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المصائد السمكية – جزء ال يتجزأ من التراث اإلماراتي
تعتبر مياه الخليج العربي وجزره وسواحله ومصائده 

السمكية ذات أهمية جوهرية لمواطني إمارة أبوظبي 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها.

تاريخيًا، شكلت مصائد األسماك عنصرًا هامًا من حياة 
السكان في إمارة أبوظبي ومصدرًا أساسيًا للرزق 

والغذاء، كما كان البحر  حلقة الوصل التي تربط إمارة 
أبوظبي بمنطقة الخليج العربي وبقية العالم. وقد كانت 

كافة صور الحياة في إمارة أبوظبي واإلمارات األخرى 
بالدولة، سواًء في المناطق الساحلية أو الداخلية، 
مرتبطة بصورة أساسية بالموارد السمكية والبيئة 

البحرية.

إمارة أبوظبي – طرف رئيسي من األطراف المعنية 
بالمصائد السمكية على مستوى الدولة وعلى 

المستوى العالمي
تعتبر إمارة أبوظبي من األطراف الرئيسية المعنية 

بالمصائد السمكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

حيث تقع 72 % من مساحة المياه البحرية اإلقليمية 
للدولة في الخليج العربي داخل حدود اإلمارة. وتعتبر 
التغيرات في وفرة األنواع السمكية القاعية في مياه 

اإلمارة مؤشرًا جيدًا للغاية على الحالة العامة للثروة 
السمكية في المياه اإلقليمية للدولة في الخليج 

العربي. وبالنسبة لألنواع المهاجرة، مثل سمك الكنعد 
)Scomberomorus commerson( الذي يعتبر من األنواع 
السطحية، ُتعد دولة اإلمارات العربية المتحدة من الجهات 

اإلقليمية الرئيسية المعنية بالمصائد السمكية لهذه 
األنواع.

وعلى الصعيد العالمي، تمثل قدرة المصائد السمكية 
في إمارة أبوظبي على تحمل التقلبات الحادة في 

درجات حرارة مياه البحر، فضاًل عن الضغوط التي يتسبب 
بها اإلنسان، حالًة جيدة لدراسة مستمرة حول مرونة 

األسماك وقدرتها على التكيف مع التغير المناخي )انظر 
الفصل الثامن - التغير المناخي(.

باعتبارها مجتمعًا ساحلياً، 
يرتبط تاريخ إمارة أبوظبي 
ارتباطًا وثيقًا بمهنة الصيد

9 مقدمة

اصطياد 7.6 % من األسماك بصورة مستدامة في عام 2015

المحاور األساسية

الحالة

التأثيرات 

االستجابات

الضغوط

العوامل 
المحركة

يؤدي النمو السكاني السريع ونمو قطاع السياحة في إمارة أبوظبي إلى زيادة 
الطلب على األسماك.

تنشأ الضغوط على المصائد السمكية من زيادة حجم أسطول الصيد، والتنمية 
الساحلية، وأنشطة تحلية مياه البحر، والتلوث والتغير المناخي.

تعرضت المصائد السمكية األساسية في إمارة أبوظبي إلفراط شديد في 
االستغالل نتيجة تلك الضغوط، حيث ُيقدر االنخفاض في حجم المخزون بنسبة 

90 % خالل األربعين عامًا الماضية.

يؤدي هذا االنخفاض في حالة المصائد السمكية في إمارة أبوظبي إلى آثار 
اجتماعية وبيئية، حيث أصبحت مساهمة المصائد السمكية في األمن الغذائي 

في المستقبل معرضة للخطر، وكذلك فرص العمل في القطاع، فضاًل عن 
فقدان القيمة الترفيهية والفرص السياحية. وقد يكون لالنخفاض في وظيفة 

النظام البيئي آثار واسعة النطاق على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي.

يجري تنفيذ برنامج شامل إلدارة التغير في المصائد السمكية على مستوى 
الدولة، وُيطلق عليه برنامج المصائد السمكية المستدامة لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة، والذي يتم تنفيذه لضمان استمرار تقاليد الصيد اإلماراتية، مع 
استهداف الوصول إلى مصائد سمكية مستدامة بحلول عام 2030.

