة  وعند 

ف�ضيتاح لنا تقلي�ض الوقت الذي يجب ق�ضاوؤه يف العمل مدفوع الأجر.

الكهرباء،  اإىل  حتتاج  ل  التي  الأجهزة  من  العديد  اختيار  وباإمكاننا 

ال�ضم�ضية،  بالطاقة  امل��اء  احل�ضر:  ت�ضخني  ل  امل��ث��ال  �ضبيل  وعلى 

واأفران الطهي واملدافىء احلطبية، واآلت الغ�ضيل اليدوية التي تعمل 

حبل  با�ضتعمال  اأي  ال�ضم�ضية،  بالطاقة  املالب�ض  جتفيف  بالبدالت، 

وموقد  كالثالجة  الغاز،  على  تعمل  التي  الآمنة  والأج��ه��زة  الغ�ضيل، 

الطهي، والفرن ال�ضم�ضي، واأجهزة الطبخ العاملة على الق�ض، ومراوح 

ال�ضقف التي تن�ضط بالطاقة ال�ضم�ضية.

 

اإلنارة والمذياع والتلفاز
بعد اأن ن�ضطب كل ما ذكرناه اآنفًا، فال يبقى اإل القليل من احتياجاتنا 

والأجهزة  الأدوات  وبع�ض  والتلفاز  واملذياع  الإن��ارة  مثل  للكهرباء، 

الكهربائية التي ميكن األ حت�ضب من ال�ضروريات.  

اإن 12 فولت من التيار الثابت كافية لالإنارة و لت�ضغيل املذياع والتلفاز.  

وميكننا ا�ضتعمال حمول لتغيري التيار الثابت اإىل تيار متغري لالأجهزة 

ذات ال�ضتعمال املنتظم.  اإن التيار املتغري ذا اجلهد العايل هو �ضكل 

الكهرباء املعتمد يف ال�ضبكة الكهربائية الرئي�ضية.  

الطبيعية، وذلك من  الطاقة  وميكننا هنا ال�ضتعانة ببطارية تخزين 

خالل تخزين الكهرباء التي تولدها ال�ضم�ض اأو الريح اأو املاء، بحيث 

تكون متوافرة عند احلاجة اإليها، ولي�ض فقط عندما ت�ضع ال�ضم�ض اأو 

تع�ضف الريح اأو جتري املياه.

الطاقة  لأجهزة  الأ�ضا�ضية  امل�ضادر  وتعد 

الطبيعية امل�ضتقلة:  ال�ضم�ض، والريح، واملاء 

والغاز البيولوجي، اأي غاز امليثان.  

كما اأن الطاقة ال�ضم�ضية والطاقة املائية 

تفوقان  احل��ج��م  ال�ضغرية 

اأنهما  يف  ال��ري��ح  طاقة 

اإع����ادة  ت�ضتطيعان 

بطاريات  ���ض��ح��ن 

ب�ضكل  التخزين 

انتظاما.   اأك���رث 

بينما يتمثل العيب 

طاقة  يف  الأ�ضا�ضي 

ال���ري���ح ب��ك��ون��ه��ا غري 

منتظمة.

املاء  وت��وف��ري  وال��ت��ربي��د،  للتدفئة  املنزلية  الطاقة  معظم  ت�ضتخدم 

ال�ضاخن وت�ضخني الطعام وتربيده، ولالإ�ضاءة وغ�ضل املالب�ض، ف�ضال 

عن ا�ضتعمالت منزلية متنوعة اأخرى.  

ذات  املناطق  يف   ،%100 بن�ضبة  الكهرباء  على  املعتمدة  املنازل  ويف 

الغالب  يف  الطاقة  من   %60 من  اأكرث  ي�ضرف  البارد،  املعتدل  املناخ 

على تدفئة املكان وتوفري املاء ال�ضاخن فقط، بينما ميكن توفري املاء 

ال�ضاخن وتدفئة املكان بو�ضائل اأخرى غري توليد الكهرباء.

حدا  لل�ضخ�ض  احلرارية  بالراحة  املتعلقة  املوا�ضفات  معظم  د  وحت��ِدّ

و22  �ضتاء،  مئوية  درج��ة   18 وهي  الداخلية،  احل��رارة  لدرجة  اأدن��ى 

درجة مئوية �ضيفا.  اآخذين بالعتبار اأن الراحة احلرارية تختلف من 

�ضخ�ض اإىل اآخر، ف�ضال عن ارتباطها مبعدل تبديل الهواء يف الغرفة 

وبالطاقة اجل�ضدية املبذولة.  

الإن�ضان  يح�ض  اأن  هو  املنزلية  البيئة  يف  للراحة  عامل  اأه��م  اأن  اإل 

بالراحة وعدم فقدان احلرارة، واأن تكون احلرارة داخل املبنى غري 

مرتفعة لدرجة ت�ضعر اأهل املنزل بالختناق، بالإ�ضافة اإىل �ضرورة اأن 

ال�ضقف  وباجتاه  الأر�ض  من  كبريا  اختالفا  احلرارة  درجات  تختلف 

وح�ضب موقع النوافذ.  

الظروف  مع  بالتاأقلم  اخلا�ضة  والحتياطات  احلراري  العزل  ويعترب 

وبالتايل مدى الحتفاظ  اجلوية عوامل مقررة ملدى فقدان احلرارة 

بالهواء البارد يف الظروف احلارة.   

 

التهوية
يف  فعال  اإ�ضهاما  وت�ضهم  النظافة،  اأج��ل  من  �ضرورية  التهوية  وتعد 

احلالة العقلية ال�ضحية للب�ضر.

التهوية املنا�ضبة ت�ضهم يف املحافظة على بيئة حرارية ت�ضمح  اأن  كما 

تخفيف  على  وتعمل  اجل�ضم  من  احل��رارة  من  منا�ضب  قدر  بفقدان 

امللوثات الكيماوية، وت�ضهم يف حت�ضني احلالة ال�ضحية لبيئة املنزل.  

ويتحكم يف التهوية عوامل عديدة، مثل: درجة حرارة الهواء، والرطوبة 

املتو�ضطة  الإ�ضعاعية  احل���رارة  ودرج���ة  ال��ه��واء،  وح��رك��ة  الن�ضبية، 

لالأج�ضام املحيطة.

النوم  على  امل�ضاعدة  يف  منا�ضبا  ن�ضبيا  البارد  العليل  الهواء  ويعد 

الهادئ.  اأما الروائح التي توؤثر يف �ضحة الب�ضر فمن ال�ضروري اإزالتها 

من املناطق التي تفتقر اإىل التهوية اجليدة.

فاعلية الطاقة في األجهزة غير الكهربائية
باإمكاننا ب�ضهولة ت�ضميم املنازل اجلديدة، با�ضتعمال التوجيه املنا�ضب 

للنوافذ والعوازل والكتلة احلرارية، بحيث ياأتي معظم الطاقة، اأو رمبا 

جميعها، لتدفئة املكان من ال�ضم�ض.  

ومن املمكن اأي�ضا اإعادة مالءمة املنازل القدمية للح�ضول على بع�ض 

التدفئة ال�ضم�ضية.  وقد اأ�ضبح الآن الت�ضخني ال�ضم�ضي يف اأنظمة املاء 

ال�ضاخن املنزيل �ضائعا.
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اإلدارة املتكاملة 
للمناطق الساحلية
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ال�ضاحلية مبا يكفل التنمية امل�ضتدامة للمناطق ال�ضاحلية. 

 )د( �ضمان الت�ضيري املنا�ضب الذي يتيح امل�ضاركة الوافية وح�ضنة 

التوقيت للمجموعات ال�ضكانية املحلية، واجلهات املعنية يف املجتمع 

لتخاذ  ال�ضفافة  العملية  يف  ال�ضاحلية،  باملناطق  املهتمة  امل��دين 

القرارات. 

)ه( ا�ضرتاط اإر�ضاء تن�ضيق موؤ�ض�ضي منظم ومتعدد القطاعات بني 

خمتلف اخلدمات الإدارية  وال�ضلطات الإقليمية واملحلية املخت�ضة 

يف املناطق ال�ضاحلية. 

)و( ا�ضرتاط �ضياغة ا�ضرتاتيجيات، وخطط، وبرامج ل�ضتخدام 

القت�ضادية  والأن�����ض��ط��ة  احل�ضرية  التنمية  تغطي  الأرا����ض���ي 

الجتماعية، وكذلك ال�ضيا�ضات القطاعية املعنية الأخرى. 

ال�ضاحلية، ومنح  املناطق  وتنوعها يف  الأن�ضطة  تعدد  )ز( مراعاة 

الأولوية، حيثما اقت�ضى الأمر، اإىل اخلدمات العامة، واإىل الأن�ضطة 

اأن تكون قريبة ب�ضكل  التي تتطلب، من حيث ال�ضتخدام واملوقع، 

مبا�ضر من البحر. 

)ح( ات�ضام تخ�ضي�ض ال�ضتخدامات يف املنطقة ال�ضاحلية باأكملها 

بالتوازن، وتفادي الرتكيز غري ال�ضروري والتمدد احل�ضري. 

البنى  ملختلف  امل�ضاحبة  للمخاطر  اأولية  تقييمات  اإج��راء  )ط( 

املناطق  على  ال�ضلبي  اأثرها  ملنع  الب�ضرية  والأن�ضطة  الأ�ضا�ضية 

ال�ضاحلية واحلد منه. 

تدابري  وات��خ��اذ  ال�ضاحلية،  بالبيئة  ال�ضرر  اإحل��اق  تفادي  )ي( 

الرتميم املنا�ضبة اإن وقع مثل هذا ال�ضرر. 

أغراض اإلدارة المتكاملة: 
 لتحقيق الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ضاحلية، تقوم الأطراف 

مبا يلي: 

)اأ( �ضمان التن�ضيق املوؤ�ض�ضي، وذلك من خالل الهيئات اأو الآليات 

ال�ضتخدام  تتناول  التي  الربامج  اإعداد  اإن 

وال�ضاحلية،  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق  امل�����ض��ت��دام 

والأبعاد  باحلكم،  التفكري  يتطلب  وم�ضادرها، 

والتفاعالت  والق��ت�����ض��ادي��ة  والجتماعية  البيئية 

املتكاملة  الإدارة  ت�ضكل  هنا  ومن  بينها،  فيما  الدائمة 

اأ�ضا�ضيا للتنمية امل�ضتدامة يف  للمناطق ال�ضاحلية مطلبا 

ملعاجلة  مكيف  عمل  اإط��ار  توفر  فهي  ال�ضاحلية؛  املناطق 

الطبيعية  والبيئة  املجتمعات من جهة  الدائمة يف  التغريات 

من جهة اأخرى.

أهداف اإلدارة المتكاملة للمناطق 
الساحلية 

تتمثل اأهداف الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ضاحلية مبا يلي: 

التنمية  بتي�ضري  لالأن�ضطة،  الر�ضيد  التخطيط  عرب  القيام،  )اأ(   

امل�ضتدامة للمناطق ال�ضاحلية وذلك ب�ضمان مراعاة البيئة واملناظر 

الطبيعية على نحو ين�ضجم مع التنمية القت�ضادية، والجتماعية، 

والثقافية.

)ب( حفظ املناطق ال�ضاحلية ملنفعة الأجيال احلالية واملقبلة.

)ج( �ضمان ال�ضتخدام امل�ضتدام للموارد الطبيعية، ول�ضيما فيما 

يتعلق با�ضتخدام املياه.

الطبيعية،  واملناظر  الإيكولوجية،  النظم  منعة  �ضون  �ضمان  )د( 

واجليومورفولوجيا ال�ضاحلية 

) ه( منع اأو احلد من اآثار املخاطر الطبيعية، ول�ضيما اآثار التغري 

املناخي، والتي ميكن اأن تنجم  عن الأن�ضطة الطبيعية اأو الب�ضرية.

كل  وبني  واخلا�ضة،  العامة  امل��ب��ادرات  بني  التالحم  حتقيق  )و( 

القرارات ال�ضادرة عن ال�ضلطات العامة، على امل�ضتويات الوطنية، 

والإقليمية، واملحلية، التي توؤثر على ا�ضتخدام املنطقة ال�ضاحلية. 

المبادئ العامة لإلدارة المتكاملة 
للمناطق الساحلية 

ال�ضاحلية  للمناطق  املتكاملة  ل��الإدارة  العامة  املبادئ  ت�ضتمل 

على: 

الطبيعية،  والديناميات  البيولوجية،  للرثوة  البالغة  املراعاة  )اأ(   

وعمل املنطقة املدية، 

والطبيعة التكاملية وامل�ضتقلة للجزء البحري واجلزء الربي اللذين 

ي�ضكالن كياًنا واحدا. 

الهيدرولوجية،  ب��ال��ن��ظ��م  املتعلقة  ال��ع��ن��ا���ض��ر  ك��ل  م���راع���اة  )ب( 

والقت�ضادية  والإي��ك��ول��وج��ي��ة،  وامل��ن��اخ��ي��ة،  واجل��ي��وم��ورف��ول��وج��ي��ة، 

الجتماعية، والثقافية، على نحو متكامل بغية جتنب جتاوز قدرة حمل 

املنطقة ال�ضاحلية، وتفادي الآثار ال�ضلبية للكوارث الطبيعية وللتنمية. 

والإدارة  اخل��ط��ط  على  الإي��ك��ول��وج��ي��ة  النظم  نهج  تطبيق  )ج( 
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ال�ضاحلية  الإيكولوجية  النظم  �ضون  بغية  وعملياتها  وال�ضناعية 

واملناظر الطبيعية، ومنع تلوث البحر، واملاء، والهواء، والرتبة؛ 

)ب( �ضيد الأ�ضماك، 

مراعاة احلاجة اإىل حماية مناطق �ضيد الأ�ضماك يف امل�ضروعات 

الإمنائية و�ضمان ات�ضاق اأ�ضاليب ال�ضيد مع ال�ضتخدام امل�ضتدام 

للموارد البحرية الطبيعية

 )ج( تربية الأحياء املائية، 

مراعاة احلاجة اإىل حماية مناطق تربية الأحياء املائية واملحاريات 

اأن�ضطة تربية الأحياء املائية من  يف امل�ضروعات الإمنائية وتنظيم 

خالل �ضبط ا�ضتخدام املدخالت ومعاجلة النفايات.

 )د( اأن�ضطة ال�ضياحة، والريا�ضة، وال�ضتجمام، 

النظم  التي ت�ضون  امل�ضتدامة  ال�ضاحلية  ال�ضياحة  ت�ضجيع   -1

الثقايف،  وال���رتاث  الطبيعية،  وامل���وارد  ال�ضاحلية،  الإيكولوجية 

واملناظر الطبيعية.

2- ترويج اأمناط معينة من ال�ضياحة ال�ضاحلية، مبا يف ذلك 

تقاليد  اح��رتام  مع  والإيكولوجية،  والريفية،  الثقافية  ال�ضياحة 

ال�ضكان املحليني.

الأن�ضطة  مم��ار���ض��ة  ح��ظ��ر،  ال�����ض��رورة  عند  اأو  تنظيم،   -3

ال�ضتجمامي  ال�ضيد  ذل��ك  يف  مب��ا  وال�ضتجمامية  الريا�ضية 

لالأ�ضماك وا�ضتخال�ض املحاريات.

 )ه( ا�ضتخدام موارد طبيعية معينة

ذلك  يف  مبا  وا�ضتخراجها،  املعادن  عن  التنقيب  عمليات  اإخ�ضاع 

الأحجار،  وا�ضتخراج  التحلية  وح��دات  يف  البحر  مياه  ا�ضتخدام 

الطبقات  ال��رم��ل.ور���ض��د  ا�ضتخراج  وتنظيم  م�ضبق  لرتخي�ض 

ال�ضاحلية احلاملة للمياه واملناطق الدينامية لالت�ضال اأو التما�ض 

بني املياه العذبة واملاحلة، التي ميكن اأن تت�ضرر ب�ضبب ا�ضتخراج 

املياه اجلوفية اأو نتيجة عمليات الت�ضريف يف البيئة البحرية.

والأ�ضغال  وامل��وان��ئ،  الطاقة،  وم��راف��ق  الأ�ضا�ضية،  البنية  )و(   

واملرافق،  الأ�ضا�ضية،  البنى  هذه  مثل  اإخ�ضاع  البحرية،  والهياكل 

والأ�ضغال، والهياكل للرتخي�ض بحيث يتم التقليل من اأثرها ال�ضلبي 

واجليومورفولوجيا  الطبيعية،  واملناظر   ، الإيكولوجية  النظم  على 

ال�ضاحلية اأو التعوي�ض عن ذلك، حيثما كان ذلك منا�ضًبا، بتدابري 

غري مالية. 

)ز( الأن�ضطة البحرية  

القيام بالأن�ضطة البحرية على نحو يكفل �ضون النظم الإيكولوجية 

املنا�ضبة حيثما اقت�ضى الأمر، بغية تفادي اُلنهج القطاعية، وتي�ضري 

اُلنهج ال�ضاملة.

املخت�ضة  ال�ضلطات  خمتلف  بني  املنا�ضب  التن�ضيق  تنظيم  )ب( 

خمتلف  يف  ال�ضاحلية  املناطق  م��ن  وال��ربي��ة  البحرية  ل��الأج��زاء 

اخلدمات الإدارية، على امل�ضتويات الوطنية، والإقليمية، واملحلية. 

)ج( تنظيم تن�ضيق وثيق بني ال�ضلطات الوطنية والهيئات الإقليمية 

واملحلية يف ميدان ال�ضرتاتيجيات، واخلطط، والربامج ال�ضاحلية، 

اأن  ميكن  ما  وهو  لالأن�ضطة،  املختلفة  بالرتاخي�ض  يت�ضل  وفيما 

الإج��راءات  اأو  امل�ضرتكة  ال�ضت�ضارية  الهيئات  خالل  من  يتحقق 

امل�ضرتكة لتخاذ القرارات. 

