
 

 

 

  
  

  
  مملكــة البحریــن

  الھیئـة العامـة لحمایـة الثـروة البحریـة
  والبیئـة والحیـاة الفطریـة

  

  
  التقریـر الوطني الرابـع لالتفاقیـة المتعلقـة 

 بالتنـوع البیولوجـي
  
  
  
  
  
  

  
   



 

 

 

 كلمة سمو رئیس الھیئة

جاء لوجي وحمایة الحیاة الفطریة، وان اھتمام مملكة البحرین بالتنوع البی
ا مع الشریعة االسالمیة والمبادئ التي ركزھا االسالم في ا ومتوافقً معتمدً 

وعلى ھذا االساس، توافق الشعب في مملكة . مفھوم التعامل مع الطبیعة
، على حمایة البیئة والحیاة 2001البحرین في میثاق العمل الوطني في فبرایر 

من  11و 9ي المادتین الفطریة في المملكة، وقد دعم ذلك دستور المملكة ف
الباب الثاني والخاص بالمقومات األساسیة للمجتمع واللتان ركزتا على أخذ 
التدرابیر الالزمة لصیانة البیئة والمحافظة على الحیاة الفطریة والثروات 

  .الطبیعیة ومواردھا في المملكة

 ً حفظة هللا ورعاه، دشن  ا للدستور، والرؤیة الثاقبة لجاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفةوتحقیق
، وھي رؤیة تنمویة أعتمدت ثالثة مبادئ، من بینھا 2030جاللتھ رؤیة مملكة البحرین االقتصادیة 

مبدأ األستدامة، واتشرف بأن اقتبس الفقررة التالیة من رؤیة جاللتھ حفظھ هللا تجاه التنمیة المستدامة 
  :المراعیة للبیئة والتراث الثقافي

االقتصادي یجب أال یتحقق على حساب البیئة وسالمة  غیر أن النمو"...
المواطنین على المدى الطویل، مما یستوجب علینا أال ندخر أي جھد في 

  ."سبیل حمایة بیئتنا وتراثنا الثقافي

ا على القرن الجدید، وإنما كان لالھتمام بالبیئة والحیاة الفطریة لم یكن أھتمام مملكة البحرین حصرً 
قد توالت القرارت والتشریعات التي تنظم مسائل التعامل مع البیئة والموارد الحیة، تاریخ عریق، ف

وھي  1976وشكلت المؤسسات المسئولة عن ذلك، فقد تم إنشاء أول محمیة في مملكة البحرین عام 
محمیة العرین التي یمكن أن تعد من أوائل المحمیات في الوطن العربي التي تھتم بالمحافظة على 

  .ة الفطریة وتنمیتھا وخاصة تلك المنتمیة إلى شبھ الجزیرة العربیةالحیا

، 1992كانت مملكة البحرین من اوائل الدول التي وقعت على اتفاقیة التنوع البیولوجي في عام 
، ولم یكن التصدیق على ھذه االتفاقیة نھایة المطاف وإنما  1996أغسطس  30وصادقت علیھا في 

دیدة ومھمة لعمل دؤوب ومجھود تم تلخیصھ في دفتي ھذا التقریر الذي بین اعتبرت بدایة انطالقة ج
كاستجابة لقرار مؤتمر األطراف " التقریر الوطني الرابع لمملكة البحرین"أن ھذا . یدیكم الیوم

)VIII/14 ( الذي یدعو الدول المصادقة على االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي إلى إعداد وتسلیم
  .الوطنیة الرابعة تقاریرھا

ارتأینا واعتزمنا في الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة، أن یتم اعداد ھذا 
ً على أساسین رئیسیین، األول أن تتشكل لجنة وطنیة من جمیع األطراف المعنیة : التقریر بناءا

ا لواقع التنو ً ا حقیق أن یكون : والثاني. ع البیولوجي في البحرینبالموضوع، حتى یأتي التقریر انعكاسً
أفراد اللجنة والممثلین من الجھات من العناصر الوطنیة، وذلك ألسباب عدیدة من أھمھا تدریب ھذه 
الكوادر على العمل في ھذا المجال باإلضافة إلى أن الكوادر الوطنیة تعایشت مع واقع التنوع 



 

 
 

 

یع أن یعبر عن ھذا الواقع، على أن یكون ذلك بكل البیولوجي وتفاعلت معھ، فھي أصدق من یستط
  .شفافیة وموضوعیة

ببساطة شدیدة فإن ھذا التقریر یستعرض حالة واتجاھات التنوع البیولوجي في مملكة البحرین، بكل 
ا على الجھود الحثیثة التي تبذلھا المؤسسات الحكومیة  شفافیة ووضوح، ویسلط الضوء أیضً

لمؤسسات البحثیة واألكادیمیة والجمعیات األھلیة ووسائل اإلعالم ومؤسسات القطاع الخاص وا
والمجلس التشریعي والمجالس البلدیة والمجتمع المحلي واألفراد في مملكة البحرین في سبیل تحقیق 
الغایات النبیلة التفاقیة التنوع البیولوجي والتي تتناغم بدورھا مع مبادئنا في مملكة البحرین وقیم 

  .عربیة واإلسالمیة األصیلةثقافتنا ال

نأمل أن یكون قد وفقنا في التطرق إلى كل الجوانب المتعلقة بالتنوع البیولوجي في البالد، وسنسعى 
ا للمحافظة على التنوع البیولوجي وتنمیة الموارد الحیة واعادة تأھیل الموائل المتضررة  دائمً

شاركة االیجابیة مع المجتمع الدولي في والحرجة في األرض والبحر تنفیذا لدستور المملكة والم
  .قضایا التنوع البیولوجي العالمي

  

  عبد هللا بن حمد آل خلیفة

  الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى

  رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة

  

   



 

 
 

 

  شكـر وتقدیـر

  
البیولوجي بخالص الشكر  بالتنوع المتعلقةقیة لالتفاتتقدم لجنة صیاغة التقریر الوطني الرابع 

والتقدیر إلى سمو الشیخ عبدهللا بن حمد آل خلیفة رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة 
ودعمھ للجھود الرامیة إلى تعزیز الحفاظ على التنوع  السدیدةوالحیاة الفطریة على توجیھاتھ 

   .إنجاز ھذا التقریر البیولوجي في مملكة البحرین وعلى
كما یسرھا أن تعرب عن شكرھا وامتنانھا إلى سعادة الدكتور عادل بن خلیفة الزیاني المدیر 

 .في انجاز ھذا التقریرومساھمتھ المباشرة العام لحمایة البیئة والحیاة الفطریة على اھتمامھ الشخصي 
صیر المدیر العام لحمایة الثروة البحریة القأحمد جاسم  األستاذإلى سعادة ا أیضً والشكر الجزیل مقدم 

التي كانت لھا إسھامات وبالمعلومات المتعلقة بالثروة البحریة  دعمھ الشخصي وتزوید اللجنةعلى 
  .تقریرجلیة في إثراء ال

 تفي توفیر البیانات والمعلومات التي استند ساھمت التيالجھات  دوركذلك اللجنة  وتثمن
وزارة شئون شئون الزراعة بوشئون البلدیات : ، ومن أبرز تلك الجھاتإلعداد ھذا التقریرعلیھا 

، والجھاز المركزي للمعلومات، وشئون الجمارك بوزارة الداخلیة، البلدیات والتخطیط العمراني
جھاز ب واإلدارة العامة للمساحة ،وجامعة البحرین، وإدارة األرصاد الجویة بشئون الطیران المدني

   .العقاريالمساحة والتسجیل 
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في تقدیم  واساھم الذینجمیع األفراد ا تشكر اللجنة أیضً كما 

مھم دور ا حتمً كان لھا  ت التياتوفیر المعلومات أو أي شكل من أشكال المساھمالمشورة الفنیة أو 
 .الذي یحمل بصمة الجمیعھذا التقریر  في إثراء
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 .في االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي لمملكة البحرین

63 
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الجزر المؤلفة لمملكة البحرین والمیاه اإلقلیمیة المحیطة بھا، كما تبدو بعض  )1-1(الشكل 
 .المھمة) الھیرات(ومھاد محار اللؤلؤ ) الفشوت(الشعاب المرجانیة 
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 6 .لجیولوجیة في مملكة البحرینالتضاریس ا )2-1(الشكل 
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من أبرز األنواع الغریبة الغازیة التي  C. splendensالغراب الدوري  )8-1(الشكل 
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سمو الشیخ عبدهللا بن حمد آل خلیفة رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة  )1-2(الشكل 
البحریة والبیئة والحیاة الفطریة یفتتح ممشى دوحة عراد الذي شید بالشراكة 

  .مع المجلس البلدي لمحافظة المحرق

58  



 

 
 

 

 ص عنـوانال رقمال

بحر لقندیل ال) طن متري 1000(التنامي المتذبذب لإلنزال السنوي  )1-3(الشكل 
والقشریات بعد فتح باب التصدیر للرخویات والقشریات التي ال تحظى 

 .بقیمة سوقیة عالیة في األسواق المحلیة

67 

 68 .طریقة صید األسماك الزعنفیة بواسطة الحظرة التقلیدیة )2-3(الشكل 

  69  .صورة جویة للمركز الوطني لالستزراع السمكي  )3-3(الشكل 

ابع للمركز الوطني لالستزراع البحري والذي یعتبر من المراكز المفقس الت )4-3(الشكل 
 .اإلقلیمیة الرائدة في مجال استزراع األسماك الزعنفیة

69 

إطالق إصبعیات سمك الھامور ضمن برنامج اإلكثار في األسر وإعادة  )5-3(الشكل 
اإلطالق الذي ینفذه المركز الوطني لالستزراع البحري إلنعاش المخزون 

 .كي لألنواع التجاریةالسم

70 

 71 .برنامج تشیید الشعاب الصناعیة بواسطة القباب اإلسمنتیة )6-3(الشكل 

إحدى خرائط الحساسیة البحریة التي تم إعدادھا بناء على  المعاییر البیئیة  )7-3(الشكل 
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  . من قبل مختبر زراعة أنسجة النخیل التابع لشئون الزراعة

76  
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i لخالصــة التنفیذیــةا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  
 الخالصــة التنفیذیــة



 

i 
 

  المقدمــة

  ةــالتنفیذی ةـصالالخ

جزیرة  84 الساحل الجنوبي للخلیج العربي وتتألف منعلى منتصف البحرین  مملكةتقع 
میاه إقلیمیة تمتد على مساحة  بھوتحیط  2كم 758مشكلة  أرخبیل تبلغ مساحة الیابسة فیھ حوالي 

ویسود مملكة البحرین المناخ شبھ االستوائي الذي یمتاز بارتفاع درجات  .2كم 7511قدرھا إجمالیة 
  .في ھطول األمطارشدیدة  الحرارة والرطوبة في مقابل ندرة

على الرغم من محدودیة المساحة الجغرافیة لمملكة البحرین والظروف المناخیة القاسیة و
. السائدة فیھا، إال أنھا تضم مظاھر مھمة من التنوع البیولوجي یتصف بعضھا بأھمیة إقلیمیة وعالمیة

یة الرامیة إلى الحفاظ على التنوع ا منھا للجھود الدولا منھا للحفاظ على تلك المظاھر ودعمً وسعیً 
م على االتفاقیة 1996البیولوجي وتشجیع استخدامھ المستدام، فقد صادقت مملكة البحرین في عام 

ویشكل إعداد التقریر الوطني الرابع أحد االلتزامات تجاه االتفاقیة . المتعلقة بالتنوع البیولوجي
حالة واتجاھات التنوع البیولوجي في مملكة البحرین فیھ یستعرض الذي المتعلقة بالتنوع البیولوجي و
التقریر ھذا ویتألف  .االتفاقیة والبرامج المنبثقة عنھاأحكام  لتنفیذ حكومةوالجھود الحثیثة التي تبذلھا ال

ویمكن إیجاز المخرجات الرئیسیة للتقریر فصول رئیسیة باإلضافة إلى ثالثة مالحق،  ةمن أربع
  :كالتالي

  
 اـرض لھـي یتعـدات التـھ والتھدیـي واتجاھاتـوع البیولوجـالتنة ـحال  . 1

تتعرض عناصر التنوع البیولوجي في مملكة البحرین إلى ضغوطات ناشئة عن الزحف 
العمراني واستنزاف المیاه الجوفیة والتلوث البیئي واألنواع الغریبة الغازیة والتخییم والتنزه وتغیر 

ھ باإلضافة إلى العامل وتشیر مخرجات التقریر إلى أن. لوحة میاه البحرالمناخ باإلضافة إلى ارتفاع م
المحرك األساسي للضغوطات المؤثرة على عناصر التنوع البیولوجي في مملكة  االقتصادي الذي یعد

أن لتزاید عدد السكان المترافق مع توافد العمالة الوافدة وتنامي النمط االستھالكي دور إال البحرین، 
  .تلك الضغوطات مفاقمةفي  مھم

تفاوت حالة واتجاھات التنوع البیولوجي في مملكة البحرین على المستویات الثالث وت
فعلى مستوى البیئات، لم تشھد حالة البیئة . الرئیسیة، وھي البیئات واألنواع والجینات الوراثیة

ا – أغلب الجزر الیابسة علىتسود  التي –الصحراویة  ا في حی تدھورً ً بعض  تراجعت حالةن ملحوظ
نتیجة للزحف العمراني واستنزاف الصرف الزراعي ومستنقعات القصب  المناطق الزراعیة وقنوات

وعلى الرغم من الجھود المبذولة لتعزیز اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة الجوفیة، إال . المیاه الجوفیة
وبالمثل، . منذ منتصف القرن الماضي تأنھ لم یطرأ تحسن على بیئة عیون المیاه العذبة التي نضب

قد تسبب في فأشد الضغوطات الواقعة على البیئات الساحلیة والبحریة من یعتبر الزحف العمراني 
ومھاد الحشائش  المسطحات الطینیة، والشواطئ الصخریة والمستنقعات الملحیةتقلص مساحة 

م 1996اب المرجانیة في عام تعرضت الشع انب آخر،جومن . ومھاد الطحالب البحریة البحریة
م إلى موجات حرارة عالیة أدت إلى ابیضاض معظم المرجان الحي المتواجد في الشعاب 1998و

وتشیر بعض المسوحات المحدودة التي أجریت . حتى اآلن جلیةالضحلة وما زالت آثار تلك الظاھرة 
شھدت في المقابل وإلى عدم رصد تدھور ملحوظ في حالة مھاد محار اللؤلؤ  2009في عام 

  . الشواطئ الصخریة والرملیة والجزر المشیدة تمدد في مساحتھا الجغرافیة بسبب عملیات الردم
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ا 1301 عنما ال یقل تم التعرف على أما على مستوى األنواع، فقد  من الكائنات الحیة  نوعً
حلیین إلى تزاید وتشیر آراء الخبراء الم. إلى مختلف المجموعات التصنیفیة الرئیسیة ةتمیالمن

الضغوط على الطحالب المدجزریة وتراجع محتمل في عدد أنواع ونطاق انتشار النباتات البریة 
نتیجة للزحف العمراني واستنزاف المیاه الجوفیة في حین سجل ازدیاد ملحوظ في أنواع الوعائیة 

التوازن الطبیعي الل في ا إلى اختوأشار التقریر أیضً . المحاصیل الزراعیة ونباتات الزینة الدخیلة
القاعیة في المناطق المدجزریة نتیجة للتصریف الصناعي وأنشطة  الحیوانات الالفقاریةمجتمع ل

والذي یبین تنامي ضغوطات  للربیانفي اإلنزال السنوي متذبذب تزاید مضطرد  سجلالردم، كما 
العوامل الرئیسیة التي تھدد ویعتبر الصید الجانبي من كما . الصید على ھذا النوع التجاري الھام

بواسطة شباك  الربیانأنواع الالفقاریات البحریة حیث تترواح نسبة الصید الجانبي المترافق مع صید 
وبالمثل، تتعرض أنواع األسماك إلى ضغوطات متزایدة نتیجة للزحف %. 80- 40الجر القاعي 

إنخفاض ملحوظ في حجم اإلنزال العمراني والصید الجائر والصید الجانبي األمر الذي أدى إلى 
  . السنوي لبعض األنواع التجاریة من األسماك الزعنفیة

 Pufu arabicusیرجح أن حالة واتجاه كل من الضفدع فإنھ نتیجة لتقلص بیئاتھا الطبیعیة، و
. حرجة Clemmys (Mauremys) caspica) القزویني الغیلم(وسلحفاة المیاه العذبة القزوینیة 

حالة نفوق  122حوالي زالت السالحف البحریة تتعرض لتھدیدات مستمرة حیث سجلت  وبالمثل، ما
وقد أوعزت ھذه الحاالت لعدة عوامل  م2008م إلى 2007للسالحف البحریة خالل الفترة من 

  . محتملة من أبرزھا صید الربیان بواسطة شباك الجر القاعي
یور البحریة على جزر حوار تتصف مستعمرات تكاثر بعض أنواع الطومن ناحیة أخرى 

ا للحمایة الكاملة التي نظرً زالت ھذه المستعمرات في حالة جیدة  بأھمیة إقلیمیة وعالمیة بارزة، وما
 Phalacrocoraxتعتبر مستعمرة غراب البحر السوقطري فعلى سبیل المثال، . تنعم بھا تلك الجزر

nigrogularis – أكبر مستعمرتین لتكاثر ھذا الطائر في  إحدى – طائر 200000تقدر بحوالي  التي
رصد ازدیاد مضطرد في حجم مستعمرات تكاثر الطیور البحریة على جزر الجارم على كما . العالم

آراء خبراء الطیور المحلیین إلى تناقص محتمل في في المقابل فإن و. الرغم من أنھا جزر مشیدة
  . ة نتیجة لتقلص بیئاتھاعدد أنواع ووفرة الطیور الساحلیة واألرضیة المھاجر

من غزال الریم   لكلفي األسر إلكثار لأما بالنسبة للثدییات، فیتم تنفیذ برامج مستمرة 
Gazella subgutturosa marica   والمھا العربيOryx leucoryx  وتحظى قطعانھا الطلیقة على
ا وافرة من قطیع  تحتضن المیاه البحرینیة ومن جانب آخر. بعض الجزر النائیة بحمایة كاملة ً أعداد

أكبر قطیع في العالم من بعد ثاني المتواجد في الخلیج العربي والذي یعد  Dugong dugon بقر البحر
إلى أن عدد بقر البحر في المیاه  2006نتائج المسح الجوي الذي أجري في عام  وأوضحت. أسترالیا

نسبي في حجم جماعة بقر البحر منذ حیوان، وھو ما یشیر إلى ثبات  1164البحرینیة یبلغ حوالي 
خالل ھذا المسح ولم  Sousa chinensis أحدب الظھرالدولفین وبالمقابل، لم یتم رصد . م1986العام 

  .تتضح أسباب ذلك حتى اآلن
وعدم  وقد حد عدم توافر قائمة رسمیة باألنواع المھددة باإلنقراض على المستوى الوطني

حجم جماعات األنواع من القدرة على تقییم مدى تعرض األنواع كفایة المعلومات المتوافرة عن 
وفي ظل غیاب تلك القائمة، فقد استعرض . طر االنقراض على المستوى الوطنياالمختلفة لمخ

  . التقریر قائمة مختارة من األنواع التي یرجح أنھا معرضة لضغوطات قد تھدد استدامتھا
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إلى تحسن متواصل في حالة  رت مخرجات التقریرأما على مستوى الجینات الوراثیة فقد أشا
 نتیجة – من بینھا سالالت مستوطنة في البحرین والتي –واتجاھات سالالت الخیل العربیة األصیلة 

صنف من نخیل التمر  100كما یتواجد في البحرین أكثر من . للعنایة الفائقة التي تحظى بھا
Phoenix dactylifera لبعض الضغوطات المترتبة على تدھور بعض  والتي یحتمل أنھا تتعرض

المناطق الزراعیة على الخط الساحلي الشمالي واستنزاف المیاه الجوفیة وانتشار الحشرات الدخیلة 
  .Rhynchophorus ferrugineus الغازیة مثل سوسة النخیل الحمراء

  
 نـوع البیولوجـياإلنجـازات فـي تحقیـق أحكـام ومتطلبـات اإلتفاقیـة المتعلقـة بالت  .2

صغر مساحة مملكة البحرین ومحدودیة الموارد البشریة والمالیة والفنیة من رغم على ال
بذلت العدید من الجھود التي تصب في تنفیذ اإلتفاقیة المتعلقة بالتنوع  أن البحرینالمتاحة، إال 

  :المحاور التالیةالبیولوجي والبرامج المنبثقة عنھا، وقد حققت البحرین تقدم ملموس في بلوغ 
  

 التقدم المحرز في تنفیذ االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  1.2

المسودة النھائیة لالستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي تم االنتھاء من إعداد 
تفاقیة المتعلقة بالتنوع أثناء إعداد ھذه الوثیقة ربطھا بأحكام االأخذ في اعتبار وقد  م،2008في ینایر 

. قرارات مؤتمر األطراف الثامنباإلضافة ل م2010البیولوجي، وبھدف التنوع البیولوجي لعام 
  :كالتالي رئیسیة برامج 6وتتألف ھذه الوثیقة من 

 تفعیل إطار مؤسسي إلدارة التنوع البیولوجي في البحرین.  
 یولوجيتعزیز مشاركة الرأي العام في الحفاظ على التنوع الب.  
 تبني تقویم األثر البیئي االستراتیجي كأداة تخطیطیة فاعلة للحفاظ على التنوع البیولوجي.  
  جزر حوار وجزیرة مشتان (تعزیز تدابیر الحمایة واإلدارة البیئیة في المناطق المحمیة المعلنة

  ).القرم بخلیج توبلي ومستنقع
 إنشاء وتفعیل صندوق البیئة.  
 لبیئيمبدأ التعویض ا إنفاذ.  

الجھود التي بذلت لتنفیذ االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة  وقد استعرض التقریر العدید من
  :، والتي من أبرزھاللتنوع البیولوجي

  لتشكیل اللجنة الوطنیة التوجیھیة للتنوع البیولوجي تشریع قانونياالنتھاء من صیاغة مسودة 
 .مل الوطنیة للتنوع البیولوجيوالتي ستشرف على تنفیذ االستراتیجیة وخطة الع

  كأعضاء المجلس التشریعي، والمجالس البلدیة، (التوسع في إشراك ممثلي المجتمع المدني
مثل االستراتیجیة (في إعداد السیاسات الوطنیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ) والجمعیات األھلیة

مثل محمیة دوحة (طق المحمیة ، وإعالن وإدارة المنا)وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
، وتقویم األثر البیئي للمشروعات ذات اآلثار المحتملة على التنوع )عراد ومحمیة خلیج توبلي

 .البیولوجي
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  تقویم األثر البیئي االستراتیجي"توظیف خالل اعداد االستراتیجیة الوطنیة للصرف الصحي تم "
قطاع الصرف لتوسعات المستقبلیة في ل كأداة تخطیطیة للحد من األضرار البیئیة المتوقعة

 .الصحي على التنوع البیولوجي

  تم تبني عدد من التدابیر لتعزیز اإلدارة البیئیة في محمیة جزر حوار والتي من بینھا تشدید
الضوابط الرقابیة على أنشطة الصید، وإجراء المسوحات اإلیكولوجیة، ووضع ضوابط صارمة 

 .ك الجزرعلى األنشطة السیاحیة على تل

  أطلقت عدد من المبادرات ونفذت برامج وأنشطة للنھوض بالوضع البیئي في محمیة خلیج
جة میاه الصرف لتوبلي، والتي من أبرزھا مواصلة تنفیذ مشروع توسعة محطة توبلي لمعا

عالجة الغراض زراعیة، وإجراء دراسة تقویم أثر بیئي مالصحي وإعادة استخدام المیاه ال
، والبدء في تنفیذ مشروع توسعة قناة المتراكمة حول مصب محطة توبليویة للرواسب العض

المعامیر، وتشیید مشتل الستزراع نبات القرم، ورصد جودة المیاه في الخلیج بصورة دوریة، 
 ألغراض – رأس سندمستنقع القرم بوجھ الخصوص  وعلى –وإعداد مخطط الستثمار الخلیج 

  .ترفیھیة وتعلیمیة

  آلیة جمع التبرعات والتعویضات  تأطر –الجدید  –قانونیة في مسودة قانون البیئة أدرجت مواد
بیئیة من بینھا المشاریع ا لتوجیھھا لتنفیذ مشاریع تمھیدً  المالیة إلیداعھا في صندوق البیئة

 .لتنوع البیولوجيالموجھة ل

 لساحلیة والبحریةمسودة مشروع یتضمن آلیة مقترحة الحتساب قیمة مالیة للموائل ا تم إعداد  
 .باإلسترشاد بخرائط حساسیة بیئیة أعدت باإلستناد على معاییر بیئیة واقتصادیة

  ا مباشرة بالتنوع البیولوجي ً تم تبني مبدأ التعویض البیئي للمشاریع التنمویة التي تلحق أضرار
ارد من خالل تعزیز الشراكة مع القطاع الخاص حیث ساھم بعض المستثمرین في توفیر المو

المالیة الالزمة لدعم المسوحات اإلیكولوجیة، وتشیید الشعاب االصطناعیة، واستزراع نبات 
  .القرم، وإنشاء الشواطئ الرملیة والصخریة

 
  إدماج اعتبارات التنوع البیولوجي في القطاعات أو فیما بین القطاعات  2.2

بیولوجي في االستراتیجیات تم اإلستناد على عدة أدوات وآلیات إلدماج اعتبارات التنوع ال
التشریعات القانونیة، والتخطیط البیئي : والخطط والبرامج واألنشطة القطاعیة، والتي من أبرزھا

االستراتیجي، وتقویم األثر البیئي االستراتیجي، وتقویم األثر البیئي، واللجان الوطنیة، ومذكرات 
أدناه أمثلة توضح التقدم ) 1-خ(ستعرض الجدول وی. التفاھم الثنائیة مع القطاعات الوطنیة ذات الصلة

  . الملموس في تحقیق ھذه الغایة
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  وع البیولوجي في القطاعات األخرىأمثلة مختارة توضح إدماج اعتبارات التن  ):1- خ(جدول 
  

  أبــرز الجھــود  القطـاع  م

  اري الصید التجحظر و المستدامةحظر استخدام أدوات الصید غیر    الصید البحري 1
 حظر صید السالحف والدالفین وبقر البحر  
   الربیانفرض حظر موسمي على صید  
  البیئة  إلىتنفیذ برنامج مستمر الطالق اصبعیات األسماك المستزرعة

  إنعاش المخزون السمكيبھدف  البحریة
  إنشاء الشعاب الصناعیة  

، ومكافحة إدماج متطلبات حمایة الموارد الوراثیة لألغذیة الزراعیة   يالزراع 2
اآلفات الدخیلة، ومكافحة التصحر، والتوسع في إنتاج وزراعة نخیل 

 ي االستراتیجیة الزراعیة الوطنیةالتمر ف
  المیاه المعالجة في ري المزروعاتالتوسع في استخدام 
  مشروع حصر أنواع الحشرات والعناكب والحلم العنكبوتي في "تنفیذ

 "مزارع النخیل
  نیات الحدیثة في زراعة أنسجة النخیلاستخدام التقالتوسع في 
 مجمعات وراثیة ألصناف النخیل والفاكھة والمحاصیل المحلیة إنشاء  

إلدراج اعتبارات التنوع  توظیف التخطیط البیئي االستراتیجي   العمراني 3
 2030 المخطط الھیكلي العمراني فيالبیولوجي 

  البیئيتخضع المشاریع العمرانیة المقترحة آللیة تقویم األثر 
 تنفیذ برامج للتعویض البیئي لبعض مشاریع الردم والتجریف  

 تخضع المشاریع الصناعیة المقترحة آللیة تقویم األثر البیئي   الصناعي 4
  المراقبة الدوریة لجودة المیاه العادمة المصرفة من المصانع وكذلك

 المیاه المحیطة بمصاب المصانع 
 توقف جمیع مھدت لل الرمال توظیف تقنیة إلعادة استخدام میاه غسی

 معامل غسل الرمال عن تصریف المیاه العادمة إلى البیئة البحریة
 اعتبارات  ذو موقع"كـ ) بابكو(داخل شركة نفط البحرین  إعالن موقع

  "بیئیة خاصة

التصاریح تخضع اإلرسالیات الواردة إلى التفتیش للتحقق من سالمة    التجاري 5
 منشأالصادرة من بلد ال والوثائق

 إنفاذ إشتراطات الحجر الزراعي والحیواني في المنافذ 
  ةالمھددوالحیوانات النادرة  مختارة من اإلتجار في أنواعحظر  

  
ومن جانب آخر، فقد وقعت مملكة البحرین مذكرات تفاھم ثنائیة مع عدد من الدول كما 

إدراج اعتبارات التنوع  وقد تم. انضمت وصادقت على العدید من االتفاقیات االقلیمیة والدولیة
البیولوجي في الخطط والبرامج التي أعدت لتنفیذ تلك االتفاقیات، والتي من أبرزھا اتفاقیة األمم 
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المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغیر المناخ، واتفاقیة حمایة التراث 
لكة البحرین مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة عالوة على ذلك، تتعاون مم. العالمي الثقافي والطبیعي

في میدان الحفاظ على التنوع البیولوجي والتي من بینھا األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج 
، وجامعة الدول العربیة، وبرنامج األمم )روبمي(العربیة، والمنظمة اإلقلیمیة لحمایة البیئة البحریة 

  .إلقلیمي لغرب آسیاا المكتب – المتحدة للبیئة
  

م وتنفیذ الخطة اإلستراتیجیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع 2010التقدم نحو بلوغ ھدف عام   3.2
 البیولوجي

 م مسوحات بیئیة واسعة دعمت بتقنیة اإلستشعار عن بعد لتحدید 2006م و2005في عام  نفذت
 .للحمایةا والتي رشحت بیئیً البحریة واألرضیة الحساسة  المناطق

  تنفیذ برامج مستمرة لإلكثار في األسر لعدد من األنواع البریة المھددة أو النادرة في شبھ
وزواحف المیاه الداخلیة، والبرمائیات، ، األرضیةحف النباتات والزواة العربیة مثل الجزیر

 .األرضیةوالبحریة، والثدییات  ةاألرضیوالطیور 

 صیلة، والحفاظ على سجل موثق بأنسابھاتحلیل البصمة الوراثیة للجیاد العربیة األ. 

 وأشجار الفاكھة والمحاصیل  صناف نخیل التمرألم مجمع وراثي 2010في العام  افتتح
 .الزراعیة

 ا أنھا  إال –حتى اآلن  – اتفاقیة سایتسا في ن البحرین لیست طرفً من أرغم على ال ً تبذل جھود
رة الدولیة على التنوع الحد من آثار التجابھدف ھذه االتفاقیة طوعیة لتنفیذ العدید من أحكام 

 .البیولوجي

 لمكافحة كل من الغراب الدوري ةبرنامج مستمر نفذت  Corvus splendens  وشجرة
 .R. ferrugineusوسوسة النخیل الحمراء  Conocarpus erectus  الكونوكربس

  یة، كما تنفذ البحرین تبني مشروع لتقویم جدوى االنضمام لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائ
ا الضوابط المقرة من قبل مجلس التعاون الخلیجي بشأن تداول الكائنات الحیة المحورة حالیً 

 .وراثیًا والتي تتماشى مع أحكام بروتوكول قرطاجنة

  تنظیم مھرجانات شعبیة إلحیاء التراث الثقافي المتالزم مع صناعة غوص اللؤلؤ وتنظیم
یة الدوریة وتوفیر الدعم المالي والحوافز المالیة لدعم الحرف الیدویة المعارض الوطنیة واالقلیم
 .المرتبطة بمنتجات النخلة

 ورش العمل التدریبیة للنھوض بالقدرات الفنیة المتعلقة بالتنوع وتنظیم المعارض والندوات و
 .البیولوجي لإلعالمیین والجمعیات األھلیة وطلبة المدارس

 

 لوغ أھداف اإلستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات التقدم المحرز نحو ب  4.2

  المسوحات  علىإعداد قائمة بأنواع النباتات البریة التي تنمو في مملكة البحرین باإلستناد
 .اإلیكولوجیة
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  المقدمــة

  ا علمیة متخصصة إلستكشاف اإلمكانیات الطبیة ألنواع النباتات ً في النامیة إجراء بحوث
 .البحرین

 واع مختارة من النباتات البریة في محمیة العرین وإطالق حمالت لتشجیع إنشاء حدیقة نباتیة ألن
 .زراعة أنواع النباتات المحلیة في الحدائق المدرسیة

 عالیة األعالف أصناف  زراعة المزارعین على لتشجیع" برنامج زراعة األعالف البدیلة" تنفیذ
 .التي ال تستھلك كمیات كبیرة من میاه الريالجودة و

 لدعم المالي والفني المستمر للمزارعین لحثھم على االستمرار في ھذه المھنة وتنظیم توفیر ا
 .دورات تدریبیة وأنشطة توعویة لتعزیز قدرات المزارعین المحلیین

  

 برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة تنفیذالتقدم المحرز نحو   5.2

  خلیج (خمس محمیات بحریة محمیات طبیعیة بصورة رسمیة، من بینھا  6أعلنت حتى اآلن
ومحمیة بریة واحدة ) توبلي، وجزر حوار، وجزیرة مشتان، وھیر بولثامة، ودوحة عراد

 ).نزه العرینتمحمیة وم(

 اعتبارات بیئیة خاصة كموقع ذو"داخل شركة نفط البحرین  إعالن موقع". 

  لؤلؤ كمنطقة ال محارلیتم تنفیذ مشروع یھدف إلى إعالن منطقة بحریة واسعة تشمل ثالث مھاد
 .محمیة ذات أھمیة تراثیة عالمیة

 توفیر  السیاحیة التي ستساھم فيمرافق وتزویده بالممشى للزوار حول محمیة دوحة عراد  تشیید
 .المحمیةھذه دارة سیتم توجیھھا إلالموارد المالیة التي 

 لة الرتفاع سطح علمیة تستند على السیناریوھات المستقبلیة لتوقع اآلثار المحتم دراسات ىتجر
 .البحر المترافق مع ظاھرة تغیر المناخ على المناطق المحمیة

  

المعوقـات التـي تـم مواجھتھـا أثناء تنفیذ أحكـام ومتطلبـات اإلتفاقیـة المتعلقـة بالتنـوع   .3
 البیولوجـي

ع البیولوجي ذ االتفاقیة المتعلقة بالتنویالذي حققتھ مملكة البحرین في تنفالتقدم من رغم على ال
  :من أبرزھا كانوالتي  بعض العوائق أثناء عملیة التنفیذا واجھت ، إال أنھھانوالبرامج المنبثقة ع

  بصورة الستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي المسودة النھائیة لعدم إقرار
  .رسمیة حتى اآلن

 مع البیولوجي في الوقت الراھنتنوع المخصصة لقطاع ال الموارد البشریة والمالیة محدودیة ،
في الخطة  االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجياإلشارة إلى أنھ تم إدراج برامج 

وھو ما سیساھم في توفیر الموارد " م2030رؤیة البحرین االقتصادیة "الوطنیة المقترحة لتنفیذ 
  .م2011بدءً من العام  تنوع البیولوجياالستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للالمطلوبة لتنفیذ 
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 القطاعات  على الرغم من الجھود الحثیثة التي تبذل الدماج اعتبارات التنوع البیولوجي في
زال یمثل  ما – وجھ الخصوص القطاع العمراني وعلى –خرى، إال أن بعض القطاعات األ

حة البحرین التي ال تستطیع ا لسیادة الدافع االقتصادي ولصغر مساتحدي للتنوع البیولوجي نظرً 
 .ااستیعاب النھضة العمرانیة المضطردة التي تشھدھا المملكة حالیً 

 عدم توافر تشریع قانوني یلزم جمیع القطاعات ذات العالقة بإجراء تقویم أثر بیئي استراتیجي. 

 التنوع للمشاریع ذات اآلثار المحتملة على  عدم توافر تشریع قانوني یأطر آلیة التعویض البیئي
 .البیولوجي

  عدم توافر تشریعات وطنیة كافیة لحمایة المعارف واإلبتكارات التقلیدیة المتعلقة بالتنوع
 .البیولوجي

  ،عدم توافر قوائم رسمیة باألنواع المھددة باالنقراض، واألنواع النادرة، واألنواع المستوطنة
 .واألنواع الغریبة الغازیة

 نواع الغریبة الغازیة والتي قد تشمل تدابیر المنع والرصد عدم توافر خطة شاملة إلدارة األ
 .والمكافحة واإلجتثاث وإعادة التأھیل

  عدم توافر خطة إدارة بیئیة لبعض المناطق المحمیة المعلنة تأطر تدابیر اإلدارة البیئیة في تلك
  .المناطق

  

 يفـي میـدان التنـوع البیولوجـ المستقبلیـةالوطنیـة األولویـات   .4

الدروس المستفادة  البند بعض األولویات الوطنیة التي تم استنتاجھا من خاللیستعرض ھذا 
  :إعداد التقریر الوطني الرابع خالل تمت مالحظتھا، والتي یذ االتفاقیة على المستوى الوطنيمن تنف

 تعزیز الموارد البشریة والمالیة والفنیة المتاحة للتنوع البیولوجي. 

  م البیئينھج النظا"تبنيEcosystem Approach   " وتنفیذ برامج تبرز األھمیة االقتصادیة
للتنوع البیولوجي، وذلك بھدف الحد من الباعث االقتصادي للتھدیدات المؤثرة على عناصر 

 ).وخاصة الزحف العمراني والصید البحري(التنوع البیولوجي 

  وربط السیاسات لتنوع البیولوجي في المشاریع الموجھة للحفاظ على اإدراج البعد اإلنساني
 . واألنشطة المتعلقة بالتنوع البیولوجي باحتیاجات السكان المحلیین

  تكامل ضرورة التوسع في إقرار المناطق المحمیة والنھوض باإلدارة البیئیة فیھا مع مراعاة
 . المناطق المحمیة الوطنیة منظومة

 جھ الخصوص تلك المتعلقة بالتصنیف،وعلى و بناء القدرات الوطنیة في مجال التنوع البیولوجي 
یم یالتكنولوجیا األحیائیة، وتقنقل واستخدام األنواع الغریبة الغازیة، وو األنواع الغریبةإدارة و

 .، والوصول للموارد الجینیةالبیئیةالقیمة االقتصادیة للنظم 

 على القطاعات األخرى التخطیط البیئي االستراتیجي وتقویم األثر البیئي االستراتیجي  تعمیم
  .مراحل التخطیط األولى للمشاریع التنمویة خاللالتنوع البیولوجي إعتبارات  إدماجلتشجیع 
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  المقدمــة

  جمیع لتنوع البیولوجي في البحرین تساعد على أرشفة خاصة باإنشاء قاعدة بیانات مركزیة
 . بصورة منظمةالمتوافرة البیانات 

 یم التقدم یتقلتسھیل لتنوع البیولوجي في البحرین قائمة رسمیة بالمؤشرات الوطنیة ل إقرار
 .المحرز لتحقیق الغایات واألھداف الوطنیة والعالمیة

  آلیة واضحة للتعویض البیئي لألضرار الناشئة عن المشاریع تفعیل صندوق البیئة ووضع
األبعاد على أن تكون تلك اآللیة قائمة على أساس علمي وتأخذ بعین اإلعتبار  التنمویة المختلفة

 .االقتصادیة واالجتماعیة

 ستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي تحدیث اال ً  :التالیةا باالعتبار المحاور أخذ

  أن تدرج في الوثیقة المحدثة متطلبات تنفیذ جمیع االتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي
 .صادقت علیھا مملكة البحرین انضمت إلیھا أوالتي 

 ستراتیجیة المحدثة مع االستراتیجیات والخطط القطاعیة األخرى بصورة أكثر تم ربط االأن ی
 .فاعلیة

  والتنوع الجیني، التنوع البیولوجي الزراعي: التالیة القضایاأن تشمل الوثیقة المحدثة ،
ع باألنواالخاصة وطنیة القوائم والوبرامج التحدید والرصد، وإدارة األنواع الغریبة الغازیة، 

المھددة باإلنقراض واألنواع النادرة واألنواع المستوطنة واألنواع ذات األھمیة الثقافیة 
، وغیر المباشرة للبیئات الطبیعیة القیمة االقتصادیة المباشرةتحدید واالقتصادیة العالیة، و

ئیة والوصول للموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عنھا، واإلدارة البی
لیة في الكائنات الحیة ومشتقاتھا، ونقل للكائنات الحیة المحورة وراثیًا، والتجارة المحلیة والدو

  .التكنولوجیا الحدیثة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  

  



i الخالصــة التنفیذیــة 
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  المقدمــة

  ةــمقدمال

ُطلقت  ود وفي ریالذي عقد قمة األرض مؤتمر االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي خالل  أ
مساھمة و. م1993دیسمبر  29م ودخلت حیز النفاذ بتاریخ 1992یونیو  5جانیرو بالبرازیل بتاریخ 

على وقعت مملكة البحرین قد منھا في دعم الجھود الدولیة الرامیة للحفاظ على التنوع البیولوجي، ف
رسمیة بتاریخ  م، وصادقت علیھا بصورة1992 یونیو 9المتعلقة بالتنوع البیولوجي بتاریخ االتفاقیة 

  . م1996أغسطس  30
التفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي فإن على األطراف موافاة من ا) 26(ا ألحكام المادة وفقً و

سبیل في  المبذولة من قبلھاالجھود لالتفاقیة بتقاریر وطنیة دوریة تستعرض خاللھا  التنفیذیةاألمانة 
" التقریر الوطني الرابع لمملكة البحرین"د تم إعداد وفي ھذا السیاق، فق. تنفیذ أحكام االتفاقیة

إلى موافاة  الدول المصادقة على االتفاقیة یدعووالذي  )VIII/14(كاستجابة لقرار مؤتمر األطراف 
   .األمانة التنفیذیة بتقاریرھا الوطنیة الرابعة

لبحرین حالة واتجاھات التنوع البیولوجي في مملكة ایستعرض التقریر الوطني الرابع 
أعد ھذا التقریر في ضوء الخطوط  .والبرامج المنبثقة عنھا التقدم المحرز في تنفیذ االتفاقیةو

والدلیل " خطوط استرشادیة بشأن التقریر الوطني الرابع"االسترشادیة الصادرة عن االتفاقیة 
یتألف التقریر من ، و"الدلیل اإلسترشادي إلعداد التقاریر الوطنیة الرابعة"االسترشادي المساند لھ 

  :ا للتالي، وذلك وفقً فصول رئیسیة باإلضافة إلى ثالثة مالحق ةأربع
  
 حالة التنوع البیولوجي واتجاھاتھ والتھدیدات التي یتعرض لھا: الفصل األول 

التغیر في  واتجاهیستعرض ھذا الفصل الحالة الراھنة لعناصر التنوع البیولوجي في البحرین 
للتغیر في حالة التنوع  واالجتماعیةاالنعكاسات البیئیة بعض ا على وء أیضً الحالة، كما یسلط الض

  .البیولوجي
 
 التقدم المحرز في تنفیذ االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي :الفصل الثاني 

وخطة العمل الوطنیة للتنوع  اإلستراتیجیةعملیة إعداد یستعرض ھذا الفصل بصورة موجزة 
  .البرامج المقرة في تلك الوثیقةي كما یوضح الجھود المبذولة في سبیل تنفیذ البیولوج

 
 إدماج اعتبارات التنوع البیولوجي في القطاعات أو فیما بین القطاعات :الفصل الثالث 

الجھود المبذولة إلدماج متطلبات الحفاظ على التنوع نبذة موجزة عن یتضمن ھذا الفصل 
والخطط والبرامج الوطنیة للقطاعات  االستراتجیاتالمستدام في  البیولوجي وتشجیع استخدامھ

المتعلقة  االتفاقیةا الجھود الرامیة إلى تعزیز التآزر بین كما یستعرض الفصل أیضً . األخرى
أنضمت الیھا أو اإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة التي الثنائیة وبالتنوع البیولوجي واالتفاقیات 

  .رینصادقت علیھا مملكة البح
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  المقدمــة

 لالتفاقیة  اإلستراتیجیةم وتنفیذ الخطة 2010التقدم نحو بلوغ ھدف عام  :الفصل الرابع
 المتعلقة بالتنوع البیولوجي

من قبل  2010في تحقیق الھدف المرسوم للعام یشیر ھذا الفصل إلى مساھمات مملكة البحرین 
  .لالتفاقیةالمقرة  اإلستراتیجیةتنفیذ الخطة باإلضافة إلى مؤتمر األطراف 

 
 معلومات متعلقة بالطرف المسئول عن التقریر الوطني الرابع والمؤسسة التي  :األول الملحق

 أشرفت على إعداده
یسرد ھذا الفصل بیانات االتصال لنقطة االتصال الوطنیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، 

  .یوضح اآللیة التي اتبعت إلعداد التقریركما 
  
 مصادر معلومات إضافیة :ثانيالملحق ال 

یانات االتصال للخبراء الوطنیین والمحلیین الوثائق األخرى المتوافرة وبیسرد ھذا الفصل 
واإلقلیمیین والعالمیین الذین یمكن الرجوع إلیھم لطلب مزید من المعلومات واإلیضاحات حول 

ع العربیة واألجنبیة التي تم كما یسرد ھذا الملحق قائمة بالمراج .المحتوى الفني لھذا التقریر
  .االستعانة بھا إلعداد ھذا التقریر

 
 العالمیة لحفظ النباتات وبرنامج  ستراتیجیةاالالتقدم المحرز نحو بلوغ أھداف  :الثالث الملحق

  العمل بشأن المناطق المحمیة
فظ یستعرض ھذا الفصل مساھمات مملكة البحرین في تحقیق أھداف اإلستراتیجیة العالمیة لح

  .النباتات باإلضافة لجھودھا المبذولة في سبیل تنفیذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة
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حالـة التنـوع البیولوجـي واتجاھاتـھ والتھدیـدات 
  التـي یتعـرض لھـا
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م ِّ والتغیر في تلك الحالة  عناصر التنوع البیولوجي في مملكة البحرینحالة ھذا الفصل  یقو
تساھم ا على التھدیدات التي سلط الضوء أیضً كما ی، )م2010-2000(السنوات العشر الماضیة  خالل
محور األول ال یستعرض .وانعكاسات ذلك على البیئة والمجتمع المحليالتنوع البیولوجي  تدھورفي 

، نفي البحری الخصائص العامة للتنوع البیولوجيووالمناخ  اجغرافیالموجزة  بصورة من ھذا الفصل
ومن  .التنوع البیولوجيتلحق الضرر بأو یحتمل أن  تھددالتي  والعواملالمحركة الدوافع  كما یشرح

م  ثم، ِّ ا للنظم مسردة وفقً ( البیئات على مستوىللتنوع البیولوجي الحالة الراھنة ني الثامحور الیقو
  . ، واألنواع الرئیسیة، والجینات الوراثیة)البیئیة المنتمیة إلیھا

 
 والتنـوع البیولوجـي فیھـا البحریـنمملكة عـن  نبـذة عامـة  .  1

 ا ـالجغرافی   1.1

مساحتھا اإلجمالیة  تقدرجزیرة  84أكثر من  من یتألفأرخبیل  عبارة عنالبحرین  مملكة
تحیط بھا میاه إقلیمیة تمتد على كما  2كم 758تشكل الیابسة قرابة و 2كم 8269ما یقارب ب 2009عام 

اإلدارة العامة للمساحة بجھاز المساحة والتسجیل : المصدر( 2كم 7511قدرھا الیة مساحة إجم
بین  الممتدةفي المنطقة منتصف الساحل الجنوبي للخلیج العربي  فية البحرین كمملتقع و ).العقاري

 '20 °26و  '32 °25 بین خطي عرض، وعلى وجھ التحدید المملكة العربیة السعودیة ودولة قطر
ً و ا '50 °50و   '20 °50خطي طولشماال ً  جزیرة"المؤلفة لمملكة البحرین ھي الجزر أكبر  .شرق
 الیابسةمن إجمالي مساحة  اتقریبً % 85وتمثل  )المنامة(والتي تضم العاصمة  "البحرین

)Loughland and Zainal, 2009( ، وسترة وجزر حوار ا جزیرة المحرق أیضً ومن الجزر المھمة
الجزر المؤلفة لمملكة البحرین والمیاه اإلقلیمیة المحیطة بھا، ) 1- 1(ح الشكل ، ویوضالنبیھ صالحو

  .الرئیسیة باإلضافة إلى الشعاب المرجانیة ومھاد محار اللؤلؤ
مجموعة من  افیما عدبصورة عامة سطح البحرین منخفض ن إفومن ناحیة جیولوجیة، 

 134(لھا بلغ أقصى ارتفاع ، والتي یماليمن الساحل الش كم 19على بعد حوالي  تتمركزالتالل التي 
اإلدارة العامة للمساحة بجھاز المساحة : المصدر( )جبل دخان(ا بـ عند التلة المعروفة محلیً  )امترً 

 الخصبةشریط الضیق من األرض ال وباستثناء ).2- 1(شكل كما ھو موضح في ال )والتسجیل العقاري
صخریة جیریة  تربةجزیرة البحرین  تسود ،الشمالي الممتد على الساحل الشمالي والساحل الغربي

  .مكونة أرض صحراویة قاحلةكثبان من الرمال الجافة والمالحة في بعض المناطق تغطیھا 
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 الشعاب بعض، كما تبدو ھابالمحیطة المیاه اإلقلیمیة الجزر المؤلفة لمملكة البحرین و ):1- 1(شكل ال
  )BCSR, 2006( المھمة )الھیرات( لؤلؤومھاد محار ال )الفشوت( المرجانیة
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ھي جزر  المدرجة في اإلطارالصورة ( التضاریس الجیولوجیة في مملكة البحرین ):2- 1(شكل ال

  )لحمایة البیئة والحیاة الفطریة ةاإلدارة العام: درالمص(، )حوار
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 اخـالمن   2.1

لھضبة شبھ ریط الصحراوي ضمن الشفي المنطقة شبھ اإلستوائیة البحرین  لتمركزا نظرً 
الحرارة والرطوبة  درجاتمتوسط حاد في ارتفاع مقرون بجفاف بفإن مناخھا یمتاز  الجزیرة العربیة

فصل  خالل المتقطعةاألمطار ھطول واعتدال درجات الحرارة في مقابل  فصل الصیف خالل
خالل ھذا في البالد یتأثر الطقس ر إلى شھر فبرایر، وبیمتد فصل الشتاء من شھر دیسم .الشتاء

متوسط الفي إنخفاض قادمة من البحر األبیض المتوسط التي تسبب الالمنخفضات الجویة بالفصل 
. م° 12.2م حوالي 2008- 1999الحرارة، والتي بلغت أدنى درجة لھا خالل الفترة  درجةالشھري ل

في درجات الحرارة ویمتاز بإرتفاع شدید شھر یونیو إلى شھر أغسطس  أما فصل الصیف فیمتد من 
 م° 43.4حوالي م 2008- 1999حیث بلغ أعلى متوسط شھري لدرجات الحرارة خالل الفترة 

  ).2010شئون الزراعة، (
- 2002تراوح معدل األمطار السنوي خالل الفترة  حیثاألمطار في البحرین شحیحة و

فصل الشتاء مع  خاللوتتركز  ،)2010شئون الزراعة، ( ملیمتر 211.9إلى  2.09ما بین م 2008
معدل التبخر السنوي  یتجاوزوفي المقابل  .بعض األمطار المتفرقة في شھري مایو ونوفمبرھطول 

الذي یبلغ متوسطھ  السنويھطول األمطار  معدل – ملیمتر في السنة 2364یبلغ حوالي  الذي –
خر أضعاف ما تفقد من الماء عن طریق التب أن البحرین ویترتب على ذلك، ملیمتر 92.6السنوي 

یتراوح األمطار الشحیحة، درجات الحرارة العالیة ووباإلضافة إلى  .تسترجعھ عن طریق المطر
المناخ الصحراوي سیادة  على یساعدساعة في الیوم وھو ما  12إلى  6 بینمتوسط سطوع الشمس 

  .القاحل في المملكة
  

 فـي البحریـن يـوع البیولوجـالتنـن ـة عـة عامـلمح    3.1

الجزر المؤلفة للمملكة  جمیع) التي تمثلھا البیئة الصحراویة(القاحلة البیئیة نظم سود الت
 یتمركز ساحلي ضیقشریط ) التي تمثلھا بساتین النخیل(تغطي النظم الزراعیة  في حین، البحرین
ا لشح األمطار وارتفاع درجات الحرارة ومعدالت ونظرً . في النصف الشمالي من المملكة إنتشاره
قنوات  وتعتبر، اأیضً  ضیقامتدادھا الجغرافي أن كما  ةمحدودالمیاه الداخلیة بیئات تنوع ، فإن التبخر

