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عن هيئة البيئة - أبوظبي
بحمايــة وتعزيــز  تلتــزم هيئــة البيئــة - أبوظبــي، التــي تأسســت فــي عــام 1996، 
جــودة الهــواء، والميــاه الجوفيــة باإلضافــة إلــى حمايــة التنــوع البيولوجــي فــي 
النظــم البيئيــة البريــة والبحريــة فــي إمــارة أبوظبــي. ومــن خــال الشــراكة مــع 
جهــات حكوميــة أخــرى، والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمنظمات 
العالميــة،  الممارســات  أفضــل  تبنــي  علــى  الهيئــة  تعمــل  العالميــة،  البيئيــة 
ــة. كمــا تســعى  وتشــجيع االبتــكار والعمــل الجــاد التخــاذ تدابيــر، وسياســات فعال
البيئــي، والتنميــة المســتدامة، وضمــان اســتمرار إدراج  الوعــي  الهيئــة لتعزيــز 

القضايــا البيئيــة ضمــن أهــم األولويــات فــي األجنــدة الوطنيــة.
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رسالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة

تتمتــع إمــارة أبوظبــي بتــراث طبيعــي ثــري وفريــد ولكنــه هــش فــي نفــس 
الوقــت، وهــو متأصــل فــي روحنــا الوطنيــة، ويشــكل جــزءًا مــن هويتنــا، حيــث 
تعتبــر بيئتنــا إرث ينتقــل مــن جيــل إلــى جيــل. كمــا تضــم قيمنــا األصيلــة 
البــر  فــي  إرثنــا  مــع  التعامــل بحكمــة  فــي ضــرورة  يتمثــل  راســخً  اعتقــادًا 

والبحــر، ألن هــذه هــي مســؤوليتنا تجــاه األجيــال القادمــة. 

وكمــا قــال والدنــا الشــيخ زايــد: » لقــد عــاش آباؤنــا وأجدادنــا علــى هــذه األرض، 
وتعايشــوا مــع بيئتهــا فــي البــر والبحــر، وأدركــوا بالفطــرة وبالحــس المرهــف 
الحاجــة للمحافظــة عليهــا.  وأن يأخــذوا منهــا قــدر احتياجهــم فقط.  ويتركوا 

فيهــا مــا تجــد فيــه األجيــال القادمــة مصــدرًا للخيــر ونبعــً للعطــاء«.

تأسســت هيئــة البيئــة - أبوظبــي عــام 1996 لتســاهم فــي تحقيــق رؤيــة 
الشــيخ زايــد، والقيــادة الرشــيدة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )حفظــه اهلل(، ولحمايــة هــذا 

التــراث البيئــي لألجيــال القادمــة.

ــا  ــة الســتمرار النمــو والرخــاء بهــا. ولكــن تركيزن ــة اإلمــارة ضروري ــر تنمي تعتب
األساســي يكمــن فــي التأكــد مــن أن تحقيــق هــذه التنميــة لــن يأتــي بتكلفــة 
غيــر مقبولــة علــى البيئــة، ولضمــان ذلــك يجــب أن تتــم التنميــة يــدًا بيــد مــع 
المحافظــة علــى البيئــة واالســتدامة. وال شــك أن هــذا األمــر يتطلــب إجــراءات 
فاعلــة وحاســمة، واســتجابات ســريعة للقضايــا الملحــة التــي تواجهنــا. فعلــى 
ظاهــرة  مــن  والحــد  الكربونيــة،  االنبعاثــات  تقليــل  يعتبــر  المثــال  ســبيل 
التغيــر المناخــي، وغيرهــا مــن أهــم القضايــا التــي تواجهنــا، وتتطلــب هــذه 
القضايــا جهــودًا عالميــة ُتحّتــم علينــا فــي هيئــة البيئــة - أبوظبــي أن نتأكــد 

مــن القيــام بدورنــا فــي هــذا الشــأن علــى أكمــل وجــه.

نحــن ملتزمــون بدورنــا كســلطة مركزيــة مســؤولة عــن التشــريعات البيئيــة 
وإنفاذهــا فــي إمــارة أبوظبــي، فضــًا عــن جهودنــا فــي حمايــة البيئــة وإحــداث 
التغيــر اإليجابــي نحوهــا. وبدعــم مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
المســلحة،  للقــوات  األعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي،  آل نهيــان، ولــي عهــد 
اســتطعنا أن نحقــق العديــد مــن اإلنجــازات فــي هــذه الرحلــة نحــو التميــز، 
وكان وضــع الخطــة االســتراتيجية للهيئــة 2016 - 2020 أحــد هــذه اإلنجــازات، 
والتــي نأمــل أن تكــون بمثابــة خارطــة طريــق واضحــة يشــارك فيهــا الجميــع 

لمســتقبل أفضــل وبيئــة نظيفــة وآمنــة وصحيــة.

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس اإلدارة

هيئة البيئة - أبوظبي
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رسالة
العضو المنتدب

عنــد التعــرف ألول مــرة علــى إمــارة أبوظبــي، يتفاجــأ النــاس بثــراء تراثهــا 
الطبيعــي، حيــث تتميــز اإلمــارة بتنــوع تضاريســها مــن جبــال، وصحــراء رمليــة، 
وأوديــة، وســبخات ملحيــة، والتــي توفــر مــأوى لعشــرات األنــواع مــن الثدييــات 
والبرمائيــات والزواحــف. كمــا ينمــو باإلمــارة أكثــر مــن 400 نــوع مــن النباتــات، 
تتكيــف بشــكل فريــد مــع الظــروف الســائدة مــن ارتفــاع فــي درجــات الحــرارة 

ومســتويات الملوحــة وانخفــاض فــي معــدل ســقوط األمطــار.

يمــر علــى إمــارة أبوظبــي حوالــي اثنــان إلــى ثاثــة مليــون طائــر أثنــاء هجرتهم 
الســنوية، كمــا أن موائلنــا البحريــة تعتبــر صاحبــة أعلــى كثافــة عدديــة ألبقــار 
ــى ســاحف منقــار الصقــر والســاحف الخضــراء المهــددة  البحــر، باإلضافــة إل
ــة مهــددة باالنقــراض مــن أســماك  ــواع عالمي باالنقــراض، فضــًا عــن أربعــة أن
القــرش، وثاثــة أنــواع مهــددة مــن أســماك الــراي، وحوالــي 240 نوعــً مــن 

األســماك.

وال يفوتنــا أن نشــير إلــى أن الطفــرة فــي النمــو الســكاني والتنمــوي تزيــد 
مــن الضغــوط علــى البيئــة وعلــى التنــوع البيولوجــي باإلمــارة، حيــث تتخطــى 
معــدالت الطلــب علــى مواردنــا الطبيعيــة طاقتهــا االســتيعابية وقدرتهــا 

علــى التجــدد. 

الفطريــة  الحيــاة  علــى  المحافظــة  علــى  أبوظبــي   - البيئــة  تعمــل هيئــة 
وحمايتهــا، مــن خــال تنفيــذ وتعزيــز التشــريعات والسياســات والقوانيــن 
ذات الصلــة. وفــي الوقــت ذاتــه، قمنــا بتنفيــذ برامــج ودراســات بحثيــة شــاملة 
لفهــم التنــوع البيولوجــي، ومراقبــة النظــم البيئيــة واألنــواع، واالســتعداد 

لمخاطــر المســتقبل.

إننــا علــى درايــة تامــة، أن طبيعــة عملنــا تقتضــي أن يتســم هــذا العمــل 
بالشــمولية. كمــا نــدرك أن العديــد مــن القطاعــات المجتمعية يجــب أن تلعب 
دورًا أساســيً فــي كافــة أوجــه حمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا. ونتفهــم 
أن الشــركاء، بشــكل عــام، يشــاركونا فــي االلتــزام بدمــج النمــو االجتماعــي 
والتطــور االقتصــادي مــع االهتمــام بالبيئــة، ونحــن نثمــن الــدور الهــام الــذي 

يقومــون بــه، ونقــدر حقيقــة مشــاركتهم فــي تحقيــق رؤيتنــا.

تعتبــر الخطــة االســتراتيجية لهيئــة البيئــة - أبوظبــي 2016 - 2020 خطــة 
للتغييــر، الــذي ســيقودنا إلــى مســتقبل مشــرق ومســتدام ألجيــال الحاضــر 
والمســتقبل. كمــا ستســاعدنا فــي مواجهــة العديــد مــن التحديــات الخاصــة 
مجتمعنــا،  ورفاهيــة  صحــة  وتعزيــز  عليهــا،  والمحافظــة  بيئتنــا  بحمايــة 

ــز  النمــو االقتصــادي للســنوات الخمــس القادمــة. وتنشــيط وتعزي

معالي/ محمد أحمد البواردي
وزير الدولة لشؤون الدفاع،

اإلمارات العربية المتحدة
العضو المنتدب، هيئة البيئة - أبوظبي

كلمة 
األمين العام

نجحــت هيئــة البيئــة - أبوظبــي، خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، فــي 
تحقيــق تقــدمٍ ملحــوٍظ فــي دمــج معرفتهــا العلميــة حــول التحديــات البيئيــة 
التحديــات،  هــذه  لتنــاول  التنظيمــي  دورهــا  وتعزيــز  اإلمــارة  تواجــه  التــي 
ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى اســتراتيجيتنا المؤسســية 2011 - 2015، 
والجهــد الهائــل وااللتــزام المشــهود لموظفــي الهيئــة. لقــد قمنــا بتطويــر 
السياســات البيئيــة، لضمــان قــوة وتميــز اإلطــار التنظيمــي الختصاصاتنــا. 
يلتــزم  الشــركاء  مــع  تحالــف  بنــاء  فــي  ملحوظــً  تقدمــً  حققنــا  أننــا  كمــا 
ــة  ــة البيئيــة 2030 واســتراتيجية دول ــات المحــددة فــي الرؤي بتحقيــق األولوي

اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2021. 

تغمرنــي الســعادة والفخــر بالتقــدم الــذي حققتــه هيئــة البيئــة - أبوظبــي، 
مــن خــال فريــق اإلدارة المتميــز والموظفيــن المخلصيــن. لكننــا فــي نفــس 
الوقــت، يجــب أن نقــوم بشــكل منتظــم بتقييــم حالــة البيئــة، واســتعراض 
الفــرص الجديــدة المطروحــة أمــام الهيئــة في المســتقبل. وبهذه المناســبة، 
يســعدني أن أقــدم لكــم الخطــة االســتراتيجية لهيئــة البيئــة - أبوظبــي 

.2020 - 2016

علــى  الهيئــة  ورســالة  رؤيــة   2020  -  2016 االســتراتيجية  الخطــة  ترســم   
المــدى الطويــل، حيــث تحــدد لمــدة خمــس ســنوات، األولويــات واألهــداف، 
باإلضافــة إلــى المبــادرات االســتراتيجية التــي تســاهم فــي تحقيــق خطــة إمــارة 
ــا. كمــا توضــح االســتراتيجية  أبوظبــي، وتعــزز مــن التنفيــذ الناجــح ألولوياتن
علــى  االســتراتيجي  بــاألداء  الخاصــة  التقاريــر  وإعــداد  مراقبــة  كيفيــة 

والخارجــي. الداخلــي  المســتويين 

ضمنهــا  مــن  ملموســة  تغيــرات  الســابقة  االســتراتيجية  الخطــة  شــملت 
ــات والمخرجــات االســتراتيجية علــى مســتوى  وضــع  تسلســل واضــح لألولوي
بيــن  المتميــز  التنظيــم  إلــى  باإلضافــة  أبوظبــي،  بيئــة  سياســات وخطــط 
أهدافنــا وبيــن مؤشــرات األداء الرئيســية، مــن خــال وحــدات داخليــة محــددة 

مســؤولة عــن تنفيــذ ذلــك. 

يعتبــر هــذا اإلصــدار نســخة عامــة لوثيقــة أكثــر شــموالً تــم تقديمهــا لألمانــة 
العامــة للمجلــس التنفيــذي، دعمــً لخطــة العمــل الســنوية لهيئــة البيئــة 
- أبوظبــي. ومــن أجــل اختصــار ووضــوح التواصــل، ال تشــمل هــذه الوثيقــة 
األداء.  أو لمؤشــرات  بالهيئــة  الخاصــة  الخمســية  للمبــادرات  قوائــم كاملــة 

ــى: ولكننــا نســعى مــن خــال هــذه النســخة المختصــرة إل

• إعــام الشــركاء مــن القطاعيــن العــام والخــاص بشــأن التحديــات البيئيــة 
الرئيســية التــي تواجــه إمــارة أبوظبــي، ودور الهيئــة واســتراتيجيتها فــي 

مواجهــة هــذه التحديــات.

• وضــع أســس التعــاون مــع الشــركاء القادريــن علــى المســاهمة فــي التغلب 
بنجــاح علــى التحديــات البيئيــة الرئيســية التــي تواجــه اإلمــارة وتنوعهــا 

البيولوجــي وســكانها.

نتطلــع إلــى التعــاون والعمــل معكــم فــي الســنوات القادمــة، حيــث نســعى 
مدعومــة  وتنظيميــة،  تشــريعية  كجهــة  ودورهــا  الهيئــة  مكانــة  لتعزيــز 
لتحقيــق طمــوح  برغبــة  ومعــززة  والمهــارات،  والتقنيــات  العلــوم  بأفضــل 
إمــارة أبوظبــي مــن أجــل مســتقبل أكثــر اســتدامة للجيــل الحالــي واألجيــال 

القادمــة.

