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 تنفيذياللخص امل

س  املمن خالل عمليات والتنوع البيولوجي الزراعي  ألنشطة الرئيسية لتقييم التنوع البيولوجيتضمنت ا

املنتجة، مس  الزراعية الجغرافية والنظم البيئية الطبيعية والنظم البيئية البلديات وتقييم امليداني 

للمحميات الطبيعية وخارجها  داخل النظم البيئية  املهددة باالنقراض واألنواع النباتية البريةوتقييم األنواع 

تواجد األنواع النادرة ودراسة لى حماية املوائل الحساسة وغير املمثلة بشبكة املحميات الحالية، العمل عو 

قطر بالتعاون مع واستكمال عناصر املجموعات املرجعية للتنوع البيولوجي في  ،واملهددة باالنقراض، تحديد

 .الجهات واالدارت املختلفة داخل وزارة البيئة

 1106 - 1100الستراتيجية الوطنية لدولة قطر التنوع االحيائي والتقدم في املشاريع ا تقييملأعد هذ التقرير 

 وما يترتب " الطبيعة والتراث الطبيعي وحمايته وإدارته بصورة مستدامة الحفاظ على "وذلك فيما يخص

التوازن واالنسجام  على م بالحفاظ1111حيث تلتزم رؤية قطر  .بالدولة البيولوجيعليه من صون التنوع 

 االستدامة. وتقوم استراتيجية االستنفاذ( ن )االستخدام دو  االقتصادي وسالمة واستدامة البيئة بين النمو

التي سيقوم بها قطاع البيئة تحت قيادة وزارة البيئة خالل الفترة  االستراتيجيةالتوجهات  دالبيئية بتحدي

من أجل ضمان بتلك االستراتيجية النتائج الرئيسية السبع  حدأم ويعتبر صون التنوع االحيائي 1100-1106

 صون وحماية البيئة.

االتحاد الدولي تشير بيانات و الزراعي والتنوع البيولوجي  البيولوجيتنوع للالوضع الراهن اشتمل التقرير على 

 511م الي 1112نوع عام  100( أن عدد االنواع التي تم تسجيله وتعريفه ارتفع من IUCN) لصيانة الطبيعة

 7م الي  1112نوع عام  10عدد االنواع املعرضة لخطر االنقراض انخفضت من كما أن  م.  1101نوع عام 

 نوع قابل لالنقراض و  قريب من االنقراض. 22  ه يوجدانذكر ذلك كم. 1101أنواع عام 

مم  20 السنوي  ار طومتوسط معدل سقوط االمذات مناخ استوائي صحراوي  دولة قطر نظرا لكون 

ة الصحراوية شبة درجة مئوية. هذه الطبيع11يا فهي درجة مئوية أما الحرارة الدن 10ومعدل الحرارة 

القاحلة تتصف بموائل بيئية ذات طبيعة هشة حيث تتعرض األنواع واألصناف النباتية املحدودة والتي 

وندرة املياه  والتربةمن ارتفاع درجات الحراة والرطوبة وزيادة ملوحة املياه تنمو بها إلى ضغوط بيئية كثيرة 

من املساحة  ة والحص ى تمثل الغالبية العظمىاالراض ي الحجري ضعف خصوبة التربة حيث أنو  العذبة

، تلك الظروف املعاكسة  تحد من انتشار االصناف واألنواع بل % من املساحة الكلية( 22الكلية ) 

والبشرية مثل الزحف العمراني وزيادة معدل  خاصة في ظل الظروف البيئية و وتتسبب في فقد الكثير منها 
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والتي تؤثر سلبا على املوارد  وغيرها من العواملواالحتباس الحراري العاملي  والصيد والرعي الجائر  السكان 

 .البشرية

البيئات التي تمتاز مصادر التنوع البيولوجي بالدولة نظرا لكونها من الروض من أهم وتعتبر النظم البيئية ب 

تحويل جزء كبير  لكن تمو  من املساحة الكلية %  2.5تمثل حوالي في معظمها و بالكثافة النباتية الجيدة 

 وتوصيف وحفظ املوارد الوراثية املوجودة بها. العلمية لحصر مل املسوحات دراستها وعمنها الي مزارع قبل 

 لهاالبنوك نوعا من التعتبر الروض و 
ً
اذا ما تم  طبيعية للثروات النباتية خاصة البرية ومخزنا استراتيجيا

 .الحفاظ عليها وصونها

بالعديد  املعنية األخرى والجهات  على املوارد الوراثية النباتية فقد قامت وزارة البيئة وفي مجال املحافظة

من املشاريع البحثية والتطبيقية الهامة التي تهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حماية وصيانة التنوع 

يس قسم املوارد الوراثية فقد تم تأس .اإلحيائي في دولة قطر واملحافظة على تلك املوارد الوراثية النباتية

وتم  .كنواه للبنك الوراثي القطري الجاري العمل على انشائه بهدف  صيانة التنوع البيولوجي للدولة

العمل على عده محاور منها التدريب ورفع كفاءة فريق العمل من القطريين هذا الى جانب حصر وتجميع 

  101النباتية البرية وقد بلغ اجمال عدد العينات  ،وتوثيق املوارد الوراثية النباتية للدولة
ً
 مدخال وراثيا

 عينة معشبية كاملة البيانات.  1211وعدد 

قامت وزارة البيئة بتأسيس البنك الوراثي الحقلي في روضة لتنوع االحيائي النباتي لالبنية التحتية تعزيز ول

وقد تم به حفظ بعض االشجار  ،اضالفرس بهدف حفظ األنواع الهامة والنادرة واملهددة باالنقر 

وتأسيس  .والشجيرات منها الغضا، الرمث، السلم، السمر، العوسج، الرغل، السدر، الغاف، القرض

وحدة لجمع  الى باإلضافة .بهدف إكثار بذور النباتات العلفية والرعوية الهامة البذور  تكنولوجياوحدة 

 البذور. وتجفيف

املياه  حيث أن قطر شبه جزيرة تحدهاالدولة  تنوع إحيائي دور كبير على مستوى ائية وما بها من بيئة املولل

كم حول شواطئ الدولة،  35000كم وتبلغ مساحة التبادل االقتصادي  700امتداد  من ثالث جهات على

 حيث ال تتجاوز 
ً
 و  30تتصف مياه الشواطئ املحلية بأنها ضحلة جدا

ً
 وشرقا

ً
طول  م على 20م شماال

% وبخليط من الرمال والطين  45الشواطئ الغربية. تتكون ترسبات قاع البحر من رمال متراكمة بنحو 

الترسبات الصلبة، كما تكسو الحشائش  جد نسبة من املرجان الذي ينمو علىكذلك تو ، % 45بنسبة 

العصور، تلك البيئة تمثل  مر  الدولة غنية ببيئتها البحرية على لذلك فإن البحرية الترسبات غير املتماسكة.

ن باإلضافة للتنزه للمواطنين، كذلك فهي مصدر للمياه والغذاء للمواطنين واملقيميحضاري رمز ثقافي وإرث 

طن/سنويا(  14573%  )  82 حوالي تلك الشواطئ. توفر االسماك املحلية الطازجة نسبة واالستجمام على

 من إجمالي املستهلك من االسماك بالدولة.
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م  حيث 0111م حتى عام 0151تظهر كميات محصول صيد االسماك بدولة قطر زيادة هائلة من عام 

 بمعدل أقل  طن متري سنويا. أستمر معدل الزيادة ولكن 4117إلى  411أضعاف، ومن  01وصل ألكثر من 

 ىال 1111طن متري عام  7045ضعف من اكثر من ال ىاد املعدل الز م حيث 1112م حتى عام  1111ن عام م

م.  على الرغم من أن املنحنى على املدى الطويل يبين زيادة هائلة في كمية 1112طن متري عام  07622

 الى 1111خالل الفترة من  هم ، فإنه تجدر اإلشارة إلى أن1101 الى 0151من الفترة  خالل محصول الصيد 

 طن متري سنويا. 00،174ى إل 04،166م يبين إجمالي كمية صيد األسماك انخفاضا بطيئا من  1101

دراسة الصفات البيولوجيه و املختلفة  لألنواعهناك العديد من املشاريع الخاصة بتقييم املخزون السمكي 

بالبيئة  والعديد من التشريعات املتعلقة إعادة تأهيل األعشاب البحريةو  وحماية السالحف البحرية لها 

وصون البيئة املائية تعزيز تلك املستدام  االستخدام الوصول الىطلب تولكن ي  املائية والتنوع االحيائي بها.

 االنشطة وزيادة بناء القدرات حيث مازال هناك حاجة ماسة لذلك.

 من الطيور بزيادة  111عن وجود الخاصة بالطيور البرية أسفرت الدراسات واملسوحات امليدانية 
ً
نوعا

م، 1101يوليو  -% عن الرقم املسجل في التقرير الوطني الرابع حول تنفيذ اتفاقية التنوع الحيوي 11قدرها 

وقد تم تعريف وتصنيف هذه األنواع من حيث األسماء العلمية والعربية واالنجليزية واملحلية ووضعها في 

مقارنة ب  م(1101) نوع من السحالي 10رصد وجود  . كذلك تمها الجغرافيالبيئة القطرية وأماكن تواجده

%  اي تقترب من نصف 46.7نوع تم تسجيله سابقا اي ان نسبة الزيادة في االنواع املسجلة زادت بنسبة  05

 وتصنيف وتعريف حوالي حصر عن أسفرت عمليات املس  امليداني للحشرات بالدولة كما . الرقم املسجل

 من الحشرات،  450
ً
  15 سجلت بينما   435 ضارةالنافعة أو غير الحشرات وقد بلغ عدد ال نوعا

ً
من نوعا

 من الحشرات 16ضارة. وقد اكتشف ألول مرة في تاريخ قطر والعالم الحشرات ال
ً
 جديدا

ً
 .نوعا

للقطيع القومي من االبل واملاعز واألغنام واالبقار م 1101في نهاية العام  تعدد الثروة الحيوانية ىبالنظر ال 

يالحظ % من اجمالي التعداد في العام املاض ي. 05بنسبة نمو بلغت  حائز( 7044راس )لعدد  512211  وهو

)االغنام واملاعز( وان نسبة االبقار أقل  يرة% من القطيع االساس ي بالدولة من املجترات الصغ27ان حوالي 

 ى مستو  ىيوجد حصر عل ولكن ال املواش ي املختلفةانواع  من وجود حصر كامل لتعداد  الرغم ىعل %.1من 

 لألغذيةالوراثية الحيوانية  العمل بالتنوع االحيائي للموارد هالذي يكون علي ى السالالت وهو املستو 

الستكمال تلك الدراسات  وتعزيز بناء القدرات دعم مادي وفني وذلك لحاجة هذه االنشطة الى والزراعة.

 املهمة.
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 قدمةامل

منظومة التنوع ضمن التنوع البيولوجى الزراعى  عناصر منذ عقود بصون دولة قطر أهتمت 

ع البيولوجي ومن في العناية بصون التنو التى لها دور فعاال من الدول  دولة قطر البيولوجى ، حيث تعتبر 

انضمت إلى االتفاقيات الدولية التي تعزز هذا التوجه وعلى رأسها اتفاقية التنوع  يأوائل الدول الت

 اتستراتيجيالدولة متمثلة في وزارة البيئة العديد من اإل  أعدت. و 0116في عام صدقت عليها  التيالبيولوجي 

يداني وخطط وطنية للعمل على املحافظة على التنوع البيولوجي وذلك من خالل املس  امل ةوطنيال

حيث بلغت نسبة  . والتوسع في انشاء واشهار املحميات الطبيعيةالبحوث والدراسات والرصد والتقييم و 

التوسع في التنوع البيولوجي الزراعي من خالل دعم انشاء % تقريبا. هذا الى جانب  17املحميات بالدولة 

 املزراع والتوعية باهميتها في املحافظة على االمن الغذائي.

اختالف وتنوع املوارد الوراثية النباتية والحيوانية التنوع البيولوجي لالغذية والزراعة ب يقصد

واستخدامات  والكائنات الدقيقة والحشرات والطيور في البيئة الزراعية وما يرتبط بها من معارف تقليدية

 .في البيئات الزراعية، وتعتبر حيوية لالغذية والزراعة بشكل مباشر او غير مباشر

يتضمن التنوع البيولوجي الزراعي جميع االنواع والكائنات التي تستخدم بشكل مباشر او غير مباشر 

في توفير الغذاء او االعالف للحيوانات وكذلك يضم جميع األنواع واألقارب البرية التي تدعم النظم الزراعية 

 بشكل مباشر او غير مباشر .

