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مؤتمر األطراف ف التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوج
الجتماع الثالث عش
كانكون ،المكسيك 17-4 ،ديسمب/كانون األول 2016
البند  19من جدول األعمال
مقرر معتمد من مؤتمر األطراف ف اتفاقية التنوع البيولوج
المقرر - 27/13

اإلبالغ الوطن

إن مؤتمر األطراف
يعتمد المبادئ التوجيهية ،بما ف ذلك نماذج اإلبالغ للتقرير الوطن السادس؛
-1
يطلب إىل األمي التنفيذي الضطالع بما يل:
-2
إتاحة المبادئ التوجيهية ،بما ف ذلك نماذج اإلبالغ للتقرير الوطن السادس لألطراف باللغات الرسمية
(أ)
الست لألمم المتحدة ف موعد أقصاه  31مارس/آذار  ،2017بما ف ذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة
لالتفاقية واألداة الطوعية لإلبالغ عل ر
اإلنبنت؛
مواصلة تطوير األداة الطوعية لإلبالغ عل ر
اإلنبنت بهدف مواءمتها تماما مع نماذج اإلبالغ للتقرير الوطن
(ب)
/
السادس ،ف موعد أقصاه  31مارس آذار 2017؛
وضع الصيغة النهائية للدليل المرجع للتقرير الوطن السادس ،مع مراعاة جملة أمور من بينها العنارص
(ج)
ر
المشبكة ،والمؤشات وغبها من المعلومات ذات الصلة ر
الن تقدمها
األخرى ذات الصلة ،واإلرشادات بشأن مصادر البيانات
أمانات التفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوج وفريق التصال المعن بالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج ،وأن
يتيحها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية وغبها من الوسائل؛
يشجع األطراف عل تقديم تقريرها الوطن السادس بحلول  31ديسمب/كانون األول  ،2018مع مراعاة
-3
التحضبات لإلصدار الخامس من نشة التوقعات العالمية للتنوع البيولوج ،ويشجع األطراف عل تقديم عنارص تقريرها
الوطن السادس فور النتهاء منها ،حسب القتضاء ،من خالل أداة اإلبالغ عل ر
اإلنبنت؛
يطلب إىل مرفق البيئة العالمية توفب التمويل الكاف إلعداد التقرير الوطن السادس ف الوقت المناسب
-4
وبطريقة شيعة إىل البلدان النامية ،ول سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغبة النامية ،وكذلك األطراف ر
الن تمر
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إىل تقديم ،بما ف ذلك من خالل الشاكة
-5
المعنية بمؤشات التنوع البيولوج وشبكة رصد التنوع البيولوج التابعة للفريق المعن برصد األرض ،إن أمكن ،الدعم
للبلدان النامية ف إعداد تقاريرها الوطنية السادسة ،ول سيما فيما يتعلق بإعداد المؤشات واستخدام البيانات السليمة علميا
لإلبالغ وتقييم التقدم المحرز ف تحقيق األهداف الوطنية؛
يطلب إىل األمي التنفيذي أن ينظم ،رهنا بتوافر الموارد ،وف الحالت الممكنة والمناسبة ،بالتعاون مع
-6
الشكاء المعنيي والعمليات ذات الصلة ،أنشطة بناء القدرات ،مثل حلقات العمل اإلقليمية ،لدعم البلدان النامية ،ول سيما
أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغبة النامية ،وكذلك األطراف ر
الن تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،إلعداد تقاريرها
الوطنية السادسة ،بما ف ذلك استخدام األداة الطوعية لإلبالغ عل ر
اإلنبنت؛
يدعو األطراف إىل تيسب ،حسب القتضاء ،المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات
-7
المحلية وأصحاب المصلحة المعنيي ،بما ف ذلك نقاط التصال التابعة لالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوج
واتفاقيات ريو ،عند إعداد التقرير الوطن السادس إىل التأكد من أن التقارير الوطنية تعكس التنفيذ الوطن ،وزيادة المواءمات
والتنسيق ف اإلبالغ إىل التفاقية وبروتوكوليها وأوجه التآزر ف اإلبالغ بي التفاقيات ذات الصلة؛
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يطلب إىل األمي التنفيذي أن يضع ،بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف ،رهنا بتأييد لحق من مؤتمر
-8
األطراف العامل كاجتماع لألطراف ف بروتوكوىل قرطاجنة وناغويا ،ر
مقبحات لمواءمة اإلبالغ الوطن بموجب التفاقية
وبروتوكوليها ،واإلبالغ عن التقدم المحرز إىل الهيئة الفرعية للتنفيذ ف اجتماعها الثان ،مع األخذ بعي العتبار العنارص التالية:
دورات اإلبالغ المنسقة لالتفاقية ،وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا ،بمواعيد نهائية ر
مشبكة لتقديم
(أ)
التقارير بعد الجتماع الخامس عش لمؤتمر األطراف ف التفاقية ،والجتماع العاش لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف
ف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية والجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ف بروتوكول ناغويا
للحصول عل الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ،ف عام 2020؛
نهج ر
مشبك لشكل التقارير الوطنية ف إطار التفاقية وبروتوكوليها؛
(ب)
الدمج التدريج لتسهيالت اإلبالغ المتاحة ف آلية غرفة تبادل المعلومات ،وغرفة تبادل معلومات السالمة
(ج)
األحيائية وغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،بما ف ذلك حسابات موحدة للمستخدمي ،وبوابة واحدة
للوصول إىل التقارير لكل من الصكوك الثالثة ،وتوسيم وتصميم ر
مشبكي لجميع التقارير الوطنية ،ونظام موحد لتحليل وعرض
تقديمات التقارير الوطنية؛
ر
روابط مالئمة بي الخطط السباتيجية لالتفاقية وبروتوكوليها ف المستقبل بهدف تيسب المواءمة ف
(د)
اإلبالغ إىل التفاقية وبروتوكوليها؛
يطلب إىل األمي التنفيذي أن يستكشف ،رهنا بتوافر الموارد ،بالتعاون مع أمانات التفاقيات المتعلقة
-9
بالتنوع البيولوج واتفاقيات ريو ،والمركز العالم لرصد حفظ الطبيعة التابع لبنامج األمم المتحدة للبيئة ،خيارات لتعزيز أوجه
التآزر بشأن اإلبالغ الوطن بي هذه التفاقيات ،بما ف ذلك النظر ف الحتمالت التالية:
مجموعات موحدة من المؤشات ،حسب القتضاء؛
(أ)
ر
وحدات إبالغ موحدة بشأن القضايا المشبكة؛
(ب)
قابلية التشغيل البين إلدارة المعلومات ونظم اإلبالغ؛
(ج)
تنسيق األدوات لإلبالغ الوطن؛
(د)
يطلب أيضا إىل األمي التنفيذي أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز ف األنشطة المشار إليها ف الفقرة 9
-10
أعاله إىل الهيئة الفرعية للتنفيذ ف اجتماعها الثان.
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مرفق
المبادئ التوجيهية للتقرير الوطن السادس
أول -

مقدمة

ع ىلىلل األط ىلراف أن تق ىلىلدم بموج ىلىلب الم ىلىلادة  26م ىلىلن التفاقي ىلىلة تق ىلىلارير وطني ىلىلة إىل م ىلىلؤتمر األط ىلراف بش ىلىلأن الت ىلىلدابب المتخ ىلىلذة
-1
لتنفيىل ىل ىلىلذ التفاقيىل ىل ىلىلة ومىل ىل ىلىلدى فعاليتهىل ىل ىلىلا ف تحقيىل ىل ىلىلق أهىل ىل ىلىلداف التفاقيىل ىل ىلىلة .والتقىل ىل ىلىلارير الوطنيىل ىل ىلىلة السادسىل ىل ىلىلة واجبىل ىل ىلىلة التقىل ىل ىلىلديم بحلىل ىل ىلىلول 31
ُ
ديسمب/كانون األول  .2018ونظرا للوقت الالزم إلعداد التقرير الوطن والموافقة عليه وتقديمه ،تشجع األطىلراف عىلل البىلدء ف
إعداد تقريرها الوطن السادس قبل الموعد المحدد بوقت كاف.
وينىل ىلىلبع أن تقىل ىلىلدم التقىل ىلىلارير الوطنيىل ىلىلة السادسىل ىلىلة استعراضىل ىلىلا نهائيىل ىلىلا للتقىل ىلىلدم المحىل ىلىلرز ف تنفيىل ىلىلذ الخطىل ىلىلة السىل ىل رىلباتيجية للتنىل ىلىلوع
-2
البيولىلىلوج  2020-2011ونحىلىلو تحقيىلىلق أهىلىلداف أيتىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،بمىلىلا ف ذلىلىلك األهىلىلداف الوطنيىلىلة ذات الصىلىللة ،اسىلىلتنادا إىل
المعلوم ىلىلات بخص ىلىلوس تنفي ىلىلذ الس ىل رىلباتيجيات وخط ىلىلط العم ىلىلل الوطني ىلىلة للتنىل ىلىلوع البيول ىلىلوج واإلجىل ىلراءات األخىل ىلىلرى المتخ ىلىلذة لتنفيىل ىلىلذ
التفاقية .وينبع أن تقدم األطراف تحديثا للتطورات ر
الن حدثت منذ تقىلديم التقريىلر الىلوطن األخىلب .ويشىلمل ذلىلك معلومىلات عىلن
اإلج ىلراءات أو الجهىلىلود اإلضىلىلافية المضىلىلطلع بهىلىلا ،فضىلىلال عىلىلن التحىلىلديثات لإلج ىلراءات الجاريىلىلة أو الجهىلىلود المبذولىلىلة .وينىلىلبع أن يشىلىلمل
أيضا التغبات ف حالة التنوع البيولوج واتجاهاته وف الضغوط ر
الن يتعرض لها.
ُ
وتش ىلىلجع األطىل ىلراف ع ىلىلل إشاك أص ىلىلحاب المص ىلىللحة المعني ىلىلي ف إع ىلىلداد تقريره ىلىلا ال ىلىلوطن .وه ىلىلذا يش ىلىلمل نق ىلىلاط التص ىلىلال
-3
الوطنيىل ىلىلة لبوتوكىل ىلىلول قرطاجنىل ىلىلة للسىل ىلىلالمة األحيائيىل ىلىلة وبروتوكىل ىلىلول ناغويىل ىلىلا بشىل ىلىلأن الحصىل ىلىلول عىل ىلىلل المىل ىلىلوارد الجينيىل ىلىلة والتقاسىل ىلىلم العىل ىلىلادل
والمنصىل ىلىلف للمنىل ىلىلافع الناشىل ىلىلئة عىل ىلىلن اسىل ىلىلتخدامها ،فضىل ىلىلال عىل ىلىلن نقىل ىلىلاط التصىل ىلىلال الوطنيىل ىلىلة لالتفاقيىل ىلىلات المتعلقىل ىلىلة بىل ىلىلالتنوع البيولىل ىلىلوج،
واتفاقيات ريو والتفاقيات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة .كمىلا ينىلبع أن يش رىلبك ف إعىلداد التقريىلر الىلوطن ممثلىلو الشىلعوب
األصىلىللية والمجتمعىلىلات المحليىلىلة فضىلىلال عىلىلن ممىلىلثل القطاعىلىلات ذات الصىلىللة ،وقطىلىلاع األعمىلىلال التجاريىلىلة ،ومنظمىلىلات المجتمىلىلع المىلىلدن
والمنظمات غب الحكومية.
ثانيا -
-4

هيكل وشكل التقرير وتقديمه

يحتوي التقرير الوطن السادس عل سبعة أقسام:
(أ)

(ب)
األهداف الوطنية؛

معلومات عن األهداف المرغوب تحقيقها عل المستوى الوطن؛
ت ىلىلدابب التنفي ىلىلذ المتخ ىلىلذة وتقي ىلىليم فعاليته ىلىلا ،والعقب ىلىلات المرتبط ىلىلة به ىلىلا والحتياج ىلىلات العلمي ىلىلة والتقني ىلىلة لتحقي ىلىلق

(ج)

تقييم للتقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف وطن؛

(د)

وصف للمساهمة الوطنية ف تحقيق كل هدف من أهداف أيت العالمية للتنوع البيولوج؛
وصىلىلف للمسىلىلاهمة الوطنيىلىلة ف تحقيىلىلق أهىلىلداف السىل رىلباتيجية العالميىلىلة لحفىلىلظ النباتىلىلات (اسىلىلتكمال هىلىلذا القسىلىلم

(ﻫ)
اختياري)؛

معلوم ىلىلات إض ىلىلافية ع ىلىلن مس ىلىلاهمة الش ىلىلعوب األص ىلىللية والمجتمع ىلىلات المحلي ىلىلة ف تحقي ىلىلق أه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
(و)
البيولوج إن لم تكن واردة ف األقسام أعاله (تكملة هذا القسم اختيارية)؛
(ز)

تحديث المالمح القطرية للتنوع البيولوج.

ولتيسىلىلب إعىلىلداد التقريىلىلر الىلىلوطن السىلىلادس ،سىلىليكون كىلىلل قسىلىلم مىلىلن التقريىلىلر مصىلىلحوبا بنمىلىلوذج يحتىلىلوي عىلىلل أسىلىلئلة محىلىلددة
-5
ومجموعىلة مىلن اإلجابىلات المحتملىلىلة .وتتىلا أيضىلا مسىلىلاحة لتقىلديم معلومىلات شديىلة لزيىلىلادة دعىلم اإلجابىلات .وعىلىلالوة عىلل ذلىلك ،تتىلىلا
مسىلىلاحة لإلشىلىلارة إىل المواقىلىلع الشىلىلبكية ذات الصىلىللة ،أو وصىلىلالت الويىلىلب أو الوثىلىلائق الىل رىلن يمكىلىلن العثىلىلور فيهىلىلا عىلىلل معلومىلىلات إضىلىلافية
ذات الصلة ،مما يلع الحاجة إىل إدراج هذه المعلومات مباشة ف التقرير الوطن.
وق ىلىلد أع ىلىلد دلي ىلىلل م ىلىلرجع لت ىلىلوفب مزي ىلىلد م ىلىلن اإلرش ىلىلادات والتفس ىلىلبات بش ىلىلأن اس ىلىلتخدام المب ىلىلادئ التوجيهي ىلىلة ويحت ىلىلوي ع ىلىلل
-6
توجيهات إىل مصادر المعلومات المحتملة إلعداد التقرير الوطن السادس1.
اإلنبنىلت .ويمكىلن الوصىلول إىل أداة اإلبىلالغ عىلل ر
ولتيسب إعداد التقرير الىلوطن السىلادس ،دأعىلدت أداة إبىلالغ عىلل ر
اإلنبنىلت
-7
عىلىلب العنىلىلوان التىلىلاىل  .https://chm.cbd.int/وتسىلىلمح هىلىلذه األداة لمسىلىلتخدمي متعىلىلددين معينىلىلي عىلىلل الصىلىلعيد الىلىلوطن بصىلىلياغة
عنىلىلارص للتقريىلىلر الىلىلوطن واعىلىلدادها لالسىلىلتعراض ،والموافقىلىلة الداخليىلىلة والتقىلىلديم الرسىلىلم .كمىلىلا أنهىلىلا تسىلىلمح بتقىلىلديم أج ىلزاء مىلىلن التقريىلىلر
الىلىلوطن بعىلىلد النتهىلىلاء مىلىلن إعىلىلدادها أو تقىلىلديم التقريىلىلر الكامىلىلل بعىلىلد اسىلىلتكمال جميىلىلع األقسىلىلام .وبالنسىلىلبة لألط ىلراف الىل رىلن لىلىلديها إمكانيىلىلة
وص ىلىلول مح ىلىلدود إىل ر
اإلنبن ىلىلت أو ال ىل رىلن تفض ىلىلل تق ىلىلديم تقاريره ىلىلا الوطني ىلىلة ف ش ىلىلكل وثيق ىلىلة ،س ىلىلتتا نس ىلىلخة م ىلىلن نم ىلىلاذج اإلب ىلىلالغ يمك ىلىلن
1

الدليل المرجعي متاح على الموقع.https://www.cbd.int/nr6/resource-manual :

CBD/COP/DEC/XIII/27
Page 4

ُ
الوصول إليها بدون ر
إنبنت .واذا قىلدم التقريىلر الىلوطن ف شىلكل وثيقىلة ،ينىلبع أن يكىلون مصىلحوبا برسىلالة رسىلمية مىلن نقطىلة التصىلال
الوطني ىلىلة أو مسىل ىلىلؤول حك ىلىلوم كبىل ىلىلب يت ىلىلوىل المسىل ىلىلؤولية ع ىلىلن تنفي ىلىلذ التفاقي ىلىلة .ويمك ىلىلن لألطىل ىلراف الىل ىل رىلن ل تس ىلىلتخدم أداة اإلبىل ىلىلالغ عىل ىلىلل
ر
اإلنبن ىل ىل ىلىلت إرس ىل ىل ىلىلال تقريره ىل ىل ىلىلا ال ىل ىل ىلىلوطن الس ىل ىل ىلىلادس ع ىل ىل ىلىلل العن ىل ىل ىلىلوان الرئيتىل ىل ىل ىل للبي ىل ىل ىلىلد اإلل ىل ىل ىل رىلبون ألمان ىل ىل ىلىلة اتفاقي ىل ىل ىلىلة التن ىل ىل ىلىلوع البيول ىل ىل ىلىلوج
(.(secretariat@cbd.int
ثالثا-

نماذج التقرير الوطن السادس

القسم األول :معلومات عن األهداف المرغوب تحقيقها عل المستوى الوطن
إذا ك ىلىلان بل ىلىلدك ق ىلىلد وض ىلىلع و/أو اعتم ىلىلد أه ىلىلدافا وطني ىلىلة أو ر
البام ىلىلات مكافئ ىلىلة متعلق ىلىلة بالخط ىلىلة الس ىل رىلباتيجية للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج -2011
 ،2020ي ىلىلرج اس ىلىلتخدام النم ىلىلوذج الت ىلىلاىل لوص ىلىلفها .وي ىلىلرج م ىلىللء ه ىلىلذا النم ىلىلوذج لك ىلىلل م ىلىلن األه ىلىلداف الوطني ىلىلة لبل ىلىلدك .وس ىلىليتم رب ىلىلط
األهداف الوطنية ر
الن تم إدخالها ف هذا القسم بالقسم الثالىلث ح رىلن يمكىلن تقيىليم التقىلدم المحىلرز ف تنفيىلذها .واذا لىلم يكىلن بلىلدك
ر
ق ىلىلد وض ىلىلع أو اعتم ىلىلد أي ه ىلىلدف وط ىلىلن متعل ىلىلق بالخط ىلىلة الس ىلىلباتيجية للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج  ،2020-2011ي ىلىلرج اإلش ىلىلارة إىل ذل ىلىلك ف
اإلطار األول والنتقال إىل القسم الثان.

أول -معلومات عن األهداف المرغوب تحقيقها عل المستوى الوطن
اعتمد بلدي أهدافا وطنيىلة للتنىلوع البيولىلوج أو ر
البامىلات مكافئىلة بمىلا يتمىلاى مىلع الخطىلة الس رىلباتيجية للتنىلوع البيولىلوج
 2020-2011وأهداف أيت.
أو
ل ىلم يعتم ىلىلد بل ىلىلدي أه ىلىلدافا وطني ىلىلة للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج .وه ىلىلو يبل ىلىلف ع ىلىلن التق ىلىلدم المح ىلىلرز باس ىلىلتخدام أه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولىلىلوج كمرجىلىلع( .انتقىلىلل إىل القسىلىلم الثىلىلان .وف القسىلىلم الثالىلىلث ،ينىلىلبع اسىلىلتخدام أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ألغ ىلراض هىلىلذا
التقرير باعتبارها أهدافا وطنية وينبع تقييم التقدم نحو تحقيقها ف السياق الوطن).
الهدف الوطن :1
بحلول عام  ،2021يتم تنفيذ برامج للتوعية تستهدف جميع سىلكان الدولىلة عىلل أن يكىلون  ٪75عىلل األقىلل مىلن مىلواطن الدولىلة
عل علم بقيم التنوع البيولوج ،وحمايته ،واستخداماته المستدامة.

ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
رف ىلىلع مس ىلىلتويات ال ىلىلوف ل ىلىلدى كاف ىلىلة فئ ىلىلات المجتم ىلىلع بش ىلىلأن التن ىلىلوع البيول ىلىلوج وأهميت ىلىله ،وادم ىلىلاج مف ىلىلاهيم التن ىلىلوع البيول ىلىلوج ف كاف ىلىلة
قطاعات ومجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة.
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
تىلىلم وضىلىلع الهىلىلدف الىلىلوطن األول بمىلىلا ينسىلىلجم مىلىلع ر يىلىلة المىلىلارات  2021والغايىلىلات السىل رىلباتيجية ألهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج
وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :2
بحلول عام  ،2021يكون قد تم دمج قيم التنوع البيولوج ف عمليات التخطيط وصنع القرار
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
الشىلىلاكة م ىلىلع القط ىلىلاع الحك ىلىلوم
ىل
دم ىلىلج مف ىلىلاهيم التن ىلىلوع البيول ىلىلوج ف تنفي ىلىلذ السياس ىلىلات والس ىل رىلباتيجيات الوطني ىلىلة ،وتعزي ىلىلز ودع ىلىلم
والخاس ،إضافة إىل ادماج اعتبارات التنوع البيولوج ف المبادرات الخاصة باإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
تىلىلم وضىلىلع الهىلىلدف الىلىلوطن الثىلىلان بمىلىلا ينسىلىلجم مىلىلع ر يىلىلة المىلىلارات  2021والغايىلىلات السىل رىلباتيجية ألهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج
وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :3
ً
بحلول عام  ،2021يتم إلغاء الحوافز ،بما فيها اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوج ،أو تزال تدريجيا أو تعدل ويتم وضع وتطبيق
حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوج واستخدامه المستدام ،مع مراعاة اآلثار الجتماعية والقتصادية والثقافية.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
دعم ومراجعة وتطوير آليات لحوافز ر
مشبكة /متكاملة بي الجهات الوطنية والمحلية لتشجيع الممارسات المستدامة لألراض
والمياه العذبة والبحرية ر
والن تعزز حفظ التنوع البيولوج.
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
تىلم وضىلع الهىلدف الىلوطن الثالىلث بمىلا ينسىلجم مىلع ر يىلة المىلارات  2021والغايىلات الس رىلباتيجية ألهىلداف أيتىل للتنىلوع البيولىلىلوج
وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :4
بحل ىلىلول ع ىلىلام  ،2021ي ىلىلتم زي ىلىلادة ع ىلىلدد المؤسس ىلىلات الحكومي ىلىلة وغ ىلىلب الحكومي ىلىلة ال ىل رىلن اعتم ىلىلدت ت ىلىلدابب وخط ىلىلط لتحقي ىلىلق اإلنت ىلىلاج
والستهالك المستدام ،للحد من التأثب عل التنوع البيولوج ف الدولة.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
دعىلىلم األنشىلىلطة الىل رىلن تسىلىلاهم ف رفىلىلع الىلىلوف لىلىلدى القطىلىلاع الخىلىلاس والمجتمعىلىلات فيمىلىلا يخىلىلص طىلىلرق تقليىلىلل أو تفىلىلادي آثىلىلار األنشىلىلطة
بشىلية عىلىلل التنىلىلوع البيول ىلىلوج ،وتشىلىلجيع المشىلىلاركة المجتمعي ىلىلة ف مبىلىلادرات عمليىلىلة تسىلىلاعد ع ىلىلل تحقيىلىلق إدارة مسىلىلتدامة للتن ىلىلوع
ال ىل
البيولىلىلوج .باإلضىلىلافة إىل دمىلىلج مفىلىلاهيم التنىلىلوع البيولىلىلوج ف أنظمىلىلة اإلدارة البيئيىلىلة للصىلىلناعة ،وف معىلىلايب األداء ،واألداة اإلرشىلىلادية
والسياسات البيئية والممارسات بمساعدة الجهات الحكومية.
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
تىلم وضىلىلع الهىلىلدف الىلىلوطن الرابىلع بمىلىلا ينسىلىلجم مىلىلع ر يىلة المىلىلارات  2021والغايىلىلات السىل رىلباتيجية ألهىلداف أيتىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج
وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :5
بحلىلىلول عىلىلام  2021يكىلىلون قىلىلد تىلىلم تقيىلىليم ومراقبىلىلة حالىلىلة واتجىلىلاه عنىلىلارص التنىلىلوع البيولىلىلوج الرئيسىلىلية بالدولىلىلة وربطهىلىلا بعمليىلىلة صىلىلنع
القرار.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
تقوية القاعدة المعرفية وبناء القدرات من أجل صون وادارة التنوع البيولوج
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
ر
السباتيجية ألهداف أيت للتنىلوع البيولىلوج
تم وضع الهدف الوطن الخامس بما ينسجم مع ر ية المارات  2021والغايات
وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :6
بحلول عام  ،2021يكون قد تم دمج قيم التنوع البيولوج ف عمليات التخطيط وصنع القرار
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
تقويىل ىلىلة القاعىل ىلىلدة المعرفيىل ىلىلة وبنىل ىلىلاء القىل ىلىلدرات مىل ىلىلن أجىل ىلىلل صىل ىلىلون وادارة التنىل ىلىلوع البيولىل ىلىلوج مىل ىلىلن خىل ىلىلالل ح ىل ىل الممارسىل ىلىلات والمعىل ىلىلارف
والبتكارات التقليدية ذات الصلة بالحفظ والستخدام المستدام للتنوع البيولوج ف الدولة ،ومراجعة السياسىلات والتشىليعات
الوطني ىلىلة وض ىلىلمان مراعاته ىلىلا للممارس ىلىلات والمع ىلىلارف والبتك ىلىلارات التقليدي ىلىلة ذات الص ىلىللة ب ىلىلالحفظ والس ىلىلتخدام المس ىلىلتدام للتن ىلىلوع
البيولوج.
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
تم وضع الهدف الوطن السادس بما ينسجم مع ر يىلة المىلارات  2021والغايىلات الس رىلباتيجية ألهىلداف أيتىل للتنىلوع البيولىلوج
وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :7
بحلول عام  ،2021تصنف دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن أفضل  10دول ف المىلؤش الفىلرف المتعلىلق بىلالتنوع البيولىلوج
ضمن مؤش األداء البين.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
تحسىلي حالىلة التنىلوع البيولىلوج عىلىلن طريىلق حمايىلة الموائىلل واألنىلىلواع والتنىلوع الىلور ران وتأهيىلل األنظمىلىلة البيئيىلة المتىلدهورة مىلن خىلىلالل
توثيىلىلق الممارس ىلىلات ومع ىلىلايب األداء بشىلىلأن أ ك ىل رىلب التقني ىلىلات فعاليىلىلة ف إدارة التن ىلىلوع البيول ىلىلوج ،والقيىلىلام ب ىلىلالتقييم والتحس ىلىلي المس ىلىلتمر
لتلك التقنيات وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات.
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
تىلىلم وضىلىلع الهىلىلدف الىلىلوطن السىلىلابع بمىلىلا ينسىلىلجم مىلىلع ر يىلىلة المىلىلارات  2021والغايىلىلات السىل رىلباتيجية ألهىلىلداف أيتىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج
وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :8
بحلىلىلول عىلىلام  ،2021يىلىلتم حفىلىلظ  ٪12مىلىلن المنىلىلاطق األرضىلىلية ومنىلىلاطق الميىلىلاه الداخليىلىلة ،و٪14مىلىلن المنىلىلاطق السىلىلاحلية والبحريىلىلة،
مىلىلن خىلىلالل ،شىلىلبكة ممثلىلىلة للىلىلنظم اإليكولوجيىلىلة مىلىلن المنىلىلاطق المحميىلىلة وذات إدارة ا
فعالىلىلة ،مىلىلع األخىلىلذ ف العتبىلىلار ،حسىلىلب القتضىلىلاء،
ربط المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوج وخدمات النظام اإليكولوج.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
تحسىلي حالىلة التنىلوع البيولىلوج عىلىلن طريىلق حمايىلة الموائىلل واألنىلىلواع والتنىلوع الىلور ران وتأهيىلل األنظمىلىلة البيئيىلة المتىلدهورة مىلن خىلىلالل
الهامة للتنوع البيولوج ،وانشاء
مسح وتقييم شامل للتنوع البيولوج ف الدولة وذلك لتحديد الموائل الحساسة والنظم البيئية ً
محميىلىلات طبيعيىلىلة جديىلىلدة لحفىلىلظ التنىلىلوع البيولىلىلوج ومىلىلن بينهىلىلا محميىلىلات للبيئىلىلات غىلىلب الممثلىلىلة حاليىلىلا ضىلىلمن المحميىلىلات المعلنىلىلة أو
البيئات ر
الن ه ف خطر كبب من أن تفقد بشكل نهان أو تعان التدهور وتحديث وتطىلوير التشىليعات ذات العالقىلة بالمحميىلات
الطبيعية ،تحدد فيها آليات إنشاء وادارة هذه المناطق المحمية.
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
تىلىلم وضىلىلع الهىلىلدف الىلىلوطن الثىلىلامن بمىلىلا ينسىلىلجم مىلىلع ر يىلىلة المىلىلارات  2021والغايىلىلات السىل رىلباتيجية ألهىلىلداف أيتىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج
وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :9
ً
بحلول عام  ،2021يتم تطوير وتنفيذ برامج لتحسي حالة الصون ر
ألكب األنواع تهديدا بالنقراض.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
تحسىلىلي حالىلىلة التنىلىلوع البيولىلىلوج عىلىلن طريىلىلق حمايىلىلة الموائىلىلل واألنىلىلواع والتنىلىلوع الىلىلور ران وتأهيىلىلل األنظمىلىلة البيئيىلىلة المتىلىلدهورة ،وتطىلىلوير
وزيادة البامج الخاصة باستعادة األنواع وتحت األنواع المهددة لتحقيق تمثيل كاف لتلك األنواع ف الموائل والنظم البيئة الهامة
للتنوع البيولوج.
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
تىلىلم وضىلىلع الهىلىلدف الىلىلوطن التاسىلىلع بمىلىلا ينسىلىلجم مىلىلع ر يىلىلة المىلىلارات  2021والغايىلىلات السىل رىلباتيجية ألهىلىلداف أيتىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج
وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :10
بحلول عام  ،2021يتم خفض معدل فقدان الموائل الطبيعية ،بما ف ذلك الموائل الحرجة ،بنسبة .٪25
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
تحسي حالة التنوع البيولوج عن طريق حماية الموائل واألنواع والتنوع الور ران وتأهيل األنظمة البيئية المتدهورة
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
تىلىلم وضىلىلع الهىلىلدف الىلىلوطن العىلىلاش بمىلىلا ينسىلىلجم مىلىلع ر يىلىلة المىلىلارات  2021والغايىلىلات السىل رىلباتيجية ألهىلىلداف أيتىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج
وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :11
بحل ىلىلول ع ىلىلام  ،2021ي ىلىلتم تحس ىلىلي مس ىلىلاهمة األنظم ىلىلة اإليكولوجي ىلىلة ف مخ ىلىلزون ال رب ىلىلون ع ىلىلن طري ىلىلق حماي ىلىلة والب ىلىلدء بإع ىلىلادة تأهي ىلىلل
الموائل المتدهورة ،مما يساعد ف تخفيف آثار تغب المناخ والتصحر.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
تحسي حالة التنوع البيولوج عن طريق حماية الموائل واألنواع والتنوع الور ران وتأهيل األنظمة البيئية المتدهورة
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
عش ىل بم ىلىلا ينس ىلىلجم م ىلىلع ر ي ىلىلة الم ىلىلارات  2021والغاي ىلىلات الس ىل رىلباتيجية أله ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
ىل
ت ىلىلم وض ىلىلع اله ىلىلدف ال ىلىلوطن الح ىلىلادي
البيولوج وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :12
بحلول عام  ،2021تنفذ خطط اعاده تأهيل النظم اإليكولوجية المتدهورة ر
الن توفر خدمات أساسية.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
تحسىلىلي حالىلىلة التنىلىلوع البيولىلىلوج عىلىلن طريىلىلق حمايىلىلة الموائىلىلل واألنىلىلواع والتنىلىلوع الىلىلور ران وتأهيىلىلل األنظمىلىلة البيئيىلىلة المتىلىلدهورة وتعزيىلىلز
اإلنتاجية البيولوجية وتحسي وظائف خدمات النظم اإليكولوجية وتأسيس نظام لالستخدام المستدام للموارد البيولوجية.
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
تم وضع الهدف الوطن الثان عش بما ينسجم مع ر ية المارات  2021والغايات ال ر
سباتيجية ألهداف أيت للتنوع البيولوج
وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :13
بحلول عام  ،2021يتم حفظ وحماية الموارد الوراثية الهامة ف الدولة.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
تحسي حالة التنوع البيولوج عن طريق حماية الموائل واألنواع والتنوع الور ران وتأهيل األنظمة البيئية المتدهورة
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

CBD/COP/DEC/XIII/27
Page 17
أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
عش ىل بم ىلىلا ينس ىلىلجم م ىلىلع ر ي ىلىلة الم ىلىلارات  2021والغاي ىلىلات الس ىل رىلباتيجية أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع
ىل
ت ىلىلم وض ىلىلع اله ىلىلدف ال ىلىلوطن الثال ىلىلث
البيولوج وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :14
بحلول عام  ،2021تدار الموارد البحرية الحية الهامة والمعرضة لالستباف بشكل مستدام.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
خفض الضغوط عل البيئات البحرية والبية
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
عش ىل بم ىلىلا ينس ىلىلجم م ىلىلع ر ي ىلىلة الم ىلىلارات  2021والغاي ىلىلات الس ىل رىلباتيجية أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع
ىل
ت ىلىلم وض ىلىلع الهىل ىلدف ال ىلىلوطن الراب ىلىلع
البيولوج وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :15
بحلول عام  ،2021تدار بشكل مستدام األراض الحكومية والخاصة ،المستغلة بغرض الزراعة وتربية األحياء المائية والغابات،
لضمان صون التنوع البيولوج.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
خفض الضغوط عل البيئات البحرية والبية
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
عش ىل بم ىلىلا ينس ىلىلجم م ىلىلع ر ي ىلىلة الم ىلىلارات  2021والغاي ىلىلات الس ىل رىلباتيجية أله ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
ىل
ت ىلىلم وض ىلىلع اله ىلىلدف ال ىلىلوطن الخ ىلىلامس
البيولوج وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :16
بحل ىلىلول ع ىلىلام  ،2021يخف ىلىلض التل ىلىلول م ىلىلن المص ىلىلادر المختلف ىلىلة إىل مس ىلىلتويات ل ت
والتنوع البيولوج.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
خفض الضغوط عل البيئات البحرية والبية
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

ىل ىل بوظ ىلىلائف األنظم ىلىلة اإليكولوجي ىلىلة الحساس ىلىلة
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
عش ىل بم ىلىلا ينس ىلىلجم م ىلىلع ر ي ىلىلة الم ىلىلارات  2021والغاي ىلىلات الس ىل رىلباتيجية أله ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
ىل
ت ىلىلم وض ىلىلع اله ىلىلدف ال ىلىلوطن الس ىلىلادس
البيولوج وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :17
بحلىلىلول عىلىلام  ،2021يىلىلتم تحدي ىلىلد جميىلىلع األنىلىلواع الدخيلىلىلة واألن ىلواع الغازيىلىلة ومسىلىلاراتها ووضىلىلع وتنفي ىلىلذ خطىلىلط إدارة للسىلىليطرة ع ىلىلل
األنواع ذات األولوية
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
خفض الضغوط عل البيئات البحرية والبية
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
عش ىل بم ىلىلا ينس ىلىلجم م ىلىلع ر ي ىلىلة الم ىلىلارات  2021والغاي ىلىلات الس ىل رىلباتيجية أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع
ىل
ت ىلىلم وض ىلىلع اله ىلىلدف ال ىلىلوطن الس ىلىلابع
البيولوج وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :18
البشىلية ع ىلىلل ال ىلىلنظم اإليكولوجي ىلىلة
ىل
بحل ىلىلول ع ىلىلام  ،2018ي ىلىلتم وض ىلىلع خط ىلىلط العم ىلىلل والب ىلىلدء ف تنفي ىلىلذها لخف ىلىلض ت ىلىلأثبات النش ىلىلطة
البحرية الحساسة وتحسي مقاومتها لتأثبات تغب المناخ.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
خفض الضغوط عل البيئات البحرية والبية
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
عش ىل بم ىلىلا ينس ىلىلجم م ىلىلع ر ي ىلىلة الم ىلىلارات  2021والغاي ىلىلات الس ىل رىلباتيجية أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع
ىل
ت ىلىلم وض ىلىلع اله ىلىلدف ال ىلىلوطن الث ىلىلامن
البيولوج وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :19
بحلىلىلول عىلىلام  2016تكىلىلون اسىل رىلباتيجية التنىلىلوع البيولىلىلوج قىلىلد اعتمىلىلدت مىلىلن قبىلىلل الحكومىلىلة التحاديىلىلة وبىلىلدأ تنفيىلىلذ برامجهىلىلا عىلىلل كافىلىلة
المستويات ف الدولة.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
تعزيز التعاون والتنسيق عل المستوى المحل ف المجالت ذات الصلة بالتنوع البيولوج.
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
عش ىل بم ىلىلا ينس ىلىلجم م ىلىلع ر ي ىلىلة الم ىلىلارات  2021والغاي ىلىلات الس ىل رىلباتيجية أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع
ىل
ت ىلىلم وض ىلىلع اله ىلىلدف ال ىلىلوطن التاس ىلىلع
البيولوج وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :20
والبشىلية والتقنيىلىلة الكافيىلىلة للتنفيىلىلذ ا
الفعىلىلال لالسىل رىلباتيجية الوطنيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج
ىل
بحلىلىلول عىلىلام  ،2016تخصىلىلص المىلىلوارد الماليىلىلة
للدولة عل المستويي التحادي والمحل
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
تعزيز التعاون والتنسيق عل المستوى المحل واإلقليم والدوىل ف المجالت ذات الصلة بالتنوع البيولوج.
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
تم وضع الهدف الوطن العشين بما ينسجم مىلع ر يىلة المىلارات  2021والغايىلات الس رىلباتيجية ألهىلداف أيتىل للتنىلوع البيولىلوج
وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

الهدف الوطن :21
بحلول عام  ،2021يتم تنفيذ التفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوج بشكل ا
فعال ومتسق.
ر
المنطق للهدف الوطن
المبر
تعزيز التعاون والتنسيق عل المستوى المحل واإلقليم والدوىل ف المجالت ذات الصلة بالتنوع البيولوج.
مستوى التطبيق (يرج تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليم/متعدد األطراف – يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطن/اتحادي

دون وطن– يرج اإلشارة إىل المنطقة المعنية >إدخال النص<
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أهمي ىلىلة األه ىلىلداف الوطني ىلىلة بالنس ىلىلبة أله ىلىلداف أيتىل ىل للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج (ال ىلىلروابط ب ىلىلي األه ىلىلداف الوطني ىلىلة وأه ىلىلداف أيت ىل للتن ىلىلوع
البيولوج)
وعشىلين بمىلىلا ينسىلىلجم مىلىلع ر يىلىلة المىلىلارات  2021والغايىلىلات السىل رىلباتيجية ألهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع
ىل
تىلىلم وضىلىلع الهىلىلدف الىلىلوطن الواحىلىلد
البيولوج وأهداف التنمية المستدامة والتفاقيات األخرى ذات العالقة وفقا لألولويات الوطنية
أهداف أيت للتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق
به الهدف الوطن كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غب مبي أدناه))
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أهداف أيت للتنوع البيولوج األخرى ذات الصلة (يرج اختيار هدف واحد أو ر
أكب من أهداف أيت للتنوع البيولوج يتعلق به
الهدف الوطن بشكل غب مباش).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

أو
الهىلىلدف الىلىلوطن ل يقابلىلىله أي مىلىلن أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ول يتعلىلىلق بىلىلأجزاء أخىلىلرى مىلىلن الخطىلىلة السىل رىلباتيجية للتنىلىلوع
البيولوج – يرج التوضيح
>إدخال النص<

المعلومات األخرى ذات الصلة (يرج استخدام هذا الحقل لتقديم أي معلومات أخىلرى ذات صىللة ،مثىلل عمليىلة وضىلع واعتمىلاد
ر
السباتيجيات والخطط ر
الن أدرج فيها هذا الهدف الوطن).
األهداف الوطنية ،وأصحاب المصلحة المشاركي ف العملية ،أو
ت ىلىلم إدراج ه ىلىلذه األه ىلىلداف الوطني ىلىلة ض ىلىلمن الس ىل رىلباتيجية الوطني ىلىلة للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج ،وال ىل رىلن ت ىلىلم تطويره ىلىلا بالتع ىلىلاون م ىلىلع الس ىلىللطات
ر
السباتيجية الوطنية للتنوع البيولوج بعىلدة مراحىلل ابتىلداء
المختصة وكافة الجهات ذات العالقة ف الدولة ،مرت عملية تطوير
م ىلىلن تش ىلىلكيل فري ىلىلق إع ىلىلداد مس ىلىلودة الس ىل رىلباتيجية ف وزارة التغ ىلىلب المن ىلىلاج والبيئ ىلىلة ب ىلىلدعم ف ىلىلن م ىلىلن برن ىلىلامج األم ىلىلم المتح ىلىلدة للبيئ ىلىلة
(المكتىلىلب اإلقلىلىليم لغىلىلرب آسىلىليا)  ،وبعىلىلدها تىلىلم ح ىل ىل وجمىلىلع البيانىلىلات والوثىلىلائق ذات الصىلىللة ومراجعتهىلىلا ،وعقىلىلد ثىلىلالل ور عمىلىلل
تفاعليىلىلة مىلىلع الىلىلوزارات التحاديىلىلة والسىلىللطات المختصىلىلة ف البيئىلىلة والقطىلىلاع الخىلىلاس وجمعيىلىلات النفىلىلع العىلىلام والجامعىلىلات والمراكىلىلز
البحثية والعلمية والمنظمات الدولية واإلقليمية.
تم خالل ور العمل ح المعلومات والبيانات ذات الصلة بالتنوع البيولوج ف الدولة والشكاء المعنيي بالتنوع البيولوج،
وتحليىلىلل مىلىلواطن القىلىلوة والضىلىلعف والفىلىلرس والتهديىلىلدات ()SWOTالىل رىلن تواجىلىله تنفيىلىلذ السىل رىلباتيجية ،ومىلىلن ثىل ًىلم تطىلىلوير الموجهىلىلات
واألهىلداف والىلبامج ومىلؤشات األداء ،حيىلث قىلىلام المشىلاركون بتطىلوير مجموعىلة مىلن األهىلىلداف الوطنيىلة اعتمىلادا عىلل األهىلداف الىل رىلن
ر
وضعتها اتفاقية التنوع البيولوج ر
المقبحة.
للفبة ( )2020-2011ومناقشة المسودة وخطط العمل
ال مواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يرج استخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل المواقىلع الشىلبكية أو وصىلالت
الويب أو الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن الحصول فيها عل معلومات إضافية تتعلق بهذا الهدف الوطن).
ر
السباتيجية الوطنية للتنوع البيولوج
موقع وزارة التغب المناج والبيئة /التنوع البيولوج
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القسم الثان :تدابب التنفيذ المتخذة وتقييم فعاليتها ،والعقبات المرتبطة بها ،والحتياجات العلمية والتقنية لتحقيق األهداف الوطنية
الن اتخذها بلدك لتنفيذ ر
باستخدام النموذج أدناه ،يرج اإلبالغ عن التدابب الرئيسية ر
اسباتيجيتها وخطة عملها الوطنية للتنوع البيولوج.
ويرج أيضا تقديم تقييم لمدى فعالية هذه التدابب .وينبع تكرار النموذج لكل تدبب مبلف عنه.

