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 مقدمة
 

اإلماراا  الربيةاة الحدةابش ي ااص وارل ودوس ملتاا الدراروع ي ااص تاري     تةابفر   ار ر   ا              تواجه دولة 
تو ةب الحةره   لذا كرع اليب لالمراا  أع تزفب من اتدحردهر تتى تةتةة مةره ال ةب كحصبا ائةس  لدو ةب مةره 

 .س ة إلى اإلمراا ال بب.  تقب أ  ةت قضةة تو ةب الحةره ت اص أهحةة ك بى تفوق أهحةة النفط يرلن
 

كحاار اع اإلمااراا  تدلااه إلااى اصااد باي مصااردا الةرقااة الحدلاابدش وال بفتااة لتد فةاال ماان ا  اارا ال ة ةااة الساات ةة    
الحصرح ة لرحتةة الدةتةة وإندرج الحةره  وذلك لدةقةق الدوازع يةن مدةت ر  األمن الحرئ  واألمن الغاذائ  مان   

 باي الحةره من واالس ترحاةأ أنحارل الابظ ونلاأ الزااتاة الةبف اة        والس اندهرج صةرصة زااتةة تقدصب    اصد
كرلزااتة الرضوفة والزااتة الحرئةة وت لةع زااتة األ نرف الحقرومة لتحتوحة واللفرف  كحر تقوي البولاة  
يرلدوصع    م رافع إن رء السبود والةصارد الحارئ  لدرزفاز م ازوع الحةاره اللو ةاة  ودااصاة تقةاةأ مصاردا          

اللو ةة وتةوفب م رافع اصد باي تقنةة الدغذفة الصنرتةة واالصادبجر  لحةاره ال ةاب الحةاالش  لد زفنهار      الحةره 
 .   وزانر  الحةره اللو ةة الحنرص ة كح زوع اصدباتةل  إلتردش اصد بامهر    حرال  الةواائ

 

البشةبش ف را  يششاراا  إفلريةاة    اع األولوفة االصد نرئةة الد  فةلى يهر متل األمن الحرئ  تتى أجنبش القةردش 
يرتلره الحسدق ص يرع هذه األولوفة ال تقدصب  قط تتى االهدحري ا ةاع الحسادوى وي ااص مدوا اص وت صاة       
الحةزانةر  من أجص مررللة تباتةر  الوضع الحرئ  الباهن    البولاة ياص تبكاز أفضار وي ااص أصرصا  تتاى        

د ةةط الرتح  ووضع االصدباتةلةر  والةتوس الحباوصة الد  كةفةة مواجهة هذا الدةبظ مسدق ال  من والس ال
تضحن تفردظ صت ةر  الوضع الحرئ  الباهن وتباتةرته الست ةة تتى األجةرس الحق تة ويرل اص الذظ فحاان مراه   

 . القوس يأع مررللة متل الحةره    دولة اإلمراا  فنباج ضحن القضرفر الةةوفة ال ر ة يرلدنحةة الحسدبامة
 

 م األمن المائىمفهو
 

فسدنب مفهوي األمن الحرئ  كحفهوي مةتق تت  أصرس جوهبظ هو الافرفة والضحرع ت ب الزمرع والحارع. أظ 
أنه فرن  تت ةة االحدةرجر  الحرئةة الح دتفة كحر  ونوتر  مع ضحرع إصدحباا هاذه الافرفاة دوع تاأ ةب مان واالس      

دوا  وأصرلةب هاذا االصاد باي  تاالوش تتا  تنحةاة ماوااد       ححرفة وحسن إاصد باي الحدرح من مةره , وتةوفب أ
الحةره الةرلةة  أ فأت  يرب ذلك ال ةا  تان ماوااد جبفابش صاواء كرنات تقتةبفاة أو يةاب تقتةبفاة. وهاذا الحفهاوي            

 .فبيط يةن األمن الحرئ  ويةن نباش الحةره
 

  طبيعة وحجم المشكلة
 

 :ندرة المياه والضغوط الناجمة عن ذلك
 

اع اإلصد باي ال ارئع لحصاةت" ا الناباش ا هاو الوضاع الاذظ تااوع تنابه الحةاره يةاب كر ةاة لدت ا  الحدةت ار               
اإلتدةردفة. ولان هذا الدربفل الحنةق  قتحر ُفسد بي من ق ص  نر  القباا وواضر  ال ةط  حة  أع هنار   