المصائد السمكية

المؤشرات األساسية 
للوضع الراهن
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نظرة اجتماعية واقتصادية عامة
توزيع أنشطة صيد األسماك – في الشرق والغرب
من الناحية الجغرافية، تتركز أنشطة الصيد في إمارة 

أبوظبي في منطقتين مختلفتين ضمن المساحة البحرية 
في اإلمارة والتي تبلغ 46000 كيلو متر مربع، وهما: 

منطقتي الصيد الشرقية والغربية )انظر الخريطة 9-1(. 
وُتحدد المنطقة الغربية بالمنطقة الساحلية بدايًة من 

المرفأ حتى الحدود مع المملكة العربية السعودية وقطر، 
وتشمل مواقع اإلنزال في المرفأ ودلما والسلع. بينما 

تحدد المنطقة الشرقية بدايًة من المرفأ حتى الحدود 
مع إمارة دبي، وتشمل مواقع اإلنزال في البطين 

والسعديات والصدر والميناء الحر ]1[. باإلضافة إلى 
ذلك، هناك 40 موقعًا للصيد الترفيهي بطول ساحل 

اإلمارة.

طرق الصيد – الصيد الحرفي
حافظ قطاع الصيد في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

بشقيه التجاري والترفيهي، على روابطه التقليدية 
وطبيعته الحرفية. وتستخدم اللنشات )القوارب التي 
تعمل بمحرك داخلي( والطرادات )القوارب المفتوحة 
المصنوعة من الفايبر غالس والتي تعمل بمحركات 
خارجية(، التي تبحر في مياه اإلمارات طرق ومعدات 
الصيد التقليدية، بما في ذلك القراقير )أفخاخ صيد 

األسماك( وشباك الغزل. كما ُتستخدم شباك الحظرة 
التقليدية )وهي عبارة عن فخ لألسماك ُينصب باستخدام 

دعامات( بالقرب من شواطئ اإلمارة، مع اقتصار 
استخدام شباك الضغوة )لصيد األسماك وجرها إلى 

الشاطئ( على اإلمارات الشمالية والشرقية )رأس 
الخيمة والفجيرة(. وُتستخدم طريقة الحداق )الطريقة 

التقليدية للصيد بالخيط( في قطاع الصيد الترفيهي، 
إلى جانب الصيد باستخدام بنادق الصيد، والذي يحظى 
بشعبية وسط جيل الشباب من محبي الصيد الترفيهي.

المصائد المرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وفقًا لوزارة التغير المناخي والبيئة، يوجد ما يقرب من 

5115 مواطنًا و13288 وافدًا يعملون في قطاع الصيد 
التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويستخدمون 

حوالي 5985 قاربًا للصيد ]2[. وقد تم تسجيل 16000 
قارب صيد ترفيهي لدى الهيئة االتحادية للمواصالت 
البرية والبحرية )رغم عدم معرفة ما إذا كان هذا العدد 

ُيستخدم كله في أنشطة الصيد أم ال(، مما يدل على أن 
هذا القطاع الفرعي يسهم بشكل كبير بزيادة الضغوط 

على قطاع صيد األسماك في الدولة ]3[.

الصيد التجاري
يعتبر قطاع الصيد التجاري في إمارة أبوظبي متماشيًا 
مع الطرق التقليدية بصورة أكبر حيث يوجد في اإلمارة 

147 لنشًا مرخصًا ونشطًا )31 %( من حجم أسطول 
الصيد في أبوظبي، و321 طرادًا )69 %(.
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ويوجد في أبوظبي 2818 صيادًا تجاريًا نشطًا من بينهم 
468 مواطنًا و 2350 وافدًا. وُيقدر حجم محصول الصيد 

في قطاع الصيد التجاري بنسبة 70 % من إجمالي 
األسماك التي تم إنزالها في اإلمارة، بما يعادل 4438 

طنًا ]6[.

الصيد  الترفيهي
هناك 3164 صيادًا ترفيهيًا مرخصًا في إمارة أبوظبي من 

بينهم 1225 مواطنًا و1939 وافدًا. ويمثل هذا القطاع 
الفرعي 55 % من عدد رخص الصيد الصادرة في اإلمارة 

بالكامل، وُيقدر محصول الصيد الناتج عن هذا القطاع 
بنسبة 30 % من إجمالي األسماك التي يتم إنزالها في 

اإلمارة، بما يعادل 1331 طنًا في عام 2016 ]4[.

األهمية االقتصادية والثقافية
من الناحية االقتصادية، يساهم قطاع الثروة السمكية 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 0.12 % فقط 
)1.8 مليار درهم( من الناتج المحلي اإلجمالي للدولة. 

وعلى مستوى إمارة أبوظبي، ُتقدر قيمة محصول 
الصيد التجاري عند اإلنزال بأقل من 0.0077 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي لإلمارة، بواقع 128.3 مليون درهم ]5[.

وال ُتعرف القيمة اإلجمالية المضافة من األنشطة 
األخرى في سلسلة التوريد.