 األنشطة االقتصادية 
 )اأ( اإيالء عناية خا�ضة اإىل الأن�ضطة القت�ضادية التي تتطلب اأن 

تكون قريبة ب�ضكل مبا�ضر من البحر

ا�ضتخدام  من  القت�ضادية  الأن�ضطة  خمتلف  تقليل  �ضمان  )ب( 

املوارد الطبيعية ومراعاة احتياجات الأجيال املقبلة

واإدارة  املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  اح���رتام  �ضمان  )ج( 

النفايات ال�ضليمة بيئيا

الطبيعة  مع  والبحري  ال�ضاحلي  القت�ضاد  مواءمة  �ضمان  )د(   

اله�ضة للمناطق ال�ضاحلية وحماية موارد البحر من التلوث؛ 

يكفل  مب��ا  القت�ضادية  الأن�ضطة  تنمية  م��وؤ���ض��رات  حتديد  )ه( 

التي  ال�ضغوط  وتخفيف  ال�ضاحلية  للمناطق  امل�ضتدام  ال�ضتخدام 

تتجاوز قدرة حملها؛ 

)و( ترويج مدونات الأ�ضاليب اجليدة يف �ضفوف ال�ضلطات العامة، 

واجلهات الفاعلة القت�ضادية، واملنظمات غري احلكومية. 

وبالإ�ضافة اإىل ذلك، وفيما يتعلق بالأن�ضطة القت�ضادية التالية:

)اأ( الزراعة وال�ضناعة، 

�ضمان م�ضتوى عال من احلماية للبيئة يف مواقع الأن�ضطة الزراعية 
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املختلفة اأي�ضا. وت�ضمل هذه اجلهات ما يلي: 

. املجتمعات املحلية والكيانات العامة املعنية؛ 

. امل�ضغلون القت�ضاديون؛ 

. املنظمات غري احلكومية؛ 

. اجلهات الفاعلة الجتماعية؛ 

. اجلمهور العام املعني. 

واإ�ضراك  اأمور،  امل�ضاركة، �ضمن جملة  ت�ضمل هذه  اأن  وينبغي 

عامة  جل�ضات  عقد  اأو  التحقيقات  واإج��راء  ال�ضت�ضارية،  الهيئات 

عالقات  اإىل  لت�ضل  متتد  اأن  وميكن  ال�ضهادات،  اإىل  لال�ضتماع 

ال�ضراكة. 

املعلومات  تتوفر  اأن  يجب  امل�ضاركة،  ه��ذه  مثل  �ضمان  وبغية   .2

بطريقة وافية، وح�ضنة التوقيت، وفعالة. 

اأو امل�ضاحلة، وحق  اإجراءات التو�ضط  اأن تتوافر  3. ومن الواجب 

على  املعرت�ضة  املعنية  اجلهات  لكل  والقانوين،  الإداري  الطعن 

قرارات، اأو تدابري، اأو اأوجه تق�ضري، رهًنا باأحكام امل�ضاركة ب�ضاأن 

اخلطط، اأو الربامج، اأو امل�ضروعات املتعلقة باملناطق ال�ضاحلية. 

التوعية، والتدريب، والتعليم، والبحث 
اأو املحلية  اأو الإقليمية،  1.  تنفيذ اأن�ضطة على الأ�ضعدة الوطنية، 

ر برامج  للتوعية ب�ضاأن الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ضاحلية، واأن تطِوّ

تعليمية، واأن�ضطة للتدريب والتثقيف العام، حول هذا املو�ضوع. 

العام  والتثقيف  للتدريب  واأن�ضطة  تعليمية،  ب��رام��ج  تنظيم   .2

تنميتها  �ضمان  بغية  ال�ضاحلية  للمناطق  املتكاملة  الإدارة  ب�ضاأن 

امل�ضتدامة. 

املعنية،  الدولية  التفاقيات  قواعد  مع  يتما�ضى  مبا  ال�ضاحلية 

ومعايريها، واإجراءاتها. 

المناظر الطبيعية الساحلية 
اخلا�ضة  والثقافية  والطبيعية،  اجلمالية،  بالقيمة  اإق���راًرا   .1

للمناظر الطبيعية ال�ضاحلية، وبغ�ض النظر عن ت�ضنيفها كمناطق 

حممية، تتبع اإجراءات حلماية هذه املناظر من خالل الت�ضريعات، 

والتخطيط، والإدارة. 

املناظر  حماية  ميدان  يف  وال���دويل  الإقليمي  التعاون  ترويج   .2

باملناظر  يتعلق  فيما  م�ضرتكة  تدابري  تنفيذ  ول�ضيما  الطبيعية، 

الطبيعية ال�ضاحلية العابرة للحدود.

 

الجزر 
منح حماية خا�ضة للجزر، مبا يف ذلك ال�ضغرية منها، ولهذا 

الغر�ض يجب:

واتخاذ  املناطق  هذه  مثل  يف  للبيئة  املواتية  الأن�ضطة  ترويج  )اأ(   

النظم  حماية  يف  ال�ضكان  م�ضاركة  ل�ضمان  خا�ضة  اإج����راءات 

الإيكولوجية ال�ضاحلية بال�ضتناد اإىل تقاليدهم ومعارفهم املحلية؛ 

اإىل  واحلاجة  اجلزرية  للبيئة  اخل�ضوية  ال�ضمات  مراعاة  )ب( 

واخلطط،  ال�ضرتاتيجيات،  يف  اجل��زر  بني  فيما  التفاعل  �ضمان 

والربامج ال�ضاحلية الوطنية، واأدوات الإدارة، ول �ضيما يف ميادين 

النقل، وال�ضياحة، و�ضيد الأ�ضماك، والنفايات، واملياه. 

التراث الثقافي 
1. اتخاذ كل التدابري املنا�ضبة ل�ضون وحماية الرتاث الثقايف 

ا الأثري منه والتاريخي، مبا يف ذلك  للمناطق ال�ضاحلية، وخ�ضو�ضً

الرتاث الثقايف الغارق، مبا يتما�ضى مع ال�ضكوك الوطنية والدولية 

ال�ضارية. 

2. �ضون الرتاث الثقايف للمناطق ال�ضاحلية يف مو�ضعه هو اخليار 

الأول قبل القيام باأي ن�ضاط موجه اإىل هذا الرتاث. 

3. �ضون واإدارة عنا�ضر الرتاث الثقايف الغارق للمناطق ال�ضاحلية 

التيُ تنتزع من البيئة البحرية على نحو ي�ضمن �ضونها ملدة طويلة 

الأجل، وعدم الجتار بها، اأو بيعها، اأو �ضرائها، اأو مقاي�ضتها ك�ضلع 

جتارية. 

المشاركة 
الإدارة  عملية  امتداد  على  الكفوء  الت�ضيري  �ضمان  بغية   .1

ل�ضمان  املنا�ضبة  الإج��راءات  تتخذ  ال�ضاحلية،  للمناطق  املتكاملة 

�ضياغة  م��راح��ل  يف  املعنية  اجل��ه��ات  ملختلف  املالئمة  امل�ضاركة 

وتنفيذ ال�ضرتاتيجيات ال�ضاحلية اأو البحرية، واخلطط والربامج 

اأو امل�ضروعات، ويف اإ�ضدار الرتاخي�ض 
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االستراتيجيات، والخطط، والبرامج 
الساحلية الوطنية 

لالإدارة  وطنية  ا�ضرتاتيجية  اأو �ضياغة  تعزيز  القيام مبوا�ضلة   .1

املتكاملة للمناطق ال�ضاحلية، وبرامج وخطط تنفيذ وطنية تتما�ضى 

مع الإطار الإقليمي امل�ضرتك ومع اأهداف ومبادئ الإدارة 

لهذه  القائمة  التن�ضيق  باآلية  املنظمة  ُوتخطر  املدرجة،  املتكاملة 

ال�ضرتاتيجية. 

للو�ضع  حتليل  اإىل  امل�ضتندة  الوطنية،  ال�ضرتاتيجية  تر�ضم   .2

وحتدد  اأ�ضبابها،  تعليل  مع  الأول��وي��ات  وتعني  الأه���داف،  القائم، 

النظم الإيكولوجية ال�ضاحلية التي حتتاج اإىل اإدارة، بالإ�ضافة اإىل 

كل اجلهات الفاعلة والعمليات املعنية، وتعدد الإجراءات املزمعة 

واملالية  القانونية  والو�ضائل  املوؤ�ض�ضية  الأدوات  وكذلك  وتكاليفها 

املتاحة، وت�ضع جدول زمنًيا للتنفيذ. 

3. تعنِيّ الربامج واخلطط ال�ضاحلية ، التي قد تكون قائمة بذاتها 

ال�ضرتاتيجية  اجتاهات  اأخ��رى،  وبرامج  خطط  مع  متكاملة  اأو 

الوطنية وتنفذها على م�ضتوى جهوي منا�ضب. 

ا�ضرتاتيجيات  فعالية  تقييم  بغية  منا�ضبة  موؤ�ضرات  حتديد   .4

الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ضاحلية، وخططها، وبراجمها. 

التقييم البيئي 
بعمليات  القيام  يجب  ال�ضاحلية،  املناطق  ه�ضا�ضة  �ضوء  يف   .1

ودرا�ضات  لتقييم الأثر البيئي للم�ضروعات العامة واخلا�ضة التي 

ال�ضاحلية،  املناطق  على  هامة  بيئية  اآث��اًرا  الأرج��ح  على  �ضتخلف 

املخ�ضو�ضة  احل�ضا�ضية  مبراعاة  الإيكولوجية،  نظمها  ول�ضيما 

للمناطق  البحرية والربية  املتبادلة بني الأجزاء  للبيئة والعالقات 

ال�ضاحلية. 

للخطط  ا�ضرتاتيجي  بيئي  تقييم  �ضياغة  يتم  للمعايري  ووفًقا   .2

والربامج التي توؤثر على املناطق ال�ضاحلية. 

3. ينبغي اأن تاأخذ التقييمات البيئية يف احل�ضبان الآثار الرتاكمية 

جملة  و�ضمن  خا�ضة،  عناية  توجه  واأن  ال�ضاحلية،  املناطق  على 

اأمور، اإىل قدرات حمل هذه املناطق. 

سياسة األراضي 
واحلد  ال�ضاحلية،  للمناطق  املتكاملة  الإدارة  ترويج  لأغرا�ض   

من ال�ضغوط القت�ضادية، واحلفاظ على املناطق املك�ضوفة، واإتاحة 

تعتمد  ال�ضاطئ،  امتداد  وعلى  البحر  اإىل  العام  اجلمهور  و�ضول 

اإجراءات منا�ضبة ل�ضيا�ضة الأرا�ضي مبا يف ذلك عمليات التخطيط. 

العامة  لالأرا�ضي  امل�ضتدامة  الإدارة  �ضمان  وبغية  لذلك،  وحتقيًقا 

واخلا�ضة يف املناطق ال�ضاحلية، ميكن للدول ، و�ضمن جملة اأمور، 

اإىل  نقلها  اأو  عنها،  التنازل  اأو  الأرا�ضي،  لكت�ضاب  اآليات  اعتماد 

الأمالك العامة، واإن�ضاء حقوق الرتفاق على العقارات. 

متعددة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��ل��ب��ح��وث  ال���الزم���ة  الح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري   .3

وحول  ال�ضاحلية  للمناطق  املتكاملة  الإدارة  ب�ضاأن  الخت�ضا�ضات 

�ضبيل  ويف  ال�ضاحلية.  املناطق  على  واأثرها  الأن�ضطة  بني  التفاعل 

ذلك تن�ضئ الأطراف اأو ت�ضاند مراكز البحوث املتخ�ض�ضة . وترمي 

املتعلقة  املعارف  تعميق  اإىل  اخل�ضو�ض  وج��ه  على  البحوث  ه��ذه 

بالإدارة املتكاملة للمناطق ال�ضاحلية، وامل�ضاهمة يف توفري املعلومات 

للجمهور، وتي�ضري عمليات اتخاذ القرارات العامة واخلا�ضة. 

أدوات اإلدارة المتكاملة للمناطق 
الساحلية 

اآليات و�ضبكات الر�ضد واملراقبة 

واملراقبة،  للر�ضد  القائمة  املنا�ضبة  الآليات  وتعزيز  ا�ضتخدام   .1

اأو اإن�ضاء اآليات جديدة اإذا ما اقت�ضى الأمر ذلك . كما يتم اإعداد  

قوائم جرد وطنية للمناطق ال�ضاحلية، على اأن تغطي هذه القوائم، 

قدر امل�ضتطاع، املعلومات املتعلقة باملوارد والأن�ضطة، وكذلك 

املناطق  على  توؤثر  قد  التي  واخلطط  والت�ضريعات،  باملوؤ�ض�ضات، 

ال�ضاحلية. 

العلمية  والأ�ضاليب  والبيانات،  اخل��ربات،  تبادل  ترويج  وبغية   .2

اجليدة، يجب امل�ضاركة على امل�ضتوى الإداري والعلمي املنا�ضب، يف 

�ضبكة املناطق ال�ضاحلية املتو�ضطية، بالتعاون مع املنظمة. 

3. وتي�ضرًيا للمراقبة املنتظمة حلالة املناطق ال�ضاحلية وتطورها، 

يحدد ويعتمد منوذج 

مرجعي وم�ضار جلمع البيانات املنا�ضبة يف قوائم اجلرد الوطنية. 

4. تتخذ كل التدابري ال�ضرورية ل�ضمان و�ضول اجلمهور العام اإىل 

املعلومات امل�ضتقاة 
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التصدي للكوارث الطبيعية 
واتخاذ  الطبيعية،  للكوارث  والت�ضدي  الدويل،  التعاون  ترويج   .1

بح�ضن  يت�ضم  نحو  على  اآثارها  ملعاجلة  ال�ضرورية  الإج��راءات  كل 

التوقيت. 

2. تن�ضيق ا�ضتخدام معدات الك�ضف، والإنذار، والت�ضال املو�ضوعة 

القائمة،  وامل��ب��ادرات  الآل��ي��ات  م��ن  وال�ضتفادة  ت�ضرفها،  حت��ت 

الكوارث  ب�ضاأن  ال�ضرعة  وجه  على  امللحة  املعلومات  نقل  و�ضمان 

ال�ضلطات  بهوية  املنظمة  الأط���راف  وتخطر   . الكربى  الطبيعية 

الوطنية املتمتعة ب�ضالحية اإ�ضدار مثل هذه املعلومات وتلقيها يف 

�ضياق الآليات الدولية املعنية. 

3. ترويج التعاون امل�ضرتك والتعاون فيما بني ال�ضلطات الوطنية، 

واملنظمات  احلكومية،  غ��ري  واملنظمات  واملحلية،  والإقليمية، 

ب�ضورة عاجلة عند  الإن�ضانية  امل�ضاعدة  لتوفري  الأخرى  املخت�ضة 

وقوع كوارث طبيعية توؤثر على املناطق ال�ضاحلية للبحر املتو�ضط. 

 المساعدة العلمية والتقنية 
القيام  يجب  ال�ضاحلية  للمناطق  املتكاملة  الإدارة  لأغرا�ض 

املخت�ضة،  الدولية  املنظمات  اأو  املنظمة  مب�ضاعدة  اأو  مببا�ضرة 

الو�ضول  والتقنية، مبا يف ذلك  العلمية  امل�ضاعدة  لتوفري  بالتعاون 

املحتملة  امل�ضاعدة  واأمن��اط  ونقلها،  بيئًيا  ال�ضليمة  التقنيات  اإىل 

الأخرى، اإىل الأطراف التي تطلب مثل هذه امل�ضاعدة. 

المخاطر المؤثرة على المناطق 
الساحلية 

المخاطر الطبيعية 
اإطار ال�ضرتاتيجيات الوطنية لالإدارة املتكاملة  القيام �ضمن 

للمناطق ال�ضاحلية، بو�ضع 

هذه  تقوم  لذلك  وحتقيًقا   . الطبيعية  الأخطار  ملنع  �ضيا�ضات 

الأطراف بتقييمات له�ضا�ضة املناطق ال�ضاحلية 

واملواءمة  والتخفيف،  للمنع،  اإج���راءات  وتتخذ  وخماطرها 

ملعاجلة اآثار الكوارث الطبيعية، ول�ضيما التغري املناخي.

الحت الساحلي 
ال�ضاحلي  للحت  ال�ضلبي  الأث��ر  منع  وبغر�ض  البلدان،  تتعهد 

والتخفيف منه ب�ضورة فعالة، باتخاذ الإجراءات ال�ضرورية ل�ضون 

اأو ترميم القدرة الطبيعية لل�ضواحل على التكيف مع التغريات، مبا 

البحر. وعند  ارتفاع م�ضتوى مياه  ناجم منها عن  يف ذلك ما هو 

النظر يف القيام باأن�ضطة واأ�ضغال جديدة واقعة يف املناطق ال�ضاحلية 

مبا يف ذلك الهياكل البحرية والإن�ضاءات الدفاعية ال�ضاحلية، يجب 

املبا�ضرة  والتكاليف  ال�ضاحلي  احلت  على  ال�ضلبية  اآثارها  مراعاة 

وغري املبا�ضرة التي قد ت�ضفر عنه . وفيما يتعلق بالهياكل والأن�ضطة 

احلالية تعتمد  اإجراءات للتقليل من اآثارها على احلت ال�ضاحلي. 

املتكاملة  الإدارة  خ��الل  م��ن  ال�ضاحلي  احل��ت  اآث���ار  وت��وق��ع 

الرت�ضبات  ب�ضاأن  اإجراءات خا�ضة  اعتماد  لالأن�ضطة، مبا يف ذلك 

والأ�ضغال ال�ضاحلية. 

بالإ�ضافة اإىل التعهد  باقت�ضام البيانات العلمية التي ميكن اأن 

تنه�ض باملعارف املتعلقة بحالة احلت ال�ضاحلي، وتطوره، واآثاره. 
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التي تعي�ض فيه من الأ�ضماك والثدييات والكائنات احلية الدقيقة واجلزر 

واخللجان والأنهار. والنظام الفريد الذي يحكم البيئة البحرية هو نظام 

رباين و�ضعه اهلل للتوازن البيئي بني جميع هذه الأدوات، والإ�ضرار باأداة 

واحدة ينتج عنه خلل بهذا النظام. 

و اأما عن تلوث البيئة البحرية فيمكننا القول باأن للنظم البيئية املائية 

عالقات مبا�ضرة وغري مبا�ضرة بحياة الإن�ضان، فمياهها التي تتبخر ت�ضقط 

يف �ضكل اأمطار �ضرورية للحياة على الياب�ضة، ومدخراتها من املادة احلية 

النباتية واحليوانية تعترب مدخرات غذائية لالإن�ضانية جمعاء يف امل�ضتقبل، 

كما اأن ثرواتها املعدنية ذات اأهمية بالغة.

