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معلومات للمحررين عن خطة أبوظبي البحرية 0202
تمتد سواحل أبوظبي المحاذية لليابسة لما يقارب  467كيلو متر مع وجود ما يصل إلى  512جزيرة لتشكل

 17641كيلومت اًر إضافياً من سواحل أبوظبي ، .باإلضافة للبيئة البحرية الغنية والمتنوعة والتي تشتمل على
أر ٍ
اض رطبة ،وأشجار القرم ،وفصيل مهم عالمياً من حيوان األطوم (بقر البحر) .وتكتسب هذه المناطق
البحرية أهمية كبرى نظ اًر لمساهمتها الكبيرة في تنويع اقتصاد إمارة أبوظبي بما تجذبه من أعداد متزايدة من

السائحين على مدار العام.

أهمية المصادر الساحلية والبحرية إلمارة أبوظبي
يعتبر الخليج العربي ،وشواطئه ،وجزره ،وأنظمته البيئية أحد المصادر المهمة لثروات إمارة أبوظبي .فعلى

امتداد عقود طويلة ،ساعد هذا الموقع المتميز أبوظبي في الوصول إلى األسواق اإلقليمية والعالمية ،ووفر لها
الموارد الالزمة لينعم شعبها بالرخاء واالستقرار.

ومع اكتشاف النفط والغاز بكميات وفيرة خالل العقود القليلة الماضية ،ساهم المجال البحري لإلمارة في توفير
الموارد الطبيعية ذات األهمية االستراتيجية ،والتي سرعت من عجلة تطوير اإلمارة وبروزها كقوة اقتصادية

عالمية .فمياهها تربطها باألسواق العالمية ،وتوفر فرصاً فريدة من نوعها في مجال الترفيه والسياحة
للمواطنين ،والمقيمين ،والزوار على ٍ
حد سواء .إضافة إلى ذلك ،فإن محطات تحلية المياه التي تلبي أغلب
احتياجات اإلمارة من مياه الشرب ،وتشغل معظم محطات توليد الكهرباء ،التي تقع على طول المنطقة
الساحلية ألبوظبي ،باإلضافة إلى محطات الطاقة النووية المستقبلية التي ستقام على ساحل المنطقة الغربية.

وبالتالي ،فإن النجاح واالستقرار االقتصادي والحياة الكريمة في إمارة أبوظبي يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتوفير

بيئة بحرية مستدامة.

االستراتيجية البحرية إلمارة أبوظبي 0202
في العام  ، 5002اعتمد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد

األعلى للقوات المسلحة ،استراتيجية بحرية شاملة إلمارة أبوظبي تمثل رؤيتها في "توفير مجال بحري آمن

ومحمي ومستدام إلمارة أبوظبي" .وتتناول االستراتيجية عدداً من القضايا المهمة ،بما في ذلك النقل،

والسالمة ،واألمن ،والتخطيط لالستجابة لحاالت الطوارئ ،والتنمية المستدامة ،وحماية البيئة والموارد البحرية.

والى جانب ذلك ،تؤكد هذه االستراتيجية على الحاجة إلى وجود اإلدارة الفعالة ،والنظم التقنية الحديثة،
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والعمليات الفعالة المتكاملة .وتقدم االستراتيجية رؤية مشتركة للمستقبل ،وتوجهاً استراتيجياً موحداً للهيئات
والجهات البحرية المعنية لالسترشاد به في تطوير برامج بحرية جديدة ومحسنة.

ولتحقيق أهداف االستراتيجية البحرية لإلمارة ،تم وضع الخطة االستراتيجية البحرية إلمارة أبوظبي -5015
 ،5016والتي تعتبر األولى ضمن سلسلة خطط سيتم إعدادها خالل السنوات الخمس القادمة.
دور مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في تطوير خطة أبوظبي البحرية االستراتيجية
أن األولوية األساسية المستمدة من الهدف األول للخطة االستراتيجية البحرية هي وضع إطار تخطيط مكاني
للتنمية الساحلية والبحرية المستدامة ،حيث تلقى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني توجيهات من مكتب سمو

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بقيادة عملية تنفيذ هذه المبادرة الرئيسية ضمن االستراتيجية البحرية
المعتمدة للعام .5002
وبناء على ما ذكر ،فقد شرع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في تطوير خطة اإلطار الساحلي والبحري
ً
إلمارة أبوظبي ،والتي تعرف بخطة أبوظبي البحرية  5000بهدف تفعيل واكمال أهداف أجندة أبوظبي