ال روب الد  تسادهتك كحةار  ك ةابش    داجر  لتنباش: مةتقة  مهبدش لتةةرش  موصحةة  مؤقده  دوافة ... إلخ. و
 من الحةره ي اص إتدةردظ قب تدربض لنباش مؤقده أك ب محر هو الةرس    الحلدحرر  الحردردش تتى إصد باي 
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كحةر  أقص يا ةاب مان الحةاره. وتاردش مار تةابر الناباش يسا ب نزاتار  إجدحرتةاة إقدصاردفة ذا  تالقاة قتةتاة              
  .يرلةرجر  األصرصةة

 

حر  م ص نباش الحةره  نق  الحةره وضغوطر  نق  الحةره تسد بي ك ابائص لانفا الحرناى  ولانهار     اع إ ةال
 : رتةر تةحص مررن  مةبدش كحر فت 

 
 :نقص المياه .1

 

الحلرتة أو النق  الحةتق  أو الحربال  الحدبنةة لحوااد الحةره إلى حبود دنةر تدلروز اإلحدةرجر  األصرصاةة.  
الدب قر  السانوفة الحدلابدش ايارلحدب الحارابل لااص نساحة مان الساارع  أو الرالقاة          وفحان قةرس ذلك من والس 

الد ردلةة مقرانة يربد األ باد الذفن فردحابوع تتاى كاص وحابش مان الحارء ام ارس مالفاةن األ اباد لااص كةتاو مداب             
 .ماربل

 
 :ندرة المياه .2

 

ب أو األصررا   زفردش    الةتب تحر هاو  تبي توازع يةن الربض والةتب ت رر  لدبايةب النحط اإلجدحرت  السرئ
مدو ب من تبض  مربس إصدهال  ترل  مقرانة يرلربض الحدو ب ور ة إع كرنت إحدحرال  الربض الحد ق  

  . ر ة أو ماتفة الدةقةق
 

 :الضغوطات الناجمة عن المياه .3
 

الحنر سة تتى الحرء  ه  األتباض النرجحة تن نباش أو نق  الحةره م رس تصرتب ال الف يةن الحسد بمةن و
   وإوفرقر  الةصرد الزاات  وتبي تو ب األمن الغذائى

 

 : ندرة المياه واألمن الغذائي
 

نباش الحةره أفر  كرنت أيرردهار أو أ اولهر  ها  تلراص الحلدحرار  ت ارب يأنهار يةاب حصاةنة ويرلدارل  صدسارى            
لابظ الحلدحرار  إمارنةاة حصاوس      لت ة  تن أمن مرئ  أ ضص. وجوهب األمن الحرئ  هاو أع فلاب أع فااوع   

 .تتى مةره كر ةة أو فلب أع فاوع لبفهر الوصرئص لتةب من الضبا الذظ فدبتب تن نق  الحةره
 

االنا رف الحرئ  هو الوجه ا وب لألمن الحرئ  وله ملرهب تبفبش   رتى أصرس أيسط مربالته فحان لتلفارف  
رال  و ارش ال اروب مان جاباء الرةار نارداش لةسان        أع فهبد أاواح النرس وص ص تة هأ. ويرلبيأ من أع حا 

الةظ إال أع هنر  حرال  مداباش مان الحلرتار  الدا  فدبتاب تنهار  قاباع صا ص الراةر لت اروب م اص ماو             
مرشةدهأ ومةر ةتهأ الزااتةة وماوااد محدتاارتهأ الررماة الدا  فردحابوع تتةهار. و ا  إحابى الحباحاص تازوس           

م ااص الزااتااة الداا  تردحااب تتااى الاابظ وطرقااة الاهبياارء والصاانرتة       قةرتاار  إقدصااردفة تردحااب تتااى الحةااره   
والسةرحة. وهنر  أفضر تبي األمن الذظ تدربض لاه ال ة اة يسا ب نقا  الحةاره م ارس  قاباع أو ناباش الراردا           
اللحةتة ومو  الةةرش ال بفة. وأوةبا  شع  قباع األمن الحرئ  قب فاوع ماتفار  ويةاب مابف" لتحساد بمةن الاذفن      