التنوع  ويضم الذي يدعم الحياة على كوكب األرض، األساس على انه  البيولوجي التنوع يعرف 

البيولوجي لكل البيئات واالنواع النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة واألصول الوراثية واملعارف 

بكل  والكائنات الحية  الحياة اختالفات عن البيولوجي يعبر التنوع التقليدية واالستخدامات الناشئة عنها، و 

  .مستوياتهاو  صورها

يعتبر ولذلك  تكوينه يتم مما أسرع مرة 18 إلى 13 بمعدل للضياع العالم أنحاء جميع في التربة تتعرض

للمحافظة على النظم البيئية  أهمية يةوارد االرضاملالتنوع االحيائي لألغذية والزراعة واحدا من اكثر 

شجار الغابات والكائنات الدقيقة واالحياء املائية وا، فاملحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية واالرضية 

في االغذية والزراعة واستدامة وع االحيائي يعتمد عليهانتشكل هي وتنوعها الوراثي جميعا شبكة من الت

أهمية  في غضون العقدين املاضيين ولت دولة قطر ألقد  .االمن الغذائي والتنمية املحلية ورفاهة االنسان

يعتمد املجتمع أن حيث بالدولة  البيولوجي الزراعي والتوع البيولوجي بشكل عام التنوع  ىكبيرة للحفاظ عل

 على منتجات وخدمات  ،اليومية الحياةفي  لوجي و البيعلى التنوع 
ً
 جذريا

ً
فصحة اإلنسان تعتمد اعتمادا

ال غنى عنها لتمتع  النظام اإليكولوجي )كتوافر املياه العذبة والغذاء ومصادر الوقود( وهي منتجات وخدمات

ال يمكن تعويضها بسهولة في بيئة اإلنسان بالصحة الجيدة ولسبل العيش املنتجة. وخسارة التنوع االحيائي 

يمكن أن تكون لها آثار هامة ومباشرة على صحة اإلنسان إذا أصبحت خدمات قاحلة كبيئة قطر، كما 
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ظم اإليكولوجية غير كافية لتلبية االحتياجات االجت
ُ
ظم الن

ُ
ماعية. وللتغيرات الطارئة على خدمات الن

 في الصراع  ،اإليكولوجية تأثير غير مباشر على سبل العيش والدخل والهجرة املحلية
ً
وقد تتسبب أحيانا

 .واالضطرابات االجتماعية السياس ي

تقوم استراتيجية االستدامة البيئية بالدولة بتحديد التوجهات االستراتيجية واملبادرات الرئيسية 

م. وتحدد استراتيجية  2016إلى  2011التي سيقوم بها قطاع البيئة تحت قيادة وزارة البيئة خالل الفترة من 

م من  2016حقيقها بحلول عام االستدامة البيئية سبعة نتائج رئيسية واألهداف ذات الصلة التي سيتم ت

مساحات وإنشاء أجل ضمان مياه آمنه وهواء نقي ومخلفات أقل ومن أجل الحفاظ على التنوع االحيائي 

مراجعة وتقييم التقدم  يهدف هذا التقرير الى عمرانية خضراء أكبر وزيادة الوعي البيئي وتحسين الحوكمة.

الطبيعة والتراث الطبيعي  لقطاعية الرابعة وهي " الحفاظ علىاملحرز ملنتصف املدة في تنفيذ النتيجة ا

عليه من صون التنوع االحيائي بالدولة ضمن استراتيجية  وما يترتبوحمايته وإدارته بصورة مستدامة"  

 .م2011-2016التنمية الوطنية لدولة قطر 

 للموارد الوراثية لالغذية والزراعة يؤدى التنوع البيولوجى 
ً
 هاما

ً
املوارد الوراثية في توفير دورا

التى نعتمد عليها فى حياتنا وذلك فى الحفاظ على التوازن البيئي حيث والكائنات الدقيقة  يةوالحيواناتية لنبا

تلعب الحشرات و تعتمد ثلث املحاصيل الزراعية على التلقيح بفعل الحشرات والحيوانات البرية األخرى. 

 في 
ً
 حيويا

ً
تتغذى الطيور على الحشرات ، و البيئة الزراعيةفات بالحيوية الطبيعية لل ات املكافحة عمليدورا

 على انتشار البذور، 
ً
في توفير  اًل دورا فعالكائنات الحية الدقيقة كما تلعب واآلفات الزراعية وتساعد أيضا

  ٤١لى ، ويتم االعتماد عامليا عهضم وتحليل املخلفات الزراعيةللتربة وذلك من خالل  املواد العضوية
ً
نوعا

أربعة ويعتمد العالم على % من اإلمدادات الغذائية الحيوانية، ٠٩من الثدييات والطيور للحصول على 

 .أنواع محاصيل زراعية )القمح، الذرة، األرز، البطاطس(

 تنوعا تأوي  التي الطبيعية مناظرلل السياح جذبللنظم البيولوجية في دولة قطر دورا هاما في 

 ومشاهدة األسماك بين النظيفة املياه في بالسباحة الساحلية املناطق في السياح يستمتع حيث .مهما بيولوجيا

 باملناطق البرية واملحميات الطبيعية. البرية الحياة ملشاهدة السفاري  رحالت في آخرون يذهب و .البحر طيور 

 النظم أداء على الوطنية املتنزهات تعتمد .وصحية سليمة إيكولوجية نظما تتطلب األنشطة هذه كل

 .للزوار والمرح والثقافة والتعليم الترفيه لتوفير اإليكولوجية
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 .استراتيجيات وخطط العمل الوطنىو  الراهن الوضع  

 

الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتنوع ستعرض الوضع الراهن يتم اسوف 

  .بالقطاعات املختلفة والتقدم املحرز بها والفجوات واالتجاهات الناشئةالبيولوجي لالغذية والزراعة 

 واملوارد الوراثية النبايتة لألغذية والزراعة: موارد الوراثية النباتيةالتنوع البيولوجي لل .0

بظروف بيئية ومناخية قاسية تتمثل بارتفاع درجات الحرارة، وسيادة من الدول التي تتميز  دولة قطر 

 على ملوحة التربة وملوحة مياه الري  20وانخفاض معدل الهطول املطري )الجفاف 
ً
جانب والى  مم( عالوة

الظروف البيئية واملناخية القاسية هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في الحد من انتشار تلك 

، ومن أهم هذه األنواع البرية و املحلية وأدت إلى انقراض العديد من األنواع الرعوية والطبية الهامة

العوامل: الرعي الجائر واالحتطاب، والتوسع العمراني والزراعي على حساب أراض ي املراعي والحياة الفطرية 

 إلى تعديات اإلنسان على البيئة وقلة الوعي والتثقيف البيئي وغيرها.
ً
 إضافة

%( 1.01( والكثبان الرملية )%6.16تتنوع املوائل البيئية في دولة قطر بين السبخات ) األراض ي امللحية ( )

مثل الغالبية العظمى من املساحة الكلية )
ُ
%( 27.26واألراض ي الحجرية والتالل الصخرية والحص ى والتي ت

%( حيث تترسب الرمال  1.44واملنخفضات )الروض( وتمثل ) باإلضافة إلى مجاري السيول واألمطار واألودية

عتبر الروض من أهم البيئات ا
ُ
لتي تمتاز بالكثافة النباتية الجيدة التي تتكون من األشجار الناعمة. وت

 بعد إنقضاء  وينتشر بينهاوالشجيرات الصغيره 
ً
النباتات العشبية الحولية قصيرة العمر التي تزول سريعا

على الرغم من صغر مساحة دولة قطر إال أنها تزخر بالعديد من األنواع النباتية البرية و  موسم االمطار.

 على والرعوي
ً
ة والطبية املستوطنة التي تمتاز بتأقلمها الواسع مع الظروف املحلية منذ مئات السنين، عالوة

 تحملها لإلجهادات اإلحيائية وغير اإلحيائية  .

 صون وحفظ املوارد الوراثية للدولة

وفي هذا كبير في دولة قطر،  باهتمام صيانة وحفظ املوارد الوراثية النباتية وحماية التنوع اإلحيائي  تلقى

عام  فيبشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة انضمت دولة قطر للمعاهدة الدولية فقد املجال 

كما أصدرت دولة قطر العديد من م  0116وصدقت على االتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي عام ، 2008

 ة وصيانة التنوع اإلحيائي وحفظ املوارد الوراثية النباتية.التشريعات والقوانين الهادفة لحماية البيئ
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 الصون في املوطن االصلي:

وراثية للدولة في مواطنها االصلية وقدر زادت نسبة ئة بشكل كبير جدا لصون املوارد التسعى وزارة البي

االهلية والخاصة والتي % هذا الى جانب العديد من املحميات  11لطبيعية بالدولة الى قرابة املحميات ا

 تضم العديد من النباتات البرية الهامة والحيوانات البرية النادرة.

 الصون خارج املوطن االصلي :

بهدف املحافظة على املوارد الوراثية النباتية فقد قامت وزارة البيئة بالعديد من األنشطة واملشاريع 

و غير مباشر إلى حماية وصيانة التنوع اإلحيائي في دولة البحثية والتطبيقية الهامة التي تهدف بشكل مباشر أ

األصول مشروع حصر وتصنيف فتم تنفيذ قطر واملحافظة على تلك املوارد الوراثية النباتية الهامة. 

ومدى انتشار وتحديد أماكن تواجدها الطبيعي ، ادارة البحوث الزراعيةعن طريق  الوراثية في دولة قطر 

واسع االنتشار( بهدف حماية وحفظ هذه  -متوسط-البرية الرعوية والطبية والعطرية )نادراألنواع النباتية 

 إلى تحديد البصمة الوراثية ألهم األنواع النباتية 
ً
األنواع في البنك الوراثي كما يهدف هذا املشروع أيضا

 املحلية.

: األصخبر، الهلتا، الثيموم، تم من خالل هذا املشروع جمع بذور أهم األنواع الرعوية الواعدة ) ومنها

 1104وغيرها( حيث بلغ عدد األنواع التي تم حصرها حتى عام  ،الثمام، السبط، الضعة، النص ي، الصخام

.  1106نوع نباتي في نهاية هذا املشروع عام  411( نوع نباتي بينما يبلغ عدد األنواع النباتية املستهدفة 101)

 1211عدد  1105بلغت حتى  ك االنواع النباتية وحفظ عينات معشبيةهذا الى جانب التوصيف الوراثي لتل

 .بية كاملة البيانات عينة معش

 الحدائق وفي وراثيةال بنوكال في والحفظ وشتالت بذور  شكل على كثيرة لسنوات النباتي التنوع تم جمع

في محطة أبحاث روضة   بتأسيس البنك الوراثي الحقلي وزارة البيئة امت فقد ق ،والبنوك الحقلية ةنباتيال

حفظ األنواع الهامة والنادرة واملهددة باالنقراض  الفرس ) أشجار، شجيرات، أنواع نباتية معمرة ( بهدف

االحتفاظ )غاف، غضا، رمث، رغل، عوسج، أصخبر، وغيرها( وتأسيس نواة ملعشبة نباتية من خالل 

 على ماسبق ذكره بعينات نباتية مشابهة 
ً
 األنواع النباتية الهامة في دولة قطر، عالوة

ً
للنباتات الحية وخاصة

بهدف إكثار بذور النباتات العلفية والرعوية الهامة وذلك بالتعاون  فقد تم تأسيس وحدة تكنولوجبيا البذور 

 (.ICARDAمع املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق الجافة )ايكاردا: 

ونشر زراعتها لدى  مشروع تشجيع نظام اإلنتاج املتكامل للنباتات العلفية املستوطنة وزارة البيئةكما تبنت 

مزرعة خالل مدة  11في هذا املجال نشر زراعة الليبيد املحلي واملحسن  لـ  املزارعين في دولة قطر، وتم
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ار األملس كمحصول علفي هام في تم تطوير نظام اإلنتاج املتكامل للصب، كما 1101 -1112املشروع  

 الظروف الطارئة بهدف نشر وتداول زراعته لدى املزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

فقد تم تقييم الغطاء النباتي الرعوي داخل وخارج املسورات  إعادة تأهيل املراعي في دولة قطرفي مجال 

من البر القطري وزراعته وحفظه في البنك  نقل نبات الرغل املحلي، كما تم 1104 - 1101الفترة من خالل 

الوراثي الحقلي في محطة أبحاث روضة الفرس لحمايته من االنقراض، ودراسة الخواص اإلنتاجية 

والنوعية للصنف املحلي مقارنة مع األصناف املحسنة من الرغل، كما تمت زراعة أشجار وشجيرات رعوية 

 سج، السدر، وغيرها( في موقع استزراع الخريب.محلية ) ومنها: السمر، السلم، السنط، العو 

 

 شجيرات السواك 1صورة

 تأهيل البر القطري 

، ومن خالل التعاون بين خاصة الغطاء النباتيو  البيولوجيالتنوع  حفظ وصيانة ىوزارة البيئة عل وتحرص

 من 
ً
لحصر النباتات البرية مجموعة من املشاريع الطموحة  تم إعداد االدارات املختلفة بوزارة البيئة كال

اعادة تاهيل البر القطري. للمحافظة على النباتات البرية بما فيها النباتات الرعوية والعمل على والروض و 

حيث تعد الروض في قطر على درجة كبيرة من األهمية، فهي نواة النهوض بالبر القطري تطوير الروض، 

 البرنامج الي: يهدف هذاو وعليها تبنى استراتيجية إعادة تأهيله. 

