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يشكل النمو السكاني واالقتصادي أحد أهم العوامل الدافعة للتنمية 
العمرانية والصناعية التي قد تتسبب في فقدان وتدهور التنوع البيولوجي.

ال تختلف الضغوط على التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي عنها في بقية 
العالم. فالضغوط الناجمة عن سرعة التطور العمراني والصناعي، والتي تؤدي 

إلى فقدان وتدهور الموائل، تتفاقم بسبب تأثير التغير المناخي في اإلمارة، 
والذي يؤثر بدرجة كبيرة على التنوع البيولوجي. كما أدى اإلفراط في استغالل 

مصايد األسماك في اإلمارة إلى انخفاض المخزون السمكي لبعض األنواع 
الرئيسية.

يتميز التنوع البيولوجي  في اإلمارة بالغنى كما يعتبر ذا أهمية خاصة على 
المستوى اإلقليمي والعالمي على الرغم من الظروف البيئية القاسية. تضم 

إمارة أبوظبي أكثر من 3800 نوع معروف، كما يتم اكتشاف أنواع جديدة. 
وهناك استقرار في أعداد بعض األنواع الرئيسية، إال أن أعداد الكثير من 

األنواع قد انخفض، ليصل إلى أقل من 2 % من إجمالي األنواع المعروفة 
الموجودة في اإلمارة “معرضة لالنقراض”

بالنسبة للتأثيرات، فباإلضافة إلى التأثير العام على التنوع البيولوجي بسبب 
فقدان الموائل الطبيعية، هناك مخاطر تهدد مستقبل بعض األنواع في 

اإلمارة، ومن بينها الطهر العربي، والصقر األسخم، وبعض أنواع األسماك 
المستغلة تجاريًا.

تتمثل االستجابات بوجود شبكة متكاملة من المحميات الطبيعية تغطي حوالي 
29 % من المناطق البرية والبحرية في اإلمارة. وتساهم برامج المراقبة وإعادة 

التوطين في تغيير حالة األنواع األكثر عرضة لالنقراض. ومن المرجح أن يؤدي 
وضع السياسات واألدوات الخاصة بها وتطوير األطر التنظيمية األخرى )مثل 

األدلة اإلرشادية( إلى مزيد من التغيرات اإليجابية للمحافظة على التنوع 
البيولوجي في اإلمارة على المدى البعيد.
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الثراء في التنوع البيولوجي
على الرغم من صغر مساحتها الجغرافية نسبيًا، تتميز 

إمارة أبوظبي بثراء التنوع البيولوجي فيها. وإذا ما 
وضعنا في االعتبار أن جزءًا كبيرًا من مساحة اإلمارة 
عبارة عن صحراء قليلة التنوع البيولوجي ]1[، إال أنها 

تضم أنواعًا مهمة من الالفقاريات والنباتات والحيوانات 
والزواحف والطيور، سواًء في البيئة البرية أو البحرية. 

وقد تم توثيق 3787 نوعًا من النباتات والالفقاريات 
والفقاريات العليا واألسماك في اإلمارة حتى اآلن 

)الشكل 7.1(.

التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي
رغم أن األنواع المصنفة في إمارة أبوظبي على أنها 

“مهددة باالنقراض” في القائمة الحمراء الصادرة 
عن االتحاد الدولي لصون الطبيعة تقل عن 2 % من 

إجمالي األنواع المسجلة في اإلمارة، هناك نسبة 
أكبر “معرضة للخطر”، وتعود المخاطر التي تهدد أنواع 

الكائنات الموجودة في اإلمارة إلى عدة عوامل، أهمها 
فقدان الموئل الطبيعي بسبب التنمية المتسارعة على 

طول الخط الساحلي.

ويأتي الحفاظ على التنوع البيولوجي ضمن البنود 
الرئيسية لألجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة: 

حيث يخدم المنظومة البيئية، ويوفر أسباب العيش 
للمجتمع المحلي، وله العديد من الفوائد االجتماعية 
واالقتصادية من خالل السياحة البيئية. كذلك، ترتبط 

القيم الجمالية واألصيلة للتنوع البيولوجي في اإلمارة، 
مع األنشطة التقليدية مثل الصيد بالصقور وصيد 

اللؤلؤ، ارتباطًا وثيقًا بالثقافة المحلية لإلمارة والدولة، 
مما يؤثر إيجابًا على جهود المحافظة على بعض األنواع 

والموائل.

اإلطار العالمي للسياسات المتعلقة بالمحافظة على 
التنوع البيولوجي

تعتبر اتفاقية التنوع البيولوجي )CBD( من أهم األطر 
متعددة األطراف للمحافظة على التنوع البيولوجي. 
وامتثااًل لاللتزامات المنصوص عليها في االتفاقية. 

وسعيًا لضمان تنفيذها، تم وضع االستراتيجية والخطة 
الوطنية للتنوع البيولوجي )NBSAP( مؤخرًا كآلية لتنفيذ 

االتفاقية العالمية من خالل اإلجراءات المحلية. وقد 

األنواع المعروفة من الكائنات    7.1 الشكل 
البحرية والبرية في إمارة أبوظبي

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي، 2012 ]2[، هيئة البيئة - أبوظبي، 2016 ]3[

ملحوظة: األنواع المهددة باالنقراض 
تشمل األنواع المهددة بشدة باالنقراض 

واألنواع المهددة باالنقراض واألنواع 
المعرضة للخطر. وبالنسبة للنباتات، فإن 
حالة التهديد بخطر االنقراض تستند إلى 

تقييم محلي وليس عالميًا.
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7 مقدمة

تم الحفاظ على 80 % من المساحة األساسية للموائل البرية والبحرية في إمارة أبوظبي في عام 2015
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التنوع البيولوجي

وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة على اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم أخرى متعددة األطراف، مثل اتفاقية 

التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة 
باالنقراض )سايتس(، واتفاقية رامسار وبروتوكول 

قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية، وبروتوكول ناغويا، 
واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

)UNFCCC(، وبروتوكول كيوتو، والمنظمة اإلقليمية 
لحماية البيئة البحرية )ROPME( واتفاقية األمم المتحدة 

.)UNCCD( لمكافحة التصحر

وقد وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة أيضًا على 
مذكرة التفاهم المتعلقة بحفظ وإدارة السالحف البحرية 

 )IOSEA( وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا
وتعمل على وضع خطة العمل الوطنية لتعزيز حماية 

األنواع، كما وقعت الدولة مؤخرًا على اتفاقية المحافظة 
.)CMS( على األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية

وبصفتها من الموقعين على مذكرات التفاهم بشأن 
المحافظة على أبقار البحر والسالحف البحرية والطيور 
المهاجرة في أفريقيا وأوراسيا، تدعم اإلمارات العربية 
المتحدة تلك االتفاقيات من خالل تمويل واستضافة 
سكرتارية اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من 

الحيوانات البرية في أبوظبي.

اإلطار المحلي للسياسات المتعلقة بالمحافظة 
على التنوع البيولوجي

تمثل خطة أبوظبي إطار السياسات الرئيسية التي تحدد 

برنامج المحافظة على التنوع البيولوجي في اإلمارة. كما 
 تمثل استراتيجية التنوع البيولوجي إلمارة أبوظبي 
2016 - 2020 إطار السياسات التي تحدد عددًا من 

المبادرات لتنفيذ األولويات االستراتيجية الخمسية ذات 
الصلة بالتنوع البيولوجي في اإلمارة.