 .وا مسدوفرتهأ الحرة ةة واألدوا  الحنزلةة وال ة ة الررمتة تتى أصرس إصد باي كحةر  و ةبش من الحةرهأقرم
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لهذه األص رب تاوع الةاومر  مهدحه يدةسةن األمن الحرئ  تتى الحسدوى الوطن . ويرض البوا ع وجواناب  
 ن . القباا تاوع م ريهة لدتك الحةةةة يرألمن الغذائ  تتى الحسدوى الوط

 

 :سبل تعزيز األمن المائي
 

 هناك عدة سبل لتعزيز االمن المائى :
 

     الةصااوس تتااى مااوااد الحةااره مدلاابدش ماان وااالس إصااد حراا   اا  تةوفااص ملااراظ األنهاارا أو يشقرمااة
وفحااان أع تاااوع اإلصااد حراا   اا  تحتةاار  أك ااب  رتتةااة   .الساابود أو ياابامخ لضااخ الحةااره األاضااةة 

لتةصوس تتى الحةره أو مربا  لتبظ أو تبوفب الحةره أو إتاردش اإلصاد باي  و ا  هاذه الةارال  تااوع       
 .تاتفة األمن ذا  جرنب إقدصردظ

 

     تحةاره  إقنر  أو إج را الحواطنةةن  ى البولة تتى أع فغةبوا صتوكهأ تلاره الحةاره وطبفقاة إصاد بامهأ ل
م رس وضع تبادا  لقةرس اإلصدهالكر  أو حلب إصد باي الحةره لتةابائق  واألمان  ا  هاذه الةارال       

 .تاوع تاتفده إجدحرتةة وصةرصةة
 

          ال ة  تن إمارنةة حصوس تتى الحةره تتاى الحسادوى الابول  وذلاك تان طبفاق اإلصادةباد أو زفاردش
وع تةسةن إمارنةاة الةصاوس تتاى الحةاره تتاى      حصة ال تب من الحةره الح دبكة  و   هذه الةرال  فا

 .الحسدوى البول  مقريص شباء تاتفده إقدصردفة وصةرصةة أو ديتومرصةة
 

    إزدفرد األمن الحرئ  تردش مر فةسن إمارنةة األمن الغذائ   ولان الراا لةا  ةةةر:  زفاردش األمان
وابى الدا  ال تساد بي    الغذائ  من والس الدوصع    منارطق الابظ صاوف ف فاض أمان القةرتار  األ      

الحةره يص وفضرتل الضاغوطر  النرجحاة تان الحةاره  إال اذا  ارحب ذلاك تةساةن تو اةص الحةاره أو          
 .الدةسةن    إدااتهر

 

  مان إجحارل  األااضا  القريتاة لتزااتاة       71% من الةرري    الرارلأ فاأت  مان     03و 03مر يةن %
شع وحا القةحة اإلجحرلةاة لنندارج مان األصاحر      والد  تسد بي مةره البظ لزااتدهر. يرإلضر ة لذلك  

فأت  من اإلصدزاا  يشصد باي مةره نقةة. ويرلدرل   شع تةوفب الحةره لنندرج الغذائ  فح ص تنصبا  هرمر  
   زفردش األمن الغذائ  وكذلك أمن وإصدقباا الحاوااد الغذائةاة. و ا  القابع القاردي صاةزداد اإلتدحارد        

ش تأهةااص أنلحااة الاادةاأ  اا  الحةااره يةااب الفررلااة وأفضاار  إصااد باس أنلحااة الاابظ  تتااى إدااش الحةااره: إتاارد
الدقتةبفة ذا  الةريع القبفأ والقرئأ تتى الو بش إال أنلحة تردحاب تتاى تانولوجةار دقةقاة. وتةقةاق ذلاك       