رزان خليفة المبارك
األمين العام

هيئة البيئة - أبوظبي

07 06



التراث الطبيعي 
إلمارة أبوظبي

تعتبــر إمــارة أبوظبــي مــن أكبــر اإلمــارات الســبع التــي تشــكل دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة مــن حيــث المســاحة، حيــث تغطــي حوالــي 67,340 كلــم 
مربــع، إضافــة إلــى منطقــة ســاحلية بحريــة تبلــغ مســاحتها 37,000 كلــم 
مربــع، وتتميــز بخــط ســاحلي طويــل وضحــل يمتــد علــى مســاحة 1,350 
كلــم )تشــمل الجــزر(، كمــا أن مناخهــا قاســي شــديد الجفــاف، أمــا معــدل 
ســقوط األمطــار فهــو أقــل مــن 100 ملليمتــر فــي الســنة، وتراوحــت درجــات 

الحــرارة  فــي عــام 2015 مــن 16° مئويــة إلــى 50° مئويــة.

كمــا تتنــوع الطبيعــة الجيولوجيــة فــي اإلمــارة مــا بيــن الجبــال )التــي يصــل 
واألوديــة  الرمليــة،  الصحــراء  إلــى  الشــرق(،  فــي  متــر   1,200 إلــى  ارتفاعهــا 

والســبخات الملحيــة، ممــا يوفــر ظــروف مناســبة لتنــوع الموائــل البريــة.

 وبالمثــل، فــإن الظــروف المناخيــة والســمات المحيطيــة الصعبــة نتــج عنهــا 
الضغــوط  مقاومــة  علــى  بالقــدرة  يتمتــع  بعضهــا  فريــدة،  بحريــة  موائــل 
الطبيعيــة، ولكنهــا أيضــً تفتقــر إلــى التنــوع فــي الكائنــات وبخاصــة األنــواع 

ذات الحساســية للتأثيــرات البشــرية. 

يمكــن تصنيــف التــراث الطبيعــي فــي إمــارة أبوظبــي، بشــكل عــام، إلــى 16 نوعــً مــن الموائــل )9 بريــة و7 
بحريــة(، باإلضافــة إلــى خمســين موئــل فرعــي. تتميــز البيئــة البريــة بالصحــراء الرمليــة فــي الوســط والمنطقــة 
الغربيــة مــن اإلمــارة، وجبــل حفيــت ومنطقــة الوديــان فــي جنــوب منطقــة العيــن، أما الشــرق على حــدود دبي 
فتوجــد مناطــق الســهول الغرينيــة والكثبــان. وأحــد الســبخات الســاحلية المكتملــة فــي العالــم تقــع فــي 
المنطقــة الغربيــة، فضــًا عــن الكثبــان الرمليــة الســاحلية والصفائــح الصخريــة، باإلضافــة إلــى غطــاء نباتــي 
ــً  ــي 427 نوع ــات، وحوال ــً مــن الثديي ــات، و51 نوع ــً مــن النبات ــي 432 نوع مــن الشــجيرات. كمــا يوجــد حوال
ــة. تضــم  ــواع مــن أســماك الميــاه العذب ــة أن مــن الطيــور، و54 نوعــً مــن البرمائيــات والزواحــف، ووجــدت ثاث
ــات المهــددة  ــواع المدرجــة فــي قائمــة االتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة للحيوان هــذه الكائنــات بعــض األن
باالنقــراض منهــا الزقــزاق األنيــس، والطهــر العربــي، والصقــر الحــر، والعقــاب المصــري )الرخمــة المصريــة(. 
باإلضافــة إلــى أنــواع أخــرى مهــددة تتخــذ مــن اإلمــارة مــاذًا لهــا مثــل أبقــار البحــر )األطــوم( والغــاق الســقطري.

تشــكل البيئــة البحريــة الضحلــة، التــي يبلــغ عمــق الميــاه فيهــا أقــل مــن 20 متــرًا، حوالــي 70% مــن المناطــق 
البحريــة فــي إمــارة أبوظبــي. أمــا المنطقــة البعيــدة عــن الشــاطئ فهــي تتســم بشــكل عــام بكونهــا 
مســطحة وســاكنة، ويكســر هــذا الســكون 61 جزيــرة تتنــوع بيــن الرمــال الضحلــة المنخفضــة إلــى القبــاب 
البركانيــة الملحيــة. يوفــر الهيــكل الــذي تتســم بــه هــذه الجــزر موئــا لحوالــي 500 نــوع مــن األســماك فــي 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا أنهــا موائــل تعشــيش للطيــور والســاحف.

 أمــا البيئــة البحريــة القريبــة مــن الشــاطئ فتضــم موائــل هامــة مــن الشــعاب المرجانيــة واألعشــاب البحريــة 
والطحالــب وأشــجار القــرم، باإلضافــة إلــى الســبخات والمســطحات الملحيــة المهــددة فــي مناطــق المــد 
ــور الخواضــة والمهاجــرة، وألبقــار البحــر التــي  ــل هامــة للطي ــة موائ ــات الطبيعي ــر هــذه التركيب والجــزر. توف
تعتمــد فــي غذائهــا علــى األعشــاب البحريــة، كمــا أن الميــاه البحريــة توفــر موئــًا لبعــض األنــواع المدرجــة 
ــواع المهــددة باالنقــراض لاتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة  ومنهــا ســاحف منقــار الصقــر،  فــي قائمــة األن

والســاحف الخضــراء، وحــوت الزعنفــة الظهريــة. 
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التحديات البيئية
إلمارة أبوظبي

أدى االزدهــار االقتصــادي الــذي شــهدته منطقــة الخليــج مؤخــرًا إلــى تحــول 
الــدول الصحراويــة البســيطة إلــى دول تنافــس غيرهــا مــن دول العالــم فــي 
الحداثــة والمدنيــة. وكمــا هــو الحــال مــع معظــم دول الخليــج، أدى النمــو 
الســكاني والتنميــة المتســارعة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى 
زيــادة تأثيــر الســكان علــى البيئــة وتنوعهــا البيولوجــي. تعتبــر دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة مــن الــدول التــي تمتلــك أعلــى بصمــة بيئيــة للفــرد علــى 
مســتوى العالــم، وهنــاك تحــدي بيئــي كبيــر يتمثــل فــي أن الطلــب علــى 
المــوارد الطبيعيــة تخطــي بكثيــر معــدالت قــدرة البيئــة الطبيعيــة علــى 

التجــدد. 

والقــدرة  البيئيــة  والضوابــط  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  وتيــرة  تتواكــب  لــم 
أصبــح  لذلــك،  ونتيجــة  كامــل.  بشــكل  التنمويــة  الطفــرة  مــع  التنفيذيــة 
واضحــً تأثيــر العوامــل البشــرية علــى البيئــة، حيــث ارتفعــت معــدالت التلــوث 
فــي البــر والبحــر والجــو، باإلضافــة إلــى االســتغال المفــرط للمــوارد الطبيعيــة، 

وتدميــر وتغييــر الموائــل، وزيــادة المخــاوف بشــأن صحــة اإلنســان. 

إجمالــي الناتــج القومــي مــن المتوقــع أن يتزايــد بمعــدل 3,3 - 4% فــي الســنة، مــع نمــو كبيــر فــي المنطقتيــن الشــرقية والغربيــة مــن اإلمــارة. هــذه التوقعــات تشــير إلــى أن االســتراتيجيات المســتنيرة للحمايــة البيئيــة 
واالســتدامة مــن العوامــل الحيويــة فــي تحقيــق تقــدم اإلمــارة*.

*تم االستعانة بكل من دائرة التنمية اإلقتصادية - أبوظبي ومركز اإلحصاء في توفير البيانات اإلحصائية. علمً بأن هذه البيانات قابلة للتعديل حسب تطور األوضاع اإلقتصادية المحلية والعالمية

ومن ضمن التحديات البيئية الكبرى 
التي تواجه أبوظبي اليوم:

االستخدام غير 
المستدام للمياه 

الجوفية

تدني جودة الهواء 
الخارجي، وتزايد مخاطر 
أمراض الجهاز التنفسي

اآلثار المحلية للتغير 
المناخي

بنية تحتية غير 
كافية للنفايات

تدني جودة المياه 
الساحلية

تلوث األرض 
وتدهور التربة

فقدان وتغير 
الموائل وتجزئتها

االستغالل المفرط للمخزون 
الطبيعي من األسماك

استخدام المياه في 
الغابات بشكل غير 

مستدام

6

7

2 13

5 4

89
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رؤيتنا
بيئة مستدامة من أجل مستقبل مستدام

رسالتنا
حماية البيئة والمحافظة عليها من أجل حياة أفضل للجميع

قيمنا
النزاهة

المسؤولية 
والمساءلة

المبادرة 
واالبتكار

التمكين/
كوادر

مؤهلة ذات 
التميزقدرات عالية

الشراكة
والعمل الجماعي 

نسعى للمحافظة على 
أعلى المعايير األخاقية 

وتحقيق النزاهة في كل 
ما نقوم به نحو البيئة 

ومع شركائنا.

نؤمن بأهمية وضوح 
المسؤوليات وتبني 

المساءلة في سبيل 
تحقيق أهدافنا.

نسعى جاهدين 
لتحقيق التميز من خال 
التحسين المستمر ألداء 

الموظفين والعمليات 
وتقديم الخدمات.

نشجع الموظفين على المبادرة 
وإدراك المسؤولية المشتركة 
لدعم الحلول المبتكرة وتعزيز 
األولويات االستراتيجية.

نلتزم بتمكين موظفينا -
أهم أصولنا- من خال 
تزويدهم بالمهارات،
والتدريب وفرص التطوير.

نسعى بنشاط إلى تعزيز 
العمل الجماعي والشراكات 

الخارجية، من خال تبادل 
المعرفة والخبرات، وبناء 

شبكات تعاون فاعلة.

الشفافية
نؤمن بأهمية 
الشفافية بشأن 
استراتيجيتنا، وأدائنا 
وحالة البيئة.

العدالة 
واالحترام

نحترم بعضنا البعض 
ونقدر عمائنا وشركائنا 
ونعامل الناس باحترام 
وعدالة.
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نبذة حول مؤشرات نجاحناالتزامنا ودورنا
تأسست هيئة البيئة - أبوظبي في عام 1996 كهيئة مستقلة تم تكليفها بمهام صون وحماية البيئة طبقً للمادة )3( من قانون إنشاء الهيئة رقم )16( لسنة 2005:  

ُتعنــى الهيئــة بحمايــة البيئــة والمحافظــة علــى الحيــاة البريــة والتنــوع البيولوجــي بــكل مــا تتمتــع بــه إمــارة أبوظبــي مــن تنــوع فــي بيئتهــا الطبيعيــة.  
ــة. كمــا  ــر الحيــاة البري ــة التــي تســاهم فــي المحافظــة علــى البيئــة وتطوي باإلضافــة إلــى تقديــم االقتراحــات والتوصيــات واجــراء الدراســات واألبحــاث الضروري

تتعــاون الهيئــة مــع الهيئــات والجهــات الحكوميــة للتنســيق فــي مجــال األبحــاث والدراســات والبرامــج المتعلقــة بالبيئــة والحيــاة البريــة.

تمثــل التشــريعات االتحاديــة والمحليــة القاعــدة التــي تســتمد الهيئــة منهــا مهامهــا المتنوعــة، ويمكــن اختصــار األدوار األساســية، التــي تؤديهــا الهيئــة علــى 
النحــو التالــي:

وضع السياسات، والتخطيط، وإعداد التشريعات
• تطويــر ومراجعــة واقتــراح السياســات البيئيــة والتخطيــط نيابــة عــن حكومــة 

أبوظبــي
والمبــادئ  والمعاييــر  للتشــريعات  االمتثــال  مــن  والتأكــد  وتنفيــذ،  تطويــر،   •

البيئيــة
• تصريــح وترخيــص وتفتيــش المشــاريع واألنشــطة التــي مــن المتوقــع أن تؤثــر 

علــى البيئــة والتنــوع البيولوجــي
• المراقبة والتأكد من االمتثال للتشريعات البيئية 

العلوم
تعريــف االحتياجــات البحثيــة وســد الثغــرات فــي مجــال المعرفــة لتعزيــز جهــود   •

الهيئــة فــي مجــال حمايــة البيئــة والمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي
رصد وتقييم حالة البيئة وإعداد التقارير ذات الصلة  •

تطوير وتعزيز االبتكار التقني لمواجهة التحديات البيئية  •

تقديم الخدمات
إدارة البيانات البيئية وتقديم خدمات مبنية على المعلومات   •

تقديم الدعم والمشورة ألصحاب القرار استنادًا إلى المعرفة البيئية  •
العنصــر  وتطويــر  للمــدارس  البيئــي  التعليــم  مجــال  فــي  الدعــم  تقديــم   •

البيئــي المجــال  فــي  البشــري 
تعزيــز التوعيــة البيئيــة وتحســين الســلوك البيئــي مــن خــال برامــج التواصــل   •

مــع المجتمــع والحكومــة وقطــاع األعمــال
تشجيع تبني الجودة البيئية ومعايير االمتثال البيئي  •

توفير القيادة والدعم الازم لاستعداد واالستجابة للطوارئ البيئية  •
إجراء تقييم األثر البيئي للمشاريع واألنشطة الجديدة/ القائمة  •

اإلدارة البيئية
إدارة مباشرة للمناطق المحمية والغابات وفق القوانين االتحادية  •

المحافظة على األنواع داخل وخارج األسر لحماية التنوع البيولوجي  •
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خطتنا االستراتيجية

استراتيجيتنا
المجاالت االستراتيجية

حماية المياه والهواء والتربة   1

المحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته  2

توفير معلومات بيئية موثوقة وتعزيز المسؤولية   3
المشتركة 

ضمان تحقيق سياسات وأنظمة بيئية فاعلة   4

أن تكون الهيئة مؤسسة متميزة ورائدة في االستدامة   5
البيئية

المحافظة على المياه الجوفية والمساهمة الفاعلة في اإلدارة المتكاملة 
للموارد المائية في أبوظبي 

حماية جودة الهواء 

الحد من التغير المناخي والتكيف مع آثاره 

ضمان اإلدارة المتكاملة للنفايات في أبوظبي لحماية البيئة 

حماية جودة المياه البحرية للمحافظة على النظم البيئية والصحة العامة 

ضمان تحقيق نهج متكامل ومستدام لحماية األراضي والتربة 

1

أولوياتنا

المحافظة على التنوع البيولوجي وحمايتهحماية المياه والهواء والتربة
2

تعزيز التخطيط والتشريع البيئي الفعال القائم على أسس علمية للتنوع 
البيولوجي في إمارة أبوظبي.