ثانيا -تدابب التنفيذ المتخذة وتقييم فعاليتها ،والعقبات المرتبطة بها ،والحتياجات العلمية والتقنية لتحقيق األهداف الوطنية
ر
السباتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوج ف بلدك.
صف التدابب المتخذة للمساهمة ف تنفيذ
ر
السباتيجية الوطنية للتنوع البيولوج ومتابعة ورصد تنفيذ أهدافها ،وذلك عن طريىلق متابعىلة
كلفت اللجنة العليا للتنسيق البين باعتماد
اعمال اللجنة الوطنية للتنوع البيولوج ر
الن مىلن ضىلمن مهامهىلا الحىلرس عىلل تنفيىلذ األهىلداف الوطنيىلة والدوليىلة المتعلقىلة بىلالتنوع البيولىلوج
وذلك من خالل التنسيق الفعال بي السلطات البيئية المختصة ف الدولة.
ومىلن ثىلم تىلم إنشىلىلاء مجلىلس اإلمىلارات للتغىلىلب المنىلاج والبيئىلة ،الىلىلذي يضىلم متخىلذي القىلرار مىلن السىللطات المختصىلىلة بالدولىلة والقطىلاع الخىلىلاس،
ومىلىلن مهىلىلام المجلىلىلس اقىل رىلبا السياسىلىلة العامىلىلة للدولىلىلة بشىلىلأن تغىلىلب المنىلىلاخ والتنىلىلوع البيولىلىلوج والبيئىلىلة والتنميىلىلة الخ ىلىلاء ،ووضىلىلع األسىلىلس العامىلىلة
للخطىلط والمشىلىلاري ىلىلع العامىلة والقطاعيىلىلة المتعلقىلة بالحىلىلد مىلن تىلىلداعيات التغىلب المنىلىلاج ،وفقىلدان التنىلىلوع البيولىلوج وتعزيىلىلز العمىلل المشىل رىلبك ف
مج ىلىلال البيئ ىلىلة ،وخ ىلىلدمات البلدي ىلىلة ذات الص ىلىللة .كم ىلىلا وك ىلىلل إىل المجل ىلىلس مه ىلىلام اإلشاف ع ىلىلل تنفي ىلىلذ الس ىل رىلباتيجيات الوطني ىلىلة مث ىلىلل اس ىل رىلباتيجية
ر
ر
والسباتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتمثيل
واسباتيجية التنوع البيولوج ،والخطة الوطنية للتغب المناج
اإلمارات للتنمية الخ اء
ر
الدولة ف المفاوضات الدولية واإلقليمية ذات الصلة باختصاصات الوزارة ،إىل جانب مواءمة السباتيجيات التحادية والمحلية وتشجيع
مشاري ىلىلع الشاكة مع القطاع الخاس ،وتطوير الدراسات والبحول العلمية ف المجالت ذات الصلة.
تىلم تشىلكيل فريىلق تنفيىلىلذي للتنىلوع البيولىلوج تحىلت مظلىلىلة مجلىلس اإلمىلارات للتغىلب المنىلىلاج والبيئىلة الىلذي يضىلم متخىلىلذي القىلرار مىلن السىلىللطات
المختص ىلىلة بالدول ىلىلة ف مج ىلىلال التن ىلىلوع البيول ىلىلوج وال ىلىلذي م ىلىلن مهام ىلىله اق ىل رىلبا السياس ىلىلات وخط ىلىلط العم ىلىلل لتعزي ىلىلز جه ىلىلود المحافظ ىلىلة ع ىلىلل التن ىلىلوع
البيول ىلىلوج ،ومراجع ىلىلة وتقي ىلىليم اإلج ىلراءات الحالي ىلىلة المتعلق ىلىلة ب ىلىلالتنوع البيول ىلىلوج ،واق ىل رىلبا م ىلىلا يل ىلىلزم م ىلىلن إج ىلراءات جدي ىلىلدة ،ومتابع ىلىلة تنفي ىلىلذ ك ىلىلل
ر
اللبامىلىلات الدوليىلىلة بموجىلىلب التفاقيىلىلات والمعاهىلىلدات ذات العالقىلىلة بىلىلالتنوع البيولىلىلوج والرصىلىلد تنفيىلىلذ األهىلىلداف الوطنيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج
وأهداف التنمية المستدامة.
لكل واحد من تدابب التنفيذ ،يرج اإلشارة إىل الهدف الوطن (األهداف الوطنية) أو هدف (أهداف) أيت للتنوع البيولوج ر
الن يسهم فيها
إسهاما كببا
تسهم التدابب المنفذة أعاله ف جميع األهداف الوطنية للتنوع البيولوج و أهداف ايت
تقييم لفعالية تدابب التنفيذ ف تحقيق النتائج المرغوبة:
التدابب المتخذة فعالة للغاية
التدابب المتخذة فعالة جزئيا
التدابب المتخذة غب فعالة
غب معروفة
يرج توضيح سبب الختيار واإلشارة إ ن أمكن إىل األدوات أو المنهجية المستخدمة لتقييم الفاعلية
تضىلىلم دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة  7إمىلىلارات ،ولتوحيىلىلد الجهىلىلود وتحقيىلىلق ر
اللبامىلىلات الدوليىلىلة وتنفيىلىلذ السىل رىلباتيجيات الوطنيىلىلة والدوليىلىلة
وخطط وبرامج العمل الوطنية والمبادرات والمؤشات وبىلىلهدف تنفيذ ر
اللبامات بطريقة فعالة تم تشكيل مجلس المارات للتغب المناج
والبيئة وفريق تنفيذي للتنوع البيولوج.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية عن هذا التقييم).
موقع وزارة التغب المناج والبيئة
موقع وزارة التغب المناج والبيئة /التنوع البيولوج
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المعلومات األخرى ذات الصلة ،بما ف ذلك دراسات حالة لتوضيح كيف حققت التدابب المتخذة (أو من المتوقع أن تحقق) نتائج تسهم
ر
السباتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوج
ف تنفيذ
تم إدماج األهىلداف الوطنيىلة ف الس رىلباتيجيات المحليىلة وخطىلط العمىلل والتنسىليق مىلع كافىلة القطاعىلات ذات العالقىلة لتحقيىلق األهىلداف مثىلل
ر
ر
واسباتيجية جمعية المارات للطبيعة
اسباتيجية أبو ظن للتنوع البيولوج
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية)
ر
اسباتيجية أبوظن للتنوع البيولوج 2020-2016
ر
واسباتيجية جمعية اإلمارات للطبيعة 2020-2015
العقبات والحتياجات العلمية والتقنية المتعلقة بالتدابب المتخذة :يرج وصف العقبات المواجهة وأي احتياجات علمية وتقنية للتغلب
عليها ،بما ف ذلك التعاون التقن والعلم ،وأنشطة تنمية القدرات أو الحتياج إىل مواد إرشادية.
مىلن التحىلديات الىل رىلن واجهىلت دولىلىلة المىلارات ،ه اسىلىلتالم المالحظىلات والتغذيىلة الراجعىلىلة مىلن القطاعىلىلات المعنيىلة بالدولىلىلة ف الوقىلت المحىلىلدد،
ومع ذلك تم استالم التقرير من القطاعات بمالحظات دقيقة ووافية مما عزز من كفاءة التقرير.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بالعقبات والحتياجات العلمية والتقنية).
موقع وزارة التغب المناج والبيئة
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القسم الثالث :تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف وطن
باستخدام النموذج أدناه ،يرج تقييم مستوى التقدم المحرز ف كل من األهداف الوطنية لبلدك أو ر
اللبامات المماثلة .وينبع تكرار
النموذج لكل هدف وطن .واذا لم يكن بلدك قد وضع أهدافا وطنية ،يرج استخدام أهداف أيت للتنوع البيولوج.
ثالثا -تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف وطن
الهدف 1
بحلول عام  ،2021يتم تنفيذ بىلرامج للتوعيىلة تسىلتهدف جميىلع سىلكان الدولىلة عىلل أن يكىلون  ٪75عىلل األقىلل مىلن مىلواطن الدولىلة عىلل علىلم
بقيم التنوع البيولوج ،وحمايته ،واستخداماته المستدامة.
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
ً
أطلقىلىلت وزارة التغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة اسىل رىلباتيجية وطنيىلىلة للتوعيىلىلة والتثقيىلىلف البيىلىلن  ،2021 -2015الىل رىلن تىلىلم تطويرهىلىلا وفقىلىلا للمعىلىلايب الدوليىلىلة
وتوقعىلىلات األط ىلراف المعنيىلىلة بغىلىلرض زيىلىلادة الىلىلوف بىلىلي األجيىلىلال الجديىلىلدة لتخىلىلاذ سىلىللوك أ كىل رىلب مسىلىلئولية تجىلىلاه المىلىلوارد الطبيعيىلىلة .وتعىلىلد التوعيىلىلة
والتثقيف البين أحد العنارص الرئيسية لسياسات المحافظة عل البيئة ر
الن تنتهجها دولة اإلمارات.
وقىلىلد ارتكىلىلزت السىل رىلباتيجية إىل  6أهىلىلداف رئيسىلىلية بنيىلىلت عىلىلل المعىلىلايب الدوليىلىلة وتطلعىلىلات األط ىلراف المعنيىلىلة ،وتهىلىلدف هىلىلذه السىل رىلباتيجية إىل
للشىلكات
تثقيىلىلف الشىلىلباب نحىلىلو مسىلىلتقبل مسىلىلتدام وتقويىلىلة الىل رىلبام المجتمىلىلع لتحقيىلىلق السىلىلتدامة والحمايىلىلة البيئيىلىلة وتشىلىلجيع المشىلىلاركة الفاعلىلىلة ىل
والقطاعات القتصادية ف التوجه نحو الستدامة البيئية وتثقيف الحكومات والجهات المعنية الرئيسىلية بشىلأن القضىلايا البيئيىلة ،باإلضىلافة
إىل ضمان مواءمىلة وفعاليىلة جهىلود التوعيىلة والتثقيىلف البيىلن ف دولىلة اإلمىلارات ،وبنىلاء القىلدرات ف دولىلة اإلمىلارات لتمكىلي تنفيىلذ الس رىلباتيجية
الوطنية للتوعية والتثقيف البين.
يوضح الجدول التاىل الستطالع السنوي لحالة الوف والسلوك البين ف دولة المارات العربية المتحدة للعام :2018 /2017
نتائج مؤشات األداء الرئيسية لألعوام  2018- 2017حسب مجتمعات الدراسة
مجتمعات الدراسة

نسبة الوف

نسبة السلوك

2017

2018

2017

2018

المجتمع العام

75%

78%

70%

74%

مجتمع الشباب

74%

80%

70%

80%

مجتمع موظق الحكومة

76%

78%

76%

79%

طالب الجامعة

77%

81%

76%

80%

المؤسسات الصناعية

69%

71%

64%

72%

مؤسسات األعمال

74%

76%

64%

69%
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مجتمع الصيادين

77%

79%

73%

75%

مجتمع المزارعي

73%

75%

62%

66%

الصيادين  /الصيد المستدام

78%

81%

82%

84%

المزارعي  /الزراعة المستدامة

72%

74%

69%

72%

المتوسط العام

74%

77%

69%

74%

كما تم إطالق العديد من المبادرات من بينها:
ر
 .1معرض ر
مسؤولين الوطنية:
بيئن
ً
ر
ر
 سىلنويا تىلنظم وزارة التغىلب المنىلىلاج معىلرض بيئىلن مسىلىلؤولين الوطنيىلة وذلىلك ضىلىلمن جهىلود الىلوزارة لالرتقىلىلاء بىلالفكر البيىلن ونشىلال ىلىلوف ب ىلىلي أف ىلراد المجتم ىلىلع ،م ىلىلع غ ىلىلرس الش ىلىلعور بالمس ىلىلؤولية البيئي ىلىلة تج ىلىلاه كاف ىلىلة الس ىلىللوكيات للوص ىلىلول إىل أفض ىلىلل مس ىلىلتويات
التنمية المستدامة وضمان بيئة سليمة ونظيفة للعمل والحياة بجميع جوانبها ويظهر هذا جليا ف ر ية الوزارة المتمثلة ف
ريادة بيئية لتنمية مستدامة.
 ويستهدف المعرض توعية وتثقيف طلبة المدارس وأفراد المجتمع بأهمية المحافظة عل البيئة ،وتمب معرض ربيئن هذه
السنة عل تركبه عل أهداف التنمية المستدامة للسنة الثالثة تحت شعار اإلنتاج والسىلتهالك المسىلتدامان بمشىلاركة كثىلب
من الجهات التحادية والمحلية البيئية.
 .2مبادرة المدارس المستدامة
مش ىلوع المىلىلدارس المسىلىلتدامة مبىلىلادرة شىلىلاملة تقىلىلوم بهىلىلا المدرسىلىلة بألملهىلىلا وه موجهىلىلة للطىلىلالب والمعلمىلىلي وأوليىلىلاء األمىلىلور
ىل
 إنواإلداريي ر
وحن موظق الصيانة.
ً
 وف نهايىلىلة المطىلىلاف تعمىلىلل هىلىلذه المبىلىلادرة عىلىلل ربىلىلط هىلىلؤلء جميعىلىلا بىلىلالمجتمع .وتعتمىلىلد مكونىلىلات هىلىلذه المبىلىلادرة عىلىلل التفاعىلىللوالمشاركة .ف هذه المبادرة يصبح للمعلمي دور إرشادي بتشجيع الطالب عل اكتشاف الحلول بأنفسهم.
 من خالل المشاركة ف هذه المبادرة سوف تحصل المدرسة عل فرصة: oتمكي الطالب للتواصل مع المجتمع.
 oبناء القدرات المدرسية ف مجال تدقيق ورصد التأثبات البيئية وادارتها بأفضل األساليب المتاحة.
 oتواصل الطلبة بالبيئات المختلفة من خالل الرحالت البيئية الميدانية.
 oتوفب الفرصة للمعلمي لتعلم أساليب ومهارات جديدة لنقل التعليم البين ف الفصول الدراسية.
 هذا البنامج ل يقلل فقط من البصمة البيئية للمدارس المشاركة ،ل نه ف الواقع يساعدها عل النتقال من مرحلة القولإىل مرحلة العمل وتحقيىلق نتىلائج ملموسىلة للوصىلول إىل بيئىلة مسىلتدامة .وبمىلا أن المىلدارس تسىلع إىل غىلرس المفىلاهيم والقىليم
البيئيىلىلة الصىلىلحيحة وتعزيىلىلز السىلىللوك البيىلىلن اإليجىلىلان بىلىلي الطىلىلالب ،فىلىللن المشىلىلاركة ف هىلىلذا البنىلىلامج يسىلىلاهم ف تعزيىلىلز القىلىلدرات،
والصىلىلفات والمهىلىلارات الالزمىلىلة لحىلىلل المشىلىلكالت البيئيىلىلة مىلىلن خىلىلالل تنفيىلىلذ المكونىلىلات األربعىلىلة الرئيسىلىلة للمبىلىلادرة والىل رىلن تتطلىلىلب
تحقيق نتائج محددة.
 .3مبادرة الجامعات المستدامة
 أطلقىلىلت هيئىلىلة البيئىلىلة ف أبىلىلوظن مبىلىلادرة “الجامعىلىلات المسىلىلتدامة” الىل رىلن ترعاهىلىلا شكىلىلة أبىلىلوظن للىلىلدائن البالسىلىلتيكية “بىلىلروج”،وذل ىلىلك ف إط ىلىلار جه ىلىلود الهيئ ىلىلة لتوعي ىلىلة طلب ىلىلة الجامع ىلىلات ف دول ىلىلة اإلم ىلىلارات بالقض ىلىلايا البيئي ىلىلة الهام ىلىلة وتش ىلىلجيعهم ع ىلىلل تحم ىلىلل
مسؤولية البصمة البيئية لجامعاتهم.
 وتهدف مبادرة الجامعات المستدامة إىل تطوير أسىلاليب المشىلاركة اإليجابيىلة للشىلباب اإلمىلار ران ف معالجىلة قضىلايا المجتمىلعالبيئيىلة وفىلتح قنىلوات التواصىلىلل بىلي الجهىلات المسىلىلؤولة والشىلباب إلدراج آرائهىلم ف الىلبامج والخطىلىلط اإلنمائيىلة والتعىلرف عىلىلل
طموح ىلىلاتهم وتطلع ىلىلاتهم فيم ىلىلا يخ ىلىلص الش ىلىلأن البي ىلىلن ،باإلض ىلىلافة إىل إع ىلىلداد القي ىلىلادات وال ىلىلوادر المس ىلىلتقبلية الواع ىلىلدة وتأهيله ىلىلا
لمواصلة مسبة التنمية البيئية المستدامة.
 .4مبادرة الشجرة المستدامة (الغاف) –تحت شعار "الشجرة المظلة المستدامة"
 أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية مبادرة الشجرة المستدامة (الغاف) –تحت شعار "الشجرة المظلىلة المسىلتدامة"والىل رىلن تهىلىلدف إىل التوعيىلىلة بأهميىلىلة شىلىلجر الغىلىلاف كىلىللرل حضىلىلاري ووطىلىلن ،مىلىلن خىلىلالل :تثقيىلىلف الطلبىلىلة حىلىلول شىلىلجر الغىلىلاف مىلىلن
خىلىلالل تزويىلىلدهم بمعلومىلىلات الهامىلىلة عىلىلن شىلىلجر الغىلىلاف وفوائىلىلده الطبيىلىلة .ونشىل ثقافىلىلة الىلىلوف البيىلىلن لىلىلدى فئىلىلات الطلبىلىلة بأهميىلىلة
المحافظة عل شجر الغاف وحمايته من القطىلع والتحطيىلب مىلن خىلالل رصب األمثلىلة لهىلم عىلن مكانتىله وأهميتىله الوطنيىلة ف
الماض والحارص .وتشجيع الطلبة لبتكار وطر الوسائل والسبل إليجاد الحلول البيئية والسبل للقضاء عل ظاهرة قطع
شجر الغاف ألغراض التحطيب وغبه .وغرس قيم السلوك البين اليجان نحو المحافظة عل شجر الغاف ك رىلبوة قوميىلة
هامة ف المارات.
 .5مهرجان صب بونعب البين
 يعىلىلد المهرج ىلىلان م ىلىلن المبىلىلادرات ال ىل رىلن أطلقته ىلىلا هيئىلىلة البيئ ىلىلة والمحمي ىلىلات الطبيعيىلىلة ،حي ىلىلث يه ىلىلدف المهرجىلىلان إىل التأكي ىلىلد ع ىلىللثوابت المنهج الفكري لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس العل حالم الشىلارقة ف
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ص ىلىلون الم ىلىلورول الحض ىلىلاري والبي ىلىلن والحف ىلىلال ع ىلىلل الحق ىلىلوق البيئي ىلىلة لألجي ىلىلال القادم ىلىلة .واب ىلراز األهمي ىلىلة البيئي ىلىلة والس ىلىلياحية
والحضارية لمحمية صب بو نعب .وتوعية رواد جزيرة صب بو نعب بأهمية ر
اللبام باألنظمة القانونية الخاصة بالحفال عل
النظم البيئية ف الجزيرة .وتحفبهم للمساهمة ف تفعيل األنشطة الرشيدة لصون تنوعها البيولوج.
 .6فعالية اكتشف صب بونعب
 قامت بها هيئة البيئة والمحميات بالشارقة ،حيث تستهدف طالب المدارس من الحلقة الثانية والتعليم الثانوي ،وتسىلعلتقوية ثقافة ًالجيل الناى بمفاهيم التنوع البيولوج والستدامة للمحميات البحرية والتعريف بأهمية جزيرة صب بونعب
ً
محليا واقليميا .وتوعية الجيل الناى حول اآلثار السلبية عل صحة النسان والبيئة البحرية جراء إلقاء المخلفات .و نش
التوعية حول التحديات البيئية
المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم

المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم

أو:

-

معدل الوف البين عل مستوى الدولة (يشمل مؤش فرف متعلق بالتنوع البيولوج)
معدل السلوك البين عل مستوى الدولة (يشمل مؤش فرف متعلق بالتنوع البيولوج)
معدل الوف البين لدى الشباب (يشمل مؤش فرف متعلق بالتنوع البيولوج)
معدل السلوك البين لدى الشباب (يشمل مؤش فرف متعلق بالتنوع البيولوج)

لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
يىلتم تقيىلىليم التقىلدم مىلىلن خىلالل اللجنىلىلة الوطنيىلة للتثقيىلىلف والتوعيىلة كمىلىلا تقىلوم اللجنىلىلة بىلاألشاف عىلىلل سىلب تنفيىلىلذ الس رىلباتيجية الوطنيىلىلة للتثقيىلىلف
والتوعية
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
-

موقع المركز اإلعالم لوزارة التغب المناج والبيئة
المدارس المستدامة
الجامعات المستدامة
ر
معرض ر
مسؤولين الوطنية
بيئن
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية

مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
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قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
وزارة التغب المناج والبيئة /المركز العالم
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الهدف 2
بحلول عام  ،2021يكون قد تم دمج قيم التنوع البيولوج ف عمليات التخطيط وصنع القرار.
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
قامىلىلت دول ىلىلة اإلمىلىلارات العربي ىلىلة المتحىلىلدة بإنش ىلىلاء مجلىلىلس الم ىلىلارات للتغىلىلب المن ىلىلاج والبيئىلىلة ب ىلىلالقرار الىلىلوزاري رق ىلىلم  795لسىلىلنة  2016بتش ىلىلكيل
مجلىلىلس اإلمىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ،الىلىلذي يتىلىلوىل اقىل رىلبا السياسىلىلة العامىلىلة للدولىلىلة بشىلىلأن تغىلىلب المنىلىلاخ والبيئىلىلة والتنميىلىلة الخ ىلىلاء ،والتنىلىلوع
البيول ىلىلوج ،ووض ىلىلع األس ىلىلس العام ىلىلة للخط ىلىلط والمش ىلىلاري ىلىلع العام ىلىلة والقطاعي ىلىلة المتعلق ىلىلة بالح ىلىلد م ىلىلن ت ىلىلداعيات التغ ىلىلب المن ىلىلاج ،وتعزي ىلىلز العم ىلىلل
المش ىل رىلبك ف مجىل ىلىلال البيئىل ىلىلة ،والخىل ىلىلدمات البلدي ىلىلة ذات الصىل ىلىللة .باإلضىل ىلىلافة إىل اإلشاف عىل ىلىلل تنفي ىلىلذ اسىل ىل رىلباتيجية اإلمىل ىلىلارات للتنميىل ىلىلة الخ ىل ىلىلاء،
والسىل ىل رىلباتيجية الوطنيىل ىلىلة للتنىل ىلىلوع البيولىل ىلىلوج والسىل ىل رىلباتيجيات البيئيىل ىلىلة الوطنيىل ىلىلة األخىل ىلىلرى ،إضىل ىلىلافة إىل تمثيىل ىلىلل الدولىل ىلىلة ف المفاوضىل ىلىلات الدوليىل ىلىلة
واإلقليميىلىلة ذات الصىلىللة باختصاصىلىلات الىلىلوزارة ،إىل جانىلىلب مواءمىلىلة السىل رىلباتيجيات التحاديىلىلة والمحليىلىلة وتنفيىلىلذ ر
اللبام ىلات الدوليىلىلة وتشىلىلجيع
مشاري ىلىلع الشاكة مع القطاع الخاس ،وتطوير الدراسات والبحول العلمية ف المجالت ذات الصلة.
ر
والسباتيجيات والبامج وخطط العمل الوطنية منها:
تم إدماج قيم التنوع البيولوج ف العديد من السياسات
 .1ر ية المارات :2021
ف إطىلىلار السىلىلع ًإىل جعىلىلل دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلن أفضىلىلل دول العىلىلالم بحلىلىلول عىلىلام  2021والىلىلذي يصىلىلادف الحتفىلىلال
بم ىلىلرور  50عام ىلىلا ع ىلىلل تأس ىلىليس الدول ىلىلة ،فق ىلىلد أص ىلىلدرت الدول ىلىلة ر ي ىلىلة اإلم ىلىلارات  ،2021وال ىل رىلن تتض ىلىلمن أربع ىلىلة عن ىلىلارص ا
هام ىلىلة تش ىلىلمل
األه ىلىلداف التفص ىلىليلية المتعلق ىلىلة بالهوي ىلىلة الوطني ىلىلة والقتص ىلىلاد والتعل ىلىليم والص ىلىلحة ،حي ىلىلث تس ىلىلع إىل تأس ىلىليس ش ىلىلعب طم ىلىلو واث ىلىلق
ر
المشبك واقتصاد تنافت بقيادة إماراتيي يتمبون باإلبداع والمعرفة وجودة حياة
ومتمسك ربباثه واتحاد قوي يجمعه المصب
عالية ف بيئة معطاء مستدامة.
وقىلىلد حظيىلىلت حمايىلىلة البيئىلىلة واسىلىلتدامتها بأهميىلىلة خاصىلىلة ضىلىلمن هىلىلذه الر يىلىلة حيىلىلث تنىلىلاول العن ىل ىل الرابىلىلع موضىلىلوع حمايىلىلة البيئىلىلة مىلىلن
خىلىلالل ر
البكىلىلب عىلىلل دعىلىلم المبىلىلادرات الدوليىلىلة الهادفىلىلة إىل حمايىلىلة البيئىلىلة واللىل رىلبام ف تطىلىلوير وتطبيىلىلق الحلىلىلول المبتكىلىلرة لحمايىلىلة البيئىلىلة
ونش ىل الىلىلوف البيىلىلن وتىلىلروي ىلىلج السىلىللوكيات البيئي ىلىلة ،والتخفيىلىلف مىلىلن حىلىلدة التىلىلأثبات المناخيىلىلة وحمايىلىلة األنظم ىلىلة
ىل
وضىلىلمان اسىلىلتدامتها
البيئية الهشة والحد من التلول.
متنوع مستدام وتحقيق النمو المتوازن عب حزمة من
إضافة لذلك فلن العن الثالث من الر ية يسع إىل الوصول إىل اقتصاد
مصادر الطاقة المستدامة كالطاقة المتجىلددة والبديلىلة .كمىلا تضىلمنت الر يىلة أيض ًىلا ر
البكىلب عىلل أهميىلة تحقيىلق حيىلاة صىلحية مديىلدة
للمواطني ر
والبكب عل القضاء عل مسببات األمراض ر
الن تتفت نتيجة تلول المحيط البين.
ر
اسباتيجية اإلمارات للتنمية الخ
.2
ً
ر
السباتيجية مسارا خاصا بالحفال عل التنوع البيولوج و التوازن البين ،فقد تم ف عام  2012إطالق مبادرة وطنية
تضمنت
طويلة المدى لبناء اقتصاد أخ ف دولة اإلمارات ،تحت شىلعار "اقتصىلاد أخ ىل لتنميىلة مسىلتدامة " ،تهىلدف مىلن خاللهىلا الدولىلة
المجال ومركزا لتصدير واعادة تصىلدير المنتجىلات والتقنيىلات الخ ىلاء ،باإلضىلافة للحفىلال
أن تكون أحد الرواد العالميي ًف هذا ً
عىلىلل بيئىلىلة مسىلىلتدامة تىلىلدعم نمىلىلوا اقتصىلىلاديا طويىلىلل المىلىلدى ،حيىلىلث تشىلىلمل المبىلىلادرة مجموعىلىلة مىلىلن الىلىلبامج والسياسىلىلات ف مجىلىلالت
الطاقة والزراعة والستثمار والنقل المستدام ،باإلضافة لسياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحيىلاة ف الدولىلة ،
بما يعزز من تنافسيتها واستدامة التنمية لألجيال القادمة.
اء:

وخىلىلالل السىلىلنوات القادمىلىلة ،وصىلىلول للعىلىلام  ،2021سىلىليتم إطىلىلالق مجموعىلىلة مىلىلن المبىلىلادرات والمشىلىلاري ىلىلع الوطنيىلىلة ف كافىلىلة المجىلىلالت
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لتحقيىلىلق األهىلىلداف ،وتشىلىلمل مبىلىلادرة القتصىلىلاد األخ
والبامج والمشاري ىلىلع.

التشىليعات والسياسىلىلات
ىل
ىل سىلىلتة مسىلىلارات رئيسىلىلية تغىلىلط مجموعىلىلة كبىلىلبة مىلىلن

ويشمل المسار األول الطاقة الخ اء ،وه مجموعة من البامج والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة
والتقنيىلىلات المتعلقىلىلة بهىلىلا ،باإلضىلىلافة لتشىلىلجيع اسىلىلتخدام الوقىلىلود النظيىلىلف إلنتىلىلاج الطاقىلىلة والعمىلىلل عىلىلل تطىلىلوير معىلىلايب وتعزيىلىلز كفىلىلاءة
استهالك الطاقة ف القطاعي الحكوم والخاس.
أما المسار الثان ،فيشمل السياسات الحكومية والهادفة لتشجيع الستثمارات ف مجالت القتصاد األخ وتسهيل عمليات
إنتىلىلاج واسىلىلتباد وتصىلىلدير واعىلىلادة تصىلىلدير المنتجىلىلات والتقنيىلىلات الخ ىلىلاء ،باإلضىلىلافة للعمىلىلل عىلىلل خلىلىلق فىلىلرس العمىلىلل للمىلىلواطني ف
هذه المجالت وتجهب ال وادر الوطنية ف هذا المجال.
أم ىلىلا المس ىلىلار الثال ىلىلث للمب ىلىلادرة ،في ىل رىلأن تح ىلىلت عن ىلىلوان المدين ىلىلة الخ ً ىل ىلاء ،حي ىلىلث يش ىلىلمل مجموع ىلىلة م ىلىلن سياس ىلىلات التخط ىلىليط العم ىلران
الهادفة للحفال عل البيئة ،ورفىلع كفىلاءة المسىلاكن والمبىلان بيئيىلا ،كمىلا يشىلمل مبىلادرات لتشىلجيع وسىلائل النقىلل الصىلديقة للبيئىلة أو
ما يسم بالنقل المستدام ،باإلضافة لبامج تهدف لتنقية الهواء الداخل للمدن ف دولة اإلمارات لتوفب بيئة صحية للجميع.
ويشىلىلمل المسىلىلار الرابىلىلع التعامىلىلل مىلىلع آثىلىلار التغىلىلب المنىلىلاج ،وذلىلىلك عىلىلب سياسىلىلات وب ىلرامج تهىلىلدف لخفىلىلض النبعاثىلىلات ال ربونيىلىلة مىلىلن
المنشآت الصناعية والتجارية ،باإلضافة لتشجيع الزراعة الذكية (استخدام التقنيات الحديثة) عن طريق مجموعة من الحوافز
عل المستويي التحادي والمحل ،كما يشمل هذا المسار الحفال عل التنوع البيولوج وحماية التوازن البين لجميع الكائنات
البية والبحرية ف بيئة دولة اإلمارات.
أمىلىلا المسىلىلار الخىلىلامس فيسىلىلم الحيىلىلاة الخ ىلىلاء ،حيىلىلث يشىلىلمل مجموعىلىلة مىلىلن السياسىلىلات والىلىلبامج الهادفىلىلة رلبشىلىليد اسىلىلتخدام مىلىلوارد
المىلىلاء وال هربىلىلاء والمىلىلوارد الطبيعيىلىلة ،باإلضىلىلافة لمشىلىلاري ىلىلع إعىلىلادة تىلىلدوير المخلفىلىلات الناتجىلىلة عىلىلن السىلىلتخدامات التجاريىلىلة أو الفرديىلىلة،
كمىلىلا يحىلىلوي هىلىلذا المسىلىلار عىلىلل مبىلىلادرات التوعيىلىلة والتعلىلىليم البيىلىلن للجمهىلىلور ،سىلىلواء عىلىلن طريىلىلق القطاعىلىلات التعليميىلىلة ،أو عىلىلب وسىلىلائل
التوعية اإلعالمية ،بما يضمن رفع مستوى تفاعل الجمهور مع كافة مبادرات القتصاد األخ .
أمىلىلا المسىلىلار السىلىلادس ،فيشىلىلمل التكنولوجيىلىلا والتقنيىلىلة الخ ىلىلاء ،حيىلىلث سىلىلبكز هىلىلذه المسىلىلار ف مرحلتىلىله األوىل عىلىلل تقنيىلىلات التقىلىلاط
وتخزين ال ربون ،باإلضافة لتقنيات تحويل النفايات إىل طاقىلة ،مىلا يسىلهم ف الىلتخلص مىلن النفايىلات بطريقىلة اقتصىلادية تسىلهم ف
تلبيىل ىلىلة بعىل ىلىلض احتياجىل ىلىلات الطاقىل ىلىلة ،كمىل ىلىلا سىل ىلىلبكز هىل ىلىلذه المسىل ىلىلار أيضىل ىلىلا عىل ىلىلل تقنيىل ىلىلات تعزيىل ىلىلز ال فىل ىلىلاءة ،وه التقنيىل ىلىلات الىل ىل رىلن تقلىل ىلىلل مىل ىلىلن
استخدامات الطاقة اليومية واستهالكها بالنسبة للشكات أو األفراد بدون التأثب عل اإلنتاج النهان.
ر
اسباتيجية وزارة التغب المناج والبيئة :2021
.3
الر ية :ريادة بيئية لتنمية مستدامة
الرسالة :نعمل مع شكائنا لحماية البيئة والمحافظة عل مواردها وتنميتها واستثمارها بكفاءة لضمان استدامتها.
ر
السباتيجية:
األهداف








تعزيز الصحة البيئية والتحول إىل القتصاد األخ
استدامة النظم الطبيعية
تعزيز التنوع الغذان وضمان استدامته
الحد من تداعيات التغب المناج بما يدعم أولويات التنمية القتصادية ف الدولة
تعزيز انفاذ التشيعات البيئية
ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايب الجودة وال فاءة والشفافية
ترسيخ ثقافة البتكار ف بيئة العمل المؤست

ر
اسباتيجية األمن المان لدولة اإلمارات :2036
.4
تىلىلم وضىلىلع اس ىل رىلباتيجية األمىلىلن المىلىلان لدول ىلىلة اإلمىلىلارات  ،2036الهادفىلىلة إىل ض ىلىلمان اسىلىلتدامة واسىلىلتمرارية الوص ىلىلول إىل الميىلىلاه خ ىلىلالل
الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصىلوى ،بمىلا ينسىلجم مىلع قىلواني الدولىلة ومواصىلفات منظمىلة الصىلحة العالميىلة ،ويسىلهم ف
تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو القتصاد الوطن.
تتمثىلىلل المسىلىلتهدفات العليىلىلا لالسىل رىلباتيجية ف خفىلىلض إجمىلىلاىل الطلىلىلب عىلىلل المىلىلوارد المائيىلىلة  ،%21وزيىلىلادة مىلىلؤش إنتاجيىلىلة الميىلىلاه إىل
 110دولرات ر
للمب المكعب ،وخفض مؤش ندرة المياه إىل  3درجات ،وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إىل ،%95
وتوفب سعة تخزين لمدة يوم تخزين للحالت العادية ف النظام المان.
إن ر
اسباتيجية األمىلن المىلان  2036للدولىلة تىلم تطويرهىلا بالتنسىليق وبمشىلاركة جميىلع الهيئىلات والجهىلات المعنيىلة بالميىلاه ف ً الدولىلة.
ر
وتم إعداد السباتيجية من منظور وطن شامل لتغط كافة عنارص سلسلة اإلمداد المان وف إطار زمن مدته  20عاما.
وسىلىليتم تنفيىلىلذ السىل رىلباتيجية مىلىلن خىلىلالل ر
البكىلىلب عىلىلل  3بىلرامج اسىل رىلباتيجية رئيسىلىلية تشىلىلمل برنىلىلامج إدارة الطلىلىلب عىلىلل الميىلىلاه ،وبرنىلىلامج
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والتش ىلىليعات
ىل
إدارة اإلمىل ىلىلداد المىل ىلىلان وبرنىل ىلىلامج اإلنتىل ىلىلاج والتوزي ىل ىل ىلىلع للطىل ىلىلوارئ .إضىل ىلىلافة إىل محىل ىلىلاور مشىل ىل رىلبكة تشىل ىلىلمل تطىل ىلىلوير السياسىل ىلىلات
وحمالت التوعية ر
والبشيد واستخدام التقنيات المتقدمة والبتكار وبناء القدرات ف مجال المياه.
ر
السباتيجية الوطنية لمكافحة التصحر :2021
.5
للحكومىل ىلىلة التحاديىل ىلىلة
تىل ىلىلم تحىل ىلىلديث السىل ىل رىلباتيجية الوطنيىل ىلىلة بمىل ىلىلا ينسىل ىلىلجم مىل ىلىلع "ر يىل ىلىلة اإلمىل ىلىلارات  " 2021واألهىل ىلىلداف السىل ىل رىلباتيجية
ً
واألهىلىلداف الس ىل رىلباتيجية لىلىلوزارة التغ ىلىلب المنىلىلاج والبيئ ىلىلة ،والسىل رىلباتيجيات الحكومي ىلىلة القطاعيىلىلة ذات ًالص ىلىللة ،أخىلىلذا بع ىلىلي العتب ىلىلار
ر
السباتيجية للخطة العشية لتفاقية مكافحة التصحر ( ،)2018-2008ر
والن تمثل إطارا متكامال لمكافحة التصحر.
األهداف
ر
وتتمثل الموجهات السباتيجية فيما يل:












تحسي حالة النظم البيئية المتأثرة
ر
البكب عل دور برامج مكافحة التصحر ف حفظ التنوع البيولوج والحد من تغب المناخ
زيادة التوعية والتعليم والهتمام بقضايا التصحر وتدهور األراض والجفاف.
بناء القدرات والتطوير المؤست والتشيع.
مواكبة التطور العالم العلم والتقن والمعرف ف مجال مكافحة التصحر وتدهور األراض والتخفيف من آثار
الجفاف.
ر
السباتيجية الوطنية عل مجموعة من المبىلادرات لتحقيىلق الموجهىلات الس رىلباتيجية وكىلذلك مىلؤشات
وتشتمل
أداء رئيسية ،ومؤشات أداء تشغيلية ،مع مراعاة المبادئ الرئيسية التالية:
الحفال عل األنظمة البيئية والتخفيف من آثار تغب المناخ.
تشجيع الطاقة البديلة (المتجددة).
ر
البكب عل التنمية المستدامة للموارد المائية.
ر
التنمية المستدامة للغطاء النبان والحفال عل التنوع البيولوج.
الحد من تدهور ر
الببة وتبن نهج متكامل لتخطيط وادارة موارد األراض.