 .صةدةتب األمواس والحزااتةن والحوااد الحؤهتةن والقردافن وأفضر إدااا  قوفة صةرصةر 
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 المياة ودولة االمارات العربية المتحدة
 

اع اتد را األمن الحرئ     االمراا  الربيةة الحدةبش  قضاةة أمان وطنا  جارء ندةلاة تواماص تابش  كارلحوقع         
اللغبا ا  والحنار   أو ضاغول ي ابفة  كرلزفاردش السااارنةة والنحاو االقدصاردظ واالصادهال  الحفابل والدتااور          

و ا  ال ةاط    0307اسات األهحةاة االصادباتةلةة لتحةاره   ا  اإلفاة اإلماراا         والدأ ةبا  الحنروةة  حة  انر
 االصدباتةلةة لتةاومة االتةردفة والحةتةة .

 

تفاوق الحةاره  ا  أهحةدهاار الانفط يرلنسا ة لبولااة اإلماراا  الربيةاة الحدةابش ذا  الحناار  اللارف. وفدوقاع تقبفااب           
نلابا    0303إمابادا  الحةاره يةتاوس تاري      %  ا  03 ردا تن األمأ الحدةابش حصاوس تلاز تارلح  ينسا ة      

 لتدوصع الةضبظ.
 

ترد ب دولة اإلمراا  الربيةة الحدةبش واحبش من البوس األك ب جفر ر     الررلأ  وه  تد وأ مارنة اائابش ترلحةار    
مان  اللدزامهر الحسؤوس يدو ةب الةتاوس الحنرصا ة لتدةابفر  الحدرتقاة يرلةفار  تتاى الحةاره وإدااتهار وتةقةاق األ         

 الحرئ .
 

وتبوص االصدبامة     حةأ اصدباتةلةة النحو ال ر ة يبولة اإلمراا  الد  تسرى جرهبش إلاى ت الةع اتدحارد    
أحبر الدقنةر  الح داابش لتةاب مان اصادهال  الحةاره ووفاض الدتاور وححرفاة ال ة اة. وتضاحن هاذه اإلجاباءا              

 ةقةق األمن الحرئ .الحهحة لبولة اإلمراا  ينرء مسدق ص فقوي تتى االصدبامة وت
 

 الموارد المائية فى دولة االمارات 
تنقسأ الحوااد الحرئةة    البولة إلاى ناوتةن  هحار ماوااد تقتةبفاة وأوابى يةاب تقتةبفاة  ونلابا  لوقاو  دولاة            
اإلمراا  الربيةة الحدةبش    نةرق الحنرطق الحباافة اللر ة   ه  تدصل يبواش مةبفة  ذا  صانوا  جر اة   

مةبود من السنةن الحةةبش  حة  دلت البااصر  الد  أجبفت تتى الربفب من األودفة    البولة   تبش  وتبد
أع مربس الدب ق السنوظ  ةهر قب فصاص إلاى مالفاةن األمدارا الحار اة ئد رار  ل ابش األمةارا  ولانهار تداوز   ا             

 .منرطق ال فسدفرد منهر أو تصبف إلى ال ةب أو ندةلة مربال  الد  ب الحبتفرة 
 

و   مواجهة ذلك اهدحت البولة يشن رء السبود والةواجز الحرئةة   لزفردش مسرحة واصدبامة كفرءش حصرد مةره 
األمةرا  يهبف زفردش وتنحةة الح زوع الحرئ   واالصدفردش من تتاك الحةاره  ا  تغذفاة الحةاره اللو ةاة يابال  مان         

 الحلدحرر  والححدتار  والحبا ق  ةضرع وححرفةضةرتهر  أو تبي االصدفردش منهر  وداء م رطب السةوس والف
 

 703صابا  وحارجزا  تقابا صاردهر الدصاحةحةة ينةاو        703ويتغ الرابد اإلجحارل  لتسابود والةاواجز  ا  البولاة       
متةوع مدب ماراب  أصاهحت  ا  ترزفاز وتةساةن وتنحةاة الحاوااد الحرئةاة  وحصاب  تتاك السابود والةاواجز             

 متةوع مدب مارب . 033يةةباتهر تقبا يأك ب من كحةر  ك ةبش من الحةره    
 
 
 