تحسين جهود الحماية داخل األسر وبناء شبكة للمناطق المحمية 

قيادة جهود الحماية خارج األسر للمحافظة على استدامة أعداد األنواع 
الرئيسية النباتية والحيوانية 

اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك واالستزراع السمكي 

اإلدارة المستدامة للغابات 

3

توفير معلومات بيئية علمية موثوقة 

تعزيز التعليم البيئي والمسؤولية المشتركة 

4
ضمان تحقيق سياسات وأنظمة بيئية فاعلة 

دعم إطار التخطيط والسياسات البيئية في أبوظبي 

تعزيز اإلطار التنظيمي واالمتثال البيئي 

االستعداد واالستجابة الفاعلة للطوارئ واألزمات البيئية

5
أن تكون الهيئة مؤسسة متميزة ورائدة في االستدامة البيئية 

أن تكون الهيئة جهة عمل جاذبة تدعم تميز وتطور الموظفين في مكان عمل 
صحي آمن 

تعزيز الكفاءة المؤسسية وتقديم الخدمات 

أن تكون الهيئة رائدة في مجال االستدامة البيئية 

توفير معلومات بيئية موثوقة وتعزيز المسؤولية المشتركة 
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1. حماية المياه والهواء والتربة
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المحافظة على المياه الجوفية والمساهمة 
الفاعلة في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

في أبوظبي

التحدي البيئي
تعتبــر الميــاه الجوفيــة مــن المصــادر غيــر المتجــددة فــي أبوظبــي، ومعــدل 
ــال  ــة ويحــدث فقــط فــي منطقــة جب ــة الطبيعيــة لهــا محــدود للغاي التغذي
حجــر، حيــث أنهــا تشــكل حوالــي 64% مــن إجمالــي الميــاه المســتهلكة فــي 
أبوظبــي. يبلــغ معــدل الضــخ الحالــي للميــاه الجوفيــة حوالــي 20 ضعــف 
معــدل التغذيــة الطبيعيــة للخزانــات الجوفيــة، وتســتهلك الزراعــة والغابــات 
95% مــن مجمــل اســتخدامات الميــاه الجوفيــة. ونتيجــة لذلــك، مــن المتوقــع 
أن ينضــب مخــزون الميــاه الجوفيــة الصالــح لاســتخدام مــن اإلمــارة خــال 

50 عامــً أو أقــل خاصــة فــي المناطــق التــي تشــهد كثافــة فــي معــدالت 
الــري. ومــن ضمــن الســبل الرئيســية فــي مواجهــة تحــدي الميــاه هــو تنظيــم 
التخطيــط  مــع  مســتدام،  بشــكل  المتوفــرة  الجوفيــة  الميــاه  اســتخدام 
واإلدارة الحكيمــة لتزايــد الطلــب عليهــا، وزيــادة اســتخدام الميــاه المعــاد 
تدويرهــا )ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة( فــي قطاعــي الزراعــة والغابــات، 
وتحويــل إمــدادات الميــاه لمصــادر الميــاه المحــاة، بعيــدًا عــن مواقــع الميــاه 

الجوفيــة التــي ال تتجــدد بشــكل طبيعــي.

يشكل قطاعي 
الغابات والزراعة

من استخدام المياه الجوفية

تشكل المياه 
الجوفية 

من المياه المستخدمة 
في أبوظبي

التوصيف والنطاق 
تركز هيئة البيئة - أبوظبي خال السنوات الخمس )2016 - 2020( بشكل 
مباشــر علــى المحافظــة علــى الميــاه الجوفيــة والمســاهمة بشــكل فاعــل 
فــي اإلدارة المتكاملــة للميــاه الجوفيــة، والميــاه المحــاة والمعــاد تدويرهــا. 
تتميــز الهيئــة بدورهــا التنظيمــي المباشــر فيمــا يتعلــق باســتخراج الميــاه 
الجوفيــة، باإلضافــة إلــى الــدور التشــغيلي الخــاص باســتخدام الميــاه الجوفيــة 
فــي الغابــات التــي تقــع تحــت إشــرافها. تســعى هيئــة البيئــة - أبوظبــي 
إلــى تحســين دقــة مراقبــة الميــاه الجوفيــة، وتشــديد اإلنفــاذ القانونــي بشــأن 

اســتخراج الميــاه الجوفيــة وبيعهــا بطــرق غيــر قانونيــة، باإلضافــة إلــى زيــادة 
الوعــي بيــن المســتخدمين بشــأن نــدرة الميــاه الجوفيــة وتقنيــات تحســين 
كفــاءة الــري فــي المــزارع والغابــات. وســتتعاون الهيئــة بشــكل فاعــل مــع 
الشــركاء الخارجييــن لمتابعــة واســتمرار تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات، 
واســتبدال اســتخدام الميــاه الجوفيــة بالميــاه المعالجــة، التــي تتوفــر لهــا 
البنيــة التحتيــة، أو دعــم تطويــر البنيــة التحتيــة فــي ســبيل توفيــر الميــاه 

ــة. المعــاد تدويرهــا أو المحــاة لتحقيــق الجــدوى االقتصادي

هدفنا )2016 - 2020(
خفض كمية المياه الجوفية المستخرجة سنويً من 2,198 مليون متر مكعب إلى 1,83 مليون متر مكعب

ما نسعى لتحقيقه خال )2016 - 2020(
• ضمان تحقيق معرفة شاملة بموارد المياه الجوفية

• التعليم والتأثير اإليجابي على الشركاء بشأن القضايا المتعلقة بالمياه الجوفية
• تعزيز وتنفيذ األطر القانونية والتشريعية الخاصة بالمياه الجوفية

• البحث عن حلول مبتكرة للمحافظة على المياه الجوفية وتحقيق أقصى استفادة منها
• لعب دور فاعل في تطوير اإلدارة المتكاملة للمياه الجوفية )تشمل أنواع المياه المختلفة: الجوفية، والمعاد تدويرها والمحاة(

• زيادة عدد السنوات المتبقية لمخزون المياه الجوفية الصالحة لاستخدام
• خفض كمية المياه الجوفية المستخدمة سنويً في الزراعة
• تقليل مستويات ملوحة المياه الجوفية والمحافظة عليها
• زيادة استخدام المياه المعاد تدويرها في أغراض مناسبة

١( تشكل المياه المحاة 29% من المياه المستخدمة، بينما تشكل مياه الصرف المعالجة %7
2( المياه الجوفية تحتوي على مواد صلبة بنسبة أقل من 10.000 جزء في المليون

المخرجات البيئية المرجوة 
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حماية جودة الهواء 

التحدي البيئي
تعتبــر المحافظــة علــى جــودة الهــواء وإدارة المــواد المســتنفدة لطبقــة 
األوزون ذات أهميــة كبيــرة فــي المحافظــة علــى الصحــة العامــة وجــودة الحياة 
فــي إمــارة أبوظبــي، حيــث حــددت االســتراتيجية وخطــة العمــل الوطنيــة 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للصحــة البيئيــة تلــوث الهــواء الخارجــي 
الجســيمات  تركيــز  يعتبــر  حاليــً  العامــة.  للصحــة  أولــي  بيئــي  كتهديــد 
الدقيقــة العالقــة فــي الهــواء ذات حجــم أقــل مــن 10 ميكــرون و2,5 ميكــرون 
)NO2( وثانــي أكســيد النيتروجيــن )O3( واألوزون األرضــي ،)PM2,5 و PM10(
عالــي نســبيً وكل هــذه الغــازات لهــا تأثيــر ضــار علــى صحــة اإلنســان. تنتــج 

الجســيمات العالقــة فــي الهــواء عــن مصــادر طبيعيــة وبشــرية فــي اإلمــارة، 
الصحــة  منظمــة  معاييــر  ميكــرون   10 ذات  الجســيمات  تتخطــى  حيــث 
العالميــة بمعــدل 1400% )14 مــرة( وفــق معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة 
إلمــارة أبوظبــي أثنــاء العواصــف الرمليــة. ومــع ذلــك، فــإن اإلدارة المناســبة 
لألنشــطة البشــرية المســببة للجســيمات ذات الـــ 10 ميكــرون، وغيرهــا مــن 
ملوثــات الهــواء، وبخاصــة التــي تتعلــق بالنفــط والغــاز، والطاقــة وتحليــة 
الميــاه، والنقــل واألنشــطة الصناعيــة تعتبــر عناصــر أساســية فــي حمايــة 

ــارة. ــاة فــي اإلم الصحــة العامــة وجــودة الحي

التوصيف والنطاق 
تهــدف هيئــة البيئــة - أبوظبــي مــن خــال جهودهــا الخاصــة بالمحافظــة 
ــى ضمــان جــودة الهــواء المحيــط فــي أبوظبــي مــن  ــة الهــواء إل علــى نوعي
أجــل حمايــة صحــة األفــراد والبيئــة. إضافــة إلــى ذلــك، تهــدف الهيئــة إلــى 
التأكــد مــن أن مســتويات الضوضــاء الخارجيــة ال تؤثــر علــى صحــة وبيئــة 
الحيــاة الفطريــة. خــال الســنوات الخمــس )2016 - 2020( ســتركز هيئــة 
البيئــة - أبوظبــي علــى تعزيــز شــمولية جــودة الهــواء المحيــط ومراقبــة 

PM10 )1 الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء، والتي يبلغ قطرها 10 ميكرون أو أقل 
PM2,5 )2 الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء ، والتي يبلغ قطرها 2,5 ميكرون أو أقل

الضوضــاء فــي جميــع أنحــاء اإلمــارة، وتعزيــز القــدرات لتحليــل، ونمذجــة، ورفــع 
تقاريــر معلوماتيــة حــول جــودة الهــواء، وضمــان وضــع معاييــر االنبعاثــات، 
والقوانيــن ونظــم اإلنفــاذ للقطاعــات الرئيســية والملوثــات التــي تشــكل 
أكبــر التهديــدات علــى الصحــة العامــة والحيــاة الفطريــة وجــودة الحيــاة فــي 

أبوظبــي. 

PM10

PM2,5

يعتبر تلوث الهواء الخارجي تهديد بيئي أولي للصحة العامة

هدفنا )2016 - 2020(
زيادة معايير االمتثال الخاصة بمؤشر جودة الهواء الوطني من 76,7%  )2015( إلى %87

• وضع آليات تنسيق فاعلة مع الشركاء الرئيسيين وااللتزام بالسياسات العامة والخطط الخاصة بجودة الهواء والضوضاء
• تعزيز اإلطار القانوني والتشريعي الخاص بجودة الهواء والضوضاء

• بناء معرفة قوية وشاملة وتعزيز عملية تحليل جودة الهواء المحيط والضوضاء
• العمل مع الشركاء المعنيين للتوعية وتعزيز المعرفة بشأن جودة الهواء والضوضاء

المخرجات البيئية المرجوة 
• الحفاظ على تركيز ثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، واألوزون والجسيمات الدقيقة العالقة )2,5 ميكرون(   

في الهواء في حدود المستويات المقبولة  
• خفض تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء )10 ميكرون( بالمقارنة مع المستويات المحددة إقليميً 

• خفض مستويات الضوضاء لتصبح في حدود المعايير المقبولة، بدون ترك أثر ملحوظ على الحياة الفطرية

الغازات الدفيئة
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الحد من التغير المناخي والتكيف مع آثاره 

التحدي البيئي
أعلــى  بيــن  مــن  المنــاخ  فــي تغيــر  أبوظبــي  فــي  الفــرد  ُتعتبــر مســاهمة 
المعــدالت فــي العالــم، حيــث بلغــت معــدالت الغــازات الدفيئــة مــا يســاوي 115 
طــن لمكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون )2012(، وثانــي أكســيد الكربــون يبلــغ 
38,1 طــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون )2010(. ورغــم أن المســاهمة 
ــات العالميــة منخفضــة نوعــً مــا، إال أن إمــارة أبوظبــي  اإلجماليــة فــي االنبعاث
ــة للتغيــر المناخــي، مثلهــا مثــل باقــي دول الخليــج  ــار المحتمل معرضــة لآلث
العربــي، نظــرًا الرتفــاع درجات الحرارة، وندرة المياه، والمياه الســاحلية شــديدة 
الحاليــة بشــأن  الجهــود  أن  الســاحل. كمــا  الملوحــة، وقــرب ســكانها مــن 
الغــاف الجــوي والمحيطــات وارتباطهــا بالتغيــر المناخــي محــدودة للغايــة. 
وقــد أعلنــت هيئــة البيئــة - أبوظبــي نتائــج جــرد الغــازات الدفيئــة الثانــي عــام 
2016، باســتخدام بيانــات عــام 2012، والتــي تتنــاول اســتراتيجيات تخفيــف 

اآلثــار البيئيــة فــي المناطــق الســاحلية، ومــوارد الميــاه، ونظــم األراضــي الجافــة 
علــى التوالــي. وفيمــا يخــص المناطــق الســاحلية )يشــغلها حوالــي 85% مــن 
الســكان، وتضــم حوالــي 90% مــن البنيــة التحتيــة( فنســبة تعــرض هــذه 
المناطــق للتغيــر المناخــي مرتفعــة جــدًا. ومــن أهــم نتائــج هــذه الدراســة أن 
ــى أن تغمرهــا الميــاه نتيجــة  المناطــق الســاحلية معرضــة بشــكل واســع إل
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، بنســب تتــراوح بيــن 2,0 - 9,0 متــر بحلــول 
ــر  ــة الدوليــة المعنيــة بتغي عــام 2100 وفــق ســيناريوهات الهيئــة الحكومي
المنــاخ. تشــير الدراســات إلــى تأثيــر هامشــي فقــط علــى إمــدادات وطلبــات 
الميــاه فــي المســتقبل، ولكنهــا اقترحــت إمكانيــة اســتبدال و/ أو اختفــاء 

بعــض النظــم البيئيــة فــي أبوظبــي.