ر
السباتيجية الوطنية للمحافظة عل البيئة البحرية والساحلية:
.6
اعتمدت الدولة ف ر
اسباتيجية الستدامة البحرية والساحلية  6موجهات رئيسة تتناول قضايا نظم البيئة البحرية والساحلية تم
ر
وضعها لتحديد األهداف الوطنية ف مجالت واضحة .الموجهات الرئيسية لالسباتيجية ه:







المحافظة عل التنوع البيولوج والنظم البيئية البحرية والساحلية وضمان استدامتها
الوقاية والحد من اآلثار السلبية لتلول البيئة البحرية والساحلية
تعزيز اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتكيف مع التغبات المناخية
تطوير الرصد والرقابة الشاملة للبيئة البحرية والساحلية
بناء القدرات الوطنية ونش الوف بقضايا البيئة البحرية والساحلية
تعزيز الشاكة اإلقليمية والدولية لستدامة البيئة البحرية والساحلية

تضم الموجهات أهداف وطنية رتبجم الر ية إىل أهداف ملموسة وواضحة ،وتحوي بدورها عل مجموعة من المبادرات.
اسباتيجية وزارة ر
ر
الببية والتعليم (:)2020 -2010
.7
نسىلىلقت وزارة ر
الببيىلىلة والتعلىلىليم مىلىلع وزارة التغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة العديىلىلد مىلىلن الجتماعىلىلات والىل رىلن تهىلىلدف اىل دراسىلة واعىلداد أو تطىلىلوير
ر
ر
ر
عشىلىلة أهىلىلداف اسىلىلباتيجية تتنىلىلاول
ىل
منىلىلاهج تعليميىلىلة خاصىلىله بالبيئىلىلة ،وتتضىلىلمن اسىلىلباتيجية وزارة الببيىلىلة والتعلىلىليم ()2020-2010
الشىلاكة المجتمعي ىلىلة وغبه ىلىلا
ىل
مختل ىلىلف جوان ىلىلب تعزي ىلىلز التعل ىلىليم ف الدول ىلىلة وأه ىلىلداف اس ىل رىلباتيجية متعلق ىلىلة بتط ىلىلوير المن ىلىلاهج وتفعي ىلىلل
تساهم بشكل غب مباش ف حماية البيئة والتنوع البيولوج.
كمىلىلا تىلىلم دمىلىلج مفىلىلاهيم التنىلىلوع البيولىلىلوج ف العديىلىلد مىلىلن السىل رىلباتيجيات الوطنيىلىلة ف القطاعىلىلات ذات العالقىلىلة مثىلىلل الطاقىلىلة والصىلىلحة
والمن البيولوج وغبها.
كمىلىلا تسىلىلع دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة لتحقيىلىلق بيئىلىلة مسىلىلتدامة مىلىلن حيىلىلث جىلىلودة الهىلىلواء ،والمحافظىلىلة عىلىلل المىلىلوارد الطبيعيىلىلة،
وزي ىلىلادة العتم ىلىلاد ع ىلىلل الطاق ىلىلة النظيف ىلىلة وتطبي ىلىلق التنمي ىلىلة الخ ىل ىلاء .وتص ىلىلدر أغل ىلىلب مؤسس ىلىلات الدول ىلىلة ف كاف ىلىلة القطاع ىلىلات تق ىلىلارير
استدامة بهدف إنشاء دولة مستدامة تحم وتعزز البيئة والموارد الطبيعية بما يخدم األجيال الحالية والمستقبلية.
 .8الخطة الوطنية للتغب المناج لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2050 -2017
وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات الخطىلىلة الوطنيىلىلة للتغىلىلب المنىلىلاج  ،2050الىل رىلن تعىلىلد األوىل مىلىلن نوعهىلىلا ف المنطقىلىلة ،والىل رىلن تمثىلىلل إطىلىلار عمىلىلل
وطىلىلن شىلىلامل يتمحىلىلور حىلىلول ثىلىلالل أولويىلىلات تتمثىلىلل ف إدارة انبعاثىلىلات الغىلىلازات الدفيئىلىلة وزيىلىلادة القىلىلدرة عىلىلل التكيىلىلف وتعزيىلىلز التنىلىلوع
القتصادي بإشاك القطاع الخاس ف الدولة من خالل تبن حلول مبتكرة للتحديات ر
المبتبة عن التغىلب المنىلاج ،وذلىلك ضىلمن
ر
السباتيجية الوطنية للتنمية الخ اء .2030-2015
إطار
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ر
اسباتيجية األمن الحيوي المعتمدة إلمارة أبوظن 2023 -2019
.9
ت ىلىلم إدراج موض ىلىلوع حماي ىلىلة التن ىلىلوع البيول ىلىلوج ض ىلىلمن اس ىل رىلباتيجية األم ىلىلن الحي ىلىلوي المعتم ىلىلدة إلم ىلىلارة أب ىلىلوظن  2023 -2019لض ىلىلمان
الوقايىلىلة مىلىلن تهديىلىلدات السىلىلالمة البيولوجيىلىلة ،حيىلىلث سىلىليتم مىلىلن خىلىلالل هىلىلذه السىل رىلباتيجية تنفيىلىلذ مبىلىلادرة التحليىلىلل المتكامىلىلل والشىلىلامل
للمخاطر ر
الن تهدد األمن الحيوي ومن ضمنها السالمة البيولوجية ووضع التدابب الالزمة للسيطرة عل هذه المخاطر.
 .10ر
اسباتيجية شكة رببول أبو ظن الوطنية (أدنوك)
تعت ىلىلب حماي ىلىلة البيئ ىلىلة ودع ىلىلم ال ىل رىلبام دول ىلىلة اإلم ىلىلارات العربي ىلىلة المتح ىلىلدة بالتص ىلىلدي لظ ىلىلاهرة التغ ىلىلب المن ىلىلاج ال ىل رىلن تواج ىلىله الع ىلىلالم إح ىلىلدى
ر
البامات شكة رببول أبوظن الوطنية (أدنوك) ف سياسة الصحة والسالمة والبيئة.
ر
وتبك ىلىلز اس ىل رىلباتيجية أدن ىلىلوك ف إدارة مخ ىلىلاطر التغ ىلىلب المن ىلىلاج ع ىلىلل تحس ىلىلي إدارة الغ ىلىلازات المس ىلىلببة لالحتب ىلىلاس الح ىلراري م ىلىلن خ ىلىلالل
تحس ىلىلي كف ىلىلاءة اس ىلىلتخدام الطاق ىلىلة والس ىلىلتعانة بتقني ىلىلات تعم ىلىلل ع ىلىلل تقلي ىلىلل النبعاث ىلىلات بش ىلىلكل فع ىلىلال ع ىلىلل الم ىلىلدى القص ىلىلب وتعزي ىلىلز
البتكارات ف أساليب التقنية ر
الن نتبعها عل المدى البعيد.
وف هذا اإلطار قامت أدنوك بوضع وتطبيىلق سياسىلات مؤسسىلية واسىلتثمارات ف اسىلتعادة الغىلاز وتقنيىلات تقليىلل الحىلرق لتحقيىلق
أهداف الصحة والسالمة والبيئة بالتخلص من حرق الهيدروكربونات ف المواقع التابعة لمجموعة شكات أدنوك.
كما تتبن شكة أدنوك إنشاء وتطبيىلق نظىلام إلدارة الطاقىلة لتحسىلي كفىلاءة الطاقىلة بتطبيىلق مجموعىلة مىلن أفضىلل الممارسىلات ،مثىلل
الىلتخلص مىلىلن اإلنتىلىلاج المحىلىلل لل هربىلىلاء بىلىلالتحول إىل الشىلىلبكة العامىلة لهيئىلىلة الميىلىلاه وال هربىلىلاء ،وتحسىلىلي كفىلىلاءة الطاقىلىلة ف العمليىلىلات،
واستخدام الطاقة المتجددة ،واستعادة واعادة استخدام الحرارة ،الخ.
ً
ً
وتماشيا مع ر
البام دولة اإلمارات العربية المتحدة بالحىلد مىلن تىلداعيات التغىلب المنىلاج ،قمنىلا أيضىلا بتنفيىلذ سلسىللة
إضافة إىل ذلك
من األبحال والعلوم التطبيقية وتطوير مجموعة من المشاري ىلىلع المتمبة مثل:









مشوع "الريادة" وهو مشوع ر
مشبك مع رائدة الطاقة المتجددة شكة "مصدر" ،يركز عل استكشاف وتطىلوير
لمش ىلىلوع "الر ًي ىلىلادة" م ىلىلع شك ىلىلة حدي ىلىلد
ىل
نم ىلىلط تج ىلىلاري للتق ىلىلاط واس ىلىلتخدام وتخ ىلىلزين ال رب ىلىلون .وك ىلىلان التطبي ىلىلق األول
اإلمىلىلارات ،وذلىلىلك مىلىلن خىلىلالل إلتقىلىلاط  800ألىلىلف طىلىلن مىلىلن غىلىلاز ثىلىلان أكسىلىليد ال ربىلىلون سىلىلنويا واعىلىلادة ضىلىلخه ف آب ىلار
النفط لرفع إنتاجيتها.
مشىلوع اسىلىلتعادة غىلىلاز الشىلىلعلة ف أحىلىلد حقىلىلول شكىلىلة أدنىلىلوك والىلىلذي تىلىلم تصىلىلنيفه تحىلىلت بنىلىلد "آليىلىلة التطىلىلوير النظيفىلىلة
ىل
ضمن اتفاقية إطار العمل الخاس بالتغب المناج التابعة لألمم المتحدة" والىلذي أدى إىل خفىلض انبعاثىلات ثىلان
أكسيد ال ربون بمقدار  110ألف طن.
ر
تب ىلىلذل شك ىلىلة أدن ىلىلوك أقنىل ىل م ىلىلا يمكنه ىلىلا م ىلىلن جه ىلىلد وعناي ىلىلة م ىلىلن أج ىلىلل الل ىلىلبام ال ىلىلدائم باعتب ىلىلارات ومتطلب ىلىلات التن ىلىلوع
الحي ىلىلوي ،ض ىلىلمن خططه ىلىلا اإلداري ىلىلة ،وتض ىلىلمي ك ىلىلل ذل ىلىلك ف عملي ىلىلة تطبي ىلىلق نظ ىلىلام الص ىلىلحة والس ىلىلالمة والبيئ ىلىلة ل ىلىلديها
لضىلىلمان عىلىلدم اإلرصار بالبيئىلىلات الطبيعيىلىلة الىل رىلن تمىلىلارس فيهىلىلا عملياتهىلىلا لضىلىلمان حمايىلىلة البيئىلىلة عنىلىلد تنفيىلىلذ مشىلىلاريعها.
وي ىلىلتم تعزي ىلىلز ه ىلىلذه الجه ىلىلود ع ىلىلن طري ىلىلق عملي ىلىلات الفح ىلىلص والتفت ىلىليت المنتظم ىلىلة لمراقب ىلىلة الت ىلىلأثبات البيئي ىلىلة الس ىلىللبية
تنفيذ وتشغيل المشاري ىلىلع.
المحتمل وقوعها خالل مرًاحل ً
كما تتبن شكة أدنوك نهجا استباقيا حول تعزيز اإلنتاجية والتنوع الحيوي ف البيئة البحرية ألبىلوظن مىلن خىلالل
تنفيذ عدد من مشاري ىلىلع إعادة التأهيل والتكاثر الزراف ف تلك المناطق .وتتضىلمن هىلذه المشىلاري ىلىلع زراعىلة أشىلجار
القىلىلرم واألعشىلىلاب البحري ىلىلة ،وبنىلىلاء الش ىلىلعاب الصىلىلناعية والهيال ىلىلل المشىلىلابهة لبيئ ىلىلة الحيىلىلاة الطبيعي ىلىلة لألسىلىلماك ،ع ىلىلب
مناطق امتياز أدنوك .وف هذا اإلطار تم:
o
o
o

زراعىلىلة  3مليىلىلون شىلىلتلة مىلىلن شىلىلتالت أشىلىلجار المىلىلانغروف عىلىلب جميىلىلع مشىلىلاتل أدنىلىلوك ف جزيىل ر
ىلرن الضىلىلبعية
وزركوه ،باإلضافة إىل  550,000شتلة تم زراعتها عب كافة أنحاء إمارة أبو ظن.
 1هكتىلار مىلن الحشىلىلالت البحريىلة تىلم زراعتهىلىلا عىلن طريىلق إعىلىلادة تىلوطي النباتىلات البالغىلىلة والمىلأخوذة مىلىلن
قيعان بحرية سليمة إىل المواقع الجديدة.
نش ىلىلها ف المنطق ىلىلة الغربي ىلىلة م ىلىلن إم ىلىلارة أب ىلىلو ظ ىلىلن
 184هيك ىلىلل م ىلىلن الش ىلىلعاب المرجاني ىلىلة الص ىلىلطناعية ت ىلىلم ىل
باإلضافة إىل  293هيكل تم نشه ف جزيرة زركوه.

وتجدون أدناه روابط تقارير الستدامة ر
الن تشمل إنجازات القطاعات ف حماية البيئة والتنوع البيولوج وبعض المواقع ذات الصلة.
المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
-

ر
السباتيجيات المذكورة أعاله.
المؤشات المنبثقة من
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أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
 .1تقارير استدامة قطاع النقل:
o

دائرة النقل أبوظن

o

هيئة الطرق والمواصالت دن

 .2تقارير قطاع ال هرباء والماء
o

هيئة ال هرباء والمياه دن

 .3تقارير الستدامة الجمارك
 oجمارك دن
 .4قطاع الطاقة:
o

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية

o

دولفي للطاقة

o

شكة أبوظن الوطنية ر
للببول
شكة أبوظن الوطنية ر
للببول  /البيئة والستدامة

o

 .5قطاع التطوير
o

المنطقة الحرة دن

o

شكة اتحاد المقاولي

 .6السياسات
o
o
.7

الخطة الوطنية للتغب المناج
ر
اسباتيجية األمن المان ف دولة المارات العربية المتحدة /وزارة الطاقة والصناعة

القتصاد األخ
o

تقرير حالة القتصاد األخ

ف دولة اإلمارات العربية المتحدة 2017

مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
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ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
الهدف 3
بحلىلول عىلام  ،2021يىلىلتم إلغىلاء الحىلوافز ،بمىلىلا فيهىلا اإلعانىلات الضىلىلارة بىلالتنوع البيولىلوج ،أو تىلزال تىلدريجيا أو تعىلدل ويىلىلتم وضىلع وتطبيىلق حىلىلوافز
إيجابية لحفظ التنوع البيولوج واستخدامه المستدام ،مع مراعاة اآلثار الجتماعية والقتصادية والثقافية.
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
تش ىلىلجع الحىل ىلوافز ف دول ىلىلة اإلم ىلىلارات ًالعربي ىلىلة المتح ىلىلدة ع ىلىلل الس ىلىلتخدام المس ىلىلتدام للم ىلىلوارد الطبيعي ىلىلة والمحافظ ىلىلة عليه ىلىلا ،ول تع ىلىلط إل بع ىلىلد
دراستها والتأكد من أنها ل تؤثر سلبا عل البيئة المحلية والتنوع البيولوج ف الدولة.
ً
وانطالقا من حرس الدولة عل المحافظة عل القطاع الزراف بشىلكل عىلام ،ونخيىلل التمىلر بشىلكل خىلاس ،وتعزيىلز دوره ف األمىلن الغىلذان وف
القتصىلىلاد الىلىلوطن ،أطلقىلىلت وزارة التغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ف عىلىلام  2012مبىلىلادرة "نخلينىلىلا" تهىلىلدف هىلىلذه المبىلىلادرة اىل ايجىلىلاد حزمىلىلة متكاملىلىلة مىلىلن
الجىلراءات والخىلدمات ال رىلن تقىلدم لمىلزارف النخيىلل لتعزيىلز المسىلاهمة القتصىلادية لزراعىلة النخيىلل وانتىلاج التمىلور والصىلناعات المرتبطىلة بهىلىلا ف
النىلىلاتج المحىلىلل ،وتعزيىلىلز دورهىلىلا ف المحافظىلىلة عىلىلل المىلىلن الغىلىلذان وتنوي ىل ىلىلع مصىلىلادر الىلىلدخل وذلىلىلك بتحسىلىلي نوعيىلىلة المنىلىلتج ،باإلضىلىلافة إىل إيجىلىلاد
قواعد بيانات صحيحة حديثة وموثوقة حول واقىلع زراعىلة النخيىلل ،والمحافظىلة عىلل المكانىلة المرموقىلة ال رىلن بلغتهىلا دولىلة اإلمىلارات ف مجىلال
زراعىلىلة النخيىلىلل وانتىلىلاج التمىلىلور وتشىلىلتمل هىلىلذه الحزمىلىلة عىلىلل خدمىلىلة مكافحىلىلة آفىلىلات النخيىلىلل باسىلىلتخدام جميىلىلع الوسىلىلائل الممكنىلىلة ر
والبكىلىلب عىلىلل
استخدام النظم الحديثة ر
الن ل تؤثر ف النظام البين والحيوي للدولة.
كمىلىلا تقىلىلدم الدولىلىلة مىلىلن خىلىلالل وزارة التغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة دعىلىلم للم ىلزارعي مىلىلن مىلىلواطن الدولىلىلة لتشىلىلجيع الزراعىلىلة وأنواعهىلىلا الحديثىلىلة كالزراعىلىلة
المائية والزراعة العضوية بحيث يتم توفب مستلزمات النتاج وفق أفضل المعايب وبنصف القيمة .كما تقدم الدولة من خالل وزارة التغىلب
المناج والبيئة دعم لقطاع الصيد وهو عبارة عن تنمية البنيىلة التحتيىلة والمرافىلق المسىلتخدمة لمرتىلادي البحىلر بمىلا يتواكىلب مىلع جىلودة البنيىلة
التحية للدولة إضافة اىل الدعم بمعدات صديقة للبيئة مثل محركات بحرية قليلة النبعاثات لتحقيق بيئة مستدامة.
الشىلكات الخاص ىلىلة ف تحف ىلىلب المجتم ىلىلع ع ىلىلل الحف ىلىلال ع ىلل البيئ ىلىلة وبالت ىلىلاىل ع ىلىلل التن ىلىلوع البيول ىلىلوج وكمث ىلىلال شك ىلىلة بيئ ىلىلة بإم ىلىلارة
وكىلىلذلك تس ىلىلاهم ىل
الشارقة.
المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
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>المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة< يرج تقديم قائمة بالمؤشات المستخدمة ف تقييم هذا الهدف.
أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
دعم الصيادين وزارة التغب المناج والبيئة
دعم المزارعي وزارة التغب المناج والبيئة
برنامج مكافئة بيئة لشكة بيئة دولة المارات العربية المتحدة
مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
>إدخال النص<
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.

مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكي ة ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<

CBD/COP/DEC/XIII/27
Page 39

الهدف 4
بحل ىلىلول ع ىلىلام  ،2021ي ىلىلتم زي ىلىلادة ع ىلىلدد المؤسس ىلىلات الحكومي ىلىلة وغ ىلىلب الحكومي ىلىلة ال ىل رىلن اعتم ىلىلدت ت ىلىلدابب وخط ىلىلط لتحقي ىلىلق اإلنت ىلىلاج والس ىلىلتهالك
المستدام ،للحد من التأثب عل التنوع البيولوج ف الدولة.
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
ر
العشىلين ،وعىلىلل الىلىلرغم ممىلىلا وفرتىلىله هىلىلذه التنميىلىلة مىلىلن مزايىلىلا اقتصىلىلادية
ىل
ىلهدها العىلىلالم ف العقىلىلود األخىلىلبة مىلىلن القىلىلرن
تسىلىلارعت وتىلىلبة التنميىلىلة الىلىلن شىل ا
ر
ومسىلىلتويات عاليىلىلة مىلىلن الرفاهيىلىلة ،إل أنهىلىلا أفىلىلرزت العديىلىلد مىلىلن التىلىلأثبات السىلىللبية الىلىلن انعكسىلىلت ف بىلىلروز وتفىلىلاقم العديىلىلد مىلىلن المشىلىلكالت البيئيىلىلة
كتغب المناخ ،والتلول ،وخسارة التنوع البيولوج ،واستباف الموارد.
وجىلاء اعتم ًىلاد مفهىلوم القتصىلاد األخ ىل ليشىلكل أداة مهمىلة لضىلبط النمىلىلو القتصىلادي وتوجيهىله نحىلو السىلتدامة ،وذلىلك مىلن خىلالل إيىلالء البعىلىلد
البيىلىلن قىلىلدرا أ كىلىلب مىلىلن الهتمىلىلام ف سياسىلىلات التنميىلىلة القتصىلىلادية .وقىلىلد تبنىلىلت دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة هىلىلذا الىلىلنهج ف عىلىلام  2012مىلىلن
خىلالل اس رىلباتيجية اإلمىلىلارات للتنميىلة الخ ىلاء ،الىل رىلن تسىلتهدف تحويىلىلل القتصىلاد الىلوطن إىل اقتصىلىلاد أخ ىل مىلنخفض ال ربىلىلون يعتمىلد بصىلىلورة
أساسية عل التقنيات الحديثة والمعرفة والبتكار.
وتعمل وزارة التغب المناج والبيئة ،بالتعاون مع شكائها ف القطاعي الحكوم والخاس ،من خالل مجلس اإلمارات للتغب المناج والبيئة
وغبه من األطر المؤسسية ،عل تنفيذ البامج الوطنية المحددة ف األجندة الوطنية الخ اء  2030-2015ر
الن اعتمدها مجلس الوزراء
ف عام  2015كخارطة طريق لتحقيق أهداف ر
ر
اسباتيجية اإلمارات للتنمية الخ اء ،وتحديد ومراقبة سىلب المشىلاري ىلىلع الىلن يجىلري تنفيىلذها
بموجب تلك البامج.
أصدرت الدولة العديد من التشيعات ومنها:












قرار مجلس الوزراء رقم  33لسنة  2018بشأن تداول الزيوت المستعملة
قرار وزاري رقم  783لسنة  2015ف شىلأن المىلواد ال يميائيىلة الصىلناعية المحظىلورة والمقيىلدة السىلتخدام بدولىلة المىلارات العربيىلة
المتحدة
قرار مجلس الوزراء رقم  26لسنة  2014ف شأن النظام الوطن الخاس بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون
ق ىلرار وزاري رقىلىلم  567لسىلىلنة  2014ف شىلىلأن الالئحىلىلة التنظيميىلىلة الخاصىلىلة بتخطىلىليط وتشىلىلغيل وتنفيىلىلذ أعمىلىلال المنشىلىلآت العاملىلىلة ف
مجال ال سارات والمقالع
قرار وزاري رقم  141لسنة  2012بشأن ترشيد استهالك الطاقة والماء ف المبان الحكومية  -التطبيقات الخ اء
قرار وزاري رقم  137لسنة  2012ف شأن الخطوط اإلرشادية لتنظيم أنشطة المنشآت العاملة ف مجال صناعة اإلسمنت
قرار وزاري رقم  33لسنة  2012ف شأن تنظيم تداول المواد الهيدروكلوفلوركربونية
قرار مجلس الوزراء رقم  24لسنة  2011ف شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة ف مجال صناعة اإلسمنت
قىل ىلرار وزاري رق ىلىلم  42لس ىلىلنة  2008بش ىلىلأن إجىل ىلراءات الرقاب ىلىلة ع ىلىلل إنت ىلىلاج أنابي ىلىلب األسبس ىلىلتوس واجىل ىلراءات وض ىلىلوابط ال ىلىلتخلص م ىلىلن
مخلفات منتجات السبستوس
تحىلىلديث ق ىلرار مجلىلىلس الىلىلوزراء رقىلىلم  12لسىلىلنة  2006ف شىلىلأن نظىلىلام حمايىلىلة الهىلىلواء مىلىلن التلىلىلول  -أحىلىلد األنظمىلىلة الصىلىلادرة بموجىلىلب
القانون التحادي رقم  24لسنة 1999
المشوع الوطن جرد ملوثات جودة الهواء

CBD/COP/DEC/XIII/27
Page 40
كما أصدرت الدولة العديد من التقارير ومنها:









مبادرة البصمة البيئة لإلمارات  -تقرير المرحلة األوىل 2010-2007
تقرير حالة القتصاد األخ بدولة اإلمارات العربية المتحدة 2014
تقرير حالة البيئة  2015و2018
حالة البيئة ف إمارة أبوظن 2017
تقرير حالة القتصاد األخ بدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015
الوضع الراهن للمدن والمبان المستدامة ف المنطقة العربية 2017
تقرير حالة القتصاد األخ ف دولة اإلمارات العربية المتحدة 2017
تقرير المن المان ف دولة اإلمارات العربية المتحدة 2017

إضافة إىل ذلك ،أصدرت دواة اإلمارات العديد ممن األدلة اإلرشادية والنشات مثل:






الدليل المرجع لمؤشات األداء الخ اء بدولة المارات
ر
السباتيجية والبامج الوطنية
الموجهات
مبادرة األجندة الخ اء لدولة المارات العربية المتحدة
دليل أدوات األعمال الخ اء ف دولة المارات العربية المتحدة
الدليل الرشادي لمؤش جودة هواء المارات

كما اعتمدت عديد المبادرات مثل:








تعزيز اإلدارة المتكاملة للمواد ال يميائية
برنامج وطن لإلدارة المتكاملة للنفايات
رصد ومراقبة جودة الهواء
الدليل الموحد للعمل البلدي ف الدولة
المبان المستدامة
مبادرة الرتقاء باألداء البين
مشوع مراقبة جودة الهواء عن طريق األقمار الصناعية
 oإطالق التطبيق اإلل ربون لمتابعة مؤش جودة هواء المارات
 oاعتماد ر
مقب سنوي ويوم رلبكب المواد الجسيمية ذات القطر األقل من  2.5ميكرون



استشاف المستقبل لمحور الهواء



مبادرة الرتقاء البين:
مبادرة الرتقاء البين تهدف إىل تحسي مؤش التنافسية العالميىلة ،بمىلا ينسىلجم مىلع مسىلتهدفات مئويىلة اإلمىلارات  2071ف جعىلل
القطاعىلات كافىلة ،وتحقيىلق ر يىلة اإلمىلارات  2021مىلن خىلالل بنىلاء اقتصىلاد متنىلوع مسىلتدام
الدولة واحدة مىلن أفضىلل دول العىلالم ف
ً
يساهم ف تحقيق التنمية المستدامة مستندا إىل البتكار واألبحال والعلوم والتكنولوجيا.
المب ىلىلادرة ته ىلىلدف إىل خل ىلىلق آلي ىلىلة مش ىل رىلبكة موح ىلىلدة لتقي ىلىليم األث ىلىلر البي ىلىلن للمش ىلىلاري ىلىلع ،والح ىلىلد م ىلىلن النبعاث ىلىلات ال ربوني ىلىلة ،باإلض ىلىلافة إىل
حمايىلىلة النظمىلىلة البيئيىلىلة الهشىلىلة ،وحمايىلىلة حىلىلق الجيىلىلال ف الهىلىلواء النظيىلىلف والميىلىلاه النقيىلىلة ،وتعزيىلىلز األداء البيىلىلن مىلىلن خىلىلالل تخفىلىليض
اآلثار السلبية عل البيئة ،وتحفب القطاع الخاس عل التحول نحو النتاج النظف وتبن الممارسات الخ اء



للمنشآت الصناعية عل مستوى الدولة عل منصة الوزارة للبيانات الجغرافية:
تطبيق التوزي ىلىلع الجغراف
ً
تم تصميم تطبيق ال ربون دعما لمبادرة الرتقاء البين للوزارة لدراسة األثر البين للمنشآت الصناعية عل قطاع البيئة والموارد
الطبيعيىلىلة والمنىلىلاطق السىلىلكانية والمحميىلىلات والىل رىلن مىلىلن الممكىلىلن ان تتىلىلأثر بهىلىلذه المنشىلىلآت .والىلىلذي بىلىلدوره يىلىلدعم عمليىلىلة اتخىلىلاذ الق ىلرار
المش ىلىلعة والمنظم ىلىلة للق ىلىلواني البيئي ىلىلة الهادف ىلىلة لحماي ىلىلة وتقلي ىلىلل األث ىلىلر البي ىلىلن الس ىلىللن
ىل
بش ىلىلأن ت ىلىلرخيص ه ىلىلذه المنش ىلىلآت م ىلىلن الجه ىلىلات
للمنشآت الصناعية .وعليه ،فلن التطبيق يدعم ويعزز جهود الوزارة ومختلف المؤسسىلات التحاديىلة والمحليىلة ذات العالقىلة ف
تنفيىلىلذ مثىلىلل ه ىلىلذه الدراسىلىلات المتخصص ىلىلة بمىلىلا ي ىلىلدعم جهىلىلود التنمي ىلىلة المسىلىلتدامة وض ىلىلمان اسىلىلتدامة الم ىلىلوارد الطبيعيىلىلة والمحافظ ىلىلة
عليها.
يعم ىلىلل التطبي ىلىلق ع ىلىلل إدارة وتنظ ىلىليم الق ىلىليم المرتبط ىلىلة بمع ىلىلالم الطبق ىلىلات مم ىلىلا يت ىلىليح إمكاني ىلىلة إجىل ىلراء المقارن ىلىلات والتحل ىلىليالت ودراسىل ىلة
التداخالت بي مواقع المنشآت الصناعية والتجمعات السىلكانية والمحميىلات البيىلة والبحريىلة والىلذي بىلدوره يعىلط ر يىلة واضىلحة
ح ىلىلول المن ىلىلاطق ال ىل رىلن م ىلىلن الممك ىلىلن أن تت ىلىلأثر بأنش ىلىلطة المنش ىلىلآت الص ىلىلناعية ودراس ىلىلة األث ىلىلر البي ىلىلن له ىلىلذه المنش ىلىلآت ع ىلىلل قط ىلىلاع البيئ ىلىلة
المحيطة بها .كما يتيح التطبيق ارسال الستفسارات والستعالم بخصوس البيانات المتوافرة كخرائط تفاعلية ال ربونية ،ويىلتم
تغذي ىلىلة وتح ىلىلديث التطبي ىلىلق بص ىلىلورة مس ىلىلتمرة ودوري ىلىلة بالبيان ىلىلات الجيومكاني ىلىلة الداعم ىلىلة .كم ىلىلا ان التطبي ىلىلق س ىلىلهل الس ىلىلتخدام ويت ىلىليح
للمستخدمي شعة الحصول عل البيانات بما يتناسب واحتياجاتهم الفعلية.

طورت الشكات الحكومية وغب الحكومية خطط استدامة مع اعتماد مؤشات ويىلتم رصىلدها ومتابعتهىلا ومىلن ضىلمن هىلذه القطاعىلات قطىلاع
الشىلكات بإصىلىلدار تقىلىلارير اسىلىلتدامة ،ومىلىلن بىلىلي المبىلىلادرات الىل رىلن
الطاقىلىلة ،قطىلىلاع التعىلىلدين ،قطىلىلاع البنيىلىلة التحتيىلىلة والتطىلىلوير ،كمىلىلا تقىلىلوم معظىلىلم هىلىلذه ىل
الن طورت خطة عمل للتنوع البيولوج لمنشآتها ر
تقوم بها الشكات الخاصة عل سبيل المثال اإلمارات العالمية لأللمنيوم ،ر
والن تتماى
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مع معيار أداء مؤسسة التمويل الدولية وهو المعيار السادس :حفظ التنوع البيولوج واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية.

المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
ر
السباتيجية والتشغيلية ومنها:
تم تبن عديد المؤشات
 مؤش جودة الهواء – مؤش وطن مؤش تراكب المواد الجسيمية –مؤش وطن معدل البصمة البيئية  -مؤش وطن معدل استغالل المخزون السمك المستدام – مؤش راسباتيج
المخزون النسن لألسماك البالغة :هيئة البيئة – أبوظن تقوم برصد مواقع هبوط األسماك منذ عام  .2002ويقدم هذا
 مؤشً
تقييما جيدا لصحة ر
البوة السمكية ف مياه الخليج العرن ف اإلمارات العربية المتحدة
المؤش
 اإلنتاجية الزراعية  -المحاصيل الحقلية (الحبوب  -البقول  -األعالف) – مؤش راسباتيج
 اإلنتاجية الزراعية – خضار  -مؤش راسباتيج
ر
 اإلنتاجية الزراعية – الفواكه – مؤش اسباتيج نسبة مساهمة النتاج من الزراعة والحراجة وصيد األسماك من هيكل الناتج المحل اإلجماىل – مؤش راسباتيج
 نسبة انجاز قانون التغب المناج –مؤش راسباتيج
 نسبة التحول اىل القتصاد األخ نسبة راللبام بقواني وتشيعات التنوع الغذان  -مؤشات فرعية عدد ( – )3وهم:
ر
ر
 نسبة البام المنشآت ذات العالقة بالصحة والتنمية البوة السمكية
 نسبة ر
البام المنشآت ذات العالقة بالصحة والتنمية الحيوانية
 نسبة ر
البام المنشآت ذات العالقة بالصحة والتنمية الزراعية
 نسبة راللبام بالقواني والتشيعات البيئية – مع مؤش فرف عدد ( – )1وهو:
ر
 نسبة البام المنشآت ذات العالقة بقطاع ال سارات ومصانع السمنت
 كثافة توليد النفايات البلدية الصلبة ( -مؤش وطن) نسبة النفايات المعالجة من إجماىل النفايات المتولدة (النفايات البلدية الصلبة) (مؤش وطن) نسبة النفايات الخطرة المعالجة من إجماىل النفايات الخطرة المتولدة – عدد  6مؤشات فرعية – وه: نسبة النفايات الخطرة المعالجة من إجماىل النفايات الخطرة المتولدة – اإلجماىل
 نسبة النفايات الخطرة المعالجة من إجماىل النفايات الخطرة المتولدة  -الحرق مع ر
اسبجاع الطاقة
 نسبة النفايات الخطرة المعالجة من إجماىل النفايات الخطرة المتولدة  -الحرق بدون ر
اسبجاع الطاقة
 نسبة النفايات الخطرة المعالجة من إجماىل النفايات الخطرة المتولدة  -إعادة التدوير
 نسبة النفايات الخطرة المعالجة من إجماىل النفايات الخطرة المتولدة  -المعالجة الفب وكيميائية
 نسبة النفايات الخطرة المعالجة من إجماىل النفايات الخطرة المتولدة  -التصدير للمعالجة  /للتخلص النهان خارج
الدولة
 نسبة النفايات غب الخطرة المعالجة من إجماىل النفايات الخطرة المتولدة – مؤشات فرعية عدد  – 5وه: نسبة النفايات غب الخطرة المعالجة من إجماىل النفايات الخطرة المتولدة – اإلجماىل
 نسبة النفايات غب الخطرة المعالجة من إجماىل النفايات الخطرة المتولدة  -إعادة التدوير
 نسبة النفايات غب الخطرة المعالجة من إجماىل النفايات الخطرة المتولدة  -التحويل إىل سماد
 نسبة النفايات غب الخطرة المعالجة من إجماىل النفايات الخطرة المتولدة  -تحويل النفايات إىل طاقة
 نسىلىلبة النفايىلىلات غىلىلب الخطىلىلرة المعالجىلىلة مىلىلن إجمىلىلاىل النفايىلىلات الخطىلىلرة المتولىلىلدة  -التصىلىلدير للمعالجىلىلة /الىلىلتخلص النهىلىلان
خارج الدولة
أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة بدولة المارات العربية المتحدة
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
 .1تقارير استدامة قطاع النقل:
 oدائرة النقل أبوظن
 oهيئة الطرق والمواصالت دن
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 .2تقارير قطاع ال هرباء والماء
 oهيئة ال هرباء والمياه دن
 oتقرير المن المان 2017
 .3تقارير الستدامة الجمارك
 oجمارك دن
 .4قطاع الطاقة والتعدين:
 oمؤسسة اإلمارات للطاقة النووية
 oدولفي للطاقة
 oشكة أبوظن الوطنية ر
للببول
 .5قطاع البنية التحتية والتطوير:
 oالمنطقة الحرة دن
 oشكة اتحاد المقاولي
 oالسياسة البيئية لشكة أعمار
 .6قطاع التعدين:
 oتقرير استدامة المارات العالمية لأللمنيوم
 .7موقع وزارة التغب المناج والبيئة ،البيئة والتنمية الخ
 .8تقرير حالة البيئة إلمارة أبوظن 2017
 .9المنصة المعلوماتية المكانية الوطنية

اء

مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
جهود الدولة نحو الستدامة
تقرير تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ف دولة المارات العربية المتحدة
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الهدف 5
بحلول عام  2021يكون قد تم تقييم ومراقبة حالة واتجاه عنارص التنوع البيولوج الرئيسية بالدولة وربطها بعملية صنع القرار
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلوم ىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
تصىلىلدر دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة تقريىلىلر حالىلىلة البيئىلىلة الىلىلذي مىلىلن ضىلىلمنه قسىلىلم حالىلىلة التنىلىلوع البيولىلىلوج ف دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة
والذي ينش عل بوابة وزارة التغب المناج والبيئة ر
والن يتم استخدام نتائجها ف عملية صنع القرار .كما تقىلوم هيئىلة البيئىلة أبىلوظن بإصىلدار
تقرير منفصل عن حالة البيئة إلمارة أبوظن.
تعمل دولة المارات العربية المتحدة عل تطوير خارطة المارات الذكية لىلرأس المىلال الطبىليع ،وه مجموعىلة مىلن المسىلوحات البيولوجيىلة
والجغرافية والتقييمات البيئية والقتصادية للبيئات والموائل البية والبحرية عل المستوى الوطن ًباستخدام ًأفضل الممارسات العلميىلة
والتكنولوجية العالمية ،وتهدف المبادرة إىل تحديد المىلوارد الطبيعيىلة الموجىلودة بالدولىلة وتقييمهىلا بيئيىلا واقتصىلاديا وتحديىلد خىلدمات الىلنظم
اإليكولوجيىلىلة عىلىلل المسىلىلتوى الىلىلوطن وقيمتهىلىلا القتصىلىلادية ،وذلىلىلك مىلىلن خىلىلالل خارطىلىلة ذكيىلىلة متطىلىلورة وسىلىلهلة السىلىلتعمال ،واتاحتهىلىلا لمتخىلىلذي
القرار لوضعها ف العتبار عند اتخاذ القرارات ذات العالقة باستخدامات األراض والفرس الستثمارية ،ولقطاف األعمال والتمويل
المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
-

مؤش القائمة الحمراء
مؤش القائمة السوداء
مؤش الموائل الطبيعية
المؤشات التشغيلية لتنفيذ المشوع خارطة اإلمارات الذكية لرأس المال الطبيع

أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
ر
السباتيجية والمؤشات التشغيلية ذات العالقة بالتنوع البيولوج
يتم تقييم الهدف وفقا للمؤشات
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
البيانات المفتوحة وزارة التغب المناج والبيئة
تقرير حالة البيئة إلمارة أبوظن
مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
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يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
ً
يتم تقييم مستوى التقدم ف تنفيذ بشكل سنوي من خالل التدقيق عل مراحل تنفيذ المشوع وفقا لألدلة المتوفرة.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
موقع وزارة التغب المناج والبيئة
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الهدف 6
بحل ىلىلول ع ىلىلام  ،2021ي ىلىلتم األخ ىلىلذ بع ىلىلي العتب ىلىلار الممارس ىلىلات والمع ىلىلارف والبتك ىلىلارات التقليدي ىلىلة ذات الص ىلىللة ب ىلىلالحفظ والس ىلىلتخدام المس ىلىلتدام
للتنوع البيولوج عند تطوير السياسات والتشيعات المحلية والوطنية
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
طورت دولة المارات عدد من المشاري ىلىلع والسياسات الوطنية والمحلية وتم خالل مراحل تطويرها استشارة المجتمع المحل ،عل سبيل
المث ىلىلال عن ىلىلد تط ىلىلوير الخط ىلىلة الوطني ىلىلة للمحافظ ىلىلة ع ىلىلل أس ىلىلماك الق ىلىلر ت ىلىلم استش ىلىلارة جمعي ىلىلات الص ىلىليادين المحلي ىلىلي باإلض ىلىلافة اىل الس ىلىللطات
المختصىلىلة والمنظمىلىلات الدوليىلىلة والجهىلىلات ذات الختصىلىلاس وأخىلىلذ مرئيىلىلاتهم  ،حيىلىلث تهىلىلدف الخطىلىلة المحافظىلىلة عىلىلل أسىلىلماك القىلىلر ف دولىلىلة
اإلمارات العربية المتحدة وادارتها بشكل فعال لتمكي استغاللها المستدام عل المدى الطويل ،كمىلا تىلم كىلذلك األخىلذ بالعتبىلار الممارسىلات
والمعارف والبتكارات التقليدية للمجتمعات المحلية عند وضىلع خطىلط إلدارة المحميىلات الطبيعيىلة ال رىلن تشىلمل ضىلمن نطاقهىلا المجتمعىلات
المحلية.
مش ىلىلوع ق ىلىلانون اتح ىلىلادي بش ىلىلأن تنظ ىلىليم الحص ىلىلول ع ىلىلل الم ىلىلوارد الوراثي ىلىلة ومش ىلىلتقاتها والتقاس ىلىلم الع ىلىلادل والمنص ىلىلف
كم ىلىلا قام ىلىلت الدول ىلىلة بتط ىلىلوير ىل
للمن ىلىلافع الناش ىلىلئة ع ىلىلن اس ىلىلتخدامها ،وال ىلىلذي يه ىلىلدف إىل المحافظ ىلىلة ع ىلىلل الممارس ىلىلات والمع ىلىلارف والبتك ىلىلارات التقليدي ىلىلة للمجتمع ىلىلات المحلي ىلىلة
وادارتها بشكل مستدام.
المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم

أو:

-

المؤشات التشغيلية لتنفيذ مشوع القانون
ر
السباتيجية لقياس فعالية إدارة المحميات الطبيعية ف الدولة
المؤشات

لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
موقع وزارة التغب المناج والبيئة
مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
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يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
موقع وزارة التغب المناج والبيئة
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الهدف 7
بحلىلىلول عىلىلام  ،2021تصىلىلنف دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة ضىلىلمن أفضىلىلل  10دول ف المىلىلؤش الفىلىلرف المتعلىلىلق بىلىلالتنوع البيولىلىلوج ض ىلمن
مؤش األداء البين
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
ترتيب الدولة ف مؤشات التنوع البيولوج والموائل
مؤشات

ر
البتيب
الحاىل

النتيجة
الحالية

ر
البتيب ف سنة
األساس

النتيجة ف سنة
األساس

التنوع البيولوج والموائل

95

74.67

140

39.70

المحميات الطبيعية البحرية

1

100

96

62.34

حماية المناطق األحيائية ()Biome Protection
العالمية

104

71.99

169

2.33

حماية المنطقة األحيائية الوطنية

102

71.92

167

2.33

حماية األنواع

82

82.54

73

80.04

التمثيل

153

12.77

148

10.06

أنواع  /موائل

103

81.06

107

92.88

المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
-

المؤش الفرف المتعلق بالتنوع البيولوج ضمن مؤش األداء البين

أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
الم واقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
المؤش الفرف المتعلق بالتنوع البيولوج ضمن مؤش األداء البين
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مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
كما تقوم جامعة يال برصد المؤش الفرف المتعلق بالتنوع البيولوج من ضمن مؤش األداء البين
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
المؤش الفرف المتعلق بالتنوع البيولوج ضمن مؤش األداء البين
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الهدف 8
بحلول عام  ،2021يتم حفظ  ٪12من المناطق األرضية ومنىلاطق الميىلاه الداخليىلة ،و ٪14مىلن المنىلاطق السىلاحلية والبحريىلة ،مىلن خىلالل،
شىلىلبكة ممثلىلىلة للىلىلنظم اإليكولوجيىلىلة مىلىلن المنىلىلاطق المحميىلىلة وذات إدارة ا
فعالىلىلة ،مىلىلع األخىلىلذ ف العتبىلىلار ،حسىلىلب القتضىلىلاء ،ربىلىلط المنىلىلاطق ذات
األهمية الخاصة للتنوع البيولوج وخدمات النظام اإليكولوج.
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
تىلىلم إنشىلىلاء المحميىلىلات الطبيعيىلىلة بدولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة بهىلىلدف مواجهىلىلة التحىلىلديات الىل رىلن تواجىلىله التنىلىلوع البيولىلىلوج البحىلىلري والىلىلبي.
وعلي ىلىله ارتف ىلىلع ع ىلىلدد المحمي ىلىلات الطبيعي ىلىلة ال ىل رىلن ت ىلىلم إعالنه ىلىلا بالدول ىلىلة م ىلىلن  19محمي ىلىلة ع ىلىلام  2010إىل ( )44محمي ىلىلة ع ىلىلام  ،2018حي ىلىلث تمث ىلىلل
المساحة اإلجمالية للمناطق المحمية الىل  44ر
أكب من  ٪14.93من إجماىل مساحة الدولة .وتنقسم إىل مناطق محمية برية وبحرية ،حيث
أن هنىلىلاك  16منطقىلىلة محميىلىلة بحريىلىلة و 28منطقىلىلة محميىلىلة بريىلىلة كمىلىلا ارتفىلىلع عىلىلدد المحميىلىلات الىل رىلن تىلىلم تسىلىلجيلها كمحميىلىلات أراض رطبىلىلة ذات
أهمية دولية ف إطار اتفاقية "رامسار" من محميتي ( )2عام 2010إىل ( )9محميات عام .2019
حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة الهدف رقم ( )11من أهداف إيتت والمتعلق بإعالن المناطق المحمية .وذلك بإعالن وادارة عدد
 44محمية طبيعية ( 16بحرية-ساحلية و 28برية) ،وبنسبة  % 17.05من المجال البي و % 12.21من المجال البحري للدولة.
أعلنت هيئة حماية البيئىلة والتنميىلة ف رأس الخيمىلة عىلن مق رىلب إلنشىلاء  4محميىلات طبيعيىلة باإلضىلافة إىل محميىلة خىلور مىلزاحم تمثىلل الىلنظم
البيئية ف إمارة رأس الخيمة ،ه محمية خور رأس الخيمة ،محمية خور الحليلة ،ومحمية شوكة ومحمية وادي مزرع.
اإلمارة