من النماذج  الصرف الزراعي، ومستنقعات القصب باإلضافة إلى بیئة العیون الطبیعیة المندثرة
یاه اإلقلیمیة لمملكة في المالمتواجدة النظم البحریة وبالمقابل، فإن . الممثلة لھذا النوع من البیئات

ومن ). بیئات مغمورة(وبحریة ) مدجزریةبیئات (وتتألف من بیئات ساحلیة  اأكثر تنوعً تبدو البحرین 
المسطحات الطینیة، والشواطئ الصخریة، والشواطئ  ھي أبرز البیئات الساحلیة في البحرین

ا متنوعة البیئات البحریة فھي أیضً أما . مستنقعات القرمباإلضافة إلى الرملیة، والمستنقعات الملحیة، 
 ،الحیة وھي قلیلة وفي تناقص مستمر، ومجمعات الصخور المرجانیة وتشمل الشعاب المرجانیة

ومھاد محار اللؤلؤ باإلضافة إلى القاع الطیني ومھاد الحشائش البحریة، ومھاد الطحالب البحریة، 
وحیث أن البحرین عبارة عن . لرمالالمغطى بطبقة رقیقة من ا الصخريالقاع الرملي والقاع و

ا تمتزج فیھ البیئات القاحلة مع البیئات ا مھمً ا بیئیً تشكل نظامً " الجزر" ھذهأرخبیل من الجزر، فإن 
  . وبیئات المیاه الداخلیةوالساحلیة والبحریة الزراعیة 
حیة من الكائنات ال انوعً  1301 عنما ال یقل على مستوى األنواع، فقد تم التعرف على و

وتجدر . )1-1(جدول الفي موضح كما ھو  إلى مختلف المجموعات التصنیفیة الرئیسیة ةتمیالمن
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من األنواع  كثیرحیث أن في البحرین لألنواع  الحقیقي العدداإلشارة إلى أن ھذا الرقم قد ال یعكس 
  .زالت غیر معرفة حتى اآلن المنتمیة لبعض المجموعات التصنیفیة ما

ببعض األمثلة للتنوع البیولوجي على مستوى الجینات تزخر البحرین فإن عالوة على ذلك، 
وسالالت الجمال والحیوانات الزراعیة الوراثیة، والتي من أبرزھا سالالت الخیل العربیة األصیلة 

وبصورة . باإلضافة إلى أصناف المحاصیل الزراعیة وأشجار الفاكھة وأصناف النخیل المتعددة
  .لجیني أھمیة تاریخیة وثقافیة فائقة في مملكة البحرینعامة، فإن للتنوع ا

  
  

  الرئیسیةلمجموعات التصنیفیة ا علىعدد األنواع المعرفة في مملكة البحرین موزعة  ):1- 1(دول ـجال
  

  عـدد األنـواع  المجمــوعة التصنیفیــة  الرقم

  34  الطحالب 1

  307  الوعائیة البریةالنباتات  2

  31  المرجان 3

  27  الحلقیةالدیدان  4

  184  البحریة واألصداف القواقع  5

  64  القشریات 6

  13  شوكیات الجلد 7

  30  الحشرات 8

  6  العنكبوتیات 9

  239  األسماك 10

  1  البرمائیات 11

  20  الزواحف 12

  323  الطیور 13

  22  الثدییات 14

  1301  المجموع
  
 الرئیسیـة داتـع والتھدیـالدواف.  2

عدد من الضغوطات الناشئة عن مملكة البحرین إلى تتعرض عناصر التنوع البیولوجي في 
  :بعض التھدیدات الطبیعیة، والتي من أبرزھااألنشطة البشریة باإلضافة إلى 

  
  الزحـف العمرانـي  1.2

للزحف العمراني  المحركة الدوافعمن أكثر  محدودیة مساحة الیابسة في مملكة البحرین عدت
فمنذ إكتشاف . التي تواجھ التنوع البیولوجي في البحریناشرة المبأكثر التھدیدات بدوره یمثل والذي 
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 من نھضة إقتصادیة وعمرانیة مضطردة معھوما ترافق  العشرینالقرن من ثالثینیات الالنفط في 
تسارعت وتیرة الزحف العمراني  فقد، لعمالة الوافدةلتدفق اوازدیاد ملحوظ في عدد السكان نتیجة 

یوضح  )3- 1الشكل (، والمختلفةالتنمویة القطاعات  من قبلاألراضي  علىالمتزاید الطلب  لتلبیة
 وقد ترتب على .جانب من جوانب التنمیة العمرانیة المتسارعة على الساحل الشمالي لجزیرة البحرین

عام في  2كم 663 من ازدادت حیث البحرینمملكة المؤلفة لالیابسة مساحة ملحوظ في توسع ذلك 
1964 )Loughland and Zainal, 2009 ( م2009في عام  2كم 758لتصل إلى )اإلدارة : المصدر

  .)العامة للمساحة بجھاز المساحة والتسجیل العقاري
فعلى  .على عناصر التنوع البیولوجي إنعكاسات سلبیةوكان لھذا التوجھ بطبیعة الحال 

ً -الیابسة  . والزراعیةئات الصحراویة البیباتجاه المناطق السكنیة والتجاریة والصناعیة  تتوسع - مثال
ول الخط وجھ الخصوص تلك الممتدة على ط علىو – المنطقة الساحلیة تتعرضفقد وبالمثل، 

لتلبیة إحتیاجات القطاع السكاني والصناعي والسیاحي دم رعملیات  إلى – الساحلي الشمالي والشرقي
 یف في المناطق المغمورةأنشطة تجرنفذت فقد عالوة على ذلك،  .والتجاري والخدمي من األراضي

 الرمال التي تستخدم في عملیات الردمكذلك والصالحة للعملیات اإلنشائیة الخشنة لتوفیر الرمال 
   .وكالھما یندر على الیابسة

  
  استنـزاف المیـاه الجوفیـة     2.2

ا لعدم توافر الموارد المائیة السطحیة، تعتمد مملكة البحرین بصورة كبیرة على المی ً اه نظر
ویتم الحصول على تلك المیاه من خالل السحب من الخزانات . الجوفیة لتلبیة إحتیاجاتھا من المیاه

وقد أدى تسارع النھضة . الجوفیة اإلقلیمیة التي تمتد أسفل مملكة البحرین وبعض الدول المجاورة
خلیجیة إلى تجاوز العمرانیة في دول الخلیج العربي وتغیر نمط السلوك اإلستھالكي في المجتمعات ال

الطلب على المیاه الجوفیة بصورة تفوق معدالت تغذیتھا الطبیعیة، وھو ما أدى إلى إستنزاف 
الزراعي المعتمد على نظام الري القطاع استحوذ فعلى سبیل المثال، . الخزانات الجوفیة بصورة حادة

من المیاه  %69.57 - 64.44نسبتھ على ما  )4-1كما ھو واضح في شكل ( )الغمر(التقلیدي 
مقارنة بالقطاعات األخرى مثل في مملكة البحرین  2006 -  2003خالل الفترة الجوفیة المنتجة 

شئون الزراعة : المصدر(، )5- 1الشكل كما ھو واضح في () على التوالي(البلدي والصناعي 
ة إلى إنعكاسات وقد أدى إنخفاض منسوب المیاه الجوفی .)بوزارة شئون البلدیات والتخطیط العمراني

، كما تسبب تلوثھا بماء البحر في تملح )أنظر بند بیئة المیاه الداخلیة(حادة على بیئات المیاه الداخلیة 
ا على البیئات الزراعیة   .التربة األمر الذي انعكس سلبً
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دارة اإل: المصدر(التنمیة العمرانیة المتسارعة على الساحل الشمالي لجزیرة البحرین   ):3- 1(الشكل 
  )العامة لحمایة البیئة والحیاة الفطریة

  

  
 الري بطریقة الغمر التقلیدیة من العوامل المساھمة في استنزاف المیاه الجوفیة ):4- 1(الشكل 

  )لحمایة البیئة والحیاة الفطریة اإلدارة العامة: المصدر(
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إجمالي المیاه الجوفیة المنتجة في مملكة حصة استھالك القطاعات الرئیسیة بالنسبة المئویة من  ):5-1(الشكل 
  )ئون البلدیات والتخطیط العمرانيشئون الزراعة بوزارة ش: المصدر( 2006- 2003البحرین خالل الفترة 

  
  ي ـد الجانبـوالصی یـد الجائـرالص   3.2

التاریخیة  ا ألھمیتھالمھمة في البحرین نظرً یعتبر قطاع الصید البحري من القطاعات 
عدد الصیادین  قد شھدلو. األمن الغذائياسھاماتھ في تعزیز باإلضافة إلى  یة واإلقتصادیةوالثقاف
ً  اتزایدً   6816م حوالي 2008في عام عدد الصیادین بلغ ، حیث خالل السنوات الماضیة املحوظ
وباإلضافة إلى الصیادین المحترفین،  ،%)82(صیاد غیر بحریني  5562كان من بینھم  صیاد

 تفقد تزاید وبالمثل،. من العام من الصیادین الھواة مھنة الصید في أوقات متفرقةكبیر یزاول عدد 
سفینة توزعت بین  1169م حوالي 2008مجموعھا في عام بلغ ة حیث دسفن الصید بصورة مضطر

 سماكصغیر لصید األقارب  690، والربیانلصید بانوش  256سماك، ولصید األبانوش  108
   ).اإلدارة العامة لحمایة الثروة البحریة: المصدر( یانالربقارب لصید  115و

ل و ّ عدم التزام عبء على الثروة السمكیة فإن  المحترفین والھواة الصیادیند اعدأتزاید إن شك
ل بفترات حظر الصید  بعض الصیادین ّ ً شك ن وتعرض المخزساھم في على الموارد السمكیة  آخر عبأ

فقد ألحق الصید الجانبي واستخدام بعض الصیادین ألدوات  عالوة على ذلك، .السمكي لالستنزاف
غیر البحریة ا باألنواع أضرارً ) الثالثالطبقات  ذاتشباك النایلون والشباك ك(صید محظورة 

بشباك الجر  الربیانإلى كمیة الصید الجانبي الذي یرافق عملیة صید ) 6- 1(ویشیر الشكل . المستھدفة
 Thenus الربیانأم األسماك، و اتمجموعإلى على خواصھ المظھریة  بناءوالذي تم تصنیفھ  القاعي

orientalis ،القبقب( وسرطان البحر(Portunus pelagicus  والحبار ،)الخثاق(Sepiidae 
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sepiolidae . بعض الكائنات البحریة المتضررة من الصید الجانبي بشباك ) 7-1(شكل الوضح وی
   .الجر القاعي

  
  ـيالتلـوث البیئ  4.2

تشكل المخلفات الصناعیة الصلبة والسائلة والغازیة أحد العوامل المؤثرة في التنوع 
مصانع ن مصب م 53فعلى سبیل المثال، یتمركز . البیولوجي، وخاصة التنوع البیولوجي البحري

وكیماویات والحدید ومحطات الطاقة والتحلیة ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي رالتكریر والبت
تداد الخط الساحلي الشرقي للمملكة حیث تصرف میاھھا العادمة إلى البیئة البحریة بعد على ام

ومن جانب آخر، یتعرض الخلیج العربي بصورة مستمرة لحوادث . خضوعھا لعملیات معالجة
التلوث النفطي، وذلك بسبب كثرة ناقالت النفط ومعامل تكریر البترول ومنصات اإلنتاج، باإلضافة 

ولذلك، تتعرض السواحل . خالل الثالثین سنة الماضیة لحروب التي حدثت في المنطقةإلى تعدد ا
ا فادحة بالبیئات الساحلیة كما خرى إلى بقع نفط قد یلحق بعضھا أضرارً األونة واآلالبحرینیة بین 

حینما  2010، وكذلك في عام ط سواحل جزیرة المحرقفم حینما ضربت بقعة ن2003عام في حدث 
  .حل جزیرة سترة بحادثة إنسكاب نفطيتضررت سوا

  

الصید الجانبي بالنسبة لكمیة الربیان المصطادة بواسطة شباك الجر القاعي خالل الفترة من  ):6-1(الشكل 
  )ة العامة لحمایة الثروة البحریةاإلدار: المصدر( م2006م إلى 2000
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بواسطة شباك الجر  للربیانبي الصید الجان منصور توضح األنواع المتضررة  ):7- 1(الشكل 
  )ة العامة لحمایة الثروة البحریةاإلدار: المصدر( القاعي

  
  

  األنــواع الغریبــة الغازیــة   5.2
حیث یلحق  البیولوجيالتنوع على خطورة  التھدیداتمن أكثر  األنواع الغریبة الغازیةتعتبر 
أن  وحیث .اأیضً  صحة اإلنسانا تضر بات السمكیة، كمالزراعة والثرو ا وخیمة علىبعضھا أضرارً 

التدفق  فإن، البحرین تعتبر من المراكز التجاریة والسیاحیة البارزة على الصعیدین اإلقلیمي والعالمي
، كما قد تجد ھذه من فرص وصول األنواع الدخیلة إلى البیئة البحرینیةیضاعف والسیاحي التجاري 

ف الناقالت العمالقة التي آالمیاه التوازن التي تصرفھا األنواع طریقھا إلى جزر البحرین من خالل 
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ال قدم سیاسة الحجر الزراعي المطبقة في البحرین، إال أنھ من رغم على الو .تعبر الخلیج العربي
 ،في تزاید أعداد تلك األنواعأن  یرجح ولكن ،في البحرین ألنواع الغریبة الغازیةلقائمة شاملة  توجد

فعلى سبیل . ا إبان السنوات الماضیةأكثر وضوحً  تة واإلقتصادیة والصحیة باتكما أن آثارھا البیئی
القطط والكالب الضالة بصورة ملحوظة و) 8- 1الشكل (الغراب الدوري ازدادت أعداد فقد المثال، 

ویستعرض  .بعض أنواع الحیوانات المحلیة لالفتراس المتزایدھو ما عرض خالل العقد الماضي و
الغازیة التي رصدت لھا آثار بیئیة أو اقتصادیة أو صحیة في الغریبة ض األنواع بع) 2-1(الجدول 

  .)م2010-2000(خالل السنوات العشر الماضیة  مملكة البحرین
  

 
من أبرز األنواع الغریبة الغازیة التي انتشرت في البحرین  C. splendensالغراب الدوري   ):8-1(الشكل 

  )یة البیئة والحیاة الفطریةاإلدارة العامة لحما: المصدر(
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قائمة مختارة باألنواع الغریبة الغازیة التي رصدت لھا آثار بیئیة أو إقتصادیة أو صحیة في ): 2-1(الجدول 
 )Khamis, 2010(مملكة البحرین خالل السنوات العشر الماضیة 

  

 اآلثــار البــارزة *العـام النـــوع الرقم

  الغراب الدوري 1
C. splendens 

1961 
افتراس فراخ وبیض الطیور المحلیة، والتسبب بازعاج 
السكان المحلیین، باإلضافة إلى المخاطر الصحیة المترتبة 

 على تلویث برك السباحة

  المینة 2
Acridotheres tristis 

1977 
افتراس فراخ وبیض الطیور المحلیة، كما سجلت في عام 

 ین أدت إلى فقع عینھم حالة إعتداء على أحد المواطن2007

  البلبل أحمر العجز 3
Pycnonotus cafer 

1986 
 .Pسجلت حالة لتزواج ھذا الطائر مع البلبل أبیض الخد 

leucogenys  نتجت عنھا فراخ ھجینة 

  شجرة الكونوكربس 4
C. erectus 

منتصف 
 التسعینیات

ا بالغة بأنابیب المیاه ومواسیر  ً ألحقت جذور النبات أضرار
حي بالمناطق السكنیة، كما تسببت في تصدع الصرف الص

 أساسات وأرضیات بعض المباني

  سوسة النخیل الحمراء 5
R. ferrugineus 

1995 
، التسبب بخسائر إقتصادیة نتیجة لإلضرار بنخیل التمر

 من جزیرة البحرین  خاصة في المناطق الشمالیة الغربیة
  
  .لبحرینتعني العام الذي رصد فیھ النوع الول مرة في ا* 
  
  

  التخییـم والتنـزه  6.2
ویعمد بعض . یخیم العدید من المواطنین خالل فصل الربیع في منطقة الصخیر الصحراویة

المخیمین إلى تجریف التربة وما تضمھ من أحیاء فطریة قبل نصب خیامھم، كما یقتلع  بعضھم 
لذلك، یستخدم بعض المخیمین باإلضافة . في عملیات الحرق والتحطیبالنباتات البریة الستخدامھا 

للتنقل والتسلیة في الشوارع غیرالمعبدة وھو ما  – ذات الدفع الرباعيالسیارات  خاصةو –العربات 
  . یلحق الضرر بالنباتات البریة والتربة السطحیة

باإلضافة إلى أضرار التخییم، یتنزه بعض المواطنین بین الجزر وخاصة خالل فصلي 
ا النفایاتمن  مد بعضھم إلى التخلصحیث یع الصیف والربیع كما  الصلبة بصورة غیر سلیمة بیئیً

ً  .یقوم البعض بإصطیاد الطیور البریة وجمع بیض الطیور البحریة ا باالعتبار التزاید المضطرد وأخذ
في أعداد المخیمین، فإن اآلثار المترافقة مع أنشطة التخییم كان اتجاھھا في تصاعد خالل السنوات 

إال أنھ في ضوء التدابیر اإلداریة وبرامج التوعیة المكثفة التي ). م2010- 2000(ماضیة العشر ال
نفذت في مواسم التخییم والتجاوب اإلیجابي الملحوظ من قبل المخیمین، فإن السیناریو المستقبلي ربما 

  .یشھد تناقص حدة ھذا المؤثر
  

 تغیـر المنـاخ   7.2

البحر منخفض في معظم المناطق الساحلیة، فإنھ یرجح بما أن مستوى الیابسة مقارنة بسطح 
عرضة لإلغراق نتیجة الرتفاع مستوى سطح البحر المترافق مع ظاھرة ستكون  أن تلك المناطق

في من المناطق الساحلیة  2كم 100 من ر ما یقاربموتشیر الدراسات إلى إحتمالیة غ. المناختغیر 
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 ,.Al-Jeneid et al)مقارنة بالمستویات الحالیة  ترم 1ال ارتفع منسوب سطح البحر إلى ـــــح
2008).  

حرارة إلى إرتفاع في درجات خرى األونة واآلبین الخلیج العربي یتعرض من جانب آخر، 
ولعل أكثر  .البحري إلى إجھادات حادة بعض عناصر التنوع البیولوجي یعرضمما  ،میاه البحر

ھتمام الباحثین المھتمین بالبیئة البحریة في الخلیج ا الوأكثرھا استقطابً ا توابع تلك الظاھرة وضوحً 
تفاقم في والتي شھدت تزاید في معدالت ظھورھا و ،ظاھرة إبیضاض الشعب المرجانیةالعربي ھي 

  ).بند الشعاب المرجانیةأنظر (حدتھا خالل العقد الماضي 
  

 ملوحــة میــاه البحــرة ـاع درجـارتف   8.2

تصل في بعض المناطق حیث ، الملوحة قیمیة لمملكة البحرین بارتفاع المیاه اإلقلیمتمتاز 
 .)Loughland and Zainal, 2009( ‰70في خلیج سلوى بجنوب البحرین إلى حوالي الضحلة 
ا خالل القرن الماضي بعد نضوب العدید من العیون أن ملوحة میاه البحر قد شھدت إرتفاعً ویرجح 
المیاه العادمة المصرفة من ساھم ك، تلباإلضافة لذ. ة وقلة األمطارارتفاع درجات الحراروالطبیعیة 

خمة لمصاب تلك اقیم الملوحة في المنطقة البحریة المتفي رفع محطات التحلیة وتولید الكھرباء 
 وعلى –ضغوطات على األحیاء البحریة في تفاقم الارتفاع الملوحة سبب تیویحتمل أن . المحطات

ا لعدم قدرة بعض  وذلك – في المیاه الضحلةعیش تلك التي توجھ الخصوص  ً على  األنواعنظر
  .مع القیم المتطرفة لدرجات الملوحةالتكیف 

  
 التنـوع البیولوجـي عناصـر اتتجـاھاوحالـة  .  3

على مستوى الموائل الرئیسیة حالة عناصر التنوع البیولوجي محور یستعرض ھذا ال
كما یسلط الضوء على االتجاه في حالتھا خالل السنوات  الوراثیة الجیناتباإلضافة واألنواع الطبیعیة 

بإلقاء الضوء على كل عنصر من عناصر التنوع یبدأ السرد و. )م2010- 2000( العشر الماضیة
، ومن والثقافیةباستعراض موجز عن التوزیع الجغرافي واألھمیة البیئیة واالقتصادیة البیولوجي ثم 

ع اإلقتصادیة مع اإلشارة في بعض المواقف إلى التواب الحالة الراھنةلرئیسیة والتھدیدات اثم یتم تقویم 
  .ر التنوع البیولوجيصاوالثقافیة لحالة عن

  
 النظـم اإلیكولوجیـة والموائـلالتنـوع البیولوجـي علـى مستـوى   1.3

 )Arid and Semi-arid Habitats(وشبھ القاحلة  القاحلـةالنظـم   1.1.3

وتعتبر الصحراء  ،معظم مساحة الجزرحیث تغطي البیئة الصحراویة، البحرین  تسود مملكة
كما أن للصحراء أھمیة . ا للعدید من أنواع الحشرات والزواحف والطیور والثدییات البریةموطنً 

في الطب الشعبي وخاصة التي تستخدم لنباتات الطبیة الصحراویة مصدر مھم لوتعد ثقافیة بارزة 
  .عربيبدول الخلیج ال

أدت إلى تراجع حالة وأنشطة التخییم الزحف العمراني فإن  ة الصحراءأھمیوعلى الرغم من 
البیئة الصحراویة على أغلب الجزر لم حالة  یمكن القول أن وفي المقابل ،الصحراویة بعض المناطق

ً تشھد تدھورً   –المناطق تلك  منبل أن العدید  ،لھذه البیئة الجغرافي الواسع لالمتدادا نظرً  اا ملحوظ
بمستوى حمایة  تنعم – في النصف الجنوبي من جزیرة البحرین والعدید من الجزر األخرى وخاصة

   .بیئیةالمنیة واأللدواعي بسبب ا عال
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 )Agricultural Habitats( النظـم الزراعیـة  2.1.3

لمرویة وھو االنظم الزراعیة في البحرین على المزارع یقتصر انتشار ا لشح االمطار، نظرً 
یتمركز إنتشار الموائل الزراعیة في النصف و. ي على مستوى الموائلعما یحد من التنوع الزرا

الشمالي الغربي والشمالي  ، وعلى وجھ الخصوص على امتداد الخط الساحليالشمالي من المملكة
التي ل التمر أصناف متباینة من نخیالتي تضم في تلك المناطق البساتین وتسود  .الشمالي الشرقيو

باإلضافة إلى أھمیتھا لتعزیز و. )9- 1الشكل ( والمحاصیل الزراعیةاألشجار المثمرة  یتخللھا بعض
فرص ا حالیً أھمیة تاریخیة وثقافیة بارزة، كما أنھا توفر للزراعة في البحرین األمن الغذائي، فإن 

شئون : المصدر( %)68( عامل غیر بحریني 6202و %)32(عامل بحریني  2918 عمل لحوالي
ویعتبر الزحف العمراني واستنزاف المیاه  .)الزراعة بوزارة شئون البلدیات والتخطیط العمراني

أبرز التھدیدات التي تواجھ الموائل الزراعیة والتي أدت إلى تقلص مساحة ھذه الموائل  الجوفیة من
  .الشمالیةوالشرقیة في المناطق الشمالیة 

  

  

ئة الزراعیة نخیل التمر باإلضافة إلى أنواع مختلفة من األشجار تضم البی  ):9- 1(الشكل 
والشجیرات األخرى، كما توفر البیئات الزراعیة فرص عمل للمزارعین البحرینیین الذین توارثوا 

 )اإلدارة العامة لحمایة البیئة والحیاة الفطریة: المصدر(ھذه المھنة أبًا عن جد  
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 )Inland Waters Habitats(خلیـة نظـم المیـاه الدا   3.1.3

  عیـون المیاه العذبة)Freshwater Springs( 

ا بوفرة المیاه العذبة التي كانت تنبع من خزانات المیاه الجوفیة اشتھرت مملكة البحرین قدیمً 
وكان لعیون المیاه العذبة أھمیة تاریخیة . امشكلة عیون طبیعیة تنتشر على الیابسة وفي البحر أیضً 

تمحورت حولھا مظاھر الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة عبر آالف السنین، كما فائقة حیث  فیةوثقا
وسلحفاة  P.arabicusالضفدع  مثل بعدد من األنواع المتكیفة مع المیاه العذبة تزخر العیون كانت 

  .C.caspica )الغیلم( القزوینیة المیاه العذبة
نتیجة في حالتھا إلى تدھور حاد رن الماضي خالل الق عیون المیاه العذبةقد تعرضت لو

على و. على الیابسةالمتواجدة  العیون الطبیعیةمعظم إلى نضوب أدى  مماة یالستنزاف المیاه الجوف
لحد من استنزاف خزانات المیاه ل تم تبنیھاالتي واألنشطة مشاریع الالمبادرات وتعدد من رغم ال

حالة عیون المیاه العذبة على لم یطرأ تحسن في ال أنھ ، إ)الثالث والرابع لأنظر الفص(الجوفیة 
لعیون الطبیعیة المتواجدة زال عدد محدود من ا ، ماوبالمقابل .خالل السنوات العشر الماضیة الیابسة

 منھا المنبعثةقیم الملوحة في المیاه ، إال أن في الوقت الراھن یضخ الماء بصورة تلقائیة البحرفي 
ار معظم عیون المیاه ثوتشیر بعض اآلراء إلى أن اند .محدودةالنابعة  المیاهكمیات كما أن عالیة 
أعداد وجودة قد حد من ) لھیراتا(مھاد محار اللؤلؤ  تنبع في البیئة البحریة حولكانت التي العذبة 

  .اللؤلؤ الطبیعي الذي ینتجھ المحار
  
 قنوات الصرف الرزاعي )Agricultural Drainage Ditches(  

تم حفرھا من قبل المزارعین یقنوات الصرف الزراعي في المناطق الزراعیة حیث تنتشر 
ومما  )10-1الشكل ( التربة الزراعیةفي  للتغلب على مشكلة ارتفاع منسوب المیاه األرضیة المحلیین

بعض عیون المیاه العذبة، أصبح تواجد بعد نضوب یعطي ھذه البیئة المشیدة أھمیة خاصة أنھ 
 وسلحفاة المیاه العذبة  P. arabicus الضفدعمثل (اه الداخلیة ـمثلة لبیئات المیاألنواع الم

اقنوات ھذه العلى  یقتصر)  C.caspicaالقزوینیة تساھم قنوات الصرف  وكذلك .المشیدة صناعیً
تسربة من المزارع والحد من تراكیزھا قبل المغذیات والمبیدات الم معالجةفي ا أیضً الزراعي 

  .للبحر األرضیة وصول المیاه
نتیجة للزحف  بعضھاتضرر حیث  تدھورفي ویعتقد بأن حالة وإتجاه قنوات الصرف الزراعي 

نتیجة  في كثیر منھا، كما انخفض منسوب المیاه فیھا البلدیة والزراعیة العمراني وإلقاء النفایات
  .إلنكماش الرقعة الزراعیة والتوسع في استخدام طرق الري بالتقطیر

  
 ت القصبمستنقعا )Reed Swamps(  

بعض ویقتصر تواجدھا على  ،في البحرین من البیئات النادرةمستنقعات القصب  تعتبر
تعتبر المستنقعات من  .ورأس أبو جرجور یرمثل بحیرة اللوزي ووادي البحالمنخفضة المناطق 

 Tachybaptus الغطاس الصغیرا نادرة من الطیور مثل أنواعً تستقطب التي األراضي الرطبة و
ruficollis ) والغطاس المتوج) 11- 1الشكل Podiceps cristatus  كما تضم أعداد من أسماك المیاه
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إستنزاف المیاه الجوفیة والتلوث البیئي من الزحف العمراني و ویعتبر .)Brakish water( المویلحة
بعض  تنقعات فيالمسمستنقعات القصب، حیث تقلصت مساحة واتجاه أبرز العوامل المؤثرة في حالة 

  .)مثل وادي البحیر(تدھورت جودة المیاه في مواقع أخرى كما  )مثل منطقة الجنبیة(المناطق 
  

  
 من الكائنات الحیة ا نادرةتأوي أنواعً قنوات الصرف الزراعي من بیئات المیاه الداخلیة التي   ):10-1(الشكل 

 )ةلحمایة البیئة والحیاة الفطری اإلدارة العامة: المصدر(
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في بیئات المیاه الداخلیة  تتكاثرمن األنواع النادرة التي  T. ruficollisالغطاس الصغیر   ):11-1(الشكل 
 )لحمایة البیئة والحیاة الفطریةاإلدارة العامة : المصدر(

  

 )Coastal and Marine Habitats( البحریـةو الساحلیة النظـم   4.1.3

 )Intertidal Habitats( )ةـالساحلی(ة ـالبیئـات المدجزری   1.4.1.3

ه التوزیع الجغرافي للبیئات البحریة المدجزریة والمغمورة في میا) 12-1(یوضح الشكل   
 : كالتاليالبحرین اإلقلیمیة، ویمكن إیجاز حالة أنواع البیئات الرئیسیة منھا 

 
  المسطحات الطینیة)Mudflats(  

مثل خلیج توبلي وساحل عسكر وجزر حوار (قي على الساحل الشرالمسطحات الطینیة  تتواجد
 .)12-1الشكل (، )والبحیرات الساحلیةكالخلجان (وخاصة في المناطق شبھ المغلقة  )ودوحة عراد

القاعیة، كما أن لھذه البیئة  حیواناتھاتمتاز المسطحات الطینیة بإنتاجیتھا العالیة والتنوع الملفت في و
جرة التي تقصدھا خالل ھجرتھا الخریفیة والربیعیة بقصد الطیور المھا ألسرابأھمیة فائقة 

ودورھا لمسطحات الطینیة االقلیمیة والدولیة لھمیة األح ضوھو ما یو االستراحة والتزود بالغذاء
   .الطبیعيوالتوازن البیولوجي لمحافظة على التنوع البارز في ا

لصحي والصناعي من أبرز یعتبر الزحف العمراني والتلوث البیئي المترافق مع الصرف او
فقد تقلصت مساحة المسطحات الطینیة في خلیج توبلي  ،العوامل المؤثرة في حالة المسطحات الطینیة

من محطات المیاه العادمة المصرفة  ت، كما تسببالتي نفذت خالل القرن الماضي جة ألعمال الردمینت
خالل السنوات العشر  لمواقعبعض ابفي تدھور جودتھا معالجة میاه الصرف الصحي والمصانع 

ً . الماضیة ا باالعتبار المشاریع قید التنفیذ المتعلقة بتوسعة محطات معالجة میاه الصرف الصحي وأخذ



 

21 
 

  الفصــل األول

وتوقف تصریف المیاه الناتجة عن غسل الرمال فإنھ من المرجح أن یطرأ تحسن إیجابي في جودة 
  .في خلیج توبلي الطینیة بیئة المسطحات

  
 الشواطئ الصخریة )Rocky Shores( 

الشواطىء الصخریة من الموائل المدجزریة غیر الشائعة في النصف الشمالي من مملكة 
صغیرة في جزیرة النبیھ صالح ورأس سند وجزیرة  بقع أو مساحاتالبحرین وتتواجد على ھیئة 

مثل (الشواطئ الصخریة في بعض جزر حوار  وبخالف ذلك، فان. الشیخ ابراھیم وجزیرة یعصوف
ا من البیئات مرتفعة وتشكل ما یعرف بالجرف الصخري الذي ی) زر الوكور وأم حزورةج عتبر أیضً

وتمتاز الشواطئ الصخریة بتنوعھا الملفت في الحیوانات، كما تغطیھا . النادرة في أرخبیل البحرین
صخري الجرف ال وتجدر اإلشارة إلى أن. الطحالب البحریة مثل الطحالب الحمراء والطحالب البنیة

بیئة آمنة لتعشیش عدد من الطیور المھددة باإلنقراض والنادرة مثل صقر یوفر في جزر حوار 
  ).13-1الشكل ( Pandion  haliaetusوعقاب السمك  Falco concolorالغروب 

ویعتبر الزحف العمراني من أبرز التھدیدات التي تواجھ الشواطئ الصخریة في خلیج توبلي 
ا باإلعتبار التوسع . طئ الصخریة على جزر حوار على حالتھا الطبیعیةفي حین ما زالت الشوا ً وأخذ

من األمواج والتیارات الراھن في تشیید الشواطئ الصخریة االصطناعیة لحمایة الجزر المشیدة 
فإنھ من المرجح إن یصبح السیناریو في حالة الشواطئ الصخریة إیجابي مع اإلشارة إلى أنھ البحریة 

ة أن تتطابق الشواطئ الصخریة االصطناعیة مع الشواطئ الطبیعیة في خواصھا لیس بالضرور
  .اإلیكولوجیة

  
  الشواطئ الرملیة)Sandy Shores( 

الشائعة في أرخبیل البحرین، حیث تتواجد في النصف تعتبر الشواطئ الرملیة من البیئات 
شتان وجزیرة ام جیلید الجنوبي من جزیرة البحرین كما تكثر في الجزر الصغیرة مثل جزیرة م

ا إلى صخور ). 12-1الشكل ( وفي بعض الحاالت فإن الشواطئ تبدأ بدایة رملیة ثم تتحول تدریجیً
ساحلیة وھذا یؤدي إلى تواجد األنواع الممثلة للقاع الرملي في بدایة الشاطئ وتنتھي بأنواع ممثلة 

نواع النادرة مثل السرطان وتأوي بعض الشواطئ الرملیة بعض األ. للقاع الصخري عند نھایتھ
ا ممیزة باستخدام رمال الشاطئ Ocypode saratanالشبح    .الذي یشید أبراجً

وتعتبر أنشطة الردم من أبرز العوامل المؤثرة في بیئة الشواطئ الرملیة الطبیعیة، والتي أدت 
الردم ذاتھا قد إال أن أنشطة . إلى تقلص مساحة ھذه الموائل في النصف الشمالي من مملكة البحرین

ترتب علیھا إنشاء شواطئ اصطناعیة على العدید من الجزر المشیدة وھو ما أدى إلى زیادة رقعة 
ھذه البیئة مع التنویھ إلى أنھ لیس بالضرورة أن تتطابق الشواطئ المشیدة مع الشواطئ الطبیعیة في 

  .خواصھا اإلیكولوجیة
 
  مستنقع القرم)Mangrove Swamp(  

، حیث یشكل النمو الكثیف لنبات )14-1الشكل (مستنقع القرم على خلیج توبلي  یقتصر تواجد 
بیئة ال مثیل لھا في البحرین من حیث امتدادھا الجغرافي وتنوعھا  Avicennia marinaالقرم األسود 

عالوة على ذلك، فقد تم إستزراع القرم في بعض المناطق المختارة مثل ). 12-1الشكل (البیولوجي 
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وخاصة في منطقة رأس  –ویتصف مستنقع القرم . دوحة عراد ورأس حیان وجزر الجارممحمیة 
بحساسیة بیئیة فائقة حیث یعتبر محطة استراحة للطیور المھاجرة وموطن تكاثر  –سند بخلیج توبلي 

لبعض الطیور المقیمة، كما أنھ یوفر بیئة حضانة مھمة لألسماك والربیان األمر الذي یبرز األھمیة 
  .قتصادیة غیر المباشرة لھذه البیئةاإل

ومن أبرز العوامل التي تؤثر على حالة مستنقع القرم بخلیج توبلي ھي أنشطة الردم، 
ا، وإلقاء النفایات البلدیة بصورة غیر قانونیة،  وتصریف میاه الصرف الصحي المعالجة ثنائیً

لى سبیل المثال، تقلصت مساحة فع. باإلضافة إلى ارتفاع قیم الملوحة بعد نضوب العیون الطبیعیة
إال أن اإلتجاه . مستنقع القرم بصورة ملحوظة نتیجة ألعمال الردم التي نفذت خالل القرن الماضي

نتیجة ) م2010- 2000(السلبي في حالة ھذه البیئة قد خفت حدتھ خالل السنوات العشر الماضیة 
ا باالعتبار المبادرات القائمة لحمایة . للتدابیر التي أنفذت للحد من أنشطة الردم في خلیج توبلي ً وأخذ

مستنقع القرم برأس سند واستثماره بصورة مستدامة ألغراض تعلیمیة وبحثیة وسیاحیة عالوة على 
البدء في إنشاء مشتل الستزراع نبات القرم، فإنھ من المرجح أن السیناریو المستقبلي لھذا النوع من 

  .البیئات قد یكون إیجابي
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في ) المغمورة(والبحریة ) المدجزریة(التوزیع الجغرافي للبیئات البحریة الساحلیة  ):12- 1(كل الش
 )BCSR, 2006(مملكة البحرین 
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  P. haliaetusشاطئ صخري بإحدى جزر حوار ویبدو عش عقاب السمك   ):13- 1(الشكل 
 )لحمایة البیئة والحیاة الفطریة اإلدارة العامة: المصدر(

 
  

  

اإلدارة : المصدر(مستنقع القرم من البیئات المدجزریة غیر الشائعة في البحرین  ):14- 1( الشكل
 )العامة لحمایة البیئة والحیاة الفطریة
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  المستنقعات الملحیة)Salt Marshes( 

المستنقعات الملحیة من البیئات المدجزریة النادرة في البحرین وتتواجد في خلیج توبلي 
وتتمحور األھمیة البیئیة للمستنقعات الملحیة حول ). 12- 1الشكل (ار ورأس حیان وجزر حو

، باإلضافة لتعدد أنواع الحیوانات )15- 1الشكل ( إنتاجیتھا العالیة نتیجة للنمو الكثیف للنباتات الملحیة
وقد تقلصت مساحة المستنقعات الملحیة في النصف الشمالي من البحرین . القاعیة التي تعیش فیھا

لسنوات القلیلة الماضیة نتیجة ألنشطة الردم، كما أخل الصرف الصحي بالتوازن البیئي في خالل ا
 .بعض المواقع

  

  

: المصدر(المستنقعات الملحیة من البیئات المدجزریة غیر الشائعة في البحرین  ):15- 1(الشكل 
 )اإلدارة العامة لحمایة البیئة والحیاة الفطریة

  
  

  )Submerged Habitats) (البحریـة(ـورة البیئـات المغمـ  2.4.1.3

  الشعاب المرجانیة)Coral Reefs(  

في المناطق المغمورة الشمالیة والشرقیة ) الفشوت(تنتشر بعض الشعاب المرجانیة الصخریة 
وتشكل في  الشعاب المرجانیة حول أرخبیل البحرین لعدة كیلومتراتبعض تمتد و. من المیاه اإلقلیمیة

، ومن أبرز تلك الفشوت ھي فشت العظم وفشت الجارم تحت سطح الماءاألرخبیل  بھمجموعھا ما یش
  ).12- 1الشكل (وخورفشت وبولثامة 
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أنھا الغابات المطیرة في البحار، حیث أنھا تعد واحات لتكاثر على المرجانیة  الشعابتعرف و
أكثر أنواع البیئات من في البحرین الشعاب المرجانیة وتعد  ،العدید من الكائنات البحریة الحیة

 وشوكیات الجلدتعیش فیھا أنواع متباینة من الطحالب والمرجان والقشریات  إذا البحریة تنوعً 
حصة توفر فإن للشعاب المرجانیة أھمیة اقتصادیة فائقة حیث عالوة على ذلك، . واألسماك المرجانیة

) Epinephelus suillus مورالھامثل (من اإلنزال السنوي لألسماك الزعنفیة التجاریة القاعیة 
ونتیجة للتحورات الجیولوجیة التي مرت بھا البحرین منذ آالف  .والتي تحظى بأھمیة سوقیة عالیة

، فإن نسبة تغطیة المرجان الحي في العدید من الشعاب المرجانیة وكذلك التغیرات المناخیة السنین
ً من ببولثامة أفضل  یعد فشتالضحلة محدودة، في حین  ا لعمق اقي الشعاب المرجانیة نظرً حاال

   . ا ما عن المؤثرات البیئیة البشریة المباشرةوابتعاده نوعً  میاھھ
ة إلى التغیر المناخي من أبرز التھدیدات التي تواجھ فوتعتبر أنشطة الردم والتجریف باإلضا

سب العكارة في إلى إرتفاع ن والتجریفأنشطة الردم فقد أدت  .الراھنالشعاب المرجانیة في الوقت 
التي الحادة ارتفاع درجة حرارة میاه البحر موجات  أدتفي حین  ،الشعابالمیاه المحیطة ببعض 

المرجانیة الحي في الشعاب المرجان  إبیضاض ونفوق معظمإلى  1998وعام  1996في عام  سجلت
مثل فشت (ا وبدرجات متفاوتة بعض الشعاب العمیقة ، كما طالت أیضً )مثل فشت العظم(لضحلة ا

 إلى جنستلك المنتمیة ھي األنواع المتفرعة مثل ا وكان من أكثر أنواع المرجان تضررً  )بولثامة
التھدیدات التي تواجھھا الشعاب المرجانیة ) 16-1(ویوضح الشكل  ..Acropora spp األكروبورا

یوضح  بینما، نتیجة الرتفاع مستوى العكارة المترافقة مع أنشطة الردم والتجریف ورسو القوارب
ظاھرة ابیضاض الشعاب المرجانیة التي أدت إلى نفوق معظم األحیاء المرجانیة ) 17-1(الشكل 

التي تمت  )Loughland and Zainal, 2009(ة وخلصت دراس  .م1998و 1996خالل عامي 
 وعام 1985خالل الفترة ما بین عام  العظمفیھا مقارنة تغیر طبیعة قاع البحر السائد في فشت 

 في مقابل اتساع نسبةالشعاب المرجانیة خالل فترة الدراسة  النسبة التي تغطیھاتقلص إلى   2007
بعض ظھور من رغم على الو. )18-1الشكل ( الصخوروالقاع الذي یسود فیھ الرمل والحصى 

 الحالة العامةي ابیضاض المرجان، إال أن تحادثعلى تعافي بعض المواقع بعد المشجعة البوادر 
ً  .حرجة تزال شعاب المرجانیة في البحرین مالل باالعتبار المشاریع الطموحة المتعلقة  اوأخذ

تنظیف الفشوت، ربما یكون السیناریو باستزراع المرجان الحي وإنشاء الفشوت الصناعیة و
إیجابي مع عدم إغفال أن تكرار حوادث اإلبیضاض كتلك التي لحالة ھذا النوع من البیئات المستقبلي 

خالل فترة بحالة الشعاب كفیلة بإلحاق تدھور حاد قد تكون م 1998م و1996جت في عامي سل
والتي ترجح إزدیاد اإلجھادات الحراریة وخاصة مع التقدیرات المتوقعة لإلحترار العالمي  وجیزة

  .في میاه البحرین ومنطقة الخلیج العربي وباقي مناطق العالم العالمللمرجان 
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إرتفاع و )أعلى(رسو القوارب لالتي تواجھ الشعاب المرجانیة نتیجة البشریة التھدیدات  ):16-1(كل الش
الثروة اإلدارة العامة لحمایة : المصدر(، )أسفل( مستویات العكارة المترافقة مع أنشطة الردم والتجریف
  )البحریة
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طبیعــة القــاع السائـــدة
1985 2007

 1996األحیاء المرجانیة في عام ظاھرة إبیضاض المرجان التي أدت إلى نفوق معظم   ):17-1(الشكل 
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  )Loughland and Zainal, 2009( 2007إلى  1985المرجانیة خالل الفترة من 
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  الفصــل األول

  
 ةالحشائش البحری مھاد )Seagrass Beds( 

 .)12-1الشكل (غرب البحرین في شمال وشرق و واسعةالبحریة مساحات الحشائش  تغطي
ً  امھادً إذ تعد ھذه البیئة  ،وتتصف مھاد الحشائش البحریة بأھمیة بیئیة واقتصادیة فائقة  اآمنً  اومالذ

ومما  .ن األصداف والجوفمعویات والرخویات والقشریاتلنمو وتكاثر محار اللؤلؤ واألنواع العدیدة م
ا أ –ة ییعزز من أھمیتھا البیئ بیئة تغذیة مھمة لبعض األنواع توفر مھاد الحشائش البحریة  أن –یضً

عالوة على . Chelonia mydas والسلحفاة الخضراء D. dugon المھددة باإلنقراض مثل بقر البحر
 Siganus سمك الصافيمثل الھامة األنواع التجاریة  من اعددً تحتضن ھذه البیئة ذلك، 

canaliculatus ،الربیانو Penaeus semisulcatus. اإلیكولوجیة التي  خدماتالا یخفى أیضً  وال
منع انجراف التربة بفعل تثبیت الرواسب القاعیة وتوفرھا مھاد الحشائش البحریة والتي من بینھا 

بتجمیع المواد ھذه البیئة ، كما تقوم المغذیات في عمود الماء زوخفض تراكی األمواج وعوامل التعریة
أنواع ا لبعض الحیوانات العاشبة مثل بعض ا غذائیً العضویة وغیر العضویة التي تمثل مصدرً 

 .األسماك
برز بطریقة الجرف القاعي من أ الربیانأنشطة الردم والتجریف باإلضافة إلى صید وتعتبر 

فعلى سبیل المثال، فقد تدھورت بعض المواقع في . اد الحشائش البحریةمھ التھدیدات التي تواجھ
بعض البوادر  ظھرتتجدر اإلشارة إلى أنھ إال أنھ . الشمال والجنوب جراء أنشطة الردم والتجریف

المواقع المتدھورة في جنوب البحرین بصورة طبیعیة، حیث نمت الحشائش في  على إنتعاش بعض
  .رضت ألعمال تجریف سابقةتعالمواقع الضحلة التي 

  
 الھیرات(ر اللؤلؤ  امھاد مح( )Oyster Beds( 

مواقع متفرقة من المیاه  في – ا بالھیراتمحلیً  المعروفة –محار اللؤلؤ عدد من مھاد  نتشرت
ھیر بولثامة،  ھيومن أبرز الھیرات المعروفة . الشمالیة بالمیاهلى وجھ الخصوص اإلقلیمیة وع

القاع الصخري والقاع الصخري المغطى بطبقة رقیقة من الرمال یسود و .شتیةوھیر بوعمامة وھیر 
ولمھاد محار اللؤلؤ . أنواع محار اللؤلؤ بأعداد كبیرةمواقع الھیرات حیث تتراكم أصداف بعض في 

ا الرتباطھا بصناعة غوص اللؤلؤ التي اشتھرت بھا ا نظرً فائقة جدً واقتصادیة أھمیة تاریخیة وثقافیة 
  .ن منذ القدمالبحری

یترافق معھا من إرتفاع في معدالت  أنشطة الردم والتجریف وما وفي الوقت الراھن، تعتبر
وتشیر . في بعض المواقع القریبة العكارة في عمود الماء من أبرز العوامل المؤثرة في حالة الھیرات

جد بأعداد كبیرة زال یتوا المحار ماإلى أن  2009أجریت لبعض الھیرات في عام المسوحات التي 
ً  .في بعض الھیرات الشمالیة البدء في تنفیذ مشروع إحیاء تراث الغوص الذي یؤمل ا باإلعتبار وأخذ

حالة في لھیرات، فإنھ من المرجح أن السیناریو المستقبلي لة یأن یترافق معھ نھوض باإلدارة البیئ
  .قد یشھد تحسن ھذه البیئات

  
 )Islands( الجــزر  3.4.1.3

الناحیة من ف .طبیعة البحرین الجزریة، فإن الجزر تعتبر من النظم البیئیة الشائعةل انظرً 
 جزرو – مستوى سطح البحرب مقارنة –جزر رملیة منخفضة  ، یتواجد في البحرینالطبوغرافیة
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  الفصــل األول

طبقة  تغطیھامعظم الجزر أن  إال ،)ترم 20إلى  10یتراوح ارتفاعھا من ( انسبیً صخریة مرتفعة 
نظم بیئیة تمتزج  البحرین المؤلفة لمملكةجزر ال وتشكل .)19-1الشكل ( لرمل والصخورامن خلیطة 

فیھا عدد من البیئات المدجزریة والبیئات المغمورة باإلضافة إلى البیئات القاحلة وبیئات المیاه 
  . الجزر أھمیة بیئیة خاصةھذه یعطي ، وھو ما الداخلیة

ه الجوفیة والتلوث البیئي من أبرز العوامل المؤثرة ویعتبر الزحف العمراني واستنزاف المیا
 رأعداد الجزر في البحرین بعد إنشاء العدید من الجز وبالمقابل ازدادت ،الطبیعیة في حالة الجزر

ا موطنً  تقد أصبح بعض الجزر المشیدةمن الثابت أن و .البحري الردم بواسطة عملیاتاإلصطناعیة 
أنظر ( في فشت الجارم المشیدةلجزر كما ھو الحال بالنسبة لالحیة  داد كبیرة من الكائناتألعا مھمً 

   .)أدناه" الطیور 3.2.1.7"البند 
  

  

 اإلدارة العامة: المصدر( حوارجزر إحدى الجزر الصخریة المؤلفة ألرخبیل   ):19- 1(الشكل 
 )لحمایة البیئة والحیاة الفطریة

  
  عالتنـوع البیولوجـي علـى مستـوى األنـوا   2.3

 المنتمیـة إلـى مجموعـات تصنیفیـة مختـارة األنـواع   1.2.3

 الطحالـب  1.1.2.3

أشارت الدراسات المسحیة التي أجریت في مملكة البحرین أن عدد األنواع التصنیفیة 
، ولقد أوضحت تلك الدراسات أن الطحالب )1-1أنظر جدول (نوع  34للطحالب تقدر بحوالي 
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في بیئات المیاه الخضراء المزرقة الطحالب بیئات، حیث وجدت  بصورة عامة تتوزع في عدة
البیئات الساحلیة في الطحالب الخضراء والبنیة والحمراء باإلضافة إلى ا أیضً تكثر والداخلیة، 
  . والبحریة
تشكل الحلقات األولى من السلسلة حیث أنھا لطحالب لاألھمیة البیئیة على الرغم من و
في امتصاص الملوثات تساھم الخیطیة النامیة في قنوات الصرف الزراعي الطحالب  فإنالغذائیة، 

من قبل على نطاق واسع  تجمعما زالت الطحالب الخضراء والبنیة كما أن . المصرفة من المزارع
  .)20- 1الشكل ( كطعم لصید األسماك الزعنفیة الستخدامھاالصیادین المحلیین 

فعلى  .التھدیدات التي تواجھ الطحالبمن أبرز ویعتبر الزحف العمراني والتلوث البیئي 
الساحل الشمالي  المدجزریة على المسطحاتمساحة سبیل المثال، أدت عملیات الردم إلى تقلص 

ھو ما حد من وفرة المواقع المناسبة لنمو الطحالب و) وخاصة خلیج توبلي(الشمالي الشرقي و
   .المدجزریة

  

  

معان الطحالب من المنطقة المدجزریة في خلیج توبلي صیادان بحرینیان یج): 20- 1(الشكل 
  )لحمایة البیئة والحیاة الفطریة اإلدارة العامة: المصدر(الستخدامھا كطعم لصید األسماك 

  
  

 النباتـات  2.1.2.3

لقد قدرت الدراسات المسحیة عدد األنواع التصنیفیة للنباتات الوعائیة في مملكة البحرین 
 باإلضافة إلى البیئات والمزارعصحراء الفي معظمھا تنمو ، و)1- 1الجدول  أنظر(أنواع  307بنحو 

بساتین النخیل الشمالي والغربي على امتداد الساحل الشمالي تكثر  حیث والبحریة المغمورة الساحلیة
الشجیرات ومن جانب آخر، تسود . وأشجار الفاكھةوالمحاصیل حقول البرسیم التي تتخللھا 
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والتربة الملحیة الجبسیة بالغ األثر والتي كان للمناخ القاحل  یة الجنوبالمناطق في واألعشاب البریة 
   .القاسیة مع الظروف الصحراویة تأقلمھافي 

  ثالثة أنواع من الحشائش البحریة بیئة مھاد الحشائش البحریة تشكلعالوة على ذلك، 
  . حول البحرین الواسعة اإلنتشار

السلسة الغذائیة، أھمیة بیئیة فائقة حیث تأسس الحلقات األولى من البریة وللنباتات الوعائیة 
والتي ویعد جزء منھا وباإلضافة إلى أھمیة بعضھا في توفیر الغذاء،  ،كما تساھم في تثبیت التربة

تستخدم على نطاق واسع في من النباتات الطبیة التي ما زالت  نوع 81حوالي یبلغ عدد أنواعھا 
: المصدر( )21-1الشكل ( Casia italica، ومن أشھرھا نبات العشرق رثالطب الشعبي المتوا

   .)جمیل عباساألستاذ الدكتور 
والتلوث البیئي من أبرز وتملح التربة، یعتبر الزحف العمراني، وإستنزاف المیاه الجوفیة، و

تدھور في  األنشطة العمرانیة والتخییمتساھم  ، في حینالتھدیدات التي تواجھ النباتات الزراعیة
تشیر بعض آراء خبراء النباتات  فعلى سبیل المثال، . الغطاء النباتي ببعض المواقع الصحراویة

ن إلى صعوبة رصد بعض أنواع النباتات الصحراویة البریة في الوقت الراھن نتیجة لتناقص یالمحلی
ائق بصورة مضطردة تزایدت أعداد أنواع المحاصیل الزراعیة ونباتات الحدالمقابل، في و .أعدادھا

ویرجح أن یستمر أنواع النباتات . عملیات اإلستیرادالتوسع في ب ببس خالل السنوات األخیرة
في النصف الشمالي من خاصة تقلص محتمل النتشار النباتات البریة الزراعیة في اإلزدیاد في مقابل 

  .البحرین
  
  

  

على نطاق الطبیة التي مازالت تستخدم من النباتات  Casia italicaنبات العشرق ): 21- 1(الشكل 
  )لحمایة البیئة والحیاة الفطریة اإلدارة العامة: المصدر( في الطب الشعبي في البحرینواسع 
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 الالفقاریات    3.1.2.3

الالفقاریات المنتمیة إلى عدة مجموعات تصنیفیة مختلفة أنواع العدید من في البحرین تتواجد 
 جدولال(یات وتوالحشرات والعنكب وشوكیات الجلدوالقشریات  الرخویاتوالدیدان كالجوفمعویات و

ً  ،اا مھمً ا بیئیً دورً  الالفقاریاتتلعب ھذه و ).1-1  الماكروفونا(الحیوانات القاعیة الكبیرة  توفر فمثال
Marofuna ( التي تعیش في البیئات المدجزریة الممتدة على الساحل الشمالي والشرقي والجنوبي

  . الطیور الساحلیة التي تقصد البحرین خالل مواسم الھجرة الفصلیةآلالف ا غذاء مھمً 
كما ھو الحال بالنسبة ممیزة  إقتصادیةأھمیة ومن جانب آخر، فإن لبعض أنواع الالفقاریات 

الطلب  كاستجابة لتزایدمتذبذب طردي یشھد إنزالھ السنوي ارتفاع الذي  P.semisulcatus للربیان
محار  أنواع تتصف ومن ناحیة أخرى،). 22- 1( الشكل ھو موضح فيكما لسوقیة قیمتھ اارتفاع و

والثقافیة ا، حیث كانت ھذه األنواع محور الحیاة اإلقتصادیة بأھمیة تاریخیة وثقافیة عالیة جدً اللؤلؤ 
ا صناعة غوص اللؤلؤ التي اشتھرت بھا البحرین شإنتعاأثناء فترة    .قدیمً
تغیر المناخ من باإلضافة إلى والصید الجانبي التلوث البیئي ویف أنشطة الردم والتجرعتبر تو

یمثل التوسع العمراني وإستنزاف المیاه التھدیدات التي تواجھ الالفقاریات البحریة في حین أبرز 
ً في  أوضحتفعلى سبیل المثال، . األرضیةا لالفقاریات الجوفیة تھدیدً   تركیببعض الدراسات اختالال

في المواقع المتاخمة لمصاب میاه الصرف الصحي ) الماكروفونا( القاعیة الكبیرةت مجتمع الحیوانا
ا في إزدیادً الدخیلة أنواع الحشرات وبالمقابل، فقد شھدت  .سل الرمال في خلیج توبليغومعامل 

 مثل سوسة النخیل الحمراء(ملحوظة  خسائر إقتصادیةببعضھا  تسببحیث الزراعیة بعض المناطق 
R. ferrugineus(.  