 
 
 



 
 

6  

 

 
 
 

 مياه البحر
 

% ماان 03%  وتت اا  تةتةااة ماارء ال ةااب 55. 0تح ااص نساا ة االتدحاارد تتااى تةتةااة مةااره ال ةااب  اا  اإلمااراا   
% مان اإلماباد الحارئ  الاذى ف احص االصاد بامر        89االحدةرجر  اإلجحرلةة لتحةره    البولة  وت اص الدةتةاة  

الحنزلةااة والصاانرتةة والدلرافااة  وهااو يااذلك فد اااص مااوادا  وياابفال  اصاادباتةلةر  ائةساار   فردحااب تتةااه كحصاابا   
مدنرم  لتحةره الرذية    البولة  لدقتةص اإلجهرد واالصدنزاف ومةبودفة مصبا الحةره اللو ةة وتحتةهر  والشك 

ا  يصاحة كبيونةاة  ولاان الا ةاب منهار ال         أع جحةع الن رطر  ال  ابفة ذا  االصادهال  الحا ال لتةرقاة ذ    
فحان االصدغنرء تنهر تحرمر   إنحر فلب تةوفب السةرصر  وال ة  والدةوفب الدقن  لدقتةص تتك ال صاحة والرحاص   

 تتى زفردش مربس اصدبامدهر .
 

 ا  مار    -نلبا  لتةرجة إلى ذلاك تتاى الحسادوى الرارلح       -ويرلنس ة إلى الدةتةة  شع تقنةرتهر    تةوا مسدحب 
فدرتق يب ع الافرءش اإلندرجةة لتحةةر   كرصد باي تقنةر  األي ةة الحةواش ما ال   وتقتةاص الداتفاة االقدصاردفة     

 وت فةض األ ب ال ة   .
 

وتسد بي    اإلمراا  ي اص واصع تقنةر  اإلصدفردش من الةبااش الفرقبش النرتلة من تولةب الةرقة الاهبيرئةاة    
  محر فسهأ يرلدرل     تقتةص االن رر ر  الابيونةة وال صحة ال ة ةة إلندرج الحةره الحةالش . كحصبا لدةتةة الحةره

كحر أع اللهود الح ذولة لدةوفب اصد باي مصردا الةرقة الحدلبدش والةرقة ال بفتة االنووفةل لد غةص مةةرتهار   
 صةزفب من اصدبامدهر وتقتةص يصحدهر ال ة ةة . 

 

 تفادي العجز
 

لدابا   ا  الةاوي هاو مرابس مبتفاع وفراردس         003   أع مدوصط اصدهال  الفبد  ا  البولاة الاذظ فراردس     ال شك 
تقبف اار  ضاارل الحراابس الراارلح   وماان هناار ت اابز أهحةااة االصاادررنة يلحةااع الوصاارئص وا لةاار  الالزمااة لدبشااةب  

حرئةاة  واصاد بامرتهر ضاحن    االصدهال   وترزفز  قر ة الدبشةب والحةر لة تتاى الحةاره والنلاب إلاى الحاوااد ال     
مفهوي  قر ة النباش والرحص تتاى ا اع مسادوى األمان الحارئ  واصادبامده  مان واالس ت نا  الد ابفرر  وا لةاة            
االقدصااردفة والدساارةبش والدقنةاار  الداا  تةقااق ذلااك ماان وااالس اإللاازاي  إضاار ة إلااى تةااوفب وتا ةاال ال اابامخ   

 الدوتةة واإلاشردفة لح دتل القةرتر  .
 