المحميات الطبيعية

مساحة المحميات الطبيعية (كم)2

محمية الزورا (رامسار)

1.925327

محمية النسيم

0.395277

السعديات

59.249036

القرم الش رف

9.901025

بوالسياييف

145.183046

راس غناضة

54.610147

الحبارى

776.777414

المرزوم (الغضا)

1087.505882

عجمان

أبوظن
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المها العرن

5974.468919

الشاب

307.608309

ق

محمية الوثبة (رامسار)

4.545436

محمية الياسات

2083.147949

محمية مرو
( اليونسكو النسان والمحيط الحيوي)

4259.244748

البدعة

1264

الطوي

45.514216

بدع هزاع

77

برقا الصقور

78.951008

الرمله

544.442319

يو الدبسة

212.39728

الدلفاوية

141.390782

جبل حفيت

80.704718

محمية الغاف ببوى

0.128083

محمية المرموم الصحراوية

938.22

الصحراوية

15.057136

محمية الوحو

محمية جبل عل الطبيعية

76.688988

محمية جبل نزوى

1.061583

محمية حتا

28.060422

محمية راس الخور للحياة الفطرية (رامسار)

10.129961

محمية دن الصحراوية (المها)

225.887186

محمية البدية

0.4554301

دن

الفجبة
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الشارقة

رأس الخيمة

محمية العقة

1.06099

محمية جزيرة الطيور

1.441781

محمية ضدنا

0.08287495

محمية وادي الوريعة الوطنية

224.133993

محمية ا
البدي

21.616334

محمية الظليمه

1.943085

محمية الفايه

20.123177

ر
المنتب
محمية حزام غابات

8.469904

محمية مليحه

8.748247

محمية واسط الطبيعية

0.868563

محمية جزيرة صب بونعب (رامسار)

32.627224

محمية أشجار القرم والحفيه

23.771921

محمية لمدينه

19.050406

محمية خور مزاحم

3

جدول مساحة المحميات الطبيعية بالمقارنة بمساحة الدولة
المعيار

المساحة البية

المساحة البحرية

مساحة دولة اإلمارات( كم)2

71023.6

55350.26

المحميات الطبيعية ( كم)2

12109.06

6759.52

نسبة مساحة المحميات الطبيعية

%17.05

%12.21

إجماىل مساحة الدولة ( كم)2

71023.6

55350.26

إجماىل مساحة الدولة( كم)2

126373.86

إجماىل نسبة مساحة المحميات الطبيعية بالدولة

%14.93

خارطة التوزي ىلىلع الجغراف للمحميات الطبيعية ف الدولة
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فعالية إدارة المحميات الطبيعية بالدولة
قامىلىلت وزارة التغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة بتطىلىلوير منهجيىلىلة التقيىلىليم الىلىلدوري واعىلىلداد اسىلىلتمارة تقيىلىليم فعاليىلىلة إدارة المحميىلىلات الطبيعيىلىلة وفقىلىلا ألفضىلىلل
الممارسىلىلات العالميىلىلة وبمىلىلا يىلىلتالءم مىلىلع المحميىلىلات الطبيعيىلىلة بدولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة ،وعليىلىله ،تىلىلم تنظىليم زيىلىلارات ميدانيىلىلة للمحميىلىلات
الطبيعي ىلىلة المعلن ىلىلة ف مختل ىلىلف اإلم ىلىلارات وعق ىلىلد اجتماع ىلىلات متك ىلىلررة م ىلىلع الجه ىلىلات المختص ىلىلة ال ىل رىلن تش ىلىلمل :بلدي ىلىلة عجم ىلىلان ،بلدي ىلىلة دن ،بلدي ىلىلة
الفجىلىلبة ،بلديىلىلة دبىلىلا الفجىلىلبة  ،هيئىلىلة البيئىلىلة والمحميىلىلات الطبيعيىلىلة ف الشىلىلارقة ،وهيئىلىلة البيئىلىلة ف أبىلىلوظن بهىلىلدف تقيىلىليم فعاليىلىلة إدارة المحميىلىلات
الطبيعية بالدولة ورفع النتائج عل المستوى الدوىل
أوضىلىلحت النتىلىلائج النهائيىلىلة لفعاليىلىلة إدارة المحميىلىلات ف ًالدولىلىلة خىلىلالل عىلىلام  2016أن النسىلىلب تىل رىلباو مىلىلا بىلىلي  %26.04و %94.85وقىلىلد بلىلىلف
متوسط النتائج حواىل  %67.05وه نسبة جيدة جدا حيث يعتب المتوسط العالم ف سنة.%53 ،2010
نسبة فعالية إدارة المحميات الطبيعية بالدولة
2016

2015

2014

67.05%

61.16 %

57.54%

لبد هنا اإلشارة أن أغلبية المحميات الطبيعيىلة بالدولىلة شىلهدت تحسىلن كبىلب ف اإلدارة مقارنىلة بسىلنة  ،2014وهىلذا نتيجىلة الجهىلود المبذولىلة
من السلطات المختصة ف كل إمارة من إمارات الدولة للمحافظة عل التنوع البيولوج وتنميتها.
جدول مقارنة فعالية إدارة المحميات الطبيعية بالدولة ()2016/2014
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المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
-

مساحة المحميات البحرية من المساحة البحرية للدولة
مساحة المحميات البية من المساحة البية للدولة
نسبة اإلدارة الفعالة للمحميات الطبيعية

أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<

مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
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مدى كفاي ة معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
-

موقع إدارة التنوع البيولوج بوزارة التغب المناج والبيئة
موقع البيانات المفتوحة لوزارة التغب المناج والبيئة
دليل رشادي بشأن تصنيف الموائل والحماية ف إمارة أبوظن
موقع المحميات الطبيعية بإمارة أبوظن
موقع المحميات الطبيعية بإمارة الشارقة
إعالن محمية حتا ف قائمة مواقع رامسار
إعالن محمية جبل عل ف قائمة مواقع رامسار
موقع بلدية الفجبة
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الهدف 9
ً
بحلول عام  ،2021يتم تطوير وتنفيذ برامج لتحسي حالة الصون ر
ألكب األنواع تهديدا بالنقراض
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
القائمة الحمراء:
تعمل الدولة عىلل مشىلوع تحىلديث القائمىلة الحمىلراء لألنىلواع المهىلددة بىلالنقراض مىلن الثىلدييات والبمائيىلات والزواحىلف بالتعىلاون مىلع التحىلاد
ُالدوىل لصون الطبيعة والسلطات المحلية المختصة ،وتعرف القائمة الحمراء للكائنات الحية المهددة بىلالنقراض بأنهىلا منهجيىلة أو طريقىلة
تعىلن بتقيىليم ومراقبىلة وضىلع التنىلوع الحيىلوي عىلل كوكىلب األرض ،ويىلدعم هىلذه القائمىلة مجموعىلة مىلن المؤسسىلات الدوليىلة عىلل رأسىلها التحىلىلاد
الدوىل لحماية الطبيعة ( )IUCNوبشكل خاس "هيئة بقاء األنواع " ( ، )SSCوالمجلس العالم للطيور وغبها ،وتعمل هذه المؤسسات
ً
معا لتقييم وضع األنواع الحية ف العالم.
وف ع ىلىلام  ،1992اع ىل رىلبف زعم ىلىلاء الع ىلىلالم بالحاج ىلىلة لحماي ىلىلة األن ىلىلواع وتوقي ىلىلع اتفاقي ىلىلة التن ىلىلوع البيول ىلىلوج  ،واتفق ىلىلوا ع ىلىلل تش ىلىلجيع الس ىلىلتخدام
المسىلىلؤول والمسىلىلتدام للمىلىلوارد الطبيعيىلىلة ف العىلىلالم ،ف عىلىلام  ، 2010اعتمىلىلدت اتفاقيىلىلة التنىلىلوع البيولىلىلوج خطىلىلة اسىل رىلباتيجية منقحىلىلة ومحدثىلىلة
للتنىلىلوع البيولىلىلوج  ،2020-2011بمىلىلا ف ذلىلىلك أهىلىلداف أيت ىل للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،وهنىلىلاك مجموعىلىلة مىلىلن المىلىلؤشات متاحىلىلة لمسىلىلاعدة البلىلىلدان
للرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز نحو تلبية أهداف أيت للتنوع البيولوج  ،ويتطلب وضع مؤش القائمة الحمراء  IUCNألي بلد معي،
تجميع البيانات وتحديث القائمة الحمراء الوطنية بانتظام عل أساس فئات ومعايب القائمة الحمراء ،IUCNوهىلو مىلا يهىلدف إليىله المشىلوع
الوطن للقائمة الحمراء ،حيث سيتم من خالل هذه العملية تسىلليط الضىلوء عىلل األنىلواع ال رىلن يهىلددها خطىلر النقىلراض ،وتحديىلد األولويىلات
ر
المشوع إىل أن متوسط
وتقييم فعالية الحفظ ،ورصد التقدم المحرز ف تدابب الحفظ لمنع األنواع الن تتجه نحو النقراض .وقد توصل ً
نسبة الثدييات المهددة بالنقراض ف الدولة ه  ،%44بينما يبلف متوسط نسبة الثدييات المهددة بالنقراض عالميا  ،.%25كما أن قيمة
مؤش القائمة الحمراء للثدييات ف الدولة لعام  2018هو  ،0.6303بينما كانت قيمة المؤش ف عام  1996ه  .0.6121ممىلا يؤكىلد عىلل
أن هناك انخفاض ف نسبة التهديد بالنقراض عل مستوى الدولة بمعدل  %2.97خالل العقدين الماضيي.
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إعادة تأهيل واكثار األنواع:
قامىلىلت دولىلىلة المىلىلارات بإنشىلىلاء وتنفيىلىلذ العديىلىلد مىلىلن الىلىلبامج الىل رىلن تهىلىلدف للحفىلىلال عىلىلل األنىلىلواع ،مثىلىلل بىلرامج إكثىلىلار طيىلىلور الحبىلىلارى والمهىلىلا العىلىلرن
والفهد العرن والعديد من أنواع الصقور كصقر الحر والشاهي


المها العرن ()Oryx leucory
ً
سابقا تواجد المها العرن ف المناطق الغربية بدولة المارات العربية المتحدة ،وكان المغفور له بإذن هللا تعاىل الشيخ زايىلد بىلن
سلطان آل نهيان طيب هللا ثراه قد قام منذ وقىلت مبكىلر بتأسىليس قطيىلع مىلن المهىلا ًالعىلرن ف أبىلوظن والىلذي كىلان النىلواة الرئيسىلية
ر
الن استخدمت فيما بعد ف برامج إعادة إطالق المها العرن ف الدولة .ويىلتم حاليىلا تنفيىلذ برنىلامجي إلعىلادة تىلوطي المهىلا العىلرن
ف اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة ،األول ف محميىلىلة دن الصىلىلحراوية والبنىلىلامج اآلخىلىلر تنفىلىلذه هيئىلىلة البيئىلىلة-أبىلىلوظن ف إمىلىلارة أبىلىلوظن .كمىلىلا
توج ىلىلد العدي ىلىلد م ىلىلن مجموع ىلىلات المه ىلىلا الع ىلىلرن ف أم ىلىلاكن أخ ىلىلرى م ىلىلن دول ىلىلة الم ىلىلارات ومنه ىلىلا حديق ىلىلة الع ىلىلي للحيوان ىلىلات ومرك ىلىلز اكث ىلىلار
الحيوانات المهددة بالنقراض ف شبه الجزيىلرة العربيىلة -الشىلارقة .وتشىلب البيانىلات الحديثىلة اىل وجىلود أ ك رىلب مىلن  10000رأس مىلن
المها العرن ف دولة المارات العربية المتحدة .كما تستضيف دولة اإلمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة البيئة أبوظن األمانىلة
العامة لصون المها العرن والذي يمثل ر
البام دولة المارات العربية المتحدة نحو دعم المبادرات الرامية إىل إعادة المهىلا العىلرن
إىل موائله الطبيعية ضمن مجموعات حرة ومستدامة وبشكل ينسجم مع المجتمعات المحلية.



النمر العرن )(Panthera pardus nimr
ً
النمىلر العىلىلرن مىلىلن أ كىلىلب السىلنوريات ر
وأكبهىلىلا انتشىلىلارا ف شىلىلبه الجزيىلىلرة العربيىلة وامتىلىلد موطنىلىله عىلىلل مسىلافة  1700كيلىلىلو مىل رىلب عىلىلب جبىلىلال
الحجاز وف شق الجزيرة ف سلطنة عمان واإلمارات إل أنه أصبح ف القائمة الحمراء المهددة بالنقراض و ًهىلو األمىلر الىلذي ينىلذر
باختفائ ىلىله م ىلىلن من ىلىلاطق واس ىلىلعة ،حي ىلىلث أش ىلىلارت الدراس ىلىلات إىل أن انتش ىلىلاره ف المنطق ىلىلة العربي ىلىلة أص ىلىلبح مح ىلىلدودا ،كم ىلىلا أن ظه ىلىلوره ف
اإلمىلارات نىلادر ،إل أن دولىل ًة اإلمىلارات خطىلت خطىلوات مهمىلة ف تنفيىلذ بىلرامج اإلكثىلار والمحافظىلة عىلل أشىلكال الحيىلاة البيىلة ف شىلىلبه
الجزيرة العربية ،خصوصا إكثار النمور العربية ،والذي يتوج بنجا برنامج ر
الببية ف األش ف مركز الحياة البية ف الشارقة  ،كمىلا
قامىلت دولىلىلة اإلمىلارات العربيىلىلة المتحىلدة ممثلىلىلة بإمىلىلارة الشىلارقة بىلىلإطالق مبىلادرة (الحفىلىلال عىلىلل النمىلر العىلىلرن ف بيئىلات شىلىلبه الجزيىلىلرة
ر
ىلرن ف موائلىله الطبيعيىلة القليلىلة ال رىلن ل
الن تهدف إىل دعوة الباحثي والمهتمي والمنظمات
العالمية لحمايىلة النمىلر الع ً
ً
العربية)ً ،
ر
ع
يزال موجودا فيها ،وانقاذه من الحالة الحرجة الن وصىلل إليهىلا تمهيىلدا إل ىلادة إطالقىله لحقىلا ف موائلىله الطبيعيىلة ف شىلبه الجزيىلرة
العربية.



الطهر العرن ()Arabitragus jayakari
تم إطىلالق حيىلوان الطهىلر العىلرن للمىلرة األوىل ف جزيىلرة صىلب بىلن يىلاس ف منتصىلف تسىلعينات القىلرن المىلاض ف إطىلار الحملىلة ال رىلن
ىليلة إىل
أطلقهىلىلا المغفىلىلور لىلىله الشىلىليخ زايىلىلد بىلىلن س ىللطان آل نهيىلىلان ،طيىلىلب هللا ث ىلراه ،والىل رىلن تقىلىلوم عىلىلل إعىلىلادة الحيوانًىل
ىلات العربيىلىلة األصىل ً
ر
البيىلىلة .ف عىلىلام  ،1999تىلىلم نقىلىلل هىلىلذه الحيوانىلىلات مىلىلن صىلىلب بىلىلن يىلىلاس إىل مركىلىلز خىلىلاس ف العىلىلي يضىلىلم حاليىلىلا أ كىلىلب مىلىلن  450رأسىلىلا مىلىلن
حيوان الطهر العرن .وتعد سلسلة جبال حجر ر
الن تقع بي اإلمىلا ًرات وسىللطنة ُعمىلان المىلوطن األصىلل للطهىلر العىلرن ،حيىلث تىلم
إدراجه عل الالئحة الحمراء للحيوانات (المهددة بالنقراض) وفقا لالتحاد الدوىل للحفال عل الطبيعة (.)IUCN
ر
وشكا هىلىلا بإعىلىلادة تأهيىلىلل حيوانىلىلات الطهىلىلر العىلىلرن ،واكثارهىلىلا بالتعىلىلاون مىلىلع عىلىلدد مىلىلن المنظمىلىلات
وعليىلىله تعىلىلبم جزيىلىلرة صىلىلب بىلىلن يىلىلاس ً
ر
المحلية والدولية األخرى .تقىليم حاليىلا حيوانىلات الطهىلر الع ًىلرن ،الىلن جىلرى إح ًضىلارها مىلن مركىلز البسىلتان ،ف منطقىلة خاصىلة تحىلا
إىل أبعىلىلد حىلىلدود بيئتهىلىلا الطبيعيىلىلة تبلىلىلف مسىلىلاحتها  66هكتىلىلارا تىلىلم تجهبهىلىلا مسىلىلبقا ،إذ سىلىلتحط هىلىلذه الحيوانىلىلات بالمراقبىلىلة والرعايىلىلة
فائقة لضمان تأقلمها مع الحياة الجديدة ف جزيرة صب بىلن يىلاس ،وتتىليح لفريىلق البحىلث إجىلراء الدراسىلات واعىلداد قاعىلدة بيانىلات
مفصىلىللة حىلىلول الطهىلىلر العىلىلرن .كمىلىلا سىلىليتم إجىلراء دراسىلىلة وافيىلىلة وشىلىلاملة للنظىلىلام الغىلىلذان بهىلىلدف إدخىلىلال النباتىلىلات األصىلىللية وزراعتهىلىلا ف
مواطنها الطبيعية ،عندما يتم إطالقها مرة أخرى ف البية بجزيرة صب بن ياس ،إذ ستكون قادرة عل الرف من مصادر غذائها
األصلية ر
الن تجدها ف بيئتها الطبيعية.



إطالق أبو حراب ()Oryx dammah
تقىلىلوم الدول ىلىلة متمثل ىلىلة هيئىلىلة البيئ ىلىلة أب ىلىلوظن بالتعىلىلاون م ىلىلع جمهوري ىلىلة تش ىلىلاد بىلىلإجراء دراس ىلىلات جيني ىلىلة وفحىلىلص ط ىلىلن لختي ىلىلار "القطي ىلىلع
العالم" .بهدف تمكي هذه األنىلواع مىلن التكىلاثر ف محميىلة وادي أخىليم ف جمهوريىلة تشىلاد بوسىلط أفريقيىلا ،وذلىلك مىلن خىلالل نقىلل
 500رأس خالل الخمىلس سىلنوات القادمىلة ،ممىلا يتىليح لهىلم فرصىلة حقيقيىلة للبقىلاء والتكىلاثر .يهىلدف البنىلامج اىل إعىلادة تأهيىلل 500
مهىلىلا عىلىلل مىلىلدى فىل رىلبة خمىلىلس سىلىلنوات إىل محميىلىلة طبيعيىلىلة بىلىلوادي أخىلىليم بجمهوريىلىلة تشىلىلاد وذلىلىلك بالتعىلىلاون مىلىلع هيئىلىلة البيئىلىلة أبىلىلوظن
والحكومة تشاد .ر
ويأن هذا المشوع ف إطار التوجه والل رىلبام المسىلتمر بالمحافظىلة عىلل التنىلوع البيولىلوج الىلبي والبحىلري داخىلل
الدولة وحول العالم بشكل عام واستكمال لنهج وارل المغفىلور لىله بىلإذن هللا الوالىلد الشىليخ زايىلد بىلن سىللطان آل نهيىلان ،طيىلب هللا
ث ىلراه ،ف حمايىلىلة األنىلىلواع المهىلىلددة والمحافظىلىلة عليهىلىلا مىلىلن خىلىلالل إطالقهىلىلا ف موائلهىلىلا الطبيعيىلىلة األصىلىللية .وذلىلىلك لضىلىلمان تىلىلوفب بيئىلىلة
متوازنة ومستدامة للنوع لزيادة أعداده ف الطبيعة.
ر
األفريق "أبو حراب " من المشاري ىلىلع األوىل ف العىلالم بىلي هيئىلة البيئىلة  -أبىلوظن وجمهوريىلة تشىلاد وذلىلك
يعد مشوع إطالق المها
ر
ر
األفريق (أبو حراب) ف بيئته الطبيعية .يعيت المها األفىلريق " أبىلو حىلراب" ف األش ضىلمن محميىلات خاصىلة
إلعادة توطي المها
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ف مناطق مختلفة حول العالم حيث تحتضن دولة اإلمارات العربية المتحدة ر
أكب من ثالثة آلف رأس منه وهو أكب تجمىلع لهىلا
عىلىلل مسىلىلتوى العىلىلالم .يىلىلتم تجميىلىلع األفىل ر
ىلريق " أبىلىلو ح ىلراب" مىلىلن المحميىلىلات الخاصىلىلة عىلىلل مسىلىلتوى الدولىلىلة ،والمجموعىلىلات الصىلىلغبة
ر
المتواجىلىلدة بهيئىلىلة البيئىلىلة أبىلىلوظن وكىلىلذلك المجموعىلىلات الىلىلن تىلىلم اسىلىلتبادها بالسىلىلابق مىلىلن الوليىلىلات المتحىلىلدة المريكيىلىلة وذلىلىلك بهىلىلدف
إطىلىلالق واعىلىلادة تأهيلهىلىلا ف الطبيعىلىلة .يتمركىلىلز دور مركىلىلز البسىلىلتان إلكثىلىلار الحيوانىلىلات البيىلىلة رببويىلىلد هيئىلىلة البيئىلىلة  -أبىلىلوظن بجىلىلزء مىلىلن
القطيىلىلع المتواجىلىلد لىلىلديهم إىل برنىلىلامج اإلطىلىلالق .تىلىلم إطىلىلالق  57رأس مهىلىلا أفىل ر
ىلريق بجمهوريىلىلة تشىلىلاد خىلىلالل أغسىلىلطس  ،2017وذلىلىلك
ضمن المرحلة الثالثة لإلطالق.



إعادة إطالق الحبارى ف البية
تأس ىلىلس الص ىلىلندوق ال ىلىلدوىل للحف ىلىلال ع ىلىلل الحب ىلىلارى ف ع ىلىلام  2006وأعي ىلىلد تنظيم ىلىله بالق ىلىلانون رق ىلىلم ( )7لس ىلىلنة 2014م الص ىلىلادر م ىلىلن
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حفظه هللا ،رئيس الدولة ،حالم إمارة أبوظن .يهدف الصندوق إىل زيادة أعداد
الحبارى البية من خالل إكثارها ف األش واطالقها ف مواطن النتشار ،وادارة مجموعاتها البية من أجل حمايتها وضمان بقائها
بأعداد وفبة والمحافظة عل تنوعها وأصولها الوراثية ،وتطوير آلية للتعاون الدوىل مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية
واإلقليمية المعنية بالمحافظة عل الحبارى ر
والبال المستدام للصيد بالصقور.
يدير الصندوق الدوىل للحفال عل الحبارى مشوع الشيخ خليفة إلعادة توطي الحبارى ،والذي ينظم عمليات إطىلالق طيىلور
الحبارى اآلسيوية المنتجة ف األش إىل البيئىلات الطبيعيىلة بغىلرض تعزيىلز أعىلدادها ف دولىلة اإلمىلارات العربيىلة المتحىلدة والعديىلد مىلن
دول النتشىلىلار األخىلىلرى ،مثىلىلل ال ويىلىلت واألردن والسىلىلعودية وقطىلىلر والبحىلىلرين والىلىليمن واألردن ،وكازخسىلىلتان وباكسىلىلتان وأوزباكسىلىلتان،
باإلضافة إىل إطالق حبارى شمال إفريقيا ف الممل ة المغربية والجزائر وليبيا.
ويتبىلىلع الصىلىلندوق الىلىلدوىل للحفىلىلال عىلىلل الحبىلىلارى اسىل رىلباتيجية علميىلىلة دقيقىلىلة لإلطىلىلالق للمسىلىلاعدة عىلىلل فهىلىلم العوامىلىلل الطبيعيىلىلة الىل رىلن
تؤثر عل أعداد الحبىلارى .كمىلا يىلتم تتبىلع الطيىلور ال رىلن يىلتم إطالقهىلا ف موائلهىلا الطبيعيىلة بهىلدف جمىلع المعلومىلات حىلول سىللوك هىلذا
الط ىلىلائر وبيئت ىلىله الطبيعي ىلىلة وتوزع ىلىله الجغ ىلراف ،إىل جان ىلىلب دراس ىلىلة مع ىلىلدلت البق ىلىلاء ال ىل رىلن تمث ىلىلل األس ىلىلاس ف قي ىلىلاس م ىلىلدى نج ىلىلا ب ىلرامج
الصندوق.
وعليىلىله قىلىلد قا ًمىلىلت المراكىلىلز التابعىلىلة للصىلىلندوق مىلىلن عىلىلام  1996إىل اآلن بإكثىلىلار أ كىل رىلب مىلىلن 367499 :طىلىلائر بجميىلىلع المراكىلىلز .كمىلىلا يىلىلتم
ك ىلىلذلك س ىلىلنويا إع ىلىلادة إط ىلىلالق الحب ىلىلارى ف البي ىلىلة ف البيئ ىلىلات الطبيعي ىلىلة ،حي ىلىلث بل ىلىلف أع ىلىلداد الحب ىلىلارى ال ىل رىلن ت ىلىلم إطالقه ىلىلا ع ىلىلن طري ىلىلق
الص ىلىلندوق ال ىلىلدوىل للحفىل ىلال ع ىلىلل الحب ىلىلارى بس ىلىلنه  1998اىل  2017بم ىلىلا يق ىلىلارب 263.511ط ىلىلائر حب ىلىلارى ف  13منطق ىلىلة ( 10ف
مناطق انتشار الحبارى األسيوية 3 ،ف مناطق انتشار الحبارى الفريقية).
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سلحفاة منقار الصقر ()Eretmochelys imbricata
تقوم دولة اإلمارات العربية المتحدة بحماية السالحف البحرية المهددة بالنقراض من خالل المحميات الطبيعية بالدولة ال رىلن
تقوم بتنفيذ عدد من الخطط والبامج ر
الن تهىلدف ف المقىلام الول للمحافظىلة عىلل السىلالحف ًالبحريىلة المهىلددة بىلالنقراض مثىلل
ر
سىلىلالحف منقىلىلار الصىلىلقر ،والسىلىلالحف الخ ىلىلاء والىلىلن اتخىلىلذت مىلىلن شىلىلواك تلىلىلك المحميىلىلات مركىلزا للتعشىلىليت عىلىلل سىلىلبيل المثىلىلال ل
الح محمية صب بو نعب ف الشارقة.
كمىلىلا تقىلىلوم جمعيىلىلة المىلىلارات للحيىلىلاة الفطريىلىلة بالتعىلىلاون مىلىلع الصىلىلندوق العىلىلالم لصىلىلون الطبيعىلىلة بتتبىلىلع سىلىلالحف منقىلىلار الصىلىلقر عىلىلب
الخلىلىليج لمراقبىلىلة أنمىلىلاط سىلىللوكياتها وتحركاتهىلىلا .حيىلىلث تىلىلم تعبيىلىلت أجهىلىلزة تتبىلىلع عىلىلب األقمىلىلار الصىلىلناعية عىلىلل عىلىلدد  32سىلىللحفاة أنىل رىلن ف
مرحلة ما قبل وضع البيض خالل عام  2012ليصل اجماىل عدد السىلالحف ال رىلن تىلم متابعتهىلا اىل  75سىللحفاة عىلل مىلدى ثىلالل
س ىلىلنوات ،حي ىلىلث تس ىلىلاهم النت ىلىلائج األولي ىلىلة له ىلىلذه ال ىلىلبامج ف الس ىل رىلباتيجية العالمي ىلىلة للص ىلىلندوق الع ىلىلالم لص ىلىلون الطبيع ىلىلة والمتعلق ىلىلة
بالسالحف البحرية والجهو جد الدولية الرامية للحفال عل السالحف البحريىلة مىلن خطىلر النقىلراض ،هىلذا باإلضىلافة اىل المسىلاهمة
ر
ىلن تواجىلىله السىلىلالحف البحريىلىلة مىلىلن خىلىلالل حملىلىلة سىلىلباق الخلىلىليج ال بىلىلب للسىلىلالحف البحريىلىلة الىل رىلن
ف ىل
نش ىل الىلىلوف حىلىلول التحىلىلديات الىل ً
مشىلوع الجمعيىلىلة للمحافظىلىلة عىلىلل السىلىلالحف البحريىلىلة ،وهىلىلو يمثىلىلل منصىلىلة تفاعليىلىلة داخىلىلل
ىل
اجرتهىلىلا الجمعيىلىلة ،الىلىلذي يشىلىلكل جىلىلزءا مىلىلن
اإلمىلىلارات وخارجهىلىلا للتعىلىلرف إىل التحىلىلديات الىل رىلن تواجههىلىلا سىلىلالحف منقىلىلار الصىلىلقر ف المنطقىلىلة .ويىل رىلبامن انطىلىلالق السىلىلباق مىلىلع نهايىلىلة
موسم تعشيت السالحف.
وتمت إعادة أ ك رىلب مىلن  1300سىللحفاة بحريىلة بنجىلا إىل ميىلاه الخلىليج العىلرن ،عىلل مىلدى السىلنوات ال ىل  10الماضىلية ،منىلذ انطىلالق
المش ىلىلوع ،حي ىلىلث ج ىلىلرى إنق ىلىلاذ جمي ىلىلع تل ىلىلك الس ىلىلالحف م ىلىلن ش ىلىلواك دول ىلىلة اإلم ىلىلارات العربي ىلىلة المتح ىلىلدة .وتلق ىلىلت الس ىلىلالحف الع ىلىلالج
ىل
والرعايىلىلة الالزمىلىلي لهىلىلا ،ضىلىلمن «مشىلىلوع دن إلعىلىلادة تأهيىلىلل السىلىلالحف» ،الىلىلذي يعىلىلد مىلىلن أطىلىلول مبىلىلادرات المسىلىلؤولية الجتماعي ىلىلة
المؤسسية ف المنطقة ،والمشوع الوحيد من نوعه ف الشق األوسط ،ومنطقة البحر األحمر.



أطالق الصقور ف البية:
ً
بلف عدد الصقور ر
الن أطلقها برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور ،بعد عملية اإلطالق الىل 23إىل  1787صقرا ،معظمها من نوف
الحىلىلر والشىلىلاهي المعرضىلىلي للمخىلىلاطر .وأشىلىلارت الهيئىلىلة إىل أن البنىلىلامج يسىلىلتمر بىلىلذلك ف تعضىلىليد مكانتىلىله كأحىلىلد أ كىلىلب بىلرامج الحفىلىلال
عل األنواع ف العالم ،وكواحد من روافد اإلرل الج للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،ف مجال تعزيز الحياة البية،
واع ىلىلادة األن ىلىلواع إىل موائله ىلىلا الطبيعي ىلىلة وف ىلىلق دراس ىلىلات علمي ىلىلة دقيق ىلىلة وعملي ىلىلات تتب ىلىلع باألقم ىلىلار الص ىلىلطناعية ،وبأفض ىلىلل الممارس ىل ًىلات
العالمي ىلىلة المعتم ىلىلدة ف اإلط ىلىلالق .ودخ ىلىلل البن ىلىلامج ف  2017عام ىلىله ال ىل ىل  23بتاس ىلىلع إط ىلىلالق ف كازاخس ىلىلتان ،إذ أطل ىلىلق  35ص ىلىلقرا ف
كازاخستان.



إكثار النش الم

ي

قام مركز الطيور الجارحة بكلباء بإكثار واطالق برامج ناجحة ف إكثار النشىل الم
يعد أول برنامج اكثار ناجح للنسور الم ية شبه الجزيرة العربية

ىلي ف دولىلة المىلارات العربيىلة المتحىلدة ،حيىلث

لمزيد المعلومات الرجاء الطالع عل المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة أدناه

المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
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-

مؤش القائمة الحمراء

أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
الصندوق الدوىل للحفال عل الحبارى
األمانة العامة لصون المها العرن
مركز إعادة السالحف البحرية ف جمبا
فيديو عن مركز حماية واكثار الحيوانات العربية البية المهددة بالنقراض
مركز حماية واكثار الحيوانات العربية المهددة بالنقراض الشارقة
صون الطبيعة حديقة العي
برنامج إكثار النش الم ي
مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<

CBD/COP/DEC/XIII/27
Page 61

الهدف 10
بحلول عام  ،2021يتم خفض معدل فقدان الموائل الطبيعية ،بما ف ذلك الموائل الحرجة
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
خارطة الموائل بدولة اإلمارات العربية المتحدة:
قامت دولىلة المىلارات العربيىلة المتحىلدة بتنفيىلذ مشىلوع خارطىلة موائىلل الدولىلة ال رىلن بىلدأت عىلام  2013بإعىلداد خارطىلة الموائىلل البحريىلة والبيىلة
إلمارة أبوظن ر
والن تم تحديثها عام  2018كما تم تحديد الموائل الهشة بهدف إدارتها بطريقة مستدامة.
ف عىلىلام  2017طىلىلورت جمعيىلىلة المىلىلارات للطبيعىلىلة بالتعىلىلاون مىلىلع وزارة التغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة والس ىللطات المختصىلىلة بالدولىلىلة خريطىلىلة للموائىلىلل
السىلىلاحلية والبحريىلىلة لإلمىلىلارات الشىلىلمالية للدولىلىلة بمىلىلا ف ذلىلىلك إمىلىلارة الشىلىلارقة وامىلىلارة عجمىلىلان وأم القىلىلوين وامىلىلارة رأس الخيمىلىلة ،كمىلىلا تىلىلم اسىلىلتخدام
تقنيات مبتكرة لرسىلم الخىلرائط ،بمىلا ف ذلىلك المعرفىلة البيئيىلة المحليىلة المتكاملىلة ( )LEKوتحليىلل صىلور األقمىلار الصىلطناعية والستشىلعار عىلن
بعد ،إضافة إىل المسوحات الميدانية.
بدأت وزارة التغب والمناج والبيئة بالتعاون مىلع وكالىلة المىلارات للفضىلاء وهيئىلة البيئىلة أبىلوظن وجامعىلة خليفىلة بإعىلداد خارطىلة الموائىلل البيىلة
لدولىلة المىلارات العربيىلة المتحىلدة وال رىلن سىلتكتمل ف الرب ىلىلع األول مىلن عىلام  ،2019حيىلث ستسىلاهم هىلذه الخىلرائط ف تحديىلد المنىلاطق الهامىلة
بهىلىلدف إدارتهىلىلا بطريق ىلىلة مسىلىلتدامة وكىلىلذلك التع ىلىلرف عىلىلل مواقىلىلع الموائ ىلىلل وأنماطهىلىلا ال ىل رىلن لهىلىلا أهميىلىلة عن ىلىلد تقىلىلدير اآلثىلىلار البيئي ىلىلة عنىلىلد التخط ىلىليط
للمشاري ىلىلع التنموية والتطويرية وبالتاىل ستساعد متخذي القرار عل اتخاذ القرارات عل أسس علمية مما يساهم ف الستخدام المسىلتدام
للموارد الطبيعية ف الدولة.
كما اعتمدت هيئة البيئة أبوظن مؤش األداء الرئيت لفقدان الموائل إلمارة أبوظن وهو الحفال عل نسبة >  ٪80من الموائل البحريىلة
والبية بحلول عام .2030
والن تمثل ر
وباإلضافة إىل ذلك قامت إمارة أبو ظن ر
أكب من  %80من مساحة الدولة ،متمثلة ف هيئة البيئة أبو ظن عام  ،2017بتحديد
الموائل الحرجة والموائل الحساسة ف اإلمارة وذلك باستخدام معىلايب التحىلاد الىلدوىل لحمايىلة الطبيعىلة القائمىلة الحمىلراء للىلنظم البيئيىلة وتىلم
تحديد  12موائل حرجة و 8موائل حساسة ف إمارة أبو ظن ،كما أنىله تبىلي أ ك رىلب مىلن  %50مىلن الموائىلل الحرجىلة محميىلة ف إمىلارة أبىلوظن، ،
كمىلا يحىلم المبىلدأ التىلىلوجيا إلدارة الموائىلل ويىلدير الموائىلل الحرجىلىلة والتمثيليىلة خىلارج المنىلىلاطق المحميىلة والىلذي كىلان منهجىلىلا ناجحىلا عىلل مىلىلدى
السىلىلنوات الخمىلىلس الماضىلىلية داخىلىلل إمىلىلارة أبىلىلوظن ،سىلىلاعد التخطىلىليط المتكامىلىلل لسىلىلتخدام األراض عىلىلل حمايىلىلة أ كىل رىلب مىلىلن  ٪ 99مىلىلن الموائىلىلل
الطبيعية الحيوية ف أبوظن .تم تحقيق مؤش األداء الرئيت باستمرار مع الحفال عل الموائل الحرجة بنسبة> .٪ 80
بالنسىلىلبة للموئىلىلل الحىلىلرج ألشىلىلجار القىلىلرم ،الموئىلىلل الحىلىلرج الرئيتىلىل ،فقىلىلد ارتفىلىلع هىلىلذا بنسىلىلبة  ٪ 11.5داخىلىلل المنىلىلاطق المحميىلىلة و ٪ 5.5خىلىلارج
المناطق المحمية (خط األساس.)2013 -2016-
وستقوم وزارة اتغب المناج والبيئة باستكمال المشوع عل بقية إمارات الدولة وعليه ستساهم القوائم الحمراء وخرائط الموائل الطبيعية
ف الدولة ف توجيه إجراءات الحفظ ووضع الخطط والتشيعات للمحافظة عل التنوع البيولوج.

المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
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المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
-

مؤش الموائل الطبيعية

أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
دليل ارشادي بشأن تصنيف الموائل والحماية ف إمارة أبوظن
مشوع خريطة الموائل الطبيعية البية والبحرية أبوظن
مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
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الهدف 11
بحل ىلىلول ع ىلىلام  ،2021ي ىلىلتم تحس ىلىلي مس ىلىلاهمة األنظم ىلىلة اإليكولوجي ىلىلة ف مخ ىلىلزون ال رب ىلىلون ع ىلىلن طري ىلىلق حماي ىلىلة والب ىلىلدء بإع ىلىلادة تأهي ىلىلل الموائ ىلىلل
المتدهورة ،مما يساعد ف تخفيف آثار تغب المناخ والتصحر
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
المشوع الوطن لل ربون األزرق:
مش ىلوع ال ربىلىلون األزرق عىلىلام  2014الىلىلذي يىلىلربط إدارة الىلىلنظم البيئيىلىلة الطبيعيىلىلة السىلىلاحلية المحليىلىلة
ىل
أطلقىلىلت دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة
بخطط للتكيف مع آثار ر
تغب المناخ والتخفيف من حدتها ،والذي أطلقته مبادرة أبو ظن العالمية للبيانىلات البيئيىلة مىلؤخرا بىلدعم مىلن هيئىلة
البيئىلىلة أبىلىلو ظىلىلن ،ووزارة التغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة وفريقىلىلا دوليىلىلا مىلىلن الخىلىلباء المتخصصىلىلي لدراسىلىلة الىلىلدور الهىلىلام الىلىلذي يلعبىلىله ال ربىلىلون األزرق ف
حماية النظم البيئية الساحلية المحلية وأهميتها ف التخفيف من آثار التغب المناج.
المش ىلوع إىل تقيىلىليم ال رب ىلىلون وخ ىلىلدمات النظىلىلام البي ىلىلن لموائىلىلل ال رب ىلىلون األزرق الس ىلىلاحلية ف الدولىلىلة ،وتحقي ىلىلق فهىلىلم أفض ىلىلل لم ىلىلداها
ىل
وي ىلهىلىلدف
الجغراف وتقييم ال ربون األزرق ف إطار السياسة العامة والتغيب المناج بهدف تطىلوير مبىلادرات للتخفيىلف مىلن اآلثىلار المحتملىلة عىلل دولىلة
اإلمارات.
ويىلىلهدف مشوع ال ربون الزرق إىل ربط إدارة النظم البيئية الطبيعية الساحلية بخطط للتكيف مع آثار تغب المناخ والتخفيف من حىلدتها
وتش ىلىلمل ال ىلىلنظم البيئي ىلىلة الس ىلىلاحلية لل رب ىلىلون األزرق غاب ىلىلات الق ىلىلرم ،ومن ىلىلاطق األعش ىلىلاب البحري ىلىلة ومس ىلىلتنقعات المي ىلىلاه المالح ىلىلة ،وال ىل رىلن تعم ىلىلل
كىلىلأحواض لمتصىلىلاس ال ربىلىلون .وتقىلىلوم الىلىلنظم البيئيىلىلة لل ربىلىلون األزرق مثىلىلل تلىلىلك الموجىلىلودة ف غابىلىلات القىلىلرم ،بتخىلىلزين وعىلىلزل ال ربىلىلون بشىلىلكل
مستمر وبمعدلت أشع بكثب من الغابات الستوائية.
وتلعىلىلب بعىلىلض الىلىلنظم البيئيىلىلة البحريىلىلة السىلىلاحلية السىلىلليمة والمحميىلىلات الطبيعيىلىلة دورا ف تخىلىلزين الغىلىلازات المسىلىلببة لالحتبىلىلاس الح ىلراري ،ممىلىلا
يسىلاعد عىلل التخفيىلف مىلن آثىلار تغىلب المنىلاخ .وباإلضىلافة إىل ذلىلك ،مىلن المؤمىلل أن تسىلاهم المخرجىلات بتىلوفب خيىلارات إدارة محسىلنة لحمايىلة
ر
ومستنقعات المياه المالحة والسبخات الساحلية.
ً
واستعادة النظم البيئية الساحلية الن تشمل غابات القرم ،ومناطق األعشاب البحريةً ،
وكلهىلىلا نظىلىلم بيئيىلىلة هامىلىلة تعمىلىلل كىلىلأحواض لمتصىلىلاس ال ربىلىلون .وتشىلىلكل أشىلىلجار القىلىلرم جىلىلزءا هامىلىلا مىلىلن النظىلىلام البيىلىلن الطبىلىليع ف دولىلىلة اإلمىلىلارات
وتنتش ف العديد من المواقع ف مختلف أنحاء الدول ،وتخزن كميات هامة من ال ربون وفقا لنتائج المشوع.
ر
السباتيجية الوطنية لمكافحة التصحر ر
والن من ضمن أهدافها المحافظة عل النظم البيئية الحساسة وفقدان
وقد قامت الدولة بإعداد
ر
ر
األراض وتىلىلدهورها .وكىلىلذلك الخطىلىلة الوطنيىلىلة للتغىلىلب المنىلىلاج الىلىلن تىلىلأن لتعىلىلب عىلىلن توجىلىله الدولىلىلة القىلىلائم نحىلىلو التنميىلىلة المسىلىلتدامة ورفىلىلع جىلىلودة
الحي ىلىلاة ،وذل ىلىلك بوض ىلىلع إط ىلىلار وط ىلىلن ش ىلىلامل يح ىلىلدد في ىلىله األولوي ىلىلات ويوح ىلىلد الجه ىلىلود لس ىلىلد الثغ ىلرات ويض ىلىلمن التع ىلىلاون ب ىلىلي القط ىلىلاعي الحك ىلىلوم
والخاس بما يخدم مصالح الدولة عل المسىلتويي المحىلل والىلدوىل ،وبمىلا يسسىلهم ف حمايىلة البيئىلة وتحسىلي جىلودة الحيىلاة وهىلو مىلا ينسىلجم
مع ر ية المارات .2021
كما نفذت دولة المارات العربية المتحدة مشوع مىلؤش هشاشىلة المنىلاطق السىلاحلية وذلىلك بهىلدف تحديىلد المخىلاطر المتوقعىلة ف المنىلاطق
السىلىلاحلية وفقىلىلا لسىلىليناريوهات التغىلىلب المنىلىلاج والتقلبىلىلات المناخيىلىلة ممثىلىلل األعاصىلىلب والفيضىلىلانات والعواصىلىلف واىل غىلىلب ذلىلىلك ممىلىلا يسىلىلهم ف
اتخاذ القرار عل أسس علمية عند الشوع ف انشاء المشاري ىلىلع التطويرية والمحافظة واعادة تأهيل الموائل الحساسة ر
الن تسهم ف حفىلظ
تأثب التغبات المناخية وبالتاىل رفاه المجتمع.
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المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
>المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة< يرج تقديم قائمة بالمؤشات المستخدمة ف تقييم هذا الهدف.
أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
مبادرة أبوظن العالمية للبيانات البيئية
الخطة الوطنية للتغب المناج لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2050 -2017

مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
ا لمواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
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الهدف 12
بحلول عام  ،2021تنفذ خطط اعاده تأهيل النظم اإليكولوجية المتدهورة ر
الن توفر خدمات أساسية
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
اصدرت الدولة العديد من التشيعات والسياسات ونفذت العديد من المبادرات ر
الن تهدف إىل استعادة وحماية النظم اليكولوجية ال رىلن
بىلدورها تىلوفر الخىلدمات األساسىلية فقىلد أولىلت اهتمىلام خىلاس بواحىلات النخيىلل واألراض الرطبىلة بمىلا فيهىلا أشىلجار القىلرم وهىلذه الىلنظم لهىلا قيمىلىلة
ثقافية وتراثية واقتصادية واجتماعية ف دولة المارات.
حافظت الدولة عل ر
أكب من مائة صنف من أصناف النخيل وذلك داخل مواقعها الطبيعية (الواحات) أو خارج مواقعها الطبيعية (البنوك
الوراثية) ،كما تبذل الدولة جهود متمبة ف إعادة تأهيل النظم المتدهورة واستعادة أهمها.
بىلذلت الدولىلىلة جهىلىلود يشىلىلاد بهىلىلا ف مجىلىلال إعىلىلادة تأهيىلىلل نظىلىلام القىلىلرم إذ تضىلىلاعفت  4مىلرات مسىلىلاحة أشىلىلجار القىلىلرم ،حيىلىلث بلغىلىلت مسىلىلاحتها سىلىلنة
 ،2017ر
أكب من 182كم 2بينما كانت سنة ل تتجاوز  41كىلم  ،2كمىلا أن الدولىلة أعلنىلت قرابىلة  %40مىلن مسىلاحة المسىلطحات المائيىلة بالدولىلة
محميات طبيعية أراض رطبة ذات أهمية دولية.
ً
كما تم كذلك تحديد المواقع الهامة للطيور ( )IBAوفقا للمعايب الدوليىلة لمنظمىلة  Birdlifeحيىلث يهىلدف إىل حمايىلة وتحديىلد وادارة شىلبكة
مواقىلىلع أشاب الطيىلىلور المتواجىلىلدة ف منطقىلىلة جغرافيىلىلة محىلىلددة والتأ كىلىلد مىلىلن اسىلىلتمرارية بقاءهىلىلا عىلىلل المىلىلدى الىلىلزمن البعيىلىلد ،حيىلىلث انىلىله تىلىلم عقىلىلد
مذكرة التفاق بي الوزارة ومنظمة ببد ليف لتحىلديث المواقىلع الهامىلة للطيىلور ف الدولىلة وفقىلا للمعىلايب الدوليىلة التابعىلة لمنظمىلة بىلبد ليىلف،
علما بأنه لم يتم تحديث خارطة المواقع الهامة للطيور ف الدولة منذ سنة  .1994وبالتعاون مع الفريىلق الىلوطن لتحىلديث المواقىلع الهامىلة
للطيور تم اعتماد وتحديث  30موقع هام للطيور ف الدولة لعام  2018حيث أن ًالتعرف عل مواقع الطيور المحلية والمهاجرة ف الدولة
ستساهم ف جهود المحافظة عل هذه األنواع وارتفاع نسبة السياحة البيئية وأيضا حماية الحياة الفطرية ف الدولة عب حزمة متكاملة من
السياسات واإلجراءات والبحال والمبادرات المتعلقة باألنواع الحيوانية والنباتية المحلية والمهددة بالنقراض.
المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
-

مؤش الموائل الطبيعية

أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
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مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
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الهدف 13
بحلول عام  ،2021يتم حفظ وحماية الموارد الوراثية الهامة ف الدولة
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
بذلت دولة اإلمارات العربية المتحدة جهود كببة ف حفظ واستعادة مواردها الوراثية ،إذ أنشأت العديد من مراكز لإلكثار والبنوك الوراثية
لحفىلظ المىلوارد الوراثيىلة النباتيىلة والحيوانيىلة المحليىلة كمثىلال بنىلك بىلذور ومعشىلبة الشىلارقة ،ف مدينىلة الذيىلد ،التىلابع أللاديميىلة الشىلارقة وكىلىلذلك
أصدرت العديد من ال تب عن النباتات والحيوانات واألصناف والساللت المتواجدة بالدولة.
كما سعت إىل دراسة الحيوانات الموجودة عل مستوى الدولة وحفظ الموارد الوراثية األصلية ،وقد أصدرت العديد من التشيعات مثل:
 القانون التحادي رقم ( )24لسنة 1999م ،ف شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديالته
 القانون التحادي رقم ( )23لسنة 1999م ،ف شأن استغالل وحماية وتنمية ر
البوات
 القانون التحادي رقم ( )17لسنة 2009م ،ف شأن حماية األصناف النباتية الجديدة
 القانون التحادي رقم ( )9لسنة 2013م ،ف شأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 القانون التحادي رقم ( )22لسنة  2016ف شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
 القانون التحادي رقم ( )11لسنة  2002ف شأن تنظيم التجار الدوىل ف األنواع المهددة بالنقراض من النباتات والحيوانات
 قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لسنة  ،2018بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة عل الطبيعة
من ضمن المبادرات للمحافظة عل الموارد الوراثية المحلية ،مبادرة غراس ر
والن تتمثل ف تطبيق ال ربون يتضمن معلومات مفصلة عن
النبات ىلىلات المس ىلىلتهدف زراعته ىلىلا وتنميته ىلىلا .وي ىل رىلأن ذل ىلىلك م ىلىلن اس ىل رىلباتيجية وزارة التغ ىلىلب المن ىلىلاج والبيئ ىلىلة للحف ىلىلال ع ىلىلل التن ىلىلوع البيول ىلىلوج وض ىلىلمان
استدامة الموارد الطبيعية للبيئة ،وتنفيذا ألهىلداف قىلرار مجلىلس الىلوزراء رقىلم ( )18لسىلنة  2018بشىلأن زراعىلة النباتىلات المحليىلة والمحافظىلة
عل الطبيعة ،ويىلىلهدف إطالق التطبيق إىل توفب قاعدة بيانات معرفية باللغتي العربية واإلنجلبية للجمهور تساهم ف زيادة وعيه بطبيعة
النباتىلىلات المحليىلىلة ،إضىلىلافة إىل تعزيىلىلز مشىلىلاركة مختلىلىلف فئىلىلات المجتمىلىلع ف تحسىلىلي البيئىلىلة والحفىلىلال عىلىلل التنىلىلوع البيولىلىلوج ،وتنميىلىلة الموائىلىلل
الطبيعيىلىلة للنباتىلىلات المحليىلىلة بالدولىلىلة ،واعىلىلادة تأهيىلىلل الموائىلىلل الطبيعي ىلىلة للنباتىلىلات المحليىلىلة ،وتنميىلىلة المىلىلوارد الطبيعيىلىلة والحفىلىلال عىلىلل التن ىلىلوع
البيولوج.
األمراض الحيوانية واآلفات الزراعية:
تعتب المسببات المرضية أحد العنارص المؤثرة بشكل مباش عل التنوع البيولوج لألنواع سواء كانت مهددة أو غب مهددة بالنقراض
وتعتب دولة المارات من الىلدول محىلور رئيتىل للتجىلارة ف دول المنطقىلة ،األمىلر الىلذي يزيىلد مىلن تحىلديات انتقىلال هىلذه األمىلر ،وهىلو األمىلر الىلذي
سواء بالتحىلديث الىلدائم للبنيىلة التشىليعية والتطىلوير الىلدوري للبني ًىلة التحتي ًىلة وتعزيىلز
تواجهه بتسخب كافة اإلمكانات لمواجهة هذه
التحديات ً
ً
الشكات سواء بي القطاعات داخل الدولة أو اقليميا ودوليا بما يعود بالنفع عل مستوى الصحة والصحة النباتية داخليا وخارجيا
وانضىلىلمت الدولىلىلة إىل بروتوكىلىلول ناغويىلىلا سىلىلنة  2014وف صىلىلدد إصىلىلدار قىلىلانون اتحىلىلادي بشىلىلأن تنظىلىليم الحصىلىلول عىلىلل المىلىلوارد الوراثيىلىلة وتقاسىلىلم
المنافع الناشئة عن استخدامها .وقد انضمت كذلك إىل بروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا كواللمبور سنة  ،2014وف صدد إصىلدار
والتشىليعات الالزمىلىلة
ىل
األحيائيىلىلة مىلىلن الكائنىلىلات المحىلىلورة وراثيىلىلا ومنتجاتهىلىلا ،والىلىلذي يهىلىلدف إىل وضىلىلع اإلج ىلراءات
قىلىلانون اتحىلىلادي بشىلىلأن السىلىلالمة
ً
مع الدول األخرى وضىلمان مسىلتوى مالئىلم لحمايىلة النسىلان
وخارجيا
الدولة
داخل
تها
ر
وادا
ومنتجاتها
اثيا
ر
و
المحورة
لتنظيم تجارة الكائنات
ً
والبيئة والتنوع البيولوج من اآلثار الضارة المحتملة لهذه الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها
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المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
>المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة< يرج تقديم قائمة بالمؤشات المستخدمة ف تقييم هذا الهدف.
أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
الموقع الل ربون لمبادرة غراس
تطبيق غراس (متجر ابل)
مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لم ستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
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الهدف 14
بحلول عام  ،2021تدار الموارد البحرية الحية الهامة والمعرضة لالستباف بشكل مستدام
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
ىلادية والجتماعيىلة والبيئيىلة ،إذ ريبكىلز فيهىلا
القتص ً
تمثل البيئة البحرية والساحلية ف دولة اإلمارات العربية المتحدة البيئة األهىلم مىلن النىلواج ً
معظم السكان واألنشطة القتصادية والجتماعية والتنوع البيولوج ،عالوة عل كونها مصدرا أساسيا إلنتاج النفط وصىلناعة تحليىلة الميىلاه
والصيد ،وشيان رئيت للتجارة مع العالم الخارج.
ً
وانسىلجاما مىلع األهميىلة الىل رىلن تمثلهىلا ،فقىلد حظيىلت البيئىلىلة البحريىلة والسىلاحلية ف دولىلىلة اإلمىلارات باهتمىلام خىلاس .وتعىلىلددت الجهىلود ال رىلن بىلىلذلتها
التشىليعات والىلىلنظم لحمايتهىلىلا مىلىلن التلىلىلول ،وتنظىلىليم األنشىلىلطة
ىل
الجهىلىلات المعنيىلىلة لحمايىلىلة البيئىلىلة البحريىلىلة وثرواتهىلىلا ،بمىلىلا ف ذلىلىلك إصىلىلدار وتطبيىلىلق
الشىليط الس ىلىلاحل ،وانش ىلىلاء من ىلىلاطق بحري ىلىلة محمي ىلىلة للمحافظ ىلىلة ع ىلىلل التن ىلىلوع البيول ىلىلوج وتنميت ىلىله ،وغبه ىلىلا.
ىل
المقام ىلىلة ف البيئ ىلىلة البحري ىلىلة أو ع ىلىلل
وتواصل وزارة التغب المنىلاج والبيئىلة بالتعىلاون مىلع شكائهىلا ف القطىلاعي الحكىلوم والخىلاس العمىلل عىلل إضىلفاء قىلدر أ كىلب مىلن الحمايىلة للبيئىلة
البحرية والساحلية والمحافظة عل دورها الحيوي عب تطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية.
اصدرت الدولة عديد التشيعات بهدف استدامة إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات المائية ومنها التاىل:
 القىلىلانون التحىلىلادي رقىلىلم ( )23لسىلىلنة  ،1999ف شىلىلأن اسىلىلتغالل وحمايىلىلة وتنميىلىلة الىل رىلبوات المائيىلىلة الحيىلىلة ف دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة
المتحدة وتعديالته
 قرار وزاري رقم ( )115لسنة 2017م ،بشأن تنظيم صيد األسماك بالمعدات الثابتة (الحظرة) ف إمارة أبوظن
ا
المشاد الصطناعية.
 قرار وزاري رقم  103لسنة  2017بشأن إقامة أو بناء
 قرار وزاري رقم ( )695لسنة  ،2016بشأن تنظيم صيد األسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحالق (التحويط)
 قرار وزاري رقم ( )471لسنة  2016بشأن تنظيم صيد األسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة.
 قرار وزاري رقم ( )580لسنة 2015م ،بشأن منع صيد وبيع وتسويق األحجام الصغبة من األسماك ا رلن تقل أطوالها عن الحد
المسمو به
 قرار ووزاري رقم  501لسنة  2015بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصاف ف موسم التكاثر
 قرار وزاري رقم  706لسنة  2013بشأن تنظيم تصنيع واستباد واستخدام القراقب
 قرار وزاري رقم  372لسنة  2013بشأن وقف اصدار تراخيص قوارب صيد جديدة مؤقتا
 قرار وزاري رقم ( )135لسنة  2017بشأن منع صيد وتسويق أسماك البد ف إمارة أبوظن
 قرار وزاري رقم ( )43لسنة 2019م بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القر
وكذلك تم اصدار الخطة الوطنية للمحافظة عل أسماك القر وادارتها ف دولة اإلمارات العربية المتحدة  2021-2018وكذلك الخطىلة
الوطنية للمحافظة عل السالحف البحرية  2021 -2019كما انضمت الدولة لعديد التفاقيات والمذكرات والبوتوكولت ومنها:







مىل ىلىلذكرات التفىل ىلىلاهم الخاصىل ىلىلة بحمايىل ىلىلة األنىل ىلىلواع البحريىل ىلىلة (أبقىل ىلىلار البحىل ىلىلر ،السىل ىلىلالحف البحريىل ىلىلة وأسىل ىلىلماك القىل ىلىلر ) ُ
الملحقىل ىلىلة بمعاهىل ىلىلدة
المحافظة عل األنواع المهاجرة من الحياة الفطرية الخاصة
التفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب ف السفن 2004
بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلول الناجم من مصادر الب
بروتوكول بشأن التحكم ف النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات األخرى عب الحدود والتخلص منها
بروتوكول التلول البحري الناجم عن استكشاف واستغالل الجرف القاري
اتفاقية ال ويت القليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلول وبروتوكولها
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 التفاقية الدولية لمنع التلول الناجم عن السفن (ماربول  )1987/1973ومالحقها
تم اصدار العديد من التقارير والدراسات ومنها:















تقييم حالة أسماك القر ف دولة اإلمارات 2018
دراسة مسح المخزون السمك لمياه الصيد التابعة للدولة عل بحر عمان
ر
المشبك ألسماك ال نعد مع دول مجلس التعاون الخليج
دراسة تقييم المخزون
دراسة النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر
ر
المسبرعة بالمياه الساحلية للدولة
دراسة تحديد مناطق إطالق صغار األسماك المحلية
دراسة رصد التنوع وال تلة الحيوية للهائمات النباتية بالمياه البحرية للدولة
دراسة تقييم زراعة نبات الساليكورنيا المروي بالمياه البحرية المشبعة بالمغذيات
دراسة تحديد أنواع المرجان المقاوم للتغبات المناخية بمياه الدولة
دراسة رصد ومتابعة ال هوف الصطناعية ف المياه الساحلية للدولة
دراسة تحديد مناطق التكاثر والحضانة لألسماك الرئيسية ف مياه الدولة
ر
واسبراع األحياء المائية ف إمارة أبوظن (2018تقرير سنوي).
نشة إحصائيات المصايد السمكية
دراسة تأثب القرقور عل السالحف الخ اء
برنامج دراسة آثار الحطام البحري ف مياه إمارة الشارقة وعل شواطئها
دراسة مسح عينات أسماك الصاف والشعري من مواقع النزال وأسواق السمك

وكذلك تم اصدار العديد من النشات واألدلة الرشادية ومنها:







جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة ف المحافظة عل السالحف
أسماك القر ف دولة اإلمارات العربية المتحدة
نشة معلومات -الحد األدن ألطوال السمو المسمو صيدها وتسويقها
جهود دولة اإلمارات ف المحافظة عل السالحف البحرية
دليل تنظيم الصيد باستخدام القراقب
دليل تنظيم صيد األسماك السطحية باستخدام شباك الضغوة

كما طورت الدولة برنامج يهدف إىل تعزيز مخزون ر
البوة السىلمكية وبنىلاء حاضىلنات لصىلغار األسىلماك ف البيئىلة البحريىلة السىلاحلية وذلىلك مىلن
خالل إنزال كهوف اصطناعية اسمنتية بالبيئة البحرية ،تم إنزال ما يقارب  2900كهف اصطناف ف مختلف انحاء الدولة.
ألملىلىلت هيئىلىلة البيئىلىلة – أبىلىلوظن ،ووزارة التغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة أ كىل رىلب عمليىلىلات المسىلىلح الشىلىلامل لمصىلىلايد األسىلىلماك الىل رىلن أجريىلىلت عىلىلل اإلطىلىلالق ف
ميىلىلاه الخلىلىليج العىلىلرن ف دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة ،والىل رىلن امتىلىلدت عىلىلل مىلىلدار  250يومىلىلا ف البحىلىلر ،بمىلىلا ف ذلىلىلك أ كىل رىلب مىلىلن  2500محطىلىلة
مسىلىلح وجمىلىلع المعلومىلىلات مىلىلن أ كىل رىلب مىلىلن  200نىلىلوع مىلىلن أسىلىلماك القىلىلر  .تشىلىلب نتىلىلائج الدراسىلىلة إىل أن مىلىلوارد مصىلىلايد أسىلىلماك القىلىلاع ف اإلمىلىلارات
العربيىلىلة المتحىلىلدة (مسىلىلكن القىلىلاع) مسىلىلتغلة بشىلىلكل مفىلىلرط بسىلىلبب ضىلىلغوط الصىلىليد الشىلىلديدة وتحتىلىلاج إىل إثىلراء .تىلىلم إطىلىلالق إطىلىلار عمىلىلل المصىلىلايد
المس ىلىلتدامة ف دول ىلىلة اإلم ىلىلارات العربي ىلىلة المتح ىلىلدة ( ،) 2030-2019وال ىلىلذي ت ىلىلم إطالق ىلىله بع ىلىلد برن ىلىلامج المص ىلىلايد الس ىلىلمكية المس ىلىلتدامة لدولىل ىلىلة
اإلمارات العربية المتحدة ( ،) 2018-2015مع أهداف واضحة وخطة لتحقيق مصايد األسماك المستدامة بحلول عام .2030
باإلضىلافة إىل مشىلوع هيئىلىلة البيئىلة والمحميىلىلات الوطنيىلة الخىلىلاس بتعمىلب المشىلاد لتنميىلىلة ال رىلبوة السىلىلمكية ومشىلوع اسىل رىلبراع الشىلعب المرجانيىلىلة
البشىلية أو الطبيعيىلة ،ومشىلوع لؤلىلىلؤة الشىلارقة بالتعىلاون مىلىلع جمعيىلة اإلمىلىلارات
ىل
الىلذي يهىلدف إىل إعىلىلادة تأهيىلل المنىلاطق المت ىل ىلرة مىلن العوامىلل
للطبيعة ومجموعة اإلمارات للبيئة البحرية الذي يهدف إىل دراسة حالة أسماك القر والراي ف محمية جزيرة صب بونعب .باإلضىلافة إىل
دراسة حالة المرجان
كما تم تنظيم حمالت توعوية وتثقيفية للجمهور من خالل وسائل التصا
ل المختلفة لجميع شائح المجتمع ر
والن تهدف اىل رفع مستوى المعرفة الخاصة بالبيئة البحرية وأهميتها.
المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
-

معدل استغالل المخزون السمك المستدام:
 oمؤش الصيد المستدام ( = )SCIإجماىل الصيد المستدام  /إجماىل الصيد الذي تم تقييمه.
ش المؤش:

-

إجمىلىلاىل الصىلىليد المسىلىلتدام هىلىلو محصىلىلول الصىلىليد السىلىلنوي الىلىلذي تىلىلم إنزالىلىله ف السىلىلنة (ب ىلالطن) مىلىلن أنىلىلواع األسىلىلماك الىل رىلن تىلىلم تقييمهىلىلا
وتصنيفها كأنواع مستغلة ومستدامة أو غب مستبفة.
إجمىلىلاىل الصىلىليد الىلىلذي تىلىلم تقييمىلىله هىلىلو إجمىلىلاىل محصىلىلول الصىلىليد الىلىلذي تىلىلم إنزالىلىله ف السىلىلنة (بىلىلالطن) لجميىلىلع األنىلىلواع الىل رىلن خضىلىلعت
للتقييم
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أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<

المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
وزارة التغب المناج والبيئة /استدامة البيئة البحرية ر
والبوة السمكية
هيئة البيئة أبوظن
برنامج دراسة آثار الحطام البحري ف مياه إمارة الشارقة وعل شواطئها
دراسة تأثب القرقور عل السالحف الخ اء
مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
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الهدف 15
بحلول عام  ،2021تدار بشكل مسىلتدام األراض الحكوميىلة والخاصىلة ،المسىلتغلة بغىلرض الزراعىلة وتربيىلة األحيىلاء المائيىلة والغابىلات ،لضىلمان
صون التنوع البيولوج
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
الزراعة ف دولة المارات العربية المتحدة
تعتب الزراعة من األنشطة القديمة ف دولة اإلمارات ،ومارسها الشعب ر
بكبة ف بعض مناطق الدولة ،مثل :رأس الخيمة ،والفجبة ،والعي
وف بعض الواحات ،مثل واحة ليوا .ومنىلذ عىلام  ، 1971تطىلور هىلذا القطىلاع بشىلكل شيىل ىلىلع ،بىلالرغم مىلن وجىلود عىلدة تحىلديات مثىلل نىلدرة مىلوارد
الميىلاه واألراض الصىلىلالحة للزراعىلة ،وملوحىلىلة ر
الببىلة ،والظىلىلروف البيئيىلة الصىلىلعبة ،وارتفىلاع تكىلىلاليف اإلنتىلاج ،واآلفىلىلات الزراعيىلة ،وخسىلىلائر مىلا بعىلىلد
الحصاد.
ً
ً
الحارص ،أصبحت الزراعة نشاطا اقتصاديا يعتمد عل استخدام أحدل التقنيات .وكان للمغفور له الشيخ زايد بىلن سىللطان آل
وف
الوقت ً
ً
نهيان دورا هاما ف تطوير وتنمية القطاع الزراف ف الدولة .وبذلت العديد من الجهود للمحافظة عل الموارد المائية ،مع توجيه الهتمام
نحىلىلو تعزيىلىلز اسىلىلتخدام ،وتركيىلىلب نظىلىلم الىلىلري الحديثىلىلة لسىلىلتبدال الطىلىلرق التقليديىلىلة مثىلىلل الىلىلري بىلىلالغمر ،الىل رىلن تهىلىلدر كميىلىلات كبىلىلبة مىلىلن الميىلىلاه .وقىلىلد
ارتفعت نسبة استخدام نظم الري الحديثة مثل (أنظمة الري بالر  ،وبالتنقيط ،وبالنافورة) إىل  % 91ف عام  2011بعد أن كانت % 32
ف عام  .1999كما ارتفعت اعداد المزارع من  4,000مزرعة ف عام  1971إىل  35,704مزرعة ف عام  2011وبلغت المساحة الكلية ف
عام  2017لغايات الزراعة  1,034,897دونم .ونتيجة لجهود دولة اإلمارات العربية المتحدة الحثيثة عل تطوير القطاع الزراف.


الزراعة العضوية:
التشىليعات الخاصىلىلة باإلنتىلىلاج العضىلىلوي لمىلىلا لهىلىلاذا النىلىلوع مىلىلن الزراعىلىلة مىلىلن دور ف المحافظىلىلة عىلىلل
ىل
عملىلىلت الىلىلوزارة عىلىلل اصىلىلدار كافىلىلة
التنوع البيولوج والحفال عل الموائل ل ثب من الكائنات الحية والحد من تأثب التغىلب المنىلاج ،وكنتيجىلة فقىلد زاد تبىلن الزراعىلة
العضوية بحيث زاد عدد المزارع العضىلوية ف الدولىلة عىلن  80مزرعىلة تغىلط مسىلاحة كليىلة حىلواىل  4867هكتىلار مىلع نهايىلة .2018
كم ىلىلا تط ىلىلور س ىلىلوق الم ىلىلدخالت والمنتج ىلىلات العض ىلىلوية بحي ىلىلث يىل ىلتم ادخ ىلىلال األص ىلىلناف المالئم ىلىلة لظ ىلىلروف البيئ ىلىلة وخف ىلىلض اس ىلىلتخدام
المبيدات وال يماويات الزراعية وأصبح التنوع البيولوج ف مزارع اإلنتاج العضوي ملموسة بشكل فعل.



الزراعة المحمية:
وضىلىلعت وزارة التغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة بدولىلىلة اإلمىلىلارات ضىلىلمن أولوياتهىلىلا زيىلىلادة اسىلىلتخدام التكنولوجيىلىلا ف نظىلىلم الزراعىلىلة المحميىلىلة مىلىلن
حيث تحسي كفاءة نظم الري واستخدام األصناف المالئمة والمكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية وكذلك تعزيز تبن استخدام
نظم الزراعة المحمية بدون تربة حيث زاد عدد هذه المزارع ف الدولة عن  200مزرعة.



الزراعة المجتمعية:
اص ىلىلدار قىل ىلرار مجل ىلىلس ال ىلىلوزراء رق ىلىلم  31لس ىلىلنة  2018ف ش ىلىلأن الزراع ىلىلة المجتمعي ىلىلة وال ىلىلذي ي ىل رىلأن أيض ىلىلا للمس ىلىلاهمة ف تعزي ىلىلز التن ىلىلوع
البيولوج والمحافظة عليه حيث يهدف القرار اىل:
.1
.2
.3
.4

ر
النبان وتعزيز التنوع واألمن الغذان.
تحسي البيئة وتنوي ىلىلع اإلنتاج
غ ىلىلرس وتعزي ىلىلز ثقاف ىلىلة الزراع ىلىلة وانت ىلىلاج الغ ىلىلذاء والمس ىلىلاهمة ف إنش ىلىلاء جي ىلىلل واع يس ىلىلاهم ف المحافظ ىلىلة ع ىلىلل التنمي ىلىلة
الزراعية المستدامة ف الدولة.
المساهمة ف سد جزء من احتياجات األش اليومية من المنتجات الزراعية النباتية.
نش وتعزيز مفهوم المدن المستدامة والمحافظة عل البيئة وزيادة الرقعة الخ اء ف الدولة.
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 .5تشجيع التوجه نحو الزراعة الذكية مناخيا مثل الزراعة بدون تربة والزراعة العضوية.
 .6الستغالل األمثل للمياه بإعادة استخدامها ف الزراعة المجتمعية.


تربية األحياء المائية:
يسمح ف الدولة بإنشاء مزارع األحياء المائية وفقا لمعايب ومن ضمن هذه المعايب التاىل:
.1
.2
.3
.4
.5

أن يك ىلىلون موق ىلىلع المزرع ىلىلة بعي ىلىلدا بمس ىلىلافة آمن ىلىلة ع ىلىلن المص ىلىلادر والمواق ىلىلع المحتمل ىلىلة لتل ىلىلول المي ىلىلاه به ىلىلدف حماي ىلىلة
المنتجات من التلول .عل سبيل المثال ،المصبات ،الصناعة والتعدين ،الزراعة المكثفة وخاصة مواقع تربيىلة
الحيوانات واألماكن السكنية.
إجراء مسح لموقع المزرعة لتحديد وتصنيف الموائل البحرية ومناطق التنوع البيولوج
عدم ر
القباب من مناطق المحميات الطبيعية أو الصناعية أو المناطق ذات التنوع البيولوج مثل مناطق القرم
والشعاب المرجانية بمحيط  1ميل بحري بالنسبة لمزارع األحياء المائية البحر.
يجىلىلب بنىلىلاء وتصىلىلميم م ىلزارع األحيىلىلاء المائيىلىلة ف البحىلىلر بمىلىلا ف ذلىلىلك مواقىلىلع األقفىلىلاس واألحىلىلواض بعيىلىلدة عىلىلن مواقىلىلع
الت يف الطبيع ومسارات السفن والقوارب ويفضل أن تكون باتجاه أعل من أي موقع لها.
يجب مراعاة كافة جوانب ر
اسبراع األحياء المائية بما ف ذلك األثر البين ،واإلنتاج ،واألداء القتصادي.

الغابات
غابات القرم ف الدولة:
تعتب معظم غابات اشجار القرم ف الدولة بصحة وكثافة جيدة حيث ارتفعت وبلغت المساحة الكلية بحواىل 182كلم 2مقارنة مع نتائج
المقدرة السابقة ،ر
والن كانت رتباو ما بي  40-30كم 2فقط عل مستوى الدولة .وتعتىلب المسىلاحة األ كىلب ف الدولىلة لنتشىلار غابىلات القىلرم
ه ف إمارة ابوظن وبنسبة  % 80من المساحة الكلية لتوزي ىلىلع غابات اشجار القرم ،واحتلت امارة ام القيوين اعىلل نسىلبة مىلن حيىلث تواجىلد
مساحة غابات اشجار القرم ر
والن بلغت حواىل ( 18.77كم )2اىل نسبة طول ساحلها.
كمىلىلا واشىلىلارت النتىلىلائج اىل تقسىلىليم بيئىلىلات تجمعىلىلات غابىلىلات اشىلىلجار القىلىلرم اىل ثىلىلالل انىلىلواع :بيئىلىلات الحافيىلىلة ( )Fringeوتتمركىلىلز ف كىلىلل المنىلىلاطق
السىلاحلية وبشىلكل رئيتىل بإمىلارة ابىلوظن ،وبيئىلات الحوضىلية ( )Basinوتتمركىلز ف كىلل مىلن امىلارة ام القيىلوين وعجمىلان وراس الخيمىلة ،وبيئىلىلات
الغمر المد والجزر ( )Overwashوتتمركز ف امارة ابوظن وام القيوين .وتبي خالل رفبة الدراسة وجود نوع واحد فقط مىلن اشىلجار القىلرم
متواجد ف كل سواحل الدولة ر
الن تم مسحها وهو (القرم الرمادي)Avicennia marina( -
وأظهرت نتائج الدراسة بأن هناك ارتفاعىلا ملحوظىلا ف زيىلادة رقعىلة وانتشىلار مسىلاحات غابىلات اشىلجار القىلرم مىلا بىلي  3اىل  4اضىلعاف أ كىلب ممىلا
كانىلىلت عليىلىله ف سىلىلبعينيات القىلىلرن المن ىل ىلم ف الدولىلىلة ،األمىلىلر الىلىلذي يعكىلىلس جهىلىلود دولىلىلة اإلمىلىلارات لمحافظىلىلة واسىلىلتدامة تنميىلىلة الموائىلىلل والرل
الثقاف والحضاري لها ،ال انه يتوجب الستمرار ف وضع البامج والمبىلادرات ال رىلن مىلن شىلانها زيىلارة رقعىلة المسىلاحات الخ ىلاء عىلل سىلواحل
البيئة البحرية.
توجد ف أبوظن ف الوقت الراهن  540غابة مزروعىلة ت ًغىلط مسىلاحة تبلىلف  242ألىلف هكتىلار ،تمثىلل  %3.5مىلن مسىلاحة األراض اليابسىلة ف
اإلمارة ،وتنقسم هذه الغابات إىل  322غابة و 55حزاما أخ ىل حىلول الطىلرق ،و 73حقىلال ،و 44مزرعىلة» ،مشىلبة إىل أن «الغابىلات ف إمىلارة
أبوظن تحتوي عل ما يقارب الىل  20مليون شجرة ( %88منها من األنواع المحلية).
أما ف إمارة رأس الخيمة تغط أشجار القرم مساحات كببة من خور مدينة رأس الخيمىلة الىلذي يقسىلمها نصىلفي ،حيىلث تعتىلب موئىلل طبىليع
للطيور واألسماك لما تتمب به من موقع فريد ف المارة و لمساهمته ف الحفال عل أنواع الحياة البية والبحرية وعل حياة أنواع مختلفة
من الطيور ،وتعد مناطق مالئمة لحياتهىلا ومىلورودا لغىلذائها ،كمىلا أنهىلا تعكىلس سىلحر الطبيعىلة الخىلالب أمىلام األهىلاىل ،ولهىلذا أولىلت حكومىلة رأس
الخيمة اهتماما كببا للحفال عليها.
المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
>المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة< يرج تقديم قائمة بالمؤشات المستخدمة ف تقييم هذا الهدف.
أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
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>إضافة وصلة< >إضافة ملف<

مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الش بكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
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الهدف 16
بحل ىلىلول ع ىلىلام  ،2021يخف ىلىلض التل ىلىلول م ىلىلن المص ىلىلادر المختلف ىلىلة إىل مس ىلىلتويات ل ت
البيولوج.

ىل ىل بوظ ىلىلائف األنظم ىلىلة اإليكولوجي ىلىلة الحساس ىلىلة والتن ىلىلوع

فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
عمل ىلىلت الزي ىلىلادة الس ىلىلكانية ف دول ىلىلة اإلم ىلىلارات ،والتنمي ىلىلة القتص ىلىلادية والجتماعي ىلىلة ع ىلىلل ح ىلىلث الدول ىلىلة لإلس ىلىلهام ف مش ىلىلاري ىلىلع ال
ُ
المستدام ،نذكر فيما يل بعض هذه المشاري ىلىلع حسب اإلمارة.