وتعتبر المساهمة االقتصادية لقطاع الثروة السمكية 
صغيرة نسبيًا مقارنة بالناتج اإلجمالي إلمارة أبوظبي 
ولدولة اإلمارات العربية المتحدة ككل. غير أن األهمية 

الثقافية للصيد بالنسبة إلى سكان دولة اإلمارات العربية 

9.1  الحالة

المتحدة أكبر بكثير من مساهمته في الناتج اإلجمالي.

الواردات السمكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
تستورد دولة اإلمارات العربية المتحدة حاليًا 70 % من 

المنتجات السمكية، حيث ُيسهم محصول الصيد المحلي 
بنسبة 29 %، بينما ُتسهم أنشطة استزراع األحياء 

المائية بنسبة 1 % ]5[.

علوم مصائد األسماك
برنامج البحوث العلمية المتعلقة بالمصائد السمكية
منذ تأسيسها في عام 1996، تصدرت هيئة البيئة – 

أبوظبي جهود األبحاث العلمية المتعلقة بالمصائد 
السمكية وإدارتها باإلمارة، وعلى نطاق أوسع على 

مستوى الدولة سعيًا منها لتحقيق االستدامة. ففي 
عام 2001، بدأت الهيئة في تنفيذ برنامج بحثي علمي 

سنوي لتقييم المخزون السمكي، وذلك إدراكًا منها 
للضغوط التي تتعرض لها المصائد السمكية. وبعد 
15 عامًا، أثمرت تلك الجهود عن تقييم 28 نوعًا من 

األسماك التجارية الرئيسية، مع إصدار مؤشرات علمية 
سنوية بشأن الثروة السمكية في المياه اإلقليمية لدولة 
اإلمارات في الخليج العربي من أجل تحديد حالة المخزون 

السمكي.

ويمكن معرفة المزيد من المعلومات التفصيلية من 
التقرير اإلحصائي السنوي للثروة السمكية في إمارة 

أبوظبي ]6[ )يمكن تحميله من الموقع اإللكتروني لهيئة 
البيئة – أبوظبي(.

ُيسهم محصول المصائد 
السمكية المحلية بـ 29% 

من المأكوالت البحرية 
في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة

المصائد السمكية
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مؤشرات االستدامة
تراقب الهيئة حالة المخزون السمكي وفق مؤشرين 

أساسيين لالستدامة: أولهما، مؤشر “حجم الكتلة الحيوية 
في كل تكاثر” )SBR( )والذي يمثل دلياًل على حجم مخزون 

األسماك البالغة( بالنسبة لألنواع القاعية الرئيسية عند 
مقارنتها بحجم الكتلة الحيوية لألسماك غير المستغلة. 
ويشمل ذلك أسماك الهامور والشعري والفرش. أما 

المؤشر الثاني فهو “مؤشر الصيد المستدام”. ويصف 
هذا المؤشر نسبة المحصول التي تتكون من أنواع 

مستغلة بصورة مستدامة.

وُتستخلص بيانات مؤشر حجم الكتلة الحيوية لكل تكاثر 
من نماذج التكاثر مع استخدام عوامل مساهمة تتعلق 

بالمتغيرات )كمعدل النمو والعمر عند النضج على سبيل 
المثال(، والخصائص السمكية )على سبيل المثال، العمر 

عند أول صيد ومعدل نفوق األسماك نتيجة الصيد(. 
وقد أثمر تحليل العالقات بين حجم المخزون والتكاثر عن 

قيم مرجعية بيولوجية تتم مقارنة المؤشر بها من أجل 
تحديد حالة التكاثر )وما إذا كان هناك إفراط في استغالل 

األنواع أم ال(.

 االستغالل المفرط الحاد لألسماك
ُقدر حجم االنخفاض في حجم مخزون األسماك البالغة 

)القادرة على التكاثر( بحلول عام 2015 في إمارة أبوظبي 
بأكثر من 90 % بالنسبة لألنواع القاعية الرئيسية الثالثة 
المستخدمة في المؤشر )الهامور والشعري والفرش(. 