 ؛ االستفادة من املياه املعالجة في الري  (0 

 ؛مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية والحد من االنجراف املائي  للتربة( 1
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 املساهمة في زيادة التوعية البيئية بأهمية الشجرة ودورها. ( 1 

التعاون والتنسيق مع الجهات املحلية والخارجية في مجال إدارة مشاريع التشجير  وتأهيل املناطق البرية ( 4

 .الطبيعيةوتنمية املوارد الرعوية 

 :المتأقلمه فى قطر  الموارد الورارثية النباية لالغذية والزراعةبعض . 1جدول 

 العلمياالسم  االسم العربي  االسم العلمي االسم العربي 

 Medicago sativa الجت/برسيم حجازي Phoenix dactylifera نخيل البلح

  Tamarindus indica تمر هندي  Solanum lycopersicum الطماطم

 Ocimum basilicum الريحان Cucumis sativus الخيار

 Ricinus communis الخروع Solanum melongena الباذنجان

 Eruca vesicaria جرجير   Brassica oleracea الملفوف / الكرنب

  Petroselinum sativum البقدونس  Punica granatum الرمان

  Coriandrum sativum الكزبرة Citrus limon الليمون

 Triticum aestivum القمح Chloris gayana الرودس 

 1104املصدر: وزارة البيئة 
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 بالتنوع البيولوجياحدى الروض الغنية  2 صورة

 

 غابات القرم البري بقطر 3 صورة
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 اشجار الغاف البري المهدد باالنقراض 4 صورة

 

 التدريب الميداني ورفع كفاءة فرق العمل القطرية 5 صورة
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 :المتأقلمه فى قطربعض االشجار والشجيرات البرية والمستزرعة . 0جدول 

 االسم العلمي االسم العربي  االسم العلمي االسم العربي 

 Ziziphus nummularia السدر البري Calotropis procera العشار

 Acacia tortilis السمر Prosopis juliflora الغويف 

 Tamarix aphylla أثل Acacia ehrenbergiana السلم

 Prosopis cineraria الغاف البري Acacia nilotica القرط / السنط

 Ziziphus spina-christi السدر / الكنار  Vachellia farnesiana الفتنة عنبر

 1104املصدر: وزارة البيئة 

 

 شجيرات نبات الغويف الغازي  6 صورة

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_spina-christi
https://en.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_spina-christi
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 بعض اشجار و شجيرات الزينةالمنزرعة والمتاقلمة بدولة قطر:. 2جدول 

 االسم العلمي االسم العربي  االسم العلمي االسم العربي 

 Ficus benjamina فيكس  Delonix regia بونسيانا

 Conocarpus lancifolius كونوكاربس Bougainvillea glabra جهنمية

 Cupressus sempervirens كازورينا  Washingtonian filifera نخيل الزينة

 Tecoma stans تكوما Pheonix canariensis نخيل الكناري

 Jasminum grandiflorum شجرة الياسمين Ficus nitida فيكس نتدا

 1104املصدر: وزارة البيئة 

 

 

 األنتاج الزراعي في قطر

رغم الظروف البيئية القاسية الخاصة بدولة قطر اال انه يتوجد انتاج زراعي ذو جودة عالية وخاصة 

% تقريبا وتسعى الدولة  06والزراعات املائية ويمثل االكتفاء الذاتي حاليا حوالي الزراعة بدون تربة 

 1111% بحلول عام  11لتحقيق االكتفاء الذاتي بمعدل 

 0212استخدامات األراضي الزراعية  خالل الفترة . 2جدول 

2013    النـــوع      السنة 

المساحة القابلة للزراعة إجمالي  65000 

المسجلة عدد المزارع  1340 

المساحة الكلية في المزارع المسجلة إجمالي  47478.3 

لزراعة في المزارع لالمساحة القابلة  إجمالي

 المسجلة
28487.0 

 839 عدد المزارع النشطة

لمزارع النشطةفي االمساحة الكلية  إجمالي  36122.5 

المساحة القابلة للزراعة في المزارع  إجمالي
21673.5 
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 النشطة

للمحاصيل المكشوفة في  المحصوليةالمساحة 

 المزارع النشطة
12473.0 

المساحة المحصولية في المزارع النشطةإجمالى   12608.5 

% يرعالمزدرجة التكثيف   58.2 

 1101املصدر: وزارة البيئة 

  

 ر في قطرزارع نخيل التمم 7 صورة

 – 0210المساحة المحصولية للمحاصيل المكشوفة حسب المحصول للموسم الزراعي . 1جدول 

0212   

 اصيلـــالمح
 احةـــالمس

 

 مساحةالمن 

 %   لمجموعةل المحصولية 

  إجماليمن 

 %  ةالمساحة المحصولي

 14.73 100 1836.7 مجموعة الخضروات 

 2.49 16.88 310.0 طماطم 

 1.00 6.81 125.0 باذنجان

 0.41 2.78 51.0 فلفل 
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 0.24 1.66 30.5 خس

 0.06 0.38 7.0 جزر

 0.85 5.75 105.7 ملفوف 

 0.81 5.48 100.6 ) قرنبيط (  زهرة

 0.49 3.30 60.6 شمام

 0.20 1.39 25.5 بطيخ

 2.12 14.39 264.2 كوسا

 0.01 0.05 0.8 خيار

 0.10 0.65 12.0 فقوس

 0.86 5.86 107.7 قرع ارقابى

 0.13 0.86 15.8 عسليقرع 

 0.44 3.00 55.1 باميا

 0.02 0.17 3.0 بطاطس

 0.71 4.85 89.1 بصل جاف

 0.07 0.45 8.3 بصل اخضر

 0.38 2.58 47.3 ملوخية

 0.30 2.02 37.1 سبانخ

 0.22 1.47 27.0 سلق

 0.23 1.59 29.2 فجل

 0.91 6.21 114.0 بقدونس

 0.10 0.70 12.9 لوبيا

 0.28 1.90 34.8 فاصوليا

 0.05 0.34 6.2 فول

 0.01 0.09 1.7 لفت

 0.04 0.28 5.2 ) شمندر (بنجر

 1.20 8.12 149.2 خضر أخرى 
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 االنتاج الزراعي للخيار بالبيوت البالستيكية 8 صورة

 

 االنتاج الزراعي للطماطم بالبيوت البالستيكية 9 صورة
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   0212 – 0210للموسم الزراعي  المحاصيل الزراعية. المساحة المحصولية للمحاصيل المكشوفة حسب 2جدول 

اصيلـــالمح  
 

 المساحة

مساحةالمن   

% لمجموعةل المحصولية   

   

  إجماليمن 

%     ةالمساحة المحصولي  

 3.17 100 394.9 مجموعة الحبوب

 0.30 9.52 37.6 قمح

 1.61 50.70 200.2 شعير

 0.78 24.54 96.9 ذرة

 0.48 15.24 60.2 حبوب أخرى 

 25.24 100.00 3148.8 مجموعة الفاكهة

 20.83 82.52 2598.5 نخيل

 0.72 2.84 89.5 موالح

 0.03 0.12 3.9 عنب

 0.07 0.28 8.9 تين

 0.09 0.34 10.7 جوافة

 0.13 0.53 16.8 رمان

 0.13 0.50 15.7 توت

 0.32 1.26 39.5 لوز 

أخرىفاكهة   365.3 11.60 2.93 

 56.86 100 7092.6 مجموعة األعالف الخضراء

 10.90 19.17 1359.3 برسيم 

 41.80 73.50 5213.2 رودس

 4.17 7.33 520.1 أعالف أخرى

 100.00  12473.0 إجمالي المساحة المحصولية

 1101املصدر: وزارة البيئة 
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/  2012للموسم الزراعي   المكشوفة حسب المحصول المساحة و إنتاج المحاصيل. 1جدول 

 م 2013

اصيلـــالمح  
( ارــهكت احة )ـــالمس  

Area ( Hectare ) 

  ) طـن (اج ـــــاإلنت

Production ( Ton ) 
Crops 

 31226.3 1836.7 مجموعة الخضروات 

 

Vegetables group 

 Tomatoes 9300.2 310.0 طماطم 

 Eggplant 3124.8 125.0 باذنجان

 Pepper 306.2 51.0 فلفل 

 Lettuce 396.5 30.5 خس

 Carrots 84.0 7.0 جزر

 Cabbage 1585.0 105.7 ملفوف 

) قرنبيط (  زهرة  100.6 1206.8 Cauliflower 

 Melon 545.5 60.6 شمام

 Watermelon 242.1 25.5 بطيخ

 Squash 4227.8 264.2 كوسا

 Cucumber 12.6 0.8 خيار

 Snake cucumber 240.0 12.0 فقوس

 Ding arkabi 2153.0 107.7 قرع ارقابى

 Pumpkin 347.9 15.8 قرع عسلي

  Okra 220.5 55.1 باميا

 Potato 30.3 3.0 بطاطس

 Dry onion 2317.6 89.1 بصل جاف

 Green onion 82.5 8.3 بصل اخضر

 Mallow 567.9 47.3 ملوخية

 Spinach 370.9 37.1 سبانخ

 Chard 324.2 27.0 سلق

 Radish 438.1 29.2 فجل

 Parsley 741.0 114.0 بقدونس

 Cowpea 103.1 12.9 لوبيا

 Beans 261.3 34.8 فاصوليا

 Bean 62.3 6.2 فول

 Turnips 17.2 1.7 لفت

() شمندر بنجر  5.2 52.2 Beet  

 Other vegetables 1864.6 149.2 خضر أخرى 
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اصيلـــالمح  
( ارــهكت احة )ـــالمس  

Area ( Hectare ) 

  ) طـن (اج ـــــاإلنت

Production ( Ton ) 
Crops 

 2259.6 394.9 مجموعة الحبوب

 

Cereals group 

 Wheat 86.4 37.6 قمح

 Barley 600.7 200.2 شعير

 Maize 1211.4 96.9 ذرة

 Other cereals 361.0 60.2 حبوب أخرى

 32988.6 3148.8 مجموعة الفاكهة

 

Fruit  group 

 Palm 31181.6 2598.5 نخيل

  Citrus 402.6 89.5 موالح

 Grapes 12.5 3.9 عنب

 Fig 26.7 8.9 تين

 Guava 42.9 10.7 جوافة

 Pomegranate 37.0 16.8 رمان

 Mulberry 31.4 15.7 توت

 Almonds 158.1 39.5 لوز 

أخرىفاكهة   365.3 1095.9 Other fruit 

 574206.7 7092.6 مجموعة األعالف الخضراء

 

Green fodders group 

 Alfalfa 115543.3 1359.3 برسيم

 Rhodes 417053.2 5213.2 رودس

أخرىأعالف   520.1 41610.3 Other fodders 

وع ـــــالمجم  12473.0 640681.2 

 

 Total 

 1101املصدر: وزارة البيئة 

 

 انتاج الخضروات 9 صورة
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 م 2013/ 2012المساحة المحصولية و إنتاج المحاصيل في البيوت المحمية  للموسم الزراعي. 1جدول 

اصيلـــالمح  
( ارــهكت احة )ـــالمس  

Area ( Hectare ) 

  ) طـن (اج ـــــاإلنت

Production ( Ton ) 
Crops 

 Tomatoes 2809.7 20.1 طماطم

 Sweet pepper 1033.2 20.7 فلفل حلو

 Melon 30.7 0.4 شمام

 Cucumber 7614.0 76.1 خيار

 Beans 439.7 11.0 فاصوليا

 Other vegetables 293.2 7.3 خضروات أخرى

وعـــــالمجم  135.6 12220.5 Total 

 1101املصدر: وزارة البيئة 

 م 2013/  2012النسبة المئوية للمساحة المحصولية حسب المجموعة  للموسم الزراعي  1جدول 

اصيلـــالمح  
( ارــهكت احة )ـــالمس  

Area ( Hectare ) 

ويةـبة المئـالنس  

%   

 Percentage  

Crops 

الخضرواتمجموعة   1972.3 15.64 Vegetables group 

الحبوب مجموعة  394.9 3.13 Cereals group 

الفاكهة  مجموعة  3148.8 24.97 Fruit group 

األعالف الخضراء مجموعة  7092.6 56.25 Green fodders group 

 Total cropped area 100 12608.5 إجمالي المساحة المحصولية

 1101املصدر: وزارة البيئة 
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 م 2013/  2012النسبة المئوية إلنتاج المحاصيل حسب المجموعة  للموسم الزراعي . 12جدول 

اصيلـــالمح  
(طن  ) اإلنتــاج  

Production ( Ton ) 

ويةـبة المئـالنس  

%   

Percentage  

Crops 

الخضروات مجموعة  43446.8 6.65 Vegetables group 

الحبوب مجموعة  2259.6 0.35 Cereals group 

الفاكهة مجموعة  32988.6 5.05 Fruit group 

األعالف الخضراء مجموعة  574206.7 87.95 Green fodders group 

وعـــــالمجم            652902 100 Total  

 1101املصدر: وزارة البيئة 

 م  2013 - 2011أعداد أشجار الفاكهة في المزارع خالل الفترة . 11جدول 

اصيلـــالمح  

Year السنة 

 

2011 

Year السنة 

 

2012 

Year السنة 

 

2013 

Crops 

 Lemon 35787 38084 39810 ليمون

 Grapes 1760 1684 1642 عنب

 Fig 3557 5240 7410 تين

 Guava 3750 3236 3075 جوافة

 Pomegranate 5887 5384 5222 رمان

 Mulberry 4707 4338 4124 توت
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 Almonds 13832 14597 13907 لوز 

 Palm 649616 619118 581336 نخيل

 Jujube  75416 45482 كنار

أخرىفاكهة   18573 31963 146115 Other fruit 

وعـــــالمجم  720581 799060 865011 Total 

 1101املصدر: وزارة البيئة 

 التنوع البيولوجي للموارد الوراثية الحيوانية لالغذية والزراعة .1

للقطيع القومي من االبل واملاعز واألغنام واالبقار م 1101في نهاية العام  د الثروة الحيوانيةاتعدبلغ 

يعتبر  % من اجمالي التعداد في العام املاض ي.05بنسبة نمو بلغت  حائز( 7044راس )لعدد  512211  عدد

العذبة املخصصة لري املحاصيل.  هالبيئية وندرة امليا الظروف ىجيد لتعداد القطيع بالنظر ال  قمهذا ر 

 :(0كما بشكل رقم )وهي موزعة 

 م. 1101تعداد ونسبة انواع القطيع القومي من املواش ي )االبل املاعز واألغنام واالبقار(  (.0)شكل

 .م1101 إدارة الثروة الحيوانية -املصدر: وزارة البيئة
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 أحدى قطعان انتاج الماشية  11 صورة

 

 ىعل %.1وان نسبة االبقار أقل من  االغنام واملاعز % من القطيع االساس ي بالدولة من 27يالحظ ان حوالي و 

السالالت وهو  ى مستو  ىيوجد حصر عل ولكن ال املواش ي املختلفةانواع  الرغم من وجود حصر كامل لتعداد

لزراعة حسب وا لألغذيةالوراثية الحيوانية  العمل بالتنوع االحيائي للموارد هالذي يكون علي ى املستو 

إدارة )املتحدة. لذلك شرعت وزارة البيئة  لألممغذية والزراعة رأسها منظمة اال  ىاملنظمات الدولية وعل

السالالت الحيوانية. حيث ان سالالت  ى مستو  ىفي مشروع طموح للمس  امليداني علالثروة الحيوانية( 

ذلك فإن السالالت املحلية النقية في خطر لعدم وجود برامج  ىقطيع القومي غير مصنفة. إضافة الال

ستجالب غير املرشد للموارد كذلك برامج للمحافظة عليها بصورة نقية وذلك نتيجة األ  ،تحسين وراثي لها

هو برنامج املس  امليداني للحيوانات املزرعية  اهم اهدافالوراثية )حيوانات او سائل منوي(. لذلك فإن 

 .ة في البالدوالوراثي للسالالت املختلف املظهري واإلنتاجيالتوصيف 
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 التالي.في  أهداف مشروع املس  امليداني للثروة الحيوانية فيما يخص جانب التنوع االحيائي تتلخص 

     نشاء قاعدة بيانات اساسية للموارد توفير البيانات املظهرية واالنتاجية والوراثية الضرورية ال

 نظم التربية والرعاية واالنتاج.و الوراثية الحيوانية 

      والتوصيف والتوثيق للموارد الوراثية الحيوانية املحلية من خالل اجراء البصمة الوراثية الجرد

 للسالالت.