ىل ىلىلف الص ىلىلج

 .1إمارة أبوظن
يعت ىلىلب برن ىلىلامج تط ىلىلوير النف ىلىلق الس ىل رىلباتيج ( )STEPإلم ىلىلارة أب ىلىلو ظ ىلىلن ،وال ىلىلذي ي ىلىلتم تح ىلىلت إشاف شك ىلىلة أب ىلىلو ظ ىلىلن لخ ىلىلدمات ال ىل ىلىلف
المشىلوع بجمىلىلع ونقىلىلل
ىل
المشىلوع الحتياجىلىلات الطويلىلة األجىلىلل لإلمىلىلارة ،ويقىلىلوم
ىل
الصىلج عالمىلىلة بىلىلارزة ف مجىلىلال البنيىلىلة التحتيىلىلة .يلىلىلن
مياه ال ف الصج من جزيرة أبو ظن والب الرئيت ،وبعض الجزر المحيطة بها ،وذلك بالتعاون مع الشكاء والجهات المعنية
األخىلىلرى .ويعتىلىلب النفىلىلق السىل رىلباتيج مىلىلن أطىلىلول أنفىلىلاق ال ىل ىلف الصىلىلج النحداريىلىلة ف العىلىلالم ،ويتكىلىلون البنىلىلامج مىلىلن ثالثىلىلة عنىلىلارص
رئيسة وه:
 إنشاء نفق عميق لخط ال ف الصج بطول  41كلم انشاء خطوط رصف صج فرعية بطول  43كلم إنشاء محطة ضخ رئيسية ذات طاقة استيعابية كببة ،تقع ف نهاية نفق ال ف الصج العميق.ويندرج هذا المشوع ضمن ر
اسباتيجية الشكة لألعوام الخمسة القادمة ،والمستندة إىل أجندة السياسة العامىلة إلمىلارة أبىلوظن،
ر
السباتيجية  2030لتحقيق الستدامة.
وفق الخطة
 .2إمارة دن
مش ىلىلوع القىل ىلىلرن لل ىل ىلىلف الصىل ىلىلج عىل ىلىلن طريىل ىلىلق النفىل ىلىلاق العميقىل ىلىلة كنظىل ىلىلام مىل ىلىلرن ،ومتكامىل ىلىلل ،ومواكىل ىلىلب
ىل
أعلنىل ىلىلت دن عىل ىلىلام  2015عىل ىلىلن
النمو السكان المتوقع لإلمارة مستقبال ولمئة عام مقبلة .سيسهم المشوع ف ًإلغاء الروائح الصادرة عىلن المحطىلات،
لمتطلبات ً
ويخفف أيضىلا مىلن الزدحىلام المىلروري .تبلىلف التكلفىلة
التكلفة
يقلل
مما
النقل،
ىلج
ىل
ي
ر
وصها
الضخ
محطات
إلغاء
عل
أيضا
وسيعمل
ً
المتوقعة للتصميم ،والتنفيذ ،والتشغيل حواىل  12مليار درهم عل مدى  50عاما.
كما اعتمدت حكومة دن إنشاء مشوع المرحلة الثانية من محطة معالجة ميىلاه ال ىلف الصىلج بجبىلل عىلل وذلىلك بتكلفىلة مليىلار
و 300ملي ىلىلون دره ىلىلم .كم ىلىلا زودت محط ىلىلة جب ىلىلل ع ىلىلل لمعالج ىلىلة مي ىلىلاه ال ىل ىلىلف الص ىلىلج بأح ىلىلدل الوس ىلىلائل ،والمراف ىلىلق المتط ىلىلورة،
والتقنيات الحديثة ف مجال معالجة مياه ال ف الصج ،وستصىلل تكلفتهىلا ًاإلجماليىلة مىلع المحطىلة الجديىلدة إىل مليًىلاري و849
مليىلىلون درهىلىلم ،وسىلىلتبلف طاقتهىلىلا السىلىلتيعابية نحىلىلو  675ألىلىلف مىل رىلب مكعىلىلب يوميىلىلا بىلىلدل مىلىلن  300ألىلىلف مىل رىلب مكعىلىلب يوميىلىلا لمىلىلا تنتجىلىله
المحطة خالل الوقت الحاىل ،أي بضعف معدل اإلنتاج اليوم للمحطة الحالية.
ً
إدرالا بأن معالجة مياه ال ف الصج ف دن واعىلادة اسىلتخدامها فوائىلد اجتماعيىلة واقتصىلادية شىلاملة ومسىلتدامة ،شعىلت بلديىلة
ر
دن ف التخطىلىليط والتنفيىلىلذ السىلىلتباف لمشىلىلاري ىلىلع محطىلىلات معالجىلىلة ميىلىلاه ال ىل ىلف الصىلىلج الىل رىلن تقىلىلوم بتشىلىلغيلها وصىلىليانتها بلديىلىلة دن
لري المساحات الخ اء والحدائق العامة الرائعة ف المدينة عل مدى السنوات ال  25الماضية.
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 .3إمارة الشارقة
ف ع ىلىلام  ،2012ب ىلىلدأت الش ىلىلارقة بتش ىلىلغيل أ ك ىلىلب محط ىلىلة لض ىلىلخ ال ىل ىلىلف الص ىلىلج (محط ىلىلة الض ىلىلخ " أي ىلىله  )" 3ف المدين ىلىلة ،وف ىلىلق ر
أرف
مش ىلوع البوابىلىلة الل ربونيىلىلة الخاصىلىلة بصىلىلهاري ىلىلج ال ىل ىلف الصىلىلج بتكلفىلىلة
ىل
المعىلىلايب العالميىلىلة بتكلفىلىلة  60مليىلىلون درهىلىلم ،باإلضىلىلافة إىل
مليون درهم .وتعتب محطة الضخ الجديدة نقله نوعية ف األداء بعد تطبيق أفضل التقنيات الحديثة ف تصميمها باإلضافة إىل
قىلىلدرتها الس ىلىلتيعابية ال ىل رىلن تع ىلىلادل ثالث ىلىلة أض ىلىلعاف المحط ىلىلة القديم ىلىلة الىل رىلن كان ىلىلت ف نف ىلىلس الموق ىلىلع .تخ ىلىلدم المحط ىلىلة س ىلىلبع من ىلىلاطق ف
مش ىلىلوع البواب ىلىلة
ىل
المدين ىلىلة ه :المج ىلىلاز ،والخالدي ىلىلة ،والليىل ىلة ،والمم ىلىلزر ،والتع ىلىلاون ،والنه ىلىلدة ،والمنطق ىلىلة الص ىلىلناعية األوىل .كم ىلىلا ي ىلىلنظم
الل ربونية لصهاري ىلىلج ال ف الصج العمل ف محطة تفري ىلىلف الصهاري ىلىلج من خالل ُمنظم إل ربون لدخول الصهاري ىلىلج للمحطة،
وتفري ىلىلف حمولتها بالمنطقة الصناعية الخامسة.
باإلضىلافة إىل ذلىلك ،عملىلت حكومىلة الشىلارقة عىلل بنىلاء محطىلىلة جديىلدة لمعالجىلة ميىلاه ال ىلف الصىلج ف منطقىلة الصىلجعة ،وذلىلىلك
000
بتكلفة ر بلغت  227مليون درهم .ويتيح مشوع ًالصجعة تفري ىلىلف صهاري ىلىلج تكق  40شاحنة ف وقت واحد بسعة استيعاب ً
محطىلىلة معالجىلىلة ميىلىلاه ال ىل ىلف الصىلىلج بسىلعة  30. 000مىل رىلب مكعىلىلب يوميىلىلا.
 60.مىلىلب مكعىلىلب مىلىلن ميىلىلاه ال ىل ىلف الصىلىلج يوميىلىلا ،مىلىلع ً
المش ىلىلوع ع ىلىلل م ىلىلرحلتي لم ىلىلدة  360يوم ىلىلا ،والمرحل ىلىلة األوىل س ىلىلتكون لختب ىلىلار وتش ىلىلغيل المحط ىلىلة ومراف ىلىلق التفري ىل ىلىلف
ىل
وس ىلىليتم تنفي ىلىلذ
لسىلتيعاب  15ألىلف م رىلب مكعىلىلب لليىلوم ً مىلن ميىلىلاه ال ىلف الصىلج ،أمىلا المرحلىلىلة الثانيىلة ،فسىلتكون لختبىلىلار وتشىلغيل مرافىلق التفري ىل ىلىلف
لسىلىلتيعاب  60ألىلىلف ًمىل رىلب مكعىلىلب يوميىلىلا مىلىلن ميىلىلاه ال ىل ىلىلف الصىلىلج ،ومحطىلىلة المعالجىلىلة لسىلىلتيعاب  30ألىلىلف مىل رىلب مكعىلىلب مىلىلن ميىلىلاه
المش ىلوع خلىلىلق بيئىلىلة صىلىلحية خاليىلىلة مىلىلن األوبئىلىلة واألمىلراض ،فضىلىلال عىلىلن الحصىلىلول عىلىلل الميىلىلاه
ىل
ال ىل ىلف الصىلىلج يوميىلىلا .ومىلىلن أهىلىلداف
المعالجة الصالحة لغرض إعادة الستخدام ف ري النباتات ،والمسطحات الخ اء بمدينة الشارقة.
 .4إمارة عجمان
ىلإشاف شكىلىلة عجمىلىلان لل ىل ىلىلف الصىلىلج واتفاقيىلىلات شاكىلىلة م ىلىلع
تىلىلم تدشىلىلي المحطىلىلة األوىل لل ىل ىلىلف الصىل رىلج عىلىلام  ،2009وذلىلىلك ب ىل ً
الشىلكة حاليىلىلا بتنفيىلىلذ خطىلىلة التوسىلىلعة لزيىلىلادة قىلىلدرة محطىلىلة معالجىلىلة مي ىلىلاه
القطىلىلاع الخىلىلاس .وف ضىلىلوء خطتهىلىلا السىلىلباتيجية ،تقىلىلوم ىل
ال ىل ىلىلف الصىل ىلىلج بنسىل ىلىلبة تصىل ىلىلل إىل نحىل ىلىلو  ،%50لمعالجىل ىلىلة  120ألىل ىلىلف مىل ىل رىلب مرب ىل ىلىلع مىل ىلىلن ميىل ىلىلاه ال ىل ىلىلف الصىل ىلىلج .وكشىل ىلىلفت الخطىل ىلىلة
ر
السباتيجية لتوسعة وتطوير شبكة ال ف الصج ف إمارة عجمان أن المرحلة الثالثة من المشوع ستشمل إيصال الخدمات
ر
ىلف عقىلار جديىلد ف منىلاطق الروضىلة ،والموي ىلهىلات ،والجىلرف  ،1والجىلرف  ،2بكلفىلة إجماليىلة تصىلل إىل نحىلو 400
إىل أكب من  15أل ً
مليون درهم .وحاليا تستطيع المحطة معالجة  %50مىلن الميىلاه المعالجىلة مىلن ميىلاه ال ىلف الصىلج ،ال رىلن يىلتم إعىلادة اسىلتخدامها
ف ري المزروعات ،والمساحات الخ اء ف اإلمارة.
 .5إمارة رأس الخيمة
المخلفات ،أعادت تدوير ما ُيقارب  30ألىلف طىلن مىلن النفايىلات الصىللبة ح رىلن نهايىلة شىلهر أكتىلوبر المىلاض ،ومعالجىلة مىلا
هيئة إدارة
ً
يوميا من بقايا نفايات الطعام ر
الن يتم جمعها من أسواق اإلمارة ،ضمن ثالثة مراكىلز تقىلوم بتحويىلل النفايىلات إىل
يعادل  1.5طن
سماد عضوي لتدعيم منظومة الزراعىلة ف رأس ًالخيمىلة .سىليتم إنشىلاء أ كىلب مصىلنع لفىلرز النفايىلات سىليتم افتتاحىله ف ينىلاير المقبىلل،
لف ىلىلرز وتجمي ىلىلع النفاي ىلىلات بس ىلىلعة  600ط ىلىلن يومي ىلىلا ،وه ىلىلو يعت ىلىلب م ىلىلن أ ك ىلىلب المحط ىلىلات م ىلىلن نوعه ىلىلا إلنت ىلىلاج الطاق ىلىلة الهجين ىلىلة ف الع ىلىلالم
باسىلتخدام غىلىلاز الميثىلان مىلىلن النفايىلات الصىلىللبة والطاقىلة الشمسىلىلية ،ف منطقىلة الجزيىلىلرة الحمىلراء سيسىلىلاهم ف إنتىلاج  16ميغىلىلاوات ف
الساعة ،واستخدام ال هرباء المنتجة لتشغيل محطة تحلية المياه بمنطقة الجزيرة الحمراء.
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المش ىلوع إىل
ىل
بىلىلادرت بلديىلىلة رأس الخيمىلىلة متمثلىلىلة ف إدارة المبىلىلان بتطبيىلىلق لئحىلىلة شوط المبىلىلان الخ ىل ىلاء (براجيىلىلل) حيىلىلث يهىلىلدف
تشجيع أصحاب المشاري ىلىلع لتبن ر
اشباطات براجيل ف تصميم مشاريعهم لما فيه مىلن مىلردود اقتصىلادي ف تقليىلل كلفىلة التشىلغيل
وتأثب بين إيجان من خالل تقليل استهالك الطاقة والمياه والنفايات وكذلك تحسي البيئة الداخلية للمشاري ىلىلع.
كمىلا تىلم إطىلىلالق مبىلادرة بنىلك المىلىلارات للطعىلام منتصىلىلف العىلام  2017ف إمىلارة رأس الخيمىلىلة مىلن قبىلل بلديىلىلة رأس الخيمىلة متمثلىلىلة ف
إدارة الصحة العامة بالتنسيق مع بلدية دن ،وقد ساهمت المبادرة ف تخفيض هدر الطعام (نفايات األغذية) بإعادة توزي ىلىلع 70
ط ىلىلن م ىلىلن الم ىلىلواد الغذائي ىلىلة ع ىلىلل المحت ىلىلاجي ،كم ىلىلا ته ىلىلدف إىل رف ىلىلع ه ىلىلذه النس ىلىلبة إىل  100خ ىلىلالل  2019وذلىلىلك بمش ىلىلاركة المنش ىلىلآت
الغذائية ف اإلمارة ودعم الجمعيات الخبية.
بالتعاون مع ثالل جهات حكومية ف إمىلارة رأس الخيمىلة متمثلىلة ف دائىلرة الشىلغال والخىلدمات العامىلة ودائىلرة بلديىلة رأس الخيمىلة
وهيئ ىلىلة تنمي ىلىلة الس ىلىلياحة ت ىلىلم إط ىلىلالق مب ىلىلادرة ت ىلىلدوير زي ىلىلوت الط ىلىلا ،وال ىل رىلن ي ىلىلتم عبه ىلىلا جم ىلىلع  15.000ل ىل رىلب ش ىلىلهريا م ىلىلن زي ىلىلوت الط ىلىلا
المستخدمة وذلك لمعالجتها واعادة تدويرها ف إمىلارة دن ،بهىلدف الوصىلول إىل  50.000ل رىلب قبىلل نهايىلة عىلام 2019ح رىلن يتسىلن
تنفيىلىلذ مشىلىلوع محطىلىلة معالجىلىلة ف جزيىلىلرة الحم ىلراء بإمىلىلارة رأس الخيمىلىلة ،وذلىلىلك بهىلىلدف تحويىلىلل زيىلىلت الطىلىلا المسىلىلتعملة إىل وقىلىلود
( )biodieselليتم استخدامه للسيارات الحكومية ر
الن تعمل بالديزل
ومن خالل كل المبادرات واإلنجازات المذكورة أعاله ،تم خفض التلول ،بمىلا ف ذلىلك التلىلول النىلاتج عىلن المغىلذيات الزائىلدة ،إىل
مستويات ل ت بوظيفة النظم اإليكولوجية وبالتنوع البيولوج.

المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
>المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة< يرج تقديم قائمة بالمؤشات المستخدمة ف تقييم هذا الهدف.
أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
ر
السباتيج
برنامج تطوير النفق

مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
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يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
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الهدف 17
بحلىلىلول عىلىلام  ، 2021يىلىلتم تحديىلىلد جميىلىلع األنىلىلواع الدخيلىلىلة واألنىلىلواع الغازيىلىلة ومسىلىلاراتها ووضىلىلع وتنفيىلىلذ خطىلىلط إدارة للسىلىليطرة عىلىلل األنىلىلواع ذات
األولوية
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2016إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
المشوع الوطن لقائمة األنواع الغازية
ف عام  ،2016قامت وزارة التغب المناج والبيئة بالتعاون مع السلطات المختصة بالدولة والتحاد الدوىل لحماية الطبيعة بعمل دراسة
األنواع الدخيلة عل بيئة دولة األمارات ر
والن تؤثر عل البيئة والتنوع البيولوج  ،وعليه تم تحديد  24نوع غريب وغازي ومن هذه األنواع
طىلائر المينىلا الشىلائع ) (Acridotheres tristisوغىلراب المىلبىل)  (Corvus splendensوالحمىلام الصىلخري)  (Columba liviaوالببغىلاء
المطوق الهندي) ( Psittacula krameriالفار المبىل) ( Mus musculusسوسة النخيل الحمراء )Rhynchophorus ferrugineus
(النمل الناري) ( Solenopsis geminataشجرة الغويف)  . ((Prosopis julifloraوتم نش مقال علم ف مجلة الطبيعة (أفضل مجلة
علمية عالمية) بشأن الدول ر
الن طورت قاعدة بيانات لألنواع الغازية ومن ضمنهم دولة المارات العربية المتحدة.
كما تم تحديد األنواع الدخيلة ومساراتها بهدف وضع خطة عمل لمكافحتها والحد من انتشارها ودخولها الدولة
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مسارات دخول األنواع الغازية ف الدولة

المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
-

مؤش القائمة السوداء :يصف توجه األنواع الغريبة الغازية ف الدولة
تبن التشيعات الخاصة باألنواع الغازية

أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
قاعدة بيانات األنواع الغازية التابعة لالتحاد الدوىل لحماية الطبيعة
نشة علمية ف مجلة الطبيعة عن المشوع الوطن لألنواع الغازية
وزارة التغب المناج والبيئة /التنوع البيولوج
مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
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تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
ر
السباتيجية لوزارة التغب المناج والبيئة
األهداف
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الهدف 18
البش ىلية ع ىلىلل ال ىلىلنظم اإليكولوجي ىلىلة البحري ىلىلة
ىل
بحل ىلىلول ع ىلىلام  ،2018ي ىلىلتم وض ىلىلع خط ىلىلط العم ىلىلل والب ىلىلدء ف تنفي ىلىلذها لخف ىلىلض ت ىلىلأثبات النش ىلىلطة
الحساسة وتحسي مقاومتها لتأثبات تغب المناخ.
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
القتصادية والجتماعية والبيئية ،إذ ريبكىلز فيهىلا
ً
تمثل البيئة البحرية والساحلية ف دولة اإلمارات العربية المتحدة ،البيئة األهم من النواج ً
معظم السكان واألنشطة القتصادية والجتماعية والتنوع البيولوج ،عالوة عل كونها مصدرا أساسيا إلنتاج النفط وصىلناعة تحليىلة الميىلاه
والصيد ،وشيان رئيت للتجارة مع العالم الخارج.
ً
وانسىلجاما مىلع األهميىلة الىل رىلن تمثلهىلا ،فقىلد حظيىلت البيئىلىلة البحريىلة والسىلاحلية ف دولىلىلة اإلمىلارات باهتمىلام خىلاس .وتعىلىلددت الجهىلود ال رىلن بىلىلذلتها
التشىليعات والىلىلنظم لحمايتهىلىلا مىلىلن التلىلىلول ،وتنظىلىليم األنشىلىلطة
ىل
الجهىلىلات المعنيىلىلة لحمايىلىلة البيئىلىلة البحريىلىلة وثرواتهىلىلا ،بمىلىلا ف ذلىلىلك إصىلىلدار وتطبيىلىلق
المقامة ف البيئة البحرية أو عل الشيط الساحل ،وانشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة عل التنوع البيولوج وتنميته .وغبها.
وتواصل وزارة التغب المنىلاج والبيئىلة بالتعىلاون مىلع شكائهىلا ف القطىلاعي الحكىلوم والخىلاس العمىلل عىلل إضىلفاء قىلدر أ كىلب مىلن الحمايىلة للبيئىلة
البحرية والساحلية والمحافظة عل دورها الحيوي عب تطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية .قامت الدولىلة بالنضىلمام
إىل عديد من التفاقيات بهدف تخفيض الضغوطات الناتجة عن األنشطة البشية مثل:







التفاقية الدولية لضبط وغدارة مياه الصابورة
بروتوكول بشأن التحكم ف النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات األخرى عب الحدود والتخلص منها
بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلول الناجم من مصادر الب
بروتوكول التلول البحري الناجم عن استكشاف واستغالل الجرف القاري
اتفاقية ال ويت القليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلول وبروتوكولها
التفاقية الدولية لمنع التلول البحري (ماربول )1978/1973

كما قامت الدولة بإصدار تقارير ودراسات وأدلة توجيهية منها:





دراسة النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر
الدليل التوجيا لتنظيف السواحل من التلول بالنفط
الدليل التوجيا لتقييم السواحل الملوثة بالنفط
تقرير عن مشاري ىلىلع ودراسات أبحال البيئة الساحلية والبحرية ف إمارة أم القيوين

طىلىلورت إمىلىلارة ابىلىلوظن الخطىلىلة البحريىلىلة  2030والىل رىلن تمثىلىلل خطىلىلة عمىلىلل اإلطىلىلار السىلىلاحل والبحىلىلري إلمىلىلارة أبىلىلوظن .ترسىلىلم الخطىلىلة مسىلىلار البيئىلىلة
البحرية ف أبوظن وتتضمن ر
أكب من  300إجراء إداري من شأنه أن يساعد ف تحقيق ر ية" :مجال بحري آمن ومستدام".
ً
يمثىلىلل تغىلىلب المنىلىلاخ أحىلىلد أهىلىلم القضىلىلايا البيئيىلىلة عىلىلل المسىلىلتوى الىلىلوطن ،نظ ىلرا لمىلىلا ينطىلىلوي عليىلىله هىلىلذا التغىلىلب مىلىلن مخىلىلاطر اقتصىلىلادية واجتماعيىلىلة
وبيئي ىلىلة .وحظي ىلىلت ه ىلىلذه القض ىلىلية باهتم ىلىلام مبك ىلىلر وب ىلىلالف ف دول ىلىلة اإلم ىلىلارات العربي ىلىلة المتح ىلىلدة ،وتع ىلىلددت الجه ىلىلود ال ىل رىلن تب ىلىلذلها الدول ىلىلة لمواجه ىلىلة
تداعيات التغب المناج والتكيف مع تأثباته المحتملة عل النظم البيئية والقطاعات القتصادية ،وتبنت ف سياق هذه الجهود مجموعة
والبكب عل القتصاد األخ  ،وسياسة تنوي ىلىلع مصادر الطاقة ر
مهمة من السياسات شملت سياسة التنوي ىلىلع القتصادي ر
بالبكب عل الطاقة
المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة ،وسياسة النقل المستدام ،والتخطيط الح ي المستدام ..وغبها.
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والبيئة ،بالتعاون مع شكائها ف القطىلاعي الحكىلوم والخىلاس ،عىلل تعزيىلز الجهىلود المبذولىلة للتعامىلل مىلع قضىلية
المناج ً
وتعمل وزارة التغب ً
التغ ىلىلب المن ىلىلاج ،تخفيف ىلىلا وتكيف ىلىلا ،م ىلىلن خ ىلىلالل الخط ىلىلة الوطني ىلىلة للتغ ىلىلب المن ىلىلاج  2050ال ىل رىلن اعتم ىلىلدها مجل ىلىلس ال ىلىلوزراء ف ش ىلىلهر يوني ىلىلو ،2017
والبنامج الوطن للتكيف المناج الذي اعتمدته الدورة األوىل لالجتماعات السنوية لحكومة اإلمارات ف شهر سبتمب  .2017وغبها من
السياسات والبامج ذات الصلة.
ف عىلام  ،2015تضىلافرت جهىلود كىلىلل مىلن هيئىلة البيئىلىلة  -أبىلوظن ووزارة التغىلب المنىلىلاج والبيئىلة بتأسىليس برنىلىلامج المصىلايد السىلمكية المسىلىلتدامة
لدولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة ( .)2018-2015تضىلىلمنت هىلىلذه الخطىلىلة الشىلىلاملة ألرب ىلىلع سىلىلنوات ر يىلىلة حىلىلول "الصىلىليد المسىلىلتدام لإلمىلىلارات
العربية المتحدة" والنتائج المرجوة لقطاع صيد مستدام بيئيا وقابل للحياة اقتصاديا ومسؤول اجتماعيا.
يعتب البنامج أولوية ر
اسباتيجية ويتضمن أهدافا دولية ( )Aichiووطنية :الهدف البين هو حصاد  ٪70من موارد مصايد األسماك بشكل
مشىلوعات محىلىلددة حىلىلول :علىلىلم مصىلىلايد
ىل
مشىلوعات،
ىل
مسىلىلتدام أعىلىلل مىلىلن عتبىلىلة مىلىلؤش الصىلىليد المسىلىلتدام البىلىلالف  .٪30يتضىلىلمن برنىلىلامج التسىلىلعة
األسىلىلماك ،تقيىلىليم المىلىلوارد السىلىلمكية ،مصىلىلايد األسىلىلماك  -القتصىلىلاد الجتمىلىلاف ،معىلىلارف الصىلىليد التقليديىلىلة ،الرصىلىلد والىلىلتحكم والتنفيىلىلذ ،إشاك
أصحاب المصلحة ،القانون والسياسة ،تخطيط إدارة مصايد األسماك ،وادارة المعلومات.
كما قامت الدولة بتنفيىلذ مشىلوع مىلؤش هشاشىلة المنىلاطق السىلاحلية بدولىلة المىلارات العربيىلة المتحىلدة والىلذي يهىلدف إىل دراسىلة التغىلبات ف
المناطق الساحلية بالدولة وفقا للتوقعات الناتجة عن التغب المناج والعواصف والعاصب والفيضانات وغبها.
قامت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة بعمل دراسة آثار الحطام البحري ف مياه إمارة الشارقة وعل شواطئها .ويتضمن معرفة
الجوانىلىلب الكميىلىلة والنوعيىلىلة والمكانيىلىلة للحطىلىلام البحىلىلري ف ميىلىلاه وشىلىلواك إمىلىلارة الشىلىلارقة .باإلضىلىلافة إىل اكتشىلىلاف الجوانىلىلب الكميىلىلة والنوعيىلىلة
لتفاعل الحطام البحري مع الكائنات البحرية .وتتضمن الدراسة عمليات تحليل المعادن الثقيلة والملوثات العضوية الثابتة لألنسىلجة عىلن
طريق تشي ىلىلح السالحف البحرية.
ولمزيد المعلومات عن المشوع ونتائجه يمكن الطالع عل الرابط الل ربون أدناه.

المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
>المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة< يرج تقديم قائمة بالمؤشات المستخدمة ف تقييم هذا الهدف.
أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
مبادرة أبوظن العالمية للبيانات البيئيةClimate Change inspector/
مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
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مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
وزارة التغب المناج والبيئة /استدامة البيئة البحرية ر
والبوة السمكية
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الهدف 19
بحلول عام  2016تكون ر
اسباتيجية التنوع البيولوج قد اعتمدت مىلن قبىلل الحكومىلة التحاديىلة وبىلدأ تنفيىلذ برامجهىلا عىلل كافىلة المسىلتويات
ف الدولة
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
ر ً
ً
والبامىلىلا بمتطلبىلىلات اتفاقيىلىلة التنىلىلوع
تىلىلم إعىلىلداد السىل رىلباتيجية الوطنيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج دعمىلىلا للجهىلىلود المتواصىلىللة ف حمايىلىلة التنىلىلوع البيولىلىلوج
البيولىلوج .وقىلد تىلىلم إعىلداد هىلىلذه الس رىلباتيجية اعتمىلادا عىلىلل الىلنهج التشىلىلارث حيىلث تىلىلم عقىلد ثىلالل ور عمىلىلل تفاعليىلة مىلىلع الىلوزارات التحاديىلىلة
والس ىلىللطات المختص ىلىلة ف البيئ ىلىلة والقط ىلىلاع الخ ىلىلاس وجمعي ىلىلات النف ىلىلع الع ىلىلام والجامع ىلىلات والمراك ىلىلز البحثي ىلىلة والعلمي ىلىلة والمنظم ىلىلات الدوليىل ىلىلة
واإلقليميىلىلة ،ف كىلىلل مراحىلىلل العمىلىلل حيىلىلث تىلىلم مىلىلن خىلىلالل هىلىلذه الىلىلور ح ىل ىل المعلومىلىلات والبيانىلىلات ذات الصىلىللة بىلىلالتنوع البيولىلىلوج ف الدولىلىلة
ر
السباتيجية وخطط العمل .وساعد هذا النهج التشارث مع المعنيىلي عىلل اعتمىلاد
وتطوير األهداف الوطنية ومراجعتها ومناقشة مسودة
ر
السباتيجية وادماجها ف خططهم المستقبلية.
خطط عمل
المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم

المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
>المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة< يرج تقديم قائمة بالمؤشات المستخدمة ف تقييم هذا الهدف.
أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
تق ىلىلوم دول ىلىلة الم ىلىلارات العربي ىلىلة المتح ىلىلدة بتقي ىلىليم م ىلىلدى تنفي ىلىلذ الس ىل رىلباتيجية الوطني ىلىلة للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج م ىلىلن خ ىلىلالل اللجن ىلىلة التنفيذي ىلىلة للتن ىلىلوع
السباتيجية الوطنية للتنوع البيولوج وكل ر
ر
البيولوج ر
اللبامات الدولة المتعلقة بالتنوع البيولوج.
والن من مهامها متابعة تنفيذ
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
https://beeatna.ae/ar-ae/national-biodiversity-strategy
https://www.cbd.int/doc/world/ae/ae-nbsap-01-ar.pdf
مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
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يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
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الهدف 20
بحلول عام  ،2016تخصص الموارد المالية والبشية والتقنية الكافيىلة للتنفيىلذ ا
الفعىلال لالس رىلباتيجية الوطنيىلة للتنىلوع البيولىلوج للدولىلة عىلل
المستويي التحادي والمحل
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
قام ىلىلت الدول ىلىلة بإع ىلىلداد الس ىل رىلباتيجية الوطني ىلىلة للتن ىلىلوع البيولىل ىلوج وذل ىلىلك بمش ىلىلاركة كاف ىلىلة الس ىلىللطات المختص ىلىلة المعني ىلىلة بالدول ىلىلة والجامع ىلىلات
والمنظمات غب الحكومية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ر
والن اعتمىلدت عىلام  ،2014وتىلم إدمىلاج الس رىلباتيجية الوطنيىلة للتنىلوع البيولوجيىلة
البشىلية والتقنيىلىلة الكافيىلىلة لتنفيىلىلذها وتنفىلىلذ وفقىلىلا
ىل
ف كافىلىلة القطاعىلىلات ذات العالقىلىلة عىلىلل مسىلىلتوى الدولىلىلة كمىلىلا خصصىلىلت لهىلىلا مبانيىلىلات والمىلىلوارد
السباتيجية بطريقة فعالة وذلك من خالل وضع مؤشات ر
ر
اسباتيجية ومؤشات تشغيلية فرعية.
للخطط
المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
أو:

ت ىلىلم وض ىلىلع م ىلىلؤشات اس ىل رىلباتيجية وتش ىلىلغيلية لتنفي ىلىلذ الس ىل رىلباتيجية الوطني ىلىلة للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج وذل ىلىلك لتحقي ىلىلق األه ىلىلداف
الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوج وتشمل كل المؤشات المذكورة ف التقرير الحاىل.

لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
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مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<

CBD/COP/DEC/XIII/27
Page 89

الهدف 21
بحلول عام  ،2021يتم تنفيذ التفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوج بشكل ا
فعال ومتسق.
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف
عل المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ول ن بمعدل غب كاف
لم يحدل أي تغب كبب
هناك ابتعاد عن الهدف
غب معروفة
تاريىل ىلىلخ إجراء التقييم:
من  2014إىل 2018
معلومىلىلات إضىلىلافية (يىلىلرج تقىلىلديم معلومىلىلات عىلىلن األدلىلىلة المسىلىلتخدمة ف تقيىلىليم هىلىلذا الهىلىلدف ،اسىلىلتنادا إىل المعلومىلىلات ذات الصىلىللة الىلىلواردة ف
القسم الثان ،بما ف ذلك العقبات ر
الن تواجه إجراء التقييم).
وزارة التغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ه السىلىللطة المعنيىلىلة بتنفيىلىلذ كىلىلل التفاقيىلىلات ذات الصىلىللة بىلىلالتنوع البيولىلىلوج ،ونقىلىلاط التصىلىلال لهىلىلذه التفاقي ىلات
تتواجىلىلد ف إدارة التنىلىلوع البيولىلىلوج بىلىلوزارة التغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ممىلىلا سىلىلاعد وسىلىلهل عمليىلىلة إدمىلىلاج األهىلىلداف لكىلىلل التفاقيىلىلات ذات الصىلىللة ف
ر
السباتيجية الوطنية للتنوع البيولوج وتنفيذها بشكل فعال ومنسق.
المؤشات المستخدمة ف هذا التقييم
المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة) ف هذا التقييم
>المؤش المستخدم (المؤشات المستخدمة< يرج تقديم قائمة بالمؤشات المستخدمة ف تقييم هذا الهدف.
أو:
لم يستخدم أي مؤش
يرج وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
الفريق الوطن للتنوع البيولوج
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات تتعلق بهذا التقييم).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
مستوى الثقة ف التقييم المشار إليه أعاله
يستند إىل أدلة شاملة
يستند إىل أدلة جزئية
يستند إىل أدلة محدودة
يرج تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
تىلىلم اختيىلىلار تقيىلىليم الثقىلىلة "يسىلىلتند عىلىلل أدلىلىلة شىلاملة" ،حيىلىلث وضىلىلعت دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة مىلىلؤشات وخطىلىلط عمىلىلل لتنفيىلىلذ وتحقيىلىلق
أهىلىلداف ايتىلىل ،باإلضىلىلافة إىل وجىلىلود مجلىلىلس المىلىلارات للتغىلىلب المنىلىلاج والبيئىلىلة ولجنىلىلة تنفيذيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،الىل ر
ىلالن بىلىلدورها تتىلىلابع تحقيىلىلق
األهداف الوطنية ،تم توضيح البامج وخطط العمل والمبادرات المنفذة لتحقيق األهداف ف التقييم.
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مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزن (مثال يغط جزءا فقط من المجال أو القضية)
ل يوجد نظام للرصد
ل توجد حاجة إىل الرصد
يرج وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إىل ما إذا كان هناك نظام رصد قائم
قد أنشأت الدولة مجلس المارات للتغب المناج والبيئة والذي يضم كافة متخذي القرارات ف الدولة وتشمل القطاع الخاس فيما يتعلق
بقضايا البيئة بما فيها التنوع البيولوج وذلك لمتابعة تنفيذ ر
البامات الدولة ف المسائل المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوج بطريقة فعالىلة،
ر
كما انه تم انشاء عديد من الفرق الفنية ر
والن من مهامها تنفيذ توصيات المجلس ومتابعة ورصد التقدم ف تنفيذ كافة اللبامات الوطنية
والدولية.
المواقع الشبكية ووصالت الويب والملفات ذات الصلة (يىلرج اسىلتخدام هىلذا الحقىلل لإلشىلارة إىل أي مواقىلع شىلبكية أو وصىلالت الويىلب أو
الوثائق ذات الصلة ر
الن يمكن العثور فيها عل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
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القسم الرابع :وصف المساهمة الوطنية ف تحقيق كل هدف عالم من أهداف أيت للتنوع البيولوج
باستخدام النموذج أدناه ،يرج وصف مساهمة بلدك ف تحقيق كل هدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج .وينبع تكرار هذا النموذج
لكل هدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج.
وبالنسبة لألطراف ر
الن تكون أهدافها الوطنية مماثلة ألهداف أيت للتنوع البيولوج ،يمكن رصد بعض هذه المعلومات ف القسمي الثان
والثالث أعاله .ويرج توفب وصف إضاف عن مساهمة بلدك الوطنية ف تحقيق كل هدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج.
رابعا -وصف المساهمة الوطنية ف تحقيق كل هدف من أهداف أيت العالمية للتنوع البيولوج
اله ىلىلدف  :1بحل ىلىلول ع ىلىلام  2020كح ىلىلد أقن ىلىل ،يك ىلىلون الن ىلىلاس ع ىلىلل عل ىلىلم بق ىلىليم التن ىلىلوع البيول ىلىلوج ،وب ىلىلالخطوات ال ىل رىلن يمك ىلىلن اتخاذه ىلىلا لحفظ ىلىله
واستخدامه عل نحو مستدام
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
اعتمدت الدولة الهدف الوطن  :1بحلول عىلام  ،2021يىلتم تنفيىلذ بىلرامج للتوعيىلة تسىلتهدف جميىلع سىلكان الدولىلة عىلل أن يكىلون  ٪75عىلل
األقل من مواطن الدولة عل علم بقيم التنوع البيولوج ،وحمايته ،واستخداماته المستدامة.
لالطالع عل مزيد المعلومات يمكن الطالع عل الهدف الوطن  1ف القسم السابق.
د
الهىلىلدف  :2بحلىلىلول عىلىلام  2020عىلىلل أقن ىل تقىلىلدير ،يجىلىلب أن تكىلىلون قىلىليم التنىلىلوع البيولىلىلوج قىلىلد أدرجىلىلت ف السىل رىلباتيجيات الوطنيىلىلة والمحليىلىلة
للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري إدماجها ،حسب القتضاء ،ف نظم المحاسبة الوطنية ونظم اإلبالغ
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
اعتمدت الدولة الهدف الوطن  :2بحلول عام  ،2021يكون قد تم دمج قيم التنوع البيولوج ف عمليات التخطيط وصنع القرار.
لالطالع عل مزيد المعلومات يمكن الطالع عل الهدف الوطن  2ف القسم السابق.

ً
ُ
الهدف  :3بحلول عام  2020كحد أقن ،ت ُلع الحوافز ،بما فيها اإلعانىلات ،الضىلارة بىلالتنوع البيولىلوج ،أو تىلزال تىلدريجيا أو تعىلدل مىلن أجىلل
تقليل أو تجنب التأثبات السلبية ،وتوضع وتطبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوج واستخدامه المستدام ،بما يتماى وينسجم مع
ر
واللبامات الدولية األخرى ذات الصلة ،مع مراعاة الظروف الجتماعية-القتصادية الوطنية
التفاقية
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
قامىلىلت الدولىلىلة باعتمىلىلاد الهىلىلدف ال ىلىلوطن  :3بحلىلىلول عىلىلام  ،2021يىلىلتم إلغ ىلىلاء الحىلىلوافز ،بمىلىلا فيهىلىلا اإلعان ىلىلات الضىلىلارة بىلىلالتنوع البيولىلىلوج ،أو ت ىلزال
ت ىلىلدريجيا أو تع ىلىلدل وي ىلىلتم وض ىلىلع وتطبي ىلىلق حىل ىلوافز إيجابي ىلىلة لحف ىلىلظ التن ىلىلوع البيول ىلىلوج واسىل ىلىلتخدامه المس ىلىلتدام ،م ىلىلع مراع ىلىلاة اآلث ىلىلار الجتماعيىل ىلىلة
والقتصادية والثقافية.
ف دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة تعىلىلط الحىلىلوافز بعىلىلد دراسىلىلتها والتأ كىلىلد مىلىلن أنهىلىلا ل تىلىلؤثر عىلىلل البيئىلىلة سىلىللبيا عىلىلل البيئىلىلة والتنىلىلوع البيولىلىلوج ف
الدولىلىلة بىلىلل ه تشىلىلجع عىلىلل السىلىلتخدام المسىلىلتدام للمىلىلوارد الطبيعيىلىلة والمحافظىلىلة عليهىلىلا .فىلىلق الدولىلىلة ل توجىلىلد حىلىلوافز واعانىلىلات ت ىل ىل بالبيئىلىلة
والتنوع البيولوج
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الهىلىلدف  :4بحلىلىلول عىلىلام  2020كحىلىلد أقنىلىل ،تكىلىلون ً الحكومىلىلات وقطىلىلاع األعمىلىلال وأصىلىلحاب المصىلىللحة عىلىلل جميىلىلع المسىلىلتويات قىلىلد اتخىلىلذت
خطىلىلوات لتنفيىلىلذ خطىلىلط أو تكىلىلون قىلىلد نفىلىلذت خططىلىلا مىلىلن أجىلىلل تحقيىلىلق اإلنتىلىلاج والسىلىلتهالك المسىلىلتدامي وتكىلىلون قىلىلد سىلىليطرت عىلىلل تىلىلأثبات
استخدام الموارد الطبيعية ف نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة.
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
اعتمدت الدولة الهدف الوطن  :4بحلول عام  ،2021يتم زيادة عدد المؤسسات الحكومية وغب الحكومية ر
الن اعتمدت تدابب وخطط
لتحقيق اإلنتاج والستهالك المستدام ،للحد من التأثب عل التنوع البيولوج ف الدولة.
العشىلين .وعىلىلل الىلىلرغم ممىلىلا وفرتىلىله هىلىلذه التنميىلىلة مىلىلن مزايىلىلا اقتصىلىلادية
ىل
سىلىلارعت وتىلىلبة التنميىلىلة الىل رىلن شىلىلهده اا العىلىلالم ف العقىلىلود األخىلىلبة مىلىلن القىلىلرن
ر
ومسىلىلتويات عاليىلىلة مىلىلن الرفاهيىلىلة ،إل أنهىلىلا أفىلىلرزت العديىلىلد مىلىلن التىلىلأثبات السىلىللبية الىلىلن انعكسىلىلت ف بىلىلروز وتفىلىلاقم العديىلىلد مىلىلن المشىلىلكالت البيئيىلىلة
كتغب المناخ ،والتلول ،وخسارة التنوع البيولوج ،واستباف الموارد.
وجىلاء اعتم ًىلاد مفهىلوم القتصىلاد األخ ىل ليشىلكل أداة مهمىلة لضىلبط النمىلىلو القتصىلادي وتوجيهىله نحىلو السىلتدامة ،وذلىلك مىلن خىلالل إيىلالء البعىلىلد
البيىلىلن قىلىلدرا أ كىلىلب مىلىلن الهتمىلىلام ف سياسىلىلات التنميىلىلة القتصىلىلادية .وقىلىلد تبنىلىلت دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة هىلىلذا الىلىلنهج ف عىلىلام  2012مىلىلن
خىلالل اس رىلباتيجية اإلمىلىلارات للتنميىلة الخ ىلاء ،الىل رىلن تسىلتهدف تحويىلىلل القتصىلاد الىلوطن إىل اقتصىلىلاد أخ ىل مىلنخفض ال ربىلىلون يعتمىلد بصىلىلورة
أساسية عل التقنيات الحديثة والمعرفة والبتكار.
وتعمل وزارة التغب المناج والبيئة ،بالتعاون مع شكائها ف القطاعي الحكوم والخاس ،من خالل مجلس اإلمارات للتغب المناج والبيئة
وغبه من األطر المؤسسية ،عل تنفيذ البامج الوطنية المحددة ف األجندة الوطنية الخ اء  2030-2015ر
الن اعتمدها مجلس الوزراء
ف عام  2015كخارطة طريق لتحقيق أهداف ر
ر
اسباتيجية اإلمارات للتنمية الخ اء ،وتحديد ومراقبة سىلب المشىلاري ىلىلع الىلن يجىلري تنفيىلذها
بموجب تلك البامج.
أصدرت الدولة عديد التشيعات ومنها:
-

قرار مجلس الوزراء رقم  33لسنة  2018بشأن تداول الزيوت المستعملة
ق ىل ىلرار وزاري رقىل ىلىلم  783لسىل ىلىلنة  2015ف شىل ىلىلأن المىل ىلىلواد ال يميائيىل ىلىلة الصىل ىلىلناعية المحظىل ىلىلورة والمقيىل ىلىلدة السىل ىلىلتخدام بدولىل ىلىلة
المارات العربية المتحد
قرار مجلس الوزراء رقم  26لسنة  2014ف شأن النظام الوطن الخاس بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون
ق ىلرار وزاري رقىلىلم  567لسىلىلنة  2014ف شىلىلأن الالئحىلىلة التنظيميىلىلة الخاصىلىلة بتخطىلىليط وتشىلىلغيل وتنفيىلىلذ أعمىلىلال المنشىلىلآت
العاملة ف مجال ال سارات والمقالع
قرار وزاري رقم  141لسنة  2012بشأن ترشيد استهالك الطاقة والماء ف المبان الحكومية  -التطبيقات الخ اء
ق ىلرار وزاري رقىلىلم  137لسىلىلنة  2012ف شىلىلأن الخطىلىلوط اإلرشىلىلادية لتنظىلىليم أنشىلىلطة المنشىلىلآت العاملىلىلة ف مجىلىلال صىلىلناعة
اإلسمنت
قرار وزاري رقم  33لسنة  2012ف شأن تنظيم تداول المواد الهيدروكلوفلوركربونية
قرار مجلس الوزراء رقم  24لسنة  2011ف شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة ف مجال صناعة اإلسمنت
قرار وزاري رقم  42لسنة  2008بشأن إجراءات الرقابة عل إنتاج أنابيب األسبستوس واجراءات وضىلوابط الىلتخلص
من مخلفات منتجات السبستوس
قىلرار مجلىلىلس الىلىلوزراء رقىلىلم  12لسىلىلنة  2006ف شىلىلأن نظىلىلام حمايىلىلة الهىلىلواء مىلىلن التلىلىلول  -أحىلىلد األنظمىلىلة الصىلىلادرة بموجىلىلب
القانون التحادي رقم  24لسنة 1999

أصدرت الدولة عديد التقارير ومنها:
-

مبادرة البصمة البيئة لإلمارات  -تقرير المرحلة األوىل 2010-2007
تقرير حالة القتصاد األخ بدولة اإلمارات العربية المتحدة 2014
تقرير حالة البيئة 2015
تقرير حالة القتصاد األخ بدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015
الوضع الراهن للمدن والمبان المستدامة ف المنطقة العربية 2017
تقرير حالة القتصاد األخ ف دولة اإلمارات العربية المتحدة 2017

كما أصدرت عديد األدلة اإلرشادية والنشات مثل:
-

الدليل المرجع لمؤشات األداء الخ اء بدولة المارات
ر
السباتيجية والبامج الوطنية
الموجهات
مبادرة األجندة الخ اء لدولة المارات العربية المتحدة
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دليل أدوات األعمال الخ اء ف دولة المارات العربية المتحدة
الدليل الرشادي لمؤش جودة هواء المارات