وكان أكبر مستوى لالنخفاض من نصيب أسماك 

تلك الدراسة إلى أن أعداد األسماك في الشعاب 
المرجانية خارج المحميات الطبيعية أقل من 20 % 

من تلك الموجودة في المحميات الطبيعية ]8[.
أشارت التقييمات المنفصلة التي قامت بها وزارة   

التغير المناخي والبيئة لبيانات الحجم والطول 
المستخلصة من اإلمارات الشمالية والشرقية 

)باستثناء إمارتي دبي والفجيرة( أن حالة األنواع 
القاعية في األماكن األخرى في الدولة ال تختلف 

عنها في إمارة أبوظبي ]9[.
تم ُأجري مسحان إضافيان في منطقة دول مجلس   
التعاون الخليجي خالل الفترة من 1976 إلى 1979 

)منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة( ومن 
2010 إلى 2011 )معهد الكويت لألبحاث العلمية( 

لدراسة منطقة الخليج العربي بالكامل، وتضمن 
ذلك إنشاء محطات قليلة نسبيًا ألخذ العينات في 

الهامور، بما يقرب من 4.7 % من متوسط حجم مخزون 
األسماك البالغة. ويبلغ  المستوى العالمي للعتبة 

المستدامة إلدارة المصائد السمكية 30 %. وفي حال 
انخفاض النسبة عن هذا الرقم، فذلك يعني وجود 

استغالل مفرط ]5[.

ويتماشى سيناريو المصائد السمكية في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وإمارة أبوظبي مع االنخفاض العالمي 
في الموارد السمكية، حيث يشهد 90 % من المخزون 
السمكي على مستوى العالم انخفاضًا، وتشير التقارير 

إلى أن هناك إفراطًا في استغالل %28.8 منه، وأن 
هناك استغالاًل كاماًل لـ 61.3 %.

ويصف مؤشر الصيد المستدام نسبة المحصول 
المستغل بصورة مستدامة )أي الذي تم صيده من 

أنواع يزيد مخزونها عن 30 %( من إجمالي المحصول. 
وفي عام 2015، 7.6 % فقط من أنواع األسماك التي 

تم صيدها من مياه إمارة أبوظبي كانت من أنواع يزيد 
مخزونها عن الحد المستدام البالغ 30 %.

 االستغالل المفرط
في الوقت الحالي، هناك إفراط في استغالل 14 نوعًا 

من األسماك في مياه إمارة أبوظبي: ويتم صيد 11 
نوعًا منها بالقراقير )وهي شباك ُتستخدم في صيد 

األنواع القاعية( ويتم صيد 3 أنواع باستخدام الغزل 
)وهي شباك تستخدم في صيد األنواع السطحية( ]6[.

وباإلضافة إلى األنواع التي تشتهر بها المنطقة، مثل 
الهامور والشعري والفرش والكنعد، تشمل األنواع 

األخرى المستغلة بصورة مفرطة ما يلي: الضلع 
والزريدي وجش أم الحال والشعري الشخيلي واليماه 

والقابط والصافي العربي والكوفر واالشنينو والمرجان.

دراسات إضافية
تؤكد الدراسات العلمية المستقلة اإلضافية أن المصائد 

السمكية في إمارة أبوظبي تتعرض الستغالل مفرط:
في 2002 - 2003، أجرت هيئة البيئة - أبوظبي   
مسحًا للموارد السمكية باستخدام القوارب في 

المياه اإلقليمية للدولة بالخليج العربي. وقد 
أظهر ذلك المسح حينها أن الكتلة الحيوية للموارد 
السمكية القاعية بلغت 19 % تقريبًا. ويدل ذلك 
على أن المصائد السمكية كانت مستغلة بإفراط 

منذ 13 عامًا مضت ]7[.
أجرت الهيئة دراسة في عام 2011 لمقارنة أعداد   

األسماك في الشعاب المرجانية داخل وخارج 
المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي. وخُلصت 

دولة اإلمارات العربية المتحدة – وأشارت النتائج 
الواردة من محطات أخذ العينات إلى انخفاض 

مخزون األسماك القاعية ]10، 11[.

 المسح االجتماعي االقتصادي
تدعم الدراسات االجتماعية واالقتصادية اإلضافية األدلة 
التي تشير إلى اإلفراط الشديد في استغالل المصائد 

السمكية في اإلمارة.

فقد أظهر استبيان اجتماعي اقتصادي لمصائد األسماك 
في إمارة أبوظبي والدولة ككل )2014-2015( إجماع أكثر 
من 80 % من الصيادين األكثر خبرة في جميع اإلمارات 

على وجود إفراط شديد في استغالل المصائد السمكية 
وانخفاض كبير في مخزون الثروة السمكية. وتضمنت 

العبارات الواردة في االستبيان استخدام عدد قراقير أقل 
في الماضي لصيد “الكثير من األسماك” والحاجة إلى 
استخدام “الكثير” من القراقير في الوقت الحالي لصيد 

“القليل من األسماك”.