وتتفق أهداف االستراتيجية مع الخطة الوطنية للتنوع 
البيولوجي )NBSAP( 2014 - 2021، والتي وضعتها وزارة 

التغير المناخي والبيئة. كذلك، تقدم االتفاقيات الدولية 
واالتفاقيات األخرى متعددة األطراف التي صادقت 

عليها دولة اإلمارات العربية المتحدة ُمدخالت وتوجيهات 
إضافية بشأن المحافظة على التنوع البيولوجي. وتعمل 
هيئة البيئة – أبوظبي عن كثب مع وزارة التغير المناخي 

والبيئة للوفاء بااللتزامات المتعلقة بالسياسات والشؤون 
التنظيمية والتنفيذية في تلك االتفاقيات والمعاهدات 
على المستويين المحلي واالتحادي. كما عملت الهيئة 

على تعزيز اإلطار التنظيمي للتنوع البيولوجي من خالل 
وضع المبادئ التوجيهية، واستحداث متطلبات جديدة لمنح 

التصاريح من أجل تحسين إدارة الضغوط الحالية وحماية 
التنوع البيولوجي. ويشمل ذلك إصدار قانون الصيد، 

وإصدار تصاريح إلجراء األنشطة البحثية، وجمع عينات من 
الحياة البرية، ومشاريع زراعة أشجار القرم. ومن المقرر 
وضع السياسات والمبادئ التوجيهية لحماية الموائل 
الطبيعية، والمحميات الطبيعية، ومصايد األسماك، 

وإدارة المنطقة الساحلية المتكاملة، والمحافظة على 
الحياة البرية والرعي خالل السنوات القليلة القادمة.
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7.1  الحالة  وقعت اإلمارات العربية 
المتحدة على مذكرة تفاهم 

بشأن المحافظة على 
السالحف البحرية وموائلها 

وإدارتها

هناك عدة ضغوط تواجه 
توفر مواقع التعشيش 

ألنواع الطيور، مثل الوروار 
األخضر

تتمتع اإلمارة بتنوع فريد في الموائل الطبيعية ضمن 
بيئة صغيرة نسبيًا وذات ظروف طبيعية قاسية. وقد 

حددنا اثني عشر موئاًل بريًا وبحريًا حيويًا في اإلمارة، إلى 
جانب العديد من الموائل الفرعية.

تضم الموائل الساحلية المتنوعة في إمارة أبوظبي عددًا 
كبيرًا من األنواع المستوطنة والمهاجرة. كما تضم الكثير 

من جزر اإلمارة عددًا كبيرًا من طيور الخرشنة والنورس 
المتكاثرة، يتميز بعضها بأهمية وطنية وإقليمية ]5[. كما 
تضم اإلمارة محمية مرّوح البحرية للمحيط الحيوي، والتي 

تعتبر أول محمية طبيعية من نوعها، يتم ضمها إلى 
شبكة اإلنسان والمحيط الحيوي التابعة لليونسكو.

وتضم اإلمارة كذلك أحد مواقع رامسار في محمية الوثبة 
لألراضي الرطبة ومحمية بوالسياييف، إلى جانب 14 

منطقة مهمة للطيور ]6[ ومحمية واحدة للسالحف البحرية 
في إطار مذكرة التفاهم المتعلقة بحفظ وإدارة السالحف 
البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، 

وتعتبر بعض جزر اإلمارة موطنًا مهمًا لتكاثر سالحف منقار 
الصقر المعرضة لالنقراض. ويأتي تسجيل المياه الجنوبية 

الغربية في إمارة أبوظبي كمناطق بحرية هامة للبيئة 
وللتنوع البيولوجي مؤشرًا على أهمية إمارة أبوظبي، 

محليًا وعالميًا. وتدعم البيئات البرية والبحرية في اإلمارة 
3331 نوعًا معروفًا وموثقًا من النباتات والالفقاريات 

والزواحف والطيور والثدييات و456 نوعًا من األسماك 
)الشكل 7.1(. وال يزال مستوى توصيف الالفقارية 

ضعيفًا، إال أن هيئة البيئة - أبوظبي اكتشفت مؤخرًا 
أربعة أنواع جديدة أضيفت إلى القائمة العلمية لألنواع 

.]8 ،7[

وتعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة موطنًا لثاني أكبر 
تجمع ألبقار البحر في العالم، حيث يوجد بها ما يقرب من 

3000 بقرة. ولقد ظل العدد مستقرًا على مر السنين، 
بفضل تعزيز جهود إدارة هذه الكائنات بعد تأسيس 

محمية مرّوح البحرية للمحيط الحيوي، وتطوير عمليات 
المراقبة والرصد )الشكل 7.2(.

ولقد شهدت أعداد السالحف البحرية المتجولة بوجه عام، 
 )Eretmochelys imbricata( وتحديدًا سالحف منقار الصقر

الجدول 7.1  الموائل الحيوية في إمارة أبوظبي

النسبة من المحميات   إجمالي  الموائل الحيوية 
المقترحة أو المعلن المساحة   

عنها أو القائمة )بالكيلو   
)بالنسبة المئوية( متر مربع(       

40.35   137.52 وديان وسهول فيضية  

1.24   184.54  مسطحات وكثبان رملية 
مع غطاء نباتي من األشجار

37.52   811.53  مسطحات مترسبة أو رمال متداخلة 
مع غطاء نباتي من الشجيرات

99.82   24.80 جبال )جبل حفيت( 

0.67   26.97  المسطحات الشمالية الغرينية  
أو المتداخلة مع الكثبان 

78.18   324.12  مسطحات وكثبان رملية مع غطاء 
نباتي من شجيرات مميزة

أو شجيرات صغيرة 

28.19   69.80 الهضاب 

32.80   354.00 مسطحات المد والجزر 

65.40   310.66 الشعاب المرجانية 

40.80   1,024.27 األعشاب البحرية 

8.90   155.20 أشجار القرم 

19.45   47.86 السبخات 

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي، عام 2015
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والسالحف الخضراء )Chelonia mydas( استقرارًا نسبيًا 
خالل العقد الماضي، بحسب البيانات المسجلة في 

عمليات المسح الجوي. كما ظلت أعداد سالحف منقار 
الصقر المعششة مستقرة.

تتميز الشعاب المرجانية في مياه إمارة أبوظبي بقدرتها 
على تحمل أعلى درجات الحرارة في العالم ]9[. وتضم 

هذه الشعاب مجموعة فريدة من الطحالب التكافلية، 
التي تساعدها على تحمل ارتفاع درجات الحرارة ]10[. 

وُتستخدم دراسات الشعاب المرجانية واألسماك في 
اإلمارة حاليًا لالسترشاد على المستوى العالمي في 

معرفة كيفية استجابة الكائنات الحية لدرجات الحرارة 
المرتفعة، واآلثار المحتملة للتغير المناخي ]11، 12[.

وقد أظهرت المراقبة طويلة األجل للطيور المتكاثرة 
استقرارًا في أعداد بعض أنواع طيور الخرشنة في 
اإلمارة. وشهدت أعداد الخرشنة المتوجة الصغيرة 

)Sterna bengalensis( زيادة ثابتة على مر السنين بسبب 
تحسن الحماية في بعض الجزر الخاصة )الشكل 7.3(.