  
 األسماك  4.1.2.3

جدول ال(المدجزریة والمغمورة في مختلف البیئات البحریة األسماك أنواع متعددة من تتواجد 
لألسماك تجدر اإلشارة إلى أن و. في حین أن التنوع في أنواع أسماك المیاه الداخلیة محدود) 1-1

كمصدر في غذائھم الیومي كبیرة  إقتصادیة فائقة حیث یعتمد علیھا السكان بصورةالزعنفیة أھمیة 
  . للبروتین الحیواني

من أبرز التھدیدات والصید الجائر والصید الجانبي والتلوث البیئي ویعتبر الزحف العمراني 
فقد سبب تدھور فعلى سبیل المثال، . ي األسماكعلى مستوى األنواع فالتي تواجھ التنوع البیولوجي 

إنخفاض ملحوظ في الصید الجائر إلى والتجریف باإلضافة إلى مع أنشطة الردم الموائل المترافق 
، الھامةأنواع األسماك التجاریة  وعلى وجھ الخصوصالزعنفیة ألسماك اإلجمالي لاإلنزال السنوي 

تناقص كمیة صید ) 23-1(ویشاھد من خالل الشكل . )22-1الشكل ( ویمكن مالحظة ذلك من خالل
سمك التقلیدیة مثل  )الحظرة( المصطادة بواسطةاریة الھامة التجبعض أنواع األسماك الزعنفیة 

اآلثار  أكثرولعل من  .الھامةمن األنواع التجاریة  عتبرتي تالوغیرھا  S. canaliculatusالصافي 
تدھور حالة بعض أنواع األسماك ھو اإلنخفاض الحاد في وفرة سمك الصافي التي توضح الملموسة 
ا في األسواق المحلیة الذيوالعقد الماضي  خالل Siganus javusالصنیفي    .بالكاد یشاھد حالیً
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ا على الفئات الرئیسیة للثروات موزعً ) طن متري 1000(اإلنزال السنوي اإلجمالي  ):22-1(الشكل 

  )اإلدارة العامة لحمایة الثروة البحریة: المصدر( م2009إلى  م 1980خالل الفترة من  السمكیة المصطادة
  

وخاصة ذلك المترافق مع صید الربیان بواسطة  – السیاق، یلحق الصید الجانبي  وفي ذات
ا بأنواع األسماك غیر المستھدفة –  شباك الجر القاعي ً إذ تشیر اإلحصائیات إلى أن حجم . أضرار

یعتبر الباقي صید جانبي یتم في أغلب  في حین% 60إلى  20%یتراوح ما بین مصید الربیان 
اإلدارة العامة لحمایة الثروة : المصدر(ھ في البحر بعد أن ینفق كثیر منھ األحیان التخلص من

  ).البحریة
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موضحة (ألنواع مختارة من األسماك التجاریة ) طن متري 1000(اإلنزال السنوي  ):23- 1(الشكل 

 م2009م إلى 2005الفترة من خالل التقلیدیة  )رةظالح(طریقة ب المصطادة) بأسمائھا المحلیة
  )ة العامة لحمایة الثروة البحریةاإلدار: المصدر(

  
  

 اتـالبرمائی  5.1.2.3

اتعتبر البرمائیات م على مستوى األنواع، حیث لم یسجل  ن أقل المجموعات التصنیفیة تنوعً
وبعد إندثار بیئة الراھن  في الوقت ).1-1الجدول ( P. arabicus الضفدعوھو  سوى نوع واحد فقط

في الوقت الراھن على قنوات الصرف ھذا النوع من الضفادع تواجد  یقتصرالعیون الطبیعیة، 
 العیون الطبیعیة لتحاكي بیئةفي محمیة ومتنزه العرین وفي البیئات الصناعیة التي شیدت  الزراعي
ً . المندثرة نتیجة للتوسع الصرف الزراعي المستمر في مساحة قنوات  اإلنكماشا باالعتبار وأخذ

انخفاض منسوب المیاه في عدد منھا، یعتقد أن العمراني وتقلص المناطق الزراعیة باإلضافة إلى 
   .حرجة البرمائیات في البحرینھذا النوع من حالة 
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 فـالزواح   6.1.2.3

تتنوع نوع، وھي  20أن عدد األنواع التصنیفیة للزواحف بلغت حوالي ) 1-1(یشیر الجدول 
في السحالي والثعابین من أنواع ولقد وجدت . ما بین الثعابین والسالحف والسحالي وما إلى ذلك

الثعابین أنواع تنتشر  في حین في المناطق المأھولةوكذلك المناطق الصحراویة والزراعیة 
المیاه تواجد نوع واحد من سالحف تشیر التقاریر إلى و. والسالحف البحریة في المیاه اإلقلیمیة

صر تواجدھا في الوقت تالتي یقو C.caspica القزوینیة سلحفاة المیاه العذبة وھي) الغیلم(الداخلیة 
محمیة ومتنزه العرین في ، وفي البیئات الصناعیة التي شیدت الراھن على قنوات الصرف الزراعي

من أكثر أنواع لقزوینیة سلحفاة المیاه العذبة اوربما تكون  .المندثرة العیون الطبیعیة لتحاكي بیئة
تعرض لضغوطات متزایدة بعد اندثار بیئة یویرجح أن ھذا النوع  ،ا في حالتھا الراھنةالزواحف حرجً 

  . العیون الطبیعیة والتناقص المستمر في مساحة وجودة قنوات الصرف الزراعي
الذي یعد من أكبر ) 24- 1شكل ( Uromastyx microlepisومن ناحیة أخرى فإن الضب 

زحف الالزواحف البریة في البحرین یواجھ بعض المخاطر التي تھدد البیئة التي یعیش فیھا مثل 
بیاتھ الشتوي،  خالل فترات ھیعمد بعض المخیمین إلى إزعاجحیث العمراني وأنشطة التخییم والتنزه 

  . كما یتم اصطیاده في بعض األحیان
سلحفاة  284 یقل عن ما الرصد عن  2006ولقد كشف المسح الجوي الذي أجري عام 

)BCSR, 2006 (في البحرین السالحف البحریةلحجم جماعات كمي یمثل أول تقدیر  وھو ما .
 تتواجد، كما ا في البحرینأكثر أنواع السالحف البحریة شیوعً  C. mydas وتعتبر السلحفاة الخضراء

 Caretta كبیرة الرأس والسلحفاة Eretmochelys imbricata من سلحفاة منقار الصقر كلا أیضً 
caretta .م2007في عام  فقد رصدتضمن برنامج رصد السالحف النافقة اإلشارة إلى أنھ  وتجدر 

أعداد أنواع  ، وھو ما رفعألول مرة في البحرین Lepidochelys olivacea السلحفاة الزیتونیة
  . أنواع 4إلى  3السالحف البحریة من 

لصید الجانبي المترافق مع صید انتیجة  شدیدةات إلى ضغوطالسالحف البحریة تتعرض و
حالة نفوق للسالحف  122حوالي  تسجیلوتشیر التقدیرات إلى  ،بواسطة شباك الجر القاعي الربیان

أبرزھا من عدة أسباب محتملة إلى ، والتي عزیت م2008 م إلى2007خالل الفترة من البحریة 
  .)2010عبد القادر، ( الصیدنشطة أ
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اإلدارة : المصدر(بفعل أنشطة التخییم متواصلة  لتھدیدات U. microlepisالضب یتعرض ): 24-1(الشكل 
  )لحمایة البیئة والحیاة الفطریة العامة

  
 ورـالطی   7.1.2.3

لبحرین إال أنھا تضم تنوع ملفت في أنواع الجغرافیة لمساحة ال صغرمن رغم على ال
الجدول (نوع  323التي رصدت في البحرین حوالي بریة الالطیور أنواع عدد مجموع  یبلغو. الطیور

من إجمالي عدد % 12.4وھو ما یمثل حوالي (یتكاثر في البحرین مقیم  انوعً  40حوالي منھا ) 1-1
أنواع مھاجرة وھو ما یعزى ك مسجلة معظم أنواع الطیور البریة فإنالمقابل، في و .)األنواع المسجلة

 الموسمیة، وخاصة خالل الھجرة الخریفیة والربیعیة رة الطیورعلى مسار ھجتمركز البحرین  إلى
)King, 2006( .تعتبر منظمة بیردالیف الدولیة و)Birdlife International ( كل من جزر حوار

على مستوى ) Important Bird Area(ورأس الممطلة ومقابة كمناطق مھمة للطیور وخلیج توبلي 
ا نظرً " قائمة رامسار لالراضي الرطبة"وار وخلیج توبلي على العالم، كما تم تسجیل كل من جزر ح

تكاثر الطیور عالوة على ذلك، فإن لمستعمرات  .ألھمیتھا العالمیة للطیور الساحلیة والبحریة
فعلى سبیل، . الساحلیة والبحریة على بعض الجزر النائیة مثل جزر حوار أھمیة إقلیمیة ودولیة بارزة

 –  طائر 200000تقدر بحوالي  التي –  P. nigrogularis حر السوقطريتعتبر مستعمرة غراب الب
 بلشون الصخر البحريمستعمرة تعد ھذا الطائر في العالم في حین تكاثر لأكبر مستعمرتین  إحدى

Egretta gularis العربي األكبر في الخلیج )Pilcher et al, 2003(.   
راحة وتكاثر الطیور في مناطق المناطق المھمة لتغذیة واست) 25- 1(ویوضح الشكل 

إلى النسب المئویة التي تمثلھا مستعمرات تكاثر الطیور ) 3- 1(جدول الالبحرین المختلفة، بینما یشیر 
الساحلیة والبحریة في جزر حوار بالنسبة لألعداد اإلجمالیة لنفس النوع على مستوى االقلیم أو 

   .مستوى العالم
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محلیین إلى تزاید الضغوطات الواقعة على الطیور نتیجة وتشیر آراء معظم خبراء الطیور ال
لتقلص الموائل الطبیعیة الناتج عن الزحف العمراني المتواصل نحو الموائل الساحلیة والزراعیة 

وفي المقابل شھدت أنواع  .والصید غیر القانوني وموائل المیاه الداخلیة، باإلضافة إلى التلوث البیئي
لحوظ وظھرت دالئل على تسبب بعضھا بأضرار بیئیة واقتصادیة وصحیة، الطیور الدخیلة تزاید م

ا في الجدول ً ومن ناحیة أخرى، . إلى بعض األنواع الغازیة ومخاطرھا) 2-1( وقد تم اإلشارة سابق
حافظت مستعمرات الطیور البحریة في الجزر والمناطق النائیة على أعداد كبیرة وبالذات في جزر 

قد  المشیدةألنواع بحمایة كاملة، كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض الجزر حوار حیث تنعم ھذه ا
ا من الطیور  التي أصبحت تتكاثر علیھا بأعداد وفیرة كما ھو الحال في جزر  البحریةاستقطبت أنواعً

 ,Kavanagh(ا لما أشارت إلیھا دراسة قً وف) 26- 1الشكل (و ) 4-1الجدول (الجارم االصطناعیة 
2010a.(  

  
  

النسبة المئویة التي تمثلھا مستعمرات تكاثر الطیور الساحلیة والبحریة في جزر حوار   ):3-1(ول الجد
  )Pilcher et al, 2003(بالنسبة لألعداد اإلجمالیة لنفس النوع على مستوى االقلیم أو مستوى العالم 

  

  

  النـــوع  الرقم
  النسبة التي تمثلھا أعداد الطیور في جزر حوار

  نسبـةال  النطـاق
  غراب البحر السوقطري 1

P.nigrogularis 10  >  العالم%  

  بلشون البحر الصخري 2
E.gularis 11  جنوب غرب آسیا%  

  عقاب السمك 3
P.haliaetus 20 >  الخلیج العربي%  

  الصقر الفاحم 4
F.concolor 25 >  الخلیج العربي%  

  خطاف البحر أبیض الخد 5
 Sterna repressa  2  العالم%  

  بحر األسحمخطاف ال 6
Sterna  anaethetus  

الخلیج العربي والبحر 
  %4-3  األحمر

  خطاف البحر المتوج الصغیر 7
S.  bengalensis  3  الخلیج العربي وجنوب آسیا%  

  خطاف البحر القزویني 8
Sterna caspica 

الخلیج العربي والبحر 
  %6  األحمر
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 ,BCSR(ثر الطیور في مملكة البحرین المناطق المھمة لتغذیة واستراحة وتكا ):25- 1(الشكل 
2006(  



 

40 

  الفصــل األول

  
والنسبة  المشیدةعلى جزر الجارم  2009في عام  تتكاثركانت أعداد الطیور البحریة التي   ):4-1(جدول 

 ,Kavanagh( التي تمثلھا ھذه األعداد بالنسبة للتقدیر اإلجمالي لعدد نفس النوع في البحرین وفي العالم
2010a(  

  

  لعــــددا  النـــوع  الرقم
  )زوج(

   النسبة التي تمثلھا أعداد الطیور
  النسبـة  النطـاق

خطاف البحر أبیض الخد  1
S.repressa  650-750  

  %50-30  البحرین

  %2  العالم
  خطاف البحر المتوج الصغیر 2

S.bengalensis 5000-6000  
  %50  البحرین

 %5  العالم
  خطاف البحر األسحم 3

S.anaethetus 300-350  -  -  

 
 
 

 

 S. bengalensisجزء من مستعمرة تكاثر طائر خطاف البحر المتوج الصغیر  ): 26- 1(الشكل 
  )اإلدارة العامة لحمایة البیئة والحیاة الفطریة: المصدر(على جزر الجارم المشیدة 
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  اتـالثدیی   8.1.2.3

یعیش ى سبیل المثال فعل ،البحرین المختلفة بیئاتالثدییات األرضیة في أنواع من  تعیش
ً   G.subgutturosa غزال الریم بعض الجزر األخرى باإلضافة لا في جنوب جزیرة البحرین طلیق

إلى جزر حوار  O. leucoryx المھا العربيتم إدخال كما  ،)مثل جزر حوار وجزیرة أم النعسان(
ھذا الحیوان تأھیل  كمساھمة من البحرین لدعم الجھود اإلقلیمیة المبذولة إلعادة) 27-1الشكل (

ً . المھدد باإلنقراض في شبھ الجزیرة العربیة ھذین الحیوانین، ا باإلعتبار األھمیة الثقافیة الفائقة لوأخذ
أما بالنسبة  .على حالتھما باإلیجاب إنعكسفإنھما یحظیان برعایة مستمرة وحمایة كاملة وھو ما 

 تتوافر فال) البریة لجرذان واألرانب والقنافذكالجرابیع وا(بیئة الصحراویة ات البریة في الیللثدی
الثدییات البریة في المنطقة أنواع جماعاتھا، إال أنھ من المحتمل أن حول حجم  حدیثةدراسات 

أنشطة التخییم والتنزه الوسطى من جزیرة البحرین تتعرض لضغوطات ناشئة عن التوسع العمراني و
   .العضویةإلقاء النفایات و

 .D قطیع بقر البحرا كبیرة من أعدادً ة البحرین كضم المیاه اإلقلیمیة لمملت ،من جانب آخر
dugon ساحل الجنوبي للخلیج العربي والذي یعد أكبر قطیع في المنتشر في المیاه الضحلة المتاخمة لل

إلى أن عدد بقر  2006نتائج المسح الجوي الذي أجري في عام  وأوضحت .العالم من بعد أسترالیا
حیوان، وھو ما یشیر إلى ثبات نسبي في حجم جماعة  1164المیاه البحرینیة یبلغ حوالي  البحر في

التي أوضحت بأن عدد بقر م 1986سابق الذي أجري في العام بقر البحر مقارنة بنتائج المسح ال
لمملكة والذي یشمل المیاه اإلقلیمیة (البحر في الخلیج الممتد بین المملكة العربیة السعودیة ودولة قطر 

ا 1946كان حوالي ) البحرین وجزء من المیاه اإلقلیمیة للمملكة العربیة السعودیة ودولة قطر ً  فرد
)Hodgson, 2006(.  تتواجد بقر البحر أعداد وافرة من أن ا الدراسة أیضً ھذه نتائج كما أوضحت

ً في المیاه الشمالیة  بحر في میاه البحرین ، ویمكن أن یالحظ توزیع بقر الاوھي مالحظة لم ترصد سابق
   ).28- 1(الشكل  اإلقلیمیة من خالل

 مستدق األنفالدولفین كل من  تواجدأرجحیة إلى السابقة تشیر المسوحات ، ومن جانب آخر
Tursiops truncates أحدب الظھرلدولفین وا S. chinensis وأثناء المسح  .البحرینیة في المیاه

 .الشمالیةاإلقلیمیة في المیاه  لفینود 227 ال یقل عن ما  م، تم رصد2006الجوي الذي أجري بالعام 
ولم یسجل فقط  T.truncates مستدق األنفالتعرف على الدولفین خالل ھذا المسح ت أنھ تم فوالمل

، وھو ما قد تواجده في المیاه البحرینیة الذي یفترض S. chinensis أحدب الظھرتواجد للدولفین 
 .)Hodgson, 2006( للخلیج العربيالساحل الجنوبي  علىاد ھذا النوع أعدوفرة إلى تغیر في یشیر 

على الرغم إال أنھ  ،بحمایة قانونیة كاملة في البحرینتنعم الثدییات البحریة وتجدر اإلشارة إلى أن 
ا تتعرض أحیانً  فإنھامن قبل أنشطة الصید بصورة مباشرة من عدم إستھداف بقر البحر والدالفین 

ً إلصابات غیر    .ا في شباك الصیدمستھدفة من قبل محركات القوارب كما قد تعلق أحیان
 –یشیر إلى أن عدد األنواع التصنیفیة للثدییات بنوعیھا ) 1-1(وبصورة عامة فإن الجدول 

  .نوع 22قد بلغت  –البري والبحري 
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زر حوار كجزء الذي تم إدخالھ إلى ج O. leucoryx أحد أفراد قطیع المھا العربي ):27- 1(الشكل 
لحمایة البیئة والحیاة  اإلدارة العامة: المصدر(من برنامج إعادة تأھیل ھذا النوع المھدد باالنقراض 
  )الفطریة
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ا لنتائج المسح وفقً  البحرینیةفي المیاه  D. dugonاإلنتشار الجغرافي لبقر البحر  ):28- 1(الشكل 
  )Hodgson, 2006(  م2006العام في  نفذالجوي الذي 
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  راضـددة باإلنقـواع المھـاألن  2.2.3
ال تتوافر قائمة رسمیة باألنواع المھددة باإلنقراض على المستوى الوطني، كما أن عدم كفایة 

بدقة الراھنة المعلومات المتوافرة عن حجم جماعات األنواع المختلفة یحد من القدرة على تقییم حالتھا 
إال أن آراء بعض المختصین تشیر إلى تعرض . أم ال وتحدید إن كانت تتعرض لمخاطر اإلنقراض

ومن المحتمل أن ھذه األنواع قد أصبحت نادرة أو معرضة  ضغوطات متزایدةبعض األنواع إلى 
بعض األنواع المحتمل ) 5-1(ویسرد الجدول  .أعالهحالة بعضھا وقد أشیر إلى  ،لمخاطر اإلنقراض

ستوى الوطني مع اإلشارة إلى الحاجة إلجراء مسوحات على المباالنقراض مھددة نادرة أو  أن تكون
  .ھذه الفرضیةعلمیة للتحقق من 

  
مھددة باالنقراض على المستوى أو نادرة قائمة مختارة من األنواع التي یحتمل أن تكون ): 5-1(جـدول 

  الوطني

 االسم العلمي االسم اإلنجلیزي االسم المحلي االسم الشائـع رقم

 Turban shell Lunella coronatus لحویتا الحلزون البحري 1
 .Murex shell Murex sp الكوز الكوز 2
 Ghost crab O.saratan بورزقین السرطان الشبح 3
صافي  صافي صنیفي 4

 صنیفي
Spotted rabbit fish S. javus 

 Sea cow D. dugon بقر البحر )األطوم(بقر البحر  5
 Green turtle C.mydas الحمسة السلحفاة الخضراء 6
 Hawksbill turtle E.imbricata الحمسة منقار الصقر ذاتالسلحفاة  7
 Bottle nose الدقس متسدق األنفالدولفین  8

dolphin 
T. truncates 

 White– cheeked البلبل الخد أبیضالبلبل  9
bulbul 

P. leucogenys 

 )الغیلم(سلحفاة المیاه العذبة  10
 القزوینیة

 Caspian Terrapin C.caspica الغیلم

 Frog P.arabicus ضفدع الضفدع 11
 Cape hare Lepas capensis أرنب األرنب البري 12
 Arabian reem غزال الریمغزال  13

gazelle (sand 
gazelle) 

G.subgutturosa 
marica 

 Black Mangrove A.marina القرم القرم األسود 14
شریاص   الصقر الفاحم 15

  حوار
Sooty falcon F.concolor 

 Osprey P.haliaetus  أبا الدمي  عقاب البحر 16
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  البیولوجـي على مستـوى الجینـات الوراثیـةالتنـوع    3.3

صغر مساحتھا الجغرافیة إال أن مملكة البحرین تضم تنوع جیني ملحوظ من رغم على ال  
العربیة األصیلة وسالالت الجمال سالالت الخیل العربیة األصیلة  یشمل على سبیل المثالوالذي 

باإلضافة إلى أصناف  وأصناف النخیل المتعددة) كاألبقار والماعز والدجاج(والحیوانات الزراعیة 
أمثلة مختارة للتنوع ویوضح العرض التالي حالة واتجاه  .المحاصیل الزراعیة وأشجار الفاكھة

  :البیولوجي على مستوى الجینات الوراثیة
 

 رـل التمـنخیأصنـاف    1.3.3

 في البحرین P.dactyliferaصنف من نخیل التمر  100تشیر التقدیرات إلى تواجد أكثر من 
%) 6(والمواجي %) 10.5(والخنیزي %) 13.2(والتي من أبرزھا المرزبان ) 29-1الشكل (

 ویتم زراعة أصناف النخیل .)1994عبدالوھاب وآخرون، (%) 2.5(والخالص %) 4.4(والسلمي 
زراعة  تكثرفي حین ، والحدائق المنزلیة المزارعرئیسیة في  بصورةالعالیة دیة ة اإلقتصامذات القی

وألصناف النخیل أھمیة تاریخیة  .في المرافق العامة وعلى جوانب الشوارعاألصناف األقل قیمة 
بجودة رطب حضارة دیلمون القدیمة التي وثقافیة فائقة، حیث أشادت المخطوطات التاریخیة 

وبخاصة (النخلة العدید من السكان المحلیین یعتبرون زال  وما. قبل آالف السنیناستوطنت البحرین 
إال أنھ من  .رمز الضیافة البحرینیةزال التمر یمثل  ماوشجرة مباركة،  )بعض األصناف التجاریة

ا لتسارع نخیل التمر نظرً أصناف الضغوطات البیئیة قد تزایدت على التنوع الجیني في المرجح أن 
التي تنمو فیھا الزراعیة وھو ما أدى إلى إنكماش البیئة استنزاف المیاه الجوفیة العمراني والزحف 

مثل سوسة (المضرة بالنخیل تزاید األنواع الغریبة الغازیة ا أیضً یضاف إلى ذلك و ،ھذه األصناف
وقد . والتوسع في استیراد أصناف النخیل من الدول المجاورة) R. ferrugineus النخیل الحمراء

عدم قدرة بساتین النخیل على سد حاجة السوق المحلي من التمور مما أدى إلى ترتب على ذلك 
ا للنشرة السنویة لالحصائیات وفقً فعلى سبیل المثال،  .إستیراد التمور من الدول المجاورةاللجوء إلى 

التمور  من إجمالي %96توفیر في األصناف المحلیة  تساھمم فقد 2008و 2007الزراعیة لعام 
شئون الزراعة بوزارة : المصدر( االستیراد بواسطة% 4في حین تم توفیر  المستھلكة في البحرین

   .)شئون البلدیات والتخطیط العمراني
  

 األصیلـة ةـل العربیـالخیسـالالت    2.3.3

ما ، كتعتبر البحرین من المراكز اإلقلیمیة المھمة إلكثار السالالت األصیلة من الخیل العربیة
فإن لسالالت الخیل العربیة األصیلة وبصورة عامة،  .مستوطنة في البحرینبعض السالالت التتواجد 

وعلى وجھ الخصوص الجوانب المتعلقة ا الرتباطھا بالثقافة العربیة أھمیة تاریخیة وثقافیة فائقة نظرً 
باھتمام خاص من  ةسالالت الخیل العربیة األصیلولذلك، تحظى  .)30- 1الشكل ( الفروسیةمھارات ب

في و). أنظر الفصل الرابع( قبل الدیوان الملكي ویتم إكثارھا بعنایة فائقة لضمان نقاء جیناتھا الوراثیة
إیجابیة كما یرجح أن یكون  سالالت الخیل العربیة األصیلةضوء ذلك، یعتقد بأن حالة واتجاه 

  .اإیجابي أیضً لھذه السالالت السیناریو المستقبلي 
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ا المعروف محلیً فالح بحریني یجمع الرطب من أحد النخیل المنتمیة للصنف  ):29- 1(الشكل 

  )لحمایة البیئة والحیاة الفطریة اإلدارة العامة: المصدر(الخنیزي ب
 

  
معرض االنتاج الحیواني سالالت الخیل العربیة األصلیة المشاركة في  إحدى ):30- 1(الشكل 

  )حمایة البیئة والحیاة الفطریةاإلدارة العامة ل: المصدر(  م2010
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التقـدم المحـرز في تنفیـذ االستراتیجیـة وخطـة 
  العمـل الوطنیـة للتنـوع البیولوجـي

  

  
  

    

  
 الثانــيالفصـــل 



 

48 
 

  الفصــل الثانــي

أھمیة االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي في بإیجاز ھذا الفصل  یستعرض  
ینقسم ھذا الفصل إلى . وجي وتنفیذ البرامج المنبثقة عنھاتحقیق أھداف االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیول

اإلستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة  نبذة عامة عنمحور األول ، حیث یستعرض الثالثة محاور
ومن  .الجھود المبذولة في سبیل تنفیذ البرامج المقرة في تلك الوثیقة یشیر إلىكما  ،للتنوع البیولوجي

المتعلقة بالتنوع لجھود التي بذلت للتحقق من إدماج أحكام االتفاقیة امحور الثاني ثم، یوضح ال
المقررات الرئیسیة الصادرة عنھا في نص االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة ووالغایات البیولوجي 

المتاحة لتنفیذ االستراتیجیة وخطة العمل  مصادر التمویلالمحور الثالث ویسرد . للتنوع البیولوجي
قیم فاعلیة االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع تیختتم الفصل بو، نوع البیولوجيالوطنیة للت

  .ي في تحقیق األھداف المرجوة منھاالبیولوج
 
 وخطـة العمـل الوطنیـة للتنـوع البیولوجـي اإلستراتیجیـة.    1

 وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي اإلستراتیجیةعن نبذة عامة     1.1

 بمشاركة 2007في نھایة عام  إعداد اإلستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيتم   
بتعاون وتنسیق وثیقین مع الھیئة العامة ومنتدبین من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خبراء 

 أثناءاركي تم تبني النھج التشوقد . )الھیئة العامة( لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة
ومجلس النواب حیث ساھم في عملیة اإلعداد ممثلون عن المؤسسات الحكومیة إعداد ھذه الوثیقة 

یة ووسائل اإلعالم المحلیة والقطاع الخاص والجمعیات األھلومجلس الشورى والمجالس البلدیة 
قع من خالل وقد تم ترجمة ھذا النھج التشاركي على أرض الوا. والجامعات ومراكز البحث العلمي

عالوة . م2007إلى دیسمبر م 2007وطنیة عقدت خالل الفترة من سبتمبر  عمل تنظیم ثالث ورشة
الخبراء المحلیین بشأن القضایا المحوریة المتعلقة بالتنوع مرئیات تم استكشاف  على ذلك، فقد 

الشخصیة بالت البیولوجي في البحرین من خالل استبیان خاص أعد لھذا الغرض باإلضافة إلى المقا
عرضت كمشاریع مقترحة لتعزیز ا رئیسیً ا محورً  21وفي بدایة المشروع تم حصر حوالي  .المباشرة

وفي ضوء مخرجات الورش . الحفاظ على التنوع البیولوجي في البحرین وتشجیع استخدامھ المستدام
مشاریع رئیسیة  6القائمة إلى  تالوطنیة ومرئیات الشركاء فقد تم إدماج بعض المشاریع واختصر

   .مملكة البحرینتعكس األولویات الوطنیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في 
المسودة النھائیة لالستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي إعداد من  االنتھاءوتم   

ا باإلضافة إلى  15تتألف من ھي و، م2008في ینایر  ً رئیسیً أول  دةالمسوھذه تمثل و. مرافق 5فصال
في  تحدد األولویات الوطنیة وتوجھ العمل الوطني في میدان التنوع البیولوجيوثیقة متكاملة 

وحتى إعداد ھذا التقریر، لم تقر المسودة النھائیة لإلستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع . البحرین
الھیئة  أن تجدر اإلشارة إلىإال أنھ  .من قبل السلطتین التنفیذیة والتشریعیةبصورة رسمیة البیولوجي 

 تقام ةالعامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة وبالتعاون مع مجلس التنمیة االقتصادی
 -  2011للفترة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة  استراتیجیة الھیئة العامة"بإعداد 
رؤیة البحرین "غایات  لبلوغبصورة دوریة تنفذ كجزء من عملیة التخطیط الوطني التي " م2016

 على – جملة أمور أخرى من –استراتیجیة الھیئة العامة استند في إعداد وقد  ".م2030االقتصادیة 
ھدف  فقد خصص ،ولذلك ."المسودة النھائیة لإلستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي"

األربعة المقرة في استراتیجیة االستراتیجیة من األھداف من ض استراتیجي خاص بالتنوع البیولوجي
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خاص بإدارة الموارد السمكیة  ھدفین فرعیین، أحدھما بدوره إلى ھذا الھدفقسم ، وقد العامة الھیئة
  .  خر خاص بإدارة التنوع البیولوجي وتطویره وإدارتھ بطریقة مستدامةواآل

 
 يـوع البیولوجـة للتنـل الوطنیـة العمـوخط ةـاإلستراتیجیذ ـي تنفیـل فـر العمـسی  2.1

 لإلستراتجیةالبرامج الرئیسیة المضمنة في المسودة النھائیة أدناه ) 1-2(الجدول یسرد 
یقیم  كماكل برنامج الجھود المبذولة لتنفیذه  أمامویستعرض ، وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي

مع تحدید المعوقات الرئیسیة التي  من البرنامجلمنشودة تحقیق األھداف والغایات ا فيالتقدم المحرز 
  .بصورة فاعلةتحقیقھا تحول دون 
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  العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي ستراتیجیة وخطةالتقدم المحرز في تنفیذ البرامج المدرجة في اال  :)1- 2( جـدولال
  

  الرئیسیـة المعوقــات  الحالـة والمؤشـرات  سیـر العمـل فـي التنفیـذ  البرامج

تفعیل   :1- البرنامـج
إلدارة  مؤسسيإطار 

التنوع البیولوجي في 
  .البحرین

  قرار لتشكیل اللجنة مسودة صیاغة االنتھاء من تم
م في ضوالتي ستالوطنیة التوجیھیة للتنوع البیولوجي، 
والقطاع الحكومیة عضویتھا ممثلین عن المؤسسات 

لجمعیات الخاص والمؤسسات األكادیمیة والبحثیة وا
من المؤمل أن یصدر القرار من و ،ذات العالقة األھلیة

ا وسیكون من أبرز مھام  .قبل الجھات المختصة قریبً
اللجنة المؤملة توجیھ السیاسات الوطنیة العلیا المتعلقة 
بالتنوع البیولوجي، واإلشراف على تنفیذ االستراتیجیة 

  .وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي

  الھیئة العامة لمتابعة القضایا  موظفيعدد من تكلیف تم
وعلى وجھ الخصوص ، المرتبطة بالتنوع البیولوجي

  .تنفیذ االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  تضم نشطة علیا وطنیة ال تتواجد حتى اآلن لجنة
، القطاعات ذات العالقةجمیع  في عضویتھا

 إلشراف على تنفیذبامكلفة بصورة أساسیة  وتكون
للتنوع  جیة وخطة العمل الوطنیةیاالسترات

  .البیولوجي

  ضمن  إطار مؤسسي إستحداثحتى اآلن لم یتم
تنفیذ مھمة  إلیھتسند الھیكل التنظیمي للھیئة العامة 

للتنوع  االستراتجییة وخطة العمل الوطنیة
 .البیولوجي

  أو قاعدة بیانات موقع  یتم حتى اآلن إنشاءلم
جیة وخطة العمل الوطنیة خاصة بتنفیذ االستراتی

  .للتنوع البیولوجي

  جیة وخطة العمل الوطنیة یاالسترات إقرارعدم
التنفیذیة  تینللتنوع البیولوجي من قبل السلط

حد من الدعم السیاسي الذي كان قد والتشریعیة 
 .باالمكان أن تحظى بھ ھذه الوثیقة

 فيالمتوافرة والمالیة الموارد البشریة  عدم كفایة 
مؤسسي  إطارمن إنشاء  یحد الراھنالوقت 
لمتابعة تنفیذ االستراتیجیة بصورة كاملة  یخصص

  .للتنوع البیولوجي وخطة العمل الوطنیة

تعزیز   :2- البرنامـج
مشاركة الرأي العام 
في الحفاظ على التنوع 

  .البیولوجي

 نواب البرلمان ومجلس الشورى وأعضاء  تم دعوة
إعداد  فيمباشرة  بصورةللمشاركة المجالس البلدیة 

 .االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي

  ممثلین عن الجمعیات أعضاء المجالس البلدیة ویتم دعوة
جلسات التي تعقد لمناقشة الاألھلیة للمشاركة في 

 البیئیةمخرجات تقویم األثر البیئي للمشاریع ذات اآلثار 
 .المحتملة على التنوع البیولوجي

 ورة دوریة فعالیات موجھة للرأي العام تنظم بص
تھدف إلى رفع مستوى ) كورش العمل والندوات العامة(

 .بالقضایا المتعلقة بالتنوع البیولوجيالعام الوعي 

  بالقضایا في البحرین إزداد وعي الرأي العام
  .المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  الجھود في ي مشاركة المجتمع المحلتعززت
وعلى لحفاظ على التنوع البیولوجي، المبذولة ل

وجھ الخصوص التنوع البیولوجي البحري 
 :فعلى سبیل المثال. والزراعي

  یتقدم نواب البرلمان وأعضاء المجالس البلدیة
 ابمبادرات لترشیح بعض المواقع الحساسة بیئیً 

 . كمناطق محمیة مقترحةإلعالنھا 

 محلي في تعزیز تدابیر شارك ممثلو المجتمع ال

 أعاله 1-البرنامجالمشار إلیھا في  ذات المعوقات.  
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  الرئیسیـة المعوقــات  الحالـة والمؤشـرات  سیـر العمـل فـي التنفیـذ  البرامج

  المتعلقة المطویات المجالت وطباعة عدد من الكتب وتم
ھا بالمجان في وتوزیعفي البحرین بالتنوع البیولوجي 
الجمھور  ا علىزع أیضً كما توالفعالیات البیئیة 

 .المدارسو

  توجیھ دعوة عامة من خالل وسائل اإلعالم المحلیة تم
البرامج الراغبین في المشاركة في متطوعین لل

  .المخصصة إلعادة تأھیل البیئة البحریة

. مناطق المحمیةلبعض الالحمایة المستدامة 
 دورلمجالس البلدیة كان لفعلى سبیل المثال، 

والتنفیذ التخطیط مرحلتي  خاللمحوري 
دوحة  ومنتزهمحمیة ممشى تشیید لمشروع 

كما كان لھم دور بارز ، )1-2الشكل ( عراد
 إعادة تأھیل البیئةالتخطیط لمشاریع  فيا أیضً 

 .خلیج توبليالبحریة في 

  للنھوض  دوریةتنظم الجمعیات األھلیة حمالت
بوعي الرأي العام تجاه أھمیة الحفاظ على 

مثل الشعاب (المواقع الغنیة بالتنوع البیولوجي 
باإلضافة إلى ، )المرجانیة والمناطق الزراعیة
األنواع المھددة  تعزیز تدابیر الحفاظ على

الثدییات و مثل السالحف(باإلنقراض 
 .)البحریة

  تساھم بعض الجمعیات االھلیة في إجراء
الدراسات العلمیة والمسوحات اإلیكولوجیة 

فعلى سبیل المثال، . المتعلقة بالتنوع البیولوجي
بتعریف البیئیة قام أعضاء الجمعیات األھلیة 

البحریة  والرخویاتأنواع النباتات البریة 
فذون والزواحف والطیور والثدییات، كما ین

برامج مستمرة لرصد أنواع وأعداد الطیور 
 .في البحرین المقیمة والمھاجرة

  ساھمت مؤسسات المجتمع المدني–
في تنظیم  – األھلیة واألندیة كالجمعیات
لالحتفال بالسنة  التي خصصتالفعالیات 

 .2010 الدولیة للتنوع البیولوجي
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 لى خالف القضایا المتعلقة بالتنوع البیولوجي، لمع 
مستوى وعي الرأي  فيطرأ تغیر إیجابي ملحوظ ی

االستراتیجیة وخطة أھداف وبرامج تجاه العام 
  .العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي

تبني  :3- البرنامـج
البیئي  تقویم األثر
كأداة  االستراتیجي

للحفاظ  تخطیطیة فاعلة
على التنوع 

  .وجيالبیول

  توظیفتم د قفي الفصل الثالث أدناه، ف موضحھو كما 
االستراتیجیة إعداد  خاللالبیئي االستراتیجي  تقویم األثر

  .الوطنیة للصرف الصحي

 للبعدا أكثر إدراكً ختصة الم الجھات تأصبح 
یئي االستراتیجي بال األثرتقویم لستراتیجي اال
في  تلعبھ ھذه األداةأن  یمكنمھم الذي ال لدوراو

 .التنوع البیولوجي الحفاظ على

  تشریع قانوني یأطر نطاق حتى اآلن لم یصدر
على  وآلیة تنفیذ تقویم األثر البیئي االستراتیجي

 .السیاسات والمشاریع التنمویةمختلف 

  برامج لبناء القدرات المتعلقة أنشطة ولم تنظم
بتقویم األثر البیئي االستراتجي في المؤسسات 

 .بتطبیقھ المعنیة

  تساھم في رفع وعي القطاعات تطبع منشورات لم
مكن یالمعنیة واألفراد ذوي العالقة بالدور الذي 

أن یلعبھ تقویم األثر البیئي االستراتیجي في تعزیز 
  .الحفاظ على التنوع البیولوجي

  عدم توافر تشریع قانوني یلزم جمیع القطاعات
د یح بإجراء تقویم أثر بیئي استراتیجيالعالقة ذات 

سات اھذه األداة على جمیع السیمن تعمیم 
 .المقترحة والمشاریع التنمویة االستراتیجیة

 بتطبیق المتعلقة  ھناك حاجة لبناء القدرات الوطنیة
  .تقویم األثر البیئي االستراتیجي

تعزیز :  4- البرنامـج
تدابیر الحمایة 
واإلدارة البیئیة في 
المناطق المحمیة 

جزر حوار (المعلنة 
رة مشتان وجزی

ومسنتقع القرم بخلیج 

  تم تبني عدد من التدابیر لتعزیز الحمایة البیئیة في جزر
 :حوار، والتي من أبرزھا

  م بشأن تحدید 2010لسنة ) 5(رقم القرار "إصدار
یحدد  ، والذي"البحر اإلقلیمي لمحمیة جزر حوار

لمنطقة المحمیة في المیاه االقلیمیة التخوم الجغرافیة ل
 .لمحیطة بجزر حوارا

 زالت الحیاة الفطریة على جزر حوار وفي  ما
تحظى بحمایة كاملة، بھا البیئة البحریة المحیطة 

المنطقة تلك زالت األنشطة البشریة في  وما
ویمكن القول بأن تدابیر . للغایة المحمیة محدودة

اإلدارة البیئیة للتنوع البیولوجي على تلك الجزر 
السنوات األخیرة، وخاصة فیما  خاللقد تعززت 

رصد مستعمرات تكاثر الطیور یتعلق ببرامج 

 حة تحد من محدودیة الموارد البشریة والمالیة المتا
القدرة على تعزیز اإلدارة المستدامة لعناصر 

 . التنوع البیولوجي في المناطق المحمیة المعلنة

  األنشطة عدم توافر حراس مدربین لمراقبة
 .المحمیات المعلنةالبشریة في 

  للمحمیات شاملة عدم توافر خطط إدارة بیئیة
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بشأن تعدیل  2010لسنة ) 4(قرار رقم "إصدار    .)توبلي
بشأن  2005لسنة ) 13(بعض أحكام القرار رقم 

تنظیم الصید في جزر حوار والبحر اإلقلیمي المحیط 
أنشطة  یضع ضوابط أشد صرامة على، والذي "بھا

في جزر حوار والمیاه اإلقلیمیة  الصید البحري
 .المحیطة بھا

  البحريصید الشاملة إلزالة أدوات تنفیذ حملة 
 .المھجورة في المیاه اإلقلیمیة المحیطة بجزر حوار

  دراسة شاملة لرصد حالة  2003أجریت في العام
شملت ، وقد البیئة البحریة المحیطة بجزر حوار

جودة المیاه والرواسب القاعیة، باإلضافة الدراسة 
 .إلى أنواع وأعداد النباتات والحیوانات القاعیة

 تم رصد مستعمرة تكاثر طائر غراب البحر ی
بصورة دوریة من  P.nigrogularisالسوقطري 

 . قبل خبراء الطیور المحلیین

  أجریت دراسة فقد ، األولھو موضح بالفصل كما
للتعرف على حجم جماعة بقر واسعة النطاق مسحیة 

البحر والتوزیع الجغرافي لھذا الحیوان المھدد 
الدراسة المیاه االقلیمیة  وقد شملت. باالنقراض

حیث یكثر (المحیطة بجزیرة مشتان وجزر حوار 
باإلضافة لباقي المیاه اإلقلیمیة ) تواجد ھذا الحیوان

 .لمملكة البحرین

  میاه البحر یتم تنفیذ برنامج رصد فصلي لتقویم جودة
ویشمل ھذا . میاه اإلقلیمیة لمملكة البحرینفي ال

رج حدود المحمیات البرنامج عدة مواقع داخل وخا
المعلنة، ویتضمن قیاس قائمة بالمؤشرات 

الصید وتشدید الرقابة على أنشطة  البحریة
 . البحري

 خطة لإلدارة البیئیة لجزر  تم اإلنتھاء من مسودة
، ، إال أنھا لم تفعل حتى اآلن2003حوار في العام 

كما أن بعض عناصر التنوع البیولوجي في 
ة المحمیة ال تخضع لبرامج رصد دوریة المنطق

 .مستمرة تمكن من تقویم حالتھا بصورة دقیقة

 المؤسسات بأولویة من قبل  خلیج توبلي یحظى
اھتمام في الوقت الراھن كما یستقطب  الحكومیة

متزاید من قبل الرأي العام ووسائل اإلعالم 
المحلیة، وقد ساھم ذلك في تعزیز تدابیر الحمایة 

وعلى الرغم من . یولوجي في الخلیجللتنوع الب
التنوع البیولوجي إدارة إتجاه الملحوظ في تحسن ال

في خلیج توبلي إبان السنوات األخیرة، إال أن 
زالت  الحالة الراھنة للبیئة البحریة في الخلیج ما

وتشیر األمثلة التالیة إلى تراوح . دون الطموح
حالة بعض المؤشرات المختارة بین التحسن 

 :راجعوالت

 تقلصت أنشطة   :أنشطة الردم في خلیج توبلي
العشر الردم بصورة ملحوظة خالل السنوات 

 .الماضیة

 تشیر نتائج : جودة میاه البحر في خلیج توبلي
الرصد الفصلي إلى استمرار تدھور جودة 
المیاه حول مصب محطة توبلي لمعالجة 
الصرف الصحي، حیث سجلت تراكیز عالیة 

عھا انخفاض حاد في نسب للمغذیات ترافق م

  .المعلنة
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الحرارة والملوحة الفیزیوكیمائیة والجیولوجیة مثل 
ونسب األكسجین الذائب في الماء والمغذیات 

 .والھیدروكربونات والعناصر النزرة

  التي یسمح حوار تحدید منطقة محدودة من جزر
 ً حیاة ا على الللزوار بالوصول إلیھا، وذلك حفاظ

 .الفطریة في البیئة الصحراویة على تلك الجزر

  تم إطالق خطة شاملة إلعادة تأھیل البیئة البحریة في
حول إیقاف تصریف ھذه الخطة تتمحور و. خلیج توبلي

العضویة میاه الصرف الصحي، ومعالجة الرواسب 
، وتعزیز حركة محطة توبليالمتراكمة حول مصب 
، وإستثمار الخلیج ليخلیج توبالتیارات البحریة في 

بصورة  ألغراض ترویحیة وسیاحیة واقتصادیة وتعلیمیة
 :لتاليكاوقد تم الشروع في تنفیذ ھذه الخطة . مستدامة

  ،ا تنفیذ یتم حالیً كما ھو موضح في الفصل الثالث
لتوسعة محطة توبلي وھو ما سیؤدي طموح مشروع 

عن تصریف میاه الصرف الكامل إلى التوقف بدوره 
 .خلیجالفي  الصحي

  تھدف إلى شاملة أجریت دراسة تقویم أثر بیئي
العضویة المتراكمة مواقع تواجد الرواسب  تحدید

واآلثار البیئیة المترتبة  حول مصب محطة توبلي
ستعرضت الدراسة عدة اكما . على تلك الرواسب

خیارات ممكنة إلزالة ومعالجة تلك الرواسب مع 
 . لكل منھاإیضاح اآلثار البیئیة المرافقة 

 تنفیذ مشروع لتوسعة  م الشروع في2010في عام  تم
بھدف تعزیز تبادل المیاه بین  )المعامیر(وتعمیق قناة 

بلغت في  حیث، األكسجین المذاب في الماء
اإلدارة : المصدر( ل/مجم 1< المواقعبعض 

 .)العامة لحمایة البیئة والحیاة الفطریة

  نفوق األحیاء البحریة في خلیج توبلي:  
عدد من خالل السنوات العشر الماضیة  سجل

حاالت نفوق األسماك الزعنفیة في خلیج توبلي 
 .خالل أشھر الصیف على وجھ الخصوصو

إلى الصید  بعض تلك الحاالتیت وقد عز
الجانبي كما اعتبر تدھور جودة المیاه في 

  .النفوق الخلیج أحد المسببات المحتملة لظاھرة

  رغم  :عدد الطیور البحریة في خلیج توبلي
خلیج الضغوطات البیئیة التي یتعرض لھا 

ا متباینة نواعً زال یستقطب أ إال أنھ ما توبلي
 وأعداد كبیرة من الطیور الساحلیة والبحریة

 فعلى سبیل المثال، قدر .المقیمة والمھاجرة
 Phoenicopterusطائر النحام الكبیر  عدد

ruber 2009في عام  في خلیج توبلي 
البروفوسور : المصدر(  3,300 بحوالي

 ).برندن كافاناق

 رة جزی األنشطة البشریة حولأن من غم على الر
مشتان تحظى برقابة دوریة مستمرة، إال أنھ لم 
تعد خطة إدارة بیئیة خاصة بھذه المنطقة المحمیة، 
كما أن عناصر التنوع البیولوجي في الجزیرة 

دوریة بیئیة وفیما حولھا ال تخضع لبرامج رصد 
  .مستمرة تمكن من تقویم حالتھا بصورة دقیقة
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 .خلیج توبلي والمیاه المفتوحة في الخلیج العربي

  تم اإلنتھاء من إعداد المسودة النھائیة لخرائط نمط
والتي یؤمل أن استخدام األراضي في خلیج توبلي، 

وقد تم إعداد . النھائي للردم في الخلیج الخطتحدد 
الخرائط بالتعاون بین المؤسسات الحكومیة ذات تلك 

، )المجلس البلدي(العالقة وممثلي السكان المحلیین 
إقرارھا بصورة رسمیة خالل ومن المؤمل أن یتم 

 .المستقبل القریب

  بدأت المؤسسات المعنیة في إعداد التصور العام
محاور خلیج توبلي یتضمن مخطط تنموي شامل لل
حمایة البیئة البحریة في الخلیج وإنشاء بنى تحتیة ل

ستثمار الخلیج بصورة مستدامة ألغراض ترفیھیة ال
 .وسیاحیة وتعلیمیة

  بدأت المؤسسات المعنیة في إعداد التصور العام
لحمایة مستنقع القرم في رأس سند لمشروع یھدف 

ورة بصتعلیمیة وعلمیة وإستثماره ألغراض 
مقترح لتشیید مركز  المشروع ویتضمن. مستدامة

للزوار یتألف من قاعة محاضرات ومتحف تاریخ 
طبیعي ومشتل لنبات القرم وممشى معلق وبرج 