التوصيف والنطاق 
المنــاخ قيــد  تــزال سياســة اإلطــار المؤسســي لتغيــر  الــذي ال  الوقــت  فــي 
التطويــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تلعــب هيئــة البيئــة - أبوظبــي 
دورًا واضحــً فــي تطويــر معرفــة علميــة جيــدة لتعزيــز قــدرة اســتراتيجيات 
الحــد مــن آثــار التغيــر المناخــي والتكيــف معهــا. ســتركز هيئــة البيئــة - 
أبوظبــي خــال الســنوات الخمــس )2016 - 2020( علــى تعزيــز عمليــة جمــع 
غــازات  بانبعاثــات  المتعلقــة  المعلوماتيــة  والخدمــات  وتوفيرهــا،  البيانــات 
الدفيئــة وثانــي أكســيد الكربــون، باإلضافــة إلــى اإلجــراءات المتعلقــة بآثــار 

ذلــك علــى خدمــات األنــواع والموائــل والنظــم البيئيــة، كمــا ســتعمل الهيئــة 
مــع الشــركاء لوضــع سياســات واســتراتيجيات وعاقــات مؤسســية واضحــة 
إلدارة االنبعاثــات وتطويــر اســتراتيجيات التكيــف مــع آثــار التغيــر المناخــي. 
بمراجعــة  أبوظبــي   - البيئــة  هيئــة  ســتقوم  اختصاصاتهــا،  نطــاق  وفــي 
وتحديــث نهجهــا فــي المحافظــة علــى البيئــة وتعزيــز االعتبــارات الخاصــة 
بآثــار التغيــر المناخــي علــى األنــواع البريــة والبحريــة والموائــل، باإلضافــة إلــى 

خدمــات النظــم البيئيــة المقدمــة للســكان.

مساهمة الفرد في أبوظبي في تغير المناخ 
هي من بين أعلى المعدالت في العالم،

هدفنا )2016 - 2020(
التعاون مع الشركاء بشأن تطوير استراتيجية وطنية للتغير المناخي، وتطوير األهداف ذات الصلة بحلول عام 2017

• تعزيز وبناء فهم ومعرفة شاملة بشأن التغير المناخي وآثاره
• تعزيز اإلطار التنظيمي للحد من التغير المناخي في أبوظبي وتشجيع تبني التدابير ذات الصلة 

• ضمان إدارة التكيف لحماية النظم البيئية واألراضي ذات األهمية البيئية المعرضة آلثار التغير المناخي
• دعم الحكومات المحلية واالتحادية في قيادة عمل جماعي ضد التغير المناخي

المخرجات البيئية المرجوة 
• تقليل انبعاثات الكربون للفرد 

• تحديد انبعاثات غازات الدفيئة ضمن حدود عام 2010 
• حماية المناطق الساحلية المعرضة الرتفاع مستوى سطح البحر

• تقليل آثار التغير المناخي على األنواع المعرضة لها
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ضمان اإلدارة المتكاملة للنفايات
في أبوظبي لحماية البيئة

التحدي البيئي
ُتولــي حكومــة أبوظبــي اهتمامــً خاصــً بــإدارة النفايــات، وذلــك فــي إطــار 
ســعيها لحمايــة صحــة اإلنســان والبيئــة، حيــث بلــغ معــدل النفايــات الصلبــة 
2014، مقارنــة  عــام  فــي  مليــون طــن   10 أبوظبــي حوالــي  فــي  المنتجــة 
2013، ممــا يعنــي تناقــص بمقــدار %15,6  12 مليــون طــن عــام  بحوالــي 
فــي عــام 2014، وشــكلت النفايــات غيــر الخطــرة 99% مــن إجمالــي النفايــات 
الصلبــة المنتجــة، بينمــا بلغــت نســبة النفايــات الخطــرة حوالــي 1%. تشــكل 
ــات غيــر الخطــرة الناتجــة عــام 2014،  ــات البنــاء والهــدم 44% مــن النفاي نفاي

تليهــا النفايــات الصناعيــة والتجاريــة بنســبة %33.

أن  إال  النفايــات،  إلدارة  التحتيــة  البنيــة  اســتمرار تطويــر  مــن  الرغــم  وعلــى 
التقــدم فــي هــذا الشــأن ال يواكــب المعــدل المنشــود، حيــث يوجــد فــي 
اإلمــارة مطمــر صحــي واحــد، وعشــرة مكبــات نفايــات، وأربعــة منشــآت إلعــادة 

التدويــر، ومحرقتيــن، وأربعــة منشــآت إلنتــاج الســماد مــن النفايات، وفــي المقابل 
هنــاك حوالــي 23,000 موقــع رمــي عشــوائي.

ونتيجــة لمــا تقــدم ذكــره، تــم التخلــص مــن 1,51% فقــط مــن النفايــات الصلبــة 
فــي المطمــر الصحــي عــام 2014، بينمــا أعيــد تدويــر 18,3% مــن النفايــات الصلبة 
عــام 2014، وقــد تزايــد معــدل إعــادة التدويــر بنســبة 43% بيــن عامــي 2013 و 
2014 وتخطــى بكثيــر معــدل االنخفــاض فــي إنتــاج النفايــات والــذي بلــغ %15,6. 

فــي  باالســتمرار  باإلمــارة  النفايــات  تحــدي  لمواجهــة  الهامــة  العناصــر  تتمثــل 
تقليــل إجمالــي معــدل إنتــاج النفايــات، وتصنيــف النفايــات لتســهيل معالجتهــا، 
ــي لمواقــع  ــة المناســبة، وتشــديد اإلنفــاذ القانون واالســتثمار فــي البنــى التحتي
الرمــي العشــوائي، والتشــجيع علــى إعــادة االســتخدام والتدويــر بشــكل متزايــد.

التوصيف والنطاق 
خــال الســنوات الخمــس )2016 - 2020( ســتركز هيئــة البيئــة - أبوظبــي 
جهودهــا لتحســين عمليــة وضــع الخطــط والقوانيــن الخاصــة بــإدارة النفايات، 
التــي ســيعتمد  البيانــات والمعلومــات  إلــى تعزيــز عمليــة جمــع  باإلضافــة 
عليهــا نظــام إدارة النفايــات. ويعتبــر وضــع نظــام لتصنيــف النفايــات أمــر 
هــام لتحقيــق المزيــد مــن التقــدم فــي المســتقبل، حيــث يســاهم فــي فصــل 
تدفقــات النفايــات. ومــن خــال دورهــا التنظيمــي، تســعى هيئــة البيئــة - 
إلــى وضــع إطــار تنظيمــي متكامــل، وسياســات وأدلــة إرشــادية  أبوظبــي 

تعــزز مــن خفــض النفايــات، وزيــادة فــرص إعــادة تدويــر واســتعادة المــواد، وتعزيــز 
أفضــل الممارســات لتحويــل النفايــات مــن المكبــات، وتحســين آليــات اإلنفــاذ، 
ــات بشــكل مناســب  ــي مــن النفاي وضمــان معالجــة مناســبة، والتخلــص النهائ
فــي مطامــر صحيــة هندســية. وســتعمل هيئــة البيئــة - أبوظبــي مــع الشــركاء 
الرمــي  مواقــع  ومعالجــة  بالنفايــات  الخاصــة  األولويــات  لتحديــد  التشــغيليين 

ــة. ــة الســكان والبيئ العشــوائي لحماي

تقليل كمية النفايات البلدية )المنزلية( من 1,9 كجم للفرد في اليوم )2015( إلى 1,5 كجم للفرد في اليوم

• ضمان وضع خطط وسياسات متكاملة للنفايات، وتعزيز آليات التنسيق مع الشركاء
• تعزيز اإلطار التشريعي للنفايات وضمان اإلنفاذ الفاعل

• تعزيز وفرة ودقة البيانات والمعلومات الخاصة بالنفايات 
• دعم الجهود المبذولة لزيادة الوعي بأهمية خفض النفايات وإعادة االستخدام والتدوير بين القطاعات األساسية

المخرجات البيئية المرجوة 
• خفض إنتاج النفايات المنزلية الصلبة

• تحويل النفايات المنزلية الصلبة، ونفايات البناء والهدم والنفايات الزراعية بعيدًا عن المطامر
• زيادة عمليات فصل النفايات المنزلية الصلبة

• زيادة إعادة تدوير النفايات
• تعزيز إدارة ومعالجة النفايات الخطرة قبل إعادة االستخدام أو التخلص منها

1.4

النسبة المئوية لتوزيع النفايات الصلبة غير الخطرة حسب نشاط المصدر - 2014

نفايات البناء والهدم

نفايات القطاعين الصناعي والتجاري

النفايات المنزلية

النفايات الزراعية

نفايات أخرى
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

النسبة المئوية لتوزيع النفايات المنزلية حسب طريقة التخلص منها - 2014

التدوير

الحرق

السماد

المطمر

الرمي وغير ذلك
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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حماية جودة المياه البحرية للمحافظة 
على النظم البيئية والصحة العامة

التحدي البيئي
تعتبــر المحافظــة علــى جــودة ميــاه البحــر أمــرًا هامــً للغايــة لحمايــة الصحــة 
المائيــة،  األحيــاء  واســتزراع  األســماك  مصائــد  واســتدامة  والبيئــة،  العامــة 
والســياحة واألنشــطة الترفيهيــة. فــي الوقــت الحالــي، يبقــى موضــوع اإلثــراء 
المكثــف للميــاه بالمغذيــات فــي الميــاه الســاحلية بإمــارة أبوظبــي ومنطقــة 
مصفــح الصناعيــة أمــر مثيــر للقلــق. قــد تــؤدي هــذه الظــروف إلــى نمــو متزايــد 
للطحالــب وتقليــل كميــة األكســجين، ممــا يتســبب فــي تكاثــر الطحالــب 
البيئيــة  والنظــم  البحريــة  األعشــاب  وتدهــور  اإلنتاجيــة،  وتقليــل  الضــارة، 
يعتبــر  كمــا  األســماك.  مصائــد  إنتاجيــة  وانخفــاض  المرجانيــة،  للشــعاب 
مســتوى تركيــز رواســب المعــادن الثقيلــة مــن القضايــا الهامــة فــي قنــاة 
مصفــح الجنوبيــة بالمنطقــة الصناعيــة بالقــرب مــن مدينــة أبوظبــي، والتــي 
قــد تشــكل مخاطــر طويلــة المــدى علــى الصحــة العامــة والبيئــة. وتجــدر 
اإلشــارة هنــا إلــى أن الظــروف الحاليــة تعكــس الفــارق الكبيــر بيــن ســعة 
البنيــة التحتيــة لمعالجــة ميــاه الصــرف فــي مدينــة أبوظبــي بالمقارنــة بالنمــو 
الســكاني، ممــا يتســبب فــي تصريــف يومــي بمعــدل 40% لميــاه الصــرف 

الصحــي المعالجــة فــي البحــر، كمــا أن هنــاك بعــض المخاطــر بتصريــف ميــاه 
الصــرف غيــر المعالجــة فــي حــاالت الطــوارئ. وإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك بعــض 
الضوابــط التخطيطيــة والتشــغيلية الخاصــة باألعمــال اإلنشــائية الســاحلية، 

واســتصاح األراضــي والحفــر ممــا يســاهم فــي زيــادة المغذيــات.

ــدة مــن المنطقــة  ــى مناطــق جدي مــن المحتمــل أن تمتــد هــذه الضغــوط إل
كمــا  التنمويــة.  المشــاريع  وتزدهــر  الســكان  عــدد  يتزايــد  حيــث  الغربيــة، 
تشــمل التحديــات طويلــة المــدى الخاصــة بجــودة ميــاه البحــر، العــدد المتزايــد 
لمحطــات تحليــة الميــاه فــي منطقــة الخليــج، ومــا يتبــع ذلــك مــن تصريــف 
النقــل  أنشــطة  تنامــي  إلــى  باإلضافــة  الملوحــة،  المرتجعــة شــديدة  الميــاه 
البحــري والموانــئ، ومخاطــر التصريــف الطــارئ وغيــر القانونــي، وزيــادة التنميــة 
الصناعيــة علــى طــول ســاحل أبوظبــي، ممــا قــد يتطلــب تبريــد ميــاه البحــر، أو 

تصريــف آخــر لميــاه الصــرف الصحــي بهــا.

التوصيف والنطاق 
يتضمــن الــدور الرئيســي لهيئــة البيئــة - أبوظبــي، مراقبــة بيئيــة طويلــة 
ــة، وإجــراء  ــاه البحــر للمحافظــة علــى الصحــة العامــة والبيئ المــدى لجــودة مي
الدراســات البيئية المســتهدفة ذات المخاطر العالية والمواقع المتأثرة، وإدارة 
اإلنفــاذ  المعلومــات، والتراخيــص والتفتيــش، وأنشــطة  البيانــات وخدمــات 

البيئــي، والتخطيــط إلدارة الطــوارئ البيئيــة واالســتجابة للحــوادث البحريــة.

ســتركز هيئــة البيئــة - أبوظبــي خــال الســنوات الخمــس )2016 - 2020( 
علــى مراجعــة وتحديــث معاييــر جــودة ميــاه البحــر المحيطــة، باإلضافــة إلــى 

معاييــر الصــرف، وســتعزز المعرفــة األساســية بظــروف المواقــع الرئيســية مثل 
موقــع محطــة براكــة إلنتــاج الطاقــة النوويــة. كمــا ســتقوم الهيئــة بتنفيــذ 
برنامــج المحطــات العائمــة لجمــع البيانــات، الــذي ســيقدم البيانــات فــي نفــس 
ــر المبكــر مــن حــوادث المــد األحمــر.  لحظــة توفرهــا، ممــا يســاعد فــي التحذي
كمــا ســتقوم بتنفيــذ الدراســات المســتهدفة فــي مناطــق األزمــات، لتحديــد 
معاييــر التحكــم فــي مصــادر التلــوث البحــري. وستســتمر هيئــة البيئــة - 
أبوظبــي فــي ضمــان الجــودة البيئيــة للمشــاريع المقترحــة، وتوظيــف عمليــات 

التراخيــص لضبــط تصريــف الملوثــات فــي ميــاه البحــر.