      لسالالت املحلية ومعرفة معوقات االنتاج لوضع انسب الطرق لدراسة االمكانات االنتاجية

 قية.تربيتها بصورة ن ىلترغيب مربي الثروة الحيوانية عللتحسينها وتطوير نظم انتاجها 

حيازة في البلديات املختلفة  7511% من 11 ىال 11بهدف مس  حوالي م 1101عام برنامج املس  بدأ 

تعتمد  ىزات حتها احصائيا وتكون ممثلة لهذا العدد من الحيالبالدولة، ليعطي بيانات كافية لتحلي

راثية املحلية كمرجعية لكل الدراسات التخطيطية والتنموية ولوضع استراتيجية لصون املوارد الو 

يتوزع القطيع القومي للمواش ي بالبلديات املختلفة حسب  .بيانات ودراسات علمية ىبالدولة معتمدا عل

  (.01جدول رقم )

اشي حسب البلديات المختلفة بالدولة (. التوزيع الجغرافي لتعداد القطيع القومي للمو02جدول) 

 م(.2102)

    بلدية  النوع

 أم صالل الوكرة الشمال الريان الخور   

 19220 31155 32626 126529 98884 األغنام

 14432 25500 14261 108704 52381 املاعز

 1621 3572 1548 53089 4721 االبل

 915 709 802 3362 4861 االبقار

 36188 60936 49237 291684 160847 االجمالي

% 26.86 48.7 8.22 10.17 6.04 

 .م1101 إدارة الثروة الحيوانية -املصدر: وزارة البيئة
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 أحدى قطعان انتاج االغنام 12 صورة

شروع البحيي لدراسة األداء االنتاجي والتناسلي لألغنام العواس ي تحت نظام تغذية تقليدية وغير امل

 تقليدية 

وانية وهو يإدارة الثروة الح–املشروع احد املشاريع الهامة التي تقوم بها وزارة البيئة يعتبر هذا 

حيث  تحت نظام التربية املقفول في الظروف البيئية للبالد. االغنام العواس ي بتوصيف اداء  يختص

ملربين ا لدي اتعتبر ساللة اغنام العواس ي من السالالت العاملية املتميزة انتاجيا ولقد القت قبوال كبير 

تأصيل ساللة اغنام  ى. يهدف هذا املشروع الفترة طويلةبالدولة منذ  ىواملستهلكين بالدولة وترب

 العواس ي بدولة قطر.

 والتي يخص منها التنوع االحيائي كالتالي:   االهداف الرئيسية للمشروع

  املحليةتقييم األداء اإلنتاجي والتناسلي لذكور واناث أغنام العواس ي في ظل الظروف البيئية. 

  ير معلومات عن امكانات توريث الصفات االنتاجية والتناسلية ألغنام العواس ي تحت الظروف فتو

لبيئية البيئية للبالد. وهذه البيانات ضرورية لتطوير برامج التحسين لهذه الساللة تحت الظروف ا

 املحلية 
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 الدعم املقدم ملربي الثروة الحيوانية 

تقوم وزارة البيئة من خالل إدارة الثروة الحيوانية بتقديم الدعم الصحي والفني وتنظيم نشاط رعاية 

للخدمات العالجية واجراء الجراحات  وانتاج الثروة الحيوانية. يتمثل هذا الدعم في التقديم املجاني 

الطفيليات  ىعلللقضاء  والتحصينات وصرف االدوية والخدمات غير العالجية املتمثلة في رش املبيدات

الى االرشاد  باإلضافةالخارجية  وتطهير أماكن االيواء وجز الصوف وتقليم األظالف والتلقيح االصطناعي 

 والتوعية الفنية.

 

طول البلديات  ىعيادات موزعة عل 1مراكز صحية و 7يتم تقديم الدعم الصحي البيطري من خالل  

 املختلفة بالدولة وهم كالتالي:

 .مركز صحي الريان          -

للقطط  ى بوجود عيادة متخصصة للطيور واخر  األخرى ز كاملرا ىمركز صحي الدوحة يزيد عل          -

 .والكالب

 .مركز صحي الشحانية          -

 .مركز صحي ام صالل          -

 .مركز صحي الخور           -

  .مركز صحي روضة الفرس          -

 .مركز صحي الجميلية          -

 

 .الوكرة والرويس والسوق املركزي في العيادات وتتواجد 

 

الثروة الحيوانية بترقيم إدارة حيث تقوم ، ذلك تنظم وزارة البيئة تقديم الدعم الحكومي  ىباإلضافة ال

 :ىال معنونهوتسجيل حيازات الثروة الحيوانية واستخراج شهادات بذلك 

  بوزارة املالية لصرف الشعير والشوار املدعوم للمربين.لجنة املناقصات املركزية 

 لجنة املياه بوزارة البيئة لصرف دعم تكلفة املياه. 

 مشروع حصاد لصرف علف الرودس املدعوم. 

 .الجوزات والهجرة بوزارة الداخلية الستقدام العمالة 

 

خر البيئية القطرية بالعديد من انواع الحيوانات البرية التي كانت تجول وديان وسهول وروض بعض تز 

املناطق بالدولة  كاملها العرب وغزال الريم واالرنب البري والجربوع والقنفذ والضب والورل والثعلب الرملي 

ة للتوسع العمراني والصناعي والذئب العربي والضبع املخطط وغيرها من االنواع الحيوانية. ولكن نتيج
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الكبير وزيادة معدل نمو السكان  وما يتطلب من أعمال بناء وتعمير وانشاء وإقامة االنشطة االقتصادية 

 الالزمة ملواكبة هذا النمو السكاني املتزايد وزيادة تلوث البيئة نتيجة االنشطة الصناعية وخاصة قطاع

وانات والبعض االخر أخذ طريقة الى اقص في أعداد هذه الحيتن الغاز والبترول كل هذا وغيره ادى الى

تلك العوامل الصيد الجائر كذلك الرعي الجائر نتيجة التوسع في االنشطة الخاصة  االنقراض، يضاف الى

 فقدان املوائل الطبيعية وضعف التنوع االحيائي بها. ء مزارع الثروة الحيوانية مما ادى الىبإنشا

ذلك ضعف الوعي لدي كثير من الناس بمدي أهمية ودور هذه الكائنات في التوازن الطبيعي  عالوة على

زيادة خصوبة التربة  ر في النظم البيئية فهي تساعد علىداخل املوائل البيئية. تلعب هذه الحيوانات دورا كبي

ملياه متصاص وتخزين اا السطحية للتربة وزيادة قدرتها علىمن خالل مخلفاتها العضوية وبخلخلة الطبقة 

ان العديد من بذور تلك النباتات يزداد معدل وسرعة االنبات لها نتيجة ملروره  وتهويتها. هذا باإلضافة الى

وتقوم الحيوانات اثناء تجولها بالبيئة بتوزيع تلك البذور بصور ممتازة وفي ، في معدة الحيوانات العاشبة 

 ام زيادتهأعداد الحيوانات العاشبة لعد تقليل رية املفترسة علىمل الحيوانات الباماكن متفرقة. كذلك تع

االضرار بالغطاء النباتي مما يؤدي إلحداث التوازن البيئي. كذلك تقوم الطيور بدور مزدوج  بصورة تؤدي الى

حيث انها قد تكون فرائس لبعض االنواع او تقوم بافتراس بعض القوارض والحشرات الضارة باتخاذها 

وتلعب بعضها دور مهم في نقل حبوب اللقاح بين النباتات هي والحشرات التي تتواجد بالنظام  غذاء لها

 البيئي.

كثير من الحشرات  م في النظام البيئي فهي تتغذي علىكذلك تلعب الزواحف كالسحالي والثعابين دور مه

فرها لجحورها واختالط الضارة بالنباتات وكذلك تلعب دورا مهم في خلخلة التربة وتهويتها من خالل ح

 التربة بتلك الجحور بالنفايات النباتية والحيوانية مما يؤدي لزيادة خصوبتها وتحسين خصائصه الطبيعية.  

 

 المها العربي  13 صورة
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 دراسة التنوع االحيائي في السحالي بدولة قطر  .1

بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعوم جراء دراسة مسحية )استقصائية( علمية إقامت وزارة البيئة ب

نوع من  10فريق دولي لدراسة التنوع االحيائي للسحالي في دولة قطر تم رصد وجود ومن خالل التعاون مع 

%  46.7نوع تم تسجيله سابقا اي ان نسبة الزيادة في االنواع املسجلة زادت بنسبة  05السحالي مقارنة ب 

 (.01)جدول اي تقترب من نصف الرقم املسجل

وجاري . جالت علمية متخصصة في هذا املجالممن ابحاث علمية نشرت في  اأخذت النتائج املتحصل عليه

 باقي االبحاث العلمية املتعلقة بالدراسة املشار اليها. استكمال

 

التنوع االحيائي بصورة  إلدارةمن نتائج الدراسة السابق ذكرها فإن أحد املعوقات الرئيسة  ى لذلك فكما نر 

سليمة وكفء هو عدم اجراء  الدراسات  املسحية العلمية الضرورية ملعرفة االنواع املتواجدة بالدولة حيث 

 Theبدولة قطر وهما  ىيل نوعين من الحشرات للمرة االولكذلك تمت تسج ال يمكن ادارة ما هو غير معلوم.

blister beetle, Meloe coelatus Reiche, 1957   خنفساء النفطة وكذلكScaurus puncticollis Solier, 

1838 (Coleoptera: Tenebrionidae) ربية والعلوم.من خالل وزارة البيئة ومؤسسة قطر للت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضب 14  صورة 
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 م.2103 ىتم تسجيله في البيئة القطرية حت (.أنواع السحالي التي03جدول )

Species Family First record in Qatar 

Pristurus rupestris Blanford, 1874 Sphaerodactylidae Ministry of Environment 2004 

Pseudoceramodactylus khobarensis Haas, 

1957 
Gekkonidae Valdeón et al. 2013 

Stenodactylus arabicus (Haas, 1957) Gekkonidae Metallinou et al. 2012 

Stenodactylus doriae (Blanford, 1874) Gekkonidae Metallinou et al. 2012 

Stenodactylus slevini Haas, 1957 Gekkonidae Arnold 1980b 

Bunopus tuberculatus Blanford, 1874 Gekkonidae Mohammed 1988 

Cyrtopodion scabrum (Heyden, 1827) Gekkonidae 

Mohammed 1988 

(cited as Gymnodactylus scaber) 

Hemidactylus flaviviridis Rüppell, 1835 Gekkonidae Mohammed 1988 

Hemidactylus persicus Anderson, 1872 Gekkonidae Castilla et al. 2013 

Hemidactylus robustus Heyden, 1827 Gekkonidae 

Mohammed 1988 

(cited as H. turcicus) 

Scincus mitranus Anderson, 1871 Scincidae 

Mohammed 1988 

(cited S. scincus, probably mistaken 

with S. mitranus) 

Trachylepis septemtaeniata (Reuss, 1834) Scincidae 

Mohammed 1988 

(cited as Mabuya aurata) 

Diplometopon zarudnyi Nikolsky, 1907 Trogonophiidae Mohammed 1988 

Mesalina adramitana (Boulenger, 1917) Lacertidae Arnold 1980a 

 م1101املصدر: وزارة البيئة 
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 م.2103 ىحتتابع(. أنواع السحالي التي تم تسجيله في البيئة القطرية 03) جدول

Species Family First record in Qatar 

Mesalina brevirostris Blanford, 1874 Lacertidae 

Mohammed 1988 

(cited as Eremias brevirostris) 

Acanthodactylus schmidti Haas, 1957 Lacertidae 

Mohammed 1988 

(cited A. scutellatus, probably mistaken 

withA. schmidti) 

Acanthodactylus opheodurus Arnold, 

1980 
Lacertidae 

Mohammed 1988 

(cited A. boskianus, probably mistaken 

withA. opheodurus) 

Varanus griseus (Daudin, 1803) Varanidae Mohammed 1988 

Uromastyx aegyptia (Forskål, 1775) Agamidae 

Mohammed 1988 

(cited as U. microlepis) 

Phrynocephalus arabicus Anderson, 1894 Agamidae 

Mohammed 1988 

(cited as P. nejdensis) 

Trapelus flavimaculatus Rüppell, 1835 Agamidae 

Mohammed 1988 

(cited as Agama flavimaculata) 

 .م1101املصدر: وزارة البيئة 

 التنوع االحيائي في الطيور )الحياة الفطرية(  .4

وظيفة املكافحة الحيوية تلعب الطيور دورا ايجابيا في التوازن البيئي بما يمكن ان تقوم به من 

بالتقليل من آثار اآلفات والحشرات الضارة بالبيئة واالنسان ناهيك عن املسحة الجمالية التي تضفيها 

للبيئة من خالل تنوع الوانها واشكالها واصواتها وأحجامها. كذلك يقترن تواجد الطيور في العموم ضمن 

لغطاء النباتي وهي عناصر مهمة في كل بيئة نظيفة بيئة تتسع فيها املساحات الخضراء ويتنوع فيها ا

 للتغير بالتنوع األحيائي والتغير املناخي، فزيادة  وسليمة.
ً
للطيور املهاجرة أهمية بيئية فهي تعتبر مؤشرا

 في التعرف عن التغيرات 
ً
أعدادها أو نقصها أو التغير في مناطق توقفها خالل هجرتها يلعب دورا

 .ادثة بمنطقة ماالحواملناخية  البيئية

 في النظام البيئي فهي تتغذى على الحشرات والديدان
ً
والقوارض وهذا   تلعب الطيور املهاجرة دورا

يوفر مبالغ كبيرة يمكن أن تصرف في شراء املبيدات الحشرية )املقاومة البيولوجية(، كما انها فريسة لبعض 

في السلسلة الغذائية. كذلك يستفاد من ذرقها كسماد طبيعي غني بالفوسفور مما يرفع من  األخرى االنواع 
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ألخرى في عملية تلقيح األزهار بنقلها حبوب اللقاح من زهرة  دورا مهما الطيور  خصوبة التربة. وتلعب بعض

أرجلها أو ذرقها. كما أنها مؤشر لوجود أي تلوث وذلك باختزان أجسامها لبعض  وفي انتشار البذور بواسطة

حياء التي تتغذى عليها العناصر و التي تأتي عن طريق األ  تبين تركيز الطيور  العناصر وعن طريق فحص هذه

 .والديدان والحشرات مثل األسماك والقشريات

، بمتابعة  
ً
وقد بدأت منظمات ودول أهمها املجلس العاملي لحماية الطيور البرية وهو األكبر واألشهر دوليا

 التغيرات في أعداد الطيور املهاجرة في مناطق هجرتها، وأصبحت تقوم بمتابعة سنوية لهجرة الطيور فيما

يعرف بالتعداد الشتوي العاملي، وكان لنتيجة هذا التعداد التعرف على التغير في أعداد الطيور املهاجرة 

 وأسبابه. 