وبالنسبة ألنواع النباتات، يعتبر نبات القطف من النباتات 
المهددة باالنقراض، في حين تم إدراج النخيل القزم 
ضمن النباتات المعرضة لالنقراض من جانب االتحاد 

الدولي لصون الطبيعة، ولم يتم تسجيله حتى اآلن إال 
في جبل حفيت فقط. وتشمل األنواع األخرى المهمة 

أشجار الغضا والقرم والطغة والخنصور.

األنواع والموائل المهددة باالنقراض 
تمثل األنواع المعرضة لالنقراض نسبة 2 % من األنواع 

المعروفة )باستثناء الالفقاريات( وفق القائمة الحمراء 
الصادرة عن االتحاد الدولي لصون الطبيعة )انظر الشكل 

7.1، وتتوفر القائمة التفصيلية عبر الموقع اإللكتروني 
)https://www.scad.ae(. ولكن على المستوى المحلي، 

ال تمثل هذه النسبة انعكاسًا حقيقيًا لتعرض الموائل 

تعتبر الشعاب المرجانية واألعشاب البحرية والسبخات 
معرضة للخطر بدرجة عالية.

األنواع الدخيلة والضارة
تواجه الكائنات الحية في اإلمارة تهديدًا من عدة عوامل 
طبيعية وعوامل من صنع اإلنسان. وعلى الرغم من أن 

فقدان الموئل الطبيعي ُيعد أبرز تهديد، تمثل األنواع 
الدخيلة هي األخرى تهديدًا كبيرًا على عدد من الكائنات 
الحية المحلية، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى قدرتها على 

التكيف السريع وأن تحل محل األنواع األصلية. ويوجد أكثر 
من 147 نوعًا معروفًا وموثقًا من األنواع الدخيلة في 

البيئتين البرية والبحرية ]14[. وعلى الرغم من عدم توثيق 
األنواع الدخيلة في البيئة البحرية في إمارة أبوظبي حتى 

اآلن، إال أنه من المحتمل أن يكون عددها كبيرًا في 
البيئتين البرية والبحرية، ويرجع تواجدها بدرجة كبيرة إلى 

تصريف مياه التوازن )الصابورة( من السفن، مما أدى 
إلى وجود عدد كبير من األنواع الدخيلة التي تضر باألنواع 

األصلية وتؤثر على سالمة وصحة البيئات الطبيعية 
وحالتها العامة ]1[.

واألنواع للخطر. ولألسف، ال توجد قائمة حمراء محلية، 
بخالف قائمة النباتات، مما يحد من قدرتنا على فهم 

ومراقبة األنواع المهددة باالنقراض محليًا. وعلى الرغم 
من أن اتجاهات التكاثر للعديد من األنواع ال تزال 

مستقرة، إال أن بعضها انخفض من حيث نطاق االنتشار 
والعدد. فقد انخفضت أعداد الغاق السقطري 

)Phalacrocorax nigrogulatis(، على مر السنين، وهو 
من األنواع المهددة باالنقراض على مستوى العالم، 

وانخفض عدد مستعمرات التكاثر بدرجة كبيرة بما يقرب 
من 50 % خالل العقد الماضي. كذلك، انخفض مخزون 

الثروة السمكية من أنواع األسماك المستغلة تجاريًا مثل 
 Lethrinus( والشعري )Epinephelus coioides( الهامور
 )Scomberomorus commerson( والكنعد )nebulosus

خالل العقود الماضية بسبب اإلفراط في صيدها 
)الفصل التاسع – المصايد السمكية(.

وكان المها العربي يتجول بحرية في الماضي، ولكن تم 
إعتباره من األنواع المنقرضة في البرية بالمنطقة، إلى 

أن تم إكثاره مرة أخرى في شرقي إمارة أبوظبي من 
خالل برنامج إلعادة التوطين. ومن المحتمل أن تكون 

أعداد مجموعة من الثدييات األخرى الضخمة قد انخفضت 
 ،)Hemitragus jayakari( أيضًا، ومن بينها الطهر العربي

والذي يعيش اآلن بأعداد قليلة للغاية في جبل حفيت.

وتعتبر العديد من البيئات البرية معرضة للخطر بدرجات 
متفاوتة ]13[، وهناك عدد من أنواع الموائل المختلفة 
التي تعتبر معرضة للخطر بدرجة عالية بسبب التغيرات 

الكبيرة عن طبيعتها األصلية. وتتعرض الوديان والسهول 
الفيضية حول اإلمارة للخطر بدرجة كبيرة، حيث لم يبق 

سوى 19 % فقط من المساحة األصلية لها بحالة جيدة. 
وتشمل المناطق المعرضة للخطر كل من، السهول 
الساحلية، والمسطحات والكثبان الرملية، والسهول 

الرملية المتداخلة مع غطاء نباتي من الشجيرات 
والسبخات الساحلية وجبل حفيت. وفي البيئة البحرية، 

أنجزت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخرًا دراسة لجرد 
كافة األنواع الدخيلة المعروفة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وترتيبها حسب األولوية وتصنيفها حيث تعتبر 
خطوة أولى هامة من أجل وضع البرامج والسياسات 
واأُلطر التنظيمية الالزمة للتحكم بها. وقد تم تسجيل 

وجود 39 نوعًا غير محلي من النباتات في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، منها خمسة أنواع دخيلة. ولقد 

استوطنت األنواع الدخيلة شديدة التكاثر من النباتات، 
مثل نبات الغاف البحري )Prosopis juliflora(، العديد من 

المناطق في إمارة أبوظبي وقد يكون لهذه األنواع 
الدخيلة تأثير سلبي على البيئة ]15[. أما بالنسبة إلى 

الطيور، فقد تم تسجيل ثمانية أنواع باعتبارها دخيلة من 
بين أكثر من 125 نوعًا غير محلي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. وقد استوطنت أنواع مثل المينا الهندي 
 Corvus( وغراب المنزل الهندي )Acridotheres tristis(

splendens( ومن المحتمل أن تضر ببعض األنواع 
المحلية نتيجة للتنافس على الموارد ]16[.

المحميات الطبيعية
تضم اإلمارة شبكة تتكون من 19 محمية طبيعية )ست 

محميات بحرية و13 محمية برية( ُتسهم في تحقيق 
أهداف 2020 الخاصة بالمحميات الطبيعية البرية 

والبحرية. وتدعم تلك المحميات عددًا من أفضل وأهم 
الموائل البرية والبحرية، كما تساعد على تكاثر األنواع 

الهامة. ورغم انتشارها على مساحة تبلغ 17000 كيلو متر 
مربع من البر والبحر، إال أن شبكة المحميات الطبيعية 

الحالية ال تزال في حاجة إلى مزيد من التوسع لتتمكن 
من استيعاب النطاق الكامل من الموائل األساسية في 

إمارة أبوظبي على نحو مناسب. كذلك، هناك 540 
منطقة مزروعة باألشجار تغطي مساحة إجمالية قدرها 

242000 هكتار. ومن المقرر إيقاف العمل في 104 
مناطق منها بنهاية عام 2016. تغطي تلك الغابات 3.5 % 
من إجمالي المساحة البرية لإلمارة، كما تضم أكثر من 20 

مليون شجرة، وتوفر مالذًا آمنًا مالئمًا ألكثر من 55000 
كائن حي من الغزالن والحيوانات األخرى من ذوات 

الحوافر من 14 نوعًا مختلفًا. وعلى الرغم من معرفة 
الجميع بتأثير الغابات على الموارد الطبيعية، وخاصة 

المياه، غير أنها تجذب أعدادًا كبيرة من أنواع الطيور 
المهاجرة للراحة والغذاء خالل رحلتها في فصلي الخريف 

والربيع ومرورها عبر دولة اإلمارات العربية المتحدة.