اخلري  منبع  ت��زال  ول  كانت  فهي  الأم���ارات  يف  البحرية  بيئتنا  اأم��ا 

قبلة  وه��ي  وكافحوا،  عا�ضوا  منها  والأج���داد  الآب��اء  بيئة  فهي  والإل��ه��ام، 

ال�ضيادين واملتنزهني والأدباء وال�ضعراء والريا�ضيني واملتنزهني، ول يزال 

خريها م�ضتمرا اإىل وقتنا احلا�ضر فهي م�ضدر �ضرابنا وغذائنا وفخرنا.

ال�ضيد  ع��ن  وال��ن��اجت  خطري  ب�ضكل  ال�ضمكي  امل��خ��زون  تناق�ض  اإن 

اأطلق  م�ضطلح  )وهو  الدائمة،  املقابر  ظاهرة  وتزايد  والعبثي  الع�ضوائي 

ال�ضواحل واجلزر  النفايات على طول  وانت�ضار  ال�ضائعة(،  القراقري  على 

اإمنا هي موؤ�ضرات على اخلطر القادم، وعند وقوع هذا اخلطر ل �ضمح اهلل 

اأ�ضراره ومعاجلته وعندها لن ت�ضاحمنا الأجيال  اإزالة  فانه من ال�ضعب 

ب�ضيطة  بكلمات  واخت�ضاره  للبيئة ل ميكن ح�ضره  العام  املفهوم  اإن 

ول  مرتابطة،  خمتلفة  اأمن��اط  ولها  و�ضامله  كثرية  اأ�ضكال  لها  البيئة  لأن 

ميكن للمفكرين والباحثني واملخت�ضني اإل اأن يجتمعوا على تعريف واحد 

وب�ضيط وهو اإن البيئة هي املحيط الذي نعي�ض فيه ون�ضتمد حياتنا منه فهو 

بجميع  الأر�ض  كوكب  على  احلياة  اأ�ضكال  وجميع  واملياه.  والأر�ض  الهواء 

اأدواتها التي ت�ضمل الغابات وال�ضحاري والبحار والهواء .

واملالحظ الذي يراقب ما يدور حوله يرى اأن العامل مل يهتم بالبيئة يف 

املا�ضي مثل ما يراه اليوم من اهتمام عاملي وحملي بق�ضايا البيئة. ون�ضمع 

واآثارها  املناخية  التغريات  عن  وال�ضحف  القنوات  يف  الأي��ام  هذه  كثريا 

املدمرة على كوكب الأر�ض، وزادت املوؤ�ض�ضات والهيئات واجلمعيات البيئية 

مع بداية القرن احلايل ب�ضكل ملحوظ وملفت للنظر . 

يف  بالهتمام  ال�ضباقة  ال��دول  من  املتحدة  العربية  الإم��ارات  ودول��ة 

البيئة ب�ضكل عام والبيئة البحرية ب�ضكل خا�ض. وكل ذلك الإ�ضكال والدمار 

الواقع على البيئة هو ناجت من فعل الإن�ضان الذي تطاول واأ�ضرف يف العبث 

اأ�ضكاًل  اأخذت  بيئية خطرية  كوارث  كله  ونتج عن ذلك  البيئية  ب��الأدوات 

متعددة. 

وحيث اأن الإن�ضان يعترب اأهم عامل حيوي يف اإحداث التغيري البيئي 

والإخالل الطبيعي البيولوجي، فمنذ وجوده وهو يتعامل مع مكونات البيئة، 

وكلما توالت الأعوام ازداد حتكمًا و�ضلطانًا يف البيئة، وخا�ضة بعد اأن ي�ضر 

له التقدم العلمي والتكنولوجي مزيدًا من فر�ض اإحداث التغري يف البيئة 

وفقًا لزدياد حاجته اإىل الغذاء والك�ضاء.

القول  ب�ضكل خا�ض فيمكننا  البحرية  البيئة  اأردنا احلديث عن  واإذا 

باأنها املحيط املائي ال�ضخم وما حتتويه من اأدوات ت�ضمل الكائنات احلية 

29

2
0

1
0

-
و 

ي
ما

 -
ع 

اب
ر

ل
 ا

د
د

ع
ل
ا

w
w

w
.b

e-
at

i.
co

m

2829



تفريطنا  وعلى  البحرية  البيئة  بحق  ارتكبت  التي  اجلرائم  على  القادمة 

لالأمانة التي ورثناها عن اآبائنا واأجدادنا.

لذلك يتوجب علينا املحافظة على بيئتنا البحرية من عبث العابثني، 

اأن ن��رتك ه��ذا امل����وروث الأ���ض��ي��ل ل��الإه��م��ال والتخريب  وان���ه مل��ن ال��ع��ار 

والتدمري.

 ونحن اليوم بحاجه اإىل اأخالق اجتماعية ع�ضرية ترتبط باحرتام 

اإل بعد توعية حيوية تو�ضح  اأن ن�ضل اإىل هذه الأخالق  البيئة، ول ميكن 

لالإن�ضان مدى ارتباطه بالبيئة وتعلمه باأن حقوقه يف البيئة يقابلها دائمًا 

واجبات نحو البيئة، فلي�ضت هناك حقوق دون واجبات.

من  للحد  تكفي  ل  احلا�ضر  ال��وق��ت  يف  بها  املعمول  ال��ق��وان��ني  اإن 

ا�ضتمر  واإذا  البحرية،  البيئة  لها  تتعر�ض  التي  والنتهاكات  الإ�ضكاليات 

الو�ضع مثل ما هو عليه �ضوف ناأتي يف يوم من الأيام ونبحث عن ال�ضمك 

نتائج  باأن  جيدا  يدرك  البحري  لل�ضيد  واملالحظ  واملراقب  جنده،  ولن 

ال�ضيد قبل ع�ضر اأو خم�ضة ع�ضر عاما لي�ضت مثل اليوم وعليه فانه يتوجب 

علينا نحن ع�ضاق ومرتادي البحر وكافة امل�ضوؤولني على تقدمي كل ما هو 

نظيفة  البحرية  البيئة  جعل  وهو  الرئي�ضي  الهدف  اإىل  للو�ضول  اأف�ضل 

يف  اأجيالنا  وتر�ضي  اأول  نحن  تر�ضينا  بنتيجة  معا  واخلروج  وم�ضتدامة، 

امل�ضتقبل.
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حممد موسى:
 احملافظة على البيئة  جزء أساسي

من مبادئ اجملتمع اإلماراتي
32
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فاختار  البيئة  مكونات  مع  والتعامل  امليداين  العمل  يف  رغب 

اأوكلت  التي  املهام  كافة  يف  كفاءته  اأثبت  الزراعة.  بكلية  الدرا�ضة 

اإليه، ونتيجة خلرباته توىل اإدارة املنطقة الو�ضطى اآخذًا على عاتقه 

م�ضوؤولية احلفاظ على البيئة ومكوناتها.

)بيئتي( ت�ضتعر�ض يف احلوار التايل مع املهند�ض حممد مو�ضى 

عبداهلل / مدير املنطقة الو�ضطى م�ضريته العلمية والعملية، والأعمال 

التنفيذية  اخلا�ضة بال�ضحة احليوانية والنباتية. اإ�ضافة اإىل اأعمال 

اخلدمات  اآلية  وتطوير  بالزراعة،  اخلا�ضة  الأنظمة  بع�ض  تطوير 

التي تقدم للم�ضتفيدين من اخلدمات التي تقدمها الوزارة.

الذي  وما   – والعملية  العملية  مسيرتك  عن  حدثنا 
دفعك إلى العمل في هذا المجال ؟ 

يف  البتدائية  حطني  مدر�ضة  يف  درا�ضتي  �ضنوات  اأوىل  ب��داأت 

من  الثانوية  درا�ضتي  واأنهيت   ، ال�ضارقة  اإمارة  من  ال�ضرق  منطقة 

مدر�ضة العروبة الثانوية بال�ضارقة.

كلية  يف   1985 �ضنة  اجلامعية  الدرا�ضة  مرحلة  بداأت  وبعدها 

الزراعة بجامعة الإمارات حيث كانت كلية الزراعة اإحدى خياراتي 

الرئي�ضية ، ونظرا لرغبتي يف العمل امليداين والتعامل مع مكونات 

بداأت  تخرجي  وبعد   ، الزراعة  بكلية  الدرا�ضة  اخرتت  فقد  البيئة 

حياتي العملية بالوزارة يف �ضنة1989 كرئي�ض ق�ضم احلجر الزراعي 

ملا راأيت فيه من تنوع وديناميكيه وتعامل مع خمتلف الأطياف من 

داخل الدولة وخارجها وملا لها من عالقة بالتجارة.

واحلجر  الوقاية  لإدارة  كمدير  تكليفي  مت  �ضنوات  عدة  وبعد 

الزراعي ،حيث ازدادت م�ضوؤولياتي ومعاريف من خالل هذه الإدارة 

لتنوع  م�ضوؤولياتها من حيث و�ضع اخلطط والربامج املتعلقة بوقاية 

النبات واحلجر الزراعي، وتتوزع هذه املهام من اإعداد الت�ضريعات 

واللوائح التنفيذية وكذلك العمل التنفيذي يف منافذ الدولة املختلفة 

اإ�ضافة  املنافذ،  هذه  يف  الزراعي  احلجر  مراكز  على  لالإ�ضراف 

الإنتاج  وم�ضتلزمات  والأ�ضمدة  املبيدات  وترخي�ض  ت�ضجيل  اإىل 

الزراعي .

اإدارة الرثوة  للعمل يف  الإدارة مت تكليفي  وبعد �ضنتني يف هذه 

احليوانية والتي كانت نقلة نوعية بالن�ضبة يل من الناحية العملية 

وال�ضخ�ضية، حيث كانت بالن�ضبة يل كتحد جديد واأردت اإن اأثبت 

احليوانية  ال�ضحة  مثل  الإدارة  اأق�ضام  خ��الل  م��ن  كفاءتي  فيه 

يف  وتراأ�ضت  البيطرية.  املختربات  بالإ�ضافة  البيطري  واحلجر 

هذه الفرتة جلنة الف�ضيلة اخليلية والتي تندرج حتتها ممثلي عدة 
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دبي  ون��ادي  الفرو�ضية  اإحت��اد  مثل  اخليل  �ضوؤون  يف  معنية  جهات 

ت�ضلمت  الإدارة  �ضنتني من تويل م�ضوؤولية هذه  وبعد  ل�ضباق اخليل 

مهامي  كمدير للمنطقة الو�ضطى يف دي�ضمرب 2008 وتعترب من اأكرب 

املناطق التابعة للوزارة من حيث النطاق اجلغرايف الوا�ضع. ونظرا 

�ضل�ضا حيث  اأمرًا  املنطقة  اإدارة  تويل   كان  فقد  ال�ضابقة  خلرباتي 

النباتية  التنفيذية  اخلا�ضة بال�ضحة احليوانية وال�ضحة  الأعمال 

للزراعة  الأنظمة اخلا�ضة  بع�ض  تطوير  للعمل يف  بالن�ضبة  وكذلك 

اآلية اخلدمات  وتطوير  الزراعة  التقنيات احلديثة يف جمال  ونقل 

لهذه  الوزارة  تقدمها  التي  اخلدمات   من  للم�ضتفيدين  تقدم  التي 

ال�ضريحة من املجتمع . وحاليا نعمل على تطوير اآلية عمل املهند�ضني 

الزراعيني واملر�ضدين والأطباء البيطريني ومعاونيهم من املمر�ضني 

بحيث ي�ضبح العمل وفق برامج حمدده ، حيث اأن العمل يف ال�ضابق 

اأو  املزارع  للبالغات املقدمة من قبل  كان يقت�ضر على ال�ضتجابة 

مربى احليوان وبرامج التح�ضني.

المنافذ  عبر  توفرونها  التي  الخدمات  هي  ما 
بالنطاق الجغرافي للمنطقة الوسطى.

الزراعي  احلجر  مركز  م�ضوؤولية  الو�ضطى  املنطقة  تتوىل 

والبيطري يف منفذ حتا حيث يعترب املنفذ من اأهم املنافذ التي تربط 

من  عدد  املركز  هذا  يف  ويعمل  ال�ضقيقة  عمان  �ضلطنة  مع  الدولة 

فرتات  يتناوبون  الذين  البيطريني  والأطباء  الزراعيني  املهند�ضني 

العمل على مدار الأربع والع�ضرين �ضاعة طوال اأيام الأ�ضبوع، ويتولون 

واحليوانية  الزراعية  الإر�ضاليات  فح�ض  يف  بها  املكلفني  املهام 

النباتية  ال�ضحة  ال�ضهادات  اإ���ض��دار  وكذلك  وال�ضادرة  ال���واردة 

واحليوانية لل�ضادرة منها بالإ�ضافة اإىل اأخذ العينات الع�ضوائية من 

لل�ضروط  مطابقتها  من  للتاأكد  املخربي  للفح�ض  الإر�ضاليات  هذه 

واملوا�ضفات، ويتم تنفيذ هذه املهام وفق الت�ضريعات واللوائح التي 

حتكم جميع الإجراءات املطبقة يف املركز. 

المحلية  الجهات  مع  والتعاون  التنسيق  يتم  كيف 
لتنفيذ أعمال الوزارة ميدانيا؟

  يف اإطار تنفيذ الأهداف الإ�ضرتاتيجية للوزارة يتطلب التعاون 

�ضركاوؤنا  باعتبارهم  العالقة  ذات  اجلهات  جميع  مع  والتن�ضيق 

الأعمال  تتطلب  حيث  املحلية،  ال��دوائ��ر  وخا�ضة  ال�ضرتاتيجيني 

اأن تقوم هذه اجلهات وفق م�ضوؤولياتها بتنفيذ عدد من  التنفيذية 

دورية  اجتماعات  عقد  يتم  حيث  ال���وزارة،  مع  م�ضاركة  الأع��م��ال 

وتن�ضيقية بهدف عر�ض برامج الوزارة، ويتم فيها ا�ضتعرا�ض خطط 

وبرامج الوزارة واآلية التعاون وادوار وم�ضوؤوليات جميع اجلهات ذات 

اجلهات  لهذه  والزيارات  اللقاءات  خالل  من  يتم  كذلك  العالقة. 

التن�ضيق والتفاق وبلورة الآراء على ما هو مطالبني به من اأعمال .

البرامج التي تنظمونها لتعريف المتعاملين  ما هي 
السياسات  ف��ي  التغيرات  بخصوص  الخارجين 
والتشريعات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة  

لمتعامليها؟ 
عرب  للمتعاملني  التعريفية  ال��ربام��ج  من  العديد  تنظيم  يتم 

و�ضائل الت�ضال املختلفة وذلك ح�ضب الفئة التي يتم التعامل معها 

القطاع اخلا�ض  و�ضركات  املزارعني  اإىل  �ضواء من مربي احليوان 



مثل الجتماعات الدورية واللقاءات واحلمالت التي بداأت املنطقة 

املطويات  اإىل  اإ�ضافة  احليوانية،  ال�ضحة  جم��ال  يف  بتطبيقها 

التابعة  والوحدات  املراكز  لبع�ض  امليدانية  والزيارات  والن�ضرات 

التي  اخلدمات  من  امل�ضتفيدين  مع  اللتقاء  يتم  حيث  للمنطقة، 

تقدمها الوزارة  ويتم فيها �ضرح هذه ال�ضيا�ضات ومربراتها.

ما هي إجراءات الحجر البيطري التي يتم تطبيقها 
على الحيوانات؟

تنظيم  �ضاأن  2002 يف  ل�ضنة   11 القانون الحتادي رقم  ينظم 

)مراقبة الجتار باحليوانات و النباتات املهدد بالنقرا�ض واتفاقية 

املهددة  الربية  واحليوانية  النباتية  الأن���واع  يف  الدولية  التجارة 

بالنقرا�ض ) ال�ضايت�ض ( والتي تتطلب وجود عدد من امل�ضتندات 

مثل: 

 �ضهادة ال�ضترياد ) ال�ضايت�ض ( اأو جواز ال�ضفر اخلا�ضة بال�ضقور 

امل�ضجلة بالدولة.

�ضهادة  ت�ضدير  واإع��ادة  الت�ضدير  �ضهادة  �ضالحية  من  التاأكد   

الت�ضدير ) ال�ضايت�ض( من الدول امل�ضدرة 

 مطابقة حمتوى ال�ضحنة مع �ضهادة ال�ضايت�ض. 

 مراقبة جداول الأنواع املحظور ا�ضتريادها.

 م��ط��اب��ق��ة ���ض��ه��ادة ال�����ض��ح��ة احل��ي��وان��ي��ة م��ع حم��ت��وى و�ضروط 

الإر�ضالية. 
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باحليوان  الرفق  قانون  مع  متا�ضيًا  ال�ضحن  مبتطلبات  اللتزام   

امل�ضتندات  ه��ذه  من  التاأكد  وبعد   )   IATA  ( الي��ات��ا  ونظام 

الفح�ض  اإج��راءات  تتم  واللوائح  الت�ضريعات  ومطابقة  واملتطلبات 

على الإر�ضالية وفق الإجراء التايل: 

  و�ضع احليوانات حتت احلجر عند و�ضولها. 

الأقفا�ض  وكذلك   %  100 بن�ضبة  ال��واردة  احليوانات  فح�ض  ويتم 

املحمولة فيها.

 اأخذ العينات الالزمة للتاأكد من خلوها من الأمرا�ض امل�ضتبه بها. 

 اإ�ضدار �ضهادة الإفراج بعد التاأكد من نتائج الفح�ض.

ما هي أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي 
بالمنطقة الوسطى �� وما هي من وجهة نظركم 
الحلول والوسائل التي يمكن بها التغلب على هذه 

التحديات؟ 
كما هو معلوم باأن املياه هي �ضريان احلياة اإحدى اأهم مكونات 

مقومات الزراعة يف اأي بلد.