السياسية  ،5000والرؤية االقتصادية  ،5000وخطط إطار العمل لخطة العاصمة ،ومدينة العين ،والمنطقة
الغربية .5000
خطة أبوظبي البحرية 0202
تمثل خطة أبوظبي البحرية  5000وثيقة إطار عمل لتوفير التوجيه واإلرشاد االستراتيجي حيث تحوي كافة
القضايا ذات الصلة بتخطيط المناطق البحرية والساحلية والمائية من خالل عملية مدروسة للغاية تأخذ في

االعتبار مراجعة وتحليل الخطط المكانية كوحدة متكاملة .وتضم الخطة األهداف والمبادئ والسياسات
والخطط والمخططات الجغرافية والتوصيات ذات الصلة بها.

فإن خطة العاصمة  5000وخطة العين  5000والغربية  5000قد حددت إطار عمل تخطيط استخدام
األراضي استجابة لطبيعة أبوظبي وتنوع السكان واالحتياجات المتنامية .وتتعلق هذه الخطط بشكل رئيسي

بالتخطيط الحضري وتخطيط وتطوير المناطق مع األخذ في االعتبار المناطق البحرية والساحلية ذات

الصلة .وعلى نحو مماثل ،تغطي خطة أبوظبي البحرية  5000وتضع القوانين الخاصة بالبيئات البحرية

والساحلية والمائية وتحديد استخداماتها حاض اًر ومستقبالً إضافة إلى تحديد المناطق التي ستشهد عملية
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تطوير أو تلك التي تحتاج إلى حماية المكونات الحساسة فيها .وتغطي خطة أبوظبي البحرية  5000عملية

اعداد السياسات واإلجراءات ذات الصلة.

وتركز الخطة على الممرات المائية ومناطق التقاء اليابسة و الماء  .ومع ذلك ،تولي الخطة أهمية الستخدام
األراضي في المناطق التي تتواجد فيها أماكن برية ومائية مشتركة بهدف تقديم وثيقة متكاملة وشاملة وموحدة
تعنى بعملية تخطيط هذه المناطق .ويعتمد مخطط استخدام األراضي على توجيهات الخطط الهيكلية لـ خطة

أبوظبي  3121وخطة الغربية  3121كما حددها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني .ويجب أن تتماشى
خطة أبوظبي البحرية  3121مع استخدام األراضي المتضمنة في هذه الخطط االستراتيجية.
وستضمن خطة اإلطار الساحلي والبحري إلمارة أبوظبي حماية النظم البيئية الطبيعية للبيئة الساحلية
والبحرية ،وتؤكد على أهمية وقيمة الحياة البرية ومختلف الفصائل الحياتية التي تعيش فيها .وسوف تساعد

هذه الخطة أيضاً على التخطيط من أجل التنوع البيولوجي ،واآلثار التراكمية ،والتكيف مع التغيرات المناخية،

وارتفاع مستوى سطح البحر.

وتتضمن مكونات الخطة رسم خريطة مكانية لالستخدام واألنشطة البشرية من أجل:
• النمو الحضري (السكاني)

• األمن الوطني ،وأمن اإلمارة

• استخدام الموارد ،والمحافظة عليها
• النقل البحري

• االستخدامات الصناعية ،واستخدامات الموانئ ،واالستخدامات األخرى المتعلقة بالمياه
• السياحة والترفيه
• التراث

• البنية التحتية
تطوير الخطة
سيتم تطوير خطة اإلطار الساحلي والبحري إلمارة أبوظبي بالتنسيق مع مجموعة من الهيئات والجهات

الحكومية المعنية حرصاً على تكامل الخطة مع االستراتيجية البحرية لإلمارة .وقد تم وضع برنامج لمشاركة

الجهات المعنية ،واعتباره جزءاً أساسياً من هذه العملية.
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وسوف يطبق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني المعايير الدولية المعتمدة ،واجراءات "الخطة  "5000التي تم
استخدامها سابقاً بنجاح لتطوير كافة خطط أطر الهياكل العمرانية واإلقليمية المطبقة حالياً.
الحاجة إلى خطة أبوظبي البحرية 0202
تمثل المناطق الساحلية والبحرية الكثير لشعب اإلمارات والزائرين ،بداية من الممرات المائية ،والموانئ،
انتهاء بأماكن الترفيه
وممرات النقل ،واألماكن المفضلة للسكن ،وأماكن تتميز بجمال منقطع النظير ،و ً
والتعريف بالثقافات .لذا ،فإن تطبيق هذه الخطة سوف يعزز من هذه األهمية ،وسيساعد على االستخدام