استقرت أعداد أبقار البحر 
بسبب تحسن ممارسات 

المراقبة والمحافظة عليها

التنوع البيولوجي

أبقار البحر السالحف البحرية

الشكل 7.2  حالة أبقار البحر والسالحف البحرية في مياه أبوظبي بناًء على 
أعدادها في فصل الشتاء
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الشكل 7.3  أعداد الخرشنة المتوجة الصغيرة في إمارة أبوظبي
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زيادة النمو السكاني وتأثيرها على التنوع 
البيولوجي

شهد عدد سكان إمارة أبوظبي نموًا سريعًا خالل العقود 
القليلة الماضية )انظر الفصل الثاني – العوامل المحركة 

والضغوط(. وقد نتج عن هذا النمو السكاني السريع، 
المصحوب بزيادة في األنشطة العمرانية والصناعية، 

ضغوط كبيرة على التنوع البيولوجي في اإلمارة.

وُيعد فقدان الموائل الطبيعية وتعديلها وتجزئتها من 
المخاوف األساسية، خاصًة في المناطق الساحلية 
]17[، حيث تؤثر أنشطة التنمية على طول الساحل 

من أجل األغراض السكنية والصناعية والتجارية تأثيرًا 

التأثير على التنوع البيولوجي
أدى النمو السكاني السريع والتطوير الصناعي 

والعمراني المصاحب له إلى فقدان الكثير من الموائل 
الطبيعية وانخفاض أعداد الكائنات الحية ]17[. وعلى 

الرغم من عدم توفر البيانات طويلة األجل من معظم 
أجزاء البيئة البرية في اإلمارة، وخاصًة بشأن األنواع 

 )Felis margarita( المتنقلة بحرية مثل قط الرمال
وغزال الريم )Gazella subguttursosa( والغزال الجبلي 

)Gazella gazella(، إال أنه من المرجح أن تكون أعداد الكثير 
من تلك األنواع قد انخفضت خالل السنوات األخيرة.

بل إن جبل حفيت، الذي يمثل الموئل الجبلي الوحيد 
في اإلمارة، غير محمي حتى اآلن، رغم أنه يضم العدد 

الوحيد الباقي من الطهر العربي والنسر المصري 
)Neophron percnopterus(. وتزيد أنشطة التطوير 

السابقة والحالية على الجبل وحوله من التهديد الذي  
يتعرض له هذان النوعان المهددان باالنقراض، إلى 

جانب أنواع أخرى تعيش في الجبل. وتضم المنطقة أيضًا 
واحدًا من المواطن القليلة المعروفة لخفاش الفاكهة 

المصري )Rousettus aegyptiacus(، والذي قد أوشك 
على االختفاء بسبب أعمال التطوير لوال التدخل واتخاذ 

اإلجراءات الوقائية لحمايته.

انخفضت كذلك أعداد بعض األنواع الرئيسية من 
المخزون السمكي نتيجة لإلفراط في استغالله ]21[. 

ففي عام 2015، كان حجم المخزون لألسماك الناضجة 
)القادرة على التكاثر( لألنواع الرئيسية الثالثة من 

األسماك – الهامور والشعري والفرش – قد انخفض 
بأكثر من 90 % )انظر الفصل التاسع – المصايد السمكية 

لمزيد من التفاصيل(.

وُيعد انتشار ووجود عدد كبير من األنواع الدخيلة من 
المؤشرات على تغير وتدهور البيئة الطبيعية في 
اإلمارة، كما أنه يعكس ضعف أو غياب السياسات 

واألطر التنظيمية الالزمة للمحافظة عليها. وقد تتسبب 
هذه األنواع في أضرار بالغة، خاصًة على الجزر التي 

تتكاثر عليها العديد من األنواع الهامة من طيور البحر. 
وقد حدث هذا في عام 2004، عندما تسبب اجتياح 

الجرذ البني )Rattus norwegicus( جزيرة أبو األبيض 
في القضاء على أكثر من 50 % من بيض طيور زقزاق 

السرطان، وهو نوع ال ُيعرف له غير موطنين للتكاثر في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ]22، 2[. وكذلك، انتشر 

غراب المنزل الهندي بصورة سريعة على طول الساحل 
ومن المحتمل أن ينتقل أكثر ناحية الغرب مع زيادة 

مباشرًا على توفر شواطئ آمنة لتعشيش السالحف 
والموائل المناسبة للطيور المتكاثرة والعديد من 

األنواع األخرى. باإلضافة إلى ذلك، توسعت أعمال 
التطوير في المناطق الداخلية، لتصل إلى المناطق 
الصحراوية النائية، مما تسبب في تقسيم الموائل 

وعزل األنواع، والذي يؤثر بدوره على وجودها. وُيعد 
التلوث من الضغوط الرئيسية األخرى، حيث يؤثر على 

التنوع البيولوجي بصورة مباشرة وغير مباشرة. وهناك 
عدة مصادر لتلوث البيئة البرية، مثل المواد الكيميائية 
السامة الناتجة عن العمليات الصناعية والنفايات في 

المطامر، إلى جانب إلقاء القمامة واألنشطة الترفيهية 
غير المسؤولة. أما بالنسبة للبيئة البحرية، فقد ترتفع 

درجة الملوثات فيها عن الحد المسموح به بسبب التلوث  
الناتج عن المصانع ومحطات تحلية المياه وأنشطة 

النقل البحري ]17[. كما تؤثر ملوثات الهواء المنبعثة عن 
وسائل النقل والقطاع الصناعي على البيئة واألنواع. 
وعلى الرغم من أن مصدر تلوث الهواء قد يكون على 

بعد كيلومترات عديدة، إال أنه يصعب التحكم في 
انتشاره.

أدى النمو االقتصادي السريع واإلتجار غير القانوني 
في الحيوانات إلى إدخال العديد من األنواع الدخيلة 

إلى اإلمارة. وتتنافس تلك األنواع الدخيلة مع األنواع 
األصلية في اإلمارة على الموارد الطبيعية، كما أنها 
تؤثر سلبًا على تكاثر األنواع، مما قد يؤثر بدوره على 

البيئة الطبيعية.

وتؤثر مظاهر التغير المناخي، مثل ارتفاع درجات الحرارة 
ومنسوب مياه البحر، والظروف المناخية القاسية، وتغير 

أنماط هطول األمطار والجفاف على البيئات وقدرة 
األنواع على التكيف، مما يزيد بدوره من فقدان التنوع 

البيولوجي. وقد أدى االضطراب المتزايد في درجات 
حرارة مياه البحر إلى آثار مدمرة على الشعاب المرجانية 

في إمارة أبوظبي ]18، 19، 20[.