 المائى الحالى فى االمارات:الوضع 
 

            ترب دولة اإلمراا  الربيةة الحدةابش إحابى ال تاباع الر ابش األك اب ا دقاراا  لتحةاره تتاى مسادوى الرارلأ
 مةتحدب صنوفر . 733يس ب منروهر شبفب اللفرف  حة  ال فدربى مربس هةوس األمةرا  ةهر 

 

 صدهال  الحةت  ل تباع الررلأففوق مربس اصدهال  الحةره    دولة اإلمراا  ضرل مربس اال 
 

 تد وأ اإلمراا  الحبت ة ال رنةة ترلحةر  يحلرس تةتةة الحةره 
 

   من كحةة الحرء الحةالش    الررلأ70تندخ اإلمراا % 
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    مابا  تتاى مار فدةت اه إندارج الحةاره الساةةةة الرذياة           73تدةتب تةتةة مةره ال ةب طرقة تزفاب ينةاو
 % مسدق ال .033تةتةة الحةره ينس ة ومن الحدوقع أع تزفب تارلةل 

 

  ترب مةةة الفلةبش لدولةب الاهبيرء وتةتةة الحةره إحبى أك ب مةةر  الدةتةة الهلةنة    الررلأ يحربس
 ألل مدب مارب من الحةره فومةر . 055إندرج ف تغ 

 

      رلةاة  اا   أطتقات امصااباا ماؤوبا  يبنرملاار  تلبف ةار  إلود اارا وتةاوفب تقنةاار  مدقبماة وذا  كفاارءش ت
 اصدهال  الةرقة لأليباض تةتةة مةره ال ةب يرالتدحرد كتةر  تتى مصردا الةرقة الحدلبدش.

 

      وجه الفبفق أوس صحو ال ةخ مةحب ين زافب آس نهةرع  ول  تهب أيوظ   نرئب القرئاب األتتاى لتقاوا
 بولة.دتوش لترحص تتى تةقةق األمن الحرئ     ال 0370الحستةة لبولة اإلمراا      تري 

 

     أطتق  رحب السحو ال ةخ مةحب ين ااشب آس مادوي  نرئب ائةا البولة ائةا ملتا الاوزااء  ا
دولة اإلمراا  الربيةة الحدةبش حركأ ديا   ماؤوبا  ااالصادباتةلةة الوطنةاة لاليدااراات والدا  جرتات        

صرصااةة  اا  ترماار  لاليدااارا  اا  دولااة اإلمااراا   واتد ااب  الحةااره أحااب القةرتاار  األ 0375ماان تااري 
 البولة.

 

 جهود دولة االمارات 
 

              تترب اإلماراا  دواا  مهحار   ا  مواجهاة  تةابظ األمان الحارئى  مةتةار  وترلحةار  مان واالس م ردااتهار
البائبش    القةر  الحرئ  حة  أ  ةت اإلمراا  واصدباتةلةرتهر مدربدش األوجه نحوذجار  فةداذى ياه    

 تررن  شةر  مرئةر .لدرزفز األمن الحرئ     الحنرطق الد  
 

    فرب االحندبى الررلح  لتحةرها  الذظ ف بف تتةه الحلتا الررلح  لتحةره  أك ب حبر دول  فرناى يهاذا
. وفلحع الحندبى و باء وم دصةن 7881القةر  وفقري كص  الر صنوا  منذ دواته األولى    تري 

اض صا ص الدررماص ماع الدةابفر      من القةرتةن الرري وال رل واألوصارل األكردفحةاة لحنرق اة واصادرب    
الد  تواجه قةر  الحةره ترلحةر . وفهبف هذا الحندبى إلى اصدا رف الس ص الافةتاة يحواجهاة الدةابفر     

 النرش ة    قةر  األمن الحرئ . 
 

      تأ إطالق ااالصدباتةلةة الوطنةة لاليداراا من ق ص  رحب السحو ال ةخ مةحب يان ااشاب آس ماداوي
ائاةا ملتاا الاوزااء حاركأ ديا    يهابف ينارء القاباا  الوطنةاة الحد صصاة             نرئب ائةا البولة

وت لةع االيداارا  ا  القةار  ال ارل  وينارء ال اباكر  الررلحةاة ال ة ةاة  وتغةةاب منلومار  الرحاص            
أنابا وأ حان    -قةرتار  ائةساةة ت احص الحةاره      1الةاوم  نةو مزفاب مان االيداارا ولةادأ حفزهار  ا        

 مواادنر.
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  االحبكااز الااوطن  لألا اارد اللوفااة والاازالزسا تةااوفب ايبناارمخ اإلمااراا  ل ةااور تتااوي         فدااولى
االصدحةراا األوس من نوته والذظ فهبف إلى توصاةع نةارق األمان الحارئ  الرارلح  مان واالس تقابفأ         
من" مرلةة لالصد حرا    ال ةور البامةة واصدا رف األصرلةب القريتة لتدة ةق الحسدباي  والقرداش تتى 

رزفااز الح ااراكة  اا  زفااردش كحةاار  األمةاارا يبولااة اإلمااراا  ويةبهاار ماان الحناارطق القرحتااة وشاا ه    ت
 القرحتة حوس الررلأ.