وال�ضتنزاف  طويلة  لفرتات  باجلفاف  املنطقة  لتاأثر  ونظرًا 

م�ضتوى  يف  كبري  انخفا�ض  اإىل  اأدى  اجلوفية  للمياه  ع��ادي  الغري 

املياه اجلوفية  مما اأثر على املزارع واأدى اإىل جفافها. وكذلك يف 

اإن  نوعية املياه من حيث ارتفاع ن�ضبة ملوحتها. وكذلك باعتقادي 

اآثارها ال�ضلبية الكبرية ابتداء من  الزراعة احلقلية املك�ضوفة لها  
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الحتياجات املائية  الكبرية لها،  وكذلك تعر�ضها لأنواع كثرية من 

الآفات مما يجرب املزارع على  ا�ضتخدام املبيدات الزراعية بطريقة 

قد تكون غري ر�ضيدة.

ال�ضنة  من  عديدة  ولأ�ضهر  احلار  املناخ  مالءمة  عدم  وكذلك 

للزراعة مما ينح�ضر املو�ضم الزراعي يف اأ�ضهر معدودة. 

من  العديد  لدي  الت�ضويقية  القدرة  �ضعف  هو  الثالث  واملحور 

املزارعني مما يوؤدي اإىل بيع منتجاتهم باأ�ضعار زهيدة تكون اأحيانا 

اأقل من تكلفة الإنتاج. 

و للتغلب على هذه التحديات وال�ضعوبات،نرى  �ضرورة اإدخال 

املائية  امل��وارد  توفري  على  تقوم  التي  احلديثة  الزراعية  التقنيات 

)الزراعية  التقنيات  هذه  اأه��م  ومن  الهدر،  من  عليها  واحلفاظ 

الزراعات  من   %75 بن�ضبة  املائية  احتياجاتها  تقل  حيث  املائية(  

ال��وزارة  من  واهتمام  توجه  هناك  الأخ��رية  الفرتة  ويف  العادية. 

باإدخال هذه الأنظمة احلديثة لدي املزارع من خالل برامج الدعم 

الفني التي تقدمها الوزارة للمزارعني.

اإطالة  ن�ضتطيع  بحيث  املحمية  ال��زراع��ة  يف  التو�ضع  وكذلك 

التنوع يف املحا�ضيل  اإ�ضافية و كذلك  اأ�ضهر  املو�ضم الزراعي لعدة 

التي ميكن زراعتها بحيث ن�ضتطيع التغلب على تدين اأ�ضعار بع�ض 

املحا�ضيل التقليدية.

باإن�ضاء  املزارعني  الوزارة  �ضجعت  الزراعية  التنمية  اإطار  ويف 

اجلمعيات الزراعية التعاونية ملا لها من دور مهم يف ق�ضية الت�ضويق 

�ضيكون  الزراعي، حيث  لإنتاجه  عائد جيد  على  املزارع  و ح�ضول 

تعزز  اأن  نتمنى  و  الزراعية  التنمية  يف  كبري  دور  اجلمعية  لهذه 

املهنية  تبادل اخلربات  اأع�ضائها و جت�ضد مبداأ  العالقات بني  من 

واملنافع امل�ضرتكة.

كيف ترى مستوى الموارد البشرية في المنطقة وما 
هي برامجكم لتطويرها؟

العن�ضر الب�ضري راأ�ض مال اأي موؤ�ض�ضة، وتاأهيل هذه العنا�ضر 

من خالل الربامج التدريبية املتنوعة هو ا�ضتثمار يف مكانه ال�ضحيح 

ملا �ضيعود على املوؤ�ض�ضة والدولة من اإنتاجية متميزة.  

للعمل  املحبة   الكفاءات  من  ع��دد  الو�ضطى  املنطقة  ومتلك 

ولتحقيق الإجنازات، وتتنوع اخلربات حيث هناك جيل اخلربة من 

الفنيني الذين اأم�ضوا �ضنوات طويلة يف العمل امليداين. 

وكذلك جيل ال�ضباب من املر�ضدين الزراعيني الذين يحتاجون 

اإىل دورات فنية متعددة.

و�ضع  الب�ضرية  امل���وارد  ب���اإدارة  التدريب  ق�ضم  يتوىل  وكذلك 

الب�ضرية  امل���وارد  احتياجات  على  بناء  املتنوعة  التدريب  برامج 

دورات  تنظيم  يتم  حيث  وقدراتهم،  مهاراتهم  لرفع  التدريب  من 

ق�ضم  ل��دى  املعتمدة  الربامج  ه��ذه  وف��ق  العام  م��دار  على  خمتلفة 

تدريب  كمركز  موؤخرًا  الو�ضطى  املنطقة  اختيار  مت  وقد  التدريب. 

من قبل الوزارة ملوظفي الوزارة العاملني يف املناطق املختلفة نظرًا 

لتوفر القاعات املنا�ضبة وو�ضائل التدريب ال�ضرورية وموقعها الذي 

يتو�ضط املناطق. وكلمات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 

الوزراء حاكم دبي، رعاه  الدولة رئي�ض جمل�ض  مكتوم نائب رئي�ض 

اهلل، نربا�ض لنا يف هذا ال�ضاأن حيث قال:

ذلك  قبل  اإمنا  للرزق،  بابًا  فقط  لي�ضت  احلكومية  “الوظيفة 
والتواكل  للروتني  مكاتب  لي�ضت  احلكومة  ودوائ��ر  لالإنتاج،  ب��اب 

والتكا�ضل، بل ميادين لالإبداع “.

 ماذا تمثل خصوصية البيئة اإلماراتية في رأيك بصلب 
اإلماراتي  المجتمع  في  والثقافة  والفكر  المفهوم 
– فهل يطال مفهوم حماية البيئة وبشكل علمي 

مفردات وجوانب حياة الناس وتعاطيهم ؟
البيئي  التغيري  اأح��داث  يف  حيوي  عامل  اأه��م  الإن�ضان  يعترب 

والإخالل الطبيعي البيولوجي، فمنذ وجوده وهو يتعامل مع مكونات 

البيئة.

على  العمل  وكذلك  ومكوناتها  البيئة  على  احلفاظ  م�ضوؤولية 

جلميع  م�ضرتكة  م�ضوؤولية  الدولة  يف  الطبيعية  امل��وارد  ا�ضتدامة 

اجلهات من املوؤ�ض�ضات والأفراد، وكل له ن�ضيب من هذه امل�ضوؤولية 

املجتمع  فاإن  الأ�ضا�ض  هذا  وعلى  بعينها،  جهة  على  حكرًا  ولي�ضت 
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العربي  وتراثه  ال�ضمحة  الإ�ضالمية  بعقيدته  املتم�ضك  الإم��ارات��ي 

البيئة  مكونات  على  احلفاظ  اإىل  جميعها  تدعو  والتي  والإ�ضالمي 

وممار�ضة ال�ضلوكيات والأخالقيات ذات احل�ض العايل التي حتفظ 

الإن�ضان وحميطه من مكونات نراها متاأ�ضلة يف املجتمع الإماراتي 

ونراها حولنا يف كل مكان.

اأ�ضا�ضي من مبادئ املجتمع  فاملحافظة على البيئة يعترب جزء 

الإماراتي، ويح�ضرين هنا مقولة للمغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه 

اهتمام  هو  اأمنا  ال�ضاعة،  وليد  لي�ض  بالبيئة  اهتمامنا  اإن   “
اهتمام  يبداأ  اأن  قبل  وطبقناه  ومار�ضناه   له  دعونا  ورا�ضخ  اأ�ضيل 

العامل �ضنوات عديدة”. 

وقد قامت الوزارة بجهود متميزة يف جمال التثقيف والتوعية 

البيئية  وذلك لتنمية احل�ض البيئي لدى املواطن وخا�ضة النا�ضئة 

خالل  من  الطبيعية  وامل��وارد  البيئية  النظم  على  املحافظة  بهدف 

مبادرات اإدارة التثقيف والتوعية والتي ت�ضتهدف طلبة املدار�ض ملا 

و  الإن�ضان  �ضخ�ضية  تكوين  يف  اأهمية  من  العمر  من  املرحلة  لهذه 

تر�ضيخ املبادئ واملفاهيم البيئية لتكون را�ضخة يف اأ�ضلوب حياتهم.

الحياتية  واهتماماتك  وقراءاتك  هواياتك  عن  ماذا 
المتنوعة؟

تتنوع هواياتي بني الإطالع والقراءة وخا�ضة الكتب التي تتناول 

التي  الكتب  اأه��م  ومن  التاريخية،  والوقائع  ال�ضخ�ضية  التجارب 

الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الذات  �ضرد  كتاب  موؤخرًا   قراأتها 

نظرًا  مره  من  اأك��رث  قراأته  وال��ذي  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان   /

لالأ�ضلوب الراقي واملتميز التي يتميز به �ضاحب ال�ضمو يف كتاباته،  

اإ�ضافة اإىل الدرو�ض امل�ضتخل�ضة من التجارب الكبرية التي عا�ضها 

�ضاحب ال�ضمو ور�ضمها بحرفية عالية على �ضفحات كتابه، وكذلك 

اإمارة  تاريخ  من  مهمة  فرتة  عن   عربت  التي  والأح���داث  الوقائع 

وخا�ضة  والفنون  الثقافة  اأوجه  ملختلف  اإىل حبي  اإ�ضافة  ال�ضارقة، 

ال�ضينما وامل�ضرح. 

خمتلف  وثقافات  ح�ضارات  على  التعرف  ي�ضتهويني  وكذلك 

وتكوين �ضداقات جديدة،  الأطياف  واللتقاء مع خمتلف  ال�ضعوب 

حيث النفتاح على العامل وتلقي كل ما هو نافع ومفيد من �ضمات 

�ضعب الإمارات. 
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مواد  به  ن�ضتعمل  ل  حياتنا  جمالت  من  جمال  يوجد  ل  يكاد 

بال�ضتيكية على جميع اأنواعها.

وارتفاع امل�ضاكل ال�ضحية املتنوعة عند النا�ض جعل الباحثني 

البال�ضتيكية  امل���واد  ه��ذه  ا�ضتعمال  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ع��ن  يبحثون 

ازدياد  م�ضوؤولة عن  املواد  اأن هذه  الأبحاث  اأثبتت  وقد  وال�ضحة، 

واخللل  والعقم  ال�ضرطان  مثل  الع�ضر،  ال�ضحية يف هذا  امل�ضاكل 

عديدة،  م�ضاكل  اإىل  ي��وؤدي  مما  اجل�ضم،  يف  الهورموين  بالتوازن 

واخللل يف تطور اجلهاز الع�ضبي، مما يوؤدي اإىل م�ضاكل ع�ضبية 

كثرية، وال�ضكري وامل�ضاكل املتعلقة به، واخللل يف القدرات العقلية، 

وم�ضاكل  املناعة  و�ضعف  الدماغية  الدموية  الأوعية  من  والنزيف 

عديدة وخطرية اأخرى. 

كثرية  ت��اأث��ريات  البال�ضتيكية  للمواد  ف��اإن  ذل��ك  اإىل  اإ�ضافة 

من  مواد  تنطلق  البال�ضتيك  ت�ضنيع  فخالل  البيئة،  على  جدًا 

امل�ضانع ت�ضر جدًا بال�ضحة، وقد دٌلت على ذلك اأبحاث 

اأو  يقطنون  ال��ذي��ن  ال�ضكان  على  اأج��ري��ت  ع��دي��دة 

يتواجدون قرب م�ضانع البال�ضتيك، كما اأن حرق 

�ضامة  غازات  يطلق  منه  للتخل�ض  البال�ضتيك 

جدًا ت�ضر ب�ضحتنا.

وت�ضتخدم املواد البال�ضتيكية يف معظم 

جم���الت احل��ي��اة، يف الأغ��ذي��ة والأدوي���ة 

اأخرى،  وجمالت  والأبنية  وامل�ضت�ضفيات 

ويف كل جمال لها تاأثري ما على ال�ضحة. 

الأغذية  لتغليف  ت�ضتعمل  التي  ف��امل��واد 

ت�ضر بال�ضحة، وذلك ب�ضبب ت�ضرب مواد 

امل�ضتعملة  واملواد  الأغذية،  اإىل  �ضامة منها 

البال�ضتيك  اأكيا�ض  مثل،  امل�ضت�ضفيات  يف 

وكذلك  اأي�ضًا،  هي  ت�ضر  واحلقن  والأن��اب��ي��ب 

املواد امل�ضتعملة يف الأبنية. 

البال�ضتيك موجود يف كل مكان  اأن  الوا�ضح  ومن 

وهو  �ضحتنا  على  كبري  تاأثريه  ف��اإن  لذلك  جم��ال،  كل  ويف 

يالحقنا طيلة حياتنا. 

الذين  اخل���دج  الأط��ف��ال  اأن  على  ع��دي��دة  اأب��ح��اث  دل��ت  كما 

وقتًاً طوياًل يف احلا�ضنات،  ويق�ضون  التا�ضع،  ال�ضهر  قبل  يولدون 

يتاأثرون جدًا من املواد البال�ضتيكية التي يتعر�ضون لها يوميًا، لأن 

تكون  املرحلة  �ضريع، ويف هذه  اأج�ضامهم وخالياهم يف حالة منو 

اخلاليا ح�ضا�ضة جدًا لأية مادة �ضامة، وهكذا فاملواد ال�ضامة التي 

اأية مادة  الأجنة كثريًا من  تتاأثر  . كذلك  اأج�ضامهم كثرية  تدخل 

�ضامة تت�ضرب اإىل دم الأم، فاجلنني، كما ذكرنا، ح�ضا�ض جدًا لأية 

مادة �ضامة وقد ت�ضبب له هذه املواد م�ضاكل �ضحية كثرية. 
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البالستيك السام 
�ضحتنا  على  خطرًا  ت�ضكل  املاألوفة  البال�ضتيك  اأن��واع  معظم 

كبريًا  بيئيًا  تلوثًا  وحرقها  �ضناعتها  ت�ضبب  اإذ  البيئة،  وعلى 

وا�ضتعمالها ي�ضبب الت�ضمم. و�ضعوبة التخل�ض منها ت�ضبب م�ضاكل 

بيئية عديدة. 

وتتفاوت خطورة البال�ضتيك من نوع اإىل اآخر، اأما اأخطر اأنواعه 

با�ضم  املعروف   )  pvc )polyvinyl chloride�األ فهو 

)vinyl(، فهذا اأكرث اأنواع البال�ضتيك خطرًا على ال�ضحة، فهو 

املختلفة  ال�ضرطانات  فيها  مبا  عديدة  �ضحية  م�ضاكل  اإىل  ي��وؤدي 

النوع من  الهورموين. هذا  املناعة واخللل يف اجلهاز  وتلف جهاز 

باملركبات  تعرف  ومتنوعة  عديدة  �ضامة  مواد  يطلق  البال�ضتيك 

الكلورينية، وهي تت�ضرب اإىل املياه والهواء والغذاء، لذلك يكاد ل 

يخلو ج�ضم منها. 

املختلفة  الأغ��ذي��ة  اأغلفة  يف  حولنا  بكرثة  موجود   pvc األ��� 

واأثاث البيوت ولعب الأطفال وقطع ال�ضيارات ومواد البناء ومعدات 

امل�ضت�ضفيات ويف مئات املنتجات الأخرى. 

اإن الفائدة الوحيدة من هذا البال�ضتيك هي اأنه رخي�ض الثمن، 

لكن �ضرره كبري جدًا. فهو امل�ضوؤول عن ن�ضر املواد ال�ضامة يف الكرة 

الأر�ضية، ويعتربه العلماء من اأخطر اأنواع البال�ضتيك على البيئة 

وعلى �ضحة الإن�ضان . 

عن  م�����ض��وؤول  وال��ك��ل��ور  ك��ل��ور،  اإىل  حت��ت��اج   pvc ال���  �ضناعة 

الكلور  التي حتتوي على   CFC ال�  م�ضاكل ت�ضمم عديدة، فمادة 

م�ضوؤولة عن تلف طبقة الأوزون التي منحنا اهلل اإياها لتحمينا من 

اأ�ضعة ال�ضم�ض، والتي ت�ضبب  الأ�ضعة فوق البنف�ضجية  املوجودة يف 

�ضرطانات اجللد وم�ضاكل اأخرى. تلف هذه الطبقة ي�ضمح بو�ضول 

كميات كبرية من هذه الأ�ضعة مٌما يوؤدي اإىل م�ضاكل كبرية جدًا، 

 .CFC �وينتج عن تلف هذه الطبقة مواد عديدة اأهمها مادة ال

وهناك مئات املواد ال�ضامة الكلورينية التي تطلق يوميًا اإىل الهواء 

واملاء والغذاء، وتدعى هذه املواد ال�ضامة ب�ضكل عام مواد ع�ضوية 

مقاوم  منها  والكثري   )organochlorines( الكلورينية 

للتحلل، ولذلك يبقى يف البيئة اإىل ع�ضور عديدة. 

كما ان هذه املواد م�ضوؤولة عن انت�ضار م�ضاكل �ضحية عديدة 

والعقلي  اجل�ضمي  النمو  وتخلف  املناعة  جهاز  وتلف  العقم  مثل: 

عند الأطفال، وتلف اجلهاز الهورموين وال�ضرطان وم�ضاكل �ضحية 

عديدة اأخرى. ومن ال�ضعب التخل�ض من هذه املواد املوجودة يف 

الكيماوي،  مبناها  ب�ضبب  وذل��ك  احليوانات،  واأج�ضام  اأج�ضامنا 

حيُث اأنها تتجمع وتختزن يف الطبقات الدهنية، ول يوجد �ضخ�ض 

ل يحتوي ج�ضمه على ن�ضبة معينة من هذه املواد. حتى اأن الأجنة 

بالتايل  فاإنهم  ج���دًا،  ح�ضا�ضني  لكونهم  امل���واد  لهذه  معر�ضون 

معر�ضون مل�ضاكل �ضحية عديدة. 

 Dioxin مادة الديوكسين
من  تنطلق  ال�ضامة.  الكيماويات  اأق��وى  من  امل��ادة  هذه  تعترب 

يطلق   pvc وال�  حرقه.  اأو  وا�ضتعماله  اإنتاجه  خالل  البال�ضتيك 

كميات كبرية من هذه املواد ال�ضامة.