كما أدى النمو الكبير في أعداد السكان ومعدل 
االستهالك واألنشطة االقتصادية في اإلمارة إلى 

اإلفراط في استغالل الموارد. ومن المتوقع أن يهدد 
ذلك التنوع البيولوجي والبيئات المختلفة ويؤثر على 
التوازن البيئي. فقد أدى اإلفراط في صيد األسماك 

في اإلمارة إلى انخفاض مستويات المخزون السمكي 
من بعض األنواع التجارية األساسية ]21[. كما ُيعد 

اإلتجار غير القانوني في الحيوانات الدخيلة من المخاطر 
الكبرى على األنواع المهددة باالنقراض.

أنشطة التطوير العمراني والصناعي. وهناك مستعمرة 
كبيرة على جزيرة دلما، وانتشار إضافي في بعض الجزر 

البعيدة قد يضر بطيور البحر التي تتكاثر عليها.

وال تقتصر أضرار األنواع الدخيلة واألنواع الغريبة األخرى 
التي يتم إدخالها إلى البيئة اإلماراتية على مخاطر نشر 

األمراض بين األنواع البرية، بل قد تؤثر كذلك على 
صحة البشر. وقد تم تسجيل ظهور كتلة من الطحالب 
الخضراء في المياه الساحلية، وقد تأخذ تلك الطحالب 
مكان النباتات األصلية وتحرم الحياة البحرية من الغذاء 

والموئل.

تأثير التغير المناخي على التنوع البيولوجي
قد تتعرض مناطق التغذية والتعشيش المهمة للطيور، 

وكذلك الشواطئ التي تعشش عليها السالحف، 
للفقدان بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. وتتعرض 

الشعاب المرجانية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لدرجات حرارة وملوحة عالية بسبب مياه الخليج الضحلة. 
وقد تم تسجيل وصول درجات حرارة المياه إلى ما بين 
35 إلى 37 درجة مئوية خمس مرات على األقل في 

أواخر التسعينيات، وخاصًة في عامي 1996 و1998، مما 
تسبب في ابيضاض وموت الشعاب المرجانية بدرجة 

كبيرة ]23[. وقد تؤدي أنشطة التنمية الساحلية المترافقة 
مع آثار التغير المناخي إلى التسبب في فقدان الموئل 

بصورة مباشرة، أو في آثار ثانوية بسبب فقدان اإلضاءة 
والترسبات ]24[. وتشمل اآلثار األخرى التي يمكن التنبؤ 

بها والناتجة عن التغير المناخي التغيرات في نطاق 
وأنماط توزيع الكائنات الحية، وربما انخفاض تنوعها.

7.3  التأثيرات7.2  العوامل المحركة والضغوط 
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وتعتبر البيئة البحرية والمصايد السمكية على وجه 
الخصوص مهددة بسبب اإلفراط في الصيد، وكذلك 

بسبب التلوث وأسباب أخرى تعود إلى األنشطة البشرية 
]25[. ويؤثر التلوث والجرف على جودة المياه البحرية 
]17[، مما يؤدي إلى تكاثر الطحالب ونفوق األسماك.

وتضم البيئة الساحلية والبحرية في إمارة أبوظبي عددًا 
من الموائل المتنوعة والمترابطة في ما بينها، بما 

في ذلك، األراضي الساحلية الرطبة التي تنتشر فيها 
أشجار القرم والبحيرات والشعاب المرجانية واألعشاب 

البحرية. وقد أدت التغييرات في المنطقة الساحلية إلى 
آثار هائلة على الموائل والموارد الساحلية، مما أدى 

إلى تدهور الموائل وتشتتها وفقدانها. وتشمل تلك 
التغييرات: استصالح األراضي وتسويتها وأعمال الجرف 
وحفر القنوات واإلنشاءات الساحلية، مثل إنشاء الحواجز 

واألسوار البحرية وهياكل تثبيت الشاطئ )كواسر األمواج 
واألسوار(، باإلضافة إلى أنشطة التطوير العمراني.

وتنتشر أعمال الردم الساحلي على وجه التحديد في 
اإلمارة، فقد أصبح جزء كبير من الشواطئ اصطناعيًا. ويحد 

تدهور الموائل من قدرتها على دعم البيئات الحيوية، مما 
يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها. كما يؤدي تقسيم الموائل 
أو تجزئتها في كثير من األحيان إلى الفصل بين الموائل 
المترابطة فيما بينها، مما يؤثر على كفاءة هذه البيئات. 

ومن ناحية أخرى، يتم حفر الكثبان الرملية والشواطئ من 
أجل الرمال أو تسويتها من أجل تمهيد الطرق للفنادق 

والمنشآت الترفيهية والمشاريع السكنية الشاطئية. وتظهر 
آثار تدمير تلك الموائل في فقدان التنوع البيولوجي. ليس 

هذا فحسب، بل كذلك في فقدان المنتجات والخدمات 
القيمة التي توفرها تلك الموائل، وخاصًة في ما يتعلق 

بالحماية الساحلية ]26، 17[.

ويعتبر اإلفراط في الرعي أيضًا من التهديدات 
األساسية التي تعرضت لها النباتات الصحراوية الطبيعية 
خالل العقود القليلة الماضية، مما أدى إلى تدهور بعض 

تلك المناطق. وُيعد رعي اإلبل والماشية من المشاكل 
الجوهرية التي تحد من نمو النباتات في المناطق التي 

يتم ممارسة الرعي فيها بصورة مفرطة.

حماية الموائل واألنواع المعرضة للخطر
تمثل الشبكة النموذجية ذات اإلدارة الجيدة من المحميات 

الطبيعية البحرية والبرية من أقوى إجراءات الحماية 
المتخذة وأكثرها فعالية من أجل حماية التنوع البيولوجي 
من التهديدات المختلفة. وقد تمت دراسة ست محميات 

طبيعية بحرية و13 محمية طبيعية برية تحتوي على 
األنواع البرية والبحرية الحيوية. وتضم تلك المحميات 

معظم األنواع الحيوية المهمة في إمارة أبوظبي، ومن 
 المستهدف أن تصل مساحة هذه المحميات إلى 

13.45 % من المساحة البحرية و15.43 % من المساحة 
البرية )انظر الخريطة 1-7(. كما قامت هيئة البيئة – 

أبوظبي بتنفيذ مشروع شامل إلعداد خريطة بالموائل 
على مستوى اإلمارة، ونتج عن ذلك أول خريطة على 

اإلطالق تضم الموائل البرية والبحرية كافًة، حيث مثلت 
أهمية بالغة في فهم  نطاق الموائل الموجودة ومدى 
الحاجة إلى حمايتها، سواًء بصورة رسمية بضمها إلى 

شبكة المحميات الطبيعية أو بأساليب حماية أخرى.

ويمكن أن يؤثر التغير المناخي سلبًا على بعض األنواع 
الرئيسية الفريدة، مثل سالحف منقار الصقر المعششة 

وطيور البحر المتكاثرة، وذلك بسبب فقدان وانخفاض 
موائل التكاثر الناتج عن ارتفاع منسوب البحر.

ومن ناحية أخرى، على الرغم من توفير الغابات مالذًا آمنًا 
ألكثر من 55000 حيوان )من بينها غزال الريم( والغزال 

الجبلي والمها العربي والعديد من أنواع الطيور المهاجرة 
إال أنها تسبب ضغوطًا على إمداد المياه الجوفية، والتي 
تعتبر من أثمن الموارد الطبيعية في اإلمارة. ويستهلك 

ري الغابات بالمياه الجوفية 16 % من حصة المياه 
الجوفية المستخدمة، مما يجعلها ثاني أكبر مستهلك 

للمياه الجوفية بعد القطاع الزراعي. ويؤدي االستنزاف 
السريع للمياه الجوفية إلى تفاقم مشكلة الجفاف 

والتأثير على نمو النباتات الطبيعية.