 .لمراقبة الطیور

  یتم تنفیذ برنامج رصد فصلي تقاس خاللھ عدد من
المؤشرات الفیزیوكیمیائیة بھدف تقویم جودة البیئة 

ومدى تأثرھا باألنشطة  البحریة في خلیج توبلي
البشریة، وخاصة تصریف میاه الصرف الصحي 

 .اا وثالثیً المعالجة ثانویً 

  كل من جزر حوار األنشطة البشریة حول یتم مراقبة
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وجزیرة مشتان بصورة مستمرة من قبل دوریات خفر 
السواحل، وھو ما یساھم في التحقق من عدم تعرض 

 لضغوطات حول تلك الجزر وفوقھاالحیاة الفطریة 
  .بشریة غیر مستدامة

إنشاء  :5- البرنامـج
  .وتفعیل صندوق البیئة

  لتطویر محمیة  ھاتوظیفویتم تحصیل تبرعات مالیة
ا ومنتزه العرین ً ) 12(لمرسوم بقانون رقم ل، وذلك وفق

 .2000لسنة 

  المحدثأدرجت مواد قانونیة في مسودة قانون البیئة 
المالیة إلیداعھا والتعویضات تأطر آلیة جمع التبرعات 

في في صندوق البیئة، وضوابط استخدام الموارد المالیة 
لتنفیذ مشاریع بیئیة تساھم في إعادة تأھیل الصندوق 

ومن المؤمل . المواقع المتضررة جراء األنشطة البشریة
أن یتم تفعیل صندوق البیئة حال إقرار قانون البیئة 

  .من قبل السلطة التشریعیةالمحدث 

 زال صندوق البیئة المقترح في االستراتیجیة  ما
غیر نشط وجي للتنوع البیولوخطة العمل الوطنیة 

ً لعدم استكمال اإلجراءات القانونیة الالزمة  نظرا
  .إلقراره بصورة رسمیة

  جمع التبرعاتیحد من عدم تفعیل صندوق البیئة 
توظیف الموارد المالیة لمشاریع و والتعویضات

 .تتعلق بالتنوع البیولوجي

  عدم توافر تشریع قانوني یأطر آلیة التعویض
یحد من تدفق  )دناهأ 5- أنظر البرنامج(البیئي 

  .لصندوق البیئة المالیةالتبرعات 

تفعیل  :6- البرنامـج
  .مبدأ التعویض البیئي

  تم إعداد مسودة مشروع یتضمن آلیة مقترحة الحتساب
وقد تم اإلستناد . قیمة مالیة للموائل الساحلیة والبحریة

ھذا المقترح بصورة كبیرة على خرائط  خالل إعداد
تي أعدھا مركز البحرین للدراسات الحساسیة البیئیة ال

والبحوث والتي اعتمدت على عدة معاییر لتحدید 
نوع : من أبرزھاوالتي حساسیة المناطق البحریة، 

الموائل البحریة السائدة بالمنطقة، وأھمیتھا  بالنسبة 
ولتكاثر الطیور الساحلیة  لألنواع النادرة والمھددة

كبیئة حضانة (باإلضافة لألھمیة االقتصادیة للمنطقة 
وقد . )التجاریة أو كمناطق صیداألسماك وتغذیة ألنواع 

المقترح للجھات المعنیة لتدارسھ تمھیدا ھذا تم رفع 

  لدى ً أصبح  مبدأ التعویض البیئي أكثر قبوال
المستثمرین، كما أصبح التعویض البیئي أحد 

 .المطالب الرئیسیة للرأي العام

  تم التوسع في تنفیذ مشاریع وأنشطة بیئیة مقرة
كجزء من خطط التعویض البیئي لمشاریع الردم 

تشیید الشعاب : والتجریف، والتي من بینھا
االصطناعیة وإنشاء السواحل الصخریة 
والشواطئ الرملیة وتمویل المسوحات البیئیة في 

عالوة على . البیئة البحریة وشراء المعدات العلمیة
ذلك، یتم إدراج البعد االقتصادي واالجتماعي في 

فعلى سبیل المثال، تم . برامج التعویض البیئي

  عدم توافر تشریع قانوني یفرض التعویض البیئي
كشرط یستوجب على جمیع أصحاب المشاریع 
استیفائھ یحد من تعمیم التعویض البیئي على جمیع 

 .المشاریع بدون استثناءفئات 

  عدم توافر آلیة واضحة قائمة على أسس علمیة
لتعویض البیئي تعیق من اقیمة ثابتة الحتساب 

  .تعمیمھ القدرة على
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  الرئیسیـة المعوقــات  الحالـة والمؤشـرات  سیـر العمـل فـي التنفیـذ  البرامج

 .القراره

  ًا مع البنك الدولي إلعداد مقترح تنسق البحرین حالی
 دراسة شاملة لتقویم القیمة االقتصادیة للبیئات البحریة

المؤمل أن توظف  ومن. في المیاه اإلقلیمیة للمملكة
مخرجات ھذه الدراسة لتحدید قیمة التعویض المالي 

المشاریع ذات اآلثار  أصحابالمفترض استیفائھ من قبل 
 .البحري العكسیة على التنوع البیولوجي

  ًا مع باقي دول مجلس التعاون تتعاون البحرین حالی
الخلیجي إلعداد دراسة شاملة تسلط الضوء على القیمة 

واالجتماعیة للبیئات الساحلیة والبحریة على االقتصادیة 
 .امتداد الخط الساحلي الجنوبي للخلیج العربي

  تم إقرار التعویض البیئي كمبدأ ثابت لمشاریع الردم
ا إدراج شرط إلعداد والتجریف المقترحة، حیث یتم حالیً 

خطة تعویض بیئي في الترخیص البیئي المبدئي لتلك 
 .المشاریع

 ین للدراسات والبحوث دراسة لتقویم أجرى مركز البحر
األضرار االقتصادیة واالجتماعیة المرافقة ألنشطة 

تم خاللھا على قطاع الصید البحري الردم والتجریف 
تحدید قیمة التعویض المالي المقترح للصیادین 

 .المتضررین من تلك األنشطة

 ور ظلصیادین الذین یمتلكون حتصرف تعویضات مالیة ل
ررھا جراء في حال تض )تقلیدیةالصید ال نوع من أنواع(

  .أنشطة الردم والتجریف

ید عدد من مرافئ الصید للصیادین المحلیین تشی
 .المتضررین من أنشطة الردم والتجریف

  رغم توافر عدة أمثلة ناجحة لتنفیذ برامج خاصة
زال  بالتعویض البیئي، إال أن التعویض البیئي ما

یقتصر على القطاع العمراني دون غیره من 
القطاعات، كما أن حجم الموارد المالیة التي تم 

من خالل التعویض البیئي مازالت دون تحصیلھا 
  .الطموح
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سمو الشیخ عبدهللا بن حمد آل خلیفة رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة  ):1- 2(الشكل 
مع المجلس البلدي  بالشراكةالذي شید  )أسفل( یفتتح ممشى دوحة عراد) أعلى(والحیاة الفطریة 

دارة العالقات العامة واإلعالم البیئي بالھیئة العامة لحمایة الثروة إ: المصدر(لمحافظة المحرق 
  )لبحریة والبیئة والحیاة الفطریةا
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  الفصــل الثانــي

وع ـة بالتنـالمتعلق ةـي باالتفاقیـوع البیولوجـة للتنـل الوطنیـة العمـة وخطـط االستراتیجیـرب.  2
 جـيوالبیول

 ة ـاالتفاقی صـنـ   1.2

ة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي أن تتضمن تلك روعي خالل إعداد االستراتیجی
الوثیقة برامج تساھم في تنفیذ أحكام مواد اإلتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي كما ھو موضح 

الرئیسیة أحكام اتفاقیة التنوع البیولوجي  من ھذا الجدول األول یستعرض العمودو ).2- 2(بالجدول 
برامج االستراتیجیة وخطة  تسرد األعمدة المقابلة وفي مقابل ذلك، )ةوعنوان المادرقم الموضحة ب(

 بالرمزالبرنامج  ةنفي خا ویشار .)مشار إلیھا تحت الجدولالبرامج (للتنوع البیولوجي  العمل الوطنیة
  .المقابلة مادة االتفاقیةتنفیذ في  كان البرنامج یساھمإذا ) √(

 
 م 2010ھـدف التنـوع البیولوجـي لعـام    2.2

روعي خالل إعداد االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي أن تتضمن تلك 
-2(كما ھو موضح بالجدول  "م2010ھدف التنوع البیولوجي لعام "الوثیقة برامج تساھم في بلوغ 

عام ھدف التنوع البیولوجي ل "الغایات واألھداف لبلوغ من ھذا الجدول  األول ویستعرض العمود). 3
برامج  وفي مقابل ذلك تسرد األعمدة المقابلة، )الھدف والموضوعالغایة وبرقم موضحة ( "م2010

ویشار في ). مشار إلیھا تحت الجدولالبرامج (للتنوع البیولوجي  االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة
  .قابلالم والھدفأالغایة تنفیذ  إذا كان البرنامج یساھم في) √(خانة البرنامج بالرمز 

  
 قـرارات مؤتمـر األطـراف الثامـن    2.2

تساھم البرامج المسردة في االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي في تنفیذ 
). 4-2(قرارات مؤتمر األطراف الثامن لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي كما ھو موضح بالجدول 

المقرر رقم موضحة ب(قرارات مؤتمر األطراف الثامن من ھذا الجدول  األول ویستعرض العمود
للتنوع  برامج االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة وفي مقابل ذلك تسرد األعمدة المقابلة، )والموضوع
إذا كان البرنامج ) √(ویشار في خانة البرنامج بالرمز ). مشار إلیھا تحت الجدولالبرامج (البیولوجي 

  .مر األطراف الثامن المقابلیساھم في تنفیذ قرار مؤت
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  الفصــل الثانــي

لتنوع إدماج أحكام االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة ل ):2-2(جدول 
  البیولوجي لمملكة البحرین

  

  برامـج االستراتیجیـة وخطـة العمـل الوطنیـة  الرئیسیـة أحكـام اتفاقیـة التنـوع البیولوجـي

  6  5  4  3  2  1  العنــوان  ادةالمـ

)5(المادة              √  .التعاون 

)6(المادة    √    √  √    √  .التدابیر العامة للصیانة واالستخدام القابل لالستمرار 

)7(المادة        √        .التحدید والرصد 

)8(المادة        √  √    √  .الحفظ في الوضع الطبیعي 

)9(المادة        √        .الحفظ خارج الوضع الطبیعي 

)10(لمادة ا االستخدام القابل لالستمرار لعناصر التنوع  
  .البیولوجي

  √  √  √    √  

)11(المادة    √  √      √    .تدابیر حافزة 

)12(المادة        √  √  √    .البحث والتدریب 

)13(المادة          √  √    .التثقیف والتوعیة الجماھیریة 

)14(المادة          √      .م األثر وتقلیل اآلثار المعاكسة للحد األدنىیتقی 

)15(المادة        √    √    .الحصول على الموارد الجینیة 

)16(المادة                .الحصول على التكنولوجیا ونقلھا 

)17(المادة            √  √  .تبادل المعلومات 

)18(المادة              √  .التعاون التقني والعلمي 

)19(المادة                .استخدام التقنیة الحیویة وتوزیع فوائدھا 

)20( المادة   √  √          .الموارد المادیة 

 .أحكام المادة مشمولة في البرنامج المقابل :)√(
  .تفعیل إطار مؤسسي إلدارة التنوع البیولوجي في البحرین :1-البرنامـج
  .تعزیز مشاركة الرأي العام في الحفاظ على التنوع البیولوجي :2-البرنامـج
  .راتیجي كأداة تخطیطیة فاعلةتبني تقویم األثر البیئي االست :3-البرنامـج
جزر حوار وجزیرة مشتان (تعزیز تدابیر الحمایة واإلدارة البیئیة في المناطق المحمیة المعلنة : 4-البرنامـج

  .)نقع القرم بخلیج توبليتومس
  .إنشاء وتفعیل صندوق البیئة :5-البرنامـج
  .تفعیل مبدأ التعویض البیئي :6-البرنامـج
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  الفصــل الثانــي

للتنوع م في االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة 2010ماج ھدف التنوع البیولوجي للعام إد ):3-2(جدول 
  البیولوجي لمملكة البحرین

  

  برامـج االستراتیجیـة وخطـة العمـل الوطنیـة  م للتنوع البیولوجي2010الغایـات واألھـداف لبلـوغ ھـدف 

  6  5  4  3  2  1  الموضـــوع  الرقـم

فظ التنوع البیولوجي للنظم االیكولوجیة والموائل التشجیع على ح  1- الغایة
     √ √  √  √  .والمناطق اإلحیائیة

على األقل من الحفظ الفعال لكل منطقة إیكولوجیة % 10تحقیق   1-1الھدف 
     √ √    √  .من مناطق العالم

     √ √  √  √  .حمایة المناطق ذات األھمیة الخاصة للتنوع البیولوجي  2-1الھدف 

     √ √  √    .جیع على حفظ األنواعالتش  2- الغایة

إعادة تأھیل أو الحد من تناقص األنواع المنتمیة إلى مجموعات   1-2الھدف 
      √  √  √  √  .تصنیفیة مختارة

      √  √  √    .تحسین حالة األنواع المھددة باالنقراض  2-2الھدف 

            √  .التشجیع على حفظ التنوع الجیني  3- الغایة

نوع الجیني للمحاصیل والحیوانات واألنواع التي الحفاظ على الت  1-3الھدف 
تحصد من األشجار، واألسماك والحیاة البریة وغیر ذلك من 
األنواع ذات القیمة، وكذلك ما یتصل بھا من معارف لدى 

  .المجتمعات األصلیة والمحلیة

√  √          

     √   √  √  .التشجیع على االستخدام واالستھالك المستدامین  4- الغایة

أن تشتق المنتجات المشتقة من عناصر التنوع البیولوجي من   1-4الھدف 
مصادر تدار بصورة مستدامة، وأن تدار مناطق اإلنتاج بما 

  .یتوافق ومتطلبات الحفاظ على التنوع البیولوجي
  √   √     

الحد من االستھالك غیر المستدام للموارد البیولوجیة أو   2-4الھدف 
     √   √    .لبیة على التنوع البیولوجياإلستھالك الذي یتسبب بآثار س

ً على أنواع النباتات والحیوانات   3-4الھدف  أال تشكل التجارة الدولیة خطرا
            √  .البریة

تخفیض الضغوط الناشئة عن ضیاغ الموائل وتغیر استخدام   5- الغایة
 √  √ √  √  √  .األراضي وتدھورھا واالستعمال غیر المستدام للمیاه

 √  √ √  √  √  .وتدھور الموائل عفیض معدل ضیاتخ  1-5الھدف 

      √        .مراقبة التھدیدات الناشئة عن األنواع الغریبة الغازیة  6- الغایة

      √        .مراقبة مسارات األنواع الغریبة الغازیة الرئیسیة المحتملة  1-6الھدف 

وضع خطط إلدارة األنواع الغریبة الرئیسیة التي تھدد النظم   2-6الھدف 
      √        .یكولوجیة أو الموائل أو األنواعاإل

معالجة التحدیات التي تواجھ التنوع البیولوجي والناشئة عن   7- الغایة
     √ √    √  .تغیر المناخ والتلوث

حفظ قدرة مكونات التنوع البیولوجي للتكیف مع تغیر المناخ   1-7الھدف 
     √ √      .وتعزیز ھذه القدرة
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  برامـج االستراتیجیـة وخطـة العمـل الوطنیـة  م للتنوع البیولوجي2010الغایـات واألھـداف لبلـوغ ھـدف 

  6  5  4  3  2  1  الموضـــوع  الرقـم

     √      √  .یراتھ على التنوع البیولوجيتخفیض التلوث وتأث  2-7الھدف 

استیفاء قدرة النظم اإلیكولوجیة على إنتاج السلع والخدمات   8- الغایة
     √ √      .ومساندة سبل العیش

     √ √    √  .الحفاظ على قدرة النظم اإلیكولوجیة على إنتاج السلع والخدمات  1-8الھـدف

ساند سبل العیش الحفاظ على الموارد البیولوجیة التي ت  2-8الھـدف
المستدامة، واألمن والغذائي المحلي والخدمات الصحیة ال سیما 

  .للشعوب الفقیرة
√    √ √     

      √   √ √  .حفظ التنوع االجتماعي والثقافي للمجتمعات األصلیة والمحلیة  9- الغایة

      √   √ √  .حمایة المعارف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة  1-9الھـدف

ایة حقوق المجتمعات األصلیة والمحلیة فیما یتعلق بمعارفھا حم  2-9الھـدف
وابتكاراتھا وممارساتھا التقلیدیة، بما في ذلك حقوقھا في تقاسم 

  .المنافع
√ √   √      

كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام   10- الغایة
      √    √  √  .الموارد الجینیة

الموارد الجینیة مع اتفاقیة التنوع  تطابق الحصول على  1- 10الھـدف
      √    √    .البیولوجي واألحكام ذات الصلة

تقاسم المنافع الناشئة عن تجارة واستغالل الموارد الجینیة   2- 10الھـدف
 ً بصورة عادلة ومتكافئة مع البلدان التي توفر ھذه الموارد تماشیا

  .مع اتفاقیة التنوع البیولوجي واألحكام ذات الصلة
√            

قیام األطراف بتحسین قدراتھا المالیة والبشریة والعلمیة والتقنیة   11- الغایة
 √ √          .والتكنولوجیة على تنفیذ االتفاقیة

تحویل موارد مالیة جدیدة وإضافیة إلى األطراف من البلدان   1- 11الھـدف
 ً النامیة، للسماح بالتنفیذ الفعال اللتزاماتھا في إطار اإلتفاقیة، وفقا

  .20مادة لل
        √    

نقل التكنولوجیا إلى األطراف من البلدان النامیة للسماح بالتنفیذ   2- 11الھـدف
ً للمادة      √          .4، الفقرة 20الفعال اللتزاماتھا في إطار االتفاقیة، وفقا

 .أحكام المادة مشمولة في البرنامج المقابل :)√(
  .بیولوجي في البحرینتفعیل إطار مؤسسي إلدارة التنوع ال :1-البرنامـج
  .تعزیز مشاركة الرأي العام في الحفاظ على التنوع البیولوجي :2-البرنامـج
  .تبني تقویم األثر البیئي االستراتیجي كأداة تخطیطیة فاعلة :3-البرنامـج
شتان جزر حوار وجزیرة م(تعزیز تدابیر الحمایة واإلدارة البیئیة في المناطق المحمیة المعلنة : 4-البرنامـج

  .)نقع القرم بخلیج توبليتومس
  .إنشاء وتفعیل صندوق البیئة :5-البرنامـج
  .تفعیل مبدأ التعویض البیئي :6-البرنامـج
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  الفصــل الثانــي

 
إدماج قرارات مؤتمر األطراف الثامن لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في االستراتیجیة  ):4-2(جدول 

  البحرین وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي لمملكة
  

  برامـج االستراتیجیـة وخطـة العمـل الوطنیـة  قــرارات مؤتمـــر األطـــراف الثامـــن

  6  5  4  3  2  1  المـوضـوع  الرقـم

 8/5المقرر 
 8المادة (
  ))ي(

  .مشاركة المجتمعات المحلیة
√  √  √  √    √  

قاع البحار (التنوع البیولوجي البحري والساحلي    8/21المقرر 
  .)العمیقة

 ال
            ینطبق

اإلدارة (التنوع البیولوجي البحري والساحلي    8/22المقرر 
  .)المتكاملة للمناطق البحریة والساحلیة

√ √ √ √ √ √ 

      √  √    √  .المناطق المحمیة   8/24المقرر 

        √      .تقییم الوقع  8/28المقرر 

  
 .أحكام المادة مشمولة في البرنامج المقابل :)√(

  .یل إطار مؤسسي إلدارة التنوع البیولوجي في البحرینتفع :1-البرنامـج
  .تعزیز مشاركة الرأي العام في الحفاظ على التنوع البیولوجي :2-البرنامـج
  .تبني تقویم األثر البیئي االستراتیجي كأداة تخطیطیة فاعلة :3-البرنامـج
جزر حوار وجزیرة مشتان (میة المعلنة تعزیز تدابیر الحمایة واإلدارة البیئیة في المناطق المح: 4-البرنامـج

  .)نقع القرم بخلیج توبليتومس
  .إنشاء وتفعیل صندوق البیئة :5-البرنامـج
  .تفعیل مبدأ التعویض البیئي :6-البرنامـج
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 مصـادر التمویـل .   3

معظم الموارد المالیة التي خصصت لتنفیذ البرامج واألنشطة المقرة في االستراتیجیة وخطة 
ھو مفصل وكما . المیزانیة المركزیة للحكومةخالل لوطنیة للتنوع البیولوجي تم توفیرھا من العمل ا

د المالیة في توفیر بعض المواربصورة أو بأخرى ، یساھم القطاع الخاص أدناه الثالثالفصل  في
اج ھذه ویتم ذلك من خالل إدر .المتعلقة بالتنوع البیولوجي لتنفیذ بعض البرامج المساندةالتي توجھ 

خطة التبرعات السنویة لبعض الشركات الكبرى أو من خالل آلیة التعویض البیئي  فيالبرامج 
إال أنھ یؤمل بأن تنجح . بحري وتجریفردم المتضمنة أنشطة مشاریع الا على الطوعیة التي تنفذ حالیً 

ستراتیجیة وخطة المبادرات القائمة في التغلب على مشكلة شح الموارد المالیة المخصصة لتنفیذ اال
  . )أنظر المحور الرابع أدناه( العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي

  
 يـوع البیولوجـة للتنـل الوطنیـة العمـة وخطـة االستراتیجیـم فاعلیـتقوی .  4

الذي تم یوضح سیر العمل في تنفیذ االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي 
في تعزیز حمایة التنوع البیولوجي قد ساھم في ھذه الوثیقة تنفیذ ن أ استعراضھ في ھذا الفصل

إقرار المسودة النھائیة لالستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  تأخرإال أن  .البحرین
وقد  ،بصورة رسمیة حتى اآلن قد حد من الدعم السیاسي الذي كان باإلمكان أن تحظى بھ ھذه الوثیقة

إلى بدوره وھو ما قد حد  ة والمالیة التي خصصت لتنفیذھافي الموارد البشری لك شحذ ترتب على
محاور االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع إال أنھ بعد تضمین  .من فاعلیتھادرجة ما 

 2011استراتیجیة الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة للفترة " البیولوجي في
رؤیة البحرین االقتصادیة " والتي ستضمن بدورھا في الخطة الوطنیة المعدة لتنفیذ" م2016 -

بالدعم " االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي"أن تحظى  المتوقعنھ من ، فإ"م2030
  .م2011ابتداء من عام ھا وذلك برامجتنفیذ لتوفیر الموارد الالزمة وسیتم السیاسي الالزم 
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إدمـاج اعتبـارت التنـوع البیولوجـي فـي 
  القطاعـات أو فیمـا بیـن القطاعـات

  

  
  

    

  
 الثالــثالفصـــل 
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التنوع البیولوجي  إعتباراتالجھود التي تبذلھا مملكة البحرین إلدماج یستعرض ھذا الفصل 
یتطرق . رئیسیةمحاور  ةخمسفي السیاسات والبرامج واألنشطة القطاعیة، وینقسم ھذا الفصل إلى 

إعتبارات التنوع البیولوجي في السیاسات والبرامج األول إلى المساعي المبذولة إلدراج  المحور
اآللیات أبرز الثاني محور الیستعرض  وبعد ذلك، .واألنشطة القطاعیة على المستوى الوطني

امج القطاعیة، والبرالسیاسات  الدراج إعتبارات التنوع البیولوجي في تلكواألدوات التي تم تبنیھا 
اعتبارات التنوع البیولوجي في خططھا  تدمجالثالث اللجان الوطنیة التي محور ومن ثم یسرد ال

أبرز الجھود المبذولة على المستوى الوطني الرابع محور الوبعدھا، یستعرض . وبرامجھا وأنشطتھا
الصلة بالتنوع البیولوجي،  ذاتمتعددة األطراف الثنائیة واإلتفاقیات لتعزیز التآزر بین االتفاقیات 

ویختتم  ،في میدان التنوع البیولوجيالعاملة باإلضافة إلى التعاون مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة 
 .الخامس الذي یستعرض االستنتاجات العامة لھذا الفصلمحور الفصل بال

 
 الوطنیـة القطاعیـةواألنشطـة االستراتیجیـات والخطـط   . 1

متطلبات الحفاظ على التنوع الجھود المبذولة على المستوى الوطني لدمج ور لمحھذا ایوضح   
البیولوجي وتشجیع استخدامھ المستدام وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد 

  :، وذلك كالتاليالقطاعات الرئیسیةالجینیة في سیاسات وبرامج وأنشطة 
 

 )ةـالسمكیات ـروالث(ري ـالصیـد البحقطـاع   1.1

صید البحري من أبرز القطاعات الوطنیة المستفیدة من الخدمات التي تقدمھا النظم یعتبر ال  
 من األضرار الكامنة ألنشطة الصیدللحد من الجھود العدید بذلت فقد ولذلك  .البحریة في البحرین

الثروة مكتب "إنشاء  مم عندما ت1968في عام تلك الجھود   وبدأت، على التنوع البیولوجي البحري
 نحووتسعى ھذه اإلدارة . العامة لحمایة الثروة البحریةة یعرف رسمیًا الیوم باإلدار والذي "البحریة

بصورة البحریة إستغالل الموارد البیولوجیة ضمان إقرار السیاسات وتنفیذ البرامج الالزمة ل
  . مستدامة
تنظم عملیة صید تشریعات القانونیة التي ، فقد تم إصدار العدید من الفعلى صعید السیاسات  

جملة أمور  من –ھذه التشریعات  تتعلقو. للمملكةاألسماك وباقي األحیاء البحریة في المیاه اإلقلیمیة 
المتفجرات والسموم وشباك واسطة كالصید ب( المستدامةاستخدام أسالیب الصید غیر  بحظر – أخرى

تحدید شروط الترخیص لمزاولة مھنة الصید و، )ضحلةال، والجرف القاعي في المواقع النایلون
كما تفرض التشریعات . باإلضافة إلى إعالن المواقع والمواسم التي یحظر فیھا الصید البحري

حظر كامل على صید جمیع أنواع السالحف والثدییات البحریة في المیاه اإلقلیمیة  االوطنیة أیضً 
   .)انونیةكما موضح في بند التشریعات الق( للمملكة
تبني سیاسة تتضمن  تموكإحدى المساعي المبذولة للحد من أعداد رخص الصید المتنامیة،   

خالل السنوات كما تم . الصیادین على التحول نحو مزاولة مھن بدیلةبعض تقدیم حوافز مالیة لحث 
السمكي المخزون ا أنشطة الصید بسیاسة تساھم في الحد من الضغوطات التي تلحقھتبني  األخیرة

المجال أمام صید الرخویات من خالل فتح ، وذلك ذات القیمة االقتصادیة العالیة نواع التجاریةلأل
إلى وتقدیم التسھیالت لتصدیرھا  سواق المحلیةاألتحظى بقیمة سوقیة عالیة في  ال التيوالقشریات 

لطن با(اإلنزال السنوى في متذبذب إلى تنامي ) 1-3(فعلى سبیل المثال، یشیر الشكل . الدول األخرى
لقندیل البحر في البحرین بعد فتح باب التصدیر لھذا النوع من الحیوانات غیر المرغوبة ) لمتريا
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أسمـاك قشریات رخویـات قندیـل البحـر

 نیةا لألھمیة التراثیة الفائقة لصید األسماك في الثقافة البحریونظرً . ةالمحلی األسواقبدرجة كبیرة في 
م السعي نحو الحفاظ على وسائل الصید التقلیدیة ت فقد –  االقتصادیة األھمیةقد ال تقل عن  والتي – 
  .من خالل السماح باستخدامھا في بعض المناطق المحمیة) 2-3الشكل () رة والقرقورظكالح(

باستخدام شباك ، فقد تم حظر الصید التجاري في المیاه اإلقلیمیة في البحرین ومن جانب آخر
ا آلثاره المحتملة على المخزون السمكي م1998منذ العام الجر القاعي لصید األسماك الزعنفیة  ً . نظر

 الربیانیتم حظر صید ، فإنھ الربیانوكأحد المساعي المبذولة لتشجیع االستغالل المستدام لمخزون 
  . ویتم تسییر دوریات لمراقبة إنفاذ الحظر) الممتد من مارس إلى یولیو( ا خالل موسم تكاثرهسنویً 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
بعد فتح باب  والقشریات لقندیل البحر) طن متري 1000(إلنزال السنوي لالمتذبذب تنامي ال  ):1-3( الشكل

اإلدارة : المصدر(للرخویات والقشریات التي التحظى بقیمة سوقیة عالیة في األسواق المحلیة  التصدیر
  )العامة لحمایة الثروة البحریة
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اإلدارة العامة : المصدر(یقة صید األسماك الزعنفیة بواسطة الحظرة التقلیدیة طر ):2-3(الشكل 
  )لحمایة الثروة البحریة

  
المركز الوطني  یساھم برنامج اإلكثار في األسر الذي ینفذهعلى صعید البرامج، و

في تعزیز المخزون السمكي في المیاه اإلقلیمیة ) 4- 3 شكل(و) 3- 3شكل (لالستزراع البحري 
والتي تنتمي إلى من خالل إطالق عشرات اآلالف من األسماك الصغیرة المستزرعة ملكة، وذلك للم

 بصورة دوریة في البیئة البحریة) والصافي، الشعموالسبیطي، والھامور، مثل (أنواع تجاریة مختارة 
رائدة وتجدر اإلشارة إلى أن المركز الوطني لالستزراع البحري یعد من المراكز ال. )5-3الشكل (

في  ممیزةفي مجال اإلستزراع البحري على مستوى المنطقة ویضم كفاءات وطنیة تمتلك خبرات 
   .ھذا المجال

  
  
  
  
  
  
  



 

69 

  الفصــل الثالــث

  
  

  للمركز الوطني لالستزراع السمكي جویة صورة ): 3-3(الشكل 
 
  
  

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المراكز اإلقلیمیة الرائدة  المفقس التابع للمركز الوطني لالستزراع البحري والذي یعتبر ):4-3(الشكل 
  ).اإلدارة العامة لحمایة الثروة البحریة: المصدر(في مجال استزراع األسماك الزعنفیة 
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إطالق إصبعیات سمك الھامور ضمن برنامج اإلكثار في األسر وإعادة اإلطالق الذي  ):5-3(الشكل 
: المصدر(سمكي لألنواع التجاریة ینفذه المركز الوطني لالستزراع البحري إلنعاش المخزون ال

  )اإلدارة العامة لحمایة الثروة البحریة
 

إلى أعداد أصبعیات األسماك المستزرعة في المركز الوطني لالستزراع ) 1- 3(ویشیر الجدول 
التي تم إطالقھا في البیئة البحریة كجزء من مشروع إنعاش كذلك أعداد اإلصبعیات البحري و

تنفذ اإلدارة العامة  ،ومن جانب آخر .2009إلى عام  1993لفترة من عام المخزون السمكي خالل ا
 في مواقع مختارة) 6-3شكل ال(صطناعیة االشعاب التشیید لحمایة الثروة البحریة برنامج متواصل ل

  . تعزیز المخزون السمكي لألنواع التجاریة البارزةفي المیاه اإلقلیمیة، وذلك بھدف 
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اإلدارة العامة : المصدر(برنامج تشیید الشعاب الصناعیة بواسطة القباب االسمنتیة  ):6-3(الشكل 

 )لحمایة الثروة البحریة
  

وبالمقابل، فقد تم إدراج إحتیاجات قطاع الصید البحري في السیاسات والبرامج البیئیة 
فعلى سبیل . نیة البحریةالمتعلقة بالتنوع البیولوجي وذلك لضمان وصول الصیادین إلى الموارد الجی

إحدى خرائط الحساسیة البیئیة التي اعدھا مركز البحرین للدراسات ) 7- 3(شكل الالمثال، یوضح 
التي تم خاللھا تبني عدة معاییر لتقویم الحساسیة البیئیة للمواقع البحریة من بینھا أھمیة ووالبحوث 

 .إلى أھمیتھا كمنطقة صید المنطقة كبیئة حضانة وتغذیة لألنواع التجاریة باإلضافة
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وأعداد في المركز الوطني لالستزراع البحري  التي تم انتاجھاأعداد إصبعیات األسماك ):  1- 3(الجـدول 
التي تم إطالقھا في البیئة البحریة كجزء من مشروع إنعاش المخزون السمكي خالل الفترة من  اإلصبعیات

 )ارة العامة لحمایة الثروة البحریةاإلد: المصدر( 2009إلى  1993
  

  إنتاج المفقس  وعــالن  ةــالسن
  ملم 16-20

عدد األسماك التي أطلقت 
  في البحر

  -  6,500  الھامور  1993
  -  4,000  الصافي  1994
  10,000  19,000  الھامور  
  7,000  17,000  السبیطي  

                300  59,000  الصافي  1995
  10,000  11,000  الھامور  
                       3,000  7400  الشعم  

                  -  59,000  الصافي  1996
    -  12,000  الھامور  
  120,000  120,000  الشعم  

                                150,000         650,000  السبیطي  1997
  -  142,000  السبیطي  1998
  7,500  659,000  السبیطي  1999
  -  525,000  السبیطي  2000
  100,000  395,000  السبیطي  2001
  150,000  540,000  السبیطي  2002
  -              20,000    الصافي  

  160000  240,000  السبیطي  2003
  -  30,000  الصافي  
  -  4000  الشقر  

  -  370,000  السبیطي  2004
  -  97,800  الصافي  
  -  -  شقر  

                       -  312,250  السبیطي  2005
  - 2,208,250  سیبریم أوروبي  
  - 130,000  صافي  

 - 635,000  السبیطي 2006
 - 2,914,029  سیبریم أوروبي 
 - 87,950  ھامور 
  -  -  صافي  

 - 347,652  السبیطي  2007
 - 2,675,739  سیبریم أوروبي  

  20000 507035  السبیطي  2008
 - 4255776 سیبریم أوروبي  
  80000 193659  ھامور  

 95000 571786  السبیطي 2009
 - 2290280  سیبریم أوروبي 
 111788 164624  ھامور 
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باإلضافة إلى المعاییر البیئیة  تم إعدادھا بناء على لتي یئیة اخرائط الحساسیة البإحدى   ):7-3(الشكل 
یئیة للمناطق البحریة في المیاه درجة الحساسیة الب لتقییماالقتصادیة المتعلقة بالقطاع السمكي المعاییر 

    )BCSR, 2006(اإلقلیمیة لمملكة البحرین 
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 يـالقطـاع الزراعـ   2.1

مقترح الرؤیة المستقبلیة واستراتیجیة التنمیة "من إعداد االنتھاء  م2010 ینایرفي تم   
لى تھدف إوالتي ، "2015والمبادرات التنمویة  2030الزراعیة المستدامة للعقدین القادمین 

ى تحقیق لرد المتاحة، وقادرة عاالوصول إلى زراعة ذات كفاءة إقتصادیة عالیة في إستغالل المو"
تلك تضمنت وقد ". أمن غذائي نسبي، نباتي وحیواني والمحافظة على الرقعة الخضراء وسالمة البیئة

خدامھ وتشجیع است التنوع البیولوجي الزراعي تساھم في الحفاظ علىبرامج وأنشطة الوثیقة 
 مكافحة اآلفات الدخیلةوحمایة الموارد الوراثیة لألغذیة الزراعیة، : من بینھاوالتي  ،المستدام

، واإلدارة إدارة المخلفات الزراعیةوالحدیثة، الزراعیة نقل التكنولوجیا و، واألمراض الزراعیة
  . التمر ، والتوسع في إنتاج وزراعة نخیلللموارد المائیة، ومكافحة التصحرالمتكاملة 
التشریعات القانونیة المتبناة من قبل القطاع  تساھم، باإلضافة إلى االستراتیجیات والخططو  
فعلى سبیل المثال، . الحفاظ على التنوع البیولوجي الزراعي وتشجیع استخدامھ المستدام فيالزراعي 

حمایة التنوع الجیني  تحظر القوانین الوطنیة اقتالع نخیل التمر أو اإلضرار بھا وھو ما یساھم في
  . )أدناه بند التشریعات القانونیة انظر( لألصناف المتعددة لنخیل التمر التي تنمو في البحرین

التي تساھم في إدراج إعتبارات تم تنفیذ العدید من البرامج واألنشطة  ومن ناحیة أخرى، فقد  
تنفیذ المرحلة ب م1987دء في العام البفعلى سبیل المثال، تم . الزراعي التنوع البیولوجي في القطاع

الزراعي، كما تم في العام  استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة في الرياألولى من مشروع 
تضاعف استخدام ) 8-3(شكل الیوضح و .من ھذا المشروع تنفیذ المرحلة الثانیةالشروع في م 2005

إتساع نطاق  اأیضً  الشكل یوضح ، كما1986بالمقارنة مع عام  2005المیاه المعالجة في عام 
بصورة أكثر شموال من لمسطحات الخضراء ا لیغطيفي المرحلة الثانیة  استخدام المیاه المعالجة

 اتفي الحد من الضغوطات الواقعة على خزانومن المؤمل أن یساھم ھذا المشروع  .المرحلة األولى
بیئة العیون الطبیعیة التي اشتھرت بھا  المیاه الجوفیة والتي كانت أحد األسباب الرئیسیة الندثار

مشروع حصر أنواع الحشرات "م على تنفیذ 2008تعكف شئون الزراعة منذ العام و .االبحرین سابقً 
والذي یھدف إلى إعداد قائمة باآلفات الزراعیة " والعناكب والحلم العنكبوتي في مزارع النخیل

تم تقدیم الدعم المالي والحوافز المالیة یكما  .)لثأنظر الملحق الثا( وتقویم أضرار اآلفات الغازیة
نسبة الدعم  )9-3شكل ال( ، ویوضحللمزارعین لتشجیعھم على تبني التقنیات الحدیثة في الزراعة

الموجھ للمزارعین المحلیین لتشجیعھم على تبني التقنیات الحدیثة في ) من قیمة الشراء(المالي 
شئون الزراعة بوزارة شئون : المصدر(یكیة والري بالتنقیط الزراعة المتعلقة بالصوبات البالست

إستغالل المساحة المتاحة وساھم في الحد من استھالك المیاه ی ھذاو ،)البلدیات والتخطیط العمراني
استخدام التقنیات الحدیثة في زراعة تم التوسع في فقد عالوة على ذلك، . بصورة فاعلة للزراعة

إنشاء و، وإنفاذ إشتراطات الحجر الزراعي والحیواني في المنافذ، )10-3الشكل ( أنسجة النخیل
ھذه الجھود بمزید  استعرضتمجمعات وراثیة ألصناف النخیل والفاكھة والمحاصیل المحلیة، وقد 

  .من التفصیل في الفصل الرابع
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، كما 1986بالمقارنة مع عام  2005تضاعف استخدام المیاه المعالجة في عام یوضح ): 8-3(الشكل 

یوضح إتساع نطاق استخدام المیاه المعالجة في المرحلة الثانیة لیغطي المسطحات الخضراء بصورة 
  أكثر شموال من المرحلة األولى

  
  

الموجھ للمزارعین المحلیین لتشجیعھم على تبني ) من قیمة الشراء(الدعم المالي نسبة  ):9-3(الشكل 
وزارة شئون الزراعة ب: المصدر(المتعلقة بالصوبات البالستیكیة والري بالتنقیط في الزراعة ثة التقنیات الحدی

  )شئون البلدیات والتخطیط العمراني
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 من قبلفصائل نخیل التمر التي یتم اكثارھا باستخدام تقنیة زراعة االنسجة بعض  ):10- 3(الشكل 
لحمایة البیئة والحیاة  اإلدارة العامة: المصدر(  ةمختبر زراعة أنسجة النخیل التابع لشئون الزراع

  )الفطریة
  
  

 ي ـاع العمرانـالقط   3.1

التنوع على التنوع البیولوجي سواء  ایعد القطاع العمراني من أبرز القطاعات تأثیرً   
للحد المبادرات وواألنشطة السیاسات ولذلك، فقد تم تبني عدد من . األرضي مالبیولوجي البحري أ

فقد تم  ،االستراتیجیاتفعلى صعید . واألرضیةضرار الزحف العمراني على الموائل البحریة من أ
مراحل التخطیط  خاللإلدراج اعتبارات التنوع البیولوجي  البیئي االستراتیجي التخطیطتوظیف 

األولى للمشاریع العمرانیة والتي انتھت بإعداد المخطط الھیكلي العمراني الذي سیحدد مالمح 
شئون التخطیط "كما تجدر اإلشارة إلى أن . م2030خدام األراضي في البحرین حتى العام است

توظف قواعد البیانات البیئیة واألدوات  وزارة شئون البلدیات والتخطیط العمرانيب" العمراني
فعلى سبیل المثال، تستعین شئون التخطیط . التخطیط للمشاریع التنمویة أثناءالتخطیطیة الحدیثة 

برنامج نمذجة ریاضیة لتقویم األضرار الكامنة لعملیات الردم البحري على نمط حركة بعمراني ال
یستوجب الترخیص للمشاریع العمرانیة المقترحة  وعلى صعید آلیات الترخیص، .التیارات البحریة

والبیئة ة من قبل الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة بیئی موافقةفي البیئة البحریة حصولھا على 
وتسعى . إلى دراسة تقویم أثر بیئي شاملة إخضاع تلك المشاریع، وھو ما یستدعي والحیاة الفطریة

األضرار  بما فیھا ھذه الدراسة بصورة أساسیة إلى الحد من اآلثار البیئیة المترافقة لتلك المشاریع
  . )في ھذا الفصل الثالث المحورأنظر ( التنوع البیولوجي الواقعة على
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تعزیز الشراكة إلى لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة الھیئة العامة قد سعت و  
مالك المشاریع المتضمنة أنشطة ردم وتجریف واسعة بالبیئة مع القطاع العمراني الخاص لتشجیع 

ل التدابیر تنفیذ برنامج للتعویض البیئي لألضرار البیئیة التي ال یمكن الحد منھا من خالالبحریة على 
تنوع في تمویل مشاریع موجھة لل الشركات العقاریة تساھمفي ھذا الصدد، فقد و. التخفیفیة

، وإجراء الدراسة )Loughland and Zainal, 2009(إعداد األطلس البحري البیولوجي مثل 
، كما لبحرینالمیاه اإلقلیمیة لمملكة االمسحیة لبقر البحر والدالفین والسالحف والثعابین البحریة في 

 ة المتضررةیوإعادة تأھیل المناطق البیئفي تشیید الشعاب اإلصطناعیة ا ساھم القطاع الخاص أیضً 
   .)الفصل الرابعأنظر (

 
 والخدمـيالقطـاع الصناعـي    4.1

المناطق الصناعیة المستقبلیة تحدید مواقع  م2030العمراني المخطط الھیكلي  خالل إعدادتم 
 ً وخاصة الموائل  التنوع البیولوجياإلنسان وعناصر صحة آثارھا المتوقعة على ا باالعتبار أخذ

 أثر بیئي استراتیجيدراسة تقویم إعداد  2009في عام تم عالوة على ذلك، فقد . الحساسة
)Strategic Environmental Impact Assessment (إعداد اإلستراتیجیة الوطنیة للصرف  أثناء

المستقبلیة المشاریع  تلحقھااآلثار البیئیة بعیدة المدى المتوقع أن  الدراسة حددتالصحي، حیث 
المقترحة لتوسعة محطات المعالجة وشبكة الصرف الصحي على عناصر التنوع البیولوجي وعلى 

ھذا  منالمحور الثالث أنظر ( والمناطق المحمیةوالزراعیة وجھ الخصوص الموائل البحریة 
 إلى – 1998عام  منذ –عیة ذات اآلثار البیئیة الملحوظة ة الصناجمیع األنشط تخضعكما . )الفصل

أضرارھا المتوقعة آثارھا البیئیة المحتملة بما في ذلك  ا للحد منسعیً دراسة تقویم أثر بیئي شاملة 
باستخدام ومن خالل دراسة تقویم األثر البیئي یتم إلزام المنشئات الصناعیة . التنوع البیولوجيعلى 

فعلى . قبل تصریفھا إلى البیئة المحیطة والسائلةیات المتوافرة لمعالجة اإلنبعاثات الغازیة أحدث التقن
أحواض تساھم في ترسیب على معامل غسل الرمال تشیید م 1995في العام اشترط سبیل المثال، فقد 

في و. بحریةحبیبات الرمل الناعمة قبل تصریف المیاه العادمة الناتجة عن عملیة الغسیل إلى البیئة ال
من تلك المعامل استخدام تقنیات إلعادة استخدام المیاه العادمة الناتجة عن عملیة  طلب 2008عام 

تصریف المیاه  عن معامل غسل الرمالوترتب على تنفیذ ھذه التقنیة أن توقفت جمیع  ،الغسیل
   .م2009عام  منذة البحریة العادمة إلى البیئ

تخضع المیاه العادمة المصرفة من القطاع الصناعي ة، فأما بشأن برامج الرقابة البیئی
 لتقویم فصليإلى برنامج رصد ) كمصانع التكریر والبتروكیماویات ومحطات التحلیة(والخدمي 

بند  أنظر(جودتھا وللتحقق من التزام تلك المصانع بالمعاییر البیئیة الوطنیة المقرة في ھذا الصدد 
مستمر  فصليبرنامج  1993عام  تنفذ الھیئة العامة ومنذلذلك،  باإلضافة). التشریعات القانونیة

لتقویم جودة البیئة البحریة المحیطة حول المصاب الصناعیة الكبیرة ومصاب محطات التحلیة، 
  . البرنامج قیاس تراكیز الملوثات في میاه البحر والرواسب القاعیة والرخویاتھذا ویشمل 

إلى تعزیز الشراكة مع روة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة لحمایة الثوتسعى الھیئة العامة   
قد ف، وفي ھذا الصدد. بما یساھم في حمایة البیئة وعناصر التنوع البیولوجي الشركات الصناعیة

كمنطقة ذات "شركة نفط البحرین  داخل موقععن إعالن  2009في عام أثمرت الجھود المشتركة 
أنظر ( موطن استراحة مھمة للطیور البحریة المقیمة والمھاجرةھا وذلك لكون" اعتبارات بیئیة خاصة

الكبیرة داخل حدودھا الصناعیة شیدت العدید من الشركات فقد  عالوة على ذلك،. )المحلق الثالث
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بیئة تحاكي برك وبحیرات اصطناعیة و) كنخیل التمر وأشجار الفاكھة(مزارع للنباتات المحلیة 
 .المستزرعةاألسماك البحریة  تربیةا إلى عمدت بعض الشركات أیضً ، كما العیون الطبیعیة المندثرة
الموارد المالیة الالزمة لطباعة الكتب ا إسھامات القطاع الصناعي في توفیر ویضاف إلى ذلك أیضً 

والملصقات والمطویات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، باإلضافة إلى تنفیذ المسوحات اإلیكولوجیة في 
  ).الھیرات(مراقد المحار في  ثمانینات القرن الماضيالذي نفذ في حریة مثل المسح البیئة الب

  
 والمالـي التجـاري القطـاع    5.1

خاص یشترط على المؤسسات الوطنیة المستوردة لألصول الوراثیة الحصول على ترخیص 
ات االستیراد لضمان تطبیق إجراء ، وذلكقبل مزاولة ھذا النشاطمن الجھات الحكومیة المختصة 

الحصول على األصول الوراثیة من التحقق كما یتم . لضوابط الوطنیة والعالمیة ذات الصلةا لوفقً 
من جھات مرخصة من قبل ) مثل تلك المستخدمة في الزراعة والبحوث العلمیة والصناعة(المستورة 
ل موظفي الجمارك تخضع اإلرسالیات الواردة إلى البحرین إلى التفتیش من قب، حیث بلد المنشأ

. )بند التشریعات القانونیةأنظر ( الصادرة من بلد المنشأ التصاریح والوثائقللتحقق من سالمة 
إلى الحدودیة یعمد مندوبو شئون الزراعة المتواجدون في المنافذ  وباإلضافة إلى التفتیش الجمركي،

للحد من إنتشار األوبئة  إخضاع اإلرسالیات النباتیة والحیوانیة إلى آلیة الحجر الزراعي والحیواني
 عدد اإلرسالیات التي تم إعادة تصدیرھا )11- 3(شكل الویوضح  .الزراعیة واآلفات الغریبة الغازیة

د اإلرسالیات التي تم عدوكذلك  صاحبت عملیة اإلستیرادإلى بلد المنشأ بسبب بعض المخالفات التي 
إلى دول أخرى یتطلب تصدیر الكائنات الحیة في المقابل، و .م2009- 2005خالل الفترة  إعدامھا

كل یشترط حصول كما  ،قبل مزاولة ھذا النشاطمن الجھات المختصة الحصول على ترخیص خاص 
 .ح بتصدیرھاقبل السما المختصةمن الجھات خاص على ترخیص  إرسالیة زراعیة مجھزة للتصدیر

خالل الفترة من عام رخص بتصدیرھا عدد اإلرسالیات الزراعیة التي  )12-3(الشكل ویالحظ من 
   .2009إلى عام  2005

البحرین مملكة أصدرت فقد ، وباإلضافة إلى الضوابط المنظمة لعملیات اإلستیراد والتصدیر
كما تنفذ حمالت  ة،المھددونادرة الحیوانات ال مختارة من تشریعات وطنیة تحظر اإلتجار في أنواع

لتلك بحظر التداول التجاري المحلیین تفتیشیة مفاجئة على األسواق المحلیة للتحقق من التزام البائعین 
  .األنواع
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عدد اإلرسالیات الزراعیة التي تم التحفظ علیھا ضمن آلیة الحجر الزراعي خالل الفترة   ):11-3(الشكل 

  )وزارة شئون البلدیات والتخطیط العمرانيب شئون الزراعة: صدرالم(م 2009إلى  2005من 
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 علىم 2030ادرات الواردة في الرؤیة اإلقتصادیة المب تشجعأما بالنسبة للقطاع المالي، 
إستقطاب رؤوس األموال المحلیة والخارجیة لإلستثمار في االستزراع البحري والزراعة بدون تربة 

في توفیر قروض میسرة تساھم البنوك المحلیة وعلى صعید البرامج واألنشطة،  .واإلنتاج الحیواني
تساھم بعض البنوك المحلیة في توفیر الموارد المالیة  عالوة على ذلك، .والمزارعینللصیادین 

المسح البیئي لبقر البحر والدالفین والسالحف والثعابین  :مثل(الالزمة لتنفیذ بعض المسوحات البیئیة 
لمملكة  مثل األطلس البحري(والمطبوعات البیئیة ) المیاه اإلقلیمیة لمملكة البحرینالبحریة في 

  ).البحرین
  

 ع التربیـة والتعلیـمقطـا   6.1

الوطنیة  اللجانیسعى ممثلو الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة في   
الوطنیة إلى إدراج اعتبارات التنوع البیولوجي في الدراسیة المناھج وضع وتطویر المشرفة على 

ضیع المتعلقة بالتنوع البیولوجي التي ومن أبرز الموا. المناھج الوطنیة للمراحل التعلیمیة المختلفة
 علم التصنیف والتشریح واألیضھي خالل األعوام العشرة الماضیة أدخلت في المناھج التربویة 

. "علوم البحار"وكذلك  "لعلم البیئة"، كما خصصت مقررات كاملة في المرحلة الثانویة واإلتزان
ارة التربیة والتعلیم برامج مشتركة تحث الطلبة عالوة على ذلك، تنفذ الھیئة العامة بالتعاون مع وز

نواع النباتیة المحلیة باإلضافة إلى تشجیعھم على األعلى االھتمام بالحدائق المدرسیة والمحافظة على 
كما شكلت في العدید من . إجراء البحوث وتنظیم المسابقات الدوریة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

ومن ناحیة . لدى الطلبة النھوض بالوعي البیئيطة دوریة تھدف إلى المدارس أندیة بیئیة تنظم أنش
بإعداد قاعدة بیانات رقمیة تفاعلیة تھدف إلى تعزیز وعي  وزارة التربیة والتعلیم قامتفقد  ،أخرى

في البحرین واستخداماتھا الطبیة، وقامت بتوزیع نسخ مجانیة منھا  األطفال بأنواع النباتات المحلیة
  .على الطلبة
وبالمثل، فقد تم إدراج التنوع البیولوجي في التعلیم الجامعي، حیث تضم جامعة البحرین   

عالوة . العدید من التخصصات الفرعیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي یدرسقسم خاص بعلوم الحیاة 
ا فیھا كلیة الدراسات العلی وتنظما لھا على ذلك، تتخذ جامعة الخلیج العربي من مملكة البحرین مقرً 