اإىل  مكان  من  تنتقل  الع�ضوية  الكلورينية  وامل��واد  الديوك�ضني 

اآخر، لذلك فاإنها توؤثر على املزارع ومناطق �ضيد الأ�ضماك وعلى 

املجتمعات املختلفة. واأكرث املناطق تاأثرًا منها هي املناطق القريبة 

من امل�ضانع التي تنتج ال� pvc، وبطبيعة احلال تقع هذه امل�ضانع 

قرب الأحياء والبلدان الفقرية التي جتهل تاأثري هذه ال�ضناعات . 

 pvc �سموم مضافة إلى ال
قابلة  وجلعلها  لال�ضتعمال.  ت�ضلح  ل  لوحدها   pvc ال�  مادة 

لال�ضتعمالت العديدة يجب اإ�ضافة مواد اإليها، واملواد التي ت�ضاف 

ôª
اCح

 §
N

40



اإليها �ضامة اأي�ضًا مثل: مواد تزيد من مرونتها، ومعادن ثقيلة مثل 

ومواد  واحليوان،  الإن�ضان  على  ال�ضام  بتاأثريه  املعروف  الر�ضا�ض 

�ضامة  ومواد  الفطريات  قبل  ملنع مهاجمتها من  للفطريات  مبيدة 

اأخرى. كافة هذه املواد امل�ضافة ل ترتبط مع ال� pvc وتخرج منه 

على  ومثال  اأخ��رى.  مواد  واإىل  والغذاء  والهواء  املاء  اإىل  ب�ضهولة 

اجلديدة  ال�ضيارة  تدخل  فعندما  اجلديدة،  ال�ضيارة  رائحة  ذلك 

ت�ضعر برائحة قوية م�ضدرها املواد التي تنطلق اإىل الهواء من مادة 

الطعام من  اإىل  ينتقل  ال�ضامة  املواد  والعديد من هذه   .pvc ال� 

الأوعية امل�ضنوعة من ال� pvc ومن الغذاء تت�ضرب اإىل الأج�ضام. 

كذلك لعب لأطفال، فعندما يالم�ض الأطفال اللعبة ويتح�ض�ضونها 

اإىل  ال�ضامة  امل���واد  ه��ذه  م��ن  العديد  ينقلون  فاإنهم  باأفواههم 

اأج�ضامهم وهذا ي�ضبب لهم م�ضاكل عديدة. 
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طرق استغالل طاقة األمواج 
وإدارتها – جهاز األناكوندا

اإعداد:  منــار عــلي عيـــاد
42
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وتعترب الإمارات اأول دولة توقع وثيقة الت�ضديق على تاأ�ضي�ض الوكالة 

يف خطوة طموحة ت�ضري اإىل قوة دعم الدولة والتزامها بتاأمني حلول 

الطاقة املتجددة جلميع الدول �ضواًء املتقدمة اأو النامية منها.

هي  الأم��واج  طاقة  اأو   :  )Wave power( املوجية  الطاقة 

اأ�ضغال  وت�ضخريها يف   ، ال�ضطحية  املحيط  اأمواج  الطاقة من  نقل 

ميكانيكية مفيدة مثل توليد الكهرباء، حتلية املياه اأو �ضخ املياه اإىل 

املخازن املائية.

و تعترب اأحد اأنواع الطاقة املتجددة، ول زالت غري موظفة جتاريا 

اأول  توجد  و  1890م،   عام  منذ  ا�ضتعمالها  بوادر  وجود  العلم  مع 

مزرعة موجية يف العامل يف الربتغال، وحتتوي على ثالثة حمولت 

بقوة 750 كيلو واط للمحول الواحد. 

تحديات استخدام طاقة األمواج
ميكننا القول اأن ا�ضتغالل اخلليج العربي كم�ضدر للطاقة جمدي 

وممكن، ولكن كم�ضدر لطاقة مائية متجددة، لكن طاقة الأمواج 

بَعْينها ي�ضُعب اعتبارها م�ضدرًا لعدة اأ�ضباب:

) �ضحل  لعدم عمقه  يعود  وهذا  باخلليج،  و�ضعفها  الأم��واج  خفة 

نوعًا ما( حيث ي�ضل عمق اخلليج اإىل ما ُيقارب 50 م اإىل 90 م.

الرياح  ال�ضم�ض،   ( اأ�ضبابه���ا  اأن  حيث  الظاهرة،  انتظ��ام  عدم 

والعوامل الأخرى( يختلف تركيزه���ا من وقت لآخر.

ويعود  امل����ائية،  الط����اقة  م�ضاريع  يف  امل�ضتخدمة  الأدوات  غالء 

لكونها ذات موا�ضف��ات عالية من نواحي عدة:

1. لبد اأن تكون اأجهزة وهياكل امل�ضروع مقاومة ل�ضغوط البحر.

اأ�ضح���اب  2. يجب توفري �ضيان�ة دوري��ة لالأدوات من قبل تقنيني 

خ��ربة.

واحل��رارة  لل�ضداأ  مقاوم��ة  التحتية  البنية  تك�ون  اأن  بد  ل   .3

وامللوحة.

القرن  م��ن  الأخ���ري  الع��ق�د  م��دار  على  الإم����ارات  دول��ة  �ضهدت 

وت�اأت���ي  التنم�ية،  جم�الت  خمتلف  يف  كبي�رة  نه�ض����ة  الع�ضرين 

خمِط�طي  اهت�م����امات  م�ن  �دارة  ال�ضَ ف����ي  البيئ���ية  التن�م�ية 

و�ض�انعي الق�رار ف�ي���ها.

البيئ�ية املختل�فة، م�ثل  باأنواع متع�ددة من الأنظ�مة  وتتميز دولتنا 

العربي  اخلليج  ويعترب   ، وال�ضاحل�ية  اجلبلية  واملناطق  ال�ضحاري 

ع�لى  يزي�د  ب�����دوره  وه�ذا  املَُميزة،  معال���مها  من  عل���يه  املط�لة 

ع�اتق�ه�ا م�ضوؤول�ية احل�فاظ على ن�ظامها البيئي.

وانط�القًا من اأهمية التوازن يف الطبيعة، و�ضرورة احلف��اظ على 

م�ضادر  اإىل  الو�ضول  وحم��اولة  ل���لط��اقة  م�ضادر  من  تبقى  ما 

اأخرى نظيفة، جنحت القيادات يف القيام بالعدي���د م�ن الربام�ج 

الناج�ح��ة خللق اأنواع جديدة من الطاقة املتجددة.

   ت�ضم دولة الإمارات م�ضطح مائي يتمثل يف اخلليج العربي املمتد 

24 و 30 �ضماًل، والذي يحتل بدوره م�ضاح��ة ل  بني خطي عر�ض 

ث��روات طبيعية  اخلليج متلك  وبهذا   ،  2 كم   241.000 عن   تقل 

متجددة ُت�ضِكل اإرثًا قوميًا ل ُي�ضَتهاُن به على امل�ضتويني القت�ضادي 

لهذه  العلمية  البيولوجية  القيمة  نتجاهل  ل  اأن  ويجب  وال�ضياحي، 

الرثوات والأهمي�ة ال�ضيا�ضي�ة لها.

الت�وازن  عل�ى  واحلف�اظ  امل�ضتدام�ة  التنم�ية  حت�قيق  يتم  وحتى 

تن�ضيق  من  لب�د  البيئ�ية،  املوارد  م�ن  والإكث�ار  البيولوجي  البي�ئي 

واإدارة املجالت املختلفة للتنمية، �ضواًء كان من ناحية زراعي�ة اأو 

التي  ال�ضحيحة هي  والتنمية  عمرانية.  اأو  اقت�ضادية  اأو  �ضناعية 

تتم دون اأن تزاحم املوارد البيئ��ية اأو تخ�ل بامل�ضي�رة اخل�ض�راء.

ونلمح ذلك يف دقة ووعي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�ض دولة الإمارات العربية املتحدة يف هذه امل�ضاألة حينما 

بالت�ضديق  يق�ضي   2009 ل�ضنة   37 برقم  اأ�ضدر مر�ضومًا احتاديًا 

“اإيرينا”.  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  تاأ�ضي�ض  ميثاق  على 
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الطاقة.

رابعًا:التقليل من النق�ضان امل�ضتمر يف خمزون الطاقة الإحفوري.

املتوفرة  الطاقات  اأن��واع  جميع  ا�ضتغالل  و�ضبط  خام�ضًا:تنظيم 

�ضمن اإدارة واإ�ضرتاتيجية مدرو�ضة، بدون ال�ضغط على نوع بَعينه، 

مع احلر�ض على اإر�ضاء املُ�ضتهلك.

�ضاد�ضًا:اأ�ضبح هناك تغيري بالأولويات الدولية والتوجهات العاملية، 

ونالت الوجهة البيئية مكانة عالية فيها.

املختلفة  البيئية  ال��ُن��ظ��م  م��ن  اأمن����اط  ح��م��اي��ة  ���ض��اب��ع��ًا:���ض��م��ان 

من  واحليوانية(،  النباتية   ( اجلوهرية  الطبيعية  وخ�ضائ�ضه����ا 

التلوث.

 Anaconda Wave Energy( تثبيت اأجهزة الأناكوندا

العربي. اخلليج  اأعماق  يف   ،)Converter
                                                    

جهاز األناكوندا:
حتمل  التي  الأناكوندا،  اأفعى  ا�ضم  اإىل  ن�ضبة  ال�ضم  بهذا  �ُضمي 

ال�ضكل اخلارجي للجهاز، حيث اأنه عبارة عن اأنبوب مطاطي متوتر 

اأحد  القاع من  مثبت يف  باملاء،  مليء متامًا  الطرفني،  ومغلق من 

اأطرافه والباقي منه عائم.

واأقلها  الطاقة،  لتوليد  الأجهزة  اأخف  من  الأناكوندا  جهاز  ُيعترب 

للمادة املطاطية امل�ضنوع  البحرية، نظرًا  البيئة  للتلف يف  تعر�ضًا 

ل  ي�ضِ مقا�ضات  ع��دة  ول��ه   ،)rubber material( منها 

اإىل  ي�ضل  اأن  على  العمل  يتم  وحاليا  م��رت،   200 اإىل  اأط��ول��ه��ا 

توليدها  وي��زداد  خالله،  املوجة  �ضرعة  ت��زداد  وبهذا  م��رتًا،   270

للطاقة.

يزرع اجلهاز اأو ُيثبت على عمق 40 – 100 مرت من �ضطح املاء.

زرعه  مُيكن  حتى  الأن��اك��ون��دا(  جهاز   ( املطاطي  الأن��ب��وب  مم  �ضُ

)تثبيته( بنهاية اأحد اأطرافه يف القاع، حيث يكون الطرف املُثبت 

مواجه للموجة.

ال�ض���بب الأ�ضعب ل�ضتغالل طاق�����ة الأمواج هو: مواجهة الظروف 

وقع  ال�ضبب  ولهذا  البحرية(،   ( امل����ائية  البيئة  يف  القا�ض������ية 

)مطاط(،  املن�ضاأ  طبيعية  اأدوات��ه��ا  ب��اأن  تتميز  اآل��ة  على  الختيار 

واأجزاوؤها قليلة للحفاظ على �ضالمتها .

مبررات “أسباب” خلق طاقات جديدة
باعتبار اأن “ ع�ضر البرتول لي�ض ع�ضرًا اأبديًا “ قالها كولن كامبيل 

ملواجهة  ال�ضرورية  والتدابري  البرتول  ع�ضر  )نهاية  كتابه:  يف 

�ضبب  الأحفوري  الوقود  هذا  اأن  اإنكار  ميكن  ل  ولكن  امل�ضتقبل(، 

يف نه�ضة دولتنا. وبناًء على ه������ذه احلق������ائق، �ضنتناول ط������اقة 

املي�����اه كط�����اقة بدي������لة عن البرتول، وه����ذا يعود لعدة اأ�ضباب:

اأوًل:  � تتزين �ضواحل الدولة باخلليج العربي؛ حيث بالإمكان توفري 

اأ�ضكال  طاقة مبدوؤها ال�ضتدامة، من مياه اخلليج الإقليمية بعدة 

منها: 1- ط������اقة حرارية

2- طاق������ة املد واجلزر

3- طاق������ة الأمواج

� امل��وق����ع ال���متميز لل�ض������احل اخلليجي “باعتباره �ضري����ان خطي���ر 

للموا�ضالت بني ال����دول”.

� يعترب اخلليج العربي م�ضتودعًا هامًا للطاقة “ النفط”.

ثانيًا: امل�ض����احة املن����ا�ض����بة للمنط����قة:

حيث اأنها كبرية بدرجة كافية ت�ضل اإىل 241.000 كم 2 توؤهلها اأن 

تكون وحدة اإنتاج ُماأثرة وفاعلة .

تلويثًا  واأقل  دميومة  اأكرث  م�ضادر  على  العتماد  يف  ثالثًا:الرغبة 

للبيئة، وباعتبار الأمواج يف الدولة ظاهرة �ضعيفة بع�ض ال�ضيء اإل 

اأن  منها، حيث  الطاقة  وتوليد  الأم��واج من جديد  �ضيتم خلق  اأنه 

الأم����واج ظاه�����رة دائ�����مة، متوف����رة، نظي���فة وم�تجددة، كما اأن 

الو�ضع القت�ضادي للدولة حاليًا قادر على ا�ضتثمار هذا النوع من 
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املراكم  خ��الل  من  مروره��ا  ثم  وم��ن  للموجة،  اللطيف  التدفق 

اإنت��اج  ع��لى  تعمل  الهيدروليكية  الرتبينات  اإىل  )البطاري���ات(، 

ط��اقة.

 )Bulge wave( بعد النتهاء من الدورة الأوىل حلياة النتفاخ

تن�ضاأ اأخرى جديدة بنف�ض الطريقة.

مزايا جهاز األناكوندا:
- مفهوم فريد

- خفيف الوزن

- قادرة على البقاء

- تكاليف �ضيانته منخف�ضه

- غري قابلة لل�ضداأ

- تكلفتة قليلة

- قليلة الأجزاء

- موثوق

امل���وج���ة ال���ق���ادم���ة ت�����ض��رب هذا 

ال���ط���رف )املُ���ث���ب���ت( وجت���ت���ازه، 

اأو  )ت�ضد  بع�ضره  تقوم  وبالتايل 

ت�ضغط( على اجلهاز، بحيث ُتولد 

موجة  �ضكل  على  انتفاخ  اأو  نتوء 

 ،)Bulge wave( ط��اق��ة 

اجلهاز  داخ���ل  مت�ضي  والأخ����رية 

)الطرف  بدايته  من  )الأن��ب��وب( 

املواجه ل�ضربة املوجة( لنهايته.

اجلهاز ي�ضتمر بالعمل مع ا�ضتمرار 

�ضغط املوج عليه.

 Bulge( ضرعة� الأنبوب =  �ضربت  التي  املوجة  �ضرعة  �ضتكون 

الأنبوب. خالل  تتحرك  التي   )wave
ينُتج عن حركة املوجة )امل�ضتمرة يف البحر(، كرب حجم النتفاخ  

)Bulge wave( ومنوه، حتى ي�ضل الرتبينات يف املوؤخرة.

حركة )Bulge wave( تدير الرتبينات املثبتة بنهاية اجلهاز، 

ومنه ينُتج تيار كهربائي.

 2000 ُي�ضغل  حيث  واط،  ميغا   1 ُيقارب  ما  الواحد  اجلهاز  ُينِتج 

بيت.

ميكن توفري 20% من اإنتاج الكهرباء يف الدولة.

الطريقة العملية النتفاخ األنبوب:
يتعر�ض النتفاخ )Bulge wave( اأثناء حركته خالل الأن��بوب 

اإىل �ضغط من كل الجتاهات يف املاء )  اإىل الرتبي���نات  للو�ضول 

مقدمة- فوق- حول( اجلهاز.

حتت ال�ضغط العايل، املاء يتحرك خالل جمموعة من ال�ضمام��ات 

تعمل  )بطاريات(   َمراكم  اإىل  بالعودة(  للمياه  ت�ضمح  ل  )التي 

وقوة  حجم  زي����ادة  اإىل  ي���وؤدي  وه����ذا  ال�ضغط،  ت�ضخيم  على 

.)Bulge wave(النت����وء
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األطفال و التلوث بالرصاص
كمية تقدر برأس قلم صغري ميكن أن تؤثر على ذكاء الطفل

46
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بفقر  لالإ�ضابة  ذلك  بعد  الطفل  يتعر�ض  ورمبا  للج�ضم،  الع�ضلية 

الدم وخلل يف وظائف الكبد.

خطر  من  اأطفالها  حلماية  الأ�ضرة  اإىل  املوجهة  الن�ضائح  بع�ض 

الت�ضمم بالر�ضا�ض 

، واجعلوا  اأو قطع الطالء   ل ت�ضتخدم الآنواع الرديئة يف الدهان 

الأطفال يتناولون منتجات الألبان واخل�ضروات، لأنها ت�ضاعد على 

اإعاقة امت�ضا�ض الر�ضا�ض اإىل جمرى الدم.

اإن الوقاية دائمًا خري من العالج، وينبغي علينا اأن ن�ضحي بجزء 

من اأموالنا وجهودنا من اأجل الوقاية من الأمرا�ض البيئية قبل اأن 

الذي  التلوث  �ضرطان  هو  جديد  ل�ضرطان  �ضحية  اأطفالنا  ي�ضبح 

ميكن اأن يهدد اجلميع.

تشجيع األطفال على حب الطبيعة 
الطبيعة،  حب  على  طفلك  ت�ضجيع  الأهمية  من 

واإحدى الطرق املقرتحة لذلك تتمثل يف تعليمه 

مهارات الب�ضتنة والعتناء بالأ�ضجار منذ 

اأن  �ضك يف  ولي�ض هناك  �ضن مبكرة. 

طفلك �ضيتمتع مب�ضوؤولية م�ضاعدتك 

ميكنك  ك���م���ا  احل����دي����ق����ة،  يف 

باحلديقة  منطقة  تخ�ضي�ض 

ليعتني بها، واإذا كنت ل متتلك 

حديقة، فيمكنك �ضراء �ضجرة 

داخ��ل  رع��اي��ت��ه��ا  مي��ك��ن  ظليلة 

املنزل. 

خيال  تخ�ضب  اأن  ميكن  واحل��دائ��ق 

طفلك وجتعله يتحول اإىل �ضخ�ض 

م�ضوؤول ي�ضعر بقيمة الطبيعة. 