وأشار االستبيان إلى وجود دوافع لدى الصيادين للتغيير. 
وأظهر أن هناك زيادة في متوسط عمر الصيادين 

العاملين في قطاع الصيد التجاري )بمتوسط 50 عامًا(، 
كما لوحظ انخفاض االهتمام بين فئة الشباب بممارسة 

مهنة الصيد ]12، 13[.

وخالل مرحلة استكمال االستبيان االجتماعي 
واالقتصادي الذي تم إجراؤه في 2015، والنتائج المعززة 

باألبحاث العلمية واالجتماعية واالقتصادية، تبين أن 
هناك تغييرًا في قطاع المصائد السمكية في إمارة 

أبوظبي.

مسح تقييم الموارد السمكية في 2016
نفذت هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2016 مسحًا 

لتقييم الموارد السمكية في مياه الدولة في الخليج 
العربي. وجاء ذلك إدراكًا من الهيئة للحالة التي تتعرض 

لها المصائد السمكية في إمارة أبوظبي، وعلى 
مستوى الدولة ككل، واإلفراط في استغاللها بشكل 
كبير يفوق حد االستدامة. هذا إلى جانب الحاجة إلى 

تحديد قيمة مرجعية دقيقة للمخزون السمكي من أجل 
تقدير حالة المخزون الحالية ومقارنة التغيرات المستقبلية 

في مستويات المخزون. وفي ظل ارتفاع مستويات 
االستغالل في الوقت الحالي، تشير جميع التوقعات 

إلى أن نتائج المسح الذي أجري في العام 2016 ستؤكد 
على انخفاض حجم المخزون السمكي مقارنًة بحجم 

المخزون الذي أشارت إليه الدراسات السابقة.
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ُيظهر المسح الذي قامت 
به هيئة البيئة أن القوى 

العاملة في مجال الصيد 
متقدمة في العمر، 

بمتوسط 50 عامًا

هناك إفراط في استغالل 
14 نوعًا من األسماك 

التي يتم صيدها من مياه 
إمارة أبوظبي

المصائد السمكية
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زيادة الطلب على األنشطة البحرية والموارد السمكية
مع النمو السكاني المتسارع في إمارة أبوظبي خالل 

العقدين الماضيين )انظر الفصل الثاني – العوامل 
الدافعة للتغير البيئي( وما ترتب على ذلك من زيادة 

في الطلب على األسماك واألنشطة البحرية األخرى، 
تعرضت المصائد السمكية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة لضغوط متزايدة. 

وكما هو الحال في بقية العالم، تتضمن الضغوط على 
المصائد السمكية في إمارة أبوظبي ما يلي:

زيادة الطلب على األسماك بسبب النمو السكاني    
السريع والتطور في القطاع السياحي.

فقدان وتدهور الموائل الرئيسية وجودة المياه    
البحرية بسبب أنشطة التنمية الساحلية واآلثار 

اإلجمالية لتحلية مياه البحر والتلوث والتغير المناخي 
]14[ )انظر الفصل السادس – جودة المياه البحرية 

والفصل الثامن – التغير المناخي لمعرفة مزيد من 
التفاصيل(.

العوامل الدافعة والضغوط    9.2

تشير ثالثة نماذج مستقلة للتغير المناخي إلى أنه    
من المتوقع أن يقل محصول الصيد بحلول عام 

2090 بنسبة تصل إلى 26 % بسبب تغير المناخ 
.]15[

من المتوقع أن تزيد حموضة المحيطات بسبب    
تغير المناخ، مما يؤثر سلبًا على نمو وتكاثر وحياة 
األسماك، وبشكل خاص بقاء األسماك الصغيرة.

فقدان أشجار القرم واألعشاب البحرية بسبب أعمال    
التنمية الساحلية، مما يؤثر بدرجة كبيرة على الموارد 

السمكية بسبب فقدان  مناطق الحضانة.
ارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤثر تأثيرًا مباشرًا على    

األسماك من حيث وظائفها العضوية.
الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه    

مثل: استخدام معدات الصيد غير القانونية أو صيد 
األنواع المحظورة أو عدم التقيد بصيد األحجام 

المسموح بها والحجم الكبير لمحصول الصيد غير 
المبلغ عنه في قطاع الصيد الترفيهي.

ضغوط الصيد
تشير دراسات هيئة البيئة – أبوظبي إلى أن أحد أبرز 

الضغوط على المصائد السمكية في إمارة أبوظبي، 
يتمثل في طاقات الصيد الفائضة في قطاعي الصيد 
التجاري والترفيهي. فقد ارتفع عدد قوارب الصيد في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ككل من 1065 في عام 

1976 إلى 6332 في عام 2012.