  ."برنامج التقنیة الحیویة"وكذلك " برنامج علوم الصحراء واألراضي القاحلة"
  

 البحـث العلمـي قطاع    7.1

في الخطط ) وخاصة التنوع البیولوجي البحري(تم إدراج اعتبارات التنوع البیولوجي   
، نفذ مركز البحرین فعلى سبیل المثال. والبرامج الدوریة للمؤسسات العاملة في میدان البحث العلمي

العدید من الدراسات والمسوحات العلمیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي البحري  والبحوث للدراسات
ف تقنیة اإلستشعار عن بعد ومسح البیئات البحریة، كما وظ) مراقد المحار(كالمسح البیئي للھیرات 

للبیئات الساحلیة والبحریة في المیاه ونظم المعلومات الجغرافیة لتحدید التوزیع واإلمتداد الجغرافي 
كما قام منتسبو المركز بتقدیم أطروحات دكتوراة حددت المناطق المحمیة المقترحة . اإلقلیمیة للمملكة

في البیئة البحریة باالستناد على األھمیة البیئیة للموائل واألنواع الساحلیة والبحریة باإلضافة إلى 
وشكلت المخرجات المتراكمة لھذه الدراسات والمسوحات . البحري أھمیتھا االقتصادیة لقطاع الصید

كما مھدت ھذه . قاعدة بیانات مركزیة محدثة وظفت لتعزیز اإلدارة المتكاملة للبیئة الساحلیة
وھو فرع من مركز البحرین ) Geomatic( إلى بزوغ بناء مؤسسي حكومي تجاريا أیضً  اتالدراس
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ام بالدراسات واألبحاث ذات العالقة باالستشعار عن بعد للموارد القی ھدف إلىیللدراسات والبحوث 
الطبیعیة والتنوع البیولوجي وتسویق ھذه المعلومات كمنتجات علمیة ذات طابع تجاري للقطاعین 

  . الحكومي والخاص على حد سواء
، تضم جامعة البحرین عمادة للبحث العلمي كما یجري الكادر األكادیمي ومن جانب آخر  

بجامعة الخلیج العربي  الدراسات العلیاطلبة المنتسبین إلى كلیة العلوم بجامعة البحرین وكلیة وال
  .بحوث متخصصة حول التنوع البیولوجي

 
 القطـاع اإلعالمـي  8.1

 باھتمام – تلك المتعلقة بالتنوع البیولوجي البحري وخاصة –تحظى قضایا التنوع البیولوجي 
وقد لعب القطاع . الوطنیة سواء المقروءة أو المرئیة أو المسموعة بالغ من قبل وسائل اإلعالم

مظاھر التنوع التھدیدات التي تواجھ  بشأنوعي الرأي العام النھوض با في ا محوریً اإلعالمي دورً 
فعلى سبیل المثال، تخصص بعض الصحف المحلیة صفحات أسبوعیة . البیولوجي في البحرین

تدھور  والتي تشمل القضایا المتعلقة بالتنوع البیولوجيالعدید من  اتتناول خاللھللقضایا البیئیة 
، المخزون السمكي نتیجة للزحف العمراني والصید الجائرالتھدیدات التي تواجھ والشعاب المرجانیة 

ا الدور الذي تلعبھ المناطق المحمیة في تعزیز الحفظ المستدام لعناصر كما تستعرض الصحف أیضً 
وتجدر اإلشارة إلى أن الصحف المحلیة قد ساھمت بصورة ملحوظة في االحتفال . يالتنوع البیولوج

 ً بالسنة الدولیة للتنوع البیولوجي من خالل التغطیة المستمرة والشاملة للفعالیات التي نفذت احتفاال
   .بھذه المناسبة

، مثل عالمیةتبث اإلذاعة برنامج أسبوعي یتطرق للقضایا البیئیة المحلیة وال ومن حانب آخر،
لتجارة المحلیة على األنواع المحتملة لضرار تقلص الحزام األخضر نتیجة للزحف العمراني، واأل

لألنواع الغریبة الغازیة على صحة المحتملة األضرار البیئیة ، باإلضافة إلى النادرة من الحیوانات
  . اإلنسان والتنوع البیولوجي في البحرین

  
 القطـاع السیاحـي   9.1

تم إدراج اعتبارات التنوع البیولوجي في القطاع السیاحي من خالل الترویج لمفھوم ی  
منتظمة أعداد كبیرة وبصورة ) 13-3الشكل (تستقطب محمیة ومنتزه العرین حیث  ،السیاحة البیئیة

مختلف األعمار وذلك لمشاھدة الحیوانات الممثلة للجزیرة العربیة وللتعرف على  من الزوار ومن
تشیر وفي ھذا الصدد، . ج التي تنفذ بھدف اإلكثار من الحیوانات النادرة والنباتات المحلیةالبرام

في عام  زائر 112576من  دأن عدد الزوار زاإلى اإلحصائیات الصادرة عن محمیة ومتنزه العرین 
تنظم  عالوة على ذلك، .)محمیة ومنتزه العرین: المصدر( 2009في عام  زائر 127002إلى  2008

حالت دوریة إلى محمیة جزر حوار والتي تضم فندق ومجموعة من الشالیھات على الجزیرة ر
للحد من اآلثار المحتملة للسیاحة البیئیة على الحیاة ا وسعیً ). حوار(األكبر من ضمن األرخبیل 

جدة ر البحریة المتواال یسمح للزوار باالقتراب من مستعمرات تكاثر الطیوفإنھ الفطریة في المحمیة، 
وعلى . )أنظر الفصل األول(فائقة  الجزر الصغیرة، والتي یتمتع بعضھا بأھمیة إقلیمیة وعالمیة على

 مئاتذات المنوال، ساھم تشیید الممشى والمرافق السیاحیة في محمیة دوحة عراد في استقطاب 
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أھمیتھا الفائقة یعزز من إدراك الرأي العام لمفھوم المناطق المحمیة والمواطنین والمقیمین وھو ما 
  .في حمایة التنوع البیولوجي

  

  

تزاید في أعداد الزوار من مختلف الفئات العمریة   محمیة ومنتزه العرین تشھد ):13- 3(الشكل 
  )لحمایة البیئة والحیاة الفطریة اإلدارة العامة: المصدر(

 
لتراث المترافق وتجدر اإلشارة إلى أنھ تم البدء في تنفیذ مشروع طموح یھدف إلى إحیاء ا  

مھاد یاضة الغوص في مع صناعة غوص اللؤلؤ التي اشتھرت بھا البحرین في السابق وتشجیع ر
ضرار بالتنوع اإل، والتي ستخضع لضوابط ورصد دوري لضمان عدم )الھیرات( محار اللؤلؤ

  .البیولوجي في تلك المواقع
  
 ع البیولوجـيإلدمـاج إعتبـارات التنـو آلیـات التخطیـط والتنفیـذ  . 2

 ةـات القانونیـالتشریع   1.2

تعتبر التشریعات القانونیة من أھم األدوات التي یتم االستعانة بھا لضمان إدماج اعتبارات   
جمیعھا وتنبثق ھذه التشریعات  .التنوع البیولوجي في سیاسات وبرامج وأنشطة القطاعات األخرى

الثروات الطبیعیة جمیعھا ومواردھا " أنعلى  منھ )11(المادة  تنصدستور مملكة البحرین الذي من 
من الدولة واقتصادھا أبمراعاة مقتضیات  ،تقوم على حفظھا وحسن استثمارھا ،كافة ملك للدولة

ُ وباإلستناد على  ."الوطني  العامتأطر اإلطار التشریعي ت قوانین ومراسیم رَ صدِ أحكام الدستور، فقد أ
  :، والتي من أبزرھاوالموارد البحریة یةللحفاظ على البیئة والحیاة الفطر

 " المرسوم "ـ المعدل ب "بشأن حمایة الحیاة الفطریة 1995لسنة ) 2(المرسوم بقانون رقم
  "2000لسنة ) 12(بقانون رقم 
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 " 8(المرسوم بقانون رقم "ـ المعدل ب "بشأن البیئة 1996لسنة ) 21(المرسوم بقانون رقم( 
  "1997لسنة 

 "بشأن صید واستغالل وحمایة الثروة البحریة 2002لسنة ) 20(م المرسوم بقانون رق"  
  

ھذه القوانین والمراسیم ضوابط  تفرضالسامیة المرجوة منھا،  األھدافوفي سبیل تحقیق   
الجھات  آلیات تلزم بموجبھا تضعكما لضمان عدم إضرار القطاعات األخرى بالتنوع البیولوجي 

وفي ضوء ھذه المراسیم . بإدراج اعتبارات التنوع البیولوجيالمختصة بالترخیص لألنشطة البشریة 
الھیئة العامة لحمایة (بالحفاظ على التنوع البیولوجي  ذات االختصاصقامت الجھة والقوانین فقد 

األخرى  المؤسسات الحكومیة الممثلة للقطاعاتوكذلك ) الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة
تنوع البیولوجي في اعتبارات الات القانونیة التي تساعد على إدماج من التشریعباصدار العدید 

  ).2-3(الجدول كما ھو موضح ب السیاسات والبرامج واألنشطة القطاعیة
  

عتبارات التنوع البیولوجي في اقائمة مختارة بتشریعات قانونیة وطنیة تساھم في إدماج ):  2-3(الجدول 
  أنشطة القطاعات ذات الصلة

  

  القطـاعات  ــع القانونـــيالتشری  م

بشأن تنظیم صید واستغالل وحمایة الثروة  2002لسنة ) 20(مرسوم بقانون رقم  1
  البحریة

  الصید البحري

 ) 3( قرار رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة و البیئة و الحیاة الفطریة رقم 2
  دالفین بأنواعھابشأن حظر صید أبقار البحر والسالحف البحریة وال 2003سنة 

  الصید البحري

 ) 11( قرار رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة رقم 3
  بیانالربشأن إیقاف إصدار رخص صید األسماك و 2009لسنة 

  الصید البحري

 2005لسنة ) 13(بشأن تعدیل بعض أحكام القرار رقم  2010لسنة ) 4(قرار رقم  4
  یم الصید في جزر حوار والبحر اإلقلیمي المحیط بھابشأن تنظ

  الصید البحري

بشأن حظر استخدام شباك الجر  1997لسنة ) 2(قرار وزیر األشغال والزراعة رقم  5
  في صید االسماك القاعیة

  الصید البحري

 لسنة) 7(قرار رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة رقم  6
باك البریسم  2005   ذي الطبقتین أو أكثر) المتعدد األلیاف(بشأن حظر استخدام شِ

  الصید البحري

بشأن تخویل بعض موظفي الھیئة العامة  2005لسنة ) 7(قرار وزیر العدل رقم  7
  الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة صفة مأموري الضبط القضائي لحمایة

  الصید البحري

 ) 8( ھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة رقمقرار رئیس ال 8
بشأن تنظیم عملیة تشیید الشعاب الصناعیة في میاه الصید لمملكة  2005لسنة 

  البحرین

  الصید البحري

 ) 12( قرار رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة رقم 9
  بیانالرحدید المناطق المخصصة لصید بشأن ت 2009لسنة 

  الصید البحري

 ) 1( قرار رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة رقم 10
  بیانالربشأن حظر صید أو تداول أو بیع  2007لسنة 

الصید البحري 
  والتجاري

الصید البحري وبیع صغار  بشأن حظر صید 1997لسنة ) 3(قرار وزیر األشغال والزراعة رقم  11
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  القطـاعات  ــع القانونـــيالتشری  م
  والتجاري  والقشریات األسماك

بشأن تنظیم تصدیر األسماك  1994لسنة ) 18(قرار وزیر التجارة والزراعة رقم  12
  بیانالرو

الصید البحري 
  والتجاري

بشأن اشتراطات اعتماد منشآت إنتاج  2006لسنة ) 6(قرار وزیرة الصحة رقم  13
  ول االتحاد األوروبيكمنشآت مصدرة لألسماك لد األسماك

الصید البحري 
  والتجاري

) دفان(بشأن حظر ردم  2005لسنة ) 16(قرار وزیر شئون البلدیات والزراعة رقم  14
  المغمورة بالمیاه البحریة بدون ترخیص األراضي

  العمراني

  الصناعيالعمراني،   باعتماد المخطط الھیكلي االستراتیجي لمملكة البحرین 2008لسنة ) 24(مرسوم رقم  15

 بشأن المقاییس البیئیة 1999لسنة ) 10(قرار وزیر اإلسكان والبلدیات والبیئة رقم  16
  وتعدیالتھ) الھواء والماء(

  الصناعي

  الزراعي  في شأن حمایة النخیل 1983لسنة ) 21(مرسوم بقانون رقم  17

بشأن ندب بعض موظفي وزارة  2001لسنة ) 5(قرار وزیر اإلسكان و الزراعة رقم  18
  والزراعة للتفتیش على مزارع النخیل اإلسكان

  الزراعي

بشأن تنظیم  2007لسنة ) 6(قرار وزیر قرار وزیر شئون البلدیات والزراعة رقم  19
) 6(النخیل داخل مملكة البحرین شئون البلدیات والزراعة رقم  نقل أشجار وفسائل

  بحرینالنخیل داخل مملكة ال بشأن تنظیم نقل أشجار وفسائل 2007لسنة 

  الزراعي

بشأن حظر إدخال نخیل  2004لسنة ) 4(قرار وزیر شئون البلدیات والزراعة رقم  20
  ، وتعدیالتھوبعض أنواع النخیل األخرى من الدول الموبوءة بآفات النخیل التمر

  التجاري والزراعي

بشأن تشكیل لجنة الحجر  2003لسنة ) 5(قرار وزیر شئون البلدیات والزراعة رقم  21
  ، وتعدیالتھواختصاصاتھا اعيالزر

  التجاري والزراعي

 بإصدار الالئحة التنفیذیة 2004لسنة ) 7(قرار وزیر شئون البلدیات والزراعة رقم  22
  لنظام الحجر البیطري في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

  التجاري والزراعي

وحدة الحجر  بشأن تخویل بعض موظفي 2004لسنة ) 15(قرار وزیر العدل رقم  23
بإدارة الثروة النباتیة في وزارة شئون البلدیات والزراعة صفة مأموري  الزراعي

  الضبط القضائي

  التجاري والزراعي

 ) 2( قرار رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة رقم 24
اري والبلبل بشأن منع الصید والمتاجرة في جمیع أنواع طائر الحب 2005لسنة 

  البحریني

  التجاري

 بشأن التقویم البیئي 1998لسنة ) 1(قرار وزیر اإلسكان والبلدیات والبیئة رقم  25
  للمشروعات

الصید البحري، 
والعمراني، 

  والصناعي، والخدمي
  
  

   Strategic Environmental Planning  التخطیـط البیئـي االستراتیجـي   2.2

االستراتیجي كأداة فاعلة لضمان ادراج اعتبارات التنوع  تم توظیف التخطیط البیئي
ً انتھت مملكة البحرین فعلى سبیل المثال، . البیولوجي في سیاسات وبرامج القطاعات األخرى ا حدیث

وتأطر ھذه االستراتیجیة المبادرات ". م2030رؤیة مملكة البحرین االقتصادیة حتى عام "من إعداد 
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عتزم مملكة البحرین تبنیھا لتعزیز التنمیة االقتصادیة المتسارعة والحفاظ والسیاسات القطاعیة التي ت
خالل و. على المركز االقلیمي المرموق للمملكة، خاصة فیما یتعلق بالقطاع المالي وقطاع االتصاالت

إعداد ھذه اإلستراتیجیة فقد تم تشكیل فریق بیئي یتألف من الخبراء المحلیین أسندت إلیھ مھمة جمع 
یانات البیئیة المتوافرة، ومن ثم اقتراح التأمالت المستقبلیة المرجوة للحفاظ على التنوع البیولوجي الب

 ً كما قام . ا باالعتبار األولویات الوطنیة واحتیاجات القطاعات األخرىوتشجیع استخدامھ المستدام أخذ
  . الساحلیةناطق البریة وا بتحدید المواقع ذات الحساسیة البیئیة الفائقة في المھذا الفریق أیضً 
ً واعتمادً  ا باالعتبار احتیاجات القطاعات ا على خرائط الحساسیة البیئیة التي أعدت وأخذ

المرسوم رقم "ا ألحكام وفقً المقر األخرى، فقد تم إعداد المخطط الھیكلي العمراني لمملكة البحرین 
الذي یحدد و" لكة البحرینم بشأن اعتماد المخطط الھیكلي االستراتیجي لمم2008لسنة ) 24(

  . م2030المناطق المرشحة لالمتداد العمراني حتى العام 
الباب الخامس  ا بالمساھمة في إعداد الفصل الثاني منباإلضافة لذلك، قام ھذا الفریق أیضً 

حمایة البیئة الطبیعیة "الذي خصص إلى " م2030رؤیة مملكة البحرین االقتصادیة حتى عام "في 
. والذي یأطر الرؤى االستراتیجیة المتعلقة بالحفاظ على البیئة والتنوع البیولوجي "واستدامتھا
 ً إعداد م تشكیل فریق وطني آخر كلف ب2009لھذا المشروع الوطني الرائد، فقد تم في عام  وإستكماال
تھدف إلى ترجمة الرؤى االستراتیجیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي على وبرامج مقترحة مبادرات 

  . رض الواقعأ
ا إلعداد خطط إدارة بیئیة فقد وظف التخطیط البیئي االستراتیجي أیضً  ومن جانب آخر،

إعداد یھدف إلى  طموح في تنفیذ مشروعم الشروع 2010فعلى سبیل المثال، فقد تم في عام . متكاملة
ل أن یغطي ھذا ومن المؤم. الساحلیة والبحریة في مملكة البحرین للمناطقمتكاملة بیئیة خطة إدارة 

مخرجاتھ نمط إستخدام األراضي في  وستحددجمیع المیاه اإلقلیمیة لمملكة البحرین الطموح المشروع 
في المملكة أخذا باالعتبار متطلبات الحفاظ على التنوع البیولوجي  البحریةالساحلیة ومختلف المناطق 

  .البحري واحتیاجات القطاعات األخرى
 

 Strategic Environmental Impact  يـي االستراتیجـئر البیـم األثـتقوی  3.2
Assessment  

تم  2009في عام  إعداد اإلستراتیجیة الوطنیة للصرف الصحي لمملكة البحرین ءأثنا  
للحد من األضرار البیئیة المتوقعة لقطاع  كأداة تخطیطیة" تقویم األثر البیئي االستراتیجي"توظیف 

إعداد السیناریوھات المتعلقة ھذه الدراسة  تم خاللحیث . ولوجيالصرف الصحي على التنوع البی
محطات المعالجة والتقنیات المتعلقة بالمعالجة باإلضافة إلى إعادة استخدام المخرجات بعدد ومواقع 

ا إلى تم التطرق أیضً و ،)كمیاه الصرف الصحي والحمأة( عملیات المعالجةالناتجة عن النھائیة 
   .المقترحةالصرف الصحي وشبكات الصرف السطحي، ونقاط التصریف مناطق انتشار شبكات 

االستراتیجي الذي تم إجراؤه، فقد أقرت البیئي تقویم األثر دراسة مخرجات وفي ضوء   
التوصیات المتعلقة باعتماد تقنیات حدیثة تضمن إعادة الوطنیة للصرف الصحي االستراتیجیة 

ة وھو ما یمھد إلى التوقف الكامل عن تصریف میاه استخدام جمیع میاه الصرف الصحي المعالج
. الصرف الصحي إلى البیئة البحریة إال في الحاالت الطارئة فقط وھي ضرورة ھندسیة البد منھا



 

86 
 

  الفصــل الثالــث

حد من ال يفالري عملیات في إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة یساھم ومن المؤمل أن 
  .العوامل التي تسببت في إندثار بیئة العیون الطبیعیة زراستنزاف المیاه الجوفیة والتي تعد من أب

تمتاز رائدة كأداة تخطیطیة " تقویم األثر البیئي االستراتیجي"وتوضح ھذه التجربة فاعلیة   
باتساع نطاقھا الزماني والمكاني، وھو ما یمكنھا من استعراض " عملیة تقویم األثر البیئي"مقارنة بـ

ي بصورة أكثر فاعلیة في االستراتیجیات جراج اعتبارات التنوع البیولوبدائل متعددة تساھم في إد
  .والخطط والبرامج والمشاریع القطاعیة

  
 Environmental Impact Assessment  يـر البیئـم األثـتقوی  4.2

عمرانیة بالموافقة البیئیة، تم ربط آلیات الترخیص للمشاریع التجاریة والصناعیة والخدمیة وال
لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة یستدعي إحالة طلبات المشاریع إلى الھیئة العامة  وھو ما
مخاطبة الجھات المختصة بشأن من أجل تقویم اآلثار البیئیة المحتملة لتلك المشاریع ومن ثم الفطریة 

    . لھاالتبعات البیئیة 
ً تھدف  زیر اإلسكان والبلدیات والبیئة رقم قرار و"لـ عملیة تقویم األثر البیئي المأطرة وفقا

إلى تحدید اآلثار البیئیة المحتملة للمشاریع  "للمشروعات بشأن التقویم البیئي 1998لسنة ) 1(
تساھم في التقلیل من حدة تلك  يجملة من التدابیر التخفیفیة الت حاقتراالمقترحة ومن ثم التنمویة 

مرحلة الغربلة، ومرحلة ثالث مراحل رئیسیة ھي خالل  منعملیة تقویم األثر البیئي وتتألف . اآلثار
للمشاریع المقترحة دراسات تقویم األثر البیئي نطاق شمل یو. تحدید النطاق ومرحلة التقویم النھائي

من  العدید – ة بیئیة مسجلة لدى الھیئة العامةكلف بإجرائھا مكاتب استشارت التي –في البیئة البحریة 
جودة المیاه والرواسب ، وواألمواج حركة التیارات البحریة: تي من أبرزھااألبعاد البیئیة، وال

ً . والمالحةجودة الھواء، و، وأنواع الكائنات الحیةالبیئات الطبیعیة والمیاه الجوفیة، والقاعیة،  ا وتعزیز
لس لمبدأ الشراكة المجتمعیة، تنظم الھیئة العامة حلقات نقاشیة عامة یدعى إلیھا ممثلون عن المجا

والجمعیات األھلیة البلدیة المنتخبة والمؤسسات الحكومیة ذات العالقة ومؤسسات القطاع الخاص 
مخرجات  عرضویتم خالل ھذه االجتماعات  .األكادیمیین والصحف المحلیةباإلضافة إلى  البیئیة

ارھا واستعراض مرئیات تلك الجھات قبل أن تصدر الھیئة العامة قردراسات تقویم األثر البیئي 
تزاید عدد المشاریع التي خضعت  )14-3(الشكل ویوضح  .بشأن األبعاد البیئیة للمشروعالنھائي 

  .2009إلى عام  1996آللیة تقویم األثر البیئي في مملكة البحرین خالل الفترة من عام 
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إلى  م1996عدد المشاریع الخاضعة إلى آلیة تقویم األثر البیئي خالل الفترة من  ):14- 3(الشكل 

  )دارة العامة لحمایة البیئة والحیاة الفطریةاال: المصدر( م2009
  
 
  

 يـي والعالمـواإلقلیم يـاون المحلـالتع.  3

 التعاون المحلي   1.3

 ةـان الوطنیـاللج  

إعداد مسودة قرار إلعادة تشكیل اللجنة التوجیھیة للتنوع ا إلى تسعى الھیئة العامة حالیً 
من  عدد أكبرص أحكامھ على توسعة نطاق عضویة اللجنة بحیث تضم البیولوجي والذي تن

صالحیات أعلى لإلشراف على تلك اللجنة سیخول القرار و .القطاعات الممثلة للمجتمع البحریني
الدولي في اإلقلیمي وتعزیز التعاون ع البیولوجي باإلضافة إلى السیاسات الوطنیة العلیا المتعلقة بالتنو

تم إدراج اعتبارات التنوع البیولوجي في خطط وبرامج عدد من فقد وة على ذلك، عال. ھذا المجال
التي تضم في عضویتھا ممثلین عن عدد من القطاعات المختلفة، والتي من األخرى اللجان الوطنیة 

  :أبرزھا

  لتصحرااللجنة الفنیة لمكافحة 

  للبیئةلتنمیة المستدامة الجنة  

  لتغیر المناخ المشتركةاللجنة 
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 لمواجھة الكوارثللجنة الوطنیة ا 

  الكونوكربسشجرة اللجنة الوطنیة لمكافحة 

 

 ةـم القطاعیـرات التفاھـمذك  

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة التي وقعتھا تفاھم المذكرات أدناه ) 3-3(یوضح الجدول 
إدماج بھدف مع القطاعات الوطنیة األخرى خالل السنوات الماضیة والبیئة والحیاة الفطریة 

استراتیجیات وخطط وبرامج  في – إعتبارات التنوع البیولوجي بینھامن  والتي –اإلعتبارات البیئیة 
  .تلك القطاعات

  
وقعتھا الھیئة العامة مع بعض المؤسسات األخرى التي الوطنیة مذكرات التفاھم الثنائیة ): 3-3(الجدول 
  جي في سیاسات وخطط وبرامج القطاعات األخرىتساھم في إدماج إعتبارات التنوع البیولووالتي 

  
  القطــاع  السنة  مذكــرة التفاھــم  م

مذكرة تفاھم حول التعاون البیئي في مجال حمایة البیئة بین الھیئة العامة   1
  .التربیة والتعلیم وزارةلحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة و

  التعلیمي  2004

تعاون البیئي في قطاع المرأة بین الھیئة العامة لحمایة مذكرة تفاھم حول ال  2
  .الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة والمجلس األعلى للمرأة

  المرأة  2005

مذكرة تفاھم بشأن تنفیذ مشروع نظام قاعدة المعلومات الجغرافیة الخاصة   3
بیئة والحیاة بالبیئة البحریة بین الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة وال

  .الفطریة ومركز البحرین للدراسات والبحوث

  البحث العلمي  2006

مذكرة تفاھم بشأن التعاون في حمایة البیئة والحیاة الفطریة بین اإلدارة   4
  .العامة لحمایة البیئة والحیاة الفطریة وجمعیة البحرین للبیئة

  جمعیة أھلیة  2007

مایة البیئة والحیاة الفطریة بمملكة مذكرة تفاھم بین اإلدارة العامة لح  5
  .البحرین وشركة طیران الخلیج

2009  
  

  المواصالت
  )القطاع الخاص(

  
  

 اإلقلیمي والدولـيالثنائـي والتعــاون    2.3
عدد على صادقت وانضمت إلى كما مع بعض الدول مملكة البحرین اتفاقیات ثنائیة أبرمت 
حمایة البیئة والتي عادة ما یشتمل نطاقھا اعتبارات خاصة قة بالمتعددة األطراف المتعلمن االتفاقیات 

  .بالتنوع البیولوجي
  

 االتفاقیـات الثنائیـة   1.2.3

تھدف إلى تشجیع التعاون البلدان الشقیقة والصدیقة أبرمت مملكة البحرین اتفاقیات ثنائیة مع 
   :الثنائیة المبرمةوالتنسیق فیما بینھا في المیادین البیئیة، ومن أبرز االتفاقیات 

  مذكرة تفاھم بشأن حمایة البیئة والحیاة الفطریة بین حكومة البحرین وجمھوریة مصر
 .العربیة
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 مذكرة تفاھم بشأن التعاون البیئي بین مملكة البحرین والوالیات المتحدة األمریكیة. 

 ون البیئیة بین حكومة البحرین وجمھوریة إیران اإلسالمیةئمذكرة تفاھم في الش. 

 البیان المشترك حول حمایة البیئة بین الدول العربیة وجمھوریة الصین الشعبیة. 

 م في مجال حمایة البیئة بین البحرین والجمھوریة التونسیةھمذكرة تفا. 

  تخطیط المدن في مدینا ومكتب حكومة مملكة البحرین مذكرة تفاھم بشأن التعاون البیئي بین
 .درالیةفیینا عاصمة جمھوریة النمسا الفی

  مذكرة تفاھم حول التعاون البیئي في مجال حمایة البیئة بین حكومة مملكة البحرین وحكومة
 .المملكة المغربیة

  والحیاة الفطریة بین البحرین  البیولوجيمذكرة تفاھم حول التعاون البیئي في مجال التنوع
 .والسودان

 ة مملكة البحرین وحكومةمذكرة تفاھم حول التعاون في مجال حمایة البیئة بین حكوم 
 .الجمھوریة العربیة السوریة

 مذكرة تفاھم بین مملكة البحرین وسلطنة عمان في مجال البیئة. 

  البحریة والبیئة والحیاة الھیئة العامة لحمایة الثروة بوظبي وأ – بین ھیئة البیئةمذكرة تفاھم
في مجاالت الحیاة الفطریة  البحرین لتعزیز التعاون المشترك بین الطرفین مملكة – الفطریة

  .والبیئة والثروة السمكیة
  

المساعي المبذولة إلدماج إعتبارات التنوع البیولوجي في وتوضح األمثلة المختارة أدناه 
  :االتفاقیات الثنائیة التي أبرمتھا مملكة البحرین

  الوالیات المتحدة األمریكیةمع تفاھم المذكرة 

م إتفاقیة للتجارة الحرة 2005لمتحدة األمریكیة في عام وقعت مملكة البحرین والوالیات ا
تضمنت محاور خصصت للحد من اآلثار المحتملة للتجارة الثنائیة على التنوع البیولوجي في 

مذكرة التفاھم حول حمایة السالحف في المحیط "بما یتوافق وو ومن ھذا المنطلق. البلدین
حرین مع الوالیات المتحدة األمریكیة لضمان ، تتعاون مملكة الب"شرق آسیا جنوب – الھندي

البحرین مع تنسق وفي ذات السیاق، . عدم إضرار أنشطة الصید البحري بالسالحف البحریة
ال یترتب علیھا أضرار البحري أنشطة الصید أن  للتحقق منالوالیات المتحدة األمریكیة 

  .على الثدییات البحریةبارزة 
  

  يبـرة أبوظامع إمتفاھم المذكرة 

محاور تتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في مذكرة التفاھم المبرمة مع إمارة أبوظبي تتضمن 
فعلى سبیل المثال، أطلقت . مجال حمایة الحیاة الفطریة واإلدارة المستدامة للثروات السمكیة

 .على امتداد الساحل الجنوبي للخلیج العربي D. dugonحالة جماعة بقر البحر لرصد مبادرة 
ھذا النوع من  الحفاظ علىلتعزیز محوري  تنفیذ ھذا المشروعبین البلدین في ویعتبر التعاون 
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أعداد وفیرة كون المیاه المحیطة بالبلدین تحتضن ض، وذلك باالنقرا ةالثدییات البحریة المھدد
   .م من بعد أسترالیاأكبر قطیع من بقر البحر في العالثاني من 

  
  
 الدولیـةقلیمیـة واإلاالتفاقیـات    2.2.3

ذات العالقة بالتنوع والدولیة االتفاقیات والبروتوكوالت اإلقلیمیة أدناه ) 4-3(یوضح الجدول 
كما توضح األمثلة المختارة التالیة  .أو صادقت علیھا مملكة البحرینإلیھا البیولوجي التي انضمت 

 :ع البیولوجي في تلك االتفاقیاتالمساعي المبذولة من قبل مملكة البحرین إلدماج إعتبارات التنو
  

 اتفاقیـة األمم المتحدة لمكافحـة التصحـر  

أعدت مملكة البحرین بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبیئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
والتي تشتمل على رؤى إستراتیجیة  ،"اإلستراتیجیة وبرنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر"مسودة 
ومن أبرز البرامج الواردة في اإلستراتیجیة . ج مقترحة تلبي اعتبارات التنوع البیولوجيوبرام

الحفاظ على المناطق الزراعیة، وتطبیق تشریعات حمایة النخیل، وتطویر البنى : المذكورة ھي
صرف التحتیة للحجر الزراعي، وتعزیز اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة بما في ذلك استخدام میاه ال

وتنفذ البحرین برامج لمكافحة التصحر من بینھا التوسع في زراعة . الصحي المعالجة في الري
 .واستخدامھا كمصدات للحد من زحف الرمال المتكیفة مع الجفافالنباتات 

  
 إتفاقیـة األمـم المتحـدة اإلطاریـة لتغیـر المنـاخ  

ا على صیاغة البالغ مناخ وتعكف حالیً انتھت البحرین من اعداد البالغ الوطني األول لتغیر ال
وخالل عملیة إعداد كل من التقریرین فقد تم تكلیف فریق من الخبراء المحلیین . الوطني الثاني

لبحرین بتوابع ظاھرة تغیر أسندت إلیھم مھمة تقویم قابلیة تأثر وتكیف النظم البیئیة الساحلیة في ا
د المترافقة للتغیر المناخي على البنى التحتیة بالبیئة إلى األبعاوقد تطرقت ھذه الدراسات . المناخ

ً إلى جدوى توظیف التنوع  أشارتالساحلیة والمناطق المحمیة والموارد البیولوجیة، كما  أیضا
  .البیولوجي لمكافحة ظاھرة تغیر المناخ

  
ة بالتنوع البیولوجي التي قائمة مختارة باإلتفاقیات والبروتوكوالت اإلقلیمیة والدولیة المتعلق):  4-3(الجدول 

  أو صادقت علیھا مملكة البحرین إلیھا انضمت
    

 تاریـخ اإلقــرار االتفاقیــات والبروتوكــوالت م

 1978 .اتفاقیة الكویت اإلقلیمیة للتعاون في حمایة البیئة البحریة من التلوث 1

 1990 .ف القاريالبروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغالل الجر 2

البروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري للنفایات الخطرة والنفایات األخرى عبر  3
 .الحدود والتخلص منھا

2001 

 1990 .بروتوكول حمایة البیئة البحریة من التلوث الناتج عن مصادر في البر 4
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 تاریـخ اإلقــرار االتفاقیــات والبروتوكــوالت م

لس التعاون لدول اتفاقیة المحافظة على الحیاة الفطریة ومواطنھا الطبیعیة في دول مج 5
 .الخلیج العربیة

2002 

 2002 .لمصاید األسماك إتفاقیة إنشاء الھیئة اإلقلیمیة 6

 1991 .1972اتفاقیة حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي لعام  7

اتفاقیة األراضي الرطبة ذات األھمیة الدولیة وخاصة بوصفھا مآلف للطیور المائیة  8
 .1971لعام ) رامسار(

1997 

 1994 .1992اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لعام  9

 2005 .بروتوكول كیوتو الملحق باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 10

أو من /اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید و 11
 .1994ا لعام التصحر وبخاصة في أفریقی

1997 

 2005 .اإلتفاقیة الدولیة لحمایة األصناف النباتیة الجدیدة 12

  
 

 اتفاقیـة حمایـة التـراث العالمـي الثقافـي والطبیعـي 

ا في عام  م 2010مملكة البحرین عضو نشط في لجنة التراث العالمي، كما تم انتخابھا أیضً
ورشة العمل المشتركة "م 2009بحرین في فبرایر عالوة على ذلك، استضافت ال. لرئاسة ھذه اللجنة

، والتي "حول اختیار المواقع التراثیة البحریة والمناطق المحمیة البحریة في الخلیج والبحر األحمر
وخالل ھذه الورشة، . تعد أحد األنشطة المندرجة تحت برنامج التراث العالمي البحري لھذه االتفاقیة

ا في عام " حرین للمواقع التراثیة البحریةخطة الب"فقد تم إطالق مبادرة  والتي یؤمل تدشینھا رسمیً
 . م، وتھدف إلى توجیھ العمل المستقبلي المتعلق بحمایة التراث العالمي في المناطق البحریة2010

تشكیل لجنة وطنیة تضم في عضویتھا عدد من  2010وتجدر اإلشارة إلى أنھ قد تم خالل عام 
ت القطاع الخاص ذات العالقة لوضع خطة تفصیلیة للحفاظ على التراث الجھات الرسمیة ومؤسسا

ومن المؤمل أن . الثقافي المتالزم مع صناعة غوص اللؤلؤ الذي اشتھرت بھ مملكة البحرین منذ القدم
یتضمن ھذا المشروع الطموح ترمیم وحمایة البیوت التراثیة في جزیرة المحرق التي كانت محور 

ا إلى إعالن منطقة واسعة شمال البحرین تضم ثالث مھاد تجارة اللؤلؤ، كما  یھدف ھذا المشروع أیضً
رئیسیة كانت تقصدھا في السابق سفن الغوص الشراعیة وكذلك منطقة محایدة ) ھیرات(لمحار اللؤلؤ 

وقد تم اإلنتھاء من إعداد مسودة قرار رسمي إلعالن تلك المنطقة . محیطة بھا كمنطقة محمیة بحریة
ة بصورة رسمیة كما تم الشروع في إعداد خطة إدارة بیئیة شاملة إلدارة المحمیة المقترحة المحمی

وستشمل الخطة المؤملة محاور تتعلق بإدارة األنشطة البشریة في المحمیة، . بصورة مستدامة
 وبرامج الرصد البیئي، والبحث العلمي، وأوجھ اإلستثمار المستدام للمنطقة المحمیة ألغراض سیاحیة

ومن المخطط أن یتم إشراك السكان والصیادین المحلیین وإستشارتھم من خالل . وترفیھیة وعلمیة
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اإلستبیانات والمقابالت المباشرة لضمان إدراج مرئیاتھم واحتیاجاتھم في خطة اإلدارة البیئیة المؤملة 
  .للمحمیة المقترحة

  
 المنظمـات اإلقلیمیـة والدولیـة   3.2.3

بحرین مع عدد من المنظمات اإلقلیمیة والدولیة في سبیل تعزیز اإلدارة البیئیة تتعاون مملكة ال
اإلقلیمي لغرب  المكتب – برنامج األمم المتحدة للبیئة: ومن أبرز تلك المنظمات، للتنوع البیولوجي

منظمة األمم المتحدة للتربیة و، )UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو، )UNEP-ROWA( آسیا
والجامعة ، )FAO(منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة ، و)UNESCO( والثقافةلوم والع

 ، والمنظمة اإلقلیمیة لحمایة البیئیة البحریة)GCC( العربیة، ومجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
)ROPME(والھیئة اإلقلیمیة لمصائد األسماك ، )RECOFI( ، والمركز الدولي لدراسات المناطق

بین مملكة البحرین وتلك التعاون  بعض أوجھة توضح األمثلة المختارة التالیو .)ACSAD(فة الجا
  :المنظمات في میدان التنوع البیولوجي

 

 األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

اتفاقیة المحافظة على الحیاة الفطریة ومواطنھا الطبیعیة في دول مجلس التعاون لدول "توفر 
اإلطار العام الذي تعزز دول مجلس التعاون الخلیجي من تعاونھا فیما بینھا في میدان " خلیج العربیةال

تتعاون البحرین مع وفي ھذا السیاق،  .التنوع البیولوجي، وخاصة فیما یتعلق بحمایة الحیاة الفطریة
كثار في األسر الدول الشقیقة في مجلس التعاون الخلیجي في مجال بناء القدرات المتعلقة باإل

عالوة على . الجزیرة العربیةشبھ  للبیئات السائدة فيللحیوانات النادرة والمھددة باإلنقراض الممثلة 
ذلك، شكل مجلس التعاون الخلیجي لجان تتألف من الدول األعضاء لتنفیذ مشروع یھدف إلى 

آخر یھدف إلى إعداد دلیل احتساب القیمة اإلقتصادیة للبیئات البحریة في الخلیج العربي، ومشروع 
كما تجدر اإلشارة . استرشادي للحد من األضرار البیئیة ألنشطة الردم والتجریف على البیئة البحریة

إلى أن البحرین قد أطلقت بالتعاون مع بعض الدول الشقیقة في مجلس التعاون الخلیجي مبادرة 
متحدة إلى المنطقة المقابلة للساحل إلعالن المنطقة الممتدة من ساحل دولة اإلمارات العربیة ال

تھدف بصورة أساسیة للحفاظ على عابرة للحدود الشرقي للمملكة العربیة السعودیة كمنطقة محمیة 
  ). أنظر المحلق الثالث(حیوان بقر البحر 

  

  روبمي(المنظمة اإلقلیمیة لحمایة البیئة البحریة( 

والتي انبثقت  )"روبمي(ایة البیئة البحریة المنظمة االقلیمیة لحم"مملكة البحرین عضو نشط في 
وتشارك البحرین بصورة  ".1978اتفاقیة الكویت اإلقلیمیة للتعاون في حمایة البیئة البحریة "عن 

مستمرة في البرامج واألنشطة التي تنظمھا روبمي لتقییم جودة البیئة البحریة في المنطقة وتعزیز 
فذ البحرین بالتعاون مع روبمي برنامج مستمر لرصد جودة فعلى سبیل المثال، تن. تدابیر حمایتھا

كما تشارك البحرین في تنظیم . الرواسب القاعیة والمیاه في مواقع مختارة من المیاه االقلیمیة لمملكة
المسوحات البحریة االقلیمیة التي تنفذھا روبمي في المنطقة وتشمل المؤشرات المتعلقة بجودة المیاه 

) كالعناصر النزرة والھیدروكربونات(وجودة الرواسب القاعیة ) حة والمغذیاتكالحرارة والملو(
كما تجدر اإلشارة إلى أن البحرین تحتضن المقر . والحیوانات القاعیة والعوالق النباتیة والحیوانیة
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المندرج تحت مظلة روبمي والذي  )"MEMAC(لمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحریة "الدائم 
وھناك تعاون مستمر بین مملكة . بالتنسیق بین دول المنطقة أثناء حوادث التلوث النفطيیتكفل 

البحرین وباقي الدول األعضاء في روبمي في مجال مكافحة التلوث النفطي، حیث یتم تقدیم الدعم 
عالوة على ذلك، شاركت  .اللوجستي ونقل المعدات للدول األطراف المتضررة من التلوث النفطي

البروتوكول "ین في اجتماعات الخبراء الفنیین والقانونیین التي نظمتھا روبمي لمناقشة مسودة البحر
والذي تم االنتھاء من  ،"حول حمایة التنوع البیولوجي وانشاء المناطق المحمیة في منطقة روبمي

ا   .مسودتھ النھائیة ویؤمل إقراره من قبل دول المنطقة قریبً
  

 جامعة الدول العربیة 

ون مملكة البحرین مع جامعة الدول العربیة لتعزیز اإلدارة البیئیة وبناء القدرات الوطنیة تتعا
كما تنسق البحرین مع باقي الدول العربیة . واإلقلیمیة في میدان التنوع البیولوجي ومكافحة التصحر

. نوع البیولوجيلبلورة موقف عربي موحد تجاه القضایا المحوریة التي تطرحھا االتفاقیة المتعلقة بالت
فعلى سبیل المثال، ساھمت مملكة البحرین من خالل التنسیق مع باقي الدول العربیة المنطویة تحت 

، 2010مظلة جامعة الدول العربیة في تقویم التقدم المحرز نحو تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة لالتفاقیة 
أخذا باالعتبار المستجدات الدولیة ، وذلك 2020ومن ثم إبداء التوصیات إلعداد الخطة اإلستراتیجیة 

  .واألولویات اإلقلیمیة
  
 ااإلقلیمي لغرب آسی المكتـب -  برنامج األمم المتحدة للبیئة )ROWA-UNEP(  

اإلقلیمي لغرب  المكتب – المقر الدائم لبرنامج األمم المتحدة للبیئةالبحرین مملكة تستضیف 
لترویج مشتركة تھدف إلى التنفیذ أنشطة  روا – وتتعاون البحرین مع یونیب .)روا – یونیب(آسیا 

فعلى سبیل . والدولیةالمستویات الوطنیة واإلقلیمیة مختلف على المتعلقة بالتنوع البیولوجي ولالتفاقیة 
السنة الدولیة الحتفال بل) كالمھرجانات الشعبیة والحلقات النقاشیة(مشتركة  فعالیاتالمثال، نظمت 

أما على المستوى  .المجتمع البحریني المختلفة لفئات وقد تم توجیھھا 2010عام  للتنوع البیولوجي
 لالتفاقیة الرابعة الوطنیة التقاریر إعداد حول اإلقلیمیة العمل ورشةاالقلیمي فقد استضافت البحرین 

 2010أبریـل  15-12خالل الفترة  عقدت في مملكة البحرینالتي  البیولوجي بالتنوع المتعلقة
 لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وبرنامج األمم المتحدة للبیئةل كل من سكرتاریة امن قبونظمت 

مملكة  نظمت فيوعلى المستوى الدولي، فقد ). 15-3الشكل ( اإلقلیمي لغرب آسیا المكتب –
– لبیئةبرنامج األمم المتحدة لم فعالیة مشتركة بین مملكة البحرین و2010مایو  10 البحرین بتاریخ

– تقریر التوقعات العالمیـة للتنوع البیولوجياإلقلیمي لغرب آسیا بمناسبة االحتفال بتدشین  المكتب
  ).16-3الشكل (وذلك بالتزامن مع عدد من عواصم العالم  الثالـث اإلصدار
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 المتعلقة تفاقیةلال الرابعة الوطنیة التقاریر إعداد حول اإلقلیمیة العمل افتتاح ورشة  ):15- 3(الشكل 
من قبل سكرتاریة  التي استضافتھا مملكة البحرین ونظم) 2010أبریـل  15- 12( البیولوجي بالتنوع

  المكتب اإلقلیمي لغرب آسیا- لبیئةلالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وبرنامج األمم المتحدة لا
 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  
 10(الثالـث  اإلصدار –  ة للتنوع البیولوجيتدشین تقریر التوقعات العالمیـ حفل ):16- 3(الشكل 

المكتب اإلقلیمي -لبیئةبرنامج األمم المتحدة ل بالتعاون معمملكة البحرین الذي نظمتھ  )2010مایـو 
  لغرب آسیا
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ام ـعالتنـوع البیولوجـي لالتقـدم نحـو بلـوغ ھـدف 
م وتنفیـذ الخطـة االستراتیجیـة لالتفاقیـة 2010

  ة بالتنـوع البیولوجـيالمتعلقـ
  

  

    

  
 الرابـــعالفصـــل 
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الفصول السابقة في بلوغ ب الموضحةیستعرض ھذا الفصل إسھامات جھود مملكة البحرین 
باإلضافة إلى تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع م 2010التنوع البیولوجي لعام ھدف 

األول التقدم المحرز محور ستعرض الی ، حیثرئیسیةمحاور ینقسم ھذا الفصل إلى ثالثة  .البیولوجي
الثاني محور ومن ثم یسرد ال، م2010ھدف التنوع البیولوجي لعام على المستوى الوطني نحو بلوغ 

لالتفاقیة  اإلستراتیجیةالخطة المقرة في ألھداف الغایات واإسھامات مملكة البحرین في تحقیق 
الثالث إسھامات االتفاقیة المتعلقة بالتنوع ور محیستعرض ال ،وبعد ذلك. المتعلقة بالتنوع البیولوجي

البیولوجي في الحفاظ على عناصر التنوع البیولوجي وتشجیع استخدامھا المستدام وضمان التقاسم 
ا الدروس ، كما یبرز أیضً في مملكة البحرین العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الجینیة

التي جملة من التوصیات  باقتراحالفصل ویختتم  .لمستوى الوطنيعلى االمستفادة من تنفیذ االتفاقیة 
  .تنفیذ االتفاقیة على المستویات المختلفة قد تساھم في دعم

 
 م2010عـام التنـوع البیولوجـي ل ھـدفالتقـدم المحـرز نحـو بلـوغ .   1

اف اإلطار المؤقت للغایات واألھد"الغایات واألھداف المضمنة في محور یسرد ھذا ال
وتجدر اإلشارة  ،"م2010التقدم المحرز نحو بلوغ ھدف التنوع البیولوجي لعام  لتقویم اتروالمؤش

في اإلستراتیجیة  م 2010ھدف التنوع البیولوجي لعام إلى أنھ تم إدراج الغایات واألھداف لتحقیق 
فھا لتقییم التقدم وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، إال أنھ لم تشتق مؤشرات وطنیة یمكن توظی

ولذلك، فقد استند في إعداد ھذا الفصل . المحرز نحو بلوغ تلك الغایات واألھداف بصورة كمیة دقیقة
لمؤشرات العالمیة ذات الصلة المقرة باإلضافة لالتي تتوافر بیانات بشأنھا الوطنیة على المؤشرات 

  .  یم النوعيیتم اللجوء إلى التق من قبل االتفاقیة، وفي حال عدم توافر البیانات الرقمیة فقد
التنوع  ھدفالمقرة من قبل االتفاقیة لتحقیق الغایات واألھداف ) 1- 4(الجدول وضح ی

كل منھا الجھود المبذولة على المستوى الوطني لبلوغھا،  أمامم ویستعرض 2010لعام  جيوالبیول
ات الرئیسیة ألھداف مع تحدید المعوقیم التقدم المحرز نحو بلوغ تلك الغایات وایقینتقل إلى تومن ثم 

  .بصورة فاعلةتحول دون تحقیقھا قد التي 
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  م2010عام التنوع البیولوجي لالجھود المبذولة على المستوى الوطني لتحقیق ھدف   ):1-4( جـدول
  

  المعوقــات  واإلتجـاه الحالـة  مملكــة البحریــن جھــود

  حیائیةلوجي للنظم االیكولوجیة والموائل والمناطق األالتشجیع على حفظ التنوع البیو :1- الغایة

  .على األقل من الحفظ الفعال لكل منطقة إیكولوجیة من مناطق العالم% 10تحقیق  :1-1الھدف 

  .حمایة المناطق ذات األھمیة الخاصة للتنوع البیولوجي :2-1الھدف 

  محمیات طبیعیة بصورة رسمیة، من  6اآلن أعلنت البحرین حتى
خلیج توبلي، وجزر حوار، وجزیرة (محمیات بحریة خمس ینھا ب

محمیة (ومحمیة بریة واحدة ) مشتان، وھیر بولثامة، ودوحة عراد
 ). ومنتزه العرین

  إقرار موقع داخل حدود شركة النفط الوطنیة  م2009في عام تم
 كموطنا ألھمیتھ كموقع ذو إعتبارات بیئیة خاصة نظرً ) بابكو(

 ).الثالثملحق الأنظر (الطیور المھاجرة  الستراحة وتغذیة

 إلعالن منطقة بحریة واسعة تشمل ثالث  تم البدء في تنفیذ مشروع
واستثمارھا  مھاد محار لؤلؤ تقع شمال البحرین كمنطقة محمیة

أنظر ( علمیة وتعلیمیة وترفیھیةثقافیة وبصورة مستدامة ألغراض 
 .)الفصل الثالث

 لوزي كمنطقة محمیة واستثمارھا مبادرة إلعالن بحیرة ال أطلقت
 .بصورة مستدامة ألغراض علمیة وتعلیمیة وترفیھیة

 دعمت بتقنیة م مسوحات بیئیة واسعة 2005في العام  تنفذ
لتحدید االمتداد اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة 

نفذ في العام الرئیسیة للبیئات البحریة، كما  الجغرافي لألنماط
بریة واسعة للتعرف على المواقع البریة ذات  مسوحات م2006

 والمواقع ذات االعتبارات البیئیة  المعلنة عدد المناطق المحمیة
ارتفع عدد المناطق المحمیة المعلنة والمواقع ذات  :الخاصة

خالل السنوات العشر الماضیة  الخاصةالبیئیة  االعتبارات
، وھو ما یمثل زیادة قدرھا 7لى إ 3من ) م2000-2010(

والمواقع ذات المحمیة المعلنة المناطق  في عدد% 133
 .في المملكة الخاصةالبیئیة  االعتبارات

  تبلغ التغطیة اإلجمالیة  :المحمیةالتغطیة اإلجمالیة للمناطق
أنظر الجدول ( 2كم 81.1 أكثر منللمناطق المحمیة التقدیریة 

3-III(، من المساحة اإلجمالیة % 0.98 وھو ما یمثل حوالي
المیاه مساحة الیابسة ومساحة التي تشمل ( لمملكة البحرین

 .)اإلقلیمیة

  تبلغ تغطیة  :والمیاه الداخلیة األرضیةتغطیة المحمیات
التي ال تضم داخل حدودھا جزء ( األرضیةالمناطق المحمیة 
، وھو ما یمثل حوالي 2كم 5.4حوالي ) من البیئة البحریة

اإلجمالیة ) مساحة الیابسة(األرضیة من المساحة  0.71%
أعداد وتغطیة  علىم لم تطرأ زیادة 2000ومنذ العام . للبحرین

ومن . مما یوضح استقرار في الحالةاألرضیة المناطق المحمیة 
، ال توجد منطقة محمیة معلنة في البحرین تضم جانب آخر

 زال یعد من أبرز الدوافع  شح األراضي ما
لزحف العمراني تجاه تواصل االمحركة ل

على ، ووالقاحلة والزراعیةالبیئات البحریة 
 اعتباراتالجھود المبذولة إلدراج من رغم ال