ال يقتصر دور الطيور املهاجرة على ذلك فحسب بل أن لها دور في رفاهية اإلنسان من خالل 

يور البرية واملهاجرة ويصل دخل السياحة البيئية، فهناك الكثيرين ممن يسافرون ملناطق عدة ملشاهدة الط

 ،
ً
تجارة األدوات الخاصة بهذه  ىال باإلضافةالسياحة ملراقبة الطيور بالعالم إلى حوالي بليون دوالر سنويا

السياحة كاملناطير املقّربة والكتب املتخصصة عن طيور تلك املناطق وغيرها من املعينات املصاحبة، وقد 

 في حماية املواطن للطيور وكذلك في رفع املستوى املعيش ي للسكان املحليين، 
ً
لعبت هذه السياحة دورا

الجائر واملنظم للطيور املهاجرة والذي بما فيه من رفاهية  وليس هذا فحسب، فهناك الصيد املستدام وغير 

 للدخل بمنطقة الشرق االوسط 
ً
 أنه من الناحية االقتصادية يمكن أن يكون مصدرا

ّ
بالوقت الحالي، إال

وإرث تراثي وأصبحت رياضة لها مسابقات  هوايةتعتبر رياضة الصيد بالصقور بقطر   ومنها دولة قطر.

 اعد فيما يخص اسعار الصقور واالدوات املستخدمة للعناية بالطائر والصيد.عديدة وسوق تجاري و 

أسفرت الدراسات واملسوحات امليدانية التي قام بها مشروع طيور قطر بمركز اصدقاء البيئة خالل 

 من الطيور بزيادة قدرها  111م( عن وجود 1101-1101الثالث سنوات األخيرة )
ً
% عن الرقم 11نوعا

خمسة  ىم، تنقسم ال1101يوليو  - حيائي لتقرير الوطني الرابع حول تنفيذ اتفاقية التنوع اال املسجل في ا

  -مجموعات )طيور مهاجرة تعبر قطر 
ً
طيور  -طيور زائرة في مواسم معينة  -طيور مقيمة تتوالد محليا

والعربية طيور مستجلبة(، وقد تم تعريف وتصنيف هذه األنواع من حيث األسماء العلمية  -شاردة 

واالنجليزية واملحلية ووضعها في البيئة القطرية وأماكن تواجدها الجغرافي. وحازت هذه الدراسات على 

 بمركز أصدقاء البيئة 
ً
 فيه وممثال

ً
 مشاركا

ً
 -موافقة املجلس العاملي لحماية الطيور البرية والذي قطر عضوا

 كمرجع 
ً
تجميع وتأليف/ الدكتور  –الحقلي لطيور قطر  )الدليل باسموستصدر هذه النتائج في كتاب قريبا

 م(.1104الصادق عوض بشير، 

بيانات املجلس العاملي لحماية الطيور بالتعاون مع االتحاد الدولي لصيانة الطبيعة الخاصة عن عدد   تظهر

 ( التالي:2باالنقراض بالدولة )شكل ) املهددةوانواع الطيور 

 ( هناك خمسة انواع قابلة لالنقراضVulnerable وهم غراب البحر السقطري )- 

 الحبارى. -ملك العقبان  -عقاب أرقط كبير  -عويسق 

http://www.moshreq.com/forum/showthread.php?t=19618
http://www.moshreq.com/forum/showthread.php?t=19618
http://www.moshreq.com/forum/showthread.php?t=19618
http://www.moshreq.com/forum/showthread.php?t=19618
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 ( نوع واحد معرض لالنقراضEndangeredهو )  .صقر الغزال 

 ( باالنقراض 
ً
( هو القطقاط Critically endangeredنوع واحد حالته حرجة ومهدد فعال

 االجتماعي.

  

  

 بمسمياته املختلفة. لالنقراض(: الوضع الحالي للطيور من حيث عدد األنواع وخطر التعرض 2شكل )

 م.1100 املصدر: املجلس العاملي لحماية الطيور بالتعاون مع االتحاد الدولي لصيانة الطبيعة        

 

ت ومسوحات قام دراسا ى)خمسة مناطق( بناء عل  بدولة قطرتم تحديد املناطق الجغرافية الهامة للطيور 

بها فريق دولي من املجلس العاملي لحماية الطيور البرية بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة وفقا للمعاير 

جزيرة األسحاط وخور  -جزيرة شراعو  -جزيرة العالية  -الدولية املتفق عليها بهذا الشأن وهي الذخيرة 

( تلك 0114تجميع وتأليف مارك ايفانز  –وسط العديد ) املرجع : مناطق الطيور الهامة في الشرق األ 

 املناطق أصبحت محميات طبيعية بالدولة االن.

 إعادة توطين طائر الحباري بالبيئة القطرية.

في دولة قطر بالتعاون  الطبيعيةفي إطار إعادة توطين طائر الحباري بالدولة أطلق املسئولين عن املحميات 

طائر حباري وذلك ضمن  0111) الحبــاري ( حوالي  ىمراكز الصندوق الدولي للحفاظ عل والتنسيق مع

املجموعات  الستعادةالصندوق  استراتيجيةمشروع الشيخ خليفة بن زايد إلعادة توطين الحباري في إطار 

تابع للصندوق الثم إكثارها في املركز الوطني لبحوث الطيور  الطبيعيةاملستدامة لطائر الحباري في بيئته 

زيادة أعداد طيور الحباري املتناقصة  ىإل االستراتيجيةالحباري . كما تهدف هذه  ىالدولي للحفاظ عل
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. وتعتبر املحميات الطبيعية في دولة قطر من أفضل املواقع البيئية التي يجد طائر  باالنقراضواملهددة 

في دولة قطر محطة تاريخية ضمن خارطة املواقع  الحباري محطة له للتأقلم فيها . وتعتبر البيئة الصحراوية

 .هاجر إليها الحباري وتتكاثر فيهاالتي ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج االكثار في االسر وإعادة التوطين 

من  الحيوانات املهددة باالنقراض في االسر السيما املها العربي والغزال العربي )الريم( تربيةيعتبر برنامج 

وقد نجحت التجارب الرائدة والناجحة بالدولة في مجال إعادة االكثار والتوطين للموارد الوراثية املحلية، 

)عام  وتم إعادة إطالق غزال الريم في محمية الريم( 04)جدول الجهود وتزايدت اعداد املها في االسر 

ك عقبات تواجه إعادة توطين الريم . في البداية كانت هنام( ويتم بعد ذلك رصد سلوكها وتكاثرها1115

نتيجة للصيد الجائر من قبل بعض املواطنين نتيجة عدم التوعية البيئية املناسبة ولكن تدريجيا خفت 

حاالت الصيد بعد إعداد برامج توعية مكثفة  كما تم وضع محمية الريم ضمن محميات االنسان واملحيط 

 الحيوي من قبل منظمة اليونسكو.

محمية الشحانية واملسحبية ومحمية  طائر( وزعت على 41لبيئة القطرية )دة إطالق النعام باكذلك تم إعا

 الريم وتم تكوين مجموعات تزاوجيه نتج عنها عدد من الفروخ بصحة جيدة.

 

 

 نبات شوك الضب 15 صورة
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 م(2101-2118) (. أعداد المها العربي في المحميات المختلفة04جدول )

 املحميـــة
2008 2009 2010 

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 

 324 188 136 280 161 119 257 142 115 الشحانية

 649 340 309 734 375 359 676 353 323 املسحبية

 - _ _ _ _ _ _ _ _ عشيرج

حديقة 

 الحيوان
_ _ _ 3 20 23 5 20 25 

 96 55 41 71 45 26 _ _ _ الوجبة

 4 2 2 5 4 1 _ _ _ ام ثنيتين

 23 11 12 23 11 12 _ _ _ ام قريبة

 11 7 4 11 7 4 _ _ _ ام املواقع

 4 2 2 2 1 1 _ _ _ راس لفان

 - _ _ _ _ _ 111 74 37 مناطق أخرى 

 1,136 625 511 1,149 624 525 1,044 569 475 املجمـــــوع

 املصدر: إدارة املحميات
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 التنوع االحيائي في الحشرات .5

 حصر وشمل معظم مناطق البالد. أسفر املس  عن م   2002بدأ املس  امليداني لحشرات قطر عام 

 من الحشرات، 450 وتصنيف وتعريف حوالي 
ً
  435 ضارةالنافعة أو غير الحشرات وقد بلغ عدد ال نوعا

  15بينما 
ً
 من  16ضارة. وقد اكتشف ألول مرة في تاريخ قطر والعالم الحشرات من النوعا

ً
 جديدا

ً
نوعا

  وهي:  INRAاملعهد الوطني الفرنس ي للبحوث الزراعية ، وذلك بالتعاون مع الحشرات
1-Acmaeodera (Cobosiella) n. sp. (Buprestidae; Coleoptera) 

2. Anthypurinus qataricus (Curculionidae; Coleoptera) 

3  - Cardiophorus qatarensis (Elateridae; Coleoptera) 

4  - Philothis (Atavinus) n. sp. (Histeridae; Coleoptera) 

5- Platytomus qatarensis  (Histeridae; Coleoptera) 

6- Aleochara qatarensis (Staphylinidae; Coleoptera)  

7-  Ammogiton schawalleri (Tenebrionidae; Coleoptera)  

8- (Tenebrionidae; Coleoptera) Apsheronellus arabicus 

9- (Tenebrionidae; Coleoptera) Mesostena (Mesostena) angustata deserticola 

10- Phtora salinae (Tenebrionidae; Coleoptera) 

11  - Trachyscelis litoralis (Tenebrionidae; Coleoptera)  

12- Afrotethina martinezi (Canacidae; Diptera) 

13- Xanthocanace n. sp. (Canacidae; Diptera) 

14- Scenopinus n. sp. (Scenopinidae; Diptera) 

15- Calliardia ummseedinsis (Psyllidae; Hemiptera) 

16- Hypotia vulgaris qatarica (Pyralidae; Lepidoptera) 

 

 

 التنوع االحيائي باملوارد املائية .6

كم وتبلغ مساحة التبادل  700امتداد  املياه من ثالث جهات علىحدها دولة قطر شبه جزيرة ت

 حيث ال  35000االقتصادي 
ً
كم حول شواطئ الدولة، تتصف مياه الشواطئ املحلية بأنها ضحلة جدا

 و  30تتجاوز 
ً
 وشرقا

ً
طول الشواطئ الغربية. تتكون ترسبات قاع البحر من رمال متراكمة  م على 20م شماال

 جد نسبة من املرجان الذي ينمو على% كذلك تو 45ط من الرمال والطين بنسبة % وبخلي 45بنحو 

 الترسبات الصلبة، كما تكسو الحشائش البحرية الترسبات غير املتماسكة.
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مر العصور، تلك البيئة تمثل رمز ثقافي وإرث تاريخ للمواطنين،  الدولة غنية ببيئتها البحرية على لذلك فإن 

تلك الشواطئ. توفر  ن باإلضافة للتنزه واالستجمام علىكذلك فهي مصدر للمياه والغذاء للمواطنين واملقيمي

 طن/سنويا( من إجمالي املستهلك من االسماك بالدولة. 14573%  )  82االسماك املحلية الطازجة نسبة 

تطوير صناعة صيد االسماك املستدام من تدابير  العتماد شرط مهم املصايد بيانات اإلحصائية عنالتوفر  

 مراقبة ضرورة م 2016-2011مية الوطنية في الخطة الخمسية  نالت  الوطنية. تتناول استراتيجية املصايد

 الغذائيمدادات الغذاء  واالمن للبيئة والتنوع االحيائي وتهديدا إل  سلبية آثار  ىالذي يؤدي ال الصيد الجائر

م  1994في عام  حيز التنفيذ( الثالثةاالتفاقية البحار ) املتحدة لقانون  دخلت اتفاقية األمم .على حد سواء

 .كما يلي مؤشرات للصيد املستدام االتفاقيةتلك  توفر  م. 2002 ديسمبر  9 قطر في دولة صدقت عليهو 

 محصول الصيد. مؤشرات متعلقة بكمية -

 .مؤشرات متعلقة بجهد الصيد وكثافته -

م  حيث وصل 0111حتى عام  م0151تظهر كميات محصول صيد االسماك بدولة قطر زيادة هائلة من عام 

 .التوالي( ىم عل0111وسنة م  0151متري سنويا )سنة  طن 4117 إلى 411من و  ،أضعاف 01من  ألكثر 

اكثر من  ىاد املعدل الز م حيث 1112حتى عام م  1111من عام  أقلأستمر معدل الزيادة ولكن بصورة 

 م.1112طن متري عام  07622الي  1111طن متري عام  7045الضعف من 

  

الفترة اإلجمالية  كمية محصول الصيد في نحنى على املدى الطويل يبين زيادة هائلة فياملعلى الرغم من أن 

يبين إجمالي كمية م  1101حتى عام  1111الفترة من خالل ، فإنه تجدر اإلشارة إلى أن م 1101 – 0151

 طن متري سنويا. 00،174إلى  04،166صيد األسماك انخفاضا بطيئا من 

م، في حين بقي عدد مراكب الصيد في نفس املستوى 1111٪ منذ عام 10انخفض عدد الصيادين بنسبة 

اد يمتصاعد  في كمية الصيد /قارب او ص كان هناك منحنى  م(.1101في العام  411م  و 1111في عام  504)

د  )من يالكل قارب أو صم  1117م . ولكن تناقص كمية الصيد منذ عام 1116م حتى عام  1111من عام 

طن  5.7م كذلك  من 1101طن متري / قارب في عام  11،6انخفضت الي  م1116طن متري / قارب في  12.2

( وشكل رقم 05يبين جدول رقم ) م(.1101ياد في عام طن متري / ص 1،1الي  -م1116متري / صياد في 

 م.1101عام  م حتى1111الفترة من عام  (عدد السفن والصيادين وكمية املصيد خالل1)
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 م(.  2000-2013(. عدد السفن والصيادين وكمية المصيد)05جدول )

 كمية املصيد )طن متري( السنة
عدد 

 السفن
 عدد الصيادين

2000 7,139.6 515 5,176 

2001 8,863.5 515 4,721 

2002 7,154.7 515 4,931 

2003 11,295.0 515 4,199 

2004 11,134.0 515 4,543 

2005 13,957.7 515 4,616 

2006 16,945.6 437 2,953 

2007 15,182.9 445 2,864 

2008 17,688.4 484 2,899 

2009 14,065.7 446 3,313 

2010 13,760.4 495 3,300 

2011 12,994.0 497 3641 

2012 11274.0 499 3573 

2013 15809.0 512 3609 

 املصدر: وزارة البيئة.
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 م.2013حتي  2000(. كمية املصيد وعدد مراكب الصيد والصيادين في الفترة من 1شكل )

 املصدر: وزارة البيئة. 