والنتيجة النهائية �ضتكون 

جتربة  بالتاأكيد 

جم����زي����ة 

ل����������ك 

البيئة..  تلوث  خطر  اإىل  العامل  يف  مكان  كل  يف  الأطفال  يتعر�ض 

التلوث،  بهذا  ت�ضررًا  املجتمع  فئات  اأكرث  هم  الأطفال  اأن  ول�ضك 

نتيجة لحتكاكهم املبا�ضر بالبيئة، وق�ضور وعيهم البيئي، بالإ�ضافة 

اإىل قابلية اأج�ضامهم ومناعاتهم الطبيعية اإىل التاأثر ال�ضديد مبا 

يوجد يف البيئة املحيطة.

اإن وقاية الأطفال من م�ضادر اخلطر يف البيئة هي م�ضوؤولية جميع 

املواطنني على اختالف م�ضتوياتهم.

وقد اأثبتت الدرا�ضات والأبحاث احلديثة اأن الر�ضا�ض هو من اأكرث 

البيئية  امللوثات  من  اأنه  كما  الإن�ضان،  �ضحة  على  خطرًا  امللوثات 

ال�ضامة.

الأ�ضرة  واإر�ضاد  تنبيه  اأهمية  احلديثة  العلمية  الدرا�ضات  وتو�ضح 

الأطفال  الإن�ضان ب�ضفة عامة، وعلى  الر�ضا�ض على  اإىل خطورة 

ب�ضفة خا�ضة.

لالأطفال،  اخللقي  الت�ضوه  بني  وطيدة  عالقة  هناك  اأن  ثبت  وقد 

اأن  كما  الر�ضا�ض،  من  كبرية  جلرعات  احلوامل  الن�ضاء  وتعر�ض 

تعر�ض الأمهات جلرعات كبرية من الر�ضا�ض ميكن اأن يوؤدي اإىل 

ولدة اأطفال ناق�ضي الوزن، وقليلي ال�ضتجابة للموؤثرات ال�ضمعية 

والب�ضرية، لذلك ل بد من التنبيه اإىل �ضرورة وقاية الأطفال من 

التعر�ض للر�ضا�ض، فهو اخلطر البيئي الأول لالأطفال.

املنازل،  خالل  يف  الر�ضا�ض  الأطفال  ي�ضتن�ضق  اأن  املمكن  ومن 

وخا�ضة تلك املنازل املطلية بالدهان الذي يحتوي على الر�ضا�ض.. 

ولعل اخلطري يف الأمر اأن كثريًا من مركبات الر�ضا�ض ذات طعم 

اأو مييل اإىل احلالوة، مما يدفع الأطفال اإىل تق�ضري الطالء  حلو 

من اجلدران وو�ضعه يف اأفواههم.

يتعدى  ع��ال  برتكيز  �ضامة  م��واد  وج��ود  اإىل  هنا  ن�ضري  اأن  بد  ول 

احلدود امل�ضموح يف بع�ض األعاب الأطفال، ل�ضيما يف بع�ض مالب�ض 

اأجهزة  وتقوم  امل�ضبوغة،  والألعاب  اجللد،  من  امل�ضنوعة  الدمى 

للدولة  اإدخالها  اأو  لل�ضلع  ال�ضوابط  كافة  بتحديد  الرقابية  الدولة 

بعد التاأكد من �ضالحيتها.

اأن  ميكن  �ضغري  قلم  براأ�ض  تقدر  كمية  اأن  اإىل  الدرا�ضات  وت�ضري 

توؤثر على ذكاء الطفل، وعندما تزيد هذه الكمية مع الزمن فقد 

ي�ضاب الطفل بفقدان الذاكرة املزمن وتراجع يف تن�ضيق احلركات 
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اأ�ضفار

احلدائق واملنتزهات... رئة اإلمارات
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من  بالعديد  املتحدة  العربية  الإم���ارات  واأح��ي��اء  م��دن  تزخر 

حيث  وهناك  هنا  جمال  مل�ضة  ت�ضفي  التي  واملتنزهات  احلدائق 

امل�ضاحات اخل�ضراء الوا�ضعة والأماكن التي يجد فيها الأطفال كل 

البهجة،  األعاب ت�ضفي على حياتهم جوا من  اإليه من  يتطلعون  ما 

ومتنح العائالت �ضعورا بال�ضعادة مع توفر الأماكن الرتفيهية التي 

اأيام العطالت الأ�ضبوعية واأوقات الفراÆ ول�ضيما يف  يق�ضون فيها 

ف�ضل ال�ضتاء مع جمال الطق�ض ودفء املناخ .

ففي ال�ضنوات القليلة املا�ضية حتولت مدينة اأبوظبي اإىل جنة 

خ�ضراء بف�ضل اجلهود املبذولة لتحويل امل�ضاحات ال�ضحراوية اإىل 

حدائق غناء والزائر لهذه احلدائق ي�ضعر بو�ضوح بحجم الإمكانيات 

الهائلة التي تقف وراء هذا الإجناز العظيم، حتى اأن مدينة اأبوظبي 

تعد الآن واحدة من املدن الغنية باحلدائق . 

أبوظبي
اأبوظبي  مدينة  �ضكان  يق�ضى  والرياحني  وال��ورود  الزهور  بني 

اأمتع الأوقات يف احلدائق الغناء، واملتنزهات الف�ضيحة التي تنت�ضر 

يف كل ربوعها وت�ضم كل الو�ضائل الرتفيهية والرتويحية التي تر�ضى 

الكبار وال�ضغار.

األف مرت  و315  مليون  م�ضاحة احلدائق حوايل  اإجمايل  ويبلغ 

اأطفال  اأطفال اخلالدية وحديقة  مربع وهذه احلدائق هي حديقة 

وحديقة  باخلالدية  العامة  واحلديقة  العا�ضمة  وحديقة  امل�ضرف 

ال�ضياحي  النادي  القدمي وحديقة منطقة  املطار  البولينج وحديقة 

وحديقة  باخلبرية  العامة  واحلديقة  الكورني�ض  غ��رب  وحديقة 

املرفاأ  وحديقة  الأم��واج  وحديقة حاجز  نهيان  اآل  وحديقة  الحتاد 

الغربية  باملنطقة  غياثى  يف  العامة  واحلديقة  الغربية  باملنطقة 

واحلديقة العامة يف دملا وحديقة يف مدينة زايد باملنطقة الغربية 

بن  �ضعيد  �ضارع  امليناء وحدائق  �ضارع  الكورني�ض وحدائق  وحدائق 

طحنون وحدائق �ضارع املطار القدمي واحلدائق واملتنزهات يف ليوا 

احلدائق  هذه  وت�ضم  وال�ضهامة  واخلتم  يا�ض  وبنى  زاي��د  ومدينة 

البديعة  الهند�ضية  الأ�ضكال  ذات  النافورات  من  كبرية  جمموعة 

وامل�ضتوحاة من الرتاث العريق حيث ت�ضهم يف اإ�ضافة مل�ضات جمالية 

اأخاذة تبهج القلوب  ومتتع الأب�ضار حتى اأن الزائر لأبوظبي اليوم 

ينبهر بواحة غناء تفر�ضها اخل�ضرة والأ�ضجار والأزهار.

متنزهات الكورنيش
الأماكن  اأف�ضل  من  اأبوظبي  يف  الكورني�ض  متنزهات  تعترب 
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من  بالعديد  املتحدة  العربية  الإم���ارات  واأح��ي��اء  م��دن  تزخر 

حيث  وهناك  هنا  جمال  مل�ضة  ت�ضفي  التي  واملتنزهات  احلدائق 

امل�ضاحات اخل�ضراء الوا�ضعة والأماكن التي يجد فيها الأطفال كل 

البهجة،  األعاب ت�ضفي على حياتهم جوا من  اإليه من  يتطلعون  ما 

ومتنح العائالت �ضعورا بال�ضعادة مع توفر الأماكن الرتفيهية التي 

اأيام العطالت الأ�ضبوعية واأوقات الفراÆ ول�ضيما يف  يق�ضون فيها 

ففي ال�ضنوات القليلة املا�ضية حتولت مدينة اأبوظبي اإىل جنة 

خ�ضراء بف�ضل اجلهود املبذولة لتحويل امل�ضاحات ال�ضحراوية اإىل 

حدائق غناء والزائر لهذه احلدائق ي�ضعر بو�ضوح بحجم الإمكانيات 

الهائلة التي تقف وراء هذا الإجناز العظيم، حتى اأن مدينة اأبوظبي 

اأبوظبي  مدينة  �ضكان  يق�ضى  والرياحني  وال��ورود  الزهور  بني 

اأمتع الأوقات يف احلدائق الغناء، واملتنزهات الف�ضيحة التي تنت�ضر 

يف كل ربوعها وت�ضم كل الو�ضائل الرتفيهية والرتويحية التي تر�ضى 

األف مرت   

اأطفال  اأطفال اخلالدية وحديقة  مربع وهذه احلدائق هي حديقة 

دوار  م��ن  املتنزهات  ه��ذه  ومتتد  املدينة  داخ��ل  الرتويحية 

ال�ضرياتون اإىل نهاية الكورني�ض عند الهيلتون وتبلغ م�ضاحتها 

140 األف مرت مربع .

واعتبارا من عام 1980 بداأت حدائق الكورني�ض با�ضتقبال 

اجلمهور ثم �ضهدت على مدى ال�ضنوات التالية تطويرا م�ضتمرا 

باإ�ضافة النافورات التجميلية ذات الطابع املحلي والبيئى والتي يبلغ 

عددها ع�ضر نافورات.

كاسر األمواج بأبوظبي
ما اأجمل اأن يفرت�ض الإن�ضان الأر�ض ويلتحف ال�ضماء و�ضط واحة 

غناء متتلئ باخل�ضرة وتفوح منها رائحة اليا�ضمني والزهور .

تكاليفه مئات  بلغت  باأبوظبي والذي  الأمواج  فاإن كا�ضر  لذلك 

لعدة  البحر  داخ��ل  طويل  كل�ضان  وميتد  ال��دراه��م،  م��ن  امل��الي��ني 

كيلومرتات يحتل مكانة كبرية يف قلوب كافة املرتددين على حدائقه 

اجلميلة �ضغارا وكبارا.

الذي  اجلميل  الكا�ضر  هذا  ال�ضياح  واأفواج  العائالت  وقد عرفت 

اأي�ضا  العاتية،  الأمواج  العمالقة  �ضخوره  جوانب  على  تتحطم 

ل�ضباقات  الرئي�ضية  املن�ضة  يحت�ضن  فهو  الأبطال  عرفه 

التجديف،  وزوارق  وال�ضريعة  ال�ضراعية  ال���زوارق 

فعلى هذه املن�ضة يقف اأبطال ال�ضباقات من اأبناء 

والأجنبية  والعربية  اخلليجية  وال��دول  الإم��ارات 

الذهبية  امليداليات  تقليدهم  �ضرف  لينالوا 

يف  ل��ف��وزه��م  ال��ك��وؤو���ض  وي��ح��م��ل��وا  والف�ضية 

هذا  اأم��ام  جت��رى  التي  العديدة  ال�ضباقات 

الكا�ضر على مدار العام .
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امل�ضطحات  م��ن  الوا�ضعة  مب�ضاحتها  ومت��ت��از   : ال�ضفا  حديقة 

اإىل جانب وجود  ال��رواد،  اأع��دادا كبرية من  ت�ضتوعب  التي  اخل�ضراء 

اأحدث معدات الألعاب الكهربائية لتحقيق رغبات العائالت والأطفال.

تتميز  التي  املمزر  وحديقة  اخل��ور،  حديقة  م�ضرف،  حديقة 

الو�ضائل  كافة  فيها  تتوافر  التي  البحرية  و�ضواطئها  بواجهتها 

الرتفيهية بالإ�ضافة اإىل حدائق الأحياء املتو�ضطة وال�ضغرية منها 

نايف وحديقة برج  املكتوم وحديقة الحتاد وحديقة  حديقة ج�ضر 

بالإ�ضافة  زعبيل  وحديقة  واجلديدة  القدمية  املطار  وحديقة  نهار 

التي افتتحت يف عام  الرا�ضدية  اإىل حدائق الأحياء ومنها حديقة 

وتغطى  احلديثة  احل��دائ��ق  مكونات  جميع  على  ت�ضتمل  و   1988

حديقة  تعترب  فاإنها  ولذلك  مربع  مرت  األف   50 اإىل  ت�ضل  م�ضاحة 

منوذجية من حدائق الأحياء ال�ضكنية.

وهناك حديقة اجلمريا التي تعترب من احلدائق ذات ال�ضفة 

الرتويحي،  ال�ضياحي  اجلمريا  �ضاطئ  على  ملوقعها  ن�ضبة  اخلا�ضة 

وقد مت ت�ضميمها على منط النظام الزراعي احلديث الذي يجمع 

املر�ضوفة  ال��ط��رق  ف�ضملت  والهند�ضي  الطبيعي  النظامني  ب��ني 

على  والأودي���ة  واجل�ضور  اخل�ضراء  وال��ت��الل  ال�ضيارات  وم��واق��ف 

م�ضاحة اإجمالية بلغت 135 األف مرت مربع .

القومي على بعد ع�ضرة  املتنزه  اأي�ضا  وفى دبي يوجد 

من  العديد  حيث  املدينة  م��ن  تقريبا  م���رتات  كيلو 

العوير  منطقة  ت�ضتهر  وكذلك  الأط��ف��ال  مالعب 

بب�ضاتينها واأ�ضجارها احلراجية.

رأس الخيمة
اأي�ضا  امل�����ض��ه��ورة  اخل��ي��م��ة  راأ������ض  وف���ى 

احلرجية،  والأ���ض��ج��ار  ال��دائ��م��ة  باخل�ضرة 

يف  الطبيعية  املتنزهات  من  العديد  هناك 

اخلران والدقداقة و�ضعم والرم�ض وخت .. 

اأما يف املناطق اجلبلية حيث يتجلى جمال 

القرى اجلبلية غايتهم  الطبيعة، يجد �ضكان 

لوجود املاء واخل�ضرة مبا توفره لهم من اأجواء 

حاملة.

حدائق العين
اخل�ضرة �ضمة اأ�ضا�ضية من �ضمات مدينة العني حيث ت�ضم اأكرث 

مليون  واأكرث من  كثيفة  10 غابات  واأكرث من  40 حديقة غناء  من 

�ضجرة و�ضجرية تنت�ضر يف ربوعها و�ضواحيها ون�ضف مليون هكتار 

من امل�ضطحات و40 األف هكتار من اأحوا�ض الزهور التي مت توزيعها 

يف اأرجائها املختلفة اإ�ضافة اإىل خم�ضة ماليني من اأ�ضجار النخيل 

البا�ضقة.

وهناك ا�ضرتاحات العني التي جهزت ل�ضتقبال واإقامة الأ�ضر 

التي تفد لق�ضاء اإجازاتها واأهمها ا�ضرتاحة العني الفاي�ضة، رماح، 

�ضويحان، الهري، مزيد، اخلزنة، والوجن.

حدائق دبي
دقائق  وتبعد  ال��دف��اع  دوار  من  بالقرب  تقع  اخل��زان  حديقة 

بال�ضيارة عن املناطق ال�ضكنية الرئي�ضية يف دبي خا�ضة حي ال�ضطوة 

وحي الكرامة وتعد من احلدائق التي جتذب الكثري من العائالت 

والرواد الذين يجدون فيها كل املرافق التي يحتاجون اإليها .
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الخران
منطقة زراعية حتيط بها الغابات والأ�ضجار احلرجية الكبرية، 

وتعترب اخلران من اأجمل الأماكن، فاأ�ضجارها الطبيعية - ومعظمها 

م�ضاحة  تظلل  التي  الكبرية  الأحجام  ذات  املعمرة  الأ�ضجار  من 

 - ال�ضم�ض  نور  تكاد حتجب عنها  اأرا�ضى اخلران حتى  كبرية من 

جعلت منها منطقة �ضياحية فريدة.

خت
تقع على بعد 35 كيلومرتا تقريبا جنوب �ضرقي راأ�ض اخليمة، 

والطريق اإليها مليء بالأ�ضجار احلراجية والب�ضاتني والنخيل .

وفى قرية خت التي تقع يف ح�ضن جبل عال، توجد عدة ينابيع، 

منها بع�ض العيون املعدنية التي ثبت �ضالحيتها طبيا كعالج لبع�ض 

ي�ضرب  عذب  ماء  عيون  وبع�ضها  والروماتيزم  اجللدية  الأمرا�ض 

منها الأهايل ويروون منها ب�ضاتينهم ومزروعاتهم .

مصفوت
تقع على بعد 110 كيلومرتات جنوب �ضرقي مدينة عجمان وهى 

مدينة جبلية، حيث اجلبال العالية ال�ضلبة حتيط بها من خمتلف 

جبالها  ومن  املربعة،  قلعة  توجد  جبالها  اأعلى  قمة  وعلى  جهاتها 

تقطع �ضخور الرخام وتنقل اإىل املدينة.

فلج المعال
من  ال�ضرقي  اجلنوب  اإىل  تقريبا  كيلومرتا   50 بعد  على  تقع 

مدينة اأم القيوين.

مياه  من  القيوين  اأم  وت�ضرب  النقية،  مبياهها  الفلج  وت�ضتهر 

مبختلف  الزراعة  وتزدهر  الأنابيب،  عرب  اإليها  ت�ضل  التي  الفلج 

اأنواعها يف فلج املعال خل�ضوبة اأر�ضها ووفرة مياهها.

ف�ضل  لق�ضاء  الفلج  على  القيوين  اأم  �ضكان  معظم  ويتوافد 

ال�ضيف حيث يعترب الفلج امل�ضيف الوحيد لهم.

الفجيرة
وتبلغ  والغرفة  الفجرية  مدينتي  بني  العامة  احلديقة  اأقيمت 

ال�ضاحل  ت�ضجري  مت  كما  ال��زوار،  ملئات  وتت�ضع  هكتارين  م�ضاحتها 

ال�ضرقي باأكمله، فقد غر�ضت 20 األف �ضجرة مب�ضاحة مائة هكتار.