التأثير على الثقافة والتقاليد والقيم
لسوء الحظ، يمكن أن تؤدي اآلثار الناجمة عن التنمية 

إلى فقدان اإلرث الطبيعي الهام، والتقاليد ذات الصلة 
به وفرص استخدامه للترفيه والقيم األصيلة والجمالية. 
وقد يؤدي فقدان التنوع البيولوجي إلى فقدان الفوائد 

البيئية، والسماح بانتشار ناقالت األمراض والعوامل 
المرضية، التي قد تؤثر على صحة اإلنسان.

توجد عالقة بين التقاليد والثقافات بحيث ال يمكن 
إلحداهما التجذر دون األخرى. ينطبق هذا األمر تمامًا 

على إمارة أبوظبي، حيث ضمنت التقاليد المحلية 
المتمثلة في صيد اللؤلؤ والصيد بالصقور استمرار 

الدعم واالهتمام بالمحافظة على التنوع البيولوجي. إنما 
قد يؤدي اإلفراط في االستغالل والجمع الجائر للصقور 

من مناطق تكاثرها الستخدامها في الصيد إلى آثار 
بعيدة المدى على استدامة الممارسات التقليدية للصيد 

بالصقور في اإلمارة.

وباإلضافة إلى إنشاء شبكة فعالة من المحميات 
الطبيعية، حققت اإلمارة أيضًا نجاحًا كبيرًا في إدارتها. 
حيث أظهرت أداة متابعة فعالية اإلدارة )METT(، التي 

تمثل إطار عمل اللجنة العالمية المعنية بالمحميات 
الطبيعية في االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، زيادة 

 الفعالية من 63 % إلى 84 % خالل عامين 
)2014-2015(، مقارنة بالمتوسط العالمي وهو 53 % 

)الشكل 7.4(.

تملك إمارة أبوظبي برنامجًا فعااًل على مستوى عالمي 
يهدف إلى حماية األنواع خارج الموقع. وقد تم جمع 
مجموعات كبيرة من األنواع على مر السنين، في ما 

يعتبر جزءًا من إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتعتبر تلك الحيوانات، 

والتي ُيعد بعضها مهددًا باالنقراض بدرجة عالية، من 
األصول المهمة لبرامج الحماية المحلية والعالمية.

7.4  االستجابات 
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تستخدم أنواع مثل الغزال 
الجبلي غابات اإلمارة 

كملجأ لها

وضع عالمات على المها 
األفريقي )أبو حراب( في 

مركز دليكة إلدارة الحياة 
البرية في إطار برنامج 

هيئة البيئة الرائد إلعادة 
التوطين

التنوع البيولوجي
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المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي
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1010 - السهول الطينية والرملية المعرضة للمد المنخفض 

1020 - مسطحات المد والجزر المحمية مع حصائر الزراقم 
)البكتريا الزرقاء(

1030 - السبخات الملحية 

1040 -أشجار القرم 

1050 - حافات الشاطئ الحصوية 

1060 - الشواطئ الرملية 

1070 - الشواطئ الصخرية والحصوية 

 2011 - السهول الساحلية على أرض رملية ذات 
تصريف جيد 

2012 - السهول الساحلية على تضاريس صخرية أو 
حصوية ذات تصريف جيد  

2020 صحائف الرمال الساحلية والكثبان الرملية المنخفضة  

2030 الجروف الساحلية، الرؤوس البحرية، والمنحدرات  
والوديان الصخرية  

3100 - السبخة الساحلية، تشمل سبخة ماتي 
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4120 - الصحائف والكثبان الرملية يكسوها غطاء من 
الشجيرات 

4130 - الصحائف والكثبان الرملية ذات غطاء من 
الشجيرات القزمة 
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المعمرة والنجليات 
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16200 - حافة مجروفه 

17000 - أعماق قاع البحر مابعد االمد والجزر 
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فقد تمكنت اإلمارة من استعادة المها العربي، بعد أن 
كان منقرضًا في البرية، من خالل مبادرة إلعادة التوطين 

ضمن برنامج الحماية الذي نفذ داخل الدولة وخارجها. 
وبلغ عدد حيوانات المها العربي في محمية المها العربي 

حاليًا إلى أكثر من 400 حيوان، كما انخفض تصنيف 
النوع في القائمة من “مهدد باالنقراض” إلى “معرض 

للمخاطر” في عام 2011 ]27[.

ومن المقرر إطالق أعداد من المها العربي في محمية 
قصر السراب. وانطالقًا من التزام الهيئة بحماية األنواع 

المهددة باالنقراض، ليس على المستوى المحلي 
فحسب، بل واإلقليمي والعالمي، تم تشكيل القطعان 
العالمية من األنواع األخرى المهددة باالنقراض. فقد تم 
خالل السنوات القليلة الماضية إطالق 100 وعل نوبي 

و60 مها عربي بنجاح في األردن.

وقد تمت أول وأكبر عملية إعادة توطين على اإلطالق 
للمها األفريقي )أبو حراب( خالل عام 2016، حيث تم 

إطالق مجموعتين منه في محمية وادي ريم وادي أخيم 
في تشاد. وتعتبر إعادة نوع كان منقرضًا من البرية منذ 

15 عامًا بمثابة إنجاز كبير في جهود الحماية العالمية. كما 
أدت البحوث البيئية الشاملة والرائدة على طيور الحبارى 

المهددة باالنقراض )والتي كانت تتم قبل ذلك تحت 
مظلة المركز الوطني لبحوث الطيور( إلى بناء فهم أفضل 

لبيئة هذا النوع في حاالته المختلفة ]28، 29، 30[.

ويضم مشتل هيئة البيئة – أبوظبي للنباتات المحلية أكثر 
من 75 نوعًا من النباتات المحلية، ويعد من المبادرات 
األساسية لحماية األنواع الهامة والمهددة باالنقراض 
من أجل استعادة الموائل المتدهورة في المستقبل. 

وتمثل زراعة مليوني شجرة من أشجار القرم إنجازًا كبيرًا 

لجهود االستعادة، مما أدى إلى تغير هائل في نطاق 
تغطية أشجار القرم بحلول عام 2016.

البرامج المعنية باألنواع المهمة والمهددة 
باالنقراض

توجد أيضًا برامج طويلة األجل للبحوث والمراقبة من 
أجل جمع البيانات بشأن األنواع والموائل األساسية. 
وتعتبر تلك البيانات في غاية األهمية للهيئة من أجل 

فهم االتجاهات واإلجراءات التصحيحية الالزمة لالستجابة 
للتهديدات أو االتجاهات السلبية. ولم تقتصر برامج 

مراقبة األنواع األساسية، مثل أبقار البحر والسالحف 
والدالفين وطيور البحر والثدييات البرية، على توفير  
معلومات مهمة بشأن أعدادها واتجاهات تكاثرها، بل 

ساعدت كذلك في تحديد المناطق المهمة للعديد من 
تلك األنواع. ونتج عن ذلك تقديم اقتراحات تمثلت في  

تحويل المناطق المهمة لمحميات طبيعية أو كمناطق 
مهمة للمحافظة عليها، مثل المناطق المهمة للطيور 

أو المناطق البحرية المهمة بيئيًا وبيولوجيًا أو المناطق 
المهمة للسالحف أو مواقع رامسار. ومن األمثلة على 

ذلك، اقتراح إنشاء محمية بوالسياييف كمحمية بحرية 
وإعالن محمية الوثبة لألراضي الرطبة كأحد مواقع 
رامسار وتحديد خمس مناطق جديدة مهمة للطيور 

وتصنيف السواحل الغربية في إمارة أبوظبي كمناطق 
بحرية مهمة بيئيًا وبيولوجيًا.