وهناك إفراط أيضًا في استغالل األسماك التي تشكل 
أغلب حاالت اإلنزال من األسماك القاعية، وهي الهامور 
والشعري والفرش، بمعدالت تفوق المستوى المستدام 

بحوالي خمسة أضعاف في حين تعرض سمك الكنعد 
السطحي إلى استغالل مفرط بمعدالت تبلغ ثالثة 

أضعاف المستوى المستدام ]5[.

وتنتج الضغوط األخرى على المصائد السمكية من 
فقدان الموائل الساحلية السمكية بصفة مستمرة، 

مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم والسبخات، والتي 
تعتبر مهمة لدعم بقاء األسماك )سواًء كمصدر للطاقة 

والغذاء أو كموئل للصغار أو البالغين أو لكليهما(. ويرجع 
فقدان تلك الموائل وتدهورها إلى التنمية الساحلية 

والضغوط المناخية ]16، 17[. ورغم قلة البيانات، تشير 
المعلومات المتوفرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
)والدول المحيطة بها( إلى أن هناك آثارًا فعلية لفقدان 

الموائل على الثروة السمكية.

تم تحديد أهداف الصيد 
المستدام في برنامج 

المصائد السمكية 
المستدامة لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة

تعتبر مهنة الصيد جزًءا 
أصياًل من الثقافة 

اإلماراتية، وهناك عدة 
تأثيرات لتراجعها على 

المجتمع واالقتصاد 
والبيئة

التأثير
ثمة تأثيرات اجتماعية وأخرى بيئية لإلفراط الشديد في 

استغالل المصائد السمكية في إمارة أبوظبي.
ويعتبر الصيد وإجادة المهارات المرتبطة بالبحر جانبًا 
أصياًل من جوانب الثقافة اإلماراتية. وتفرض الحالة 
الراهنة للمصائد السمكية تحديًا على دولة اإلمارات 

لضمان استمرار واستدامة هذا المورد الهام، الذي طالما 
اعتمدت عليه اإلمارات بشكل أساسي كمصدر للرزق، من 

أجل األجيال القادمة.

وتشمل اآلثار االجتماعية األخرى: اإلضرار بمساهمة 
المصائد السمكية في مستقبل األمن الغذائي وفقدان 
فرص العمل في قطاع صيد األسماك، وفقدان القيمة 

الترفيهية والفرص السياحية.

ومن الناحية البيئية، تشمل تلك اآلثار تدهور أداء النظام 
البيئي، وهو ما قد يكون له آثار بعيدة المدى على البيئة 

البحرية إلمارة أبوظبي.

9.3 التأثير

المصائد السمكية
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تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المصائد 
السمكية

استجابة لحالة المصائد السمكية، تم تنفيذ مجموعة 
من اإلجراءات والمعايير العالمية إلدارة المصائد 

السمكية في إمارة أبوظبي. وقد تم االسترشاد في 
ذلك بالتقييمات الشاملة، والدراسات العلمية للموارد 

السمكية التي قامت بها هيئة البيئة – أبوظبي، 
والجهات األخرى خالل الخمسة عشر عامًا الماضية.

وقد قامت الهيئة بما يلي:
استحداث نظام ترخيص ألنشطة الصيد التجاري   

والترفيهي ووضع سقف للصيد التجاري للحد من 
التوسع ومنع االستغالل المفرط للموارد السمكية 

.]18[ )2002(
إقامة شبكة ممثلة )للموائل أو لألنواع( من   

المحميات الطبيعية البحرية ممنوعة الصيد منها 
)بصفة مستمرة منذ عام 2004( ]19[.

تنظيم استخدام معدات الصيد، بما في ذلك،   
وضع قيود متعلقة بعدد وتصميم معدات الصيد 

المستخدمة، وتحديدًا:
تم قصر عدد القراقير على ـ 125 قرقورًا لكل لنش   

وحظر استخدامها على الطرادات منذ 2003 ]20[.
تم إلزام الصيادين بتزويد القراقير بأبواب هروب   
لمنع ظاهرة فقد القراقير في البحر، والمعروفة 

محليا باسم )صيد األشباح(، ومنع صيد األسماك 
الصغيرة )2003( ]21[.

تم حظر ممارسات الصيد غير المستدامة، بما   
في ذلك، استخدام شباك الجر والشباك العائمة، 

واستخدام الخيوط وحيدة النسيج في الشبكات 
.]22[ )1999(

تم حظر الصيد في فترات موسمية لحماية   
األسماك أثناء فترات التكاثر )مثل أسماك الكنعد 

والبدح( ]23[.
اإلعالن عن حد أدنى لحجم األنواع الرئيسية   

)بالتنسيق مع الشركاء على المستوى االتحادي( 
.]24[ )2015(

تم تحديد أماكن الصيد بشباك الحظرة، ووضع أنظمة 
إلدارة المعلومات تدعم تبادل القراقير.