طىلورت الشىلكات الحكوميىلة وغىلب الحكوميىلة خطىلط اسىلتدامة مىلع اعتىلىلاد مىلؤشات ويىلتم رصىلدها ومتابعتهىلا ومىلن ضىلمن هىلذه القطاعىلات قطىلىلاع
الطاقة ،قطاع التعدين ،قطاع البنية التحتية والتطوير ،كما تقوم معظم هذه الشكات بإصدار تقارير استدامة
لالطالع عل مزيد المعلومات والتقارير والتشيعات يمكن زيارة الروابط المتعلقة بالهدف الوطن  4ف القسم السابق.
َّ
الهدف  :5بحلول عام ُ ،2020يخف ًّىلض معىلدل فقىلدان جميىلع الموائىلل الطبيعيىلة ،بمىلا ف ذلىلك الغابىلات ،إىل النصىلف عىلل األقىلل ،وحيثمىلا كىلان
ً
ممكنا إىل ما يقرب من الصفرُ ،
ويخفض تدهور وتفتت الموائل الطبيعية بقدر كبب
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
تم اعتماد الهدف الوطن  :10بحلول عام  ،2021يتم خفض معدل فقدان الموائل الطبيعية ،بما ف ذلك الموائل الحرجة ،بنسبة .٪25
(يمكن الحصول عل ر
أكب بيانات ومعلومات ف القسم السابق حول مدى التقدم ف تنفيذ الهدف.
لبد اإلشارة إىل أن دولة المارات العربية المتحدة ل توجد بها غابات طبيعية وفقا لتعريف منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،فقط
غابات أشجار القرم ر
والن تضاعفت مساحاتها ف الدولة قرابة أربعة مرات عل ما كانت عليه ف السبعينات.
ل ىلىلن ل ب ىلىلد اإلش ىلىلارة ان الدول ىلىلة قام ىلىلت بجه ىلىلود كب ىلىلبة ف زراع ىلىلة الغاب ىلىلات بالنبات ىلىلات واألش ىلىلجار المحلي ىلىلة وذل ىلىلك بع ىلىلد دراس ىلىلة المن ىلىلاطق المخت ىلىلارة
للغابات ،كما أنها أعلنت ر
أكب من  % 14من مساحة الدولة محميات طبيعية ر
والن تمثل أهم النظم البيئية والموائل ف الدولة.
كما أنها أطلقت مشوع الخارطة المارات الذكية لرأس المال الطبىليع والىلذي سىلينتا ف بدايىلة الرب ىلىلع األول مىلن عىلام  ،2020وذلىلك بهىلدف
تحديىلىلد الموائىلىلل الطبيعيىلىلة وخىلىلدمات الىلىلنظم البيئيىلىلة وتقييمهىلىلا بيئيىلىلا واقتصىلىلاديا وتىلىلوفب بيانىلىلات ومعلومىلىلات عىلىلل شىلىلكل خريطىلىلة ذكيىلىلة واضىلىلحة
لمتخ ىلىلذي القىل ىلرار والع ىلىلاملي ف قط ىلىلاف األعم ىلىلال والتموي ىلىلل لوض ىلىلعها ف العتب ىلىلار عن ىلىلد اتخ ىلىلاذ القىل ىلرارات ذات العالق ىلىلة باس ىلىلتخدامات األراض
والفرس الستثمارية وذلك للوصول إىل تنمية وبيئة مستدامة.
وفقا لكل ما ذكر يمكن اعتبار ان دولة المارات العربية المتحدة حققت الهدف.
اله ىلىلدف  :6حل ىلىلول ع ىلىلام  ، 2020ي ىلىلتم ع ىلىلل نح ىلىلو مس ىلىلتدام إدارة وحص ىلىلاد جمي ىلىلع األرص ىلىلدة الس ىلىلمكية والالفقاري ىلىلات والنبات ىلىلات المائي ىلىلة ،بطريق ىلىلة
ُ
قانوني ىلىلة وبتطبي ىلىلق ال ىلىلنهج القائم ىلىلة ع ىلىلل النظ ىلىلام اإليكول ىلىلوج ،وذل ىلىلك لتجن ىلىلب الص ىلىليد المف ىلىلرط ،ووض ىلىلع خط ىلىلط وت ىلىلدابب إنع ىلىلا لجمي ىلىلع األن ىلىلواع
المسىلىلتنفدة ،ول يكىلىلون لمصىلىلايد األسىلىلماك تىلىلأثبات ضىلىلارة كبىلىلبة عىلىلل األنىلىلواع المهىلىلددة بىلىلالنقراض والىلىلنظم اإليكولوجيىلىلة الضىلىلعيفة ،وأن تكىلىلون
تأثبات مصايد األسماك عل األرصدة السمكية واألنواع والنظم اإليكولوجية ف نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
اعتمدت الدولة الهدف الوطن  :14بحلول عام  ،2021يدار الموارد البحرية الحية الهامة والمعرضة لالستباف بشكل مستدام.
ىلادية والجتماعيىلة والبيئيىلة ،إذ ريبكىلز فيهىلا
القتص ً
تمثل البيئة البحرية والساحلية ف دولة اإلمارات العربية المتحدة البيئة األهىلم مىلن النىلواج ً
معظم السكان واألنشطة القتصادية والجتماعية والتنوع البيولوج ،عالوة عل كونها مصدرا أساسيا إلنتاج النفط وصىلناعة تحليىلة الميىلاه
والصيد ،وشيان رئيت للتجارة مع العالم الخارج.
ً
وانسىلجاما مىلع األهميىلة الىل رىلن تمثلهىلا ،فقىلد حظيىلت البيئىلىلة البحريىلة والسىلاحلية ف دولىلىلة اإلمىلارات باهتمىلام خىلاس .وتعىلىلددت الجهىلود ال رىلن بىلىلذلتها
التشىليعات والىلىلنظم لحمايتهىلىلا مىلىلن التلىلىلول ،وتنظىلىليم األنشىلىلطة
ىل
الجهىلىلات المعنيىلىلة لحمايىلىلة البيئىلىلة البحريىلىلة وثرواتهىلىلا ،بمىلىلا ف ذلىلىلك إصىلىلدار وتطبيىلىلق
الشىليط الس ىلىلاحل ،وانش ىلىلاء من ىلىلاطق بحري ىلىلة محمي ىلىلة للمحافظ ىلىلة ع ىلىلل التن ىلىلوع البيول ىلىلوج وتنميت ىلىله ،وغبه ىلىلا.
ىل
المقام ىلىلة ف البيئ ىلىلة البحري ىلىلة أو ع ىلىلل
وتواصل وزارة التغب المنىلاج والبيئىلة بالتعىلاون مىلع شكائهىلا ف القطىلاعي الحكىلوم والخىلاس العمىلل عىلل إضىلفاء قىلدر أ كىلب مىلن الحمايىلة للبيئىلة
البحرية والساحلية والمحافظة عل دورها الحيوي عب تطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية.
اصدرت الدولة عديد التشيعات بهدف استدامة إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات المائية ومنها التاىل:
-

الق ىلانون التحىلىلادي رقىلىلم ( )23لسىلىلنة  ،1999ف شىلىلأن اسىلىلتغالل وحمايىلىلة وتنميىلىلة الىل رىلبوات المائيىلىلة الحيىلىلة ف دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة
المتحدة وتعديالته
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القانون التحادي رقم  24لسنة 1999م ف شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديالته.
قرار وزاري رقم ( )115لسنة 2017م ،بشأن تنظيم صيد األسماك بالمعدات الثابتة (الحظرة) ف إمارة أبوظن
ا
المشاد الصطناعية.
قرار وزاري رقم  103لسنة  2017بشأن إقامة أو بناء
قرار وزاري رقم ( )695لسنة  ،2016بشأن تنظيم صيد األسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحالق (التحويط)
قرار وزاري رقم ( )471لسنة  2016بشأن تنظيم صيد األسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة.
قرار وزاري رقم ( )580لسنة 2015م ،بشأن منع صيد وبيع وتسويق األحجام الصغبة من األسماك ر
الن تقل أطوالها عن الحد
المسمو به
قرار ووزاري رقم  501لسنة  2015بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصاف ف موسم التكاثر
قرار وزاري رقم  706لسنة  2013بشأن تنظيم تصنيع واستباد واستخدام القراقب
قرار وزاري رقم  372لسنة  2013بشأن وقف اصدار تراخيص قوارب صيد جديدة مؤقتا
وكذلك تم اصدار الخطة الوطنية للمحافظة عل أسىلماك القىلر وادارتهىلا ف دولىلة اإلمىلارات العربيىلة المتحىلدة  2021-2018كمىلا
انضمت الدولة لعديد التفاقيات والمذكرات والبوتوكولت ومنها:
ُ
مىل ىلىلذكرات التفىل ىلىلاهم الخاصىل ىلىلة بحمايىل ىلىلة األنىل ىلىلواع البحريىل ىلىلة (أبقىل ىلىلار البحىل ىلىلر ،السىل ىلىلالحف البحريىل ىلىلة وأسىل ىلىلماك القىل ىلىلر ) الملحقىل ىلىلة بمعاهىل ىلىلدة
المحافظة عل األنواع المهاجرة من الحياة الفطرية الخاصة
التفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة
بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلول الناجم من مصادر الب
بروتوكول بشأن التحكم ف النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات األخرى عب الحدود والتخلص منها
بروتوكول التلول البحري الناجم عن استكشاف واستغالل الجرف القاري
اتفاقية ال ويت القليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلول وبروتوكولها
التفاقية الدولية لمنع التلول البحري (ماربول )1978/1973

تم اصدار عديد التقارير والدراسات ومنها:
-

تقييم حالة أسماك القر ف دولة اإلمارات 2018
دراسة مسح المخزون السمك لمياه الصيد التابعة للدولة عل بحر عمان بالتعاون
ر
المشبك ألسماك ال نعد مع دول مجلس التعاون الخليج
دراسة تقييم المخزون
دراسة النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر
ر
المسبرعة بالمياه الساحلية للدولة
دراسة تحديد مناطق إطالق صغار األسماك المحلية
دراسة رصد التنوع وال تلة الحيوية للهائمات النباتية بالمياه البحرية للدولة
دراسة تقييم زراعة نبات الساليكورنيا المروي بالمياه البحرية المشبعة بالمغذيات
دراسة تحديد أنواع المرجان المقاوم للتغبات المناخية بمياه الدولة
دراسة رصد ومتابعة ال هوف الصطناعية ف المياه الساحلية للدولة
دراسة تحديد مناطق التكاثر والحضانة لألسماك الرئيسية ف مياه الدولة
وكذلك تم اصدار عديد من النشات واألدلة الرشادية ومنها:
جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة ف المحافظة عل السالحف
أسماك القر ف دولة اإلمارات العربية المتحدة
نشة معلومات -الحد األدن ألطوال السمو المسمو صيدها وتسويقها
جهود دولة اإلمارات ف المحافظة عل السالحف البحرية
دليل تنظيم صيد األسماك السطحية باستخدام شباك الضغوة

لالطالع عل التقارير والدراسات والتشيعات يمكن زيارة الرابط الل ربون ف القسم السابق بالهدف الوطن .14
ُ
الهدف  :7بحلول عام  ،2020تدار مناطق الزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة عل نحو مستدام ،لضمان حفظ التنوع البيولوج
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
تىلىلم اعتمىلىلاد الهىلىلدف الىلىلوطن  :15بحلىلىلول عىلىلام  ،2021تىلىلدار بشىلىلكل مسىلىلتدام األراض الحكوميىلىلة والخاصىلىلة ،المسىلىلتغلة بغىلىلرض الزراعىلىلة وتربيىلىلة
األحياء المائية والغابات ،لضمان صون التنوع البيولوج.
يمكن الطالع عل مزيد المعلومات ف القسم السابق.
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َّ
الهىلىلدف  :8بحلىلىلول عىلىلام ُ ،2020يخفىلىلض التلىلىلول ،بمىلىلا ف ذلىلىلك التل ىلول النىلىلاتج عىلىلن المغىلىلذيات الزائىلىلدة ،إىل مسىلىلتويات ل ت
اإليكولوجية وبالتنوع البيولوج

ىل ىل بوظيفىلىلة الىلىلنظم

يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
اعتمد الهدف الوطن  :16بحلول عام  ،2021يخفض التلول من المصادر المختلفة إىل مستويات ل ت
الحساسة والتنوع البيولوج.

بوظائف األنظمة اإليكولوجية

يمكن الطالع عل مزيد المعلومات ف القسم السابق.
ُ ا
ويحىلىلدد ترتيبهىلىلا حسىلىلب األولويىلىلة ،وتخضىلىلع للمراقبىلىلة األنىلىلواع ذات
الهىلىلدف  :9بحلىلىلول عىلىلام ُ ،2020تعىل اىلرف األنىلىلواع الغريبىلىلة الغازيىلىلة ومسىلىلاراتها،
األولوية أو يتم القضاء عليها وتوضع تدابب إلدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها.
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
تم اعتماد الهدف الوطن  :17بحلول عام  ،2021يتم تحديد جميع األنواع الدخيلة واألنواع الغازية ومساراتها ووضع وتنفيذ خطط إدارة
للسيطرة عل األنواع ذات األولوية.
يمكن الطالع عل مزيد المعلومات ف القسم السابق.
ُ َّ
الهدف  :10بحلول عىلام ُ ،2015تخفىلض إىل أدن حىلد الضىلغوط البشىلية المتعىلددة عىلل الشىلعب المرجانيىلة ،والىلنظم اإليكولوجيىلة الضىلعيفة
الن تتأثر بتغب المناخ أو ت ا
األخرى ر
حمض المحيطات ،من أجل المحافظة عل سالمتها ووظائفها.
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
تم اعتماد الهدف الوطن  :18بحلول عام  ،2018يتم وضع خطط العمل والبدء ف تنفيذها لخفض تأثبات النشطة البشية عل النظم
اإليكولوجية البحرية الحساسة وتحسي مقاومتها لتأثبات تغب المناخ.
يمكن الطالع عل مزيد المعلومات ف القسم السابق.

اله ىلىلدف  :11بحل ىلىلول ع ىلىلام  ،2020ي ىلىلتم حف ىلىلظ  17ف المائ ىلىلة ع ىلىلل األق ىلىلل م ىلىلن من ىلىلاطق اليابس ىلىلة ومن ىلىلاطق المي ىلىلاه الداخلي ىلىلة و 10ف المائ ىلىلة م ىلىلن
المنىلىلاطق السىلىلاحلية والبحريىلىلة ،خصوصىلىلا المنىلىلاطق ذات األهميىلىلة ًالخاصىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج وخىلىلدمات النظىلىلام اإليكولىلىلوج ،مىلىلن خىلىلالل نظىلىلم
مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم ر
المحمية وتدابب الحفظ الفعالة األخرى القائمة عل المنطقة،
بالبابط الجيد ،وممثلة إيكولوجيا للمناطق
ً
وادماجها ف المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
لقد حققت الدولة هذا الهدف ولمزيد المعلومات يمكن الطالع عليها ف القسم السابق ف الهدف الوطن .8
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ُ ا
المهددة بالنقراض وتحسي وادامة حالة حفظها ،ل سيما بالنسبة لألنواع
الهدف  :12بحلول عام  ،2020منع انقراض األنواع المعروفة
ر
األكب تدهورا
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
ً
تم اعتماد الهدف الوطن  :9بحلول عام  ،2021يتم تطوير وتنفيذ برامج لتحسي حالة الصون ر
ألكب األنواع تهديدا بالنقراض.
يمكن الطالع عل معلومات الواردة ف القسم السابق.
الهىلىلدف  :13بحلىلىلول عىلىلام  ،2020الحفىلىلال عىلىلل التنىلىلوع الجيىلىلن للنباتىلىلات المزروعىلىلة وحيوانىلىلات الم ىلزارع والحيوانىلىلات األليفىلىلة والتنىلىلوع الجيىلىلن
لألقىلىلارب البيىلىلة ،بمىلىلا ف ذلىلىلك األنىلىلواع األخىلىلرى ذات القيمىلىلة الجتماعيىلىلة والقتصىلىلادية فضىلىلال عىلىلن القيمىلىلة الثقافيىلىلة ،ووضىلىلع وتنفيىلىلذ اسىل رىلباتيجيات
لتقليل التآلل الجين وصون تنوعها الجين.
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
اعتمىلدت الدولىلىلة ف السىل رىلباتيجية الوطنيىلىلة للتنىلىلوع البيولىلىلوج الهىلىلدف  :13بحلىلول عىلىلام  ،2021يىلىلتم حفىلىلظ وحمايىلىلة المىلىلوارد الوراثيىلىلة الهامىلىلة ف
الدولة.
حيىلىلث بىلىلذلت جهىلىلود كبىلىلبة ف حفىلىلظ واسىلىلتعادة مواردهىلىلا الوراثيىلىلة للنباتىلىلات المزروعىلىلة وحيوانىلىلات الم ىلزارع والحيوانىلىلات الليفىلىلة والتنىلىلوع الىلىلور ران
لألق ىلىلارب البي ىلىلة ،إذ أنش ىلىلأت عدي ىلىلد المراك ىلىلز لإلكث ىلىلار والبن ىلىلوك الوراثي ىلىلة بالدول ىلىلة .وك ىلىلذلك أص ىلىلدرت عدي ىلىلد ال ت ىلىلب ع ىلىلن النبات ىلىلات والحيوان ىلىلات
واألصناف والساللت المتواجدة بالدولة.
كما سعت إىل دراسة وتسي لساللت من الحيوانات الموجودة عل مستوى الدولة وحفظ الموارد الوراثية األصلية مثل ساللت الهجىلن
ر
الن تعتب رمزا ثابتا وأصيال يعب عن الهوية المحلية وهو ما توارثناه جيال بعد جيال .بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد أل نهيان -رئيس الدولىلة حفظىله هللا ورعىلاه تىلم إنشىلاء مركىلز اإلنتىلاج كمركىلز مخىلتص بزراعىلة ونقىلل األجنىلة ،ويعتىلب مركىلز اإلنتىلاج التىلابع إلدارة
المراكىلز العلميىلة وهجىلن الرئاسىلة مىلن المراكىلز ال رىلن تخىلتص بتطبيىلق أحىلدل التقنيىلات العلميىلة المسىلتخدمة ف تحسىلي سىلاللت اإلبىلل مىلن مثىلىلل
تطبيق تقنيات نقل وزراعة األجنة ر
الن تعتب التقنية الحديثة والمتداولة عالميا لتحسي الساللت ورفع ال فاءة اإلنتاجية ف اإلبل.
يعمىلل المركىلز عىلىلل تحسىلي سىلىلاللت الهجىلن النىلىلادرة والمحافظىلة عليهىلىلا وي ىلهىلدف إىل المحافظىلىلة عىلل سىلىلاللت الهجىلن األصىلىليلة المتمىلبة ،إنتىلىلاج
ساللت أصيلة قادرة عل المنافسة ف السباقات ،الحصول عل أفضل ساللت األصائل المتمبة جينيا ووراثيا وأيضا الهتمىلام بسىلاللت
الهجن كمورول شعن ثقاف متوارل ف مجتمع اإلمارات.
كما أنه تم أنشاء البنوك الوراثية لحفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية المحلية وأصدرت عديد التشيعات مثل:
-

القانون التحادي رقم ( )9لسنة 2013م ،ف شأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
القانون التحادي رقم ( )24لسنة 1999م ،ف شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديالته
القانون التحادي رقم ( )23لسنة 1999م ،ف شأن استغالل وحماية وتنمية ر
البوات
القانون التحادي رقم ( )17لسنة 2009م ،ف شأن حماية األصناف النباتية الجديدة
قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لسنة  ،2018بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة عل الطبيعة

كما انضمت الدولة إىل بروتوكول ناغويا سنة  2014وف صدد إصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم الحصىلول عىلل المىلوارد الوراثيىلة وتقاسىلم
المنافع الناشئة عن استخدامها
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الهدف  :14بحلول عام  ،2020استعادة وصون النظم اإليكولوجية ر
الن تىلوفر خىلدمات أساسىلية ،بمىلا ف ذلىلك الخىلدمات المرتبطىلة بالميىلاه،
وتسهم ف الصحة وسبل العيت والرفاه ،مع مراعاة احتياجات النساء والمجتمعات األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء.
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
الدولة اعتمدت الهدف  :12بحلول عام  ،2021تنفذ خطط اعاده تأهيل النظم اإليكولوجية المتدهورة ر
الن توفر خدمات أساسية.
اصدرت الدولة عديد التشيعات والسياسات ونفذت عديد المبادرات ر
الن تهدف إىل استعادة وحماية أهم الىلنظم اليكولوجيىلة ال رىلن تىلوفر
الخدمات األساسية فقد ولت اهتمام خاس بواحات النخيل واألراض الرطبة بما فيها أشجار القرم وهذه الىلنظم لهىلم قيمىلة ثقافيىلة وتراثيىلة
واقتصادية واجتماعية ف دولة المارات.
فيمىلىلا يتعلىلىلق بواحىلىلات النخيىلىلل ،الدولىلىلة حافظىلىلت عىلىلل أ كىل رىلب مىلىلن مائىلىلة صىلىلنف نخيىلىلل وذلىلىلك مىلىلن داخىلىلل الموقىلىلع الطبيعيىلىلة (الواحىلىلات) أو خىلىلارج
الموقع الطبيع وذلك ف البنوك الوراثية ،كما تبذل الدولة جهود متمبة ف إعادة تأهيل النظم المتدهورة واستعادة أهمها.
اما فيما يتعلق باألراض الرطبة الدولة بذلت جهود يشاد بها ف مجال إعادة تأهيل نظام القرم إذ تضاعفت  4مرات مساحة أشجار القرم،
إذ بلغىلىلت مس ىلىلاحتها سىلىلنة  ،2017أ ك ىل رىلب مىلىلن 182ك ىلىلم 2بينمىلىلا كان ىلىلت سىلىلنة ل تتج ىلىلاوز  41كىلىلم ،2كم ىلىلا أن الدولىلىلة أعلن ىلىلت قرابىلىلة  %40م ىلىلن مس ىلىلاحة
المسطحات المائية بالدولة محميات طبيعية أراض رطبة ذات أهمية دولية.
كمىلىلا يقىلىلوم المركىلىلز ال ىلدوىل للزراعىلىلة الملحيىلىلة .ينفىلىلذ المركىلىلز ب ىلرامج بحثيىلىلة وتنمويىلىلة تهىلىلدف إىل تعزيىلىلز اإلنتاجيىلىلة الزراعيىلىلة واسىلىلتدامتها ف البيئىلىلات
المالحىلة والهامشىلىلية ،حيىلث سىلىلاهم المركىلز ف تحقيىلىلق أهىلىلداف التنميىلة المسىلىلتدامة ف العىلالم ( )& 13 12 ،7 ،SDG1مىلىلن خىلالل العمىلىلل عىلىلل
تطوير العديد من التقنيات ر
الن تشمل استخدام المياه التقليدية وغب التقليدية (ومنها الميىلاه المالحىلة ،والميىلاه العادمىلة المعالجىلة ،والميىلاه
الصناعية ،ومياه ال ف الزراف ،ومياه البحر) وتقنيات إدارة المياه واألراض ،والستشعار عن ُبعد ،ونمذجة التكيف مع التغب المناج.
كما يمكن الطالع عل مزيد المعلومات ف الفقرة والروابط الل ربونية.

الهىلىلدف  :15بحلىلىلول عىلىلام  ،2020إتمىلىلام تعزيىلىلز قىلىلدرة الىلىلنظم اإليكولوجيىلىلة عىلىلل التحمىلىلل ومسىلىلاهمة التنىلىلوع البيولىلىلوج ف مخىلىلزون ال ربىلىلون ،مىلىلن
خالل الحفظ والستعادة ،بما ف ذلك استعادة  15ف المئة عل األقل من النظم اإليكولوجية المتىلدهورة ،ممىلا يسىلهم بالتىلاىل ف التخفيىلف
من تغب المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر.
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
الدولىلة اعتمىلدت الهىلدف  :11يىلتم تحسىلىلي مسىلاهمة األنظمىلة اإليكولوجيىلة ف مخىلىلزون ال ربىلون عىلن طريىلق حمايىلىلة والبىلدء بإعىلادة تأهيىلل مىلىلا ل
يقل عن ( )٪50من الموائل المتدهورة ،مما يساعد ف تخفيف آثار تغب المناخ والتصحر.
كمىلىلا يىلىلتم تقيىلىليم الميىلىلاه واألراض والمحاصىلىليل والىلىلنظم الزراعيىلىلة ف البيئىلىلات الهشىلىلة ،وكىلىلذلك القيىلىلام بأعمىلىلال التحليىلىلل وتقىلىلديم التوصىلىليات إلدارة
مىلىلوارد األراض واسىل رىلبجاع األراض المتىلىلدهورة .وبالتعىلىلاون مىلىلع شىل رىلن أصىلىلحاب الشىلىلأن المعنيىلىلي ،والقيىلىلام ببحىلىلول تطبيقيىلىلة حىلىلول قضىلىلايا إدارة
األراض ف البيئات الهامشية.
يمكن الطالع عل المعلومات الهدف ف الفقرة السابقة.
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اله ىلىلدف  :16بحل ىلىلول ع ىلىلام  ،2015يشىل ىلىلي مفع ىلىلول بروتوك ىلىلول ناغوي ىلىلا للحص ىلىلول ع ىلىلل الم ىلىلوارد الجيني ىلىلة والتقاس ىلىلم الع ىلىلادل والمنص ىلىلف للمن ىلىلافع
الناشئة عن استخدامها ،ويتم تفعيله ،بما يتماى مع التشي ىلىلع الوطن.
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
الدولىلىلة اعتمىلىلدت الهىلىلدف  :13بحلىلىلول عىلىلام  ،2021يىلىلتم حفىلىلظ وحمايىلىلة المىلىلوارد الوراثيىلىلة الهامىلىلة ف الدولىلىلة يمكىلىلن الطىلىلالع عىلىلل المعلومىلىلات ف
الفقرة أعاله المندرجة تحت الهدف الوطن.
الدول ىلىلة انض ىلىلمت إىل بروتوك ىلىلول ناغوي ىلىلا ع ىلىلام  ،2014وج ىلىلاري العم ىلىلل ع ىلىلل اص ىلىلدار الق ىلىلانون التح ىلىلادي ف ش ىلىلأن تنظ ىلىليم الحص ىلىلول ع ىلىلل الم ىلىلوارد
الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها ولئحته التنفيذية.
ل ن الدولة بدأت تنفيذ إجراءات الحصول عل الموارد الوراثية وفقا لبوتوكول ناغويا ف انتظار اصدار التشي ىلىلع الوطن.
الهدف  :17بحلول عام  ،2015يكون كل طرف قد أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة ،وبدأ ف تنفيذ ،ر
اسباتيجية وخطة عمل وطنية
للتنوع البيولوج بحيث تكون فعالة وتشاركية ومحدثة.
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
يمكن الطالع عل المعلومات المتواجدة ف الهدف الوطن  :19بحلول عىلام  2016تكىلون اس رىلباتيجية التنىلوع البيولىلوج قىلد اعتمىلدت مىلن
قبل الحكومة التحادية وبدأ تنفيذ برامجها عل كافة المستويات ف الدولة.
الهىلىلدف  :18بحلىلىلول عىلىلام  ،2020احىل رىلبام المعىلىلارف والبتكىلىلارات والممارسىلىلات التقليديىلىلة للمجتمعىلىلات األصىلىللية والمحليىلىلة ذات الصىلىللة بحفىلىلظ
ر
ر
واللبامىلات الدوليىلة ذات
واحبام استخدامها المألوف للموارد البيولوجية ،رهنا بالتشي ىلىلع الىلوطن
البيولوج واستخدامه المستدام،
التنوع
ُ
الصىلىللة ،وأن تىلىلدمج وتىلىلنعكس بالكامىلىلل ف تنفيىلىلذ التفاقيىلىلة مىلىلع المشىلىلاركة الكاملىلىلة والفعالىلىلة للمجتمعىلىلات األصىلىللية والمحليىلىلة ،وذلىلىلك عىلىلل جميىلىلع
المستويات ذات الصلة
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
هنىلاك اهتمىلام متنىلىلام ف الدولىلة بالمعىلىلارف والبتكىلارات والممارسىلىلات التقليديىلة ذات الصىللة بحفىلىلظ التنىلوع البيولىلىلوج واسىلتخدامه المسىلىلتدام،
فقد قامت الدولة بتوثيق كل المعارف والممارسات والبتكارات التقليدية من خالل تقارير أو متاحف أو معارض وخاصة المتعلقة بمجال
الزراعة والصيد والغوس.
كما تم إنشاء العديد من الجمعيات البيئية وكذلك جمعيات ر
البال ر
والن تحافظ عل المعارف التقليدية والموروثات المحلية
-

إنشاء مشاتل وحدائق نباتية لألنواع المحلية.
إصدار كتب عن النباتات الطبية والعطرية ف دولة المارات العربية المتحدة
إنشاء مراكز إكثار لألنواع المحلية والمهددة بالنقراض ذات العالقة ر
بالبال التاريج
إنشاء بنوك وراثية للنباتات المحلية

يمكن الطالع عل الروابط الل ربونية الموجودة ف التقرير
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الهدف  :19بحلول عام  ،2020إتمام تحسي المعارف والقاعدة العلميىلة والتكنولوجيىلات المتعلقىلة بىلالتنوع البيولىلوج ،وقيمىله ،ووظيفتىله،
وحالته واتجاهاته ،واآلثار ر
المبتبة عل فقدانه ،وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها عل نطاق واسع.
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
طىلورت الدولىلة عديىلد مىلن قواعىلد البيانىلات ومىلن ضىلمن سياسىلاتها تيسىلب وصىلول المعلومىلات إىل المجتمىلع وذلىلك مىلن خىلالل بوابىلة للمعلومىلىلات
متواجىلىلدة لىلىلدى أغلىلىلب الجهىلىلات المتعلقىلىلة بىلىلالتنوع البيولىلىلوج والىل رىلن يمكىلىلن الحصىلىلول مىلىلن خىلىلالل عىلىلل معلومىلىلات وخىلرائط وبيانىلىلات وتقىلىلارير عىلىلن
التنىلىلوع البيولىلىلوج وقيمتىلىله ووظيفتىلىله وحالتىلىله واتجاهاتىلىله واآلثىلىلار ر
المبتبىلىلة عىلىلل فقدانىلىله ف الدولىلىلة  ،كمىلىلا يىلىلتم مشىلىلاركة هىلىلذه البيانىلىلات مىلىلع قواعىلىلد
بيانىلىلات دوليىلىلة مثىلىلل قواع ىلىلد بيانىلىلات األنىلىلواع الغازي ىلىلة واألنىلىلواع المهىلىلددة بىلىلالنقراض التابع ىلىلة لالتحىلىلاد الىلىلدوىل لحماي ىلىلة الطبيعىلىلة ،وقواعىلىلد بيان ىلىلات
العالمية للمحميات الطبيعية ( )WDPAوقاعدة بيانات فعالية إدارة المحميات الطبيعية (.)PAME
يمكن زيارة روابط المواقع المتواجدة ف التقرير.
الهدف  :20بحلول عام  ،2020كحد أقن ،ينبع إحىلدال زيىلادة محسوسىلة ف المسىلتويات الحاليىلة لحشىلد المىلوارد الماليىلة للتنفيىلذ الفعىلال
ر
السباتيجية للتنوع البيولوج  2020-2011من جميع المصادر ،وفقىلا لعمليىلة موحىلدة ومتفىلق عليهىلا ف اس رىلباتيجية حشىلد المىلوارد.
للخطة
ويخضع هذا الهدف للتغيبات اعتمادا عل تقييمات الحتياجات إىل الموارد ر
الن ستعدها األطراف وتبلف عنها
يرج وصف كيفية مساهمة بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من أهداف أيت للتنوع البيولوج ،وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
لدعم هذا الوصف:
ف دول ىلىلة الم ىلىلارات العربي ىلىلة المتح ىلىلدة ك ىلىلل الجه ىلىلات التحادي ىلىلة والهيئ ىلىلات والبل ىلىلديات له ىلىلم خط ىلىلة اس ىل رىلباتيجية وال ىل رىلن تس ىلىلع إىل تحقي ىلىلق أه ىلىلداف
ر
ر
ر
اسباتيجية ر
السباتيجية.
واللبامات الدولية وترصد لهم مبانيات وفقا لمدة الخطة
والن تحقق األهداف الوطنية
يرج وصف األنشطة األخرى ر
الن تسهم ف تحقيق هدف أيت للتنوع البيولوج عل المستوى العالم (اختياري)
>إدخال النص<
استنادا إىل وصف مساهمات بلدك ف تحقيق أهداف أيت للتنوع البيولوج ،يرج وصف كيف دعمت هذه المساهمات واىل أي حد
تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030وأهداف التنمية المستدامة:
لجميىلع األهىلىلداف ال  ،20يمكىلىلن الحصىلىلول عىلىلل وصىلىلف مسىلىلاهمات دولىلىلة المىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة ف تنفيىلىلذ خطىلىلة التنميىلىلة المسىلىلتدامة لعىلىلام
 2030وأهداف التنمية المستدامة ف الروابط التالية:
-

UAE and the 2030 Agenda for Sustainable Development, excellence in implementation 2017

-

United Arab Emirates and the 2030 Agenda for Sustainable Development, excellence in
implementation : Executive summary ( Voluntary National Review UN High Level Political Forum
2018
بوابة دولة المارات ألهداف التنمية المستدامة

-
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ر
السباتيجية العالمية لحفظ النباتات (استكمال هذا القسم اختياري)
القسم الخامس  -وصف المساهمة الوطنية ف تحقيق أهداف
ر
السباتيجية العالمية لحفظ النباتات .وينبع تكرار هذا النموذج
باستخدام النموذج أدناه ،يرج وصف مساهمة بلدك ف تحقيق أهداف
ر
لالسباتيجية العالمية لحفظ النبات.
لكل من األهداف الستة عش
ر
السباتيجية العالمية لحفظ النباتات
خامسا -تقييم المساهمة الوطنية ف تحقيق أهداف
ر
السباتيجية العالمية لحفظ النباتات؟
هل وضع بلدك أهدافا وطنية تتعلق بأهداف
نعم .يرج تقديم التفاصيل عن األهداف المحددة أدناه:
>إدخال النص<
أو:
ل ،ل يوجد أي هدف وطن
يرج تقديم معلومات عن أي شبكات فعلية لحفظ النباتات موجودة ف بلدك.
>إدخال النص<
يىلرج وصىلف التىلدابب الرئيسىلية الىل رىلن اتخىلذها بلىلدك لتنفيىلذ السىل رىلباتيجية العالميىلة لحفىلظ النباتىلات عىلىلل المسىلتوى الىلوطن( :يمكىلن أن تبلىلىلف
األطراف عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ هذه األهداف إذا لم تتم تغطيتها ف القسم الثان أو الثالث أو الرابع)
>إدخال النص<
ر
السباتيجية العالمية لحفظ النباتات عل المستوى الوطن:
فئة التقدم المحرز نحو تحقيق هدف
ر
السباتيجية العالمية لحفظ النباتات
الهدف  1و 2و ... 3من
عل المسار الصحيح لتجاوز الهدف عل المستوى الوطن
هناك تقدم نحو تحقيق الهدف عل المستوى الوطن ول ن بمعدل غب كاف
لم يتحقق تغب كبب عل المستوى الوطن
يرج توضيح سبب الختيار أعاله:
>إدخال النص<
ر
السباتيجية العالمية لحفظ النباتات وقدم موجزا لألدلة المستخدمة
يرج وصف كيف ساهم بلدك واىل أي حد ف تحقيق هذا الهدف من
لدعم هذا الوصف:
>إدخال النص<
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القسم السادس :معلومات إضافية عن مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية (تكملة هذا القسم اختيارية)
باستخدام النموذج الوارد أدناه ،يرج تقديم أي معلومات إضافية بشأن مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ف تحقيق
أهداف أيت للتنوع البيولوج إن لم تكن واردة ف األقسام أعاله
سادسا -معلومات إضافية عن مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ف تحقيق أهداف أيت للتنوع البيولوج إن لم تكن واردة
ف األقسام أعاله
يرج تقديم أي معلومات إضافية بشأن مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ف تحقيق أهداف أيت للتنوع البيولوج إن لم
تكن واردة ف األقسام أعاله
>إدخال النص<
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القسم السابع :تحديث المالمح القطرية للتنوع البيولوج
يرج استعراض وتحديث المالمح القطرية للتنوع البيولوج ف بلدك المعروضة حاليا عل المالمح القطرية للتنوع البيولوج ف آلية غرفة
تبادل المعلومات وقدم عرضا عاما للمعلومات ذات الصلة بتنفيذ البلد لالتفاقية.
سىل ىل ىل ىل ىلىلابعا -تحىل ىل ىل ىل ىلىلديث المالمىل ىل ىل ىل ىلىلح القطريىل ىل ىل ىل ىلىلة للتنىل ىل ىل ىل ىلىلوع البيولىل ىل ىل ىل ىلىلوج (ي ىل ىل ىلىلرج اس ىل ىل ىلىلتعراض وتح ىل ىل ىلىلديث ال ىل ىل ىلىلنص المع ىل ىل ىلىلروض حالي ىل ىل ىلىلا ع ىل ىل ىلىلل الموق ىل ىل ىلىلع
2.)https://www.cbd.int/countries
حقائق عن التنوع البيولوج
حالة واتجاهات التنوع البيولوج ،بما ف ذلك المنافع من التنوع البيولوج وخدمات النظم اإليكولوجية ووظائفها:
ُد
ف
التنوع البيولوج هو أساس الحيىلاة عىلل كوكىلب الرض ،وهىلو العن ىل السىلاى للىلنظم اإليكولوجيىلة ال رىلن تىلوفر العديىلد مىلن السىللع والخىلدمات
الىل رىلن ت ىلىلدعم رف ىلىلاه المجتمىلىلع القتص ىلىلادي والجتم ىلىلاف ،مثىلىلل الغ ىلىلذاء والوق ىلىلود ،ومىلىلواد البن ىلىلاء ،وتس ىلىلاهم ف اعتىلىلدال المن ىلىلاخ ،وتخفي ىلىلف ال ىلىلوارل،
وتجديد خصوبة ر
الببة ،ومكافحة األمراض ،واستدامة الموارد الوراثيىلة؛ ولىلذا فىللن التنىلوع البيولىلوج هىلو عمىلاد رخىلاء البشىل وسىلبيل معيشىلتهم
وثقافتهم.
ً
وتتمتع الدولة بتنوع بيولوج غن نسبيا يشمل مجموعة من األنظمىلة اإليكولوجيىلة والمىلواطن الطبيعيىلة البيىلة والمائيىلة .وهنىلاك العديىلد مىلن
األنواع تمبت بتكيفها مع هذه البيئات والظروف المناخية الخاصة .وعليه اتخذت الدولة عدة إجراءات للمحافظة عل التنوع البيولوج
بالدولة؛ من خالل القيام بالعديىلد مىلن الدراسىلات لألنىلواع والموائىلل .ومىلن أهىلم الدراسىلات ،دراسىلة لطيىلور (الفالمنجىلو ال بىلب) ،ومسىلح لطيىلور
العقاب ،ومسوحات لالفقاريات ،ودراسة األنواع الدخيلة ومسوحات ميدانية للزواحىلف .كمىلا اهتمىلت الدولىلة بإنشىلاء المحميىلات الطبيعيىلة،
فقد ارتفع عدد المحميات الطبيعية ر
الن تم إعالنها بالدولة من  19محمية عام ( )2010إىل ( )43محمية عام .2017
كما تمتاز الدولة بمناطق رطبة ر
والن تعتب من البيئىلات الغنيىلة بىلالتنوع البيولىلوج ف دولىلة اإلمىلارات ،وه مىلن أ ك رىلب البيئىلات الحاضىلنة للطيىلور
ال رىلن يفىلىلوق عىلىلدد أنواعهىلىلا 450بمىلا فيهىلىلا الطيىلىلور المهىلىلاجرة ،كمىلىلا ه موائىلل لعديىلىلد األنىلىلواع الهامىلىلة والمهىلددة بىلىلالنقراض مثىلىلل السىلىلالحف البحريىلىلة
ومن أهمها سلحفاة منقار الصقر .ومن اهم ممبات مناطق األراض الرطبة بالدولة غابات القرم ر
الن تساهم بشىلكل فعىلال ف مقاومىلة تغىلب
المناخ وذلك من خالل خفض من تأثب الحتباس الحراري عن طريق خزن ال ربون .ومن هذا المنطلق حظيت المناطق الرطبة بقدر وافر
مىلىلن الهتمىلىلام وجىلىلاءت ر يىلىلة ااإلمىلىلارات  2021لتؤكىلىلد أهميىلىلة المحافظىلىلة عىلىلل البيئىلىلة الطبيعيىلىلة الغنيىلىلة للىلىلوطن عىلىلب التىلىلدابب الوقائيىلىلة والتنظيميىلىلة
البشىلية ،وعىلىلل أثىلىلر ذلىلىلك تىلىلم إعىلىلالن تسىلىلع مواقىلىلع للمنىلىلاطق الرطبىلىلة
ىل
الىل رىلن تحىلىلم هىلىلذه األنظمىلىلة البيئيىلىلة الهشىلىلة مىلىلن التوسىلىلع العم ىلران واألنشىلىلطة
بالدولىلىلة باتفاقيىلىلة األراض الرطبىلىلة ذات األهميىلىلة الدوليىلىلة رامسىلىلار ،وهىلىلم محميىلىلات وادي الوريعىلىلة ،محميىلىلة الوثبىلىلة ،محميىلىلة رأس الخىلىلور ،محميىلىلة
أشجار القرم والحفية ،ومحمية صب بونعب ومحمية أبو السييايف ومحمية الزوراء.
يعكس وضع التنوع البيولىلوج ف دولىلة اإلمىلارات العربيىلة المتحىلدة بيئتهىلا الص ًىلحراوية وموقعهىلا البحىلري مىلن ناحيىلة ،والىلوتبة الشىليعة للتنميىلة
وال ثافىل ىلىلة العاليىل ىلىلة للسىل ىلىلكان ف الدولىل ىلىلة مىل ىلىلن ناحيىل ىلىلة أخىل ىلىلرى ،حيىل ىلىلث تواجىل ىلىله حاليىل ىلىلا البيئىل ىلىلات البيىل ىلىلة والبحريىل ىلىلة ف الدولىل ىلىلة العديىل ىلىلد مىل ىلىلن الضىل ىلىلغوط
والتهدي ىلىلدات ،وال ىل رىلن تش ىلىلمل :التنمي ىلىلة القتص ىلىلادية والعمراني ىلىلة وم ىلىلا يتبعه ىلىلا م ىلىلن اس ىلىلتخدامات األراض والس ىلىلتهالك ر
المباي ىلىلد للم ىلىلوارد المائي ىلىلة
الجوفيىلىلة ،باإلضىلىلافة إىل الىلىلرف الجىلىلائر والسىلىلتغالل المفىلىلرط للمىلىلوارد البحريىلىلة الحيىلىلة والتلىلىلول مىلىلن المصىلىلادر البيىلىلة والبحريىلىلة واألنىلىلواع الدخيلىلىلة
الغازية والتغبات المناخية.
 .1البيئة الجبلية
ً
ر ً
ىلومبا ،تفص ىلىلل م ىلىلا ب ىلىلي بح ىلىلر عم ىلىلان شق ىلىلا
تش ىلىلكل الجب ىلىلال ف الدول ىلىلة نس ىلىلبة  %ً 2. 6م ىلىلن مس ىلىلاحته الجمالي ىلىلة ،ويبل ىلىلف طوله ىلىلا  155كيل ىل
وال ثب ىلىلان الرملي ىلىلة للخل ىلىليج الع ىلىلرن غرب ىلىلا ،حي ىلىلث تنقس ىلىلم الجب ىلىلال إىل مرتفع ىلىلات ر وس الجب ىلىلال ،والمرتفع ىلىلات الوس ىلىلط ومرتفع ىلىلات
ر
النبان.
الشمالية الجبال المنعزلة ،وتتمب بشدة التضاريس ،بسبب تكوينها الصخري ،فا فقبة من الغطاء
ً
ومن أهم الجبال ،جبال الحجر ،الذي يشكل حاجزا ف الجهة الغربية من اإلمارات العربية المتحدة ،وتعمىلل كمنطقىلة تجمعىلات
أمطار .ويعتب جريان المياه السطحية ف المنطقة المصدر الوحيد الذي يغذي المياه الجوفية .إن الحياة البية ر
الن تكيفت مع
.
الىلىلنظم الجبليىلىلة وموائلهىلىلا مىلىلن الميىلىلاه العذبىلىلة كىلىلالبك واألوديىلىلة والينىلىلابيع -تتىلىلألف مىلىلن أنىلىلواع اليعاسىلىليب ،والضىلىلفادع واألسىلىلماك كمىلىلا أن
طبيعىلىلة الجبىلىلال وعىلىلرة للغايىلىلة ممىلىلا يجعلهىلىلا ملجىلىلأ مثاليىلىلا للحيىلىلاة البيىلىلة لىلىلبعض األنىلىلواع الىل رىلن تتعىلىلرض للضىلىلغوط مثىلىلل الوشىلىلق والطهىلىلر
العرن .إضافة إىل جبل جيس والذي يرتبط مع سلسلة جبال الحجر ف إمارة رأس الخيمة ،والذي يعىلد مىلن اهىلم الروافىلد للتنىلوع
البيول ىلىلوج ف الدول ىلىلة ،حي ىلىلث تتم ىلىلب الحي ىلىلاة البي ىلىلة في ىلىله بتكيفه ىلىلا م ىلىلع ال ىلىلنظم الجبلي ىلىلة وموائله ىلىلا م ىلىلن المي ىلىلاه العذب ىلىلة ك ىلىلالبك واألودي ىلىلة
والينابيع.
كما يعتب جبل حفيت أحد المناطق المحمية ف إمارة أبو ظن ذات األهمية البيئية والتاريخية ،حيث تم تسجيل ر
أكب من 120
ً
نوعا من النباتات ف المنطقة .كما يعتب وادي الوريعة أحد المحميات الهامة ف إمارة الفجبة والذي يعد أحىلد أهىلم ثالثىلة موائىلل

2

مالحظة :إذا استخدمت أداة اإلبالغ على اإلنترنت ،سيظهر نص الموجز القطري للتنوع البيولوجي الحالي .وسيضاا

نشر التحديث.