وفي عام 2015، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي 
ووزارة التغير المناخي والبيئة برنامج المصايد السمكية 
المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة استجابة 
النخفاض مخزون الثروة السمكية. ويهدف البرنامج إلى 

إتاحة الفرصة لما ال يقل عن 70 % من الموارد السمكية 
بالتعافي المستدام ألكثر من 30 % بحلول عام 2021.

واعتمدت الهيئة اعتمادًا كبيرًا على أحدث األدوات 
والتقنيات في تقييم التنوع البيولوجي في إمارة 

أبوظبي ومراقبته وإعداد الخرائط له. وقد اسُتخدمت 
تقنيات التتبع عبر األقمار االصطناعية وتحديد الموقع 

الجغرافي لفهم حركة وهجرة أبقار البحر والسالحف 
والعديد من أنواع الطيور. كما ساعد استخدام كاميرات 

التصوير عن ُبعد في مراقبة أنواع الثدييات الرئيسية 
وفي توثيق األنواع المراوغة، مثل قط الرمال، بعد 

اختفائه لعدة سنوات في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وقد كشف استخدام التتبع عبر األقمار االصطناعية عن 
معلومات بيئية هامة بالنسبة لألنواع الحيوية المهددة 
باالنقراض، مثل سالحف منقار الصقر )الصورة 7-2(.

كما تم تنفيذ عمليات جمع البيانات باألجهزة المتنقلة في 
معظم برامج المراقبة، مما أتاح دمج البيانات الميدانية في 
قاعدة البيانات البيئية لدى هيئة البيئة – أبوظبي بسهولة.

وفي عام 2013، استحدثت الهيئة استخدام الطائرات 

بدون طيار إلحصاء أعداد الطيور المتكاثرة، وُتستخدم 
تلك الطائرات اآلن بصفة منتظمة من أجل مراقبة التنوع 

البيولوجي بصورة فعالة ودقيقة، إلى جانب عمليات 
المسح الجوي لمراقبة األنواع المهددة باالنقراض.

اإلجراءات الوطنية والدولية
تدعم إمارة أبوظبي مجموعة كبيرة من المبادرات 

والبرامج المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي. ومن األمثلة 

على ذلك، استضافة ودعم األمانة العامة لصون المها 
العربي، وإعادة توطين المها العربي والوعل النوبي، 

ومشاركة حكومة تشاد في إعادة توطين المها األفريقي 
)أبو حراب(. وباإلضافة إلى ذلك، أبرمت اإلمارة مذكرات 

تفاهم بشأن حماية أبقار البحر والسالحف البحرية 
والطيور المهاجرة وتستضيف مكتبًا التفاقية المحافظة 

على األنواع المهاجرة وتموله، كما تمول البرامج الخاصة 
به منذ عام 2008.

ويهدف برنامج الكربون األزرق التابع لمبادرة أبوظبي 
العالمية للبيانات البيئية إلى فهم آثار التغير المناخي، 

ووضع إطار عمل لتعزيز حماية الموائل مع تطوير 
القدرات المحلية. ويمثل البرنامج معيارًا للمقارنة 

للمبادرات اإلقليمية والدولية المعنية بالتكيف مع التغير 
المناخي في المستقبل كما يدعم أيضًا إعداد التقارير 

المحلية من أجل تحقيق األهداف الوطنية في إطار 
اتفاقية التنوع البيولوجي.

االستجابات المستقبلية
سعًيا لتحقيق رؤيتها المتمثلة في “نحو بيئة مستدامة 

من أجل مستقبل مستدام”، وضعت هيئة البيئة - 
أبوظبي استراتيجية شاملة تتفق مع خطة أبوظبي 

7.2  محمية بو السياييف الصورة  
قادت هيئة البيئة برنامجًا 
رائدًا إلعادة توطين المها 

األفريقي )أبو حراب( 
في تشاد

يعتبر برنامج 
المراقبة 

ضروريًا لفهم 
وحماية األنواع 
األساسية في 

اإلمارة
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مستعمرة تعشيش لطائر النحام

حدود منطقة تعشيش طائر النحام

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي 
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واالستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة من 2014 إلى 

2021. من شأن ذلك أن يساعد في تحسين حالة التنوع 
البيولوجي، من خالل جمع ودمج احتياجات المحافظة 

على التنوع البيولوجي البري والبحري مع خطط التنمية 
ذات الصلة على مستوى اإلمارة، وعلى مستوى الدولة 

ككل.

ولدعم ذلك، سيتم تكوين فهم شامل لحالة التنوع 
البيولوجي من خالل وضع وتنفيذ إطار عمل للتقييم 
والمراقبة، مما يوفر المعلومات الالزمة لصنع القرار 

بفعالية. وسيشمل إطار العمل البرامج الرامية إلى 
سد الفجوات في فهم التنوع البيولوجي، ووضع 

وتنفيذ خطط المحافظة على األنواع المهمة أو 
المهددة باالنقراض والموائل الحيوية. وتعتبر المشاركة 

المجتمعية الواسعة من المتطلبات األساسية للمحافظة 
على التنوع الحيوي ويمثل نهج “علم المواطنة” ركيزة 

أساسية في ذلك.

حيث تسعى الهيئة من خالل هذه األهداف إلى بناء 
إطار تشريعي وتنظيمي فعال، وعلى أعلى مستوى 

للبيئة من خالل تحديث القوانين واللوائح التنظيمية ذات 
الصلة بالتنوع البيولوجي والعمل مع الشركاء المحليين 

لضمان تفعيل القوانين الحالية بكفاءة. ويعتبر وضع 
السياسات بشأن الرعي واألنواع الدخيلة من األولويات 
العاجلة، ومن المتوقع االنتهاء من كليهما خالل العامين 

القادمين.

إضافة إلى ذلك، يعتبر التعاون مع الجهات المعنية 
األساسية في غاية األهمية لتحقيق النجاح، ولذلك، 

تعمل هيئة البيئة - أبوظبي عن كثب مع المؤسسات 
االتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل 
تنفيذ االتفاقيات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية 

والخطط المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وسيشمل 
ذلك وضع وتنفيذ خطط اإلدارة للتحكم في مسارات 

أنواع محددة من األنواع الدخيلة وتنفيذ البرامج البحثية 
التعاونية لدعم التحسن المستمر في المحافظة على 
األنواع والموائل والبيئات. وعالوًة على ذلك، تخطط 

هيئة البيئة – أبوظبي لرفع مستوى مشاركة المجتمع 
في إدارة المحميات الطبيعية البرية والبحرية.