واإ�ضافة اإىل ما تقدم فقد مت اإجناز م�ضروع حديقة عني م�ضب 

التي تبعد 2 كم عن املدينة مب�ضاحة 3 كم مربعة وهى عني كربيتية 

ثبت بالتحليل املختربي اأن مياهها �ضاحلة لال�ضت�ضفاء من اأمرا�ض 

ل�ضتقطاب  العني  من  بالقرب  ا�ضرتاحة  بناء  مت  وقد  الروماتيزم 

اأكرب عدد ممكن من الزوار، كما زودت احلديقة باألعاب ترفيهية 

و�ضاليهات وا�ضرتاحة خا�ضة بال�ضيدات.

الشارقة
مربع  مرت  األ��ف   222 م�ضاحة  على  اأن�ضئت  “املجاز”  حديقة 

خالد،  بحرية  كورني�ض  و�ضارع  عبدالنا�ضر  جمال  �ضارع  بني  وتقع 

وفيها  الزينة  اأو  النخيل  واأ�ضجار  املتنوعة  الزهور  احلديقة  وت�ضم 

مئات املقاعد، وهي تطل على بحرية خالد والكورني�ض الذي يعترب 

املتنف�ض الأول ل�ضكان املدينة.

متنزه اجلزيرة داخل بحرية خالد: ويطل على ال�ضوق املركزي 

للطيور  بحرية  وي�ضم  مربع،  مرت  األف   100 حوايل  م�ضاحته  وتبلغ 

كهف  ف��وق  من  ينحدر  �ضالل  من  العذبة  مياهها  ت�ضتمد  املائية 

والآخ��ر  للكبار  اأحدهما  لل�ضباحة  حمامني  ي�ضم  كما  �ضناعي، 

لل�ضغار، بالإ�ضافة اإىل مدينة ت�ضلية كاملة لالأطفال.

الحمرية
�ضاليهات احلمرية : مت اختيار موقع هذه ال�ضاليهات يف منطقة 

ال�ضارقة خم�ضة وع�ضرين كيلومرتا  تبعد عن مدينة  التي  احلمرية 

ويتميز �ضاطئها بنظافته ونعومة رماله و�ضفاء مياهه.

الذيد
واحة خ�ضبة تقع على بعد حوايل 60 كيلومرتا اإىل اجلنوب من 

ال�ضارقة ويربطها بها طريق معبد .. وفى املنطقة العديد من املزارع 

حيث جتود بها زراعة اخل�ضروات وكذلك الأ�ضجار احلراجية.
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دورة حياته:
    يبداأ مو�ضم التزاوج بني الذكور والإناث خالل �ضهر مار�ض حتى 

تخرج  ثم  الع�ض،  باإعداد  الذكور  تقوم  ال�ضهور  تلك  وفى  يونيو، 

الذكور  وليفها  ويبداأ  عن  للبحث  اأع�ضا�ضها  من  ال�ضغرية  الإناث 

الأنثى  تختار  الأ�ضوات  تلك  طريق  وعن  عالية،  اأ�ضوات  باإ�ضدار 

وليفها، وعندما توافق عليه ت�ضدر �ضوتها اإليه، ويعي�ضا معًا طيلة 

داخل  التزاوج  يحدث  ثم  عاًما.  ثالثني  اإىل  ت�ضل  والتي  حياتهما 

اخلندق، وبعدها ت�ضع الأنثى من بي�ضة اأو بي�ضتان خالل 10 اإىل 

30 يوًما، اإل اإن ثلث البي�ض معر�ض لالفرتا�ض، ويعد حجم البي�ضة 

كبرًيا جًدا بالن�ضبة حلجم الأنثى، فهو ميثل 20% من حجم الأنثى، 

النعامة.  حجم  من  فقط   %2 ميثل  ال��ذي  النعام  ببي�ض  باملقارنة 

لياًل  البي�ض حتى يفق�ض، ويخرج  الذي يقوم بح�ضانة  والذكر هو 

البي�ض يف تلك الفرتة،  للبحث عن الغذاء وتقوم الإناث بحرا�ضة 

البي�ض  يفق�ض  عدو.  اأي  من  حلمايته  النفق  فتحة  على  تقف  باأن 

يحر�ضان  والأنثى  الذكر  ويظل  يوًما،   80 اإىل    72 بعد حوايل من 

يبداأ  ثم  اأ�ضبوعني  اإىل  ي�ضل  حتى  تغذيته  على  ويقومان  ال�ضغري 

الذكور  من  ال�ضغار  ويظل  الغذاء،  عن  والبحث  لياًل  اخل��روج  يف 

اإىل عمر ثالثة  الذكور  نف�ض اخلندق حتى ت�ضل  الآب��اء داخل  مع 

بناء خندق  وتبداأ يف  الآباء  فترتك خندق   Æالبلو �ضن  وهو  اأ�ضهر، 

جديد ليكون بيًتا لوليفه حياته.. اأما الإناث فتظل مع الأبوين حتى 

يبداأ مو�ضم التزاوج وقدوم الربيع، فتخرج من خندقها للبحث عن 

وليفها و تنتقل معه اإىل خندقها اجلديد..

 كيف يأكل؟ وماذا يأكل؟ 
عن  البحث  يف  ال�ضم  حا�ضة  على  كلًيا  اعتمادا  الكيوي  يعتمد     

غذاوؤه لأن حا�ضة الإب�ضار لديه �ضعيفة باملقارنة مع حا�ضة ال�ضم 

التي تفوق اأي طائر اآخر، حيث توجد لديه تراكيب ت�ضبه اخليا�ضيم 

ت�ضمى )Nostrils( موجودة عند قاعدة منقاره الطويل، والتي 

اإىل  وياأخذه  يلتقطه  ثم  غذائه  نوع  على  بوا�ضطتها  ويتعرف  ي�ضم 

اأن  ك��م��ا  خ��ن��دق��ه، 

وظيفة  الرتاكيب  لهذه 

م�ضاعدته  وه��ى  اأخ���رى 

على التنف�ض اأثناء وجوده 

داخل اخلندق، الذي تقل 

فيه ن�ضبة الأوك�ضجني.

الديدان  ع��ل��ى  ي��ت��غ��ذى  وه���و 

والعناكب  واحل�ضرات  الأر�ضية 

املت�ضاقطة  الفاكهة  ثمار  وبع�ض 

    هو نوع من الطيور التي ل تنت�ضر اإل يف جزر نيوزلندا ال�ضمالية 

واجلنوبية، وهى طيور تنتمي اإىل ف�ضيلة الطيور عدمية الأجنحة: 

 .Apteryx :وتتبع جن�ض ،)Family: Apterygidae(

�ضعر  ي�ضبه  ري�ًضا  ج�ضمها  على  حتمل  باأنها،  الكيوى  طيور  تتميز 

الطيور  من  اأن��ه  كما  وغ��زي��ر،  ج��ًدا  ق�ضري  ري�ض  فهو  الثدييات، 

ت�ضبه  الرتاكيب  من  جمموعة  قاعدته  يف  ويحمل  املجنحة،  غري 

اخليا�ضيم ت�ضمى)nostrils(، كما يحمل املنقار يف قاعدته زوج 

من ال�ضعرات الطويلة.

أهم أنواعه؟
١-   الكيوى المنقط الكبير: 

    وهو اأكرب اأنواع طيور الكيوي، ارتفاع الطائر 45�ضم، وي�ضل وزن 

الأنثى اإىل حوايل 3.5 كجم، بينما الذكر 2.5كجم. لون الري�ض 

ويوجد منه حوايل  اأو كرميي.  اأبي�ض  لونها  بقع  رمادي داكن، مع 

20.000 فرد.

٢-   الكيوي المنقط الصغير:
اأنواع  اأ�ضغر     وينت�ضر يف املناطق البعيدة عن ال�ضاحل، ويعد من 

طيور الكيوى، وهو مهدد بالنقرا�ض ل�ضغر حجمه، فالأنثى تزن 

مثل  الري�ض  لون  1كجم.  من  اأقل  الذكور  بينما  1.3كجم،  حوايل 

النوع ال�ضابق. يوجد منه حوايل 1.350 فرًدا.

٣-   الكيوي البُنِّي: 
اأو  بقع  وب��دون  داك��ن  بنى  الري�ض  لون  انت�ضاًرا،  الأن��واع  اأك��رث  وهو 

ارتفاع  35.000ف��رد. وي�ضل  اإىل  اأف��راده  اأع��داد  تنقيط.، وي�ضل 

الذكور  ت��زن  بينما  2.8ك��ج��م،  وت��زن ح��وايل  40�ضم،  اإىل  الإن��اث 

حوايل 2.2كجم.

الخندق.. والطائر المحارب!!
   ل تقوم هذه الطيور باإقامة ع�ضها فوق الأ�ضجار ك�ضائر الطيور، 

بل تقوم الذكور باإعداد وجتهيز خندق حتت الأر�ض، واأحياًنا اأ�ضفل 

البحث  قبل  يعده  له،  ع�ًضا  وهذا اخلندق ميثل  الكبرية،  الأ�ضجار 

عن وليفته، ويظال مًعا فيه طيلة حياتهما، ويقوما بتغري مكانهما 

الثدييات  من  اأعدائهما  لدى  معروفًا  اأ�ضبح  اإذا  لآخ��ر  وقت  من 

الأخرى التي تقوم بافرتا�ض البي�ض وال�ضغار.

الكيوي  النوع فنجده يف طائر  اأما �ضكل اخلندق فيختلف ح�ضب    

دخول  له فتحة  نفق  كل  كثرية،  اأنفاق  عن  عبارة  الكبري  املنقط 

وخروج.اأما طائر الكيوي املنقط ال�ضغري فاخلندق عبارة عن نفق 

واحد فقط وله فتحة واحدة للدخول واخلروج..

  ون�ضتطيع التميز بني الذكور والإناث من خالل احلجم وال�ضوت، 

واأج�ض،  ق�ضري  �ضوتها  اأن  كما  الذكور،  من  حجًما  اأكرب  فالإناث 

بينما الذكور �ضوتها طويل وحاد.
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1 من 7 هو ن�ضبة الأنواع النباتية التي تواجه خطر النقرا�ض 

يف القريب العاجل 

1 من 8 هو ن�ضبة اأنواع الطيور التي تواجه خطر النقرا�ض يف 

القريب العاجل 

أسباب اإلنقراض

)Habitat Destruction(أوالً: تدمير المواطن
تلبي  بحيث  حم��ددة  بيئة  اأو  موطن  يف  للعي�ض  الأن��واع  تتكيف 

ت�ضتطيع  لن  املوطن  هذا  وب��دون  للبقاء.  ال�ضرورية  احتياجاتها 

العي�ض اأو البقاء. وعند تدمري هذه املواطن ل ميكن بعد ذلك لهذه 

يقل  ل  �ضبب  وهناك  البيئة.  نف�ض  يف  بالعي�ض  ال�ضتمرار  الأن��واع 

اأهمية عن تدمري املواطن وهو جتزئة هذه املواطن اإىل م�ضاحات 

والذي  بع�ضها  عن  وعزلها  �ضغرية 

يوؤدي اإىل اإلغاء الت�ضال 

م��ا ب��ني الأن����واع 

الأنواع  تطورت  فقد  التطور،  م�ضرية  خ��الل  طبيعية  عملية   

واختفت ببطء خالل الأزمنة اجليولوجية نتيجة التغريات املناخية 

وعدم قدرتها على التكيف مع عالقات التناف�ض والفرتا�ض. ولكن 

ب�ضكل  النقرا�ض  معدل  ازداد  ع�ضر  ال�ضابع  القرن  بداية  منذ 

الإن�ضان  وا�ضتهالك  العامل  �ضكان  الزيادة يف عدد  ب�ضبب  ملحوظ 

للموارد الطبيعية. 

معدل النقرا�ض العاملي احلايل هو اأكرب من معدل النقرا�ض 

الطبيعي ب�ضكل خطري، والعديد من علماء احلياة يعتقدون اأننا منر 

مبرحلة اأكرب انقرا�ض جماعي منذ انقرا�ض الدينا�ضورات منذ 65 

مليون �ضنة. 

الأنواع املهددة بالنقرا�ض هي اأنواع احليوانات والنباتات التي 

تواجه خطر النقرا�ض ويقدر العلماء اأن اأكرث من 8300 نوع نباتي 

و7200 نوع حيواين حول الكوكب مهدد بالنقرا�ض وتوجد غالبية 

هذه الأنواع يف املناطق ال�ضتوائية والبلدان النامية. 

أبعاد المشكلة
األف  ومئة  األف  خم�ضني  بني  ما  يفقد  العامل  اأن  العلماء  يقدر 

نوع من املخلوقات كل عام، وقد �ضرح اأحد علماء احلياة اأن معدل 

انقرا�ض الأنواع بلغ �ضعف ما كانت تذهب اإليه تقديرات اخلرباء 

قبل اأربعة اأعوام فقط. بينما اأ�ضار اأحد التقارير البيئية اإىل اأن معدل 

الدينا�ضورات )منذ  انقرا�ض  منذ  الأنواع هذا مل يحدث  تناق�ض 

65 مليون �ضنة(. واإذا مل يتم وقف التدهور احلايل يف البيئة، فاإن 

العامل �ضيفقد واإىل الأبد نحو 55 % من الكائنات خالل فرتة ترتاوح 

الثالثني  الأع��وام  الآن. وعلى مدى  ما بني خم�ضني ومائة عام من 

القادمة، يتوقع العلماء انقرا�ض نحو ربع الثدييات املعروفة وع�ضر 

وفقدانها  املطرد  املناخي  للتغري  نتيجة  امل�ضجلة  الطيور  اأ�ضناف 

موائلها الطبيعية. كما يتوقعون اأن عددا كبريا من احل�ضرات والدود 

اأ�ضناف  تنقر�ض  اأي�ضا على النقرا�ض. وعندما  ت�ضرف  والعناكب 

من الكائنات فاإنها تخلف ثغرة يف املنظومة البيئية. 

أرقام لها معني
التنّوع  اإىل  للو�ضول  التطّور  �ضنوات  ع��دد  هو  بليون   5.3

البيولوجي احلايل 

ُيقّدر  التي  لالأنواع  الإجمايل  العدد  هو  مليون   14–13

وجودها 

ال��ت��ي مت  ل���الأن���واع  امل��ئ��وي��ة  ال��ن�����ض��ب��ة  ه��و   % 13–12

درا�ضتها. 

816 هو عدد الأجنا�ض التي �ُضّجل انقرا�ضها خالل 

اخلم�ضة قرون الأخرية بتاأثري الأن�ضطة الب�ضرية 

تواجه  التي  الثدييات  اأن��واع  ن�ضبة  هو   4 من   1

خطر النقرا�ض يف القريب العاجل 
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على �ضبيل املثال ل احل�ضر، �ضيد احليتان من اأجل زيتها وحلمها 

القرن  وحيد   ، بالنقرا�ض  مهدد  منها  العديد  جعل  اإىل  اأدت 

اأجل  من  �ضيده  ب�ضبب  خطري  ب�ضكل  بالنقرا�ض  مهدد  الأفريقي 

ل�ضتخدام  الأفريقي  الفيل   ، ومقوي  ك��دواء  ي�ضتعمل  ال��ذي  قرنه 

اأنيابة يف جتارة العاج ، الفهد والبرب ل�ضتخدام جلودها والعديد 

من الطيور والزواحف. من اأجل هذا مت عقد اتفاقية دولية يف عام 

تنظيم  يتم  خاللها  من  ال�ضايت�ض  ا�ضم  حتت  وا�ضنطن  يف   1973

الجتار يف الأنواع املهددة بالنقرا�ض بني الدول املوقعه على هذه 

التفاقية. 

ثالثًا: إدخال أنواع جديدة إلى البيئة
اإدخال اأحد الأنواع اإىل نظام بيئي جديد )ي�ضبب العديد من 

الأ�ضرار لالأنواع الفطرية يف هذا النظام البيئي. قد يدخل النوع 

الأجنبي اأو الدخيل اإىل نظام بيئي ما بطريق ال�ضدفة اأو عمدًا 

وميكن اأن يناف�ض الأنواع الفطرية املوجودة اأ�ضاًل يف النظام 

البيئي اأو يرتبط معها بعالقات افرتا�ض، اأو يحدث تنا�ضل بني 

الأنواع املختلفة مما يوؤدي اإىل تغريات جينية وطفرات. 

رابعًا: التلوث البيئي
التلوث البيئي هو عامل اآخر مهم م�ضبب لالنقرا�ض. املواد 

الكيميائية ال�ضامة وخا�ضة مركبات الكلور ومواد الأ�ضمدة 

واملبيدات احل�ضرية مثل )األ DDT( اأ�ضبحت مركزة يف 

ال�ضال�ضل الغذائية. ويكون تاأثري هذه املواد عظميًا يف الأنواع 

القريبة من قمة الهرم الغذائي. التلوث املائي وارتفاع حرارة املاء 

عامل مهم اأي�ضًا وقد ق�ضى على العديد من اأنواع الأ�ضماك يف 

العديد من املواطن. تلوث املاء بالنفط اأي�ضًا يدمر بيئات الطيور 

والأ�ضماك والثدييات.

الناجتة عن  الأمطار احلم�ضية  اأن  اأي�ضًا  املعروف  وبات من   

املياه  بحريات  يف  الأحياء  مقتل  يف  ت�ضبب  للهواء  املفرط  التلوث 

العذبة وتدمري م�ضاحات �ضا�ضعة من اأرا�ضي الغابات.

من  يقلل  مما  الأج���زاء،  ه��ذه  على  املتبقية  واحليوانية  النباتية 

ومع  البيئة،  مع  التكيف  على  قدرة  اأقل  ويجعلها  الوراثي  تنوعها 

كبري.  ب�ضكل  لالنقرا�ض  معر�ضة  بذلك  تكون  املناخية  التغريات 

الطبيعية  املواطن  على  تق�ضي  التي  الأ�ضباب  من  العديد  وهناك 

حتويل   - الرطبة  الأرا�ضي  جتفيف   - التلوث  واأهمها:  جتزئها  اأو 

الأرا�ضي احلراجية اإىل مناطق رعوية - تدمري احلواجز املرجانية 

- بناء الطرق وال�ضدود  - بناء املدن واملناطق ال�ضكنية 

ثانيًا: تجارة أنواع الحياة الفطرية
اأنواع احلياة  لتجارة  ال�ضنوي  العائد  اأن  اإىل  التقديرات  ُت�ضري 

ت�ضمل  التجارة  واإن هذه  ال��دولرات،  مليارات  اإىل  ي�ضل  الفطرية 

مئات املاليني من اأنواع النباتات واحليوانات. وتت�ضم هذه التجارة 

من  �ضتى  اأن��واع  اإىل  والنباتات  احليوانات  من  متتد  واأنها  بالتنوع 

الغذائية  املنتجات  ذلك  يف  مبا  منها  امل�ضتقة  اجلانبية  املنتجات 

واجللدية والآلت املو�ضيقية اخل�ضبية، والتحف ال�ضياحية والأدوية. 