القطاع العمراني، إال التنوع البیولوجي في 
من قبل تزاید الطلب على األراضي أن 

زال یساھم في  المشاریع التنمویة ما مختلف
وخاصة  الطبیعیة، بالبیئاتاإلضرار 

 . البحریة

 المتاحة  محدودیة الموارد البشریة والمالیة
تحد من القدرة على زیادة أعداد المناطق 

عالوة على ذلك، تعیق الموارد . المحمیة
بعض فاعلیة  الشحیحة منالبشریة والمالیة 
 في بعض المحمیاتالبیئیة جھود الحمایة 

 .)مثل خلیج توبلي( المعلنة
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  المعوقــات  واإلتجـاه الحالـة  مملكــة البحریــن جھــود

ونتج عن ھذه المسوحات ترشیح  األھمیة الخاصة للتنوع البیولوجي
 .)الفصل الثالثأنظر (عدد من المواقع للحمایة 

 وتضمن م األطلس البحري لمملكة البحرین2009في العام  أصدر ،
ة األھمیة الخاصاألطلس خرائط توضح المواقع البحریة ذات ھذا 

للتنوع البیولوجي، كما أشار إلى بعض األنشطة البشریة التي تھدد 
 .استدامة البیئات البحریة

  إلنشاء الشعاب اإلصطناعیة في مواقع مستمر تنفیذ مشروع یتم
 .)الفصل الثالثأنظر ( مختارة حول البحرین

  دكتوراه تحدد االمتداد  أطروحةاالنتھاء من  2003تم في عام
المحمیة المقترحة بناء على معاییر بیئیة  الجغرافي للمناطق

  .)Al-Zayani, 2003( واقتصادیة

لبیئات المشیدة في ا افیما عد( ممثلة لبیئات المیاه الداخلیة نماذج
في حال إقرار بحیرة اللوزي  إال أنھ. )محمیة ومنتزه العرین

تزید تغطیة المناطق المحمیة من المحتمل أن فكمنطقة محمیة، 
، وھو ما یمثل 2كم 1.5 الواقعة داخل حدود الیابسة بحوالي

والمیاه األرضیة المناطق  مساحةفي % 0.20ھا قدرزیادة 
 .)القائمرنة بالوضع مقا(المحمیة الداخلیة 

 تبلغ تغطیة المناطق  :البحریة المناطق المحمیةتغطیة عدد و
التي تغطیھا المساحة األرضیة ذلك  فيبما ( المحمیة البحریة

 75.7 أكثر من )الجزر الواقعة داخل حدود المنطقة المحمیة
من مساحة المیاه اإلقلیمیة % 1.01وھو یمثل ما نسبتھ  2كم

ھذه التقدیرات تمثل الحدود الدنیا الجمالي : مالحظة( للبحرین
ومنذ . )III-3أنظر الجدول -مساحة المناطق المحمیة البحریة

جزیرة (بحریة رسمیة  ثالث محمیاتم، تم إعالن 2000العام 
یمثل زیادة قدرھا ما ، وھو )دوحة عراد وھیر بولثامةمشتان و

في مقارنة بالوضع ( البحریة في عدد المناطق المحمیة% 150
في نسبة تغطیة المحمیات % 0.14 ، وزیادة قدرھا)2000عام 

في عام  بالوضعمقارنة (لمیاه اإلقلیمیة مساحة ابالنسبة ل البحریة
الشمالیة كمنطقة محمیة فمن  وفي حال اقرار الھیرات. )2000

المحتمل أن تزید تغطیة المحمیات البحریة بصورة ملحوظة، 
ھذا المؤشر  الذي یقیسھي مما یرجح أن السیناریو المستقبل

 .سیكون إیجابي

 لبیئات الرئیسیة ل فئاتالجمیع : البیئات الرئیسیة المحمیةـات ئف
بیئات المیاه  افیما عد في المناطق المحمیة المعلنةا ممثلة حالیً 

 . الداخلیة

 البیئاتعدد أنواع  یبلغ: أنواع البیئات الرئیسیة المحمیة 
أنظر (نوع  17لبحرین حوالي في اا الموجودة حالیً الرئیسیة 
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  المعوقــات  واإلتجـاه الحالـة  مملكــة البحریــن جھــود

یقع داخل كان %) 70.6(نوع  12من بینھا  ،)الفصل األول
وخالل . م2000قبل العام  حدود المناطق المحمیة المعلنة

، أدرجت الشعاب )م2010-2000(السنوات العشر األخیرة 
في % 5.9زیادة قدرھا  مسجلةالمرجانیة في المناطق المحمیة 

، مما )قارنة بالعدد اإلجمالي للبیئاتم( المحمیة البیئات نسبة
كل من وفي حال إقرار . ةإیجابی كانتحالة الیشیر إلى أن 
سیزید عدد محمیة  والھیرات الشمالیة كمناطقبحیرة اللوزي 

المناطق المحمیة أنواع البیئات الطبیعیة الواقعة داخل حدود 
ة مقارن(وبالتالي ستزید نسبة البیئات المحمیة  أنواع 3بواقع 

أن  یرجح، مما %17.6قارب بما ی) بالعدد اإلجمالي للبیئات
ا شر إیجابيؤالم الذي یقیسھ ھذاالسیناریو یكون   .أیضً

 تشیر المسوحات :  تغطیة المرجان الحي في الشعاب المرجانیة
ً البیئیة  إلى إنكماش حاد في نسبة تغطیة ا التي أجریت حدیث

 ة حادة منھبطت بصور حیث العظمالمرجان الحي في فشت 
، وھو م2007عام % 1 حوالي إلى 1985عام % 61 حوالي

للشعاب  الحالة الحرجة واالتجاه المتراجعما یشیر إلى 
  .)الفصل األولأنظر ( المرجانیة الطبیعیة في المیاه اإلقلیمیة

  التشجیع على حفظ األنواع :2- الغایة

  .تناقص األنواع المنتمیة إلى مجموعات تصنیفیة مختارة إعادة تأھیل أو الحد من :1-2الھدف 

  .تحسین حالة األنواع المھددة باالنقراض :2-2الھدف 

  إصدار تشریعات قانونیة تحظر صید أي حیوان أو اقتالع أي نبات
 المختصةداخل حدود مملكة البحرین إال بترخیص من الجھة 

 .)الفصل الثالثأنظر (

 عدد األنواع یتجاوز :عدد أنواع الكائنات الحیة المحمیة 
سواء من خالل فرض الحمایة ( قانونیةحمایة بالتي تحظى 

امھا الكاملة أو من خالل فرض ضوابط لضمان استخد

 الموارد البشریة والمالیة  ترتب على شحة
 عنالمتوافرة  الكمیةنقص في المعلومات 

الكائنات الحیة، وھو أنواع حجم جماعات 
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  المعوقــات  واإلتجـاه الحالـة  مملكــة البحریــن جھــود

 في بعض األنواع النادرة  واالتجارید إصدار تشریعات تحظر الص
نتمي إلى أو المھددة أو األنواع ذات األھمیة الثقافیة الفائقة والتي ت

 األرضیةالزواحف  :من بینھاوالتي مجموعات تصنیفیة مختارة، 
أنظر ( ، والثدییات البحریةالبحریةو األرضیةالبحریة، والطیور و

 .)الفصل الثالث

 ثار في األسر لعدد من األنواع البریة تنفیذ برامج مستمرة لإلك
نتمي إلى ة العربیة، والتي ترالمھددة أو النادرة في شبھ الجزی

من بینھا النباتات، والزواحف البریة مجموعات تصنیفیة مختارة 
الطیور البریة والبحریة، ووزواحف المیاه الداخلیة، والبرمائیات، 

 .والثدییات البریة

 الثدییات البریة مختارة من ق أنواع إطالإلعادة  برنامج تنفیذ
 G. subgutturosaغزال الریم مثل (المھددة باالنقراض 

marica  والمھا العربي O. leucoryx(  بعض الجزر على
ھذه الحیوانات  وتنعم. وأم النعسان المعزولة مثل محمیة جزر حوار

حمایة كاملة، كما یتم تزویدھا باألعالف بصورة مستمرة لضمان ب
 .إضرارھا بالغطاء النباتي على تلك الجزر عدم

  تحجیل لم 2005تنفیذ برنامج مستمر منذ العام االستمرار في
البرفوسور ( المحلیینالعالمیین والطیور من قبل خبراء الطیور 

تحجیل ل، ویعتبر ھذا البرنامج أشمل برامج )، مثالً برندن كافاناق
 .مدة الطیور في دول مجلس التعاون الخلیجي وأطولھا

 نبات القرم األسود زراعةA.marina   في بعض المناطق الساحلیة
نشاء مشتل إلستنبات نبات القرم األسود خارج إتم  كماالمختارة 

 .)الملحق الثالثأنظر (الوضع الطبیعي 

  رة من النباتات بعض األنواع المختا لزراعةإنشاء حدیقة نباتیة
ات البریة في الحدائق ، وإطالق حملة لتشجیع زراعة النباتالبریة

التي ذكرت في التشریعات الوطنیة و) بصورة مستدامة
حوالي  )أو باسم المجموعة التصنیفیةالشائع واء باالسم س(

نوع، وتنتمي ھذه األنواع إلى مجموعات تصنیفیة  35
والرخویات والقشریات واألسماك متباینة مثل النباتات 

 ھذا العدد ال یشمل: مالحظة(والزواحف والطیور والثدییات 
التي  ا للتشریعات االقلیمیة أو الدولیةاألنواع المحمیة وفقً 

 ).علیھا البحرین تصادق

 نسبي سجل استقرار :  وإنتشاره الجغرافي بقر البحر أعداد
خالل الفترة من  D. dugon في حجم جماعة بقر البحر

م، كما تبین اتساع النطاق الجغرافي 2006إلى  1986
الفصل أنظر ( ه اإلقلیمیةالنتشار ھذا الحیوان في المیا

 . )األول

 رصد انخفاض في أعداد الدالفین في المیاه :  أعداد الدالفین
والذي  م2006إلى  1986خالل الفترة من االقلیمیة للمملكة 

تباین منھجیة قد یعزى إلى عدة أسباب محتملة من بینھا 
 .)الفصل األولأنظر (الدراسة 

  عدد  دازدا :یةالبحر السالحفوحجم جماعة أنواع عدد
التي رصدت خالل السنوات العشر أنواع السالحف البحریة 

أنواع كما تم تقدیر أعداد السالحف  4إلى  3من الماضیة 
 284یبلغ حوالي  يوالذ مرة في البحرین ألولالبحریة 

 .)الفصل األولأنظر ( سلحفاة

 عدد أنواع وأعداد الطیور التي تم تحجیلھا في البحرین:  
-2005طیور التي تم تحجیلھا خالل الفترة من بلغ عدد ال

نوع  130طائر تنتمي إلى حوالي  2550حوالي  2009
  ).Kavanagh, 2010b(مختلف من الطیور 

حالة لدقیق  یم كميیإجراء تقیعیق ما 
 .المھددة باإلنقراض األنواعواتجاھات 

  مقرة لألنواع  رسمیةعدم توافر قائمة
حد ی) القائمة الحمراء(المھددة باالنقراض 

من تقویم حالة واتجاھات األنواع المھددة 
  .باالنقراض في البحرین
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 .)الملحق الثالثأنظر (المدرسیة 

  یتضمن إجراء للسالحف البحریة النافقة مستمر رصد تنفیذ برنامج
مسوحات دوریة ومقابالت مع الصیادین لتقدیر أعداد السالحف 

 .في البحرین النافقة

  لتقدیر عدد الثدییات  واسع جويم مسح 2006أجري في عام
 السالحف(زواحف البحریة وال) والدالفینبقر البحر (البحریة 

الفصل أنظر ( البحرینالمیاه اإلقلیمیة لمملكة في ) والثعابین البحریة
  .)الثالث

  التشجیع على حفظ التنوع الجیني :3- الغایة

ل بھا من معارف لدى لجیني للمحاصیل والحیوانات واألنواع التي تحصد من األشجار، واألسماك والحیاة البریة وغیر ذلك من األنواع ذات القیمة، وكذلك ما یتصالحفاظ على التنوع ا :1-3الھدف 
  .المجتمعات األصلیة والمحلیة

 العربیة الخیل للحفاظ على سالالت  ا حثیثةجھودً البحرین بذل ت
 :نھام، األصیلة

 مة الوراثیة للجیاد العربیة األصیلة، والحفاظ تحلیل البص
 .على سجل موثق بأنسابھا

  دوریة ومسابقات للجوانب الجمالیة  سرعةسباقات تنظم
لتشجیع المربین وذلك ، خاصة بالخیول العربیة األصیلة

 .بھاوالعنایة  ئھاعلى اقتنا

 ا ألھمیتھا نظرً  تبذل جھود مستمرة للحفاظ على أصناف نخیل التمر
 :تلك الجھود بیناریخیة والثقافیة واالقتصادیة، ومن الت

  إصدار تشریعات وطنیة خاصة لحمایة نخیل التمر، والتي
، كما واإلضرار بھا تشریعات تحظر اقتالع النخیلمن بینھا 

 صدر حتى اآلن ما ال یقل  :عدد التشریعات المتعلقة بالنخلة
 تمربحمایة نخیل ال ةخاص ةتشریعات قانونی 6عن 

P.dactylifera . 

 100یتواجد أكثر من  :في البحرین التمر نخیل أعدادأصناف و 
أما بشأن حرین، بفي ال P.dactyliferaصنف لنخیل التمر 

 م2007في عام نخلة  545700ت من تناقصقد أعداد النخیل ف
شئون الزراعة بوزارة ( م2008في عام نخلة  534600إلى 

ما یمثل إنخفاض  ، وھو)انيشئون البلدیات والتخطیط العمر
تجاه التي یقیسھا ھذا المؤشر ورغم أن الحالة واإل%. 2قدره 

في الفترة  إال أنھ یرجح بأن السیناریو قد یكون إیجابيسلبیة، 
إلكثار من النخیل وزراعتھا في ل المكثفةا للحمالت نظرً  القادمة

 .)الفصل األولأنظر ( المرافق العامةالشوارع و

  لم تتضمن اإلستراتیجیة وخطة العمل
الوطنیة للتنوع البیولوجي برامج مخصصة 

 .للحفاظ على التنوع الجیني

 دون  یحولالموارد المالیة والفنیة  عدم كفایة
الجینیة للموارد متكامل إنشاء بنك جیني 

 .النباتیة والحیوانیة

 وعدم في المملكة المتوافرة األراضي  شح
في كفایة الموارد البشریة والمالیة تحول 

إنشاء مجمعات وراثیة الوقت الراھن من 
 أصناف نخیل التمرتستوعب جمیع واسعة 

  .الفاكھةوأشجار 
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استیراد النخیل من الدول ا أیضً  ھذه التشریعات حظرت
 .)الفصل الثالثأنظر ( المعدیةالموبوءة باألمراض 

  زراعةمختبر حدیث یتبنى التقنیات الحدیثة في إنشاء 
بھدف اإلكثار من أصناف النخیل ذات النباتیة األنسجة 

 .القیمة اإلقتصادیة العالیة

  تشجیع استخدام أصناف نخیل التمر ذات القیمة االقتصادیة
 .المحدودة في تشجیر الشوارع الرئیسیة

 العام  خصص جزء من حدیقة البدیع النباتیة التي افتتحت في
بھا  تزرعمفتوحة یتألف من حدیقة مجمع وراثي كم 2010

مبادرة ا أیضً  أطلقت، كما نخیل التمرمختارة من أصناف 
بحیث لتنفیذ مشروع مقترح إلنشاء مجمع وراثي أوسع 

 .جمیع أصناف النخیل في البحرین یستوعب

  أطلقت وزارة شئون البلدیات والتخطیط العمراني في عام
حیث یتم إھداء كل منزل " لة لكل بیتنخ"مشروع  2010

 .  نخلة بالمجان لزراعتھا في فناء المنزل

 تشجیر في امج إلحالل األشجار الدخیلة المستخدمة نتنفیذ بر
 .النخیل المحلیة بأصنافالشوارع والحدائق والمرافق العامة 

  إنشاء مراكز للحجر النباتي على إرسالیات النخیل وإرسال
المصدرة للنخیل لفحص ومعالجة  مختصین إلى البلدان

الفسائل قبل السماح بتصدیرھا للبحرین وذلك لضمان حمایة 
 .األصناف المحلیة من األمراض المعدیة

  تبذل جھود للحفاظ على أصناف الفاكھة والمحاصیل الزراعیة
 :المحلیة، ومن بین تلك الجھود

  خصص جزء من حدیقة البدیع النباتیة كمجمع وراثي یتألف

 حدیقة البدیع ( المحلیة األشجارألصناف  ثيالمجمع الورا
تبلغ المساحة اإلجمالیة لحدیقة البدیع النباتیة حوالي : )النباتیة
ھذا المزروعة في  نخیل التمرأشجار عدد  ویقدر. 2مك 0.05

تنتمي إلى  نخلة 256 حواليبم 2010م افي العالمجمع الوراثي 
كلي ألشجار ، بلغ العدد النفسھ وفي العام .امختلفً صنف  22

 نوع 16تنتمي إلى حوالي شجرة  270الفاكھة المثمرة حوالي 
شئون الزراعة بوزارة شئون البلدیات والتخطیط : المصدر(

یقیسھ ھذا المؤشر الذي ویعتقد بأن السیناریو  .)العمراني
ا للمبادرات القائمة والمتعلقة بتوسعة المجمعات إیجابي نظرً 

 .الوراثیة للنباتات الزراعیة

  مرض الحمى ضد  تحصینھاعدد الحیوانات الزراعیة التي تم
ضد مرض الحمى المحصنة  رؤس الماشیةبلغ عدد  :القالعیة
في ا وإزداد العدد رأسً  1960 حوالي 2002عام  فيالقالعیة 

 نسبتھاا، وھو ما یمثل زیادة رأسً  2736 لیبلغم 2009عام 
تم  التي الماعز والخرافعدد  وبالمثل، إزداد %..39.6

م إلى 2002في عام  10804 منضد ھذا المرض تحصینھا 
ً زیادة 2009في عام  21991  %103.5 بسبتھام مسجال

شئون الزراعة بوزارة شئون البلدیات والتخطیط : المصدر(
  .)العمراني
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تزرع بھا أصناف مختارة من أشجار مفتوحة دیقة من ح
كأصناف التین (الفاكھة المتكیفة مع ظروف البیئة البحرینیة 

 ). والرمان والعنب

  إنشاء مجمع وراثي لزراعة وإنتاج بذور أصناف المحاصیل
كأصناف الجزر (المتأقلمة مع ظروف البیئة البحرینیة 

وعویة لتشجیع تنظیم حمالت ت، و)والبصل والبطیخ والخیار
المزارعین على زراعة ھذه األصناف وتوزیع نماذج من 

 .البذور بالمجان علیھم

 تتضمن مشروع مقترح إلنشاء بنك جیني مبادرة  أطلقت
والمحاصیل  المحلیة من الفاكھة األصنافبذور حفظ ل

 .الزراعیة

  الحیوانات الداجنة، والتي  سالالتتبذل جھود مستمرة للحفاظ على
 :من بینھا

  توفیر اللقاحات واألمصال لتطعیم الحیوانات الزراعیة
بالمجان ) واألغنام والدواجن البیاضة والالحمةكاألبقار (

المختصین من قبل لجمیع المربین، والقیام بزیارات دوریة 
طرق  بشأنبشئون الزراعة بھدف رفع وعي المربین 

لتحقق من خلو الحظائر واإلسطبالت التربیة الصحیحة وا
 .ألمراض المعدیةمن ا

  توفیر مركز للحجر البیطري یوفر خدماتھ بالمجان لجمیع
، كما تم الشروع في تنفیذ مشروع لتوسعة الطاقة المربین

  .االستیعابیة والقدرات التقنیة لھذا المحجر

  التشجیع على االستخدام واالستھالك المستدامین :4- الغایة

  .حفاظ على التنوع البیولوجيأن تشتق المنتجات المشتقة من عناصر التنوع البیولوجي من مصادر تدار بصورة مستدامة، وأن تدار مناطق اإلنتاج بما یتوافق ومتطلبات ال :1-4الھدف 
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  .ك غیر المستدام للموارد البیولوجیة أو اإلستھالك الذي یتسبب بآثار سلبیة على التنوع البیولوجيالحد من االستھال :2-4الھدف 

 السمكیة في المیاه اإلقلیمیة ةتبذل العدید من الجھود إلدارة الثرو 
 :، والتي من أبرزھابصورة مستدامة لمملكةل

  خالل فترات تكاثره  الربیانعلى صید فرض حظر سنوى
 ).الفصل الثالثأنظر (قلیمیة في المیاه اإل

 منالسمكیة المصطادة  ةوضع ضوابط على تصدیر الثرو 
 .إلى الخارج المیاه اإلقلیمیة للمملكة

  القشریات أنواع تشجیع الصیادین على صید وتصدیر
ذات القیمة اإلقتصادیة المتدنیة في األسواق والرخویات 

على یدة المتزاضغوطات الصید  ا للحد منالمحلیة وذلك سعیً 
الفصل أنظر ( األنواع التجاریة من األسماك الزعنفیة

 .)الثالث

  تشجیع المواطنین والمقیمین على اإلقدام على استھالك
 االستھالك مختلف أنواع األسماك من أجل التخفیف ضغط

 .على األنواع التجاریة الرئیسیة

  فرض قیود على عدد رخص الصید البحري بھدف التخفیف
 ةالصید على الثرو تسببھا أنشطةلتي من الضغوطات ا

  ).الفصل الثالثأنظر ( السمكیة البحریة
  حظر استخدام أسالیب الصید غیر المستدامة مثل الصید

أنظر ( التجاري والصید بواسطة المتفجرات وشباك النایلون
  .)الفصل الثالث

  تعزیز الرقابة البحریة للتحقق من التزام الصیادین باستخدام
السلیمة ومن تطبیق فترات حظر صید  أدوات الصید

 بذولة الجھود الممن رغم على ال :عدد رخص الصید البحري
عدد سفن الصید بلغ أن  إال ،للحد من رخص الصید البحري

الفصل أنظر ( م2008في عام  سفینة وقارب 1169حوالي 
 .)األول

 في حجم العام زال االتجاه  ما :اإلجمالي حجم اإلنزال السمكي
 .)األول الفصل(في تصاعد اإلجمالي  السنوياالنزال 

  التجاه في حجم االنزال زال ا ما :لربیاناإلنزال اإلجمالي لحجم
 ).الفصل األولأنظر ( في تصاعدالسنوي للربیان 

 سجل حجم االنزال  :حجم اإلنزال السمكي لألسماك الزعنفیة
ا خالل السنوات الماضیة السنوي لألسماك الزعنفیة إنخفاضً 

 ).والفصل الثالث الفصل األولأنظر (

 قندیل لالسنوي ارتفع حجم اإلنزال  :حجم إنزال قندیل البحر
 358من بعد تبني سیاسة تصدیر األنواع غیر التجاریة البحر 

م أي 2009عام  كیلو جرام 3341إلى  م2005عام كیلو جرام 
 .)الفصل الثالثأنظر ( %833.24بزیادة قدرھا 

 البحریة بلغ عدد السالحف  :عدد السالحف البحریة النافقة
 سلحفاة، 122حوالي م 2008في عام التي رصدت النافقة 

األنشطة الرئیسیة  إحدىویرجح أن أنشطة الصید قد تكون 
  .)أنظر الفصل األول( تلك السالحفالمسئولة عن نفوق 

  المحليالنمط اإلستھالكي السائد في المجتمع 
على الموارد  اتیساھم في تزاید الضغوط

 .البیولوجیة

  عدم كفایة الموارد البشریة والمالیة حد من
السمكي لألنواع المخزون حجم  تحدید برامج

السمكیة بصورة دقیقة،  ةالتجاریة من الثرو
لتلك وھو ما قد یحد من اإلدارة الفاعلة 

  .األنواع

 التي یعاني منھا  االقتصادیة الصعوبات ةحد
من فاعلیة  االستھالكوتزاید الصیادون 

الجھود المبذولة لخفض الضغوطات التي 
یسببھا الصید البحري على المخزون 

  .السمكي
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 .الربیان

  اإلدارةالخلیج العربي لتعزیز المطلة على دول الالتعاون مع 
تفعیل وذلك من خالل  اإلقلیمي،لمخزون السمكي المستدامة ل

  .الھیئة اإلقلیمیة لمصائد األسماكدور 

  لتشجیع استغالل مستنقع القرم تتضمن مشروع مقترح تبني مبادرة
الفصل أنظر ( ند ألغراض السیاحة البیئیة المستدامةفي رأس س

  .)الثاني

 لتشجیع السیاحة البیئیة المستدامة في مھاد مشروع  تم البدء في تنفیذ
تنفیذ برنامج رصد دوري ویتضمن مقترح المشروع محار اللؤلؤ 

أنظر ( للتحقق من أن جمع محار اللؤلؤ ال یتجاوز المعدل المستدام
 .)الفصل الثالث

 خدمات التي تقدمھا بذل العدید من الجھود للتحقق من إستدامة ال یتم
إصدار التشریعات الخاصة بحمایة الموائل الزراعیة، والتي تشمل 

لة، ومكافحة األوبئة الزراعیة، وتقدیم الدعم المالي والفني النخ
  ).الثالث الفصلأنظر ( للمزارعین

  .ا على أنواع النباتات والحیوانات البریةأال تشكل التجارة الدولیة خطرً  :3-4ھدف ال

  االتفاقیة الدولیة لتنظیم إلى مملكة البحرین في طور االنضمام
 التجارة في أنواع النباتات والحیوانات الفطریة المھددة باالنقراض

یة قتفااا على حالیً لم تصادق أن البحرین وعلى الرغم من ). سایتس(
لتنفیذ العدید من أحكام ھذه  طوعیةا ، إال أنھا تبذل جھودً سایتس

 .االتفاقیة بھدف الحد من آثار التجارة الدولیة على التنوع البیولوجي

  یتواجد مندوبون من شئون الزراعة بصورة دائمة في جمیع منافذ
المملكة لتحقیق عدة أھداف من بینھا التحقق من سالمة التصاریح 

دات التجاریة المرافقة لجمیع اإلرسالیات العابرة للحدود بما والشھا

 بلغ مجموع : یةالبحرین الحدود تعدد الحیوانات التي عبر 
حوالي  م 2009عام أعداد الحیوانات المستوردة في 

جمل،  196خیل، و 698كان من بینھا  ا،رأسً  1172628
شئون الزراعة : المصدر( ماعز 1053، وةبقر 12067و

 .)بوزارة شئون البلدیات والتخطیط العمراني

  مجموع ارتفع: تم التحفظ علیھاالتي  االرسالیات النباتیةعدد 
أعید تصدیرھا أو (رسالیات النباتیة التي تحفظ علیھا اإل

 2005عام في  38من  ضمن آلیة الحجر الزراعي) أعدمت

  ًعلىا البحرین لیست حتى اآلن طرف ً  مصادقا
 .ساتفاقیة سایت

  عدم وجود قائمة وطنیة شاملة مقرة بصورة
رسمیة تضم أسماء جمیع األنواع التي 

  .یحظر أو ینظم التداول التجاري فیھا
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 .یتوافق ومتطلبات اتفاقیة سایتس في ھذا المجال

  إنشاء مراكز للحجر النباتي والحیواني ومراقبة اإلرسالیات النباتیة
والحیوانیة الواردة عبر الحدود للتحقق من عدم حملھا ألوبئة تضر 

 ).الفصل الثالثظر أن(بالتنوع البیولوجي المحلي 

  یتطلب االتجار بالكائنات الحیة الحصول على ترخیص مسبق، كما
الفصل أنظر ( تم حظر التجارة في أنواع مختارة من الكائنات الحیة

 .)الثالث

  یتم تنفیذ حمالت تفتیشیة مفاجئة للحظائر واإلسطبالت للتحقق من
 .عدم تھریب حیوانات نادرة إلى داخل البحرین

  اتفاقیة المحافظة على الحیاة الفطریة "على مصادق  فرطالبحرین
 "ومواطنھا الطبیعیة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
، والتي تتضمن قائمة بأنواع الكائنات الحیة التي یحظر اإلتجار بھا

  .ویتم إنفاذ ھذه القائمة عند المنافذ البحرینیة

ً  .)الفصل الثالثأنظر ( م2009عام في  102إلى  ا وأخذ
باإلعتبار المبادرات الراھنة الھادفة إلى توسعة المحاجر 

ھذه الذي یقیسھ السیناریو  ھ من المحتمل أن یكونالزراعیة، فإن
 .اأیضً  المؤشر إیجابي

  اإلتجار فیھاتحظر التشریعات الوطنیة التي الرئیسیة األنواع :
االتجار في جمیع بصورة صریحة تحظر التشریعات القانونیة 

الفصل أنظر (البلبل أبیض الخد باإلضافة إلى أنواع الحبارى 
 . )الثالث

  

  .الموائل وتغیر استخدام األراضي وتدھورھا واالستعمال غیر المستدام للمیاه عتخفیض الضغوط الناشئة عن ضیا :5- الغایة

  .الموائلوتدھور  عتخفیض معدل ضیا :1-5الھدف 

 ا في تحقیق یضً تساھم أ 1- دة أعاله لتحقیق الغایةالجھود المسر
 .5- الغایة

  إدماج إعتبارات التنوع البیولوجي في السیاسات والخطط تم
صناعي والبرامج القطاعیة والتي شملت القطاع العمراني وال

والسیاحي وھي من القطاعات التي تؤثر على الموائل والزراعي 
 .)الفصل الثالث أنظر( الطبیعیة

  تبذل جھود للحد من استنزاف المیاه الجوفیة الذي یعتبر أحد

 الغایةالمقترحة أعاله لتقویم التقدم المحرز لتحقیق  المؤشرات -
 .5-ا على الغایةیضً أتنطبق  1

 اإلتجاه العام في حالة عدد من النظم  :حالة الموائل الطبیعیة
البیئیة القاحلة وشبھ القاحلة وبیئات المیاه الداخلیة والبیئات 

شر الماضیة خالل السنوات العالبحریة والمدجزریة والمغمورة 
 ).الفصل األولأنظر (كان سلبي 

 بسبب التوسع  :كمیة المیاه الجوفیة المستخدمة في الزراعة

 ولة للحد من الجھود المبذمن رغم على ال
تدھور الموائل، إال أن الطلب المتزاید على 

اإلضرار زال یساھم في  االراضي ما
 .والزراعیةالموائل البحریة ب

 الجھود المبذولة للحد من من رغم على ال
الضغوط الناشئة عن استنزاف المیاه 
الجوفیة، إال أنھ ال یتوقع أن تعود المیاه 

إلى ان ا للتدفق في العیون الطبیعیة نظرً 
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بیئة العیون الطبیعیة، ومن  التي أدت إلى إندثاراألسباب الرئیسیة 
 :أبرز تلك الجھود

  بتشكیل  2010لسنة ) 8(قرار مجلس الوزراء رقم "إصدار
لجنة والذي بموجبھ تم تشكیل  "مجلس الموارد المائیة

یة وطنیة علیا تتولى وضع اإلستراتیجیات والخطط توجیھ
لمائیة في وإقرار البرامج الالزمة إلدارة وتنمیة الموارد ا

  .البحرین بصورة مستدامة

  توفیر المیاه لألغراض لتوسعت البحرین في تحلیة میاه البحر
بھدف التخفیف من الضغوطات الواقعة  المنزلیة والصناعیة

   .یةعلى خزانات المیاه الجوف

المضطرد في استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة وتشجیع 
 نسبةة في الزراعة فقد انخفضت ثاستخدام طرق الري الحدی

عام في  %69.6المیاه الجوفیة المستخدمة من قبل الفالحین من 
، وھو ما یعادل انخفاض م2006عام في  %64.4إلى  م2003
 .)أنظر الفصل األول( %5.2نسبتھ 

  الموصلة بشبكة ومساحة المناطق المزروعة عدد المزارع
بلغ عدد المزارع الموصلة  :میاه الصرف الصحي المعالجة

م حوالي 2010بشبكة میاه الصرف الصحي المعالجة حتى عام 
ھكتار، كما  2940رب مالیة تقامزرعة تغطي مساحة إج 529

یتم ري عدد من المرافق العامة التي تغطي مساحة إجمالیة 
شئون : المصدر( اھكتار بالمیاه المعالجة أیضً  85قدرھا 

 .)الزراعة بوزارة شئون البلدیات والتخطیط العمراني

 انخفضت  :كمیة المیاه الجوفیة المستخدمة ألغراض بلدیة
من تیاجات البلدیة حلتلبیة االستخدمة المالمیاه الجوفیة  ةنسب
ھذه : مالحظة( 2009عام  %8إلى  2000عام  36%

تشمل المیاه الجوفیة التي یتم تحلیتھا بواسطة تقنیة  التقدیرات ال
: المصدر(، )التناضح العكسي قبل توجیھھا لالستخدامات البلدیة

  ).إحصائیات ھیئة الكھرباء والماء

خزان المیاه الجوفیة أسفل البحرین ھو 
خزان إقلیمي یستخدم من قبل دول الجوار 

  .اأیضً 

  مراقبة التھدیدات الناشئة عن األنواع الغریبة الغازیة :6- الغایة

  مراقبة مسارات األنواع الغریبة الغازیة الرئیسیة المحتملة :1-6الھدف 

  .ریبة الرئیسیة التي تھدد النظم اإلیكولوجیة أو الموائل أو األنواعوضع خطط إلدارة األنواع الغ :2-6الھدف 

  یتواجد مندوبون من شئون الزراعة بصورة دائمة في جمیع منافذ
المملكة لعدة أھداف من بینھا التحقق من عدم دخول األنواع الغریبة 

 أن عدد األنواع الغریبة یرجح  :عدد األنواع الغریبة الغازیة معرضة بدرجة  أن البحرینمن رغم على ال
عالیة لمخاطر األنواع الغریبة الغازیة، إال 
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 .إلى المملكة )المفترسة والسامةالحیوانات وخاصة (

 أعداد الغراب من تزاید منذ أعوام للحد  یتم تنفیذ برنامج مستمر
تخصیص مكافأة البرنامج ھذا تضمن یو .C. splendens يالدور

ن یساھم في اصطیاد تلك الطیور وجمع فراخھا، كما یتم مالیة لم
 . الطیور البالغة بواسطة الطلقات الناریة القضاء على

  بسالكونوكرأنشئت لجنة وطنیة ستتكفل بإعداد خطة إلدارة شجرة 
C. erectus  خالل منتصف تسعینیات القرن التي أدخلت للبحرین

 .الماضي

  ًعن ا إحالل یتم حالی ً  .C الكونوكربسشجر نخیل التمر بدال
erectus الحدائق والمرافق العامةفي الشوارع و على جوانب 

 .الشركات المنشآت الخاصة والعامةفي كذلك و

 حمراءال نفیذ برنامج لمكافحة سوسة النخیلیتم ت R. 
ferrugineus  ، نخیل التمر من حظر استیراد ویتضمن البرنامج

المزارع المشتبھ  فيرش المبیدات بالمجان وة، ءالدول الموبو
 .)الملحق الثالثأنظر الفصل الثالث و( باصابتھا بھذه اآلفة

  

 .)الفصل األولأنظر ( ازدیاد الغازیة في البحرین في

 على : أعداد طائر الغراب الدوري ونطاق إنتشاره الجغرافي
طائر اجتثاث  یتمكن منإال أنھ لم  تكثیف الجھود،من  رغمال

، في شمال البحریناھد شزال ی فما ،بالكاملالدوري  الغراب 
في اآلونة األخیرة ، ونجح الجنوبإلى  شمالالكما انتشر من 

  .المأھولةالجنوبیة بعض المناطق  في استیطان

  ازدادت أعداد :  ونطاق انتشاره الجغرافي المینةأعداد طائر
بصورة ملحوظة خالل األعوام  A. tristis المینةطائر 

الماضیة، كما اتسع نطاق انتشاره واستوطن العدید من المناطق 
 .السكنیة والزراعیة

   اعة أشجار عمد السكان إلى زر: الكونوكربسأعداد أشجار
وعلى أطراف المنزلیة الكونوكربس بكثرة في الحدائق 

ا في تناقص بسبب أعدادھا حالیً  أنھ یرجح أنالشوارع، إال 
إحالل ھذه الشجرة  والحمالت الھادفة إلىحمالت التوعیة 

 .المحلیة بأنواع األشجار

  أجري:  المصابة بسوسة النخیل الحمراء نخیل التمرأعداد 
 8تنتمي إلى نخلة  1693حوالي شمل  مسح 2005في عام 

ووجد أن نسبة اإلصابة بسوسة النخیل الحمراء أصناف مختلفة 
، في حین بینت المسوحات التي أجریت %17.5حوالي كانت 

نخلة أن  75808م وشملت حوالي 2007- 2006خالل الفترة 
  .)2010عبدالكریم، ( %3نسبة اإلصابة إنخفضت إلى 

إلدارة األنواع أنھ ال تتواجد خطة متكاملة 
الغریبة الغازیة، كما أن االستراتیجیة وخطة 

تعالج العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي لم 
 .ھذا التھدید بصورة كافیة

  عدم تواجد دراسات تحدد حجم جماعة
من إجراء تقویم  یة یحدالغریبة الغاز األنواع

دقیق لمعدالت تكاثرھا وانتشارھا، كما یعیق 
ا من إجراء تقویم دقیق لفاعلیة برامج أیضً 

 .المكافحة

  امج للرصد المستمر للمناطق نوجد بریال
للغزو من المعرضة بدرجة عالیة الحساسة 

مثل المناطق (قبل األنواع الغریبة الغازیة 
وذلك للمساعدة ، )الحدودیة المحیطة بالمنافذ

على الكشف المبكر عن نجاح بعض األنواع 
 .دخول البالد في

 باألنواع الغریبة  رسمیة ال تتواجد قائمة
ا قائمة وطنیة الغازیة، كما ال تتواجد أیضً 

 .متكاملة باألنواع الغریبة

  إدارة األنواع الغریبة لم تشمل برامج
أنواع ثبتت  االتي تم تبنیھا حالیً  الغازیة

والصحة ا على البیئة البحرینیة خطورتھ
  .المینةمثل طائر العامة 

  .معالجة التحدیات التي تواجھ التنوع البیولوجي والناشئة عن تغیر المناخ والتلوث: 7- الغایة

  .حفظ قدرة مكونات التنوع البیولوجي للتكیف مع تغیر المناخ وتعزیز ھذه القدرة :1-7الھدف 
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 لوجي في سیاسات وبرامج وأنشطة أدخلت إعتبارات التنوع البیو
 البالغات الوطنیةخالل إعداد  فعلى سبیل المثال، تم. تغیر المناخ

وتكیف  حساسیةمدى لتغیر المناخ تكلیف فرق عمل وطنیة لتقویم 
أنظر ( لتغیر المناخالبیئات البحریة والساحلیة والموارد المائیة 

 .)الفصل الثالث

  ًشاء مشتل ألشجار القرم كما تم ا، تم الشروع في إنكما ذكر سابق
في المناطق السكنیة والمرافق العامة التوسع في حمالت التشجیر 

  .غازات الدفیئةتركیز وھو ما یساھم في الحد من والشوارع 

  تضمنت إعتبارات التي لتغیر المناخ عدد البالغات الوطنیة
سلمت مملكة البحرین بالغھا الوطني األول  :التنوع البیولوجي

ا في المراحل النھائیة من إعداد البالغ یر المناخ وھي حالیً لتغ
الوطني الثاني لتغیر المناخ، وفي كل من البالغین تم إدارج 

 .إعتبارات التنوع البیولوجي

 محاور المتعلقة بالتنوع البیولوجي التي ضمنت في دراسات ال
تطرقت دراسات تغیر المناخ التي أجریت في  :تغیر المناخ

حرین إلى اآلثار المحتملة لتغیر المناخ على البیئات مملكة الب
 الطبیعیة، واألنواع، والمحمیات الطبیعیة، والثروات السمكیة

  .والثروات المائیة

  الدراسات التي أجریت لتقویم اآلثار
ة لتغیر المناخ على البیئات نوعیة، لالمحتم
، التقویم الكميعلى ند بدرجة كبیرة تولم تس

البیئات ولم دراسات على الركزت تلك كما 
تأثر األنواع قابلیة إلى میة كتتطرق بصورة 
 .بالتغیر المناخي

  

  تخفیض التلوث وتأثیراتھ على التنوع البیولوجي :2-7الھدف 

 العدید من الجھود الرامیة إلى الحد من التلوث البیئي والتي  تبذل
من بینھا إجراء دراسات تقویم األثر البیئي على المشاریع 

لصناعیة والتنمویة المختلفة، وإلزام المصانع باستخدام التكنولوجیا ا
النظیفة، وتبني خطة طوارئ للتلوث النفطي، وتنفیذ برامج رصد 

باإلضافة  دوریة على جودة المیاه العادمة المصرفة للبیئة البحریة
بالمصاب برامج رصد دوریة لتقویم جودة المیاه المحیطة إلى تنفیذ 
 .)الفصل الثالثأنظر ( البیئة البحریةفي الصناعیة 

  تنفیذ برنامج طموح لتوسعة محطة توبلي لمعالجة میاه الصرف
ألغراض زراعیة  الصحي وإعادة استخدام المیاه المعالجة بالكامل

  .)الفصل الثالثأنظر (

 منذتشیر المسوحات التي أجریت  :جودة میاه البحر المحیطة 
دروكربونات والعناصر أن مستویات الھیإلى  م1993العام 

المستویات ضمن  في البیئة البحریة المفتوحةالنزرة والمغذیات 
ا  .)Khamdan and Juma,2002( المقبولة دولیً

  جودة المواد الصلبة العالقة في الماء في المیاه العادمة
  :المصرفة من محطة توبلي لمعالجة میاه الصرف الصحي

المعالجة، إال تطورة في اعتمادھا على تقنیات ممن رغم على ال
حمال الزائدة على الطاقة اإلستیعابیة للمحطة فإن أنھ لنتیجة لأل

 ما محطة توبليتركیز المواد الصلبة في المیاه المصرفة من 
 .زالت عالیة

  توقفت  :المیاه العادمة المصرفة من معامل غسل الرمالحجم
م بصورة كاملة عن 2009معامل غسل الرمال في عام 

میاه الغسیل العادمة نتیجة لتبنیھا تقنیة تسمح بتدویر تصریف 

  إلى تأخیر في  أدىعدم كفایة الموارد المالیة
محطة توبلي لمعالجة تنفیذ مشروع توسعة 
تصرف التي مازالت میاه الصرف الصحي 

میاه ذات حموالت عضویة عالیة أدت إلى 
  .المحیطة بالمصبالبحریة تدھور المنطقة 
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  .)الفصل الثالثأنظر (تلك المیاه 

  .استیفاء قدرة النظم اإلیكولوجیة على إنتاج السلع والخدمات ومساندة سبل العیش: 8- الغایة

  .الحفاظ على قدرة النظم اإلیكولوجیة على إنتاج السلع والخدمات: 1-8الھـدف

  .الغذائي المحلي والخدمات الصحیة ال سیما للشعوب الفقیرةالحفاظ على الموارد البیولوجیة التي تساند سبل العیش المستدامة، واألمن و: 2-8الھـدف

  6و 5و 4و 2و 1معظم الجھود المسردة أعاله لتحقیق الغایات 
 .ا في تحقیق ھذه الغایةتساھم أیضً 

 السمكیة التي یعتمد  ةتبذل العدید من الجھود لتشجیع إستدامة الثرو
الحیواني، بصورة كبیرة كمصدر للبروتین  المحلیینعلیھا السكان 

 :ومن أبرز تلك الجھود

  یطبق المركز الوطني لإلستزراع البحري برنامج مستمر
إلنعاش المخزون السمكي لألنواع التجاریة من خالل إطالق 

 البیئة البحریةفي من صغار األسماك المستزرعة آالف 
 .)الفصل الثالثأنظر (

  تأسیس شركة الستزراع األسماك  عن 2010عام في أعلن
ة األقفاص العائمة، ومن المؤمل أن یساھم اإلستزراع بواسط

السمكي في الحد من الضغوطات الناشئة عن الصید البحري 
  .واألنواع التجاریة على البیئات البحریة

  وتعزیز الرقابة فرض حظر سنوي على صید الربیان
  .)الفصل الثالثأنظر (الحظر  ذالبحریة للتحقق من إنفا

  أعاله لتقویم التقدم المحرز الستیفاء معظم المؤشرات المسردة
 .ا لتقویم ھذه الغایةیمكن تطبیقھا أیضً  6و 5و 4و 2و 1الغایات 

  عدد اصبعیات أنواع األسماك التجاریة التي أنتجت في المركز
بلغ مجموع صغار األسماك التي : الوطني لالستزراع البحري

حتى  1993منذ العام أنتجت في مركز االستزراع البحري 
 .)أنظر الفصل الثالث( سمكة 21,282,236حوالي م 2009

  عدد اصبعیات أنواع األسماك التجاریة التي أطلقت في البیئة
 1993منذ العام بلغ مجموع االصبعیات التي أطلقت : البحریة

 1,024,588المیاه اإلقلیمیة للمملكة حوالي م في 2009حتى 
 ).الفصل الثالثأنظر ( سمكة

  تدابیر من رغم على ال: الصید البحريالجھد المبذول في
في صید األنواع التجاریة  الحمایة المتبناة، إال أن الجھد المبذول

مما یرجح أن المخزون السمكي  ،من األسماك البحریة في تزاید
بسبب معدالت متزایدة لألنواع التجاریة یتعرض لضغوطات 

 .الصید المرتفعة

 الجھود المبذولة لحمایة  على الرغم من: اإلنتاج السنوي للتمور
حجم اإلنتاج السنوي للتمور انخفض من  أن إال نخیل التمر

م، أي 2008عام طن  13184إلى  م2000عام  طن 16000

 لصعوبات االقتصادیة التي یعاني منھا ا
تحول من خفض رخص الصید  الصیادون
 .كبیرة بمعدالت

 اضي الخالء یحد من التوسع عدم توافر االر
في اإلستزراع البحري من خالل إنشاء بنى 

 .اساسیة على الیابسة
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  المعوقــات  واإلتجـاه الحالـة  مملكــة البحریــن جھــود

  .)الفصل األولأنظر ( %17.6بنسبة قدرھا 

  .حفظ التنوع االجتماعي والثقافي للمجتمعات األصلیة والمحلیة: 9- الغایة

  .حمایة المعارف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة: 1-9الھـدف

  .لمحلیة فیما یتعلق بمعارفھا وابتكاراتھا وممارساتھا التقلیدیة، بما في ذلك حقوقھا في تقاسم المنافعحمایة حقوق المجتمعات األصلیة وا: 2-9الھـدف

 وكذلك المرفق أعاله  3- العدید من الجھود المسردة لتحقیق الغایة
 .ا في تحقیق ھذه الغایةتساھم أیضً أدناه الثالث 

 زم مع تبذل الكثیر من الجھود للحفاظ على التراث الوطني المتال
صناعة غوص اللؤلؤ التي اشتھرت بھا البحرین منذ القدم، والتي 

 :من أبرزھا

  تنظیم مھرجانات شعبیة إلحیاء التراث الثقافي المتالزم مع
، والتي من أبرزھا االحتفال بیوم صناعة غوص اللؤلؤ
 ).یوم الدشة(ا بـ المعروف محلیً  إنطالق موسم الغوص

  القیام برحالت بحریة بین تتضمن  إقلیمیةتنظیم فعالیات
 إلحیاء تراث غوص اللؤلؤ دول مجلس التعاون الخلیجي

 .المشترك

  تم الشروع في تنفیذ مشروع للحفاظ على التراث الثقافي
المتالزم مع صناعة غوص اللؤلؤ من خالل ترمیم وحمایة 
البیوت التراثیة في جزیرة المحرق وإعالن مھاد محار 

 .)الفصل الثالثأنظر ( میةاللؤلؤ الرئیسیة كمنطقة مح

  للحفاظ على أسالیب الصید التقلیدیة، والتي تبذل العدید من الجھود
كالصید (تشجیع استخدام أسالیب الصید التقلیدیة من أبرزھا 

من خالل السماح باستخدامھا داخل ) والقراقیر الحظرةبواسطة 

  العدید من المؤشرات المسردة لتقویم التقدم المحرز الستیفاء
ا یمكن تطبیقھا أیضً أدناه وكذلك المرفق الثالث أعاله  3-  الغایة

 .لتقویم ھذه الغایة

 ور ظبلغ عدد ح :أعداد حظور الصید التقلیدیة في البحرین
قرابة  2008في عام للمملكة في المیاه اإلقلیمیة الصید التقلیدیة 

 .)اإلدارة العامة لحمایة الثروة البحریة: المصدر( رةظح 1085

 انخفض : اإلنزال السمكي بواسطة حظور الصید التقلیدیة
ظور الصید التقلیدیة من االنزال السمكي السنوي باستخدام ح

طن متري عام  505إلى  م2004طن متري عام  709
: المصدر( %28.8مثل إنخفاض نسبتھ ی، وھو ما م2009

 ).اإلدارة العامة لحمایة الثروة البحریة

  األقفاص التقلیدیة( القراقیراإلنزال السمكي بواسطة(:  
 7761 منالقراقیر ب  السنويالسمكي إجمالي اإلنزال  انخفض

عام طن متري في  5388إلى   م2004في عام  طن متري 
: المصدر( %30.8 ھتانخفاض نسبوھو ما یعادل م، 2009

 .)اإلدارة العامة لحمایة الثروة البحریة

  حرف یدویة مرتبطة بمنتجات  تضمعدد المراكز الحرفیة التي
مركز الجسرة للحرف الیدویة، افتتح  باإلضافة إلى :النخلة

  عدم توافر تشریعات وطنیة كافیة لحمایة
المعارف واإلبتكارات التقلیدیة المتعلقة 

 .التنوع البیولوجيب

  استخدام نتیجة لتزاید أعداد الصیادین، فإن
ا في اسالیب الصید التقلیدیة قد یساھم أیضً 

 .زیادة الضغوطات على المخزون السمكي
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  المعوقــات  واإلتجـاه الحالـة  مملكــة البحریــن جھــود

  .وفق ضوابط معینةالمناطق المحمیة بعض حدود 

  الجھود للحفاظ على اإلرث الثقافي المرتبط مع تبذل العدید من
 :النخلة، والتي من أبرزھا

  تنظیم المعارض الوطنیة واالقلیمیة الدوریة وتوفیر الدعم المالي
 .والحوافز المالیة لدعم الحرف الیدویة المرتبطة بمنتجات النخلة

 إنشاء مراكز دائمة للحرف الیدویة المرتبطة بمنتجات النخلة. 