تصريف يومي لحوالي
من مياه الصرف الصحي المعالجة 
في محطة مصفح الجنوبية

• تعزيز التخطيط حول جودة مياه البحر، والتأثير الفاعل على قرارات الشركاء الرئيسيين
• ضمان تحقيق فهم ومعرفة وتوعية شاملة بشأن جودة المياه البحرية
• تعزيز الضوابط التنظيمية واالمتثال فيما يتعلق بجودة المياه البحرية

• لعب دور فاعل في ضمان الجاهزية واالستجابة واإلصاح مقابل الحوادث المتعلقة بمياه   
البحر والطوارئ لحماية المجتمع والبيئة   

المخرجات البيئية المرجوة 
• حماية البيئة البحرية الساحلية من ظاهرة اإلثراء بالمغذيات

• تقليل مخاطر التلوث البكتيري والفيروسي على الصحة العامة أثناء ممارسة   
الرياضات المائية، وارتياد الشواطئ العامة  

• تقليل الحوادث المحتملة لتكاثر الطحالب الضارة

1.5
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ضمان تحقيق نهج متكامل ومستدام 
لحماية األراضي والتربة

التحدي البيئي
نظــرا لمناخهــا شــديد الجفــاف وكميــة الميــاه الجوفيــة الصالحــة لاســتخدام 
المحــدودة للغايــة، أصبــح التخطيــط الحــذر الســتخدامات األراضــي، وحمايــة 
جــودة األراضــي والتربــة فــي أبوظبــي مــن األمــور ذات األهميــة لاســتدامة 
البيئيــة. وبشــكل عــام، تعكــس النتائــج تــردي حالــة التربــة فــي اإلمــارة، والتــي 
تفاقمــت بســبب تأثيــرات الرعــي الجائــر والملوحــة الزائــدة، حيــث أن 26% مــن 
األراضــي تتعــرض للرعــي الجائــر، وتعــداد الماشــية يتخطــى القــدرة االحتماليــة 

بحوالــي ســت أضعــاف. كمــا أن أكثــر مــن 30% مــن الزراعــات يتــم رّيهــا فــي 
مناطــق غيــر مناســبة للزراعــة، ممــا يزيــد مــن تدهــور حالــة التربــة. تتزايــد حــاالت 
تلــوث التربــة والميــاه الجوفيــة نتيجــة التســرب العرضــي أو التخلــص غيــر 
القانونــي مــن النفايــات، باإلضافــة إلــى اتســاع األنشــطة التنمويــة فــي مناطــق 

جديــدة بالمنطقتيــن الشــرقية والغربيــة. 

التوصيف والنطاق 
خــال الســنوات الخمــس )2016 - 2020( ســتركز هيئــة البيئــة - أبوظبــي 
جهودهــا علــى تعزيــز خدمــات معلومــات التربــة لدعــم خطــط االســتخدام 
الرشــيد لألراضــي، باإلضافــة إلــى معالجــة تدهــور وتلــوث التربــة، ويشــمل ذلــك 
الملوحــة الزائــدة لألراضــي الزراعيــة التــي تحتــاج إلــى الــرّي. يتضمــن نطــاق 

هــذا العمــل إجــراء مســح للتربــة، وتطويــر المعاييــر المحليــة، وتحديــد المواقــع 
الملوثــة، والتحقيــق والبحــث عــن مصــادر ومســتويات التلــوث اســتنادًا إلــى 

المعاييــر الدوليــة، واقتــراح اســتراتيجيات معالجــة مناســبة. 

هدفنا )2016 - 2020(
تعزيز استدامة األراضي الصالحة لاستخدامات، ويعتمد الهدف على نتائج برنامج مراقبة التربة 2017

• تعزيز إطار السياسات والتخطيط بشأن جودة التربة والتأثير الفاعل على قرارات الشركاء الرئيسيين
• تعزيز وتنفيذ اإلطار التنظيمي لجودة التربة

• تعزيز الفهم والمعرفة والتوعية الشاملة بشأن جودة التربة
• لعب دور فاعل في ضمان إدارة ومعالجة األراضي التي تعرضت للتلوث

المخرجات البيئية المرجوة 
• تقليل ملوحة التربة في األراضي الزراعية التي يتم رّيها

• خفض مستويات تدهور وتلوث التربة واألراضي الساحلية

1.6

يوجد أكثر من
       موقع رمي عشوائي
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تعزيز التخطيط والتشريع البيئي الفعال القائم على
أسس علمية للتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي

التحدي البيئي
وعمليــات  بحثيــة،  دراســات  أبوظبــي   - البيئــة  هيئــة  ُتجــري  إنشــائها،  منــذ 
وفــي  واألنــواع.  الموائــل  وتوزيــع  وفــرة وصحــة  علــى  للتعــرف  دوريــة  تقييــم 
الوقــت الحالــي، تقــوم  هيئــة البيئــة - أبوظبــي بتنفيــذ برامــج مراقبــة لحوالــي 
24 نوعــً رئيســيً )18 بــري و 6 بحــري(، و 9 موائــل )6 بــري و3 بحــري(، وتســعى 
لتطويــر قدرتهــا علــى تحديــد منهجيــة التغيــرات التــي تطــرأ علــى التنــوع 
البيولوجــي بشــكل منتظــم. كمــا تطــور الهيئــة حاليــً إطــار مراقبــة بيئــي 

يشــمل 16 نوعــً مــن الموائــل )9 بــري و7 بحــري(، و50 نوعــً فرعيــً، فضــا عــن 
تحديــد طريقــة منظمــة للرقابــة طويلــة األمــد. وإضافــة إلــى مــا تقــدم، لــدى 
الهيئــة خطتيــن لموئليــن )كاهمــا بحــري( ، و4 خطــط محافظــة لبعــض األنــواع 
ــك، تعكــس خطــط  ــة. ومــع ذل ــري و2 بحــري(، تنشــأ عــن مخرجــات المراقب )2 ب
إدارة المناطــق المحميــة أهــداف واســتراتيجيات المحافظــة علــى البيئــة ليتــم 

تطبيقهــا فــي المناطــق المحميــة.

التوصيف والنطاق 
يشمل نطاق هذه األولوية عنصرين أساسيين:

1( إجراء األبحاث والمراقبة الضرورية لفهم حالة واتجاهات التنوع البيولوجي.

2( التخطيط لحمايتها، ويشمل ذلك ضمان وضع األطر السياسية   
الحمايــة. هــذه  تحقيــق  مــن  تمكُننــا  التــي  المناســبة  والتنظيميــة   

ســتركز هيئــة البيئــة - أبوظبــي خــال الســنوات الخمــس )2016 - 2020( على 
إعــادة تنظيــم وســائل مراقبــة الموائــل القائمــة فــي اإلطــار الجديــد، وتأســيس 

وســتقوم  موحــدة.  أســاليب  إلــى  يســتند  المــدى  طويــل  مراقبــة  برنامــج 
الهيئــة بســد الفجــوات الهامــة فــي المعلومــات األساســية للموائــل، واألنــواع 
الرئيســية أثنــاء المحافظــة علــى أنشــطة المراقبــة الحاليــة، لتتماشــى مــع 
اإلطــار المحــدث. ســتبدأ هيئــة البيئــة - أبوظبــي فــي جمــع معلومــات حــول 
األنــواع الدخيلــة  للتعــرف علــى أعدادهــا وآثارهــا المحتملــة وناقاتهــا. كمــا 
ســتراجع األطــر القانونيــة والتشــريعية القائمــة لضمــان تحقيــق ضوابــط إداريــة 
فاعلــة فــي المحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي، وضمــان تنفيــذ خطــط اإلدارة 

ــواع الرئيســية.  أو المحافظــة علــى الموائــل واألن

بحريبريبريبحري

     مراقبة      
نوع رئيسي

مراقبة    
   موائل

تطوير إطار مراقبة بيئي يشمل 16 نوعًا من الموائل و50 نوعًا فرعيًا

هدفنا )2016 - 2020(
المحافظة على مناطق الموائل الرئيسية بنسبة 80% من حدود عام 2014

• ضمان إجراء تقييم ومراقبة شاملة للتنوع البيولوجي
• تعزيز األطر السياسية والتخطيطية للمحافظة على التنوع البيولوجي

• تعزيز األطر القانونية والتشريعية للمحافظة على التنوع البيولوجي
• العمل مع الشركاء المعنيين لتعليم وزيادة توعية ومشاركة المجتمع بشأن التنوع البيولوجي

المخرجات البيئية المرجوة 
• تعزيز المعرفة بنطاق وصحة وتوزيع الموائل الهامة ذات الحساسية البيئية، وخطط المحافظة على أنواع الموائل وحمايتها

• تعزيز المعرفة بشأن وفرة وصحة وتوزيع األنواع المهددة باالنقراض والمعرضة له والنادرة، وخطط المحافظة على األنواع وحمايتها
• وضع أطر قانونية وتشريعية للمحافظة على أنواع الموائل واألنواع وحمايتها )داخل أو خارج المناطق المحمية(

• تعزيز المعرفة بشأن وجود األنواع الدخيلة واآلثار المحتملة لها وناقاتها، وتعزيز خطط الحد منها وإدارتها
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تحسين جهود الحماية داخل األسر 
وبناء شبكة للمناطق المحمية

التحدي البيئي
علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي شــهدته برامــج المحافظــة علــى البيئــة التــي 
انطلقــت العقــد الماضــي، إال أنــه ال يــزال هنــاك بعــض أنمــاط تدهــور وفقــدان 
موائــل التنــوع البيولوجــي، وهــذا ال ينفــي تحقيــق بعــض النجــاح فــي حمايــة 
ومعالجــة  المســتدام،  االســتخدام  وتعزيــز  البيولوجــي،  التنــوع  مكونــات 
التهديــدات التــي تواجــه التنــوع البيولوجــي فــي إمــارة أبوظبــي، ويبــدو هــذا 
واضحــً فــي زيــادة نســبة المناطــق المحميــة المعلنــة مــن المســاحة اإلجماليــة 

مــن أراضــي اإلمــارة والمناطــق الســاحلية، والتــي تبلــغ حاليــً 10,45% )بــري( 
تزيــد  أن  المتوقــع  مــن  المقترحــة  المحميــات  وبإضافــة   ، )بحــري(  و%13,22 
المســاحة إلــى 15,43% )بــري( و13,45% )بحــري( علــى التوالــي. قامــت هيئــة 
البيئــة - أبوظبــي ببنــاء المعرفــة بشــأن تمثيــل أنــواع الموائــل فــي المناطــق 

المحميــة الحاليــة كأســاس للتخطيــط للمحافظــة عليهــا.  

التوصيف والنطاق 
ســتركز هيئــة البيئــة - أبوظبــي جهودهــا خــال )2016 - 2020( علــى تعزيــز 
ــاء  ــة، وبن ــة والبحري ــل فــي إطــار شــبكة للمحميــات البري ــواع الموائ تمثيــل أن
القــدرات الداخليــة وقــدرات الشــركاء لتنفيــذ القوانيــن بفاعليــة، وتنفيــذ 
خطــط إدارة المناطــق المحميــة، وتعزيــز البنيــة التحتيــة لدعــم االســتخدامات 
المناســبة فــي المحميــات، ومشــاركة المجتمــع فــي المحافظــة علــى التنــوع 

المحميــة  المناطــق  أن  وبمــا  المحميــة.  المناطــق  خــال  مــن  البيولوجــي 
ليســت النهــج الوحيــد لحمايــة التنــوع البيولوجــي، ســتقوم هيئــة البيئــة - 
أبوظبــي بتوثيــق الموائــل واألنــواع الرئيســية لحمايتهــا ومشــاركة الشــركاء 
فــي التخطيــط المكانــي، كمــا ســتقوم بوضــع خطــط إدارة المحافظــة علــى 

ــج المراقبــة البيئيــة. ــواع الرئيســية بنــاًء علــى نتائ الموائــل واألن

نسبة المناطق المحمية المعلنة

بحري

بحري

المتوقع

حاليًا

بري

بري

هدفنا )2016 - 2020(
زيادة المحميات الطبيعية البرية والبحرية من: 10,45% - 15,43% بري
13,22% - 13,45 بحري  

• بناء إطار تخطيطي وقانوني متين إلنشاء وإدارة شبكات تمثيل المحميات البرية والبحرية
• اإلدارة الفاعلة والمحافظة على المحميات البرية والبحرية

• ضمان التنفيذ الفاعل لخطط المحافظة داخل الموقع
• تعزيز اإلنفاذ واالمتثال القانوني داخل وخارج المحميات البرية والبحرية

• تحقيق مشاركة أفضل للمجتمع في المحميات البرية والبحرية

المخرجات البيئية المرجوة 
• أنواع الموائل ذات األهمية العلمية ممثلة ومدارة بفاعلية في شبكة من المحميات البحرية والبرية

• تزايد وفاعلية إدارة تمثيل األنواع المهددة باالنقراض والنادرة في إطار شبكة من المحميات البحرية والبرية
• اإلدارة الصحيحة علميً والمحافظة على التنوع البيولوجي خارج المحميات
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قيادة جهود الحماية خارج األسر للمحافظة على 
استدامة أعداد األنواع الرئيسية النباتية والحيوانية 