 

راثية املائية بأنشطة في مجال صون املوارد الو متمثلة في إدارة الثروة السمكية –كذلك تقوم وزارة البيئة 

دعم وتنمية للمخزون السمكي   الثروة السمكية بالدولة حيث قامت بتنفيذ مشاريع للدولة  للحفاظ على

سبيل املثال تم تدعيم املخزون السمكي ألسماك الشعم بإطالق صغار اسماك الشعم في منطقتي  وعلى

الف  51م. كذلك لدعم املخزون السمكي للهامور تم إطالق 1111-1110السافلية والذخير خالل عامي 

 م.1101نهاية عام  م ويستمر املشروع حتى1111أصبعية من صغار اسماك الهامور خالل عام 

اجراء العديد من الدراسات البحثية بهدف توفير املعلومات املستمده  كما تسعي وزارة البيئة الى

ات الصائبة التي تخص قطاع الثروة السمكية كذلك تطوير استراتيجية من نتائج الدراسات التخاذ القرار 

 بعضها في التالي:  شير الىوطنية لإلدارة املستدامة للمصائد ن
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 تقييم مخزون أسماك الكنعد في سواحل دولة قطر دراسة 

بعمل دراسة علمية لتقييم مخزون أسماك  متمثلة في إدارة الثروة السمكية قامت وزارة البيئة القطرية

حالة املخزون  بهدف التعرف على ( في سواحل دولة قطر (Scomberomorus commerson)الكنعد )

وق، تقدم هذه الدراسة ملتخذي القرار مقترحات متعددة لإلدارة مكي للكنعد ومعدالت النمو والنفالس

من درجات االستغالل، االمر الذي  اآلمنالحد  النوع الىول بمخزون التكاثر لهذا املستدامة تضمن الوص

يتيح مواسم تكاثر ناجحة. كذلك تمثل نتائج الدراسة اضافة وأساس جيد لقاعدة معلوماتية حيث تندر 

املعلومات التفصيلية عن ديناميكية االرصدة السمكية في منطقة دراسة الكنعد. وتسهم الدراسة في تحديد 

  ي تطوير استراتيجية وطنية لإلدارة املستدامة للمصائد.نقاط مرجعية تساهم ف

 مشروع تقييم املخزون السمكي وإدارة املصايد:

بتقييم الوضع الراهن للمخزون السمكي، حيث توضع على اساسة معالم خطة االدارة  املشروع يعني

الرشيدة للثروة السمكية في سواحل دولة قطر، ويهدف الى تحقيق االستغالل االمثل واالدارة املستدامة للثروة 

 .السمكية بما يتفق مع املعايير الدولية املتعلقة بقطاع املصايد

 اهم اإلنجازات:

 عند بداية النضج الجنس ي لعدد والوزن  الطول مثل  وبعض الصفات البيولوجيه مواسم التكاثر  تحديد

التالية: الفرش، الكوفر، الشعري، البوقشينة، السولي، نوع من األسماك ذات القيمة االقتصادية  05

 .الهامور، الكراري، الصافي، الجش، اللدن، الصال، الربيب، الينم، الزبيدي و النيسر

  نوع من األسماك وتحديد مستويات استغاللها للوصول إلى  11تم تقييم الوضع الراهن ملخزون عدد

ستدام لتلك األنواع
ُ
حقق اإلنتاج األمثل امل

ُ
ساهم هذه (06)جدول  درجة االستغالل التي ت

ُ
، حيث ت

ما يتوافق مع رؤية ب  املعلومات في إعداد برنامج وطني لإلدارة الرشيدة للمصايد السمكية ومتابعة الصيد

 .م 1111قطر 
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بدولة  (. نتائج دراسة تقييم الوضع الحالي لمخزون األسماك ذات القيمة اإلقتصادية12جدول )

 قطر.

 النوع  االسم العلمي للمخزون السمكي تقييم الوضع الراهن

 ربيب Gnathanodon speciosus إستغالل كامل

 فرش Diagramma pictum إستغالل ُمفرط

 ينم Plectorhinchus sordidus إستغالل ُمفرط

 شعري  Lethrinus nebulosus إستغالل كامل

 شعري بقشينة Lethrinus lentjan إستغالل ُمتدني

 سولي Lethrinus microdon إستغالل أمثل

 كنعد Scomberomorus commerson إستغالل ُمفرط

 هامور  Epinephelus coioides إستغالل كامل

 صافي Siganus canaliculatus إستغالل أمثل

 كوفر Argyrops spinifer إستغالل ُمتدني

 جش Carongoides bajad إستغالل أمثل

 نيسر Dory snapper إستغالل أمثل

 زبيدي Carangoides malabaricus إستغالل أمثل

 قرقفان Crenidens crenidens scarus إستغالل أمثل

 صال Carangoides chrysophrys إستغالل أمثل

 لدن Epinephelus polylepis إستغالل ُمفرط

 

 م1101 املصدر وزارة البيئة
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 دراسة بيولوجية الهم االسماك االقتصادية بدولة قطر

قامت إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة بالتعاون مع جامعة قطر  بعمل دراسة بيولوجية عن اهم 

 االقتصادية بالدولة  بعنوان "دراسة بيولوجية الهم االسماك االقتصادية بدولة قطر"االسماك 

ية بالدولة لتحديد مواسم تكاثرها والطول داصنواع من االسماك االقتأ ةالدراسة أهم عشر  استهدفت

–الربيب -البدح-الهامور -الزبيدي-هي )الكوفر اختبارهااالنواع العشر التي تم  .القانوني املسموح لصيده

د مواسم ومواقع الصيد . وقد شملت الدراسة تحدي(الصافي العربي-الكنعد-الينم -الحمرة-الشعري 

.ك بتعريف انواعها وتسجيل االسماء العلمية واالسماء الشائعةلوذ لألسماكالتباين النوعي  ىوالتعرف عل  

       مشروع االدارة املستدامة للمصايد:

ُيعنى هذا املشروع بتحقيق استدامة الثروة السمكية باتباع النهج البيئي واإلدارة الرشيدة لقطاع املصايد 

 وتطويره كأحد أهم املوارد الطبيعية األساسية في منظومة األمن الغذائي بالدولة.

الدولية الستدامة واحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم، الوحدة شارك باملشروع 

( باململكة املتحدة، ومركز أبحاث البيئة بجامعة قطر، وإدارة International Sustainability Unitاملوارد )

 الثروة السمكية.

 يتضمن املشروع ثالث ُمكونات رئيسية كما يلي:

  النظام الوطني املتكامل إلحصائيات املصايدإنشاء  .1

ستهدفة:
ُ
 النتائج الرئيسية امل

 تطوير نظام وطني إلكتروني حديث يستوعب اإلنتاج وجهد الصيد واألسعار. •

  .تدريب الكوادر الوطنية على مهام رصد البيانات وتشغيل النظام وإجراء التحاليل وإعداد التقارير •

ظم رصد وتحليل إحصائيات املصايد على مستوى دول اإلقليم •
ُ
 .توحيد ن
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 البحرية النظام الوطني للمعلومات الجغرافية .2

ستهدفة:
ُ
 النتائج الرئيسية امل

 تطوير نظام للمعلومات الجغرافية البحرية يضم كافة ذوي الصلة بالبيئة البحرية. •

  .إعداد برنامج عمل استراتيجي الستدامة النظام الوطني للمعلومات الجغرافية البحرية •

 .إعداد وتنفيذ مشروع إرشادي لالستزراع السمكي •

 دراسة ُسبل تحقيق اإلنتاج األقص ى للمصايد وآثارها االقتصادية واالجتماعية  .3

ستهدفة:
ُ
 النتائج الرئيسية امل

 إعداد استراتيجية وطنية لتحقيق اإلدارة الرشيدة للمصايد. •

 دراسة الُبعد االجتماعي االقتصادي الستراتيجية اإلدارة الرشيدة لقطاع املصايد. •

  .الوطنية في برامج إدارة املصايد على املستوى اإلقليميإدماج االستراتيجية  •

 اهم اإلنجازات:

  تم تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد وتحليل إحصائيات املصايد لكافة مواقع إنزال األسماك

قاعدة بشبكة املعلومات تلك النواع األسماك االقتصادية وجاري ربط أل بالدولة وحرف الصيد 

 (. 17جدول ) الدولية

 من سفن  412العمل على دمج سفن الصيد ضمن منظومة درع الوطن، حيث تم تزويد عدد  ءبد

الصيد بأجهزة التعارف التلقائي وجاري استكمال تجهيز باقي السفن كمرحلة أولى وإنشاء غرفة 

راقبة.
ُ
 التحكم وامل
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بدولة قطر.نوع من األسماك االقتصادية  11نتائج دراسة بيولوجية التكاثر لعدد (. 11جدول )  

ذروة موسم  موسم التكاثر النوع

 التكاثر

لي عند 
ُ
الطول الك

ضج 
ُ
بداية الن

 الجنس ي

لي عند 
ُ
الوزن الك

ضج 
ُ
بداية الن

 الجنس ي

  cm 24.22 أبريل أغسطس-مارس الكراري 

  cm 19.04 أبريل أبريل-مارس الصافي

  cm 23.40 يونيو يوليو-مارس الزبيدي

  cm 18.74 مايو مايو النيسر

  cm 21.51 مايو سبتمبر-أبريل الجش

  cm 27.89 مايو مايو-مارس للدنا

  cm 29.14 أغسطس أغسطس-مايو  لصالا

  cm 36.10 مايو مايو لربيبا

  cm 19.17 مارس مارس-فبراير لينما

 cm 498.4 g 34.32 إبريل مايو -فبراير الفرش

 cm 253.04 g 24.61 ديسمبر مارس -نوفمبر  الُكوفر

 cm 462.08 g 32.64 فبراير مايو -يناير  الشعري 

 cm 254.75 g 26.42 مايو يونيو -فبراير  البوقشينة

 cm 271.37 g 29.20 يونيو أكتوبر-إبريل  السولي

 cm 47.73 إبريل مايو -مارس  الهامور 

(Females) 

50.12 cm 

(Males) 

1602.52 g 

(Females) 

1855.13 g 

(Males) 

    املصدر: وزارة البيئة
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إحصائيا في دولة  ها(. اسم العائلة والنوع لكافة األحياء البحرية التي يتم رصد11جدول )

 .قطر
Species local 
name 

Family Scientific name English name 

Shiem شم  Ariidae Netuma thalassina Giant catfish 

Manshous 

  منشوس

Atherinidae Atherinomorus  lacunosus Wide-banded hardyhead 

silverside 

Hagool حاقول  Belonidae Tylosurus crocodilus 

crocodilus 

Hound needlefish 

Hamaam حمام  Carangidae Seriolina nigrofasciata Blackbanded trevally 

Jash جش  Carangidae Carangoides bajad Orangespotted trevally 

Karari كراري  Carangidae Atule mate Yellowtail scad 

Rebeeb ربيب  Carangidae Gnathanodon speciosus Golden trevally 

Saal صال  Carangidae Carangoides chrysophrys Longnose trevally 

Zubaidi زبيدي  Carangidae Carangoides malabaricus Malabar trevally 

Dal'ah ضلعه  Carangidae Scomberoides 

commersonnianus 

Talang queenfish 

Gargor جرجور  Carcharhinidae Carcharhinus dussumieri White cheek shark 

Hef حف  Chirocentridae Chirocentrus dorab Dorab wolf-herring 

Ywaf يواف  Clupeidae Anodontostoma chacunda Chacunda gizzard shad 

Emaad عماد  Ephippidae Platax orbicularis Orbicular batfish 

Bedha بدحة  Gerreidae Gerres longirostris Strongspine silver-biddy 

Yanam ينم  Haemulidae Plectorhinchus sordidus Sordid rubberlip 

Farsh فرش  Haemulidae Diagramma picta Painted sweetlips 

Helali هاللي  Haemulidae Plectorhinchus gaterinus Blackspotted rubber lip 

Boukshina 

  بوقشينة

Lethrinidae Lethrinus lentjan Pink ear emperor 

Sh'ari شعري  Lethrinidae Lethrinus nebulosus Spangled emperor 

Sooli سولي  Lethrinidae Lethrinus microdon Smalltooth emperor 

Hamra حمره Lutjanidae Lutjanus malabaricus Malabar blood snapper 

N'aimia نعيمية  Lutjanidae Pinjalo pinjalo Pinjalo 

Naiser نيسر  Lutjanidae Lutjanus fulviflamma Dory snapper 

Shaqra شقره  Lutjanidae Lutjanus argentimaculatus Mangrove red snapper 

Biyah بياح  Mugilidae Moolgarda seheli Bluespot mullet 

Sultan Ibrahim 

  سلطان إبراهيم

Mullidae Parupeneus margaritatus Pearly goatfish 

Ebzeimi إبزيمي Nemipteridae Scolopsis bimaculatus Thumbprint monocle bream 

Umm El Laban 

  أم اللبن

Nemipteridae Scolopsis taeniata Black-streaked monocle 

bream 

 املصدر: وزارة البيئة.
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  رمناطق اخرى في قطو حماية السالحف البحرية في مدينة راس لفان الصناعية 

تبنت قطر للبترول )إدارة املدن الصناعية( مشروع حماية السالحف البحرية في عدة شواطئ و جزر في قطر 

هذا املشروع في السنوات القادمة للمحافظة على حياة  استكمالحيث سيتم م  1101حتى  1117منذ عام 

وع حيث تم إحصاء جامعة قطر بالتعاون مع وزارة البيئة بتنفيذ املشر قامت السالحف بشكل مستمر. 

أعداد السالحف و األعشاش في شواطئ مختلفة مثل )شاطئ راس لفان و شاطئ فويرط و الغارية و املرونة 

 م تيس و راس ركن و شراعوه(.أو جزيرة حالول و 

خذت  
ُ
وفي نفس الوقت تم ترقيم عدد كبير من إناث السالحف التي تم رصدها في موسم التعشيش كما أ

هناك تقريبا ستة أنواع للسالحف البحرية تم رصد  ها. والجدير بالذكر انأخذ قياساتها ووزنعينات منها وتم 

منها فقط الذي يبيض على شواطئ قطر كما هي معروفة  دفي قطر ولكن هناك نوع واحمنها خمسة أنواع 

سنة كما قدر عمر  011الى  21ما بين السلحفاة صقرية املنقار )هاوكسبل(. قدر أعمار السالحف  باسم

 ان هذه السالحف تبيض مرة واحدة كل سنتين  11بحوالي عمر البلوغ عند السلحفاة 
ً
. تبين أيضا

ً
عاما

ألعشاش لبيضة في كل عش. من خالل السنوات السابقة تم حساب معدل نجاح التفقيص  011بمعدل و 

ن نسبة أالدراسات  تشير  جيدة ولكن% و هي نسبة 21% الى 71وتبين أن متوسط نجاح التفقيص بين 

 ملا تواجهه من مخاطر بعد خروجها من األعشاش حيت يتم  استمرار 
ً
صغار السالحف للعيش ضئيلة جدا

 بواسطة طيور البحر و سرطان البحر و االسماك املفترسة كجزء من دورة الحياة.  افتراسها

 لصغار السالحف حيث هناك مخاطر أخرى تتم بتدخل اإلنسان فقد تم تجربة عامل اإل 
ً
لوحظ ضاءة ليال

لبحر. لهذه األسباب يجب تواجد فريق للتأكد من أن السالحف ليس التجاه اتتجه إلى مصدر الضوء و أنها 

تجد طريقها للبحر كما هو جزء من هذا املشروع. خالل السنوات املاضية لوحظ أن أعداد السالحف 

 ما لعدة أسباب منها التطور ا
ً
لصناعي و السياحي واملدني بالقرب من السواحل حيث أن تتناقص نوعا

السفن  اصطداممساحة الشواطئ قلت وزادت مصادر اإلنارة و الضوضاء. وهناك عوامل أخرى مثل 

البحرية بالسالحف أو غرق السالحف بسبب إعتالقها بشباك الصيد حيث إنها تتنفس الهواء الطبيعي من 

وضع لوائح من قبل إدارة الثروة السمكية بالتحكم في أعداد شباك  فوق سطح املاء. و لهذه األسباب تم

و تقليل املخاطر على السالحف البحرية  )املفرط( الصيد و حجمها من قبل الصيادين لتقليل الصيد الزائد

مخالفات ملن يقوم بصيد السالحف أو تجميع بيض السالحف بهدف أكلها صدرت كما وضعت لوائح و 

. و من األس
ً
وجود كميات كبيرة من القاذورات وضع البيض باب األخرى التي تعيق السالحف في مرحلة عمدا

ل عملية حفر عاطئ مما يسبب بإخافة السالحف و جتكرار مرور السيارات على الشكذلك  الشواطئعلى 

العش صعبة لتكدس الرمال و تغطية القاذورات ألماكن بناء األعشاش. لهذه األسباب تقوم جهات عدة 
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بتنظيم حمالت تنظيف الشواطئ كما وضعت وزارة البيئة لوائح في موسم التخييم من حيث النظافة و 

وسم التخييم حيث يمنع التخييم املوسمي خالل فترة تبييض السالحف و فقص البيض ما اعيد ملو تحديد م

 بين شهر أبريل حتى أواخر شهر سبتمبر.

وحظ أن نسبة التوعية بالنسبة للمواطنين واملقيمين عن و من خالل السنوات السابقة لهذا املشروع ل 

حصص  بتنظيمولذلك قامت جامعة قطر و قطر للبترول  ،لسالحف البحرية واملخاطر التي تواجهها قليلةا

لعدة مدارس من مختلف الجنسيات لرفع مستوى التوعية لجيل املستقبل. ولكن هذه  سنوياتوعوية 

 .وسائل اإلعالم الحديثة والنشر باستغاللر التوعية تنص  بأن تستمر و تتطو 

بتركيب أجهزة تعقب السلكية تعمل ببطاريات و يتم  1111كما أنه تم دراسة وتعقب إلناث السالحف منذ 

 (.4 )شكلفي ال التقاط موقعها باألقمار الصناعية و يتم تحديدها على الخارطة كما هو موض  

 

 

(.مشروع حماية السالحف البحرية )إناث السالحف (. مسار حركة 4شكل)  

  املصدر: قطر للبترول
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عرفة أماكن و مدى ترحال هذه السالحف وقد تميزت هذه مل 1111سنة منذ  /أجهزة  5تثبيت بمعدل التم  

استوطنت بكثرة  االسالحف بترددها ملناطق الشعاب املرجانية للتغذي في منطقة الخليج العربي. القليل منه

ية ببالقرب من شبه جزيرة قطر و البعض االخر تردد بالقرب من حدود دولة اإلمارات و اململكة العر 

السعودية. وأكد الخبراء ان هذه السالحف تعود لتبيض في نفس املنطقة حتى لو رحلت ملئات الكيلو مترات 

 للتغذي.

البحرية في قطر ملناطق مختلفة لوحظ أن العدد األكبر أما بالنسبة إلحصائية أعداد األعشاش للسالحف 

 كما هو موض 
ً
 مناسبا

ً
 .5بالشكل من هذه السالحف تجد شواطئ راس لفان و جزيرة حالول مكانا

 

 م.1101م حتي عام 1117من عام  مناطق مختلفةفي  لسالحف البحرية في قطر اأعداد أعشاش (. 5شكل)

 .املصدر: قطر للبترول
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 السالحف البحرية في مدينة راس لفان الصناعية إنقاذ

ملية شفط مياه البحر لغرض لع الشمالي لراس لفان تجري على الساحل التيمن خالل عملية الفلترة 

تتجمع سالحف بحرية مختلفة األنواع و األحجام حيث تكون عالقة في سلة الفلترة لعلمية  للمصانع دالتبري

 
ً
تنظيفها بإزالة األصداف والطحالب وتم تركيب شفط مياه البحر. يتم إنقاذ هذه السالحف ويتم أيضا

حيث إنه  . تعتبر عملية اإلنقاذ هذه فريدة من نوعهاعالمات الترقيم للسالحف متوسطة الحجم والكبيرة

البيئة في راس لفان التابعة لقطر للبترول )إدارة املدن الصناعية( رة العمليات و مشروع تطوعي تقوم به إدا

، لثالث سنوات متتالية. تم رصد أعداد وأنواع السالحف خالل الثالث سنوات املاضية كما موض  أدناه 

والتي لم يتم ترقيمها حيث ان معظم السالحف ( 01)جدول حيث يوض  الجدول السالحف التي تم ترقيمها 

  06شهور إلى  4عمرها التقديري بين  و الغير مرقمة تعتبر صغيرة الحجم 
ً
  .شهرا

حتي  0211(. عدد  وأنواع السالحف التي تم ترقيمها والتي تم إنقاذها ولم ترقم خالل 11جدول )

 م.0212

Summary 2011 2012 2013 Total 

Total turtle tagged 108 160 31 299 

Green 16 44 12 72 

Hawksbill 91 114 19 224 

Logger head 1 2 0 3 

Total turtle rescued ( not Tagged) 60 24 7 91 

Green 2 3 0 5 

Hawksbill 58 20 7 85 

Logger head 0 1 0 1 

.م1101 املصدر: قطر للبترول  

 ،و تقدر أعمارها بأكثر من سنتين و ليس بأقل  متقاربة تتسم بأحجامف الخضراء املنقذة مالحظة : السالح

مجيئها و  فهذا يدل على ترحال هذه السالحو الخضراء ال تبيض على شواطئ قطر  مع العلم ان السالحف

 . ل راس لفان لوجود أمان و توفر غذاء مناسب
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 مشروع دراسة  القرش الحوت بقطر.

وزارة البيئة القطرية وشركة ميرسك قطر للبترول بالتعاون مع سالح الجو تم هذا املشروع بالتعاون بين 

 م .1100األميري وخفر السواحل واعضاء فريق القرش الحوت. مدة املشروع خمس سنوات بداية من عام 

 والعلمية. األوساط البحثّية فيباهتمام واسع مشروع القرش الحوت حظي 

، ويمكن أن يزن أكثر من  11حر على اإلطالق، حيث يبلغ طوله يعتبر القرش الحوت أكبر سمكة في الب 
ً
 11مترا

، وهو يعيش في املناطق االستوائية وتحت االستوائية.  تم
ً
 البحري  حقل الشاهين موقع الدراسة حول  تطنا

 حيث تم اكتشاف تواجد القرش الحوت.

 تحقيق التالي: ىيهدف مشروع القرش الحوت ال

 فية عن القرش الحوت.قاعدة بيانات تعري إنشاء 

 انتشار وحركة القرش الحوت باملياه القطرية. ىفهم ودراسة مد 

  جد القرش الحوت باملياه القطرية.ادراسة كثافة واعداد وتو 

  .عمل دراسة لحساب اعداد وتوزيع القرش الحوت 

 

. الشاهين البحري خالل الفترة املنقضية من املشروع تم رصد تواجد اسماك القرش الحوت بمنطقة حقل 

ما ( سبتمبر 1 ىمايو حت 01من )نطقة املكما تؤكد كافة املالحظات أن أسماك القرش أمضت عدة أشهر في 

 يجعلها واحدة من أكثر أماكن التغذية لها في منطقة الخليج العربي.

ية، خالل العديد من رحالت االستكشاف، نج  فريق املشروع بتعليق عالمات اتصال باألقمار الصناع

 عن جمع عّينات من األنسجة وصور حول بيانات هوية أسماك 
ً
وأجهزة استقبال وعالمات صوتّية، فضال

سمكة قرش حوت منذ  411القرش الحوت التي تتواجد في تلك املنطقة. وحدد املشروع حتى اليوم نحو 

 بأن العديد من أسماك القرش تعاود زيارتها ملنطقة حقل الشاهين 1100عام 
ً
.، علما

ً
 سنويا

  مشروع إعادة تأهيل األعشاب البحرية

بالقرب من  م وعلى مدار سنتين كاملتين 1101بدأ مشروع إعادة تأهيل العشاب البحرية في األول من يوليو 

تمت عملية اعادة تأهيل األعشاب البحرية عن طريق أخذ عينة ، الساحل من راس لفان في الجهة الجنوبية

من أعشاب موجودة في البحر و زراعتها في مناطق مناسبة تنعدم فيها األعشاب البحرية و مع الوقت تنتشر و 
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، حقق املشروع بقار البحرأتنمو لتعمل مسطحات خضراء تجذب كمية أكبر من األسماك و  السالحف و 

  %.12نسبة نجاح 

 استراتيجية وخطة عمل االنواع الغريبة الغازية بدولة قطر  .7

االنواع الغريبة  من اجل تقليل املخاطر والقضاء علىقامت وزارة البيئة بوضع استراتيجية وخطة عمل 

م( كذلك دمج االعتبارات املتعلقة باألنواع الغريبة الغازية في 1102م وتنتهي عام 1101الغازية ) تبدء عام 

 االستراتيجية الوطنية وخطط العمل بالدولة.

تم دراسة الوضع الحالي لألنواع الغريبة الغازية حيث تم حصر االنواع التالية: في النبات هناك نبات 

الصرصور االملاني: -حفار اوراق الطماطم -والدمس؛ الحشرات سوسة النخيل الحمراء-الغويف -العليق

الغراب الهندي من اسيا:  -ئعالفأر املنزلي: الطيور طائر املينا الشا-الجرذ االسود-الثديات الثعلب االحمر

 الطحالب الحمرا: الال فقاريات نجم البحر الشوكي.   –االنواع البحرية الكوكليديوم 

 أهداف االستراتيجية

 .الكشف املبكر واالستجابة السريعة وتقييم املخاطر 

 الوقاية من الغزو واملراقبة واالدارة. 