ع�ضر  ال�ضابع  القرن  بداية  منذ  بالظهور  التجارة  هذه  بداأت  وقد 

واأدت اإىل انقرا�ض العديد من الأنواع اأو جعلها مهددة بالنقرا�ض، 
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األحياء البحرية... تنوع واضح
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بالفري�ضة والدفاع عن النف�ض، واأثبتت الدرا�ضات اأن هذا احليوان 

مثاَل.  اإن�ضان  يد  اإم�ضاك  عند  املفقودة  الأط��راف  جتديد  ي�ضتطيع 

يده.  املبتورة من  الكالب  للتخل�ض من  الأخري لرتكة  مما ي�ضطر 

اأو  النمو عند حجم معني  يتوقف عن  ال�ضابح  البحري  وال�ضرطان 

قد ي�ضتمر ولكن ب�ضكل بطيء جدَا وعلى مراحل متباعدة، ويف حالة 

تكون حمدودة  ال�ضرطان  اأن حياه  املرحلة جند  اإىل هذه  الو�ضول 

العمر.  تقدم  ب�ضبب  الف�ضيولوجية  الوظائف  بع�ض  لق�ضور  نتيجة 

هو  التالفة  الأع�ضاء  حتديد  على  القدرة  عدم  اإن  العلماء  ويقول 

بداية النهاية حيث يدخل احليوان يف مرحلة ال�ضيخوخة التي تنتهي 

واخلليج  الأحمر  البحر  مياه  يف  ال�ضابح  ال�ضرطان  يوجد  باملوت. 

العربي على حد �ضواء، اأما عن التوزيع العاملي فهو موجود يف جميع 

�ضواطئ املياه الدافئة مبا فيها ال�ضني واليابان وا�ضرتاليا ونيوزلندا 

و�ضواطئ اليونان وقرب�ض. والغريب يف الأمر اأن هذا احليوان كان 

فتح  بعد  ولكن  الهندي  واملحيط  الأحمر  البحر  يف  فقط  موجودا 

قناة ال�ضوي�ض يف عام 1869ميالدى ا�ضتطاع اأن يهاجر من البحر 

الأحمر اإىل البحر الأبي�ض املتو�ضط عابرا بذلك منطقة البحريات 

التي ت�ضل ملوحتها اإىل اأكرث من 70 جزء يف الإلف. 

طقو�ض  بعد  البالغني  والأنثى  الذكر  بني  التكاثر  عملية  تبداأ 

من الغزل امل�ضتمر الذي ينتهي بالتقائهما، ولكن لوحظ اأن هناك 

طقو�ض قتالية يف الكثري من احلالت وهذا ال�ضلوك يكون يف �ضبيل 

املحافظة على احلدود، وقد يتعار�ض مع التقاء الزوجني يف كثري 

وتهدد  تلوح  البالغة  الذكور  اإن  الأم��ر  يف  والطريف  الأحيان.  من 

باإ�ضارات معربة عن الغ�ضب لالإناث الغري قابلة للتزاوج اأو الذكور 

الأخرى املناف�ضة، الأمر يختلف متاما لالإناث القابلة للتلقيح حيث 

يف  اأي�ضا  املمتعة  املالحظات  ومن  اللقاء.  ويتم  للنداء  ت�ضتجيب 

 -3 مابني  ترتاوح  لفرتة  الأنثى  يحت�ضن  الذكر  اأن  التكاثر  مو�ضم 

4 اأيام لكي تن�ضلخ الأنثى وي�ضاعدها الذكر على ذلك، بل يعاملها 

ان�ضالخ  عملية  وبعد  ال��ف��رتة،  ه��ذه  خ��الل  وح��ن��ان  رف��ق  بكل 

الأنثى مبا�ضرة يتم التلقيح ول يرتكها الذكر حتى 

يقارب  ما  لت�ضع  ق�ضرتها،  تت�ضلب 

سرطان البحر...طقوس من الغزل 
املوجودة  القت�ضادية  الأن��واع  اأه��م  اأح��د  هو  البحر  �ضرطان 

التي  البحرية  الق�ضريات  من  ويعترب  العامل،  وحميطات  بحار  يف 

)اأبو  الأحمر  البحر  منطقة  يف  ويعرف  مفيدة.  غذائية  قيمة  لها 

العربي  اخلليج  منطقة  يف  القبقب  علية  يطلق  حني  يف  مق�ض( 

ويعرف بال�ضرطان يف بالد ال�ضام. 

الأعلى  ال�ضابح م�ضغوط اجلانبني من  ال�ضرطان  يعترب ج�ضم 

الناحية  )الق�ضعة( من  تدعى  �ضلبه  بطبقة  ومغطى  الأ�ضفل  اإىل 

يف  وتندمج  ال�ضدر  لتغطي  ال��راأ���ض  مقدمة  م��ن  متتد  الظهرية 

)لتجويف  يوجد  تندمج من اجلوانب حيث  ول  ال�ضدرية  املنطقة 

البطنية فتحتوي  اأما اجلهة  الذي يحوي اخليا�ضيم،  اخلي�ضومي( 

وظيفة  تفقد  وبذلك  اجل�ضم،  حتت  تنثني  م�ضمحلة  بطن  على 

احلركة ويكون دورها وا�ضح فقط يف عملية التنا�ضل. يختلف حجم 

البطن بني الذكر والأنثى، فبطن الأنثى عادة عري�ضة وحتتوي على 

والتي  املزدوجة  البطنية  الزوائد  من  اأزواج  اأربعة  فيها  عقل  �ضتة 

يكون لها دورا هام يف حم�ض البي�ض، اأما الذكر فبطنه اأقل عر�ضَا 

وي�ضل عدد عقلها اإىل ثالث فقط.

 ت�ضاهد هذه الأنواع عادة يف الأ�ضواق املحلية والعاملية بكرثة 

لها  اأن  حيث  ال�ضيف،  فرتة  يف 

�ضكال مميزَا ولها عدة األوان 

الر�ضا�ضي  اأو  الأزرق  منها 

البني.  اأو  الأخ�����ض��ر  اأو 

من  اأزواج  خم�ضة  ل��ه��ا 

املف�ضلية،  الأط������راف 

يعترب  منها  الأول  الزوج 

وي�ضاعد  ال�ضكل  كالبي 

األم�����ض��اك  ع��م��ل��ي��ة  يف 
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تف�ضر  وحديثة  قدمية  نظريات  عدة  وهناك  العامل.  اأنحاء  جميع 

كيفية تكوين اللوؤلوؤ داخل املحار. القدمي منها والغري �ضحيح على 

الإطالق من الناحية العلمية يقول : انه يف ف�ضل ال�ضتاء وعندما 

جوفها  يف  وتدخل  امل��اء  �ضطح  على  املحارة  تطفو  ال�ضماء  متطر 

قطرة اأو قطرتني من ماء املطر فتتحول هذه القطرات اإىل لالآلئ. 

اأبحاث علمية  ال�ضليم املبني على درا�ضات وي�ضتند على  والتف�ضري 

داخل  اإىل  اأو ج�ضم طفيلي غريب  الرمل  من  ذرة  دخول  عند  هو 

املحار ي�ضتقر بني ال�ضدفة وج�ضم احليوان ، مما ي�ضبب م�ضايقة 

للحيوان فيلجاأ هذا الأخري اإىل اإفراز مادة لوؤلوؤية على الكائن الذي 

ت�ضبب يف اللتهاب. 

اللوؤلوؤ ح�ضب نوع اجل�ضم الطفيلي وموقعة داخل  يتحدد �ضكل 

الو�ضط،  يف  ا�ضتقرت  ما  اإذا  م�ضتديرة  )درة(  تكون  فقد  املحارة 

واإذا ما كانت يف الأط��راف  تاأخذ ال�ضكل الغري منتظم وقد تكون 

اإىل  احلالة حتتاج  هذه  ويف  للمحارة،  الداخلي  باجلدار  ملت�ضقة 

اللوؤلوؤ  اأ�ضكال  اإمكانية ف�ضلها، لذلك فاإن  لتقييمها وفح�ض  خبري 

تكوينه،  يف  املت�ضبب  الغريب  اجل�ضم  باختالف  تختلف  واأن��واع��ه 

وموقعة اأثناء تكوين املحار، فما كان منها يف الو�ضط تتكون وتكتمل 

كما  ال�ضتدارة.  ناق�ضة  تكون  اجلوانب  يف  كان  وما  ا�ضتدارتها، 

اللوؤلوؤ املوجود باملحار حجمَا ونوعَا وجماَل، فبع�ضه يكون  يختلف 

كبري احلجم وال�ضتدارة يبهر الناظرين، والبع�ض الأخر ذو اأحجام 

متو�ضطة اأو حتى �ضغرية. ول يعود هذا الختالف يف حجم املحارة 

بداخلها  حتوي  كبري  حمارة  من  فكم  نف�ضه،  احليوان  حجم  على 

لوؤلوؤة غاية يف ال�ضغر اأو خالية، ورمبا تفتح حمارة متو�ضطة احلجم 

وجند بها لوؤلوؤة كبرية يقدر ثمنها مبئات الدولرات. واجلميل يف 

ذلك اأنه يف بع�ض الأحيان يوجد يف حمارة واحدة اأكرث من لوؤلوؤة. 

100بي�ضة يف املياه. اأما عن النمو فهو اأمر حمفوف باملخاطر حيث 

ينمو ال�ضرطان عن طريق الن�ضالخ ويتخل�ض اجل�ضم من ال�ضدفة 

اخلارجية القدمية باأخرى جديدة. واأثناء عملية الن�ضالخ ول�ضوء 

التي  املفرت�ضة  الأح��ي��اء  قبل  م��ن  لالفرتا�ض  يتعر�ض  ق��د  احل��ظ 

ترت�ضد ب�ضغف هذه الفرتة احلرجة، والعجيب يف الأمر اأي�ضا انه 

قد يتعر�ض ال�ضرطان اإىل الفرتا�ض من قبل نف�ض النوع.

اللؤلؤ...جمال يبهر الناظرين 
اللوؤلوؤ هو مادة تفرزها بع�ض الرخويات املعروفة بقدرتها على 

اإفراز مادة ال�ضدف، اأو ما مي�ضى بعرق اللوؤلوؤ نتيجة و�ضيلة دفاع 

دقيقة  كائنات  ب�ضبب  لاللتهاب  يتعر�ض  حني  املحار  اإليها  يلجاأ 

تدخل ال�ضدفة. وينتج اللوؤلوؤ الثمني وعرق اللوؤلوؤ القيم من حيوانات 

الذي  واملحار  امل�ضرع، ج�ضمها حممى ب�ضدفتني.  وثنائية  بحرية 

ينتج االلوؤلوؤ اأنواعه متعددة وتنت�ضر جميعها يف الإقليم املدارى يف 
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العقد.  يف  ل��ه��ل  امل����ج����اورة 

لالآلئ  اإن  الإ�����ض����ارة  وجت����در 

اأ�ضماء كثرية جدا عند العرب منها 

اجلمانة والتوم والدرة والفريدة والدانة. 

عن  عبارة  هي  وال��درة  ال�ضغرية،  اللوؤلوؤة  حبة  مثال  فاجلامانة 

املنظر  واجلميلة  الكبرية  اللوؤلوؤة  على  تطلق  الدانة  بينما  اللوؤلوؤة، 

ا�ضتزراع حمار  اإمكانية  اأما عن  والت�ضوهات.  العيوب  اخلالية من 

اللوؤلوؤ يف الوطن العربي فيتوقف على عدة عوامل طبيعية واأخرى 

اأماكن  يف  املحار  توفر  يف  الطبيعية  العوامل  تتلخ�ض  �ضناعية. 

طبيعية هادئة ن�ضبيا ل تكرث فيها الأمواج اأو الروا�ضب البحرية كما 

ل تكرث فيها مياه الأمطار العذبة. اأما العوامل ال�ضناعية فاأهمها 

ذلك  على  املدربة  العاملة  الأيدي  واإيجاد  ال�ضتزراع  معرفة طرق 

 . وجتهيزه  امل�ضروع  هذا  مثل  لإن�ضاء  ال��الزم  امل��ال  راأ���ض  وتوفر   ،

مياهنا  متوفرة يف  العوامل  فاإن جميع هذه  كعرب  وحل�ضن حظنا 

بل قد نقول اإن بيئتنا البحرية اأكرث مالءمة من اليابان يف النهو�ض 

يف  اللوؤلوؤ  اإنتاج  ن�ضبة  اأن  الدرا�ضات  امل�ضاريع.واأثبتت  هذه  مبثل 

الأ�ضداف العربية هي حوايل ثالثة يف كل 1000حمار بينما ن�ضبته 

يف اليابان هي لوؤلوؤ واحدة فقط يف الإلف. 

يخ�ضع  ال��ت��ج��م��ي��ع  وب��ع��د 

ت�ضنيف  لعمليات  اللوؤلوؤ 

عليها  وم��ت��ع��ارف  دقيقة 

حيث  املخت�ضني،  قبل  من 

اأول ح�ضب  اللوؤلوؤ  يتم ت�ضنيف 

احلجم وثانيا ح�ضب اجلودة.

اأم����ا ب��خ�����ض��و���ض ط����رق ا���ض��ت��زراع 

حماولت  عدة  اأجريت  فلقد  العامل  يف  اللوؤلوؤ 

خمتلفة  ط��رق  لإي��ج��اد  م�ضت  ق��رون  ب�ضعة  منذ 

املادة  تفرز  لكي  املختلفة  والرخويات  الأ�ضداف  حلث 

القرن  ففي  ع��ايل،  م��ادي  وم��ردود  اأجمل  ب�ضكل  )اللوؤلوؤية( 

الغري  امل�ضتزرع  اللوؤلوؤ  اإنتاج  من  ال�ضينيون  متكن  ع�ضر  الثالث 

الر�ضا�ض ال�ضغرية  اأو  باإدخال قطع من ال�ضخور  منتظم وذلك 

بني جدار احليوان واجل�ضم الرخو ملحار املياه العذبة )كري�ضتاريا( 

ويف القرن ال�ضابع ع�ضر متكن احد العلماء الأوروبيني من اإيجاد 

طريقة اأخرى ل�ضتزراع اللوؤلوؤ يف حمار املاء العذب الأوربي، حيث 

كرة  بها  وادخل  رفيع  �ضلك  بوا�ضطة  الأ�ضفل  من  ال�ضدفة  ثقبت 

ا�ضتخرجت  �ضنوات  عدة  وبعد  الكال�ضيوم،  كربونات  من  �ضغرية 

بع�ض الالآلئ امل�ضتزرعة الغري منتظمة ال�ضكل. 

واجلدير بالذكر اأن اليابانيني هم اأول من ا�ضتطاع ا�ضتزراع 

يف  البحرية  املحارات  اإحدى  من  ال�ضكل  امل�ضتدير  املنظم  اللوؤلوؤ 

اأواخر القرن الثامن ع�ضر، وذلك عن طريق اإدخال قطعة كروية 

من خاليا الربن�ض مع نواتها يف الن�ضيج ال�ضام للمحار. وتاأخذ هذه 

اأربعة اإىل �ضتة �ضهور تقريبا لإنتاج لآلئ اقت�ضادية  الطريقة من 

مربحة. ولكن ماذا عن اللوؤلوؤ املقلد وكيف ميكن التعرف عليه ؟ 

فيقول املخت�ضون يف هذا املجال اإن اللوؤلوؤ املقلد ميكن معرفته عن 

طريق فح�ضه بوا�ضطة عد�ضه يدوية. فاملقلد يبدو �ضطحه �ضلب 

القريبة  املنطقة  اأن  بالأ�ضنان، وجند  اإذا ما احتك  ينزلق  وناعم 

من الثقب لونها باهت نتيجة لحتكاك اللوؤلوؤة امل�ضنوعة باللوؤلوؤة 
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الكذب في عالم الحشرات
لحظ العلماء وجود نوع من اأنواع اخلداع عند معظم احل�ضرات 

طويلة  مراقبة  فبعد  ذلك.  وغري  والزنابري  والنمل  الفرا�ضات  ومنها 

اأمريكا، وجد  وهو موجود يف  النار  النمل يدعى منل  اأن��واع  لنوع من 

لبقية  قاتلة  ل�ضعة  لديه  النمل  هذا  اأن  وهو  األ  غريبًا  �ضيئًا  العلماء 

احل�ضرات التي تهاجمه مثل الزنابري، ولكن لحظوا اأن بع�ض الزنابري 

اأن  الريقات وتخرج دون  بع�ض  وتاأكل  ب�ضهولة  النمل  اإىل ع�ض  تدخل 

يكت�ضفها النمل!

وبعد مراقبة طويلة تبني لهم اأن الزنبور يطلق رائحة خا�ضة ت�ضبه 

الرائحة التي يطلقها النمل فال ت�ضتطيع النمالت املدافعات عن الع�ض 

ي�ضاء من  ما  وياأكل  ويدخل  الرائحة  بهذه  يخدعها  وبالتايل  متييزه، 

الريقات ثم يخرج.

تقوم  ال��ف��را���ض، حيث  ع��امل  م��وج��ود يف  ف��اإن اخل���داع  كذلك 

الفرا�ضة بفرد جناحيها لإخافة العدو.

نف�ضها  عن  ال��دف��اع  يف  ذكية  طريقة  لديها  الفرا�ضة 

باخلطر  ت�ضعر  فعندما  املفرت�ضني،  الأع����داء  �ضد 

اإليهما  ينظر  وعندما  جناحيها،  باإظهار  تقوم 

ملخلوق  عينني  اأم���ام  نف�ضه  ي��رى  ال��ع��دو 

خم��ي��ف ف��ي��ب��ت��ع��د وي����خ����اف، اإن��ه��ا 

الفرا�ضة  ت�ضتخدمها  طريقة 

لتنجو  املفرت�ضني  لإخافة 

بحياتها.
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