 

     كحر أطتقت امصباا مؤوبا  يبنرملر  تلبف ةر  الود را وتةوفب تقنةر  مدقبمة وذا  كفرءش ترلةاة  ا
الحدلبدش. وتدح ص األهباف يرةبش اصدهال  الةرقة أليباض تةتةة مةره ال ةب يرصد باي مصردا الةرقة 

الحبى لت بنرمخ    إن رء مةةر  لدةتةة الحةره يرصد باي الةرقة الحدلبدش    دولة اإلماراا  الربيةاة   
 الحدةبش.

 

   فهبف ايبنرمخ النفق االصدباتةل  لتصابف الصاة ا اSTEP       ل  ا  أياوظ   إلاى إن ارء واحاب مان
أ. وصااةاوع م ابو  ال بناارمخ تناب اكدحرلااه ماان   أطاوس أنفاارق الصابف الصااة  االنةباافاة  اا  الرارل    

أ ضص الةتاوس  رتتةاة واصادبامة وكفارءش مان حةا  الداارلةل لدت ةاة احدةرجار  جزفابش أياوظ   وال اب             
 البئةس  واللزا الحةةةة يهر تتى الحبى الةوفص من حة  جحع ونقص مةره الصبف الصة . 

 

     ج صةرصاار  ور ااة لدرزفااز كفاارءش   ترحااص دولااة اإلمااراا  تتااى ت صااة  اصااد حراا  مهحااة واندهاار
اصدهال  الةرقة. و   هاذا اإلطارا  صانت البولاة أوس القاوانةن الحتزماة ي اأع الح ارن  ال ضاباء  ا            

%  إضار ة إلاى إاصارء    00منةقة ال بق األوصط ل فض اصدهال  الةرقة والحةاره ينسا ة تزفاب تتاى     
 أوس مررفةب الافرءش    اصد باي األجهزش الاهبيرئةة.

 

 وع اجهاارز أيااوظ   لتبقريااة الغذائةااةا مااع اهة ااة ال ة ااةا إلقرمااة امبكااز أيااوظ   لتزااتااة      كحاار تراار
الحةحةةا يهبف الد لةع تتى اصد باي يةو  الب ة ة والزااتة يبوع تبياة  وها  تقنةاة تبتااز تتاى      

% إلندارج  83إن ر  الحةر ةص يرصد باي يبائص تن الحرء والدبية  وتحدرز يرصدهال  مةاره أقاص ينسا ة    
 نفا الاحةة من الحةر ةص.

 

          تأ تزوفب جحةع م رن  امبفنة مصباا يأنلحاة ذكةاة مصاححة وصةصار  لدقتةاص اصادهال  الحةاره ينسا ة
% مان الحةاره السارونة    15% تن يقةة الح رن  الرردفة    دولة اإلمراا . كحر تو ب هذه الح رن  50

 يفضص تزوفبهر يحلحرر  حباافة شحسةة تتى السة".
 

  اصدهال  الحةره    امبفنة مصباا ت ب تصحةأ م رن  الةابي اللارمر  لام امرهاب مصاباا      فدأ تبشةب
و ق أ ضص الححراصر  الحد رة    ملرس الدو ةال  واصد باي الحرابا  األك اب كفارءش. وقاب نلةات      

% لااص مداب مبياع ت اب تة ةاق نلاري        03الحبفنة    وفض اصدهال  مةاره اظ الحزاوتار  ينسا ة    
ي مبشر  لتحةره   ضال  تن ات ر  طبفقة ت لةب م دابش تقتص من تحتةة ت  ب الحرء اظ  رتص يرصد با

 من الن رتر  الد  تأ اودةراهر من ال ة ة الحةتةة يرتد راهر تسدهتك مربال  أقص من الحةره.
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  من مةره الصابف الصاة   ا  ملارس الابظ  محار فسارتب تتاى         733مبفنة مصباا ترةب اصد باي %
هال  الاتاا  لحةااره ال اابب  تااالوش تتااى تلحةااع مةااره األمةاارا يرصااد باي قنااوا       تقتةااص مراابس االصااد 

 تصبفل ملحرة و رتتة.
 