 ين.التوعية العامة واملشاركة الشعبية وتدريب العامل 

 .التعاون االقليمي والدولي 
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 املحميات الطبيعية التنوع االحيائي ب .2

يواجه التنوع االحيائي تهديدات من مجموعة من األنشطة البشرية . وهذا يشمل النمو السكاني والتوسع 

 ألسماكصيد لالاإلفراط في و  كذلك الشحن الدولي، التغيرات املناخية باإلضافة الىالحضري السريع 

لة لحماية التنوع البيولوجي هو إنشاء مناطق ع. أحد التدابير املهمة والفاوالحيوانات البرية والرعي الجائر

التنوع االحيائي حماية وتطوير صون و  ليات تؤدي الىآمحمية تدار بطريقة منظمة من خالل استراتيجيات و 

 .املحمية املوجود بتلك البيئات

 م ان اجمالي نسبة املحميات الطبيعية من املساحة الكلية 2011عام  تشير البيانات املتاحة حتى

المساحة اإلجمالية )يابسة وبحر( و محمية طبيعية بالدولة 11 زعة على٪ مو  23بدولة قطر أكثر من 

29.3%. 

  ديد خور العمحمية م تم تحديد محميتان طبيعيتان وهما 2009منذ عامOdaid  محمية  و

 .1كم 720ا ماإلجمالية لهتبلغ املساحة  ،الذخيرة 

   2كم 3463.17م ليصل إلى   2005في عام  2كم58.15زاد إجمالي مساحة املحميات الطبيعية من 

من ضعف مما يوض  اهتمام الدولة بصون التنوع االحيائي  40وهي زيادة بأكثر من  م2011في عام 

بتلك املوائل خالل التوسع في إنشاء املحميات الطبيعية لحماية النظم البيئية والتنوع االحيائي 

 البيئية.

تعتبر النسبة املخصصة للمحميات الطبيعية من إجمالي املساحة الكلية للدولة نسبة جيدة جدا ولكن ال 

التي من  وجودة إدارة تلك املحميات الطبيعية مؤشرات بيئية على وضع الصون الحالي ومدى كفاءةتوجد 

 الصحة البيئية لتلك املناطق املحمية. خاللها نستطيع الحكم على مدى

نقطة مهمة جدا وهي منذ صدور القرارات الخاصة بإنشاء املحميات الطبيعية تم منع  ولكن نود أن نشير الى

مكون اساس ي  ات املجترها حيث تعتبر الحيوانالرعي بتلك املحميات بالكامل وهذه نقطة يجب الوقوف عنده

تلك البيئية مر العصور السابقة ولكن ازالة جزء من  وعلى مللتنوع االحيائي بتلك البيئات منذ القد

ات الرعوية حيث انه من املعلوم ان بذور العديد من النباتاالستدامة البيئية بها.  االيكولوجية يؤثر على

زيادة خصوبة  تساعد تلك الحيوانات على مرورها في معدة الحيوان املجتر. بعد والشجيرات ال تنبت اال 

 امتصاص املاء وتهويتها. السطحية للتربة وزيادة قدرتها علىالتربة بمخالفاتها العضوية وبخلخلة الطبقة 

 لذلك البد من عمل دراسات علمية لتحديد الحمولة الرعوية املناسبة )عدد الحيوانات املناسبة لكمية

االعالف( بتلك املحميات ومن ثم يتم السماح لألعداد املحددة بالرعي في االوقات املناسبة من خالل قطعان 

أهلية او من خالل قطيع يدار من فريق ادارة تلك املحميات.  وبذلك يتحقق مفهوم التوازن بين االستدامة 

 البيئية والتنمية االقتصادية بدون تعارض بينهما.
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هي متوسط عدد الحيوانات ملساحة معينة من املراعي ولفترة زمنية محددة ولة الرعوية "واملقصود بالحم

السلبي على  التأثير حيواني اقتصادي ممكن وبصفة مستمرة دون نتاج يمكن الحصول فيه على اعلى ا

 ".بتلك املساحةاملوارد الطبيعية 

يوض  تطور  (11) كذلك جدول  ،(م2011)مواقع املحميات الطبيعية بدولة قطر الى ( 6شكل رقم ) اليشير 

( 10كما يوض  جدول رقم ) م)ارضية وبحرية(.. 2011 م حتى 2005مساحة املحميات الطبيعية من عام 

 .م(1101يعية ومساحتها بدولة قطر )مناطق املحميات الطب

 

 (.م2011مواقع املحميات الطبيعية بدولة قطر ) .(6شكل )
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)ارضية م 2011 ىحتم  2005تطور مساحة المحميات الطبيعية من عام  .(02) جدول

 وبحرية(.

 2011 2010 2009 2007 2006 2005 1املساحة املحمية /كم

 2,743 2,738 2,662 1,506 1,506 58 املساحة االرضية

 721 721 721 0 0 0 املساحة البحرية

 3,464 3,459 3,383 1,506 1,506 58 إجمالي املساحة

 املصدر: وزارة البيئة. 

 

 م(.0212)مناطق المحميات الطبيعية ومساحتها بدولة قطر  .(01) جدول

 إجمالي املساحة املحميات البحرية املحميات بالبر املحميات الطبيعية

  1املساحة/كم 1املساحة/كم 

 54.76 0 54.76 العريق

 293.61 180.44 113.17 الزخيرة

 1,833.27 540.07 1,293.20 خور العديد

 53.33 0 53.33 الرفاع

 5.72 0 5.72 أم العمد

 24.71 0 24.71 ام قرن 

 3.92 0 3.92 الصنيع

 1,154.10 0 1,154.10 الريم

 0.79 0 0.79 الشحانية

 4.76 0 4.76 بيةسحامل

 34.73 0 34.73 لوسيل

 2,743.19 720.51 3,463.70 

  .م2011املصدر: وزارة البيئة 
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 األنواع ب ؤشر التنوع البيولوجيم .1

 االتحاد الدولي لصيانة الطبيعةتشير بيانات  يتم تحديد وجرد االنواع بصورة كاملة في الدولة . لم في حين

(IUCNأن عدد االنواع التي تم تسجيله )نوع عام  511 م الى1112نوع عام  100ا ارتفع من وتعريفه ا

أنواع عام  7 م الى 1112نوع عام  10انخفضت من  م.  كما أن عدد االنواع املعرضة لخطر االنقراض1101

 نوع قابل لالنقراض و  قريب من االنقراض. 22م. مع ذلك فان االن هناك 1101

عدد االنواع من جهة ث يختلف االن لم يتم تحديد رقم ثابت لألنواع املوجودة بالدولة حي ىمع العلم انه ال

أعداد و أنواع الكائنات الحية  املسجلة وحالة الحفظ الحالية الذي يبين  11كما هو موض  بجدول  .ى ألخر 

Conservation status (  التقرير ا1101في دولة قطر .)لوطني الرابع حول تنفيذ اتفاقية التنوع الحيوي م

 (.1101دولة قطر )

 Conservationأعداد و أنواع الكائنات الحية  المسجلة وحالة الحفظ الحالية  .(00) جدول

status (  0212في دولة قطر.)م 

 املنقرضة

 

 املهددة

 باالنقراض

 النادرة

 

 الشائعة

 

 العدد الكلي

 املسجل

 انواع الكائنات

 النباتات البرية 371 371 - - -

 الفطريات 142 142 - - -

 الحيوانات البرية 8 6 1 1 -

 البرمائيات 1 1 - - -

 الالفقاريات 228 58 170 - -

 الزواحف 29 29 - - -

 الطيور  322 315 0 5 2

 النباتات البحرية 402 - - - -

 الحيوانات البحرية 315 - 11 4 -

 الالفقاريات 379 379 - - -

 األسماك 136 - - - -

 الطيور  20 20 - - -

 الزواحف 15 5 9 1 -

 الحيوانات البحرية     

 االجمالي 2368 1316 191 11 2

 م(.2010الرابع حول تنفيذ اتفاقية التنوع الحيوي دولة قطر ) الوطنيالتقرير  املصدر:

http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_status
http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_status
http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_status
http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_status
http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_status
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واالتفاقيات الدولية والدراسات ومذكرات التفاهم املعنية القوانين والقرارات بعض  .01

 بالتنوع البيولوجي والتنوع البيولوجي الزراعي.

 القوانينأوال: 

 ( لسنة 5قانون رقم )املهددة باالنقراض ومنتجاتها م تنظيم االتجار بالكائنات الفطرية 1116

 )سايتس(.

 ( لسنة 01قانون رقم )بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية. –م 1114 

 ( لسنة 11قانون رقم )بشأن حماية البيئة. م1111 

 ( لسنة 4قانون رقم )م بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف.1111 

 ( لسنة 11قانون رقم )ضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها.م بشأن منع اال 0115 

 ( لسنة 0قانون رقم )م بشأن منع تجريف االراض ي الزراعية ورمال الشواطئ.0111 

 ( لسنة 4قانون رقم )م بشأن استغالل وحماية الثروات املائية الحية.0121 

 القرارات ثانيا: 

 ( لسنة 1قرار رئيس املجلس االعلى للبيئة واملحميات الطبيعية رقم )م بشأن تحديد موسم 1115

 صيد الطيور والحيوانات البرية.

 ( لسنة 7قرار رئيس املجلس االعلى للبيئة واملحميات الطبيعية رقم )م بتنظيم جلب الصقور.1117 

 ( لسنة 5قرار رئيس املجلس االعلى للبيئة واملحميات الطبيعية رقم )م باعتبار مناطق شجر 1116

 القرم محميات طبيعية.

 ( لسنة 1قرار رئيس املجلس االعلى للبيئة واملحميات الطبيعية رقم )م بشروط وضوابط 1112

 الصيد في محمية املنطقة الشمالية. 

 ( لسنة 6قرار رئيس املجلس االعلى للبيئة واملحميات الطبيعية رقم )م بشروط واجراءات 1117

 ألنواع 
ً
وعينات الكائنات الفطرية املهددة ممارسة انشطة التربية في االسر أو االكثار صناعيا

 باالنقراض ومنتجاتها.

 ( لسنة 15قرار وزير البيئة رقم )م بخصوص حظر رعي األبل.1100 

  م بشأن تمديد قرار حضر الرعي ملدة سنتين1101قرار وزير البيئة لسنة. 

  شهور سنويا. 4قرار اعتبار منطقة فويرط محمية للسالحف البحرية 
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 الدوليةاالتفاقيات ثالثا: 

  م.0116االتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي سنة 

  االتفاقية االقليمية للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول

 م.1111الخليج العربية سنة 

 .االتفاقية الدولية ملكافحة التصحر 

  م.1117بروتوكول قرطاجنة للسالمة االحيائية سنة 

  االتفاقية الخاصة بتنظيم االتجار بالكائنات الفطرية املهددة باالنقراض ومنتجاتها )سايتس( سنة

 م.1111

 .)املنظمة االقليمية لحماية البيئة البحرية )روبمي 

 الدراسات رابعا: 

  م1111-1110اطالق صغار اسماك الشعم في منطقة السافلية والذخيرة. 

  م1111منطقة الخور اطالق صغار اسماك الهامور في. 

 دراسة مشتركة بين دولة وامارة ابوظبي بدعم من شركة  -دراسة الشعاب املرجانية بدولة قطر

 م. 1112-1115دولفين 

  م والثانية للمنطقة الشرقية 1117اطلس السواحل القطرية مرحلتين االولى للمنطقة الغربية

 م )تم االنتهاء من املرحلتين(.1101

  حيائية وحركة مجمع وادارة مصايد سرطان البحر)القبقب( االزرق في مياه دراسة الخصائص اال

 م1114دولة قطر. 

  م.1114جامعة قطر سنة  –دراسة حالة الشعاب املرجانية في دولة قطر 

  دراسة حالة ابقار البحر في مناطق الساحل الشرقي لدولة قطر مع دولة االمارات العربية املتحدة

 م1101-1112ودولة البحرين )مس  ميداني ألبقار البحر(. واملنطقة بين دولة قطر 

  )م.1114دراسة عن خطة واقعية إلدارة محمية الريم لإلنسان واملحيط الحيوي )اليونسكو 

 م1114جامعة قطر. -مس  شامل حول خمس اخوار حول دولة قطر. 

  1100-1101-1111-1112دراسة عن مشروع الحفاظ على السالحف البحرية بشاطئ فويرط-

 م1101-1101

  دراسة شاملة عن االعشاب البحرية وكيفية نقلها من مكانها التي تضررت بالردم )مطار حمد

 ميناء الدوحة(. –الدولي 
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 )دراسة عن الشعاب املرجانية الصناعية. )دراسة مستمرة مع الشركات. 

  م.1101دراسة خارطة النباتات البرية 

  م.1100دراسة قرار حضر رعي االبل 

 أهم المشاريع االستراتيجية للتنوع البيولوجي:  .02جدول 

 اسم املشروع م

 حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر 1

 تطوير بروتوكوالت االكثار النسيجي لبعض النباتات. - 2

 دليل اجراءات توثيق الموارد الوراثية المحلية. - 3

 في تحسين االصناف الزراعية )الطماطم(.استخدام تقنيات الهندسة الوراثية  - 4

 حصر و تصنيف ممرضات الخضر الميكروبية و اعدائها الحيوية. - 5

 برنامج تطوير تقنيات تجهيز االعالف الحيوانية باستخدام المخلفات الزراعية. - 6

بروتوكول استخدام الميكروبات في تدوير المخلفات الزراعية الستخدامها في التسميد  - 7

 العضوي

 قاعدة بيانات متكاملة للموارد الوراثية الحيوانية. 8

 دليل االستزراع السمكي بمياه الري في المزارع. - 9

 مركز ابحاث االحياء المائية براس مطبخ. - 11

 محطة الستزراع المياه العذبة. - 11

 التوصيف الظاهري و الجيني ألنواع االسماك االقتصادية بدولة قطر. - 12

 

 مراجعة و تعزيز التشريعات المتعلقة باستغالل الموارد السمكية: 13

 توسعة انشطة المزارع و رفع مستواها 14

 اعادة هيكلة لوائح االعانات الزراعية 15

 تقييم المخزون السمكي و ادارة المصايد. -       16
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 رصد البيانات االحصائية. -       17

 دليل االجراءات الخاصة بتراخيص الصيد و الثروة السمكية. -       18

 المساحات الخضراء الوظيفية. 19
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