 التي تساھم في توثیق ) والمطویات كالكتب(طبوعات إصدار الم
ومزاولة الحرف الیدویة المعتمدة على أسالیب العنایة بالنخلة 

 .المستمدة منھاالمواد الخام 

  ًا للحفاظ على اإلرث الثقافي المتالزم مع النباتات الطبیة تبذل جھود
 :في البحرین، والتي من أبرزھاالنامیة 

 قدات التقلیدیة المرتبطة بالتنوع توثیق الممارسات والمعت
وعلى وجھ الخصوص ، البیولوجي الواردة في الطب الشعبي

 .النباتات الطبیةالمتعلقة بتلك 

  إجراء بحوث علمیة تتضمن تحلیالت كیمیائیة للتعرف على
المركبات ذات الخواص العالجیة في أنواع النباتات الطبیة 

 .في البیئة المحلیةالنامیة 

 من أبرزھا والتي لحفاظ على النباتات المحلیة جھود ل تبذل
 إنشاء الحدائق النباتیة ألنواع مختارة من النباتات الطبیة

  .)الملحق الثالثأنظر (

 ً وباإلضافة إلى  ،العاصمة للحرف الیدویة البحرینیةمركز ا حدیث
یعمل مجموعة من السكان المحلیین في موقع دائم زال  ماذلك ف

 .النخلةمنتوجات بقریة كرباباد في حرف یدویة مرتبطة ب

 نشر أكثر من  :عدد الكتب العلمیة المتعلقة بالنخلة في البحرین
ت كتابین خصصا الستعراض أصناف النخیل والممارسا

التقلیدیة الموجھة للعنایة بالنخلة، والحرف التقلیدیة المعتمدة 
 .على منتوجات النخلة

  أكثر  نشر  :المتعلقة بالنباتات الطبیة في البحرین الكتبعدد
االستخدامات الطبیة للنباتات  إستعرضت كتب ةمن خمس
الستخدامات لاثنان منھا على األقل وقد خصص المحلیة، 
 .لعالجیة للنباتات الطبیة المحلیةلخواص االشعبیة وا

 أوضح  :نسبة السكان الذین یستخدمون األعشاب الطبیة
مركز البحرین للدراسات والبحوث أن حوالي استطالع أجراه 

یستخدمون في البحرین من الرجال  %47من النساء و  58%
الموقع االلكتروني : المصدر(العالج األعشاب الطبیة في 
 .))سابقاً (ات والبحوث لمركز البحرین للدراس

 یبلغ عدد المصانع المتخصصة   :عدد مصانع األدویة الشعبیة
: المصدر(مصنع مرخص  29في إنتاج األدویة الشعبیة حوالي 

 ).الموقع االلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة

 تخصصة في بیع المنتجات البیولوجیة معدد المراكز ال
لمحال المتخصصة في بلغ عدد ا: المستخدمة في الطب الشعبي

بیع الموارد الجینیة والمشتقات الطبیعیة المستخدمة في الطب 
 محل تجاري 46 أكثر من 2010في عام الشعبي المتوارث 

    ).الموقع االلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة: المصدر(
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  المعوقــات  واإلتجـاه الحالـة  مملكــة البحریــن جھــود

  .كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة: 10- الغایة

  .رد الجینیة مع اتفاقیة التنوع البیولوجي واألحكام ذات الصلةتطابق الحصول على الموا: 1- 10الھـدف

  .ا مع اتفاقیة التنوع البیولوجي واألحكام ذات الصلةتقاسم المنافع الناشئة عن تجارة واستغالل الموارد الجینیة بصورة عادلة ومتكافئة مع البلدان التي توفر ھذه الموارد تماشیً : 2- 10الھـدف

  ا تساھم أیضً  4و 2 المسردة أعاله لتحقیق الغایاتالعدید من الجھود
 .في تحقیق ھذه الغایة

  استخدام الموارد الجینیة في المناطق المحمیة وفق للصیادین یسمح
اإلستمتاع لسكان المحلیین من الوصول وضوابط معنیة، كما یسمح ل

 .)الفصل الثالثأنظر ( بالمنظر الجمالي لبعض المناطق المحمیة

  صول الوراثیة لضمان حقوق على إستیراد االتفرض ضوابط
 .)الفصل الثالثأنظر ( الدول المصدرة

  الوصول للموارد  إمكانیةتتیح مملكة البحرین للدول األخرى
الزراعیة والثروات السمكیة الجینیة، ویشمل ذلك المنتوجات 

إلجراءات  التصدیروتخضع عملیة . واألسماك التجاریة المستزرعة
قبل تصریح من الجھات المختصة على حصول الرسمیة تتطلب 

  .)الفصل الثالثأنظر ( بالتصدیرللمؤسسات التجاریة السماح 

  العدید من المؤشرات المسردة لتقویم التقدم المحرز الستیفاء
 .ا لتقویم ھذه الغایةیمكن تطبیقھا أیضً  4و 2الغایات 

  

  عدم توافر تشریعات وطنیة تأطر اإلطار
الموارد الجینیة  القانوني للحصول على

وتقاسم المنافع الناشئة عنھا بصورة عادلة 
  .ومنصفة

  .قیام األطراف بتحسین قدراتھا المالیة والبشریة والعلمیة والتقنیة والتكنولوجیة على تنفیذ االتفاقیة: 11- الغایة

  .20ا للمادة ح بالتنفیذ الفعال اللتزاماتھا في إطار اإلتفاقیة، وفقً تحویل موارد مالیة جدیدة وإضافیة إلى األطراف من البلدان النامیة، للسما: 1- 11الھـدف

  .4، الفقرة 20ا للمادة نقل التكنولوجیا إلى األطراف من البلدان النامیة للسماح بالتنفیذ الفعال اللتزاماتھا في إطار االتفاقیة، وفقً : 2- 11الھـدف

  فھي لیست  من الدول الجزریة الصغیرة، وبالتالي البحرینتعتبر    البحرین من الدول المستحقة  اعتبارعدم
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  الفصــل الرابــع

  المعوقــات  واإلتجـاه الحالـة  مملكــة البحریــن جھــود

لمعظم أوجھ الدعم المالي المتوافر تحت   .من الدول المانحة للموارد المالیة أو التكنولوجیا
مظلة االتفاقیة یعد من أبرز العوائق في تنفیذ 

  . االتفاقیة على المستوى الوطني
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 ةـة لالتفاقیـة االستراتیجیـف الخطداـات وأھـق غایـو تحقیـرز نحـدم المحـالتق.  2

إسھامات مملكة البحرین في تحقیق الغایات واألھداف المقرة في محور یستعرض ھذا ال
الخطة " تم إدراج غایات وأھداففقد  .ستراتیجیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجيالخطة اال

ستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع الا"في " ستراتیجیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجياال
إال أنھ لم تشتق مؤشرات وطنیة یمكن  .كما ھو موضح بالفصل الثاني "لمملكة البحرین البیولوجي

ولذلك فقد تم تبني  ،توظیفھا لتقویم التقدم المحرز نحو بلوغ تلك الغایات واألھداف بصورة كمیة دقیقة
التنوع ابق المتعلق بتقویم التقدم المحرز نحو بلوغ ھدف الس المحورنھج مشابھ للنھج المتبع في 

واللجوء رقمیة م، حیث تم استعراض المؤشرات التي تتوافر لھا إحصائیات 2010عام البیولوجي ل
ب لوتجدر اإلشارة إلى أنھ بناء على الط. إلى التقویم النوعي في حال عدم توافر بیانات رقمیة

داد التقاریر الوطنیة الرابعة، فقد تم تسلیط الضوء بإیجاز على الموضح في الدلیل االسترشادي إلع
   .على المستوى العالمي 3- 1، و2-1، و1- 1مرئیات البحرین تجاه التقدم المحرز لتحقیق الغایات 

" ستراتیجیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجيالخطة اال"غایات وأھداف أدناه ) 2-4(یسرد الجدول 
ضوء على بعض الجھود المبذولة على المستوى الوطني التي تساھم في تحقیق تلك ومن ثم یسلط ال

  .العالمیةالغایات واألھداف 
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اقیة اإلستراتیجیة لالتفأھداف وغایات الخطة  بذولة على المستوى الوطني لتحقیقالجھود الم  ):2-4( جـدول

  المتعلقة بالتنوع البیولوجي
  

  والمعوقـات المحــرز التقــدم  الغایــات واألھــداف

  .تؤدي االتفاقیة دورھا القیادي في القضایا الدولیة للتنوع البیولوجي  :1الغایة 

تحدد االتفاقیة جدول أعمال : 1- 1الھـدف 
   .التنوع البیولوجي العالمي

 علـى مستـوى االتفاقیـة -1

  یعتقد أن االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ھي من أكثر
ات الدولیة الرائدة في مجال الحفاظ على عناصر التنوع االتفاقی

وعلیھ، یعتقد أن ھذه . البیولوجي وتشجیع استخدامھا المستدام
االتفاقیة قد حققت غایتھا في تحدید أولویات العمل والتوجھات 

 . العالمیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

 علـى المستـوى الوطنـي -2

  العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي تم إعداد االستراتیجیة وخطة
 ً  ا باالعتبار أحكام االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجيأخذ

ھذه ن إ، وبالتالي فوالبرامج واالستراتیجیات المنبثقة عنھا
حد المراجع المھمة التي تأطر السیاسات الوطنیة أاالتفاقیة تمثل 

 .المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  مع كل من برنامج األمم المتحدة للبیئةتتعاون مملكة البحرین – 
وجامعة الدول ) روا – یونیب(اإلقلیمي لغرب آسیا  المكتب

والمساھمة في إعداد السیاسات المنبثقة العربیة للترویج لالتفاقیة 
  .)الفصل الثالثأنظر ( عنھا

تشجع االتفاقیة على التعاون بین  :2-1الھـدف 
ات الصلة جمیع الصكوك والعملیات الدولیة ذ

   .لتعزیز تماسك السیاسة

  یعتقد أن التعاون والتنسیق بین اإلتفاقیات ذات الصلة بالتنوع
ویعتقد أن . زال دون الطموح البیولوجي في تنامي، إال أنھ ما

مثل التآزر (المبادرات المتعلقة بالتآزر بین االتفاقیات البیئیة 
نسیق بین تلك سیساھم في تعزیز التعاون والت) بین اتفاقیات ریو

  .االتفاقیات

تقوم عملیات دولیة أخرى  :3-1الھـدف 
بالمساندة الفعالة لتنفیذ االتفاقیة، على نحو 

   .یتوافق مع إطاراتھا ذات الصلة

  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات یعتقد أن إقرار آلیة
 في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي

)IBPES( اھم في توفیر إطار مؤسساتي یعزز من التنسیق سیس
  . بین مختلف االتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي

تنفیذ بروتوكول قرطاجنة : 4-1الھـدف 
   .للسالمة األحیائیة على نطاق واسع

  لم توقع البحرین حتى اآلن على بروتوكول قرطاجنة للسالمة
 ً  االنضماملتقویم جدوى  شروعما األحیائیة، ولكنھا تبنت حدیث

ھذا للبروتوكول ومن المؤمل أن تحدد البحرین موقفھا تجاه 
  .في المستقبل القریبالبروتوكول 

إدراج شواغل التنوع البیولوجي : 5- 1الھـدف 
في الخطط القطاعیة أو الشاملة لعدة قطاعات، 
والبرامج والسیاسات الوطنیة ذات الصلة على 

   .العالميالمستویین اإلقلیمي و

  البحرین إلى إدماج متطلبات الحفاظ على التنوع مملكة سعت
البیولوجي وتشجیع االستخدام المستدام لعناصر التنوع 

كالصید (البیولوجي في السیاسات والخطط والبرامج القطاعیة 
، كما )واإلسكان والتعلیموالتجارة الصناعة البحري والزراعة و

التنوع البیولوجي من  اعتباراتء یتم تنفیذ آلیات لتعزیز إستیفا
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مثل التخطیط البیئي (قبل القطاعات األخرى ذات الصلة 
ستراتیجي، وتقویم األثر االستراتیجي، وتقویم األثر البیئي اال

   .)الفصل الثالثأنظر ( ،)البیئي

تتعاون األطراف على المستویین : 6-1الھـدف 
 .اإلقلیمي ودون اإلقلیمي لتنفیذ االتفاقیة

 البحرین على العدید من االتفاقیات اإلقلیمیة مملكة دقت صا
والدولیة ذات العالقة بالتنوع البیولوجي كما وقعت مذكرات 

عالوة على ذلك، فإن البحرین . تفاھم ثنائیة مع عدد من الدول
أنظر ( عضو فاعل في عدد من المنظمات اإلقلیمیة والدولیة

   .)الفصل الثالث

   .لألطراف قدرات أفضل، مالیة وبشریة وعلمیة وتقنیة وتكنولوجیة، لتنفیذ االتفاقیةن تتوافر أ  :2الغایة 

تتمتع جمیع األطراف بقدرات : 1- 2الھـدف 
مالئمة لتنفیذ إجراءات أولویة في 
االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع 

  .البیولوجي

 ة ستراتیجیة وخطالموارد المالیة المخصصة لتنفیذ اال زالت ما
معظم المصادر المالیة المتاحة إلدارة و. محدودةالعمل الوطنیة 

مصدرھا المیزانیة الحكومیة في البحرین التنوع البیولوجي 
القطاع الخاص بتوفیر بعض  على الرغم من مساھمة المركزیة

أن  إلى وتجدر اإلشارة. لتنفیذ بعض المشاریعالموارد المالیة 
ة تضمنت مشروع لتوفیر ستراتیجیة وخطة العمل الوطنیاال

الموارد المالیة من خالل إنفاذ آلیة للتعویض البیئي، إال أن 
الفصل أنظر ( زال في مراحل التنفیذ األولى المشروع ما

 .)الثاني

  عدد الموظفین المكلفین بإدارة التنوع البیولوجي في مختلف
ا إال أن الھیئة العامة تسعى حالیً . المؤسسات ذات العالقة محدود

لى تعزیز اإلطار المؤسساتي، وفي حال نجاح ھذه الجھود إ
باإلدارة البیئیة یتوقع أن یتم تعزیز الموارد البشریة المعنیة 

 .لتنوع البیولوجي بصورة ملحوظةل

  تمتلك البحرین موارد بشریة ماھرة في مجال اإلكثار في األسر
لألسماك الزعنفیة والثدییات البریة واإلستشعار عن بعد ونظم 
المعلومات الجغرافیة، والتوعیة البیئیة، إال أن ھناك حاجة ماسة 

خاصة تصنیف (لتعزیز القدرات الفنیة المتعلقة بالتصنیف 
الطحالب، والبكتیریا، والطالئعیات، والرخویات، والمفصلیات، 

، واألنواع الغریبة، )والزواحف البریة، والثدییات البحریة
نولوجیا األحیائیة، وتقویم القیمة واألنواع الغریبة الغازیة، والتك

  .اإلقتصادیة للنظم اإلیكولوجیة، والوصول للموارد الجینیة

 األطراف من البلدان النامیة، وال: 2- 2الھـدف 
 ً ا والدول الجزریة الصغیرة سیما أقلھا نمو

النامیة من بینھا، واألطراف األخرى ذات 
االقتصادات االنتقالیة، تمتلك موارد كافیة 

   .ة لتنفیذ األھداف الثالثة لالتفاقیةمتاح

األطراف من البلدان النامیة، : 3- 2الھـدف 
 ً ا والدول الجزریة الصغیرة والسیما أقلھا نمو

النامیة من بینھا، واألطراف األخرى ذات 
عززت مواردھا االقتصادات االنتقالیة، 

ووفرت التكنولوجیا الالزمة لتنفیذ بروتوكول 
  .حیائیةقرطاجنة للسالمة األ

  لم توقع البحرین حتى اآلن على بروتوكول قرطاجنة للسالمة
 ً ا مشروع لتقویم جدوى االنضمام األحیائیة، ولكنھا تبنت حدیث

للبروتوكول ومن المؤمل أن تحدد البحرین موقفھا تجاه 
 .البروتوكول في المستقبل القریب

 ي تنفذ البحرین الضوابط المقرة من قبل مجلس التعاون الخلیج
ا، والتي ترتبط بشأن تداول الكائنات الحیة المحورة وراثیً 

بصورة مباشرة بالمتطلبات الواردة في بروتوكول قرطاجنة 
  . للسالمة األحیائیة

یكون لدى كل األطراف قدرات : 4- 2الھـدف 
مالئمة لتنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة 

  .األحیائیة
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علمي یساھم التعاون التقني وال: 5-2الھـدف 
  .ا في بناء القدراتا كبیرً إسھامً 

  واء من خالل س(تتعاون مملكة البحرین مع العدید من الدول
 المنظماتاإلقلیمیة والدولیة أو من خالل اإلتفاقیات الثنائیة و

في تنظیم فعالیات وبرامج مشتركة تساھم في ) اإلقلیمة والدولیة
أدنى شك، فقد  وبدون. تعزیز اإلدارة الفاعلة للتنوع البیولوجي

ساھم ھذا التعاون في تعزیز القدرات الوطنیة ذات الصلة 
مثل المسوحات  اإلیكولوجیة المیدانیة، (بالتنوع البیولوجي 

واإلدارة المتكاملة للبیئة الساحلیة، والرصد البیئي، وخطط 
 تم في إطار ھذا ، فقدومن جانب آخر). الطوارئ الوطنیة

مثل تلك العاملة في (حرینیة الخبرات الببعض نقل التعاون 
مجال اإلكثار في األسر لالسماك الزعنفیة، واإلكثار في األسر 
للثدییات البریة، واإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

  .)الفصل الثالثأنظر ( إلى الدول األخرى) الجغرافیة

جي، وإدماج شواغل التنوع البیولوجي أن تشكل استراتیجیات وخطط العمل الوطنیة في مجال التنوع البیولو :3الغایة 
  .في القطاعات ذات الصلة، إطارا فعاال لتنفیذ أھداف االتفاقیة

كل طرف من األطراف لدیھ  :1- 3الھـدف 
استراتیجیات وخطط عمل وبرامج وطنیة فعالة 
لتقدیم إطار وطني لتنفیذ األھداف الثالثة 

  .لالتفاقیة ولتحدید أولویات وطنیة واضحة

  وخطة العمل الوطنیة للتنوع  ستراتیجیةاالمن إعداد  تھاءاالنتم
م، وقد تم تحقیق بعض التقدم في 2008البیولوجي في العام 
  .)الفصل الثانيأنظر ( فیھاتنفیذ البرامج المقرة 

كل طرف من األطراف في  :2-3الھـدف 
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة لدیھ 

  .وكولإطار تنظیمي نشط لتنفیذ البروت

  لم توقع البحرین حتى اآلن على بروتوكول قرطاجنة للسالمة
 ً ا مشروع لتقویم جدوى االنضمام األحیائیة، ولكنھا تبنت حدیث

ھذا للبروتوكول ومن المؤمل أن تحدد البحرین موقفھا تجاه 
  .البروتوكول في المستقبل القریب

إدراج شواغل التنوع البیولوجي   :3- 3الھـدف 
لقطاعیة والشاملة لعدة قطاعات، في الخطط ا

  .والبرامج والسیاسات الوطنیة ذات الصلة

 دماج متطلبات الحفاظ على العدید من الجھود إلالبحرین  بذلت
التنوع البیولوجي وتشجیع االستخدام المستدام لعناصر التنوع 

أنظر ( البیولوجي في السیاسات والخطط والبرامج القطاعیة
  . )الفصل الثالث

ألولویات في نشط لذ یتنف :4-3دف الھـ
االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع 
البیولوجي، كوسیلة لتحقیق التنفیذ الوطني 
لالتفاقیة، وكمساھمة كبیرة نحو جدول أعمال 

  .التنوع البیولوجي العالمي

  االستراتیجیة في تنفیذ بعض البرامج المقرة في  تقدمتم تحقیق
 .)الفصل الثالثأنظر ( للتنوع البیولوجيوخطة العمل الوطنیة 

 فقد تبنت مملكة  ،األول من ھذا الفصلمحور كما ھو موضح بال
االبحرین  ً في  دعم الجھود العالمیة الرامیة لتحقیق  تساھم جھود

  .م2010عام التنوع البیولوجي لھدف 

تحقیق تفھم أفضل ألھمیة التنوع  :4الغایة 
ي إلى مشاركة البیولوجي واالتفاقیة، مما یؤد

  .أوسع نطاقا في التنفیذ بین صفوف المجتمع

  تحظى قضایا التنوع البیولوجي باھتمام بالغ من قبل وسائل
فعلى . المسموعة المرئیة أو اإلعالم الوطنیة سواء المقروءة أو

سبیل المثال، تخصص بعض الصحف المحلیة صفحات 
المتعلقة زھا القضایا رأسبوعیة للقضایا البیئیة والتي من أب

بالتنوع البیولوجي، كما تبث اإلذاعة برنامج أسبوعي یتطرق 
  .للقضایا البیئیة المحلیة والعالمیة

  البرلمان ومجلس الشورى(ساھم ممثلو المجلس التشریعي (
والجمعیات األھلیة ) المجالس البلدیة(وممثلو المجتمعات المحلیة 

تنفذ جمیع األطراف استراتیجیة  :1-4الھـدف 
لالتصاالت والتثقیف وتوعیة الجماھیر وتشجع 

  .المشاركة العامة في مساندة االتفاقیة

ع وییسر كل طرف من یشج 2-4الھـدف 
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األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة 
األحیائیة توعیة الجماھیر والتثقیف والمشاركة 

 .في مساندة البروتوكول

االستراتیجیة  العاملة في مجال البیئة، واألكادیمیون في إعداد
وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي من خالل تعبئة 
االستبانات والمشاركة بفعالیة في ورش العمل التي عقدت لھذا 

أنظر ( مراجعة مسودة تلك الوثیقةباإلضافة إلى  الغرض 
 .)الفصل الثاني

  في وضع ) المجالس البلدیة( المحلیینیساھم ممثلو السكان
لھادفة لتعزیز تدابیر الحمایة في بعض المناطق وتنفیذ البرامج ا

وتشجیع استثمارھا ) مثل دوحة عراد وخلیج توبلي(المحمیة 
ألغراض ترویحیة بما یعزز من ارتباط المجتمعات المحلیة 

 ).الثانيالفصل أنظر (بالمناطق المحمیة 

  یساھم أعضاء المجلس التشریعي والمجالس البلدیة والجمعیات
دیمیون في دراسة مخرجات دراسات تقویم األثر األھلیة واألكا

على محتملة البیئي للمشروعات المحتمل أن تكون لھا أضرار 
  .التنوع البیولوجي

 المرافق والبیئة"ة یبادر المجلس التشریعي من خالل لجن "
بصورة دوریة باقتراح تشریعات بیئیة تساھم في تعزیز حمایة 

حة إلعالن المناطق مثل تشریعات مقتر(التنوع البیولوجي 
ا التصدیق على اإلتفاقیات كما یدعم المجلس أیضً ) المحمیة

  .اإلقلیمیة والدولیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  تشارك الجمعیات األھلیة بصورة فاعلة في تعزیز وعي الرأي
ا في العام بقضایا التنوع البیولوجي، كما یساھم بعضھا أیضً 

لتحدید ورصد األنواع تنفیذ مسوحات وبرامج متخصصة 
مثل النباتات والرخویات والزواحف والطیور (المحلیة 

  .)الفصل الثانيأنظر ( ،)والثدییات البریة

  والذي یعد من (یدار المركز الوطني لالستزراع البحري
) المراكز اإلقلیمیة الرائدة في مجال استزراع األسماك الزعنفیة

عالوة . الحكومي بصورة مشتركة بین القطاع الخاص والقطاع
 ً ا عن مبادرة من القطاع الخاص للتوسع على ذلك، أعلن حدیث

أنظر ( في مجال االستزراع البحري ألنواع األسماك التجاریة
 .)الفصل الثالث

  والتي تمثل القطاع (یتم استشارة غرفة تجارة وصناعة البحرین
دراسات جدوى انضمام  خالل إجراء) الخاص في البحرین

 .روتوكوالت المندرجة تحت مظلة االتفاقیةالبحرین للب

  التدریبیة للنھوض العمل یتم تنظیم المعارض والندوات والورش
بالقدرات الفنیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي لإلعالمیین 

 .والجمعیات األھلیة وطلبة المدارس

  مثل الكتیبات (طباعة المنشورات المتعلقة بالتنوع البیولوجي
وتوزیعھا بالمجان ) قات واألقراص المرنةوالمطویات والملص

على الفئات المستھدفة كطلبة المدارس والصیادین والجمعیات 
  .األھلیة والسكان المحلیین

تشارك المجتمعات األصلیة  3-4الھـدف 
والمحلیة بفاعلیة في تنفیذ االتفاقیة وفي 
عملیاتھا، على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة 

  .والدولیة

حاب األدوار وأصحاب یعقد أص 4-4ـدف الھ
، بما فیھم القطاع الخاص، ةسییالمصلحة الرئ

شراكات لتنفیذ االتفاقیة ویدمجون شواغل 
التنوع البیولوجي في الخطط القطاعیة والشاملة 
لعدة قطاعات، والبرامج والسیاسات ذات 

 .الصلة التابعة لھم
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 اإلستنتاجــات.   3

تنتاجات العامة والدروس المستفادة من تنفیذ االتفاقیة على االسمحور یستعرض ھذا ال
 خالل تمت مالحظتھاالمستوى الوطني والتطبیقات المتوقعة لذلك على المستوى العالمي، والتي 

  :إعداد التقریر الوطني الرابع
  
  إسھامات تنفیذ االتفاقیة في تعزیز إدارة التنوع البیولوجي في مملكة البحرین  .أ 

 لتنوع اإلدارة البیئیة لفي تعزیز محوري تفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي دور یعتقد بأن لال
حیث كانت االشتراطات ذات الصلة الواردة في أحكام ھذه . البیولوجي في مملكة البحرین

االتفاقیة أحد البواعث الرئیسیة إلعداد اإلستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي 
كما أن إعداد . التنوع البیولوجي مجالالسیاسات الوطنیة العلیا في ورھا بدوالتي تأطر 

فرص سانحة لتقویم التقدم المحرز نحو تحقیق  تالتقاریر الوطنیة المرفوعة لالتفاقیة وفر
الغایات واألھداف الوطنیة والعالمیة وھو ما سیساھم في إعادة تحدید أولویات العمل الوطني 

عالوة على ذلك، ساھمت . األداء المستقبلي فاعلیةالسابقة لتعزیز واالستفادة من الدروس 
االتفاقیة من خالل االجتماعات وورش العمل اإلقلیمیة والدولیة التي تنظمھا بصورة دوریة، 
عالوة على المبادئ والخطوط االسترشادیة وبرامج العمل التي تقرھا في النھوض بالقدرات 

 . البیولوجيالوطنیة المخصصة إلدارة التنوع 
 

 الدروس المستفادة على المستوى الوطني  .ب 

  ال یمكن تحقیق األھداف الثالثة لالتفاقیة بصورة فاعلة دون إدماج شواغل التنوع البیولوجي
وقد نجحت البحرین في إدراج تلك الشواغل . في السیاسات والبرامج القطاعیة ذات الصلة

الصید البحري قطاع تي من أبرزھا وال( في استراتیجیات وخطط العدید من القطاعات
ویعول على تنامي وعي . )والصرف الصحيالعمراني والصناعي ووالقطاع الزراعي 

بأھمیة الحفاظ على التنوع البیولوجي المعنیة فیما یتعلق  تالقطاعابوإدراك متخذ القرار 
 .اعلةبصورة فوالبرامج المذكورة إنفاذ السیاسات وتشجیع استخدامھ المستدام لتعزیز 

  إعتبارات  إدماجیساھم التخطیط البیئي االستراتیجي وتقویم األثر البیئي االستراتیجي في
فھما یمثالن  ،وبالتالي .مراحل التخطیط األولى للمشاریع التنمویة خاللالتنوع البیولوجي 

. يیة على عناصر التنوع البیولوجوللحد من األضرار البیئیة للمشاریع التنم نیتین فاعلیأدات
ویعتقد بأن إجراء تخطیط بیئي استراتیجي وتقویم أثر بیئي استراتیجي ألول مرة في البحرین 

نفاذ ھاتین األداتین إقرار األدوات القانونیة الالزمة إلأمام الطریق عتبر بادرة جیدة تمھد ت
 .التخطیطیتین من قبل الجھات المختصة

 إدراج البعد اإلنساني ھج النظام البیئي وتبني ن تزداد فاعلیة إدارة التنوع البیولوجي عند
فعلى . وربط السیاسات واألنشطة المتعلقة بالتنوع البیولوجي باحتیاجات السكان المحلیین

خالل سبیل المثال، ساھم إشراك السكان المحلیین من خالل ممثلیھم في المجالس البلدیة 
دوحة عراد في تعزیز محمیة مراحل التخطیط والتنفیذ والتشغیل لمشروع إنشاء الممشى في 

شعور السكان المحلیین باإلنتماء تجاه ھذا المشروع، وھو ما ساھم بدوره في تعزیز دعم 
عالوة على ذلك، . السكان المحلیین لفكرة إنشاء المشروع والمحافظة على المرافق العامة فیھ



 

121 
 

  الفصــل الرابــع

رویح ومزاولة لسكان المحلین في التاساھم تشیید الممشى في دوحة عراد في تلبیة حاجة 
طب المشروع عدد كبیر من المواطنین والمقیمین، وھو ما قولذلك، فقد است. ریاضة المشي

موجھة للترویج لمفھوم المحمیات الطبیعیة توعویة لتنفیذ برامج  الصرحمھد الستغالل ھذا 
  .والنھوض بوعي الرأي العام بشأن القضایا المتعلقة بالتنوع البیولوجي

 علومات عدیدة لدى القطاعات والجھات المعنیة بقضایا التنوع البیولوجي في تتوافر بیانات وم
البحرین، وھو ما یوضح الحاجة إلى إنشاء قاعدة بیانات مركزیة للتنوع البیولوجي في 

تسھل من استخدامھا وتوظیفھا في  منظمةالبحرین تساعد على أرشفة ھذه البیانات بصورة 
بالتنوع  ذات الصلةالتي ترفع لالتفاقیات  اریر الوطنیةعملیة اتخاذ القرار وإعداد التق

 . البیولوجي

 تقویم  عیق منیقائمة رسمیة بالمؤشرات الوطنیة للتنوع البیولوجي في البحرین  عدم توافر
 .دقیقةالتقدم المحرز لتحقیق الغایات واألھداف الوطنیة والعالمیة بصورة 

  عدد من  تبنيیة البیئیة للمناطق البحریة من خالل تحدید الحساسالدراسة المتعلقة بساھم تنفیذ
یم القیمة االقتصادیة یفي تشكیل النواة األولى لتبني آلیة لتق المعاییر البیئیة واإلقتصادیة

التوجھات الحالیة المتعلقة بتبني آلیة واضحة من للمناطق البحریة، وھو ما یعزز بدوره 
  .یع التنمویة المختلفةللتعویض البیئي لألضرار الناشئة عن المشار

  
  أولویات العمل واحتیاجات بناء القدرات الوطنیة  .ج 

ستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع أوضحت مخرجات ھذا التقریر الحاجة إلى تحدیث اال
وعلى وجھ الخصوص إقرار (البیولوجي بحیث تعكس المستجدات على األصعدة العالمیة 

واالقلیمیة والوطنیة مع مراعاة أن تركز االستراتیجیة وخطة  )2020 االستراتیجیة المحدثة لالتفاقیة
 :للتنوع البیولوجي على المحاور التالیةالمحدثة العمل الوطنیة 

  أن تدرج في الوثیقة المحدثة متطلبات تنفیذ جمیع االتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي
تحقیق بأن ھذا النھج سیساھم في ، حیث یعتقد حتى اآلن التي صادقت علیھا مملكة البحرین

 قطاع التنوعلالمتاحة البشریة والمالیة والفنیة والتقنیة والمعلوماتیة لموارد ل اإلستغالل األمثل
 .البیولوجي

 ستراتیجیة المحدثة مع االستراتیجیات والخطط القطاعیة األخرى بصورة أكثر أن یتم ربط اال
 .یولوجي في سیاسات وأنشطة القطاعات األخرىفاعلیة لتعزیز إدماج إعتبارات التنوع الب

  أن تشمل الوثیقة المحدثة القضایا المتعلقة بالتنوع البیولوجي الزراعي في البحرین، حیث لم
تتطرق االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي الراھنة بصورة كافیة إلى ھذا 

 .الجانب

 لتنوع الجیني، حیث أوضح ھذا التقریر أن البحرین أن تعطى الوثیقة المحدثة أولویة عالیة ل
والجمال ، وخاصة فیما یتعلق بسالالت الخیول غنیة بالتنوع البیولوجي على المستوى الجیني

 .العربیة األصیلة وأصناف نخیل التمر
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  زالت كثیر من األنواع  برنامج متكامل للتحدید والرصد حیث ماأن تتضمن الوثیقة المحدثة
) والعناكب كالفطریات والقشریات والحشرات(بعض المجموعات التصنیفیة لى إالمنتمیة 

ھناك نقص ملحوظ في البیانات المتعلقة بحجم جماعات غیر معرفة بصورة كافیة، كما أن 
 .من األنواع بما فیھا تلك المحتمل أن تكون مھددة باالنقراض أو نادرة كثیر

  األنواع الغریبة ھدف إلى إعداد قائمة رسمیة بیأن تتضمن الوثیقة المحدثة برنامج متكامل
البیئیة ضرار األ تفاقم، حیث أوضح ھذا التقریر وتعزیز اإلدارة البیئیة لھذه األنواع الغازیة

 .ألنواع الغریبة الغازیة في البحرینواإلقتصادیة والصحیة ل

  ألنواع المھددة رسمیة باوطنیة قائمة أن تشمل الوثیقة المحدثة على برامج تھدف إلى إعداد
ذات األھمیة الثقافیة واالقتصادیة واألنواع واألنواع المستوطنة النادرة األنواع باإلنقراض و

   .العالیة

  أن تتضمن الوثیقة المحدثة برنامج متكامل لتحدید الخدمات والسلع التي تقدمھا النظم البیئیة
 .شرة للبیئات الطبیعیة في البحرینالمباشرة وغیر المبا االقتصادیةیم القیمة یة إلى تقفباإلضا

  أن تتضمن الوثیقة المحدثة برامج مخصصة لبناء القدرات الوطنیة في مجال التنوع
خاصة تصنیف الطحالب، وب(البیولوجي وعلى وجھ الخصوص تلك المتعلقة بالتصنیف 

ة إدار، و)والطالئعیات، والرخویات، والمفصلیات، والزواحف البریة، والثدییات البحریة
، وتقویم القیمة األحیائیةالتكنولوجیا نقل واستخدام األنواع الغریبة الغازیة، وو األنواع الغریبة

 .للنظم اإلیكولوجیة، والوصول للموارد الجینیة االقتصادیة

  الوصول للموارد أن تأطر االستراتیجیة المحدثة السیاسات الوطنیة المقترح تبنیھا لضمان
 .والمنصف للمنافع الناشئة عنھاالجینیة والتقاسم العادل 

  بما  اوراثیً  ةكائنات الحیة المحورلتعزیز اإلدارة البیئیة للبرامج المحدثة  الوثیقة تتضمنأن
 .یتوافق وأحكام ومتطلبات تنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة

  شطة یساھم في النھوض بالسیاسات والبرامج واألن برنامجالوثیقة المحدثة  تتضمنأن
 ً الدولیة في لتجارة المحلیة واألضرار المحتملة لللحد من على المستوى الوطني المبذولة حالیا

 .على التنوع البیولوجي الكائنات الحیة ومشتقاتھا

  المتعلقة بالتنوع  الحدیثةنقل التكنولوجیا  علىشجع برنامج یالوثیقة المحدثة على أن تتضمن
  .البیولوجي إلى البحرین

 
  تفاقیةلتعزیز تنفیذ اال مقترحات  .د 

  تكثیف البرامج التدریبیة للنھوض بالقدرات الوطنیة المتعلقة بإعداد التقاریر الوطنیة
بصورة فاعلة ن یالمرفوعة لالتفاقیة، وتوفیر الموارد المالیة لتشجیع مساھمة الخبراء المحلی

 .في عملیة إعداد تلك التقاریر

 یة تنفیذ االتفاقیة على اعلدنى شك في زیادة فسیساھم تعزیز التعاون اإلقلیمي بدون أ
تحدید أولویات العمل اإلقلیمي  وفي ھذا الصدد، یعتقد بأن .ن اإلقلیمي والوطنيیالمستوی
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في استقطاب دعم متخذ القرار تجاه القضایا المتعلقة بتنفیذ االتفاقیة كما أن التنسیق سیساھم 
 )ظروفھا البیئیة ونظمھا السیاسیة واالجتماعیةوالتي عادة ما تتشابھ في (مع الدول المجاورة 

  .على تبادل الخبرات وتشكیل شبكات اتصال إقلیمیةبصورة فاعلة یشجع 

  السعي نحو رفع مستوى وعي صناع القرار السیاسي حول العالم تجاه األھمیة البالغة للتنوع
. الم المختلفةالبیولوجي والتحدیات التي تواجھ عناصر التنوع البیولوجي في مناطق الع

لتعزیز الجھود المبذولة على المستویات ممكن وسیساعد ذلك على حشد أكبر تأیید سیاسي 
المستدام والتقاسم العادل  ااستخدامھالتنوع البیولوجي وتشجیع ر صعناالمختلفة للحفاظ على 

والثقافیة  ، یعتقد بأن إبراز القیم االقتصادیةاإلطاروفي ھذا . اھوالمنصف للمنافع الناشئة عن
معیشة لعناصر التنوع البیولوجي والخدمات الالمحدودة التي تقدمھا النظم البیئیة لدعم 

قضایا التنوع تجاه السیاسي المجتمعات المحلیة في استقطاب اھتمام متخذي القرار 
 .البیولوجي
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معلومـات متعلقـة بالطـرف المسئـول عن التقریـر 
  سسـة التي تكفلـت بإعـداد التقریـرالوطنـي الرابـع والمؤ

  

  

     

  
 الملحــق األول
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بیانات االتصال األول محور رئیسین، حیث یستعرض ال محورینیتألف ھذا الملحق من 
الذي قام بإعداد وتسلیم التقریر الوطني الرابع لألمانة التنفیذیة لالتفاقیة  المبلغ فالمتعلقة بالطر

  .إعداد ھذا التقریر تم تبنیھا خاللاآللیة التي  الثانيمحور ، بینما یوضح الالمتعلقة بالتنوع البیولوجي

  
  غلالطــرف المب   .1

 

 الطرف المتعاقد  مملكة البحرین

 نقطة االتصال الوطنیة

 االسم الكامل للجھة الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة

  عادل خلیفة الزیاني الدكتور
 لعامة لحمایة البیئة والحیاة الفطریةإلدارة الالمدیر العام 

 اسم مسؤول االتصال ووظیفتھ

  الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة
  مملكة البحرین

 18233 صندوق البرید
 العنوان البریدي

 رقم الھاتف 97317386551+   -  97317386550+

 اكسیمیلرقم الف  97317920214+   -    97317386556+

adel@pmew.gov.bh  البرید اإللكتروني 

 )إذا كان مختلفا عن الجھة أعاله(مسؤول االتصال بخصوص التقریر الوطني 

 االسم الكامل للجھة - 

 اسم مسؤول االتصال ووظیفتھ - 

 العنوان البریدي - 

 رقم الھاتف - 

 رقم الفاكسیمیل - 

 لبرید اإللكترونيا - 

 تقدیم التقریر

  
...................................................  

  خلیفة الزیانيبن الدكتور عادل 
 المدیر العام لإلدارة العامة لحمایة البیئة والحیاة الفطریة

توقیع المسؤول عن 
 تقدیم التقریر الوطني

 تاریخ التقدیم م2010 دیسمبــر
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  عـداد التقریـر الوطنـي الرابـعآلیة إ.   2
 باإلعتمادلإلتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي لمملكة البحرین تم إعداد التقریر الوطني الرابع 

وفي . على الكوادر الوطنیة العاملة في الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الفطریة
ممثلین عن اإلدارة العامة لحمایة البیئة والحیاة ضمت  لجنة داخلیةھذا السیاق، فقد تم تشكیل 

أسندت و. واإلعالم البیئي الفطریة، واإلدارة العامة لحمایة الثروة البحریة، وإدارة العالقات العامة
   .مھمة إعداد مسودة التقریر بالتنسیق والتشاور مع الجھات المعنیة إلى ھذه اللجنة

 والمنشوراتفي التقاریر  الواردةتقریر على البیانات والمعلومات الھذا وقد تم اإلستناد في إعداد 
ً . قواعد المعلومات الوطنیة ، باإلضافة إلىالمتوافرةالعلمیة  عدد  مخاطبةتم  ، فقدا لھذا الغرضوتحقیق

تم مقابلة  كما. ة البحرینبیانات ذات صلة بالتنوع البیولوجي في مملكتحتفظ بالمؤسسات التي من 
 الذي یمتلكون درایة واسعة عن التنوع البیولوجي في مملكة البحرینبراء المحلیین الخعدد من 

  .وجمع البیانات المتوافرة لدیھم الستكشاف مرئیاتھم
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  مصـادر معلومـات إضافیـة
  

     

  
 الملحــق الثانـــي
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قائمة الخبراء األول محور رئیسین، حیث یستعرض ال محورینیتألف ھذا الملحق من 
المواقع المراجع و الثانيمحور ، بینما یوضح الین في میدان التنوع البیولوجيالمحلیین العامل

  .عداد التقریرند علیھا الااللكترونیة التي است

  
  الخبـراء المحلیـون.    1

لخبراء المحلیین العاملین في میدان التنوع باقائمة االتصال أدناه ) II-1(یستعرض الجدول 
مختلف المؤسسات الحكومیة واألكادیمیة والبحثیة  یمثلونالذین البیولوجي في مملكة البحرین، و

  . واإلعالمیة باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني
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 .بیانات االتصال للخبراء المحلیین في میدان التنوع البیولوجي في مملكة البحرین  :)II-1(جدول 

 الفاكـــس الھـاتــف ـد اإللكترونــيالبری ـى الوظیفــيالمسمـ االســــــم رقم

 عادل خلیفة الزیاني.د  1
  لحمایة البیئة والحیاة الفطریةالمدیر العام 

لھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة ا
 الفطریة

adel@pmew.gov.bh 
17386550  
17386551 

17386668 

 القصیرأحمد جاسم   2
  المدیر العام لحمایة الثروة البحریة

ة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة الھیئة العام
 الفطریة

gaq52@hotmail.com 17815881 1772459 

 سلمان عبد النبي الخزاعي .د  3
  الوكیل المساعد لشئون الزراعة

 وزارة شئون البلدیات والتخطیط العمراني
dr.salman-alkuzaei@agr.gov.bh 

17796685  
17796686 

17695527 

 زكریا خنجي .د  4
  مدیر العالقات العامة واالعالم البیئي 

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة 
 الفطریة

zkhunji@hotmail.com 17386670 17920206 

 عادل العوضي .د  5
  مدیر إدارة المحمیات الطبیعیة

ة والبیئة والحیاة الھیئة العامة لحمایة الثروة البحری
 الفطریة

alawadhi@pmew.gov.bh 17845455 17836118 

 نور الحریريأ  6
  مدیر ادارة الثروة السمكیة

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة 
 الفطریة

aalhariri@pmew.gov.bh 17815857 17365069 
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 الفاكـــس الھـاتــف ـد اإللكترونــيالبری ـى الوظیفــيالمسمـ االســــــم رقم

 ابتسام خلف  7

  رئیس وحدة التخطیط 
  لحمایة الثروة البحریةمكتب المدیر العام 

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة 
 الفطریة

ekhalaf@pmew.gov.bh 17815886 17728459 

 عبدالرضا شمس. د  8
  مدیر إدارة الموارد البحریة

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة 
 الفطریة

ashams@ pmew.gov.bh 
17843002  
17843003 

17840294 

 سعید عبدهللا الخزاعي. د  9
  المدیر العام 

 شركة الریم لإلستشارات البیئیة
saeed@alraam.com 17710868 17710678 

 مبارك الدوسري  10
  رئیس قسـم الثدیات

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة 
 الفطریة

mmuhna@pmew.gov.bh 17845430 17836118 

 سى فرجعی  11
  رئیس قسـم الطـیور

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة 
 الفطریة

ifaraj@pmew.gov.bh 17845458 17836118 

 عبدالكریم رضي  12
  یم الثروة السمكیة یرئیس قسم تق

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة 
 الفطریة

aradhi@ pmew.gov.bh 17815870 17728459 

 نبیل سلمان  13

  رئیس قسـم البستنة
  محمیة ومنتزه العرین

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة 
 الفطریة

nsalman@pmew.gov.bh 17845407 17836118 
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 الفاكـــس الھـاتــف ـد اإللكترونــيالبری ـى الوظیفــيالمسمـ االســــــم رقم

 شاكر خمدن .د  14
  رئیس قسم الرصد البیئي

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة 
 الفطریة

shaker@pmew.gov.bh 17386566 17920215 

 عبدالقادر خمیس  15
  رئیس وحدة تقویم المشاریع البحریة

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة 
 الفطریة

qaderk@pmew.gov.bh 17386572 17386556 

 جاسم العرادي  16
  رئیس قسم مراقبة جودة االسماك

البحریة والبیئة والحیاة  الھیئة العامة لحمایة الثروة
 الفطریة

jalaradi@pmew.gov.bh 17815860 17728459 

 علي منصور  17
  أخصائي أحیاء

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة 
 الفطریة

alia@pmew.gov.bh 17386585 17920215 

 نوف الوسمي  18
  أخصائي بیئة

بیئة والحیاة الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة وال
 الفطریة

noufw@pmew.gov.bh 17386582 17920215 

 سھاد الشھابي  19
  رئیس قسم التراخیص البیئیة

الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة 
 الفطریة

suhads@ pmew.gov.bh 17386614 17920215 

 بسام الشویخ  20
  أخصائي اول موارد بحریة
ثروة البحریة والبیئة والحیاة الھیئة العامة لحمایة ال

 الفطریة
akbari32@hotmail.com 

17843040  
17843002 

17840294 

 ابراھیم یوسف احمد.د  21
  مدیر إدارة الثروة الحیوانیة بالوكالة

 وزارة شئون البلدیات والتخطیط العمراني
dr.ebrahim@agr.gov.bh 

17796719  
17691256 

17694673 
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 الفاكـــس الھـاتــف ـد اإللكترونــيالبری ـى الوظیفــيالمسمـ االســــــم رقم

 شوقي المناعي  22
  الھندسة الزراعیة ومصادر المیاه بالوكالة مدیر إدارة

 وزارة شئون البلدیات والتخطیط العمراني
salmannai@mun.gov.bh 17796797 17697276 

 ھیفاء المسقطي. د  23
  عمیدة كلیة العلوم

 جامعة البحرین
halmaskati@ sci uob.bh 17437556 17449962 

 عصام غانم.د  24
  أستـــاذ ودكتور
 جامعة البحرین

essamqnm@sci uob.bh 17437415 17449158 

 ھاشم السید. د  25
  أســتاذ مسـاعد
 جامعة البحرین

halsarea@ sci.uob.bh 17437417 17449158 

  جمیل عباس .د. أ  26
  أستاذ البیئة النباتیة 

  مدیر مكتب ضمان الجودة بكلیة العلوم
  جامعة البحرین

qaodirector@ sci.uob.bh 17437040  17 449196  

 حمود عبدهللا .د  27
  أستاذ مساعد 

 جامعة البحرین
hnaser@sci.uob.bh 17437424 17449158 

 قاھر مندیل. د  28
  أستاذ مشــارك
 جامعة البحرین

qmandeel@sci.uob.bh 
17437423  
17437557 

17449158 

 لیلى الھزیم. د  29
  أستاذ مساعد

 جامعة البحرین
hazzeem layla@hotmali.com 17437042 17449158 

  fowz51@batelco.com.bh 17769340  17741378  عضو مجلس الشورى  فوزیة الصالح. د  30

 ولید زباري .د   31
  نائب العمید لشئون الدراسات التقنیة

 جامعة الخلیج العربي
waleed@agu.edu.bh 17239601 

17239552  
17239553 
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 الفاكـــس الھـاتــف ـد اإللكترونــيالبری ـى الوظیفــيالمسمـ االســــــم رقم

 صباح الجنید. د  32
  مساعد برفیسور 

  برنامج الصحراء واالراضي القاحلة 
 جامعة الخلیج العربي

sabah@agu.edu.bh 17239609 17239522 

 حسینا بأأسماء . د  33
  مدیر برنامج الصحراء واألراضي القاحلة 

 جامعة الخلیج العربي
asma@agu.edu.bh 17239840 17239552 

 عبد العزیز عبد الكریم.د  34
  مدیر إدارة الثروة النباتیة بالوكالة

 ط العمرانيوزارة شئون البلدیات والتخطی
aabdulkarem@mun.gov.bh 17796688 17693386 

 حسین جواد اللیث .م  35
 رئیس قسم اإلنتاج النباتي

 وزارة شئون البلدیات والتخطیط العمراني
Hussain40@gmail.com 17796700 17693386 

 برندن كافاناق. د  36
  أستاذ مساعد في بیولوجیا االنسان

 دیین في البحرینالكلیة الملكیة للجراحین اإلیرلن
bkavanagh@rcsi-mub.com 17351450 

17330906  
17330806 

 mangrove@batelco.com.bh 17227100 17421413 جمعیة أصدقاء البیئةرئیسة  خولة المھندي  37

   alwidae@yahoo.com رئیس جمعیة البحرین للبیئة شبر الوداعي. د  38

 saeedmansoor20@hotmail.com 17438712 17449076 نائب رئیس جمعیة البحرین للبیئة سعید منصور  39

 ابراھیم عبد القادر.د   40
  )سابقاً ( القائم بأعمال الدراسات البیئیة والثروة السمكیة 

 )سابقاً (مركز البحرین للدراسات والبحوث 
eabdulqader@bcsr.gov.bh 17750849 17754822 

 malrumaidh@bcsr.gov.bh 17754082 17710678 جامعة البحرین محمد الرمیض. د  41

المقدم ركن طیار في سالح الجو الملكي البحرین قائد  عبدهللا الكعبي  42
 - savege1414@hotmail.com 17762760 السرب الثالث
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 المراجع الشفاھیة 2.3

 از المساحة والتسجیل العقارياإلدارة العامة للمساحة بجھ.  
 اإلدارة العامة لحمایة البیئة والحیاة الفطریة.  
 شئون الزراعة بوزارة شئون البلدیات والتخطیط العمراني.  
 اإلدارة العامة لحمایة الثروة البحریة.  
 األستاذ الدكتور جمیل عباس.  
 محمیة ومنتزه العرین.  
 إدارة العالقات العامة واإلعالم البیئي. 

 

  المواقــع اإللكترونیــة   .3
 خاللاإلستعانة بھا تم لكترونیة التي المواقع وقواعد البیانات اإل) II-2(یستعرض الجدول 

تدار من قبل بعض المؤسسات الحكومیة والمؤسسات البحثیة ، والتي إعداد التقریر الوطني الرابع
  .واألكادیمیة باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني

مواقع الكترونیة مختارة تتضمن بیانات ومعلومات تتعلق بالتنوع البیولوجي في مملكة   :)II-2(جدول 
  .البحرین

 العنـــوان اإللكترونــي المــوقع  رقم

 http://www.uob.edu.bh  جامعة البحرین 1

 http://www.agu.edu.bh  جامعة الخلیج العربي 2

مملكة (دائرة الشئون القانونیة  3
  )البحرین

http://www.legalaffairs.gov.bh/viewpdf.aspx?ID
=L0295 http://www.legalaffairs.gov.bh 

 وزارة شئون البلدیاتشئون البلدیات ب 4
  والتخطیط العمراني

http://websrv.municipality.gov.bh/mun/index_ar.
jsp 

شئون الزراعة بوزارة شئون البلدیات  5
  والتخطیط العمراني

http://websrv.municipality.gov.bh/agri/pages/Sta
tistics_ar.jsp 

 http://www.moic.gov.bh/MoIC/Ar/Main  ارة الصناعة والتجارةوز 6

مركز البحرین للدراسات والبحوث  7
) ً  http://www.bcsr.gov.bh/BCSR/Ar/default.aspx  )سابقا

 http://bahrainwildlife.com  جمعیة البحرین للتاریخ الطبیعي 8

 http://www.naturalbahrain.org  ء البیئةجمعیة أصدقا 9

 http://www.alreem.com/biodiversity/index.asp  الریم لالستشارات البیئیة 10

 www.hawar-islands.com  سجل طیور البحرین 11
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الجھود التي بذلتھا األول محور رئیسین، حیث یستعرض المحورین یتألف ھذا الملحق من 
محور ، بینما یوضح المملكة البحرین في سبیل بلوغ أھداف اإلستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات

  .امج العمل بشأن المناطق المحمیةنمجریات العمل في تنفیذ برالثاني 
  
  یجیـة العالمیـة لحفـظ النباتـاتأھـداف اإلسترات   .1

بلوغ أھداف االستراتیجیة لالجھود التي بذلتھا مملكة البحرین  )III-1(یستعرض الجدول 
م احفظ التنوع النباتي وتشجیع استخدامھ المستدفي سبیل النباتات التي تم تبنیھا  ظالعالمیة لحف

  . م الموارد الجنییة النباتیةوضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدا
  

  ستراتجیة العالمیة لحفظ النباتاتلتنفیذ االعلى المستوى الوطني  الجھود المبذولة  :)III-1(جدول 

 رزــدم المحـــالتق دافــھاأل

وضع قائمة عمل یسھل  :الھدف األول
الحصول علیھا بأنواع النباتات المعروفة، 

ت كخطوة نحو حفظ مجموعة كاملة لنباتا
 .العالم

  باإلستناد في مملكة البحرین  التي تنموالبریة تم إعداد قائمة بأنواع النباتات
والتي تم نشر  نیالمحلی ة التي یجریھا خبراء النباتاإلیكولوجیوحات المس على

العلمیة ات باإلضافة لبعض الدراس متخصصةكتب  5مخرجاتھا في أكثر من 
 .المنشورة

  نیلنبات المحلیا البریة بصورة دوریة من قبل خبراءیتم تحدیث قائمة النباتات .
جمیل عباس إلى  األستاذ الدكتورالوطني  خبیر النبات، یشیر فعلى سبیل المثال
نوع من النباتات البریة في البحرین من  307جنس و 198رصد ما یقارب 

 .نوع من النباتات الطبیة 81بینھا 

  في البحرین تات الزراعیةنباشئون الزراعة كتب خاصة بأنواع التصدر. 