تاتز نمناي لرةاالة إلاى اال
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عالمية للطهر العرن ،حيث تحتضن بيئة المنطقة حواىل  %44من النباتات البية بالدولة ،و %42من الثدييات البية بالدولة،
و %24من الزواحف بالدولة و %17من الطيور.
 .2بيئة الوديان والسهول الرسوبية
الوديىلىلان عبىلىلارة عىلىلن مجىلىلاري ضىلىلحلة وضىلىليقة تتس ىلع بفعىلىلل عوامىل ًىلل النحىلىلت .تمىلىلتل هىلىلذه الوديىلىلان بالميىلىلاه ف فىل رىلبات تسىلىلاقط األمطىلىلار
المح ىلىلدودة ،ف ح ىلىلي تك ىلىلون بيئ ىلىلة الس ىلىلهول الرعوي ىلىلة أ ك ىل رىلب إش ىلىلباعا بالمي ىلىلاه ،وتب ىلىلدو ف ش ىلىلكل مس ىلىلاحات م ىلىلن األراض ال ىل رىلن تح ىلىليط به ىلىلا
المرتفعىلىلات ،وبسىلىلبب احتفاظهىلىلا بالميىلىلاه عىلىلل مسىلىلتوى قريىلىلب مىلىلن سىلىلطح ر
الببىلىلة فىلىللن ذلىلىلك يسىلىلاعد ع ىلل نمىلىلو النباتىلىلات ،ممىلىلا يجعىلىلل
ً
الوديىلىلان والسىلىلهول الرسىلىلوبية مىلىلن أهىلىلم المنىلىلاطق الرعويىلىلة بالدولىلىلة نظىلرا لخصىلىلوبتها .مىلىلن أهىلىلم الوديىلىلان ف الدولىلىلة وادي البىلىليح ووادي
حام ووادي البصبة ووادي الوريعة.
 .3البيئة البحرية والساحلية
ً
ً
يض ىلىلم الخل ىلىليج الع ىلىلرن وخل ىلىليج ُعم ىلىلان أنظم ىلىلة إيكولوجي ىلىلة ذات قيمىل ىلة كب ىلىلبة ،وتض ىلىلم ج ىلىلزرا ،وش ىلىلعابا مرجاني ىلىلة ،وحش ىلىلالت بحري ىلىلة،
ومس ىلىلتنقعات مالح ىلىلة وخ ىلىلبان وأش ىلىلجار الق ىلىلرم وباإلض ىلىلافة إىل قيمته ىلىلا الذاتي ىلىلة ،ودوره ىلىلا ف المحافظ ىلىلة ع ىلىلل التن ىلىلوع البيول ىلىلوج ،ف ىلىللن
البيئات البحرية والساحلية توفر للمجتمع خدمات وسلع متعددة من خالل توفب المىلوارد البيولوجيىلة ،السىلتخدامات ر
البفيهيىلة
وتوفب الحماية ضد التعرية الساحلية كما أنها تشكل األساس ر
للبال الطبيع والثقاف لمواطن الدولة.
وتعت ىلىلب من ىلىلاطق الحش ىلىلالت البحري ىلىلة والش ىلىلعاب المرجاني ىلىلة وأش ىلىلجار الق ىلىلرم موائ ىلىلل للعدي ىلىلد م ىلىلن األن ىلىلواع البحري ىلىلة .وه تمث ىلىلل مواق ىلىلع
لتفىلىلري ىلىلخ األسىلىلماك الهامىلىلة ،ومواقىلىلع تغذيىلىلة باإلضىلىلافة إىل أنهىلىلا أيضىلىلا تشىلىلكل حمايىلىلة للشىلىلواك مىلىلن التعريىلىلة السىلىلاحلية .وتشىلىلكل غابىلىلات
القىلرم الىل رىلن تغىلىلط آلف الهكتىلارات مىلىلن األراض عىلىلل طىلول الخىلىلط السىلىلاحل ف دولىلة اإل ًمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلدة جىلىلزءا ل يتجىلزأ مىلىلن
النظم اإليكولوجية الساحلية ف اإلمارات العربية المتحدة .كما تلعب أشجار القرم دورا ف المساهمة ف التكيف مع تغب المناخ
من خالل تخزينها لل ربون األزرق.
تعتىلىلب الىلىلنظم اإليكولوجيىلىلة السىلىلاحلية ه مىلىلن بىلىلي أهىلىلم مخىلىلازن ال ربىلىلون الطبيعيىلىلة ف العىلىلالم .ومىلىلن المهىلىلم اإلشىلىلارة أنىلىله يىلىلتم تخىلىلزين
معظىلم ال ربىلون األزرق ف رسىلوبيات تحىلت األرض ،ولىليس ف ال تلىلىلة الحيويىلة فىلوق سىلطح األرض ،مىلع  ٪ 99-50مىلن ال ربىل جىلون ف
ال تلىلىلة الحيويىلىلة بىلىلدل مىلىلن الرواسىلىلب ،ويعتىلىلب هىلىلذا هىلىلو السىلىلبب ف أن الىلىلنظم اإليكولوجيىلىلة ذات ال تلىلىلة الحيويىلىلة القليلىلىلة نسىلىلبيا فىلىلوق
ىلل األعشىلىلاب البحريىلىلة أو المسىلىلتنقعات المالحىلة تقىلىلوم بتخىلىلزين كميىلىلات كبىلىلبة مىلن ال ربىلىلون .وعنىلىلدما يىلىلتم تىلىلدمب هىلىلذه
سىلطح األرض مثىل ف
النظم اإليكولوجية ،يحدل إطالق لل ربون المدفون إىل الغالف الجوي ف شكل ثان أكسيد ال ربون ،وبالتاىل تسهم ف ظاهرة
الحتبىلىلاس الح ىلراري .وتعتىلىلب مخزونىلىلات ال ربىلىلون ف المنىلىلاطق القاحلىلىلة عمومىلىلا ف الحىلىلد األدن ،وبالتىلىلاىل وجىلىلود مخزونىلىلات ال ربىلىلون
األزرق داخل هذه النظم اإليكولوجية يمثل اكتشاف مهم لدولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة عل حد سواء.
 .4األنظمة اإليكولوجية للمياه العذبة
تعتىلىلب الميىلىلاه العذبىلىلة بالدولىلىلة مىلىلن المىلىلوارد المحىلىلدودة .وهنالىلىلك بعىلىلض الميىلىلاه الجاريىلىلة الىل رىلن تسىلىلتقر عىلىلل مىلىلدار العىلىلام ف بعىلىلض وديىلىلان
البيئات الجبلية ،وف بعض السبخات وف بعض البحبات الصطناعية ر
الن تشكل أنظمىلة رطبىلة .وتعتىلب محميىلة وادي وريعىلة ف
د
ً
جيدا عل األنظمة العذبة ذات القيم المتعددة ر
والن أعلنت عام  2009كمحمية أراض رطبة عل المستوى
إمارة الفجبة مثال
ً
ً
ً
الىلدوىل .وتعىلىلد المنطقىلىلة نظامىلا هيىلىلدرولوجيا فريىلىلدا يسىلىلمح للميىلاه الجاريىلىلة بالنفىلىلاذ بىلي صىلىلخور نفىلىلاذة وغىلىلب نفىلاذة ممىلىلا يشىلىلكل جىلىلداول
مياه عذبة وشاللت وبرك ف بيئة ل توجد بها عادة ف المناطق الجافة .وتعتب الفالج مصدرا تقليديا تراثيىلا مىلن مصىلادر ويقىلدر
عددها ف الدولة بىل  150فلجا ل يزال يعمل منهىلا حاليىلا حىلواىل  50فلجىلا ويعتمىلد جريانهىلا عىلل معىلدلت األمطىلار السىلنوية وجريىلان
األودية ر
الن تغذيها.
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الضغوط والدوافع الرئيسية للتغب ف التنوع البيولوج (المباشة وغب المباشة):
تعرضت بيئة دولة المارات العربية المتحدة خالل السنوات السابقة اىل عدة ضغوطات والناجمة من عدة عوامل بشية وطبيعية ومنها
التلول من النبعاثات والنفايات الصلبة والسىلائلة ،والتطىلور والتوسىلع العمىلران والتنميىلة القتصىلادية والسىلتغالل المفىلرط للمىلوارد الطبيعيىلة
مثىلىلل الميىلىلاه ر
والببىلىلة والوقىلىلود والمعىلىلادن ،أدت اىل إلحىلىلاق ال ىل ىلر بالموائىلىلل الطبيعيىلىلة واألنىلىلواع ،وفيمىلىلا يىلىلل أهىلىلم الضىلىلغوطات وتأثباتهىلىلا والعوامىلىلل
المهددة لستدامة النظم البيئية واألنواع.
 .1التغبات ف استخدامات األراض
ل يزال فقدان الموئل ،من خالل التغبات ف استخدام األراض وخاصة تحويل األنظمة اإليكولوجية الطبيعية إىل أراض زراعية
أو إىل من ىلىلاطق ح ىل ىلية ه ىلىلو أ ك ىلىلب س ىلىلبب مب ىلىلاش لفق ىلىلدان التن ىلىلوع البيول ىلىلوج .كم ىلىلا إن الس ىلىلتخدام غ ىلىلب المس ىلىلتدام لل ىلىلنظم اإليكولوجي ىلىلة
والسىلىلتغالل المفىلىلرط للتنىلىلوع البيولىلىلوج تمثىلىلل تهديىلىلدات رئيسىلىلية .وباإلضىلىلافة إىل ذلىلىلك يسىلىلتخدم اإلنسىلىلان ال ثىلىلب مىلىلن األنىلىلواع لتلبيىلىلة
الحتياج ىلىلات األساس ىلىلية .ون ىلىلتج ع ىلىلن ذل ىلىلك ت ىلىلدهور حال ىلىلة ال ث ىلىلب م ىلىلن األن ىلىلواع نظىل ىلرا لس ىلىلتخدامها ع ىلىلل مس ىلىلتويات غ ىلىلب مس ىلىلتدامة أو
لحصادها بصور تهدد النظم اإليكولوجية ر
الن تعتمد عليها .وينتش هذا التدهور عل نطاق واسع.
 .2التغب المناج:
مىلىلن المتوقىلىلع أن يغىلىلدو تغىلىلب المنىلىلاخ بصىلىلورة تدريجيىلىلة تهدي ىلىلدا كبىلىلبا للتنىلىلوع البيولىلىلوج ،فقىلىلد لوحظىلىلت التغىلىلبات ف توقيىلىلت اإلزه ىلىلار
وأنماط الهجىلرة ،فضىلال عىلن توزيىل ىلىلع األنىلواع ف أنحىلاء العىلالم .وف أوروبىلا ،عىلل مىلدى األربعىلي سىلنة الماضىلية ،تقىلدمت بدايىلة موسىلم
النمو بنسبة  10أيام ف المتوسط ،وتشب التحليالت السابقة والحالية ،والتوقعات ً المستقبلية باستخدام النمذجة المناخية إىل
ارتفىلىلاع المعىلىلدل السىلىلنوي لدرجىلىلة الحىلرارة ف الدولىلىلة بواقىلىلع درجىلىلة مئويىلىلة واحىلىلدة تقريبىلىلا بحلىلىلول عىلىلام  ،2020و 2 - 1.5درجىلىلة مئويىلىلة
بحلول عام  1 .2040ومن المرجح أن يكون تىلأثب التغىلب المنىلاج أشىلد وطىلأة عىلل المنىلاطق السىلاحلية ،ويمكىلن لهىلذه النوعيىلة مىلن
التغبات أن تغب ف سالسل الغذاء وخلق تباين ف إطار النظم اإليكولوجية ر
الن طورت فيها األنواع المتعددة فيما بينها اعتمادا
متبىلىلادل ر
ومبامنىلىلا ،مثىلىلل العتمىلىلاد المتبىلىلادل القىلىلائم بىلىلي التعشىلىليت وتىلىلوافر الغىلىلذاء .تىلىلؤثر ظىلىلاهرة التغىلىلب المنىلىلاج ،مثىلىلل ارتفىلىلاع درجىلىلات
الحىلرارة ومنسىلوب ميىلاه البحىلىلر ،والظىلروف المناخيىلة القاسىلية ،وتغىلىلب أنمىلاط هطىلول األمطىلار والجفىلىلاف عىلل البيئىلات وقىلدرة األنىلىلواع
عىلىلل التكيىلىلف ،ممىلىلا يزيىلىلد بىلىلدوره مىلىلن فقىلىلدان التنىلىلوع البيولىلىلوج .ومنهىلىلا الثىلىلار المىلىلدمرة عىلىلل الشىلىلعاب المرجانيىلىلة وعىلىلل بعىلىلض األنىلىلواع
الرئيسية الفريدة ،مثل سالحف منقار الصقر المعششة والطيور البحرية ،مثل فقدان الموائل.
 .3التلول:
يؤثر التلول الصادر عن األنشطة البية والبحرية وعل الخىلواس الفبيائيىلة وال يميائيىلة واإلحيائيىلة للبيئىلة .وعىلل الىلرغم مىلن تعىلدد
البشىلية ،مث ىلىلل الص ىلىلناعة
ىل
البشىلية تظ ىلىلل ه األه ىلىلم وم ىلىلن مص ىلىلادر التل ىلىلول الناتج ىلىلة ع ىلىلل األنش ىلىلطة
ىل
مص ىلىلادر التل ىلىلول إل أن األنش ىلىلطة
طبيعية مثل العواصف الرمليىلة والعواصىلف الغباريىلة .ويمثىلل التلىلول الًنىلاتج عىلن األنشىلطة بالنقىلل سىلواء
مصادر
والمركبات أو عن
ً
ً
الىلىلبي أو البحىلىلري تهديىلىلدا مسىلىلتمرا للبيئىلىلة بشىلىلكل عىلىلام وسىلىلواحل الدولىلىلة بشىلىلكل خىلىلاس وذلىلىلك نظ ىلرا لتجاهىلىلات ومسىلىلارات التيىلىلارات
البحرية ر
الن تساعد عل نقل األشكال المختلفة من الملوثات إىل البيئة البحرية والساحلية للدولة.
المنتشىلة عىلىلل
ىل
ويشىلىلكل رصف الميىلىلاه الراجعىلىلة شىلىلديدة الملوحىلىلة وذات درجىلىلات الحىلرارة العاليىلىلة الناتجىلىلة مىلىلن محطىلىلات تحليىلىلة الميىلىلاه
طول ساحل الدولة أحىلد الضىلغوط ال رىلن تواجىله سىلالمة البيئىلة البحريىلة حيىلث يوجىلد ف دولىلة اإلمىلارات العربيىلة المتحىلدة 27محطىلة
تحليىلىلة رئيسىلىلية (الهيئىلة التحاديىلىلة للتنافسىلىلية والحصىلىلاء )2015 ،وتتمركىلىلز أغلبهىلىلا عىلىلل سىلىلاحل الخلىلىليج العىلىلرن وسىلىلاحل بحىلىلر عمىلىلان.
وتعتب التدابب المتبعة للتخفيف من اآلثار السلبية للتخلص مىلن الميىلاه الراجعىلة محىلدودة بىلالرغم مىلن وجىلود لىلوائح ومعىلايب حىلول
نوعية مياه الت يف) القانون التحادي رقم  24لسنة  1990بشأن أن حماية البيئة وتنميتها.
ىل ىلف الصىلىلج

كمىلىلا يعتىلىلب ت ىلىليف ميىلىلاه ال ىل ىلف الصىلىلج المعالجىلىلة مصىلىلدرا آخىلىلر يىلىلدعو للقلىلىلق حيىلىلث يىلىلتم ت ىلىليف نسىلىلبة مىلىلن ميىلىلاه ال
المعالج ف البيئة البحرية من خالل 79محطة لمعالجة ال ف الصج بأحجام متوسطة وكببة.
وتشىلىلب الدراسىلىلات أن التلىلىلول يىلىلؤثر سىلىللبا عىلىلل التنىلىلوع البيولىلىلوج بصىلىلورة مبىلىلاشة وغىلىلب مبىلىلاشة .وهنىلىلاك عىلىلدة مصىلىلادر اخىلىلرى لتلىلىلول
البيئ ىلىلة البي ىلىلة مث ىلىلل الم ىلىلواد ال يميائي ىلىلة الس ىلىلامة الناتج ىلىلة ع ىلىلن العملي ىلىلات الص ىلىلناعية والنفاي ىلىلات ف المط ىلىلامب إىل جان ىلىلب إلق ىلىلاء القمام ىلىلة
واألنشطة ر
البفيهية.
 .4تدهور ر
الببة:
يؤدي ارتفاع مستويات األمال ف ر
الببة وتعريتها بفعل الريا ووجود الطبقات الصماء الضحلة وانخفاض مستويات الخصوبة
البشىلية مثىلىلل الىلىلرف الجىلىلائر
ىل
فيهىلىلا إىل الحىلىلد مىلىلن اسىلىلتغاللها بطريقىلىلة مسىلىلتدامة .باإلضىلىلافة إىل ذلىلىلك ،هنىلىلاك ضىلىلغوط نتيجىلىلة األنشىلىلطة
واس ىلىلتخدام مي ىلىلاه ال ىلىلري ذات ج ىلىلودة منخفض ىلىلة .مم ىلىلا أدى ذل ىلىلك اىل زي ىلىلادة نس ىلىلبة األم ىلىلال ف ر
البب ىلىلة ،وي ىلىلؤثر بش ىلىلكل س ىلىللن ع ىلىلل ق ىلىلدرة
ر
النبات ىلىلات ع ىلىلل النم ىلىلو ،وع ىلىلل البني ىلىلة التحتي ىلىلة ،وج ىلىلودة المي ىلىلاه وازال ىلىلة الطبق ىلىلة الس ىلىلطحية م ىلىلن البب ىلىلة ،مم ىلىلا يجعله ىلىلا تفق ىلىلد خص ىلىلوبتها
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وخصائصها الطبيعية ويغب من بنيتها.
وأولىلت الدولىلة بحمايىلة النباتىلات البيىلة مىلن األنشىلطة البشىلية وقامىلىلت عىلل أثىلره بإصىلدار التشىليعات المنظمىلة بحمايىلة األنىلواع البيىلىلة
والذي يهدف اىل حظر قطع أو اقتالع النباتات واحدال أرصار لضمان حماية النباتات ر
والببة من التدهور.
 .5الرف الجائر
أدت التغبات المناخية وما رافقها من دورات الجفاف الطويلة والقصبة ،ر
والن تمبت بالنخفاض الشديد ف معدلت الهطول
المطىلري وعىلدم انتظامىله ،إىل انحسىلار مسىلاحة المىلراف الطبيعيىلة األمىلر الىلذي أدى إىل زيىلادة أعىلداد الحيوانىلات ف وحىلدة المسىلاحة،
ر
واألكب مقاومة للرف،
مما أدى ذلك إىل اختفاء النباتات المفضلة للرف واألقل مقاومة وحلت محلها النباتات األقل استساغة
ومىلع اسىلتمرار الىلىلرف غىلىلزت المىلراف بنباتىلىلات ليسىلىلت جىلىلزءا مىلىلن المجتمىلع النبىل رىلان الىلىلذروي والىل رىلن غالبىلىلا مىلىلا تكىلىلون حوليىلىلة تبعتهىلىلا نباتىلىلات
أخىلىلرى غ ىلىلب مستس ىلىلاغة ،وم ىلىلع اس ىلىلتمرار ال ىلىلرف المكث ىلىلف وزي ىلىلادة الضىلىلغط الرع ىلىلوي واجب ىلىلار الحيوان ىلىلات ع ىلىلل اس ىلىلتغالل ه ىلىلذه النبات ىلىلات
المتدنية بيئيا ،أصبحت أراض المراف شبه عارية وتدهورت نباتاتها وتربتها.
 .6استباف المياه الجوفية:
أدت عدة تحديات من استباف المياه الجوفية ومن أهمها الندرة الشديدة ف المخزون الطبيع من المياه .العتمىلاد شىلبه كامىلل
عىلىلل الميىلىلاه الجوفيىلىلة والميىلىلاه المحىلىلالة ،مىلىلع اعتمادهىلىلا بدرجىلىلة محىلىلدودة عىلىلل الميىلىلاه المعالجىلىلة وقىلىلد أدى العتمىلىلاد ال بىلىلب عىلىلل مىلىلوارد
المياه الجوفية النادرة باألصىلل ،اىل تزايىلد اسىلتخراج الميىلاه الجوفيىلة مىلن أجىلل الزراعىلة وري الغابىلات والحىلدائق العامىلة والمتبهىلات
إىل تدهور معدل التجدد الطبيع ،كما أدت كذلك التنمية القتصادية الشيعة مع الزيادة ال ببة ف أعداد السكان والنمىلو ال بىلب
ف القطاع الزراف ،إىل زيادة الطلب عىلل الميىلاه بمعىلدلت كبىلبة .وقىلد تسىلبب هىلذا الوضىلع ف انخفىلاض منسىلوب الميىلاه الجوفيىلة،
وأدى ذلك اىل جفاف العديد من اآلبار الضحلة وانقطاع المياه عن نظىلام األفىلالج التقليىلدي .وتمخىلض ذلىلك عىلن زيىلادة العتمىلاد
عل المصادر غب التقليدية للمياه مثل تحلية مياه البحر ر
والن تمثل نسبة العتماد عليها بنسىلبة  ،%55.4وال رىلن تلىلن  %40مىلن
الحتياجات اإلجمالية للمياه ف ًالدولة (وزارة القتصاد ،) 2017 ،مما أدى ذلك إىل إيجاد بدائل من خالل إعادة اسىلتخدام ميىلاه
ال ىل ىلىلف الصىلىلج المعالجىلىلة وأيضىلىلا اتخ ىلىلاذ إج ىلراءات إلد ارة مصىلىلادر الميىلىلاه التقليديىلىلة والبديل ىلىلة مثىلىلل إقامىلىلة سىلىلدود لتغذيىلىلة الخزان ىلىلات
الجوفية وسدود لتخزين المياه السىلطحية وآبىلار للتغذيىلة الجوفيىلة والتقليىلل مىلن فقىلدان الميىلاه الجوفيىلة ونقىلل الميىلاه مىلن اإلمىلارات
األخرى .وتشب الدراسات أن استهالك ري الغابات بالميىلاه الجوفيىلة  % 16مىلن حصىلة الميىلاه الجوفيىلة المسىلتخدمة ،ممىلا يجعلهىلا
ثىلىلان أ كىلىلب مسىلىلتهلك للميىلىلاه الجوفيىلىلة بعىلىلد القطىلىلاع الىلىلزراف .ويىلىلؤدي السىلىلتباف الشىل ىلي ىلىلع للميىلىلاه الجوفيىلىلة إىل تفىلىلاقم مشىلىلكلة الجفىلىلاف
والتأثب عل نمو النباتات الطبيعية.
ويبلف السدود والحواجز ف الدولىلة  130سىلدا وحىلاجزا تقىلدر سىلعتها التصىلميمة بنحىلو  120مليىلون م رىلب مكعىلب ،أسىلهمت ف تعزيىلز
وتحسىلىلي وتنميىلىلة المىلىلوارد المائيىلىلة وحصىلىلدت تلىلىلك السىلىلدود والحىلىلواجز كميىلىلات كبىلىلبة مىلىلن الميىلىلاه ف بحباتهىلىلا وتتقىلىلدر بىل ر
ىلأكب مىلىلن 600
مليىلىلون مىل رىلب مكعىلىلب .كم ىلىلا قامىلىلت مدينىلىلة مص ىلىلدر رببشىلىليد الميىلىلاه ،حي ىلىلث نجحىلىلت ف تخفىلىليض ف تخف ىلىليض نسىلىلبة اسىلىلتهالك مي ىلىلاه ري
المزروعات بنسبه  %60لكل ر
مب مربىلىلع.
 .7التجارة غب المشوعة ف األنواع
صنفت التجار باألحياء الفطرية عل مستوى العالم من ر
أكب األعمال ر
الن تدر أربا طائلة حيث ويصنفها البعض كثالث تجارة
من حيث الحجىلم بعىلد تجىلارة المخىلدرات والسىلال  .تعتىلب التجىلارة ف الحيوانىلات والنباتىلات تهديىلدا كبىلبا لألنىلواع وبىلاألخص األنىلواع
المهددة بالنقراض .عل الرغم من أنها خاضعة للقواني الدولية والوطنية للدول األعضىلاء ف اتفاقيىلة التجىلار الىلدوىل ف األنىلواع
المهىلددة بىلىلالنقراض مىلن النباتىلىلات والحيوانىلات (سىلىلايتس) ،إل أن التجىلارة غىلىلب المشىلوعة فيهىلىلا مسىلتمرة ألنهىلىلا ذات رب ىلىلح مىلىلادي عىلىلاىل
مما أدى ذلك اىل دفع العديد من األنىلواع إىل النقىلراض أ ك رىلب مىلن أي وقىلت منىل لتلبيىلة الطلىلب ال بىلب عليهىلا وعىلل منتجاتهىلا ً .وف
السىلىلنوات السىلىلابقة ،دخلىلىلت أنىلىلواع عديىلىلدة إىل دولىلىلة المىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة عىلىلن طريىلىلق التجىلىلارة وتعتىلىلب هىلىلذه األنىلىلواع حاليىلىلا مىلىلن
األنواع الدخيلة واألنواع الغازية وتعد أحد أهم العوامل المؤثرة عل تدهور التنوع البيولوج.
كم ىلىلا ت ىلىلم ض ىلىلبط ومص ىلىلادرة العدي ىلىلد م ىلىلن أن ىلىلواع ومش ىلىلتقات بري ىلىلة مه ىلىلددة ب ىلىلالنقراض ومخالف ىلىلة للق ىلىلواني المحلي ىلىلة والدولي ىلىلة ومتمثل ىلىلة
بمنتج ىلىلات الفي ىلىلل (الع ىلىلاج) ص ىلىلقور ،وس ىلىلالحف بري ىلىلة ،طي ىلىلور زين ىلىلة ،جل ىلىلود التماس ىلىليح ،وأخش ىلىلاب الص ىلىلندل ،حي ىلىلث ت ىلىلم دخ ىلىلول ه ىلىلذه
الرسىلىلاليات اىل الدولىلىلة بطريقىلىلة غىلىلب مشىلىلوعة ،وتىلىلم ضىلىلبطها بالمنافىلىلذ الحدوديىلىلة بالتعىلىلاون مىلىلع الجهىلىلات المسىلىلاندة وذلىلىلك لضىلىلمان
ر
باللبامات الدولية.
حماية البيئة ومواردها الطبيعية وتنوعها البيولوج ،والوفاء
 .8األنواع الدخيلة الغازية
تىلؤثر األنىلواع الدخيلىلىلة الغازيىلة بشىلىلكل كبىلب عىلىلل اسىلتدامة البيئىلىلة والتنىلوع البيولىلوج بصىلىلفة خاصىلة ،وتىلىلم ًتعريىلف األنىل ًىلواع الغازيىلة ًعىلىلل
أنواع من النباتات والحيوانات والكائنات األخرى غىلب المحليىلة للدولىلة وال رىلن انتشىلت وأثىلرت بيئيىلا أو اجتماعيىلا أو اقتصىلاديا أو
أنها ً
صحيا بشكل سلن .حيث أن من أرصار األنواع الغازية:
-

النتشار ف البيئات الطبيعيىلة واألنظمىلة الزراعيىلة لتنىلافس األنىلواع المحليىلة عىلل ر
الببىلة والمىلاء والغىلذاء والضىلوء مىلا يىلؤدي
إىل تراجع النباتات المحلية وتدهور التنوع البيولوج
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-

يمكن أن تتحول إىل آفات خطبة عل اإلنتاج الزراف أو ر
البوة السمكية مما يؤدي إىل اإلرصار بالقتصاد
تعد من الكائنات الناقلة لمسببات األمراض الخطرة
اإلرصار بجمالية المدينة حيث تعمل عل طر الفضالت ف األماكن المختلفة ونش أعشاشها ف األماكن العامة.
اإلرصار بالبنية التحتية عل سبيل المثال أشجار الغويف ر
الن تخرب البنية التحتية.

من ال ممكن أن يتسبب نقل النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة بقصد أو بدون قصد إىل منطقىلة خىلارج نطاقاتهىلا الجغرافيىلة
نش ىل األمىل ىلراض
الطبيعي ىلىلة ف ح ىلىلدول أرصار كب ىلىلبة لألن ىلىلواع األص ىلىللية ال ىل رىلن تتن ىلىلافس معه ىلىلا ع ىلىلل الغ ىلىلذاء ،أن تتغ ىلىلذى عليه ىلىلا ،وبالت ىلىلاىل ىل
والتسبب ف حدول تغبات وراثية من خالل التناسل مع األنواع األصلية ،وهىلو مىلا سىليؤدي بالتىلاىل إىل تعطيىلل جوانىلب عىلدة مىلن
شبكة الغذاء والبيئة المادية .وقد ُع رب عل  24نوعا غريبا تحمل دليال ثابتا باألثر الواقع عل التنوع البيولوج ف الدولة ُجمعت
التشىليعات
ىل
بياناتهىلىلا ،والىل رىلن مىلىلن المحتمىلىلل ان تتفىلىلاقم آثارهىلىلا إذا لىلىلم يىلىلتم مكافحتهىلىلا للحىلىلد منهىلىلا واعىلىلداد خطىلىلط عمىلىلل وطنيىلىلة وتعىلىلديل
الوطنية للحد من دخول مثل هذه األنواع ر
الن يمكن ان تسبب ارصار وخيمة بالبيئة الطبيعية للدولة.
 .9ظاهرة المد األحمر
تعتىلىلب ظىلىلاهرة المىلىلد الحمىلىلر مىلىلن الظىلىلواهر الطبيعيىلىلة الىل رىلن لهىلىلا سىلىلجل تىلىلاريج قىلىلديم إذ وجىلىلدت أحىلىلافب لنفىلىلوق أحيىلىلاء بحريىلىلة مصىلىلاحبة
لزدهار هائمىلات مجهريىلة بأعىلداد كبىلبة .وف اآلونىلة األخىلبة أصىلبحت ظىلاهرة المىلد األحمىلر كثىلبة التكىلرار ألسىلباب متنوعىلة منهىلا ،بىلل
إن ف بعض المناطق تصل نسبة كثافة الهائمات النباتية المسببة لظىلاهرة المىلد األحمىلر مىلا بىلي  20و 50ضىلعف المعىلدل العىلادي
المتواجىلىلد ف الميىلىلاه اإلقليميىلىلة حيىلىلث يصىلىلل عىلىلدد الهائمىلىلات النباتيىلىلة البحريىلىلة الىل رىلن لهىلىلا القىلىلدرة عىلىلل التسىلىلبب ف المىلىلد األحمىلىلر إىل 80
ً
نوعا ،وقد يستمر تواجده ف بعض األحيان إىل ر
أكب من  13شهر .ومنها أنواع لها القدرة عل إنتاج المواد السامة داخل خالياها
أو ف المحيط الخارج لها .كما إن هناك أنواعا أخرى لها المقدرة عل استباف كميات األكسجي المذابة ف المياه ،مما يسبب
البش ىل .وحس ىلىلب التق ىلىلارير الفني ىلىلة
ىل
ذل ىلىلك اىل أرصار بالكائن ىلىلات البحري ىلىلة األخ ىلىلرى مث ىلىلل أبق ىلىلار البح ىلىلر والس ىلىلالحف البحري ىلىلة واألس ىلىلماك أو
للوزارة تم رصد وتصنيف ر
أكب  303نوعا أنواع الهائمات النباتية منها  192نوعا من أنواع الدياتومات و 98من ثنائية السواط
و 11من أنواع األخرى بمياه البحرية للدولة

تدابب تعزيز تنفيذ التفاقية
ر
السباتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوج:
تنفيذ
ف إطىلىلار اهتمامهىلىلا بالمحافظىلىلة عىلىلل اإلرل وتطىلىلوير سىلىلبل المحافظىلىلة عىلىلل التنىلىلوع البيولىلىلوج والىلىلنظم البيئيىلىلة ف الدولىلىلة ،تضىلىلافرت جهىلىلود كافىلىلة
الجه ىلىلات المعني ىلىلة ف الدول ىلىلة ف ه ىلىلذا الس ىلىلياق ،وحقق ىلىلت دول ىلىلة اإلم ىلىلارات م ىلىلن خ ىلىلالل تل ىلىلك الجه ىلىلود إنج ىلىلازات مهم ىلىلة ع ىلىلل الص ىلىلعيدين القل ىلىليم
والعالم .ويكق الشارة ف هذا السياق اىل احتالل اإلمىلارات المرتبىلة األوىل ف معيىلار "المحميىلات الطبيعيىلة البحريىلة" ف "مىلؤش السىلتدامة
البيئية" ،وهو مؤش عالم مهم .عالوة عل النجاحات المهمة ر
الن حققتهىلا ف مجىلال المحافظىلة عىلل األنىلواع المهىلددة بىلالنقراض واكثارهىلا
واطالقها ف بيئاتها الطبيعية بدولة اإلمارات والدول األخرى.
وللمحافظىلة عىلىلل هىلىلذه المكانىلىلة المرموقىلة تواصىلىلل دولىلىلة اإلمىلىلارات القيىلىلام بىلدورها الرائىلىلد هىلىلذا ،وذلىلىلك ضىلمن اسىل رىلباتيجيات وخطىلىلط عمىلىلل وطنيىلىلة
ر
"السباتيجية الوطنية للتنوع البيولوج" ،ر
الن تم إعدادها بالتعاون والتنسيق
مدروسة يتم تنفيذها وفق أفضل الممارسات ،وف مقدمتها
مع كافة الجهات المعنية ف الدولة ف القطاع الحكوم والخاس والمجتمع األلاديم والمنظمات اإلقليمية والدوليىلة ،وبمىلا يتفىلق مىلع ر يىلة
اإلمارات وأهدافها الوطنية وينسجم مع أهداف آيت لتفاقية التنوع البيولوج وأهداف التنمية المستدامة.
ر
السباتيجية بصورة أساسية اىل التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوج عن طريق دمج قيم التنوع البيولوج
وتهدف هذه
ف جميع قطاعات الدولة ،وخفض الضغوط المباشة عل التنوع البيولوج وتعزيز الستخدام المستدام ،وتحسي حالة التنوع البيولوج
عن طريق صون النظم البيئية واألنواع والتنوع الور ران ،والحرس عل استدامة خدمات النظم اإليكولوج ،باإلضافة إىل تعزيز التنفيذ من
خالل التخطيط التشارث وادارة المعارف وبناء القدرات ورفع الوف.
ر
السباتيجية للتنوع البيولوج :2020-2011
اإلجراءات الشاملة المتخذة للمساهمة ف تنفيذ الخطة
قامىلىلت دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة ف السىلىلنوات األخىلىلبة بجهىلىلود حثيثىلىلة ف المحافظىلىلة عىلىلل التنىلىلوع البيولىلىلوج وذلىلىلك يىل رىلأن تنفيىلىلذا لألجنىلىلدة
الوطنية وتحقيقا لر ية المارات  2021ف المحافظة واستدامة بيئة دولة المارات العربية المتحدة وذلك لتوفب رفاه الحياة لشعبها.
ر
السباتيجية للتنوع البيولىلوج  2020 -2011ف الس رىلباتيجية الوطنيىلة للتنىلوع البيولىلوج
قامت وزارة التغب المناج والبيئة بإدماج الخطة
ف كىلىلل السىل رىلباتيجيات ذات العالقىلىلة وخطىلىلط العمىلىلل وتشىلىلكيل فريىلىلق للتنىلىلوع البيولىلىلوج متكىلىلون مىلىلن كىلىلل السىلىللطات المختصىلىلة بالدولىلىلة لمتابعىلىلة
ر
السباتيجية الوطنية للتنوع البيولوج.
تنفيذ الخطة
يمكن الطالع عل تفاصيل ر
أكب ف األقسام السابقة.
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آليات الدعم للتنفيذ الوطن (التشيىل ىلىلع ،والتمويل ،وبناء القدرات ،والتنسيق والتعميم ،وما إىل ذلك):
ً ً
ً
بشىلية.
أنشىلىلأت دولىلىلة اإلمىلىلارات العربيىلىلة المتحىلىلدة إطىلىلارا قانونيىلىلا قويىلىلا لحمايىلىلة مواردهىلىلا الطبيعيىلىلة الثمينىلىلة والهشىلىلة مىلىلن اآلثىلىلار السىلىللبية لألنشىلىلطة ال ىل
باإلض ىلىلافة إىل ذل ىلىلك ،انض ىلىلمت دول ىلىلة اإلم ىلىلارات العربي ىلىلة المتح ىلىلدة اىل العدي ىلىلد م ىلىلن التفاقي ىلىلات والبوتك ىلىلولت اإلقليمي ىلىلة والدولي ىلىلة ذات الص ىلىللة
بحماية التنىلوع البيولىلوج ،وقىلد صىلدرت العديىلد مىلن القىلواني والمراسىليم التحاديىلة والقىلرارات الوزاريىلة واألوامىلر المحليىلة مىلن خىلالل البلىلديات
منذ تأسيسها ف عام  .1971وفيما يل بعض أهم القواني ذات الصلة بالتنوع البيولوج:


القانون التحادي رقم ( )24لسنة  1999ف شأن حماية البيئة وتنميتها
وي ىله ىلىلدف ه ىلىلذا الق ىلىلانون ،ال ىلىلذي يعت ىلىلب أول ق ىلىلانون اتح ىلىلادي بي ىلىلن متكام ىلىلل ،إىل حماي ىلىلة البيئ ىلىلة والحف ىلىلال ع ىلىلل نوعيته ىلىلا وتوازنه ىلىلا
الطبيع ،ومكافحة التلول بأشكاله المختلفة وتجنب أية أرصار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج
التنمية القتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غبها من برامج التنمية ر
الن تهدف إىل تحسي مستوى الحيىلاة،
وتنميىلىلة المىلىلوارد الطبيعيىلىلة والحفىلىلال عىلىلل التنىلوع البيولىلىلوج ف إقلىلىليم الدولىلىلة واسىلىلتغالله السىلىلتغالل األمثىلىلل لمصىلىللحة األجيًىلىلال
الحارصة والقادمة ،وحماية المجتمع وصحة اإلنسان والكائنات الحية األخرى من جميع األنشطة واألفعال الم ة بيئيا أو
ر
الن تعيق الستخدام المشوع للوسط البين ،إضافة إىل حماية البيئة ف الدولة من التأثب الضار لألنشىلطة ال رىلن تىلتم خىلارج
ر
ر
إقل ىلىليم الدول ىلىلة ،وتنفي ىلىلذ اللبام ىلىلات ال ىلىلن تنظمه ىلىلا التفاقي ىلىلات الدولي ىلىلة أو اإلقليمي ىلىلة المتعلق ىلىلة بحماي ىلىلة البيئ ىلىلة ومكافح ىلىلة التل ىلىلول
والمحافظة عل الموارد الطبيعية ر
الن تصادق عليها أو تنضم إليها الدولة.



الق ىلىلانون التح ىلىلادي رقىل ىلىلم ( )23لس ىلىلنة  1999بشىل ىلىلأن اس ىلىلتغالل وحمايىل ىلىلة وتنمي ىلىلة الىل ىل رىلبوات المائي ىلىلة الحيىل ىلىلة ولئحت ىلىله التنفيذيىل ىلىلة
بموجب القرار الوزاري رقم ( )21لسنة 2018م.
يهدف بشكل أساى إىل حماية وتنمية ر
البوات المائية الحية ف الدولة من خالل تنظيم عمليىلة الصىليد ربباخىليص تصىلدرها
ر
السلطات المختصة .ويشمل القانون عل إجراءات قيد لمزاوىل حرفة الصيد وقوارب الصيد ،واجراءات إصدار الباخيص
الخاصة بقوارب الصيد.
الشباطات الواجب إتباعها لحماية وتنمية ر
ر
البوة السمكية ف الدولىلة ،واجىلراءات تىلداول وتصىلنيع
كما يشتمل القانون عل
وتس ىلىلويق األس ىلىلماك واألحي ىلىلاء المائي ىلىلة .ويش ىلىلمل الق ىلىلانون ع ىلىلل م ىلىلواد تتعل ىلىلق ب ىلىلالمنح والق ىلىلروض ال ىل رىلن يمك ىلىلن تق ىلىلديمها للص ىلىليادين
خاصىلىلة إذا مىلىلا كانىلىلت مصىلىلدر رزقهىلىلم الوحيىلىلد .باإلضىلىلافة إىل مىلىلواد أخىلىلرى تتعلىلىلق بتصىلىلدير الىل رىلبوة المائيىلىلة الحيىلىلة واعىلىلادة التصىلىلدير
والعبور وكذلك العقوبات الخاصة بالمخالفات.

آليات رصد واستعراض التنفيذ:
أوج ىلىلدت دول ىلىلة اإلم ىلىلارات العربي ىلىلة المتح ىلىلدة األس ىلىلس الهام ىلىلة لمتابع ىلىلة تنفي ىلىلذ الس ىل رىلباتيجية الوطني ىلىلة للتن ىلىلوع البيول ىلىلوج بم ىلىلا يض ىلىلمن إشاك كاف ىلىلة
ر
السباتيجية .حيث أنشأت الدولة مجلس اإلمارات للتغىلب المنىلاج والبيئىلة والىلذي يضىلم القطاعىلات الحكوميىلة
القطاعات المعنية ف تنفيذ
والقطاع الخاس ر
والن من ضمن مهامه المحافظة عل التنوع البيولوج والوصول إىل حلول للتحديات البيئية ،وتداعيات التغىلب المنىلاج
الم ا
ُ
لحىلىلة ،بطريقىلىلة تضىلىلمن المحافظىلىلة عىلىلل النمىلىلو القتصىلىلادي مىلىلن جهىلىلة ،وحمايىلىلة البيئىلىلة وضىلىلمان اسىلىلتدامة مواردهىلىلا الطبيعيىلىلة ،والحفىل ًىلال عىلىلل
للدولة ،مىلن خ ًىلالل وضىلع وتنفيىلذ خطىلة شىلاملة وطموحىلة ،تؤكىلد عىلل الىلدور والمكانىلة البىلارزة للدولىلة ،وتقىلدم نموذجىلا للعمىلل
المورول الثقاف
ً
البين ،يحتذى به إقليميا وعالميا.
__________