التحدي البيئي
تديــر هيئــة البيئــة - أبوظبــي أكثــر مــن 50,000 حيــوان محلــي وغيــر محلــي 
ــات. ومــن  فــي منشــآت الفايــة ودليجــة باإلضافــة إلــى إدارة العديــد مــن الغاب
أهــم األنــواع المحليــة المهــا العربــي، والغــزال الرملــي، والغــزال الجبلــي. كمــا 
تديــر الهيئــة المهــا االفريقــي )أبــو حــراب(، الظبــي األســود الهنــدي، والغــزال 
ــواع أخــرى. تلعــب  ــى أن ــة إل ــة، باإلضاف ــواع ذات أهميــة دولي الهنــدي، وهــي أن
هيئــة البيئــة - أبوظبــي دورًا أساســيً فــي إعــادة توطيــن المهــا العربــي 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وفــي وادي رم بــاألردن، ومحميــة الكائنــات 
الحيــة والفطريــة بالوســطى فــي ُعمــان. وتعمــل الهيئــة حاليــً لتأســيس 
التنــوع  تحقيــق  لضمــان  حــراب(  )أبــو  األفريقــي  المهــا  مــن  عالمــي  قطيــع 
ــات الحاليــة التــي  ــإدارة العالميــة لهــذا النــوع. ومــن ضمــن التحدي الجينــي ل
تواجــه هيئــة البيئــة - أبوظبــي، األعــداد المتزايــدة للحيوانــات فــي المنشــآت، 
والكثيــر منهــا غيــر مهــدد باالنقــراض. وفــي الوقــت نفســه، بعــض األنــواع 
الرئيســية تعانــي مــن انخفــاض فــي التنــوع الجينــي، وتتطلــب تــزاوج خارجــي 
مــع األنــواع األخــرى. كمــا أن مواقــع المحافظــة علــى األنــواع وتعزيــز الرعايــة 

البيطريــة وفريــق العمــل قيــد التجهيــز، وأقفــاص الحيوانــات جــاري صيانتهــا 
أو اســتبدالها. ورغــم ذلــك، يتطلــب األمــر المزيــد مــن االســتثمارات لتتماشــى 

ــواع.  مــع األهــداف الطموحــة للمحافظــة علــى األن

فيمــا يخــص أنــواع النباتــات، تديــر هيئــة البيئــة - أبوظبــي مشــتل للنباتــات 
ــة  ــم غــرب مدين ــى بعــد 300 كل ــة عل ــة بالمنطقــة الغربي فــي منطقــة بينون
ابوظبــي. يحتضــن هــذا المشــتل حاليــً حوالــي 40 نوعــً مــن النباتــات، 14 
منهــا مهــددة باالنقــراض. ويلعــب هــذا المشــتل دورًا رئيســيً في جمــع البذور 
الطبيعيــة  الموائــل  لتحســين  الشــتوية  للزراعــة  التأهيــل  إعــادة  لمشــاريع 
نوعــً   53 حوالــي  البــذور  جمــع  مشــروع  يغطــي  النباتــي.  الغطــاء  وتعزيــز 
مختلفــً، ســيتم إعــادة زراعــة 12 نوعــً منهــا خــال أشــهر الشــتاء. يشــكل 
برنامــج جمــع البــذور نــواة  لمركــز المصــادر الوراثيــة النباتيــة. ومــن المقــرر أن 
يكــون المقــر الجديــد للمشــروع الــذي ســتديره الهيئــة فــي منطقــة الوثبــة.

يهدف برنامج إعادة توطين المها اإلفريقي )أبو حراب( إلى إعادة توطين المها العربي
إنشاء تعداد مستدام في السنوات الخمس القادمة

اإلمارات
العربية المتحدة

عمان

السعودية

األردن

التوصيف والنطاق 
ســتركز هيئــة البيئــة - أبوظبــي جهودهــا خــال الســنوات الخمــس )2016 
والمعاييــر  البريــة  األنــواع  علــى  المحافظــة  تعزيــز منشــآت  علــى   )2020 -
ــى مراقبــة  ــة ودليجــة، باإلضافــة إل ــة فــي المواقــع الرئيســية مثــل الفاي اإلداري
األمــراض.  لتجنــب  الحيوانــات  بيــن  االزدحــام  وتقليــل  الحيوانــات،  أعــداد 
وبالتــوازي تعمــل الهيئــة علــى زيــادة التنــوع الجينــي لألنــواع ذات األولويــة 
فــي المحافظــة مــن خــال تبــادل وإنشــاء برامــج إكثــار لألنــواع ذات األولويــة 
ــات  ــة بتنفيــذ مشــاريع واتفاقي ــة. ســتقوم الهيئ يتــم إدارتهــا بطريقــة فعال

إعــادة التوطيــن، وتســعى إلــى تحقيــق فــرص جديــدة محليــً وإقليميــً ودوليــً. 
تشــمل اإلنجــازات الكبيــرة التــي تــم تحقيقهــا، واالنتهــاء بنجــاح مــن تأســيس 
منشــأة اإلكثــار ذات المواصفــات العالميــة فــي مركــز دليجــة للمحافظــة علــى 
الــذي  حــراب  أبــو  األفريقــي  المهــا  توطيــن  إعــادة  ومشــروع  البريــة،  الحيــاة 
فــي تشــاد،  الطبيعيــة  أخيــم  فــي محميــة وادي  5 ســنوات  لمــدة  يســتمر 
وإنشــاء أول مركــز للمصــادر الوراثيــة النباتيــة فــي المنطقــة للمحافظــة علــى 

النباتــات المحليــة.

هدفنا )2016 - 2020(
زيادة نسبة األنواع الرئيسية المحافظ عليها في برنامج إعادة التأهيل والتوطين من 25% )2015( إلى %75

• إدارة المنشآت والبرامج خارج الموقع بكفاءة وفاعلية 
• ضمان تنفيذ ناجح لبرامج إعادة توطين وإعادة تأهيل الحياة الفطرية

المخرجات البيئية المرجوة 
• اإلكثار في األسر والمحافظة على صحة وتنوع المخزون الجيني لألنواع الرئيسية 

• مساهمة فاعلة في برامج إعادة توطين وإعادة تأهيل الحياة الفطرية المحلية والدولية 

2.3
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اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك
واالستزراع السمكي

التحدي البيئي
وفقــً للمعاييــر الدوليــة، تتعــرض مصائــد األســماك فــي أبوظبــي لاســتغال 
الجائــر لحوالــي 4 أنــواع رئيســية مــن األســماك، والتــي تشــكل حوالــي %90 
مــن إجمالــي محصــول الصيــد التجــاري. كمــا أن هنــاك أربعــة أنــواع أساســية 
بمعــدل  اســتهاكها  يتــم  والكنعــد  والفــرش،  والشــعري،  الهامــور،  هــي 
)التكاثــري(  اإلنتاجــي  المخــزون  ويبلــغ  المســتدام.  الحــد  أضعــاف  خمســة 
ــه %4  لهــذه األنــواع األربعــة 7% مــن الوفــرة األساســية، والهامــور يبلــغ مخزون
فقــط، بينمــا يبلــغ الحــد الدولــي المســتدام إلدارة مخــزون مصائــد األســماك 

هــو 30%، ويعتبــر كل مــا هــو دون ذلــك معــرض للصيــد الجائــر. يبلــغ معــدل 
ــي 85%، حيــث  ــد األســماك حوال االتســاق مــع التناقــص العالمــي لمــوارد مصائ
تتمثــل الضغــوط علــى مصائــد األســماك فــي أبوظبــي فــي زيــادة الطلــب علــى 
األســماك نتيجــة الزيــادة الســكانية ونشــاط قطــاع الســياحة، وفقــدان أو تدهــور 
المناخــي،  والتغيــر  والتلــوث  الســاحلية  التنميــة  نتيجــة  الرئيســية  الموائــل 
لــغ عنــه، كمــا أن  باإلضافــة إلــى الصيــد غيــر القانونــي وغيــر المنتظــم وغيــر الُمبَّ

زيــادة القــدرة االســتيعابية تعتبــر مــن الضغــوط المؤثــرة.

التوصيف والنطاق 
والدراســات  التقييمــات  فــي  وردت  كمــا  األســماك  لحالــة مصائــد  اســتجابة 
ــة -  ــة البيئ ــد األســماك، والتــي أجرتهــا هيئ ــة الشــاملة لمــوارد مصائ العلمي
أبوظبــي وغيرهــا مــن الجهــات علــى مــدى 15 عامــً وقامــت إمــارة أبوظبــي 
بتطبيــق معاييــر اإلدارة الدوليــة وشــمل ذلــك فــرض بعــض القيــود علــى 
المحميــة  للمناطــق  تمثيــل  شــبكة  وإنشــاء  التجــاري،  الصيــد  تراخيــص 
األســماك  حيــاة  فــي  األساســية  للمراحــل  هامــة  موائــل  ذلــك  )ويشــمل 
والمناطــق التــي يمنــع الصيــد فيهــا(، باإلضافــة إلــى تنظيــم معــدات الصيــد 
بمواصفــات وتصاميــم خاصــة )ُتعتبــر أبوظبــي اإلمــارة الوحيــدة التــي تطلــب 
وضــع مخــارج فــي فخــاخ الصيــد لمنــع صيــد األســماك دون الحجــم المســموح 
بصيــده(، كمــا يحظــر الصيــد أثنــاء مواســم التكاثــر، باإلضافــة إلــى وضــع 
اســتراتيجية تتعلــق بنمــو قطــاع االســتزراع الســمكي، وتحديــد الحــد األدنــى 

أفضــل  لتحقيــق  الحثيــث  الســعي  مــن  وبالرغــم  الرئيســية.  األنــواع  لحجــم 
الممارســات فــي إدارة مصائــد األســماك، إال أنهــا مســتمرة فــي التناقــص، وإدراكً 
لهــذا التحــدي أطلقــت هيئــة البيئــة - ابوظبــي بالتعــاون مــع وزارة التغيــر 
اإلمــارات  المناخــي والبيئــة »برنامــج المصايــد الســمكية المســتدامة لدولــة 
ــى تحقيــق  العربيــة المتحــدة« )2016 - 2018(، وهــي خطــة شــاملة تهــدف إل
اســتدامة بيئيــة، وجــدوى اقتصاديــة ومســؤولية اجتماعيــة لقطــاع الصيــد. 
كمــا ســتتعاون الهيئــة مــع شــركاء اتحادييــن لتعزيــز اإلنفــاذ واالمتثــال ومنــع 
الصيــد غيــر المرخــص. وســتعمل الهيئــة علــى وضــع تشــريعات خاصــة بالصيد 
الترفيهــي، الــذي يدعــم تعافــي مصائــد األســماك، كمــا يعمــل علــى اســتدامة 
ــى التأكــد مــن أن األطــر السياســية  مــوروث الصيــد فــي أبوظبــي. باإلضافــة إل

والتشــريعية تحقــق النمــو المســتدام لصناعــة اســتزراع األحيــاء المائيــة.

هامور

كنعد

فرش

شعري
المخزون اإلنتاجي )التكاثري(

من الوفرة األساسية

أنواع رئيسية
تتعرض لالستغالل الجائر

أضعاف
الحد
المستدام

هدفنا )2016 - 2020(
تعزيز المؤشر المستدام الستغال مصائد األسماك من 12,6% )2013( إلى %20 

• تعزيز آليات التنسيق مع الشركاء الرئيسيين، وضمان تطوير السياسات والخطط الخاصة بمصائد األسماك واستزراع األحياء البحرية
• تعزيز الفهم والمعرفة والتوعية بشأن مصائد األسماك واستزراع األحياء البحرية

• تعزيز األطر التشريعية والتنظيمية لمصائد األسماك واستزراع األحياء البحرية

المخرجات البيئية المرجوة 
• تعافي المخزون اإلنتاجي )التكاثري( ألنواع األسماك المتدهورة إلى عتبات االستدامة

• تعافي إجمالي مصائد األسماك في أبوظبي إلى مستويات االستدامة العالمية
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اإلدارة المستدامة للغابات

التحدي البيئي
ــة وزراعــات  ــات تتمثــل فــي مجموعــات أشــجار الغــاف الطبيعي ــم تعــد الغاب ل
نخيــل التمــر المســتدامة فحســب، بــل امتــد األمــر إلــى مــا هــو أوســع مــن ذلك، 
وبــات مــن الضــروري لتحقيــق االســتدامة فــي مناطــق الغابــات الحاليــة فــي 
أبوظبــي اســتخدام نظــام متميــز للــري االصطناعــي. تعتبــر الميــاه الجوفيــة 
هــي المصــدر الرئيســي لــري الغابــات فــي أبوظبــي، حيــث تســتهلك حوالــي 
)2014(. يســاهم ذلــك فــي ســرعة  الميــاه  214 مليــون متــر مكعــب مــن 

نضــوب مخــزون الميــاه الجوفيــة، ممــا يزيــد مــن تحــدي اإلدارة المســتدامة 
للميــاه. ورغــم ذلــك تشــكل بعــض الغابــات أهميــة كبيــرة، حيــث تعمــل علــى 
حمايــة البنيــة التحتيــة مثــل الطــرق وخطــوط الســكك الحديديــة مــن حركــة 
الرمــال كمــا أنهــا تشــكل موائــل صناعيــة لحوالــي 36,000 حيــوان تقــوم 

ــة - أبوظبــي بإدارتهــم وتغذيتهــم. ــة البيئ هيئ

التوصيف والنطاق 
تتولــى هيئــة البيئــة - أبوظبــي مســؤولية إدارة الغابــات التابعــة لحكومــة 
أبوظبــي، باإلضافــة إلــى بعــض الغابــات الخاصــة مــن خــال عــدد مــن العقــود 
مــع مقــدم الخدمــات ذات الصلــة. يبلــغ إجمالــي عــدد هــذه الغابــات أكثــر 
مــن 400 غابــة وتضــم حوالــي 19 مليــون شــجرة تغطــي مســاحة تقــدر بــــ 
228,000 هكتــار. باإلضافــة إلــى زيــادة التحــدي الخــاص بــاإلدارة المســتدامة 
للميــاه، يتطلــب النطــاق الحالــي للغابــات المزيــد مــن االســتثمارات فــي البنيــة 
التحتيــة مثــل المضخــات، وخزانــات الميــاه ونظــم الــري مــن أجــل اســتخراج 

وتخزيــن وتزويــد األشــجار بالميــاه. ســتركز الهيئــة فــي الســنوات )2016 - 
2020( علــى تنفيــذ برنامــج بحثــي ميدانــي لتقييــم اســتخدام الميــاه وتحقيق 
أقصــى فائــدة منهــا فــي الغابــات، وتحديــد الفوائــد التــي تقدمهــا كل غابــة 
مثــل حمايــة البنيــة التحتيــة مــن الرمــال، وتوفيــر موائــل للحيوانــات، باإلضافــة 
إلــى األنشــطة الترفيهيــة واالقتصاديــة مثــل الحراجــة الزراعيــة. كمــا ســتتعاون 
الهيئــة مــع الشــركاء لتحديــد والموافقــة علــى تحقيــق التــوازن بيــن اســتثمار 

الميــاه ورأس المــال وبيــن الفوائــد التــي تقدمهــا الغابــات. 