تقییم أولي لحالة حفظ جمیع : الھدف الثاني
على المستویات  أنواع النباتات المعروفة

 .ةوالدولی ةواإلقلیمی ةالوطنی

  ًتحدید  الھادفة إلىاإلیكولوجیة مسوحات تم تنفیذ عدد من ال ،اكما ذكر سابق
 دراسةإال أن . جغرافيحالتھا وتوزیعھا الو في البحرین البریةأنواع النباتات 

القائم م الكمي یعلى التقییم النوعي ولیس على التقی إستندتنواع تلك األحالة 
 .الجماعةحجم على تقدیر 

  ستوطنة مالاألنواع المھددة باالنقراض والنباتیة األنواع رسمیة بال تتوافر قوائم
 .الغریبة الغازیةاألنواع و

مع وضع نماذج  :الھدف الثالث
لحفظ النباتات واستخدامھا ت بروتوكوال

المستدام، قائمة على أساس البحوث 
 .  والخبرة العملیة

  تم إصدار عدة تشریعات وطنیة لتعزیز الحفاظ على نخیل التمر وتشجیع
تحظر تلك القوانین اقتالع نخیل التمر أو اإلضرار بھا  إذ ،استخدامھ المستدام

عالوة على ذلك، یتم . الموبوءةیراد النخیل من المناطق ا إستكما تحظر أیضً 
تقدیم الدعم المالي والفني للمزراعین لحثھم على االھتمام بالنخلة وضمان 

 .)الفصل الثالثأنظر ( استدامة الخدمات التي تقدمھا

 ییجري خبراء النبات المحلی ً متخصصة إلستكشاف اإلمكانیات ا علمیة ن بحوث
 .البریةالنباتات الخصوص  بیة ألنواع النباتات في البحرین وعلى وجھالط

 على األقل من% 10حفظ  :الھدف الرابع
 ً  .ا فعاالً كل منطقة إیكولوجیة في العالم حفظ

  ازداد عدد المناطق المحمیة المعلنة بالبحرین خالل السنوات األخیرة وبلغت
، وھو ما یمثل حوالي 2كم 81.1التغطیة اإلجمالیة للمناطق المحمیة حوالي 

 .)الفصل الرابعأنظر ( حة اإلجمالیة للمملكةمن المسا% 0.98

  خالل تنفیذ التخطیط البیئي االستراتیجي الذي أجري ضمن مشروع إعداد تم
الغنیة بالتنوع  األرضیةتحدید المناطق مملكة لالمخطط العمراني الھیكلي ل من % 50تأمین حمایة  :الھدف الخامس
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 .النباتي وترشیحھا للحمایة . لنباتي في العالمأھم مناطق التنوع ا

على األقل % 30إدارة  :الھدف السادس
من أراضي اإلنتاج بطریقة تتوافق مع 

 .حفظ التنوع النباتي

 أصدرت عدد من التشریعات استراتیجیات وبإعداد شئون الزراعة  قامت
أنواع كما تنفذ عدد من المشاریع المستمرة لتعزیز الحفاظ على القانونیة 

فعلى سبیل المثال، . األصناف المحلیةوالتنوع الجیني في  ،النباتات الزراعیة
، كما یتم تشجیع المزارعین على استخدام تقنیة اا ومادیً المزارعین فنیً  یتم دعم
الحد من االستھالك غیر المستدام  بھدفي ري المحاصیل الزراعیة فالتقطیر 

في  مزروعةمساحة األراضي الكانت وتجدر اإلشارة إلى أنھ  .للمیاه الجوفیة
فقد بلغت مساحة  م2008عام في ، أما 2كم 38.07 م حوالي2003عام 

مساحة الأن با علمً  %10.8، أي بزیادة قدرھا 2كم 42.19 األراضي المزروعة
شئون ( 2كم 64 حوالي األراضي الصالحة للزراعة في البحرین تبلغاإلجمالیة 
 .)أنظر الفصل الثالث والفصل الرابع(، )2010الزراعة، 

 المزارعینوالذي یشجع " برنامج زراعة األعالف البدیلة" تنفذ شئون الزراعة 
ا للمیاه قل استھالكً االو ذات اإلنتاجیة العالیةمن األعالف أصناف  زراعة على

 .الشائع في مزارع البحرین في الوقت الراھن البرسیممقارنة ب

من األنواع % 60حفظ  :الھدف السابع
العالم في الموقع المھددة باالنقراض في 

 . الطبیعي

  ،في مملكة  باإلنقراض ةباألنواع المھدد رسمیةال تتواجد قائمة كما ذكر أعاله
مثل حظر اقتالع (النباتات البریة  للحفاظ علىالجھود المبذولة ، إال أن البحرین

ة األنواع ساھم في تعزیز حالت) النباتات البریة، وإعالن المناطق المحمیة
  .الوضع الطبیعي في – باالنقراضقد تكون مھددة  لتيوا –النادرة 

من % 60 بـ االحتفاظ :الھدف الثامن
أنواع النباتات المھددة في مجموعات یسھل 
الحصول علیھا خارج الموقع الطبیعي، 
ویفضل أن تكون في بلد المنشأ، وإدراج 

 .في برنامج اإلنعاش واالسترداد% 10

 رم األسودتم تنفیذ مشروع لزراعة نبات الق A. marina  في بعض المناطق
عالوة ). مثل خلیج توبلي ومحمیة دوحة عراد ورأس حیان(الساحلیة المختارة 

على ذلك، تم الشروع في إنشاء مشتل إلستنبات نبات القرم األسود خارج 
إعادة في برنامج الشتالت المستزرعة  تستخدمیؤمل أن والوضع الطبیعي 

  .المتضررةتأھیل المناطق الساحلیة 

 كما تم إنشاء حدیقة نباتیة ألنواع مختارة من النباتات البریة في محمیة العرین ،
 حدائق المدرسیةالفي المحلیة النباتات أنواع  زراعة لتشجیعإطالق حمالت تم 

 . )الفصل الرابعأنظر (

من التنوع % 70حفظ  :الھدف التاسع
الجیني للمحاصیل وأنواع النباتات الرئیسیة 

القیمة االجتماعیة واالقتصادیة،  ذات
والحفاظ على ما یرتبط من المعارف 

 .  األصلیة والمحلیة

  النباتات  د تم تبني عدة جھود للحفاظ على التنوع الجیني في، فقاسابقً كما ذكر
ألصناف المحلیة من نخیل لإنشاء مجمعات وراثیة الزراعیة، والتي تشمل 

توزیع بذور أنواع باإلضافة إلى  زراعیةشجار الفاكھة والمحاصیل الأالتمر و
رعین بالمجان، وتوظیف تقنیة استزراع األنسجة االمحاصیل المحلیة على المز

عالوة على . مة االقتصادیة العالیةیالنباتیة لإلكثار من أصناف النخیل ذات الق
تجري شئون الزراعة بحوث واختبارات مستمرة النتقاء سالالت ذلك، 

ً للظروف البیئیة في للبحرین المحاصیل األكثر   ).الفصل الرابعأنظر (تحمال

  المحلیة المرتبطة بالنخلة والنباتات  الثقافةتم تبني عدة جھود للحفاظ على
الطبیة، والتي من بینھا إنشاء مراكز دائمة للحرف الیدویة، ونشر المطبوعات 

نباتات الطبیة لالتي توثق الممارسات والمعتقدات التقلیدیة المرتبطة بالنخلة وا
 ).الفصل الرابعأنظر (

 100وضع خطط إدارة : الھدف العاشر
نوع على األقل من األنواع الغریبة 
الرئیسیة التي تھدد النباتات، ومجموعات 
النباتات، والموائل والنظم اإلیكولوجیة 

  الكونوكربسشجرة لحد من إنتشار لكلفت بوضع خطة تم تشكیل لجنة وطنیة 
C. erectus  ًا لألضرار اإلقتصادیة التي تسببت بھا ھذه الشجرة في نظر

 .)الفصل الرابعأنظر ( المناطق السكنیة

  وضعت شئون الزراعة خطة متكاملة لمكافحة سوسة النخیل الحمراء التي
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فقد تم . السنوات األخیرة في المناطق الزراعیة الشمالیة الغربیة خاللانتشرت  .المرتبطة بھا
كما یتم  ،لقانونیة لحظر استیراد النخیل من البلدان الموبوءةإصدار التشریعات ا

لبحرین مع إلى افحص الفسائل ومعاملتھا بالمبیدات قبل السماح باستیرادھا 
عالوة على ذلك، تقوم شئون الزراعة بتنفیذ . إخضاعھا آللیة الحجر الزراعي

لمصابة ار اجورش األشص ألشجار النخیل حللمزارع یتخللھا ف دوریةزیارات 
مقابلة المزارعین وتوزیع المطبوعات التوعویة كما یتم  بالمبیدات بالمجان

بأسعار للمزارعین توفیر المصائد الھرمونیة والمبیدت و ھذه الحشرةلمكافحة 
 .مدعومة

  مشروع حصر أنواع الحشرات والعناكب " 2008تنفذ شئون الزراعة منذ العام
الذي یتضمن نصب أنواع من المصائد و" والحلم العنكبوتي في مزارع النخیل

في والعناكب الحشرات أنواع الصقة لجمع لالھرمونیة والضوئیة والشبكیة وا
د االزراعیة ومن ثم تعریفھا وحفظھا وھو ما سیساھم بدوره في إعد المناطق

 .األنواع الدخیلة على البیئة البحرینیةقائمة جرد ب

ال تشكل التجارة ن أ :الھدف الحادي عشر
ا على أي نوع من النباتات لدولیة خطرً ا

 . البریة

  وضع  تشملإلدارة التجارة الدولیة في النباتات، والتي عدد من الجھود  تنفیذیتم
 الفصل الثالثأنظر (الستیراد وإنفاذ التفتیش الجمركي على آلیة اضوابط 

 .)الفصل الرابعو

  م التجارة في أنواع االتفاقیة الدولیة لتنظیمملكة البحرین في طور االنضمام
ومن المؤمل أن یتم ، )سایتس( النباتات والحیوانات الفطریة المھددة باالنقراض

لتجارة الدولیة في النباتات والحیوانات النادرة لتعزیز تدابیر اإلدارة البیئیة 
 ھذه اإلتفاقیة بصورة رسمیة في البحرین إقرار وتنفیذبعد باالنقراض والمھددة 

 .)الثالفصل الثأنظر (

من المنتجات % 30 :الھدف الثاني عشر
المستندة إلى النباتات مشتقة من الموارد 

 .التي تم إدارتھا بشكل مستدام

 یتم توفیرھا منتجات النخلة  أنق من للتحقمستمرة أنشطة یتم تنفیذ برامج و
عالوة على . أسالیب استخدام مستدامة ال تضر بالنخلة بصورة مباشرةباتباع 
التي تقدمھا  الخدمات استمراریة توافرتوفیر الدعم للمزارعین لتشجیع یتم ذلك، 
  .)الفصل الثالثأنظر ( النخلة

 حصولھا األدویة الشعبیة المعتمدة على النباتات البریة صناعة  مزاولة یتطلب
 – من جملة أمور أخرى –للتحقق  الرسمیةمن الجھات على ترخیص مسبق 

 .ت البریة النادرةعدم إضرارھا بأنواع النباتا من

وقف تدھور الموارد  :الھدف الثالث عشر
النباتیة وما یرتبط بھا من معارف 

ابتكارات وممارسات محلیة وأصلیة التي و
تساند استدامة سبل العیش واألمن الغذائي 

 . المحلي والعنایة الصحیة

  تحقیق األمن الغذائيبرامج تتعلق بالوطنیة الزراعیة اإلستراتیجیة تتضمن 
المحافظة على الموارد الطبیعیة واستخدام وع االستثمار الزراعي یوتشج

  .)الفصل الثانيأنظر ( الحدیثةالزراعیة التقنیات 

  باھتمام والممارسات التقلیدیة المرتبطة بھا أعاله، تحظى النخلة  ھو موضحكما
 .الفائقة التاریخیة والثقافیة واالقتصادیة تھاألھمیا خاص نظرً 

  برنامج توعوي سنوي لتشجیع المخیمین على عدم اإلضرار بالغطاء یتم تنفیذ
ویتضمن ھذا  ،الربیعالسنوي في فصل  موسم التخییم خاللالنباتي الصحراوي 

البرنامج توزیع المنشورات ووضع الالفتات اإلرشادیة باإلضافة إلى تنظیم 
 .المسابقات الختیار أفضل مخیم بیئي

  فعلى . الموارد النباتیة اھم في الحفاظ علىقانونیة تسأصدرت عدة تشریعات
إال بترخیص من  بريإقتالع أي نبات ، یحظر القانون البحریني سبیل المثال

 .الجھة المعنیة

لتشجیع حمالت وبصورة دوریة ة واألفراد تنظم المؤسسات الحكومیة واألھلی إدراج أھمیة التنوع  :الھدف الرابع عشر
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النباتي وضرورة حفظھ في برامج 
 .  االتصال والتثقیف وتوعیة الجمھور

قامت تحت رعایة جاللة الملك المفدى أفعلى سبیل المثال، . تشجیر في المملكةال
ً  الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والحیاة الفطریة وذلك بمناسبة  – إحتفاال

شتلة من  1800 بتوزیع حیث قامت – 2007في عام  یوم البیئة العالمي
فى كل محافظة من  )والتین ،اللوز، والنبق، والكنارك(شجار المحلیة أصناف األ

فى جمیع محافظات المملكة الخمس حیث بلغ مجموع الشتالت التى تم توزیعھا 
نظمت محافظة العاصمة في وفي ذات السیاق،  .شتلة 9000حوالى المحافظات 

عاصمة ال"شعار  والذي حمل" مشروع األمل للغطاء األخضر"م 2010العام 
 .شجرة في العاصمة 2931تضمن غرس قرابة و" الخضراء

  لمتعلقة ا )كالكتب والمطویات والمجالت(یتم نشر العدید من المطبوعات
زراعة النباتات " كتابم نشر تفعلى سبیل المثال، . بالنباتات الزراعیة والبریة

كما ، ینفي البحر وتوزیعھ بالمجان على المدارس" البریة في الحدائق المدرسیة
فسائل النخیل یتم التنسیق مع المدارس لتنظیم أنشطة تحث الطلبة على زراعة 

 .والنباتات البریة في الحدائق المدرسیة

  تحت رعایة صاحبة السمو الملكي األمیرة سبیكة بنت إبراھیم آل خلیفة قرینة
ض اللجنة العلیا المنظمة لمعر"تنظم جاللة الملك رئیس المجلس األعلى للمرأة 

ویحظى . "السنوي حدائقالمعرض "بصورة دوریة و" البحرین الدولي للحدائق
، بإقبال شدید من قبل الجمھور والمؤسسات الحكومیة والخاصةھذا المعرض 

نشر الوعي  ویركز  المعرض على .كما یستقطب السیاح من خارج البحرین
ماذج ، ویتضمن عرض ناألمن الغذائيلتعزیز ة التنوع النباتي أھمی حول

 یشملسالیب الزراعیة المبتكرة، كما األللنباتات المحلیة ونباتات الحدائق و
والبالغین، كاألطفال، (ا تنظیم مسابقات موجھة لفئات المجتمع المختلفة أیضً 

 ).والمؤسسات البحثیة، وأصحاب الحدائق المنزلیة

زیادة عدد : الھدف الخامس عشر
ق األشخاص المدربین العاملین في المراف

ا المالئمة المتعلقة بحفظ النباتات، وفقً 
لالحتیاجات الوطنیة، لتحقیق أھداف ھذه 

  .االستراتیجیة

  الوطنیة تتضمن اإلستراتیجیة الزراعیة الوطنیة برامج تتعلق ببناء القدرات
أنشطة التدریب كثیف والتي تتضمن مساعي لتالزراعة، العاملة في مجال 
إلى الدراسة في مراكز الخبرة ھذا المجال العاملین في وابتعاث الموظفین 

 .العالمیة

  لتخریج الطلبة في علوم برامج جامعة البحرین وجامعة الخلیج العربي تنظم
  ).لثالفصل الثاأنظر (األحیاء وإدارة األراضي القاحلة 

 لحثھم على االستمرار في  یتم توفیر الدعم المالي والفني المستمر للمزارعین
تنظم دورات تدریبیة وأنشطة توعویة لتعزیز قدرات  ، كماھذه المھنة

 .)لثالفصل الثاأنظر ( المزارعین المحلیین

  تطویر إلى ) جمعیة المھندسین الزراعیینمثل (تسعى الجمعیات األھلیة
الكتیبات والنشرات توفیر ، وذلك من خالل وتدریب العاملین في مجال الزراعة

 . للمزارعین موجھةوعقد ورش عمل تدریبیة التوعویة 

إنشاء أو تعزیز  :الھدف السادس عشر
الشبكات المتعلقة بأنشطة حفظ النباتات 
على المستویات الوطني واإلقلیمي 

  .والدولي
 

  یتم إشراك الجمعیات األھلیة والمجتمع المحلي في البرامج الموجھة لحمایة
 .)مثل حمالت التشجیر( النباتات

  بحمایة النباتات اإلقلیمیة ذات الصلة مع المنظمات مملكة البحرینتتعاون .
مجلس التعاون األمانة العامة لتتعاون مملكة البحرین مع فعلى سبیل المثال، 

في ) إسكادا(لدول الخلیج العربیة والمركز الدولي لدراسات المناطق الجافة 
حصر أنواع الحشرات والعناكب والحلم العنكبوتي في مزارع "تنفیذ مشروع  

 ".النخیل

 في على عدد من اإلتفاقیات متعددة األطراف التي تساھم ادقت البحرین ص
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  الملحــق الثالــث

 رزــدم المحـــالتق دافــھاأل

الفصل أنظر (لتعزیز الحفاظ على النباتات األخرى الدول  معتعزیز التعاون 
  ).الثالث

  

  برنامـج العمـل بشـأن المناطـق المحمیـة.   2
نامج برلوغ غایات بأدناه الجھود التي بذلتھا مملكة البحرین في سبیل ) III-2(الجدول  یوضح

 یستعرضكما  .من قبل اإلتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجيالمقر العمل بشأن المناطق المحمیة 
في مملكة البحرین والتدرج المعلنة لمحمیات الطبیعیة ل البیئیةعن السمات عامة نبذة  )lll-3(الجدول 

مواقع المحمیات  )III-1(ض شكل ستعریفي حین  التاریخي في الحمایة القانونیة التي تتمتع بھ
صور مختارة فھي تستعرض ) III-9( إلى ) III-2(الطبیعیة على خارطة البحرین، أما األشكال من 

  .لتلك المحمیات
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  الملحــق الثالــث

  نامج العمل بشأن المناطق المحمیةلتنفیذ برعلى المستوى الوطني الجھود المبذولة   ):III-2(جدول 

  اهــــواإلتج ةـلالحا  المحــرز مالتقــد  الغایـــات

إنشاء وتعزیز األنظمة  :1-1الغایة 
الوطنیة واإلقلیمیة من المناطق 
المحمیة تكون داخلة في شبكة عالمیة 
كإسھام في الغایات العالمیة المتفق 

  .علیھا

  إعالن ثالث مناطق ) م2010-2000(خالل السنوات العشر الماضیة تم
 :ا للتاليوفقً  محمیة وموقع ذو اعتبارات بیئیة خاصة، وذلك

  قرار "ا ألحكام جزیرة مشتان كمنطقة محمیة وفقً م تم إعالن 2002في عام
بشأن اعتبار  2002لسنة ) 1(الھیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة رقم 

 ."مشتان منطقة محمیة جزیرة

  قرار "ا ألحكام م تم إعالن دوحة عراد كمنطقة محمیة وفقً 2003في عام
) 4(رقم لحمایة الثروة البحریة و البیئة و الحیاة الفطریة  رئیس الھیئة العامة

 ."بشأن إعتبار منطقة دوحة عراد محمیة بحریة طبیعیة 2003 لسنة

  رئیس "قرار لا إعالن ھیر بولثامة كمنطقة بحریة وفقً تم  م2007في عام
لسنة ) 8(یة والبیئة والحیاة الفطریة رقم الھیئة العامة لحمایة الثروة البحر

 ."بشأن إعتبار منطقة ھیر بولثامة محمیة بحریة طبیعیة 2007

  بابكو(م تم إقرار موقع داخل حدود شركة النفط الوطنیة 2009في عام (
الستراحة وتغذیة  كموطنا ألھمیتھ كموقع ذو إعتبارات بیئیة خاصة نظرً 

لحد نحو اا لھذا اإلعالن فإن على شركة بابكو السعي ووفقً . الطیور المھاجرة
في ذلك  مضرة بالبیئات واألحیاء البحریةاألنشطة ذات اآلثار البیئة ال من

ا بالتعاون تسعى الھیئة العامة حالیً من جانب آخر، و. وخاصة الطیور الموقع
مع شئون البلدیات والزراعة إلى إستمالك الواجھة البحریة المقابلة لھذا 

 .مھا للمنطقة المحمیةلضا تمھیدً الموقع 

 وع یھدف إلى إعالن منطقة بحریة واسعة تقع شمال البحرین یتم تنفیذ مشر
أنظر ( ذات أھمیة تراثیة عالمیة وتشمل ثالث مھاد محار لؤلؤ كمنطقة محمیة

 ).الفصل الثالث

  ھناك مبادرة إلعالن بحیرة اللوزي كمنطقة محمیة واستثمارھا بصورة
  .)الفصل الرابعأنظر ( مستدامة ألغراض علمیة وتعلیمیة وترفیھیة

  أدرجت كل من محمیة جزر حوار ومحمیة خلیج توبلي
مواقع (قائمة األراضي الرطبة ذات األھمیة الدولیة "في 

اتفاقیة األراضي الرطبة ذات " المقرة من قبل ")رامسار
ة األھمیة الدولیة وخاصة بوصفھا مآلف للطیور المائی

ا ألھمیتھما العالمیة وذلك نظرً   "1971لعام ) مسارار(
 .)الفصل األولأنظر (ر الساحلیة المھاجرة والمقیمة للطیو

  تعتبر منظمة بردالیف انترناشنال)Birdlife 
International ( كل من جزر حوار وخلیج توبلي

ورأس الممطلة ومقابة كمناطق مھمة للطیور 
)Important Bird Area( ًا ألھمیتھا العالمیة ، نظر

  .)ألولالفصل اأنظر ( للطیور المقیمة والمھاجرة
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  الملحــق الثالــث

  اهــــواإلتج ةـلالحا  المحــرز مالتقــد  الغایـــات

إدماج المناطق المحمیة  : 2- 1الغایة 
في القطاعات من المناظر الطبیعیة 
ا األرضیة والبحریة األوسع نطاقً 

بحیث یتم حفظ الھیكلة اإلیكولوجیة 
  .ووظیفتھا

  من  عالٍ تحظى عناصر التنوع البیولوجي على جزر حوار بمستوى
رخبیل على والبحریة في األزالت البیئات األرضیة  حمایة، حیث ماال

جزر حوار والبحر اإلقلیمي ولذلك، یمكن القول أن . حالتھا الطبیعیة
ا تترابط خاللھ الشبكات الغذائیة في ا إیكولوجیً نظامً یشكالن المحیط بھا 

) مثل الحشائش البحریة والشعاب والمسطحات الطینیة(الموائل البحریة 
عشرات وتساھم . مع البیئة الصحراویة الحصویة السائدة على تلك الجزر

نقل الطاقة  فيمن الطیور الساحلیة التي تعشش على جزر حوار اآلالف 
من البیئات المدجزریة والمغمورة إلى بیئة الصحراء السائدة على تلك 

 .الجزر لتشكل شبكة غذائیة متكاملة

  منطقة المحمیة المقترحة في مھاد للتحدید التخوم الجغرافیة  خاللروعي
المنطقة في المنظر الطبیعي البحري تلك إدماج ) ھیراتال(محار اللؤلؤ 

إنشاء منطقة محایدة حول مھاد محار اللؤلؤ  روعيكما  ،للخلیج العربي
مع المذكورة لضمان تكامل وترابط البیئات البحریة في المنطقة المحمیة 

  .ما حولھا

  ًا لضیق الرقعة الجغرافیة لمملكة البحرین فإن معظم نظر
من نظام محدود تغطي جزء المعلنة ة المناطق المحمی

، ویستثنى من ذلك جزر ا وشموالً إیكولوجي أكثر اتساعً 
  .حوار

  ً مھاد سیر العمل في تنفیذ مشروع إعالن ا باالعتبار أخذ
كمنطقة محمیة، یعتقد أن اإلتجاه ) الھیرات(محار اللؤلؤ 
   .ھذه الغایة إیجابي تحقیقفي والسیناریو 

وتعزیز الشبكات إنشاء   : 3-1الغایة 
اإلقلیمیة والمناطق المحمیة العابرة 
للحدود والتعاون بین المناطق المحمیة 

  .المتجاورة عبر الحدود الوطنیة

  السنویة العاشرة حول حیوانات ورشة العمل "أطلقت الدول المشاركة في
مبادرة  2009والتي عقدت بإمارة الشارقة خالل فبرایر  "الجزیرة العربیة

منطقة الساحلیة الممتدة من دولة اإلمارات العربیة المتحدة إلعالن ال
مملكة البحرین والمملكة العربیة السعودیة كمنطقة وا بدولة قطر مرورً 

 حمایة بقر البحر والتي تھدف بصورة أساسیة إلىمحمیة عابرة للحدود، 
D. dugon . إمارة على الدول المشاركة مملكة البحرین وباقي  أثنتوقد

لرفع ھذه التوصیة إلى اجتماع وزراء البیئة لدول مجلس التعاون  الشارقة
 .من قبل قادة المنطقة اا لمناقشتھالخلیجي تمھیدً 

  شاركت مملكة البحرین مع باقي الدول األعضاء في المنظمة اإلقلیمیة
حول البروتوكول "في إعداد مسودة ) روبمي(لحمایة البیئة البحریة 

جي وإنشاء المناطق المحمیة في منطقة الحفاظ على التنوع البیولو
ومن . )الفصل الثالثأنظر ( اوالذي یؤمل أن یتم إقراره قریبً  ،"روبمي
بین ھذا البروتوكول في تعزیز التعاون والتنسیق إقرار أن یساھم  المؤمل

  بصورة عابرة للحدود معلنة ال توجد حتى اآلن محمیة
مع  مملكة البحرینتشترك في ملكیتھا وإدارتھا رسمیة 

 . الدول المجاورة

  على في تنفیذ ھذه الغایة إیجابي،  السیناریویعتقد بأن
أن إعالن منطقة محمیة عابرة للحدود بحجم  الرغم من

المنطقة المحمیة المقترحة لحمایة بقر البحر قد تتطلب 
   .بعض الوقت
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  اهــــواإلتج ةـلالحا  المحــرز مالتقــد  الغایـــات

   .البحریةإدارة المحمیات إنشاء ودول المنطقة في 

كبیر في تحسین    :4-1الغایة 
تخطیط وإدارة المناطق المحمیة، قائم 

  .على أساس المواقع

  أعد مركز البحرین للدراسات والبحوث دراسة مفصلة حددت خاللھا
وقد وظفت  ،المناطق المحمیة المقترحة في المیاه اإلقلیمیة لمملكة البحرین

خذ بعین اإلعتبار كما أعن بعد الل ھذه الدراسة تقنیة اإلستشعار خ
 ).الفصل الثالثأنظر (ییر البیئیة واإلقتصادیة المعا

 تخطیط تنفیذ لمملكة البحرین  العمرانيخالل إعداد المخطط الھیكلي  تم
المرشحة للحمایة  تحدید المناطق األرضیةساھم في بیئي إستراتیجي 

 ).الفصل الثالث(

  خطة إدارة بیئیة  بإعدادكلفت تشكیل لجنة وطنیة  2010في عام تم
 في مملكة البحرینلجمیع المیاه اإلقلیمیة الساحلیة والبحریة  لبیئةلمتكاملة 

 ).الفصل الثالثأنظر (

 تنفیذ مشروع طموح إلعالن منطقة واسعة تضم ثالث  تم الشروع في
وتم الشروع في إعداد خطة اإلدارة  ،مھاد محار لؤلؤ كمنطقة محمیة

  ).الفصل الثالثأنظر (البیئیة لتلك المنطقة 

 اختیار  على آلیةملحوظ طرأ تحسن إیجابي قد ھ یعتقد أن
حیث تم توظیف التقنیات الحدیثة المناطق المحمیة 

إبان كما تم إدراج البعد اإلقتصادي ) كاالستشعار عن بعد(
 .تحدید المناطق البحریة واألرضیة المرشحة للحمایة

 عدد من لم یتم حتى اآلن إعداد خطط إدارة بیئیة متكاملة ل
  .یة البحریة المعلنةلمناطق المحما

منع وتخفیف الوقع  : 5-1الغایة 
السلبي للتھدیدات الرئیسیة الواقعة 

  .على المناطق المحمیة

  على  الضوابطتم تحدید التخوم الجغرافیة لمحمیة جزر حوار وتم تشدید
عالوة على ذلك، بذلت . أنشطة الصید في البحر اإلقلیمي المحیط بھا

، كما تخضع ئي في محمیة خلیج توبليلوضع البیمساعي للنھوض با
 محمیة دوحة عراد إلى حراسة على مدار الساعة ورقابة بیئیة دوریة

 .)الفصل الثانيأنظر (

  تخضع جمیع المشاریع ذات اآلثار العكسیة المحتملة على عناصر التنوع
من أضرارھا البیئیة بھدف الحد البیولوجي إلى دراسة تقویم أثر بیئي 

  ).لثالثاالفصل أنظر (

 زالت جزر حوار وجزیرة مشتان تحظى بمستوى  ما
 .حمایة عالي

 على زال حرج  یعتقد أن الوضع البیئي في خلیج توبلي ما
 .أن اإلتجاه خالل السنوات األخیرة كان إیجابي الرغم من

  

النھوض باإلنصاف  :1-2الغایة 
  .وتقاسم المنافع

 تقلیدیة السماك بالطرق الیتم السماح للصیادین المحترفین والھواة بصید ا
 .في محیط محمیة جزر حوار) بواسطة السنارة(

  أنھ مع تنامي الوعي البیئي بأھمیة المناطق المحمیة یعتقد
ومع تزاید عدد المبادرات التي تدرج البعد  لدى الجمھور
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  اهــــواإلتج ةـلالحا  المحــرز مالتقــد  الغایـــات

 جمع الطحالب من محمیة خلیج توبلي، والتي یسمح للصیادین المحلیین ب
 بواسطة طرق الصید التقلیدیةالزعنفیة كطعم لصید األسماك یستخدمونھا 

 .)القرقور(

 اخل محمیة یسمح للصیادین المحلیین بتنظیم جوالت سیاحیة بالقارب د
 .  خلیج توبلي بما في ذلك مستنقع القرم برأس سند

  مھاد محار اللؤلؤ من المؤمل أن یترتب على إعالن المحمیة المقترحة في
. والصیادین المحلیین عوائد إقتصادیة إیجابیة على السكان )الھیرات(

أن السیاحة البیئیة التي یھدف المشروع إلى تنشیطھا داخل حیث یعتقد 
حدود المحمیة المقترحة ستخلق فرص توظیف ستعود بالنفع على  وخارج

 .االقتصاد الوطنيالسكان المحلیین و

  شید حول محمیة دوحة عراد ممشى ومرافق لتشجیع الجمھور على
أنظر الفصل ( في المحمیة واإلستمتاع بالمنظر الجماليریاضة المشي 

 . )الرابع

 تقطاب مزید من الزوار شیدت داخل محمیة ومنتزه العرین مرافق إلس
ن المنتزه بقصد الراحة ومشاھدة الحیوانات والنباتات التي ویقصد نالذی

  .یتم إكثارھا في المحمیة

، لنة والمقترحةاإلنساني في إدارة المناطق المحمیة المع
ھذه الغایة  تحقیقفي والسیناریو فإن الحالة واإلتجاه 

  .إیجابي

تعزیز وكفالة إشراك : 2-2الغایة 
المجتمعات األصلیة والمحلیة 

  .وأصحاب المصلحة المعنیین

  یساھم السكان المحلیون وممثلیھم في المجلس التشریعي والمجالس البلدیة
إإلدارة البیئیة في المناطق ز تدابیر عزیتفي اقتراح المناطق المحمیة و

 كما ھو الحال في محمیة دوحة عراد ومحمیة خلیج توبلي المحمیة المعلنة
  .)الفصل الثاني والفصل الرابعأنظر (

 ن في إدارة المناطق المحمیة یتعزز دور السكان المحلی
، ویعتقد خالل السنوات العشر األخیرة بصورة ملحوظة

لسیناریو في تحقیق ھذه الغایة أن الحالة واالتجاه وا
  .)أنظر الفصل الثاني والفصل الرابع( ایجابي

تقدیم سیاسة تمكینیة  :1-3الغایة 
وبیئة مؤسسیة واجتماعیھ اقتصادیة 

  .للمناطق المحمیة

 لتنوع البیولوجي یة المسئولة عن اإلدارة البیئیة لتم تعزیز الموارد البشر
 .)نيالفصل الثاأنظر ( والمناطق المحمیة

 خطة شاملة للنھوض بالوضع البیئي في محمیة خلیج توبلي  تم إطالق
ن عن السكان وشارك في التخطیط لھا وكذلك اإلشراف على تنفیذھا ممثل

  یعتقد أنھ ھناك تقدم إیجابي في تنفیذ ھذه الغایة، إال أن
تعزیز في بما یساھم اإلطار المؤسسي  لدعمھناك حاجة 

  .فاعلیة إدارة المناطق المحمیة
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  الملحــق الثالــث

  اهــــواإلتج ةـلالحا  المحــرز مالتقــد  الغایـــات

 .)الفصل الثاني والفصل الرابعأنظر ( المحلیین

  ة المحدث تعزز من الحمایة إدراج مواد في مسودة قانون البیئتم
  .فاعلیةضوابط إدارتھا بصورة أكثر  وتأطر، طق المحمیةالتشریعیة للمنا

بناء القدرات على   :2-3الغایة 
تخطیط وإنشاء وإدارة المناطق 

  .المحمیة

 من متعلقة بتحدید المناطق المحمیة المقترحة ات الوطنیة التم صقل القدری
وفي ھذا الصدد، فقد تم  .خالل اإلبتعاث للدراسة في بیوت الخبرة العالمیة

إعداد أطروحة دكتوراة حول المناطق المحمیة المعلنة  2003في عام 
 ).Al-Zayani, 2003( والمقترحة في البحرین

  في األنشطة التدریبیة  رك البحرینعمل وطنیة كما تشا ورشتنظیم یتم
  .المتعلقة بإدارة المناطق المحمیة والدولیةاالقلیمیة 

  تمتلك الحالة واإلتجاه في تنفیذ ھذه الغایة إیجابي حیث
البحرین قدرات وطنیة رائدة في مجال تحدید المناطق 

وعلى وجھ الخصوص تلك الواقعة في ( المحمیة المقترحة
ن ھناك حاجة لتعزیز القدرات ، إال أ)البیئة البحریة

  .الوطنیة المتعلقة بإدارة المناطق المحمیة المعلنة

وضع وتطبیق ونقل   :3-3الغایة 
  .تكنولوجیات مناسبة للمناطق المحمیة

  لتحدید ) مثل اإلستشعار عن بعد(كما ذكر أعاله، یتم تطبیق تقنیات حدیثة
 .یة المقترحةمالمناطق المح

  البیئة یم جودة یفي برامج الرصد الدوري لتقة حدیث تقنیاتیتم تطبیق
  .)مثل محمیة خلیج توبلي( البحریة في المناطق البحریة المعلنة

  ان االتجاه في تنفیذ ھذه الغایة إیجابي، إال على الرغم من
ھناك حاجة لنقل مزید من التكنولوجیا لتعزیز إدارة أن 

  .المناطق المحمیة

المالیة كفالة االستدامة   :4-3الغایة 
للمناطق المحمیة والنظم الوطنیة 

  .واإلقلیمیة للمناطق المحمیة

  العرین، وتوجھ ھذه  منتزهعلى دخول الزوار إلى تفرض رسوم رمزیة
 .المنتزه لدعم برامج تطویراإلیرادات 

  تأجیرھا على القطاع الخاص وتم تشیید مرافق في محمیة دوحة عراد
 .ستخدم في إدارة المنطقة المحمیةتوفیر الموارد المالیة التي تبھدف 

  أن یتم فرض رسوم على ممارسة أنشطة الغوص في المنطقة  المخططمن
تلك عوائد تستخدم سو )الھیرات(مھاد محار اللؤلؤ المحمیة المقترحة في 

  .في تغطیة تكالیف ادارة المحمیة الرسوم

 تعتمد على  المعلنةالمناطق المحمیة معظم زالت  ما
محمیة  اكومیة لتغطیة تكلفة إدارتھا فیما عدلحالمیزانیة ا

بدءً من العام  امالیً  دوحة عراد التي یرجح أن تكتفي
اإلعتماد على رسوم تأجیر المرافق من خالل  2010

 .السیاحیة

  م، یعتقد 2010افتتاح محمیة دوحة عراد خالل العام مع
 .أن الحالة واإلتجاه في تنفیذ ھذه الغایة إیجابي

  

والمقاالت  كالمطویات والملصقات(طباعة ونشر عدد من المطبوعات تم  تعزیز االتصال والتثقیف  :5-3الغایة 
وسائل اإلعالم  وظفت، كما في البحرین عن المناطق المحمیة) العلمیة

  ا لدور المناطق إدراكً أصبح الرأي العام في البحرین أكثر
لحفاظ على لالمحمیة وأھمیة اإلدارة البیئیة الفاعلة فیھا 
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  اهــــواإلتج ةـلالحا  المحــرز مالتقــد  الغایـــات

المرئیة والمسموعة لتعزیز وعي الرأي العام بالدور المھم للمناطق   .وتوعیة الجمھور
 .البیولوجي التنوععلى المحمیة في الحفاظ 

  زیارات تم إدراج مفھوم المناطق المحمیة في المناھج الوطنیة، كما تنظم
منتظمة إلى المناطق المحمیة إلطالع الطالب على التنوع  میدانیة

 .البیولوجي فیھا

  المواطنین ساھم تشیید الممشى في دوحة عراد في جذب عدد كبیر من
للدور البیئي البارز للمناطق للترویج استثمر ھذا التجمع وقد  .والمقیمین

وتوزیع واألنشطة نظیم عدد من الفعالیات المحمیة، وذلك من خالل ت
   .المحمیةتلك في مرافق المنشورات 

أن الحالة واإلتجاه في تنفیذ ھذه ویعتقد  ،التنوع البیولوجي
  .الغایة إیجابیة

وضع وإقرار المقاییس  :1-4الغایة 
الدنیا وأفضل الممارسات للنظم 

  .الوطنیة واإلقلیمیة للمناطق المحمیة

  إعداد  خاللتم إدخال البعد اإلقتصادي باإلضافة إلى البعد اإلیكولوجي
بتحدید المناطق  دراسة مركز البحرین للدراسات والبحوث المتعلقة

  .)الفصل الثالثأنظر ( المحمیة البحریة في المیاه اإلقلیمیة

  خطوط استرشادیة مقرة بصورة رسمیة تحدد  تتوافرال
  .مقاییس اختیار وإنشاء وإدارة المناطق المحمیة

تقییم كفاءة إدارة   :2- 4الغایة 
  .المناطق المحمیة وتحسینھا

  لمناطق المحمیة ضمن دارة اإلكفاءة البرامج المخصصة یتم مراجعة
  .الخطة السنویة المقرة للھیئة العامة

 تقییم ال تتوافر خطوط استرشادیة مقرة بصورة رسمیة ل
  .كفاءة إدارة المناطق المحمیة

تقییم ورصد الحالة  : 3-4الغایة 
  .واالتجاھات في المناطق المحمیة

 رصد ما یتم نفذت مسوحات إیكولوجیة للموائل البحریة في جزر حوار، ك
 عالوة على. الجزرتلك مستعمرات الطیور الساحلیة التي تتكاثر على 

ذلك، یتم تقییم جودة البیئة البحریة في خلیج توبلي ضمن برنامج رصد 
 .)الفصل الثانيأنظر ( دوري فصلي

  للتعرف على حجم جماعات بقر  2006تم إجراء مسح شامل في عام
في المیاه اإلقلیمیة وتوزیعھا ین البحریة البحر والدالفین والسالحف والثعاب

أنظر ( وباقي المیاه اإلقلیمیة وقد غطى المسح المناطق المحمیةللمملكة 
  .)الفصل األول

  تنفیذ ھذه الغالیةفي اإلتجاه أن الحالة وعلى الرغم من 
المناطق ، إال أن برامج الرصد ال تشمل جمیع إیجابي

  .متقطععلى نحو  أن بعضھا ینفذالمعلنة، كما  المحمیة

كفالة إسھام المعارف  :4-4الغایة 
العلمیة في إنشاء وفاعلیة المناطق 

  تحدید المناطق المحمیة على المعارف العلمیة المحصلة  أثناءتم اإلعتماد
من خالل المسوحات اإلیكولوجیة ونظم المعلومات الجغرافیة المدعومة 

  یعتقد أن حالة واتجاه وسیناریو تحقیق ھذه الغایة فیما
یتعلق بتحدید المناطق المحمیة المقترحة إیجابي، إال أن 
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  اهــــواإلتج ةـلالحا  المحــرز مالتقــد  الغایـــات

 .)الفصل الثالثأنظر ( عار عن بعدبتقنیة اإلستش  .المحمیة ونظم المناطق المحمیة

  حالة تنفذ جامعة البحرین بحوث ودراسات علمیة تسلط الضوء على
ر حوار وخلیج توبلي مثل جز(التنوع البیولوجي في المناطق المحمیة 

تستخدم لتقییم فاعلیة اإلدارة البیئیة  من الممكن أن، والتي )ودوحة عراد
 .في تلك المناطق

  بحوث علمیة تستند على السیناریوھات لعربي اتجري جامعة الخلیج
ظاھرة الرتفاع سطح البحر المترافق مع  المحتملةالمستقبلیة لتوقع اآلثار 

 .)وخاصة جزر حوار وخلیج توبلي( تغیر المناخ على المناطق المحمیة

 تضمن اإلطار العام لمسودة خطة اإلدارة البیئیة المؤملة للمنطقة المحمیة ی
  .محور خاص بالبحث العلمي )الھیرات(د محار اللؤلؤ مھاالمقترحة في 

المعلنة إسھام المعارف العلمیة في إدارة المناطق المحمیة 
  . مازال محدود
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  الملحــق الثالــث

  المعلنة في مملكة البحرین للمناطق المحمیةالحمایة القانونیة لعامة والتدرج التاریخي في السمات البیئیة ا  ):III-3(جـدول 
 

 الوصف العـام المحمیـة م
  المساحـة
  التقریبیة

 )2كم(

 الحمایـة القانونیـة

 القـرار اإلداري أو التشریـع القانونـي السنـة

  محمیة العرین 1
 )lll-2 شكل(
 )lll -3شكل (و

الجزء األول منطقة یضم . ویة تم تقسیمھا إلى جزئینمنطقة صحرا
للحفاظ أنواع الحیوانات والنباتات الممثلة لبیئة  مخصصةمسورة 

أما ). مثل غزال الریم والضب ونبات المرخ(البحرین الصحراویة 
الجزء الثاني فیضم مركز لإلكثار في األسر یعنى بالحفاظ على أنواع 

مثل الطیور (ن وشبھ الجزیرة العربیة األحیاء الممثلة لبیئة البحری
النادرة، والغزالن، والمھا، والضفدع وسالحف المیاه العذبة، 

ا منتزه مفتوح یسمح فیھ ) والنباتات البریة كما یضم الجزء الثاني أیضً
بالزیارات الجماعیة والفردیة على أن تكون في صحبة مرشدین 

 .مؤھلین

 محمیة ومنتزه العرین  ایة فيالبدء في تنفیذ أنشطة الحم م1976 5.4

بضم محمیة العرین إلى الھیئة  2000لسنة ) 28(مرسوم رقم  2000
 الفطریة الوطنیة لحمایة الحیاة

  محمیة جزر حوار 2
) lll-4شكل (
 )lll -5شكل (و

تضم تنوع ملحوظ في الموائل  الصحراویةأرخبیل من الجزر 
والشواطئ الرملیة  المدجزریة والبحریة، مثل المسطحات الطینیة

تتصف مستعمرات . والصخریة والسبخات والمستنقعات الملحیة
تكاثر الطیور البحریة على جزر حوار بأھمیة اقلیمیة وعالمیة بارزة، 
كما توفر مھاد الحشائش البحریة المحیطة بھا بیئة تغذیة مھمة لبقر 

اك واألسم للربیانالبحر والسالحف البحریة باإلضافة لكونھا مرعى 
 .الزعنفیة

بشأن اعتبار جزر حوار  1996لسنة ) 16(قرار مجلس الوزراء رقم  1996 *51.4
ا ألحكام المرسوم یط والبحر االقلیمي المح ً بھا منطقة محمیة وفق

 الفطریة بشأن حمایة الحیاة 1995لسنة ) 2(بقانون رقم 

بشأن  1996لسنة ) 6(قرار وزیر اإلسكان والبلدیات والبیئة رقم  1996
لحمایة الحیاة الفطریة الخاصة بجزر حوار  توصیات اللجنة الوطنیة

 والبحر اإلقلیمي المحیط بھا

باالنضمام إلى اتفاقیة األراضي الرطبة  1997لسنة ) 3(مرسوم رقم  1997
) رامسار(وخاصة بوصفھا مآلف للطیور المائیة  ذات األھمیة الدولیة

  1971لعام 
تسجیل المحمیة ضمن قائمة االراضي الرطبة ر ى ھذا القراترتب عل(

 ).ذات األھمیة الدولیة

قرار رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة  2005
بشأن تنظیم الصید في جزر حوار  2005لسنة ) 13(الفطریة رقم 
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 الوصف العـام المحمیـة م
  المساحـة
  التقریبیة

 )2كم(

 الحمایـة القانونیـة

 القـرار اإلداري أو التشریـع القانونـي السنـة

 والبحر االقلیمي المحیط بھا

یة الثروة البحریة والبیئة والحیاة قرار رئیس الھیئة العامة لحما 2010
بشأن تعدیل بعض أحكام القرار رقم  2010لسنة  )4(الفطریة رقم 

حوار والبحر اإلقلیمي  بشأن تنظیم الصید في جزر 2005لسنة ) 13(
 المحیط بھا

محمیة جزیرة  3
  مشتان

 )lll-6شكل (
 )III-7شكل (و

. الشعاب منوعدد جزیرة رملیة محاطة بمھاد حشائش بحریة واسعة 
 .O مثل السرطان الشبح(ا نادرة من القشریات تضم الجزیرة أنواعً 

saratan ( كما توفر مھاد الحشائش البحریة المحیطة بھا بیئة تغذیة
 للربیانمھمة لبقر البحر والسالحف البحریة باإلضافة لكونھا مرعى 

 .واألسماك الزعنفیة

بشأن  2002لسنة ) 1(اة الفطریة رقم قرار الھیئة الوطنیة لحمایة الحی م2002 *2.5
 مشتان منطقة محمیة اعتبار جزیرة

محمیة دوحة عراد  4
  البحریة

 )lll-8شكل (
 )III-9شكل (و

منطقة مدجزریة شبھ محصورة تسودھا المسطحات الطینیة كما تم 
توفر المحمیة مالذ آمن . استزراع شجیرات القرم في مواقع مختارة

حیاء البحریة األخرى كما تعتبر موطن لصغار األسماك ویرقات األ
 .مھم إلستراحة وتغذیة الطیور الساحلیة المقیمة والمھاجرة

قرار رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة  2003 0.5
بشأن اعتبار منطقة دوحة عراد  م2003 لسنة) 4(رقم  الفطریة

 .محمیة بحریة طبیعیة

  محمیة خلیج توبلي 5
) lll -10شكل (
 )lll -11شكل (و

خلیج شبھ محصور یمتاز بھدوء التیارات البحریة وانخفاض قیم 
یضم الخلیج تنوع ملحوظ في الموائل الساحلیة . ملوحة المیاه

والبحریة مثل المسطحات الطینیة والشواطئ الصخریة ومھاد 
الحشائش والطحالب البحریة، كما یضم أكبر مستنقع لنبات القرم 

وباإلضافة لكونھ بیئة حضانة . في البحرین A. marinaد األسو
والعدید من األحیاء البحریة، یستقطب  الروبیانلصغار األسماك و

أعداد كبیرة من الطیور الساحلیة المقیمة والمھاجرة التي الخلیج 
ا تقصده بھدف التغذیة واالستراحة كما تتكاثر بعض الطیور  في أیضً

 .محیطھ

 منطقة القرم برأس سند من قبل لجنة حمایة البیئة استمالك 1988 13.5

بشأن اعتماد توصیات اللجنة ) 1341(قرار مجلس الوزراء رقم  1995
 .الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة بالمحافظة على خلیج توبلي

  م1995
 

بشأن منع  1995لسنة ) 1(قرار رئیس الھیئة البلدیة المركزیة رقم 
  خلیج توبلي في الدفان والتعمیر

أبریل  16الصادر بتاریخ  شارة إلى قرار مجلس الوزراءتضمن إ(
 )خلیج توبلي كمنطقة محمیةباعتبار 

باالنضمام إلى اتفاقیة األراضي الرطبة  1997لسنة ) 3(مرسوم رقم  1997
) رامسار(وخاصة بوصفھا مآلف للطیور المائیة  ذات األھمیة الدولیة
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 الوصف العـام المحمیـة م
  المساحـة
  التقریبیة

 )2كم(

 الحمایـة القانونیـة

 القـرار اإلداري أو التشریـع القانونـي السنـة

  1971لعام 
تسجیل المحمیة ضمن قائمة االراضي الرطبة ى ھذا القرار ترتب عل(

 )ذات األھمیة الدولیة

باعتبار خلیج توبلي منطقة محمیة  2006لسنة ) 53(قانون رقم  م2006 
 طبیعیة

ھیر  محمیة  6
  بولثامة

 )lll -12شكل (
 )III-13شكل (و

میة في المیاه اإلقلی المتواجدةتضم المحمیة أفضل الشعاب المرجانیة 
بتنوعھا الملفت في المرجان والطحالب  لمملكة البحرین وتمتاز

 مھاد محارواالسفنجیات وشقائق النعمان، كما تحیط بتلك الشعاب 
 .)الھیرات( اللؤلؤ

قرار رئیس الھیئة العامة لحمایة الثروة البحریة والبیئة والحیاة  2007 7.8
بولثامة محمیة  بشأن إعتبار منطقة ھیر 2007لسنة  )8(الفطریة رقم 
 بحریة طبیعیة

 المحمیة المعلنة بصورة دقیقةنظرًا لعدم تحدید تخوم في المساحة المقدرة المیاه االقلیمیة المحیطة بالجزر  تحتسبلم الدنیا للمنطقة المحمیة المعلنة حیث المساحة  تمثل هذه التقدیرات.  
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  طة مملكة البحرینیوضح مواقع المحمیات الطبیعیة على خار ):III-1(شكل 
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لمحمیة العرین، وفي اإلطار موقع ) Google earth(صورة فضائیة مأخوذة من  ):III-2(شكل 
 محمیة العرین في خارطة البحرین

 من الداخل محمیة ومتنزه العرین ):lll-3(شكل 
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في اإلطار لمحمیة جزر حوار، و) Google earth(صورة فضائیة مأخوذة من  ):III-4(شكل 
 موقع محمیة جزر حوار في خارطة البحرین

 

 

 

  

  

  

  

  

  بعض الجزر الصخریة في محمیة جزر حوار ):lll-5(شكل 
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لمحمیة جزیرة مشتان، وفي اإلطار ) Google earth(صورة فضائیة مأخوذة من  ):III-6(شكل 
 موقع محمیة جزیرة مشتان في خارطة البحرین

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  اإلدارة العامة لحمایة البیئة والحیاة الفطریة – صورة فضائیة لمحمیة جزیرة مشتان  ):lll-7(شكل 
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لمحمیة دوحة عراد، وفي اإلطار ) Google earth(صورة فضائیة مأخوذة من  ):III-8(شكل 
  موقع محمیة دوحة عراد في خارطة البحرین

 

  

 

  

  

  

  

  

  لمحمیة ومنتزه دوحة عراد) Google earth(صورة فضائیة مأخوذة من  ):lll-9(شكل 
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لمحمیة خلیج توبلي، وفي اإلطار ) Google earth(صورة فضائیة مأخوذة من  ):III-10(شكل 
 موقع محمیة خلیج توبلي في خارطة البحرین

 

 

  

  

  

  

  

  

  مستعمرة نبات القرم في محمیة خلیج توبلي ):lll-11(شكل 
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لمحمیة ھیر بولثامة، وفي اإلطار ) Google earth(صورة فضائیة مأخوذة من  ):III-12(شكل 
 موقع محمیة ھیر بولثامة في خارطة البحرین

 

 

  

  

  

  

  

  

  )اإلدارة العامة لحمایة الثروة البحریة: تصویر السید ھاني البدر، المصدر(محمیة ھیر بولثامة  ):lll-13(شكل 
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