وبالنظر إلى اآلثار المتشعبة للتغير المناخي على التنوع 
البيولوجي، ستعمل إمارة أبوظبي على الحد منها 

والتكيف معها من خالل التواصل مع الجهات المعنية 
لدفع عجلة الجهود المشتركة، وضمان اإلدارة المناسبة 

لحماية البيئات واألراضي القيمة بيئيًا في اإلمارة. ومن 
الركائز األساسية في هذا المجال أن يتم تكوين معرفة 
شاملة بالتغير المناخي وآثاره، إذ من شآن ذلك تقديم 

الحقائق العلمية لالسترشاد بها في صنع القرار. 

وسيتم تعزيز جهود الحماية داخل المواقع من خالل 
إطار عمل تخطيطي وتشريعي قوي لتأسيس شبكات 

تمثل المحميات البرية والبحرية وإدارتها على نحو فعال. 
وستشمل جهود الحماية خارج المواقع، والتي ترمي 
إلى الحفاظ على استدامة تكاثر النباتات والحيوانات 
األساسية، تطوير منشآت مميزة لتكاثر الحيوانات، 

ومشاتل للنباتات، وإنشاء مركز المصادر الوراثية 
النباتية من أجل إعادة تأهيل األنواع المهددة باالنقراض 

والموائل المتدهورة.

تحويل المعلومات إلى إجراءات 
لم يسبق أن تعرض التنوع البيولوجي الغني نسبيًا 

في إمارة أبوظبي لمثل هذه المخاطر التي تعرض لها 
خالل السنوات القليلة الماضية. وقد أثمرت مبادرات 

المحافظة على التنوع البيولوجي األخيرة عن معلومات 
مفيدة بشأن حالة التنوع البيولوجي والموائل في 

اإلمارة. لذا، فالوقت مناسب إلعادة النظر في المبادرات 
واالستجابات القائمة في ظل الضغوط الناتجة عن 

التطوير، والتي تتفاقم بسبب آثار مثل التغير المناخي. 
وبالتالي، فمن الضروري وضع خارطة طريق جديدة 

للمحافظة على التنوع البيولوجي.

يعتمد مستقبل التنوع البيولوجي في اإلمارة على 
كفاءة االستجابات واالختيارات المتعلقة بالتطوير. لذا 

تبرز الحاجة للتحرك سريعًا وبصورة واثقة لمواجهة 
التهديدات والضغوط العاجلة. وقد أثمرت مراقبة التنوع 

البيولوجي خالل العقدين الماضيين عن بيانات مهمة 
وقيمة من المفترض أن تتيح لنا إطالق برامج أكثر تركيزًا 
على الجانب العملي. ومن المفترض أن تقود البيانات 

الموجودة بشأن الحياة البرية في اإلمارة إلى إعداد قائمة 
حمراء محلية، والتي تعتبر خطوة أولية أساسية لترتيب 
أولويات جهود المراقبة التي تهدف إلى سد الفجوات 

في البيانات المكانية والمؤقتة بشأن األنواع األساسية. 
ومن المقرر االنتهاء من القائمة الحمراء المحلية لألنواع 

في عام 2017، وفي الوقت نفسه، ينبغي العمل على 
وضع قائمة حمراء للبيئات تبعًا لذلك.

وال تزال األولوية لوضع خطط العمل للمحافظة على 
األنواع المهددة باالنقراض وتنفيذها على نحو عاجل 
وفعال. كما أنه من األهمية بمكان وضع خطط إدارة 

األنواع الدخيلة األساسية، مع ربط تلك البيانات بالجوانب 
البيئية األخرى لفهم العمليات الحيوية للمحافظة على 

البيئات.

ومن الضروري أيضًا إجراء تقييمات اقتصادية للبيئات، 
فقد يمثل ذلك وسيلة فعالة للحد من مشاريع التطوير 

المضرة بجهود المحافظة على التنوع البيولوجي.
ولقد أحرزت هيئة البيئة - أبوظبي تقدمًا كبيرًا في 
تأسيس شبكة من المحميات الطبيعية التي تحقق 

األهداف العالمية، إال أن ضمان التمثيل الشامل 
وإضافة الموائل الحيوية األخرى، مثل السبخات 

والمسطحات الطينية، إلى شبكة المحميات الطبيعية 
سيعزز من قدرة تلك المناطق على حماية ودعم نطاق 

أكبر من الموائل واألنواع، مما يؤدي إلى تحقيق هدف 
حماية الموائل، والذي يتمثل في استعادة أكثر من 

80 % مما كان عليه الوضع في 2014. وتحتل إمارة 
أبوظبي مرتبة عالية في تصنيف فعالية إدارة المحميات 

الطبيعية.

التنمية المستدامة
ستمثل المبادرات التنموية الجديدة، مثل خطة الغربية 

2030 لمنطقة الظفرة، و)التي تغطي ما يقرب من 
83 % من المساحة البرية في اإلمارة، وتحقق أكثر 

من 40 % من إجمالي الناتج المحلي بما يزيد عن 115 

7.5  التطلعات المستقبلية 

ينمو النخيل القزم، وهو 
من أندر النباتات في إمارة 

أبوظبي، في جبل حفيت

تعتبر خطط التنمية 
المستدامة ضرورية لحماية 

مستقبل التنوع الحيوي 
في اإلمارة
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مليار درهم سنويًا من الصناعات الموجودة بها( محركًا 
أساسيًا للنمو في منطقة تتميز بأنها من أكثر المناطق 
تنوعًا في اإلمارة، كما أنها موطن لبعض األنواع األكثر 
جاذبية من الثدييات والزواحف والطيور. وتعتبر التنمية 

المسؤولة والمستدامة التي ترتكز على حماية البيئة 
في غاية األهمية لضمان عدم االكتفاء بتحقيق المنطقة 

لما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي لإلمارة 
فحسب، بل كذلك حماية جزء كبير من التنوع البيولوجي 

بها.

تحسين إطار السياسات والتشريعات 
تتطلب الجهود المستمرة للمحافظة على التنوع 

البيولوجي في إمارة أبوظبي إعادة النظر في إطار 
السياسات والتشريعات بهدف معالجة القضايا 

والتحديات الناشئة. وفي هذا السياق، فمن غاية 
األهمية نشر الوعي واستخدام التقنيات المبتكرة لتوفير 

حلول للتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي.
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وقعت إمارة أبوظبي على 
اتفاقية التجارة الدولية 

بأنواع الحيوانات والنباتات 
المهددة باالنقراض 

)سايتس(

وإدراكًا منها لتأثر التنوع البيولوجي بعدة قطاعات، 
تخطط هيئة البيئة - أبوظبي إلجراء تحسينات على جهود 
المحافظة على التنوع البيولوجي من خالل تحقيق اإلدارة 

المتكاملة للمناطق الساحلية كعملية لوضع السياسات 
والتخطيط. ويعد ذلك من المقتضيات األساسية، 

خاصًة للتنوع البيولوجي الساحلي والبحري، والذي يرتبط 
بالعديد من األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والترفيهية.

ويعتبر وضع األدلة اإلرشادية الخاصة بأشجار القرم 
واألدلة اإلرشادية المتعلقة بالموائل خطوتين في 
االتجاه الصحيح. ومع ذلك، هناك حاجة عاجلة لوضع 

سياسات التعامل مع األنواع الدخيلة، ووضع آليات أكثر 
فعالية لمراقبة وإدارة األمراض الحيوانية المعدية من 

خالل التنفيذ الصارم للقوانين الدولية، مثل اتفاقية 
التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة 

باالنقراض “سايتس”.
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