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رسالة
رئيس مجلس اإلدارة

ً
نموا غير مسبوق خالل األربعين
شهدت إمارة أبوظبي
ً
عاما الماضية ،حيث تضاعف عدد سكان اإلمارة منذ
عام  1975أكثر من  14مرة ،بل وزاد بمقدار الضعف
ً
تقريبا خالل العقد الماضي فقط .كما حققت اإلمارة
ً
ً
ملحوظا في إجمالي الناتج