          تةوا امصباا حرلةر  م بوتر  تلبف ةر  م داابا  لدنفةاذ تحتةار  تةتةاة الحةاره ك ةفاة االصادهال  لتةرقاة
ينداو  ياأيوظ      يرالتدحرد تتى مصردا الةرقة الحدلبدش. وتقع مةةر  الدةتةة اللبفبش  ا  منةقاة   

مدب مارب من الحةره الصرلةة  7533وه  ال تزاس    مباحتهر الدلبف ةة. ومن الحدوقع أع تضةل 
منازس. وتسادنب    533لت بب فومةر  إلى إمبادا  الحةره يأيوظ   يحر فاف  لدت ةة مدةت ر  الحةره لنةاو  

تتااى الحابى الةوفااص إلااى  إمارنةاة تةااوفب الح ابو  إلااى نلارح مبحتدااه الدلبف ةة.وفهاابف الح ابو      
إن رء مةةر  تةتةة لتحةره ترحص يرلةرقة الحدلبدش لةا  قط    دولة اإلمراا  الربيةة الحدةبش وإنحار  
أفضر     منةقة ال بق األوصط وشحرس أ بفقةر   ضال  تن تةوفب تتك الحةةار  لدرحاص تتاى نةارق     

 باي الةرقاة   وتنوفاع مصاردا    . وفهبف الح ابو  إالاى زفاردش كفارءش اصاد     0303تلراظ يةتوس تري 
 الةرقة الحسد بمة   ووفض تارلةل تةتةة الحةره   والةب من ا  را ال ة ةة الضراش.

 
و ى النهرفة فحاننر القوس اع قضةة تو ةب الحةرش الرذية قضةة مصةبفة ترلحةر  لاونهار الحااوع البئةساى لتةةارش     

 ق ص أع تاوع موادا  حةوفر  وإصدباتةلةر  .
 

أ اا ةت قضااةة تااو ةب الحةاارش هرجساار  مدصاارتبا  ترلحةاار  ندةلااة الةفاابش السااارنةة والزفااردش الحةاابدش  ااى       تقااب 
 االصدهال   واألن ةة الةةرتةة والزااتةة أوالصنرتةة تالوش تتى مؤشبا  الدتور الحصرح ة لهر.

 

بش تواكااب الةتااب وماان الحدوقااع أع ف ااهب اصاادهال  الةرقااة  ااى قةاار  تةتةااة الحةاارش  ااى االمااراا  زفااردش ك ةاا   
وذلك و قر لبااصة الحبكز البولى لتهنبصة  0305الحدزافب تتى الحةرش لةصص الى  ال ة أضررف تقبف ر  يةتوس 

 الةباافة وال ة ة .
 

ياارلبيأ ماان أهحةااة اللهااود الح ذولااة يدااو ةب الحةاارش  إال أع مساارهحة الةصاارد الحةاابظ  حدااى  اا  الساانوا         
لحدزافبش لتحةره الرذياة  ا  كاص القةرتار   كحار أع الفلاوش  ا  الحرردلاة ياةن          الحةةبش  ض ةتة مقرانة يرلةرجة ا

الدغذفة الة ةرةة والحسةوب من الحةره ال تزاس ك ةبش لتغرفة   لذا فلب تضر ب اللهود لت ارب والةاوماة  اى    
 تبشةب االصدهال  لتةب من اصدهال  الحةرش وضحرع االمن الحرئى لتحةرش لتبولة.

 

 ا  الةب من اصدهال  الحةرش الةص األوس واألم ص لح ركص الحةرش  ى االمراا .وتتةه تلص اجباء