تستهلك الغابات حوالي 
214,090,95 متر مكعب

من المياه الجوفية

هدفنا )2016 - 2020(
تقليل كمية المياه المستخدمة في الغابات التي تديرها الهيئة بنسبة 27,42% بحلول عام 2020

• تعزيز سياسة الغابات واألطر التشريعية ذات الصلة من خال المعلومات الموثوقة علميً
• اإلدارة الفاعلة للغابات والمحافظة على أصول الغابات والعمليات

• ضمان االستدامة البيئية لغابات أبوظبي
• استكشاف التنوع في األنشطة الترفيهية واالقتصادية

المخرجات البيئية المرجوة 
• تقليل كمية المياه المستخدمة في الغابات سنويً
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3. توفير معلومات بيئية موثوقة        
وتعزيز المسؤولية المشتركة   

4445



توفير معلومات بيئية علمية موثوقة

الوضع الحالي

الوصف والنطاق 

يتمثــل الــدور األساســي لهيئــة البيئــة - أبوظبــي فــي فهــم ومتابعــة وإصدار 
التقاريــر البيئيــة وتقديــم المشــورة بشــأن حالــة البيئــة. وفــي نطــاق عملهــا 
الــذي يمتــد إلــى كافــة القضايــا البيئيــة، التزمــت هيئــة البيئــة - أبوظبــي 
والنظــم  والمنهجيــات  المعاييــر  دعــم  تضمــن  مشــتركة  قاعــدة  بتوفيــر 
الخاصــة بهــذه المهمــة الحيويــة. تقــوم هيئــة البيئــة - أبوظبــي فــي الوقــت 
الحالــي بدعــم هــذا الــدور مــن خــال وضــع قواعــد بيانــات بيئيــة وفــق أســس 
ومعاييــر، ومجموعــة متنوعــة مــن البوابــات اإللكترونيــة، وأدوات التحليــل 

تســعى الهيئــة إلــى توفيــر معاييــر ووســائل ونظــم داخليــة لجمــع وإدارة 
وتقديــم معلومــات موثوقــة بشــكل دوري بشــأن حالــة البيئــة فــي أبوظبــي، 
القــرارات داخــل الهيئــة وخارجهــا. وخــال الســنوات  اتخــاذ  لتعزيــز عمليــة 
الخمــس )2016 - 2020( ســتركز هيئــة البيئــة - أبوظبــي علــى تحديد وســد 
الفجــوات فــي البيانــات وفــق إطــار الرصــد، وتحســين جــودة البيانــات وانتظــام 
توفيرهــا علــى مســتوى الهيئــة. كمــا ســتقوم بتعزيــز إمكانيــة الوصــول 
للبيانــات. وإصــدار تقاريــر حالــة البيئــة وفــق إطــار التقييــم البيئــي المعــروف 

المرئيــة، وتقاريــر تدعــم نشــر المعلومــات بشــكل دوري. واعتمــدت الهيئــة 
مؤخــرًا إطــار التقييــم البيئــي المعــروف بـــ DPSIR والــذي يتــم مــن خالــه ربــط 
حالــة البيئــة بالعوامــل المؤثــرة علــى البيئــة مــع طــرق االســتجابة. وتقــوم اآلن 
بوضــع إطــار مــن شــأنه توجيــه أنشــطة جمــع البيانــات فــي المســتقبل ويخــدم 
منهجيــة تكامــل المعلومــات البيئيــة األساســية. كمــا وضعــت الهيئــة أجنــدة 
مبدئيــة للدارســات البحثيــة التــي ســتركز عليهــا الهيئــة وشــركاؤها فــي 

دراســاتها المســتقبلية ضمــن المجــاالت البيئيــة ذات األهميــة. 

بـــ DPSIR . كمــا ســتقوم الهيئــة بتنفيــذ إطــار الشــعبة اإلحصائيــة باألمــم 
المتحــدة )UNSD( لتطويــر اإلحصائيــات البيئيــة )FDES(، ونظــام المحاســبة 
المســاهمة  تحقيــق  مــن  الهيئــة  لتمكيــن   )SEEA( االقتصاديــة  البيئيــة 
المناســبة فــي الجهــود المحليــة واإلقليميــة والدوليــة. كمــا ســتقوم الهيئــة 
بإكمــال وبــدء تنفيــذ أجندتهــا البحثيــة، مــع التركيــز علــى بنــاء الشــراكات 

التعاونيــة. 

الهدف )2016 - 2020(
زيادة نسبة التقارير البيئية الصادرة سنويً وفقً لجدول التقارير من 70% )2015( إلى %100

• تعزيز الحصول على البيانات البيئية الدقيقة 
• تقديم معلومات بيئية شاملة في الوقت المناسب لتعزيز صناعة القرار

• تنشيط وحدات/ أجندات البحث واالبتكار البيئي

تعزيز التعليم البيئي والمسؤولية المشتركة

الوضع الحالي

الوصف والنطاق 

تلعــب هيئــة البيئــة - أبوظبــي دورًا أساســيً فــي تعزيــز الوعــي بأهميــة 
حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة، وذلــك مــن خــال برامجهــا التعليميــة. يتميــز 
هــذا الــدور بأهميــة خاصــة فــي أبوظبــي، حيــث يوجــد القليــل مــن الجهــات 
التــي تعمــل فــي مجــال التوعيــة والتعليــم البيئــي. وتنفــذ هيئــة البيئــة - 
أبوظبــي عــددًا مــن البرامــج الناجحــة والحائزة علــى عدة جوائــز عالمية، والتي 

تســعى الهيئــة علــى تشــجيع تبنــي ممارســات مســتدامة بيئيــً، مــن خــال 
مشــاركة طلبــة المــدارس، والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة، باإلضافــة إلــى 
عامــة الجمهــور فــي البرامــج التعليميــة وحمــات التوعيــة البيئيــة، واألدوات 

تســتهدف طلبــة المــدارس، والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة، باإلضافــة إلــى 
عامــة الجمهــور. ويتمثــل أحــد التحديــات المتكــررة، فــي هــذا المجــال، فــي 
تحقيــق التــوازن المناســب بيــن التعليــم العــام والتوعيــة البيئيــة والتنــوع 
البيولوجــي، والتأثيــر إلحــداث تغيــرات محــددة فــي الســلوكيات والقــرارات 

ــة. ــات البيئيــة ذات األولوي التــي تتماشــى مــع التحدي

والمــوارد التعليميــة، مــن أجــل إحــداث تغيــر فــي الســلوك والتأثيــر علــى اتخــاذ 
القــرارات المتعلقــة بالبيئــة والتنــوع البيولوجــي.

زيادة التوعية البيئية للشركاء من 71% )2014( إلى %82

• توعية مجتمعنا بشأن االستدامة البيئية
• العمل مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز وتشجيع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية

• تنظيم أنشطة محددة للتوعية والتعليم البيئي تستهدف األولويات االستراتيجية لهيئة البيئة - أبوظبي

3.13.2

ما نسعى لتحقيقه خال )2016 - 2020(

الهدف )2016 - 2020(

ما نسعى لتحقيقه خال )2016 - 2020(
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4. ضمان تحقيق سياسات وأنظمة بيئية فاعلة
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دعم إطار التخطيط والسياسات البيئية في أبوظبي

الوضع الحالي
بصفتهــا الســلطة الحكوميــة المختصــة بحمايــة البيئــة والمحافظــة علــى 
التنــوع البيولوجــي، تلعــب هيئــة البيئــة - أبوظبــي دورًا أساســيً فــي تقديــم 
مــع  تتســق  التــي  البيئيــة  والخطــط  بالسياســات  يتعلــق  فيمــا  المشــورة 
هــذه االلتزامــات. فــي عــام 2011، قامــت هيئــة البيئــة - أبوظبــي بتطويــر 
الرؤيــة البيئيــة إلمــارة أبوظبــي 2030، والتــي تقــدم تقييمــا أساســيً للقضايــا 
البيئيــة، وتحقــق التكامــل بيــن التوســع االقتصــادي والمحافظــة علــى البيئــة 
واهتمامــات مختلــف القطاعــات ذات الصلــة فــي إمــارة أبوظبــي مــن خــال 

إطــار شــامل للسياســات. ومنــذ عــام 2012، قامــت هيئــة البيئــة - أبوظبــي 
بتطويــر خمــس اســتراتيجيات بيئيــة بالتعــاون مــع جهــات حكوميــة أخــرى 
تعمــل علــى توجيــه خطــط بيئيــة حكوميــة خمســية. تعاونــت هيئــة البيئــة 
- أبوظبــي مــع األمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي خــال عــام 2014 لتحديــد 
تسلســل هــذه الجهــود فــي خطــة إمــارة أبوظبــي. كمــا تعمــل هيئــة البيئــة 
- أبوظبــي علــى تطويــر أجنــدة السياســة البيئيــة، التــي تضــع كل المبــادرات 

القائمــة والمســتقبلية فــي منظــور واحــد.

الوصف والنطاق
تقــود الهيئــة جهــود تطويــر وتنفيــذ واعتمــاد السياســات والخطــط البيئيــة  
ــة البيئيــة إلمــارة أبوظبــي 2030 وأجندتهــا السياســية.  المتوائمــة مــع الرؤي
ــة - أبوظبــي فــي الســنوات )2016-2020( علــى وضــع  ــة البيئ ســتركز هيئ
ــة البيئــة، باإلضافــة إلــى تقديــم الدعــم  ــر الخاصــة بحال أطــر المراقبــة والتقاري
لألمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي بشــأن األداء الحكومــي بمــا يتوافــق مــع 
ــة البيئيــة إلمــارة أبوظبــي، واألجنــدة السياســية واالســتراتيجيات. كمــا  الرؤي

ــادي فــي وضــع السياســات  ــة - أبوظبــي مــن دورهــا الري ــة البيئ ســتعزز هيئ
والمبــادرات البيئيــة المنبثقــة عــن خطــة إمــارة أبوظبــي، وتســعى لضمــان 
اتســاق السياســات والخطــط المقترحــة مــن جهــات أخــرى مــع الرؤيــة البيئيــة، 

واألجنــدة السياســية واالســتراتيجيات.

• المساهمة الفاعلة في تطوير وتنفيذ السياسات والخطط البيئية لكل الجهات الحكومية
• ضمان دمج االعتبارات البيئية مع السياسات والخطط البيئية في الوقت المناسب وبشكل صحيح بين مختلف القطاعات

4.1

هدفنا )2016 - 2020(

ما نسعى لتحقيقه خال )2016 - 2020(

زيادة نسبة الجهات المطبقة للمبادرات البيئة المتضمنة في خطة أبوظبي من 25% إلى %100
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تعزيز اإلطار التنظيمي واالمتثال البيئي 

الوضع الحالي
الســلطة  القانونيــة التــي تتمتــع بهــا هيئــة البيئــة - أبوظبــي تنبثــق مــن 
أكثــر مــن اثنــي عشــر قانونــً اتحاديــً ومحليــً. توفــر هــذه الســلطة مســؤولية 
مباشــرة ومفوضــة للهيئــة بشــأن التشــريعات واالمتثــال وإنفــاذ القوانين في 
العديــد مــن المناطــق البيئيــة. ونتيجــة لهــذا التنــوع فــي االلتزامــات والتطــور 
ــة - أبوظبــي حتــى اآلن، تحــرص  ــة البيئ ــألدوار التشــريعية بهيئ التدريجــي ل

القوانين المحلية واالتحادية

دور هيئة البيئة - أبوظبي
التشريعي والرقابي والتنظيمي

تعزيز التشريعات الجديدة/
المعدلة

مراقبة االمتثال

وتعزيز اإلنفاذ

تحديد
الفجوات

التشريعية

الهيئــة علــى إيجــاد منهجيــة موحــدة فــي تطبيــق جميــع أدوارهــا التشــريعية، 
كمــا تحــرص علــى مراجعــة التشــريعات البيئيــة المقترحــة، وتحديــد ومعالجــة 
منهــا،  القائمــة  وتعديــل  تشــريعات جديــدة  التشــريعية، ووضــع  الفجــوات 

وتعزيــز مراقبــة االمتثــال وقــدرات اإلنفــاذ ودعــم تطويــر المحاكــم البيئيــة.