المستدام للمناطق الساحلية والبحرية مستقبالً ضمن بيئة آمنة ،ومتنوعة ،ونابضة بالحياة تعمل على تحسين
نوعية حياة المواطنين والزائرين على ٍ
حد سواء.
ما هي النتائج اإليجابية لخطة أبوظبي البحرية 0202
عند وضع خطة اإلطار الساحلي والبحري إلمارة أبوظبي قيد التطبيق ،فإنه من المتوقع الحصول على النتائج

التالية:

• تعزيز الخطط والسياسات األخرى والمدرجة ضمن الخطة من سياسات الحوكمة واإلدارة الفعالة ،واللوائح،

مستقبالً.

• تطبيق إجراءات لحماية إمارة أبوظبي وثرواتها الطبيعية ،واالجتماعية ،والثقافية ،ومراقبتها.
• ستصبح أبوظبي مثاالً يحتذى به في تخطيط االستدامة المتكاملة ،وادارة وتطوير الموارد الطبيعية والطاقة
بشكل دقيق.

المناطق التي تشملها الخطة
تغطي خطة أبوظبي البحرية  5000كافة الممرات المائية والمناطق الساحلية ضمن حدود إمارة أبوظبي ،مع

التركيز على  4مناطق رئيسية:

 -1الحوض الغربي غير المطور نسبياً والمتضمنة لمنطقة الياسات الواقعة في المنطقة البحرية
المحمية .وتعد السلع المدينة الرئيسية في هذه المنطقة
 -5المنطقة الكائنة ما بين الياسات مروح ضمن المناطق البحرية المحمية والمتواجدة في مدينة الرويس
بما فيها جزيرة صير بني ياس وجزيرة دلما
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 -0المناطق غير المطورة نسبياً لخور البزوم بما فيها منطقة مروح المحمية ومدينة المرفأ الرئيسية

 -7الجزر وشبه الجزر والبحيرات الحاجزة والممتدة من جزيرة أبو األبيض شماالً وصوالً إلى أبوظبي
 -2منطقة أبوظبي العاصمة
 -6منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) شماالً وصوالً إلى حدود دبي
 -4مياه الخليج العربي المتبقية ضمن حدود أبوظبي وخارج خط الحدود المتفق عليه

أهداف عملية وضع خطة أبوظبي البحرية 0202
تهدف العملية إلى الجمع ما بين كافة السياسات التي تؤثر في المناطق الساحلية لوضع إطار عمل يسهل

توحيد المصالح والمسؤوليات لكافة الجهات المعنية بتطوير وتخطيط وادارة استخدام المناطق الساحلية .وتقدم
خطة أبوظبي البحرية  3121إطار عمل قائماً على الخطط لتطوير المناطق الساحلية.
وتمثل هذه الخطة آلية للتكفل بأن جميع الممرات المائية الداخلية وسواحل الجزر والشواطئ ومياه الخليج
العربي تحافظ على مجموعة متوازنة ومتنوعة من النشاطات البحرية ضمن إطار عمل تجري ادارته بشكل

مسؤول ويأخذ في االعتبار العوامل الحساسة للبيئة البحرية والمائية.
أهداف خطة أبوظبي البحرية 0202

تهدف الخطة إلى تطوير إطار عمل تشريعي موحد ومبسط ومحدث لعملية تخطيط المناطق الساحلية

والبحرية.
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تقدم خطة اإلطار الساحلي والبحري إلمارة أبوظبي التوجيه الالزم لتعزيز التنمية المستدامة لالستثمارات
والمبادرات الحكومية والخاصة ضمن المنطقة الساحلية والبحرية إلمارة أبوظبي ،وضمان فرص متساوية
لالستثمار فيها ،مع االستفادة من اإلمكانيات التي توفرها النظم البيئية المتنوعة والمياه المحمية في إقامة

أنشطة ترفيهية وسياحة بيئية .وسيتم ذلك مع األخذ بعين االعتبار المحافظة على ثروات اإلمارة بشكل

مستدام يضمن الحياة الكريمة واآلمنة لألجيال القادمة.
الخطوات القادمة

على مدى األشهر المقبلة ،سيتم تطوير خطة اإلطار الساحلي والبحري إلمارة أبوظبي بالتنسيق الكامل مع
مختلف الهيئات والجهات المعنية باالستراتيجية البحرية ،وغيرها من الجهات األخرى .ومن المتوقع اكتمال

الخطة في عام .5017
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