تم االعتماد على التقنيات الحديثة في تعزيز تطبيق 

تلك اإلجراءات في المحميات الطبيعية، إلى جانب 
تطوير تطبيق في عام 2015 إلدارة المخالفات البحرية، 

واإلبالغ عنها يعمل على الهواتف الذكية حتى يمكن 
للمراقبين استخدامه في العمل الميداني. وإلى جانب 

العمل مع الشركاء في تطبيق القانون بالتعاون مع جهاز  
حماية المنشآت الحيوية والسواحل، تستمر الهيئة في 

التواصل بصفة منتظمة مع القطاع، وتبادل المعرفة 
بشأن المخاوف البيئية للمساعدة في تفعيل اللوائح 

التنظيمية للمصائد السمكية بكفاءة.

وباإلضافة إلى ذلك، يتم منذ عام 2005 إشراك 
الصيادين في اإلمارة في عملية إدارة المصائد السمكية 

من خالل لجنة تنظيم الصيد، مع تشكيل إدارة مشتركة 
لمناطق البحور التقليدية ]25[.

مراجعة قطاع المصائد السمكية في أبوظبي
على الرغم من سعي الهيئة لتطبيق أفضل الممارسات 

في إدارة المصائد السمكية، يتواصل تراجع المصائد 
السمكية في إمارة أبوظبي. وإدراكًا منها لهذا األمر، 

قامت الهيئة بمراجعة قطاع المصائد السمكية في 
اإلمارة في عام 2014. وكان من أهم التوصيات الناتجة 

عن المراجعة ضرورة إدارة المصائد السمكية على 
المستوى االتحادي والمحلي، مع إدراك ضرورة اتباع نهج 
اتحادي للعمل على المصائد السمكية في الخليج العربي 

من خالل التعاون المستمر وإشراك جميع الشركاء 
المعنيين، من أجل تحقيق استدامة الثروة السمكية.

برنامج المصائد السمكية المستدامة لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة

في عام 2015، تعاونت الهيئة مع وزارة التغير المناخي 
والبيئة، من أجل إطالق برنامج المصائد المستدامة لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة )2015 – 2018(. وتتركز رؤية 
البرنامج الذي يمتد ألربع سنوات في “مصائد مستدامة 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة” وتتمثل النتائج المنشودة 
منه في: قطاع مصائد سمكية مستدام بيئيًا ومجٍد 

اقتصاديًا ومسؤول اجتماعيًا ]26[.

وُيعد البرنامج من األولويات االستراتيجية ويضم أهدافًا 
دولية ووطنية: يتمثل الهدف البيئي في استدامة 70 % 

من الموارد السمكية والوصول بها إلى 30 % أي مستوى 
عتبة مؤشر الصيد المستدام بحلول عام 2021 ]27[.

االستجابات   9.4

ويتكون البرنامج من تسعة مشاريع تشمل: البحوث 
العلمية السمكية، ومسح تقييم الموارد السمكية، 

والمسح االجتماعي واالقتصادي للمصائد السمكية، 
وجمع بيانات عن الصيد التقليدي، وعمليات المراقبة 

والرصد والدوريات، ومشاركة الجهات المعنية والشركاء، 
والقوانين والسياسات، وخطة إدارة  الثروة السمكية، 

وإدارة المعلومات.

وفي عام 2015، كانت أولى خطوات البرنامج هي إكمال 
مراجعة قطاع المصائد السمكية في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، والتي تم خاللها جمع كافة البيانات 

العلمية والقانونية والخاصة بالحوكمة والمراقبة والرصد 
والمسح االجتماعي االقتصادي للمصائد السمكية في 

الدولة.

وقد حددت تلك المعلومات الجوانب التي يمكن 
تحسينها في قطاع المصائد السمكية، والتي كان لها 

األولوية من خالل برنامج المصائد السمكية المستدامة 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وباإلضافة إلى مراجعة القطاع، شملت النتائج األساسية 
للبرنامج في عام 2015 ما يلي: وضع الخطة الوطنية 
لألبحاث، ومراقبة المصائد السمكية، والتخطيط إلجراء 

مسح شامل لتقييم الموارد السمكية في الدولة والذي 
بدأ في عام 2016، وإكمال المسح االجتماعي االقتصادي 

وجمع بيانات عن الصيد التقليدي على مستوى الدولة، 
وتقييم احتياجات ومتطلبات عمليات المراقبة والرصد 

والدوريات، وتطوير التشريعات المقترحة إلدارة الصيد 
الترفيهي، وتقييم خيارات اإلدارة المستقبلية للصيد 

التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

إطالق برنامج المصائد 
السمكية المستدامة لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة، 
والذي يهدف إلى 

استدامة قطاع الصيد

يتم االسترشاد ببرامج 
البحث والمراقبة الجارية 

في استراتيجيات المصائد 
السمكية

المصائد السمكية



تمر المصائد السمكية في إمارة أبوظبي ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة ككل بمرحلة بيئية حرجة. وال 

يمكن للمنظومة البيئية االستمرار في تحمل مستويات 
ضغوط الصيد التي شهدها عام 2015 )والتي بلغت 

خمسة أضعاف المستوى المستدام( إلى جانب الضغوط 
غير الطبيعية األخرى والضغوط الناتجة عن تغير المناخ 

)والتي ُيتوقع أن تقلل من محصول الصيد بنسبة 26 % 
بحلول عام 2090(. وقد وصل استغالل األنواع القاعية 

األساسية بالفعل إلى مرحلة اإلفراط الشديد.

وبعد إطالق برنامج المصائد السمكية المستدامة لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة في عام 2015، أصبحت هناك 
فرصة لعكس هذا االنخفاض، ووضع المصائد السمكية 

في إمارة أبوظبي في المسار الصحيح نحو التعافي 
واالستغالل المستدام.

تغيير المسار
تشير آراء الخبراء اتجاه المصايد السمكية إما إلى اإلنهيار 

أو التعافي، وذلك حسب القرارات المتعلقة بإجراءات 
إدارة المصائد السمكية التي سيتم تنفيذها.

وفي حال تطبيق سيناريو حظر الصيد، ستحتاج األنواع 
السمكية إلى دورة حياة كاملة قبل استعادة المستوى 
المستدام لها. وبالتالي، ال تظهر التغيرات في مخزون 

األسماك، سواًء كانت إيجابية أو سلبية، في أغلب 
األحيان إال بعد عقود من الزمان.

وهناك ثالثة سيناريوهات مستقبلية محتملة للمصائد 
السمكية في إمارة أبوظبي )تعتمد على ثالث استجابات 

أو إجراءات إدارية مختلفة(، نستعرضها فيما يلي:

السيناريو األول: استمرار الوضع الراهن
في حال استمرار المستويات الحالية من ضغوط الصيد 

)بخمسة أضعاف الحد المستدام( إلى جانب الضغوط 
األخرى، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة تدهور 

حالة المخزون السمكي خالل السنوات الخمسة القادمة 
مع احتمال انهياره في نهاية المطاف، مع ما لذلك من 

آثار اجتماعية واقتصادية سلبية.

السيناريو الثاني: تنفيذ بعض إجراءات إدارة المصائد 
السمكية، ولكن ليس بالقدر الكافي لتقليل ضغوط 

الصيد للوصول إلى معدل االستغالل المستدام
في حال تنفيذ خطة إلدارة المصائد السمكية، ال تقلل 

من ضغوط الصيد بما يعادل مستوى اإلفراط في 
االستغالل في عام 2015 )بمعنى، تقليل ضغوط 

الصيد خمس مرات، وهو ما يعادل معدل االستغالل 
المفرط الحالي(، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى 

استمرار اإلفراط الشديد في استغالل المصائد السمكية 
مع تدهور الحالة خالل فترة زمنية أطول )10 سنوات( 

واحتمال االنهيار في نهاية المطاف، مع ما لذلك من آثار 
اجتماعية واقتصادية سلبية.

السيناريو الثالث: تنفيذ خطة إلدارة المصائد السمكية 
تهدف بشكل واضح لتقليل ضغوط الصيد بما يعادل 
المستوى الحالي من االستغالل المفرط )والذي يبلغ 
خمسة أضعاف المستوى المستدام وفقًا ألرقام عام 

.)2015

في حالة تقليل ضغوط الصيد )باستخدام مجموعة 
متنوعة من تدابير إدارة المصائد السمكية( بمقدار ال يقل 

عن مستوى اإلفراط في االستغالل، فمن المحتمل 
أن تتعافى المصائد السمكية، وأن يتم الوصول إلى 

مصائد سمكية مستدامة بحلول عام 2030.
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9.5 التطلعات المستقبلية 

تصل أعداد أسماك 
الهامور التي تعتبر رمزًا 
في اإلمارة إلى 4.7 % 
فقط من الكتلة األحيائية 

األصلية لهذا النوع

المصائد السمكية