الوصف والنطاق
تقــوم الهيئــة بإنشــاء وتنفيــذ إطــار قائــم علــى اإلنفــاذ التشــريعي الشــامل 
فــي جميــع االلتزامــات التشــريعية، كمــا تســعى إلــى توفيــر أســاس مشــترك 
لضمــان نهــج شــامل ومســتق لــألدوار التشــريعية للهيئــة، باإلضافــة إلــى 
ممارســة الهيئــة لدورهــا فــي إدارة المــوارد الخطــرة. ســتركز هيئــة البيئــة 
- أبوظبــي خــال الســنوات )2016-2020 ( علــى تأســيس اإلطــار التشــريعي 
الرئيســي ، وتقييــم الممارســات البيئيــة الحاليــة بنــاًء علــى اإلطــار التشــريعي 

الرئيســي  مــن أجــل تحديــد الفجــوات والتناقضــات. كمــا ســتواصل هيئــة 
البيئــة - أبوظبــي دعمهــا لعمليــة اتخــاذ القــرار بنــاًء علــى المعلومــات البيئية، 
وتعزيــز التقنيــات المســتخدمة فــي عمليــات اســتخراج التراخيــص والتصاريــح 
واإلنفــاذ. كمــا ســتعمل الهيئــة علــى بنــاء  القــدرات مــن أجــل اتســاق اإلنفــاذ 

التشــريعي  عبــر االلتزامــات البيئيــة ، ودعــم تطويــر المحاكــم البيئيــة . 

الهدف )2016 - 2020(
تحقيق نسبة زيارات التفتيش البيئي المطلوبة بنسبة %100 

• بناء إطار قانوني وتشريعي فاعل ومتميز للبيئة
• تعزيز التراخيص واالمتثال البيئي

• ضمان اإلدارة الفاعلة للمواد الخطرة

4.2

ما نسعى لتحقيقه خال )2016 - 2020(
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االستعداد واالستجابة الفاعلة للطوارئ
واألزمات البيئية

الوضع الحالي
بصفتهــا الجهــة المســؤولة عــن حمايــة البيئــة، يتضمــن دور هيئــة البيئــة 
- أبوظبــي العمــل مــع الشــركاء االســتراتيجيين )المؤسســات الحكوميــة( 
لتعزيــز الجاهزيــة للحــوادث البيئيــة الطارئــة واالســتجابة لهــا والتعــاون علــى 
للكــوارث. وتعمــل هيئــة  بعــد تعرضهــا  الطبيعيــة  البيئــة  تأهيــل  إعــادة 
البيئــة - أبوظبــي كجهــة رئيســية أو داعمــة إذا اقتضــت الحاجــة خــال حالــة 
الطــوارئ البيئيــة. وفــي الوقــت الحاضــر، طــورت الهيئــة مشــروع خطــة إلدارة 
الطــوارئ واألزمــات البيئيــة خــاص بالهيئــة والــذي مــن المقــرر أن ُيعمــل بــه 
كدليــل إلدارة أي حــوادث بيئيــة بصــرف النظــر عــن حجمهــا أو شــدتها أو 

تأثيرهــا أو تهديداتهــا.

أنشــأت هيئــة البيئــة - أبوظبــي مركــز إدارة الطــوارئ واألزمــات فــي مقرهــا 
بالطــوارئ  فــي تقديــم تدريبــات داخليــة خاصــة  الهيئــة  وبــدأت  الرئيســي. 
البيئيــة لموظفيهــا، وتعاونــت مــع المؤسســات الحكوميــة األخــرى علــى وضــع 
ســيناريوهات محــددة تتعلــق بخطــط االســتجابة علــى مســتوى الحكومــة، 
المســتويات  علــى  واألزمــات  بالطــوارئ  المتعلقــة  التدريبــات  فــي  وشــاركت 
البيئــة -  والدوليــة. كمــا تســتجيب هيئــة  واإلقليميــة  واالتحاديــة  المحليــة 
أبوظبــي بصــورة منتظمــة للحــوادث البيئيــة التــي قــد تشــكل مخاطــر علــى 

البيئــة وتخطــط إلجــراءات الحــد منهــا. 

الوصف والنطاق
تقــوم الهيئــة باالســتجابة المنســقة لحــوادث الطــوارئ البيئيــة، مــن أجــل 
الهيئــة  الهيئــة وســمعتها، وســتركز  وأصــول  والبيئــة  األشــخاص  حمايــة 
المعنيــة  خطتهــا  تعزيــز  علــى   )2020-2016( الخمــس  الســنوات  خــال 
بــإدارة الطــوارئ واألزمــات البيئيــة وبنــاء القــدرات الداخليــة لتنفيــذ ونشــر 
هــذه الخطــة بــكل فاعليــة، كمــا ســتعمل علــى رفــع مســتوى الوعــي بــدور 
الهيئــة فــي االســتجابة واالســتعداد لحــاالت الطــوارئ البيئيــة جنًبــا إلــى جنــب 
مــع المؤسســات الحكوميــة األخــرى، وكذلــك فــي وضــع الخطــط المشــتركة 
عنــد اللــزوم واالســتمرار فــي ممارســة واختبــار دورهــا وإجراءاتهــا المتعلقــة 

بتقديــم تدريبــات حــول الطــوارئ البيئيــة علــى مســتوى اإلمــارة. وستســتمر 
هيئــة البيئــة - أبوظبــي فــي وضــع خطــط اســتجابة محــددة قائمــة علــى 
الصحــي  الصــرف  ميــاه  وتصريــف  النفطــي  التســرب  )مثــل  الســيناريوهات 
وحــوادث الســفن البحريــة( والتــي تنــدرج تحــت هــذه الخطــة اســتنادًا إلــى 
نتائــج تقييــم المخاطــر. وســتقوم أيًضــا بتقييــم المــوارد الازمــة وجوانــب 
الدعــم األخــرى إلدارة كل ســيناريو علــى حــدة بهــدف بنــاء القــدرات الازمــة 

بفعاليــة.  لاســتجابة 

• تعزيز الجاهزية لحاالت الطوارئ والحوادث البيئية التي تؤثر على البيئة والمجتمع
• ضمان االستجابة للطوارئ والحوادث واألزمات البيئية بفعالية وكفاءة 

4.3

مركز إدارة
الطوارئ
واألزمات

الطوارىء
البيئية

الرئيسية
هدفنا )2016 - 2020(
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5. أن تكون الهيئة مؤسسة متميزة ورائدة  
في االستدامة البيئية    
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أن تكون الهيئة جهة عمل جاذبة تدعم تميز وتطور
الموظفين في مكان عمل صحي وآمن 

الوضع الحالي
يعمــل لــدى هيئــة البيئــة - أبوظبــي حاليــً مــا يقــرب مــن 1,100 موظــف 
الهيئــة  وتتمتــع   . اإلماراتييــن  المواطنيــن  مــن   %65 بينهــم  مــن  متميــز 
حــوادث  وقــوع  قلــة  وكذلــك   %3 يبلــغ  منخفــض  وظيفــي  دوران  بمعــدل 
ــى مركــز أبوظبــي  ــة، والتــي تســتدعي إباغهــا إل الصحــة والســامة المهني

المهنيــة.  والصحــة  للســامة 

وتســعى الهيئــة باســتمرار إلــى اســتقطاب مرشــحين متميزيــن وتطويــر 
األفــراد وتعزيــز انتمائهــم للوفــاء باحتياجــات الهيئــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز 

ثقافــة »الســامة أوالً« عبــر جميــع مواقعهــا التشــغيلية. 

1,100 
موظف
متميز

%65 
مواطنين إماراتيين

الوصف والنطاق
وفــي ســبيل رفــع مســتوى رضــا الموظفيــن لديهــا وخفــض معــدل الــدوران 
الوظيفــي، ســتركز هيئــة البيئــة - أبوظبــي خال الســنوات الخمــس )2016-

الكفــاءات  ذوي  مــن  الموظفيــن  جــذب  علــى  قدرتهــا  تعزيــز  علــى   )2020
والمؤهــات العاليــة وتطويرهــم وتنميــة انتمائهــم. ويتضمــن ذلــك تطويــر 

عمليــات التوظيــف، واالســتحقاقات الشــاملة للموظفيــن، وتوفيــر فــرص بنــاء 
القــدرات عبــر جميــع مســتويات الخبــرة، فضــًا عــن التــزام القيــادة باالســتفادة 

التامــة مــن الموظفيــن المتميزيــن واســتمرار تقديرهــم.

• جذب الموظفين ذوي الكفاءة واألداء العاليين وتطويرهم تعزيز انتمائهم 
• تعزيز ثقافة مؤسسية تتسم بالشفافية واالنفتاح

• االرتقاء بمستوى التوطين داخل هيئة البيئة - أبوظبي
• االستمرار بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لموظفي ومتعاقدي وزوار هيئة البيئة - أبوظبي

الهدف )2016 - 2020(
تحقيق معدل دوران وظيفي أقل من %3
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تعزيز الكفاءة المؤسسية وتقديم الخدمات 

الوضع الحالي

الوصف والنطاق

شــهدت هيئــة البيئــة - أبوظبــي تغيــرات تنظيميــة هامــة خــال الســنوات 
األخيــرة شــملت إعــادة الهيكلــة الكاملــة فــي عــام 2012، وإرســاء قــدرات 
جديــدة مــن أجــل االســتجابة للتحديــات البيئيــة علــى نحــو أفضــل، حيــث 
الســنوي  والتخطيــط  االســتراتيجي  للتخطيــط  جديــدة  عمــل  أطــر  تبنــت 
إلدارة  نهجــً  واتخــذت  األداء،  تقاريــر  علــى  كبيــرة  تحســينات  أدخلــت  كمــا 
المشــاريع علــى نطــاق الهيئــة ووضعــت برنامجــً لجوائــز التميــز الداخلــي مــن 

ســتركز هيئــة البيئــة - أبوظبــي خــال الســنوات الخمــس )2020-2016( 
ــز خدماتهــا  ــة تعزي ــر عملياتهــا، ومواصل علــى االســتمرار فــي تنفيــذ وتطوي
الداخليــة مــع التركيــز علــى دعــم تنفيــذ االســتراتيجية. وســتعمل الهيئــة 
علــى تحســين التوافــق بيــن الميزانيــة وخطــة العمل الســنوية وإصــدار تقارير 
األداء االســتراتيجي، وتقييــم المشــروعات. وستســتمر بتنفيــذ برنامــج جائــزة  

أجــل التشــجيع علــى تحســين األداء المســتمر، كمــا وضعــت الهيئــة نظامــً 
لتخطيــط المــوارد المؤسســية فــي عــام 2014، وأدخلــت تحســينات علــى 
ــة  ــة الداخليــة وتواترهــا. ومــن المقــرر أن تســهم مواصل ــر المالي دقــة التقاري
ــز  ــة فــي تعزي ــادرات اإلضافي ــك المب ــادرات األساســية، وكذل تنفيــذ هــذه المب

تميــز الهيئــة. 

)الدانــة( للتميــز الداخلــي فــي ســبيل االرتقــاء بأدائهــا طبقــً لمعايــر  »جائــزة  
أبوظبــي لــألداء الحكومــي المتميــز«، وستســعى إلــى تعزيــز فعاليــة األنظمــة 
المســتوى  علــى  الخدمــات  تقديــم  فــي  واألصــول  والمرافــق  والعمليــات 
الداخلــي بمــا يســهم فــي تحســين األداء وتحقيــق األهــداف االســتراتيجية. 

• تعزيز عمليات التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء وإعداد التقارير وضمان الجودة 
• تعزيز اإلدارة المالية وترشيد النفقات 

• تحسين كفاءة وفعالية تقديم الخدمات الداخلية 
• تقديم خدمات متميزة لعماء الهيئة وشركائها

الهدف )2016 - 2020(
تحقيق 500 درجة أو أكثر في التميز المؤسسي 

أن تكون الهيئة رائدة في مجال االستدامة البيئية

الوضع الحالي
قدمــت هيئــة البيئــة - أبوظبــي تقريرهــا األول لاســتدامة فــي عــام 2007، 
وقــادت منــذ ذلــك الحيــن العديــد مــن المبــادرات المتعلقــة باالســتدامة بمــا 
فــي ذلــك إنشــاء مجموعــة أبوظبــي لاســتدامة )ADSG( فــي عــام 2008 
بهــدف تعزيــز االســتدامة فــي أبوظبــي، والتــي اتســعت منــذ ذلــك الحيــن 

لتضــم 48 مؤسســة كمبــادرة شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وتنفــذ 
الهيئــة العديــد مــن المبــادرات بشــأن األداء البيئــي والمســؤولية االجتماعيــة 

للشــركات علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي.

)ADSG( مجموعة أبوظبي لالستدامة
اتسعت لتضم 48 مؤسسة ضمن أعضائها

الوصف والنطاق
تهــدف هــذه األولويــة الشــاملة إلــى الجمــع بيــن المبــادرات المتعــددة والتــزام 
موظفــي هيئــة البيئــة - أبوظبــي تحــت مظلــة رؤيــة واســتراتيجية مشــتركة 
الهيئــة  االســتدامة. وســتركز  فــي مجــال  الهيئــة  بــأداء  االرتقــاء  أجــل  مــن 
خــال الســنوات الخمــس المقبلــة )2016-2020( علــى توثيــق سياســتها 
واالرتقــاء  المؤسســية،  باالســتدامة  المتعلقــة  الداخليــة  واســتراتيجيتها 
فــي جميــع مرافــق  البيئيــة  البصمــة  مــن حيــث  الداخلــي  األداء  بمســتوى 

الهيئــة ومواقعهــا التشــغيلية مــن خــال تتبــع اســتهاك الميــاه والكهربــاء 
واســتهاك الســيارات للوقــود وكذلــك توليــد النفايــات. وســتقدم الهيئــة 
تقاريــر ســنوية حــول االســتدامة اســتناًدا إلــى المبــادئ التوجيهيــة لمبــادرة 
اإلبــاغ العالميــة الجديــدة )GRI( وســتطبق ممارســات مشــتريات وتكنولوجيــا 
معلومــات مراعيــة للبيئــة وكذلــك تدابيــر أخــرى للحــد مــن بصمتهــا البيئيــة.

• أن تكون الهيئة نموذجً يحتذى به في تحقيق االستدامة المؤسسية
• تعزيز دور الهيئة كسفير محلي وعالمي في مجال تحقيق االستدامة البيئية

تعزيز نسبة التقييم الذاتي لإستدامة إلى %70

5.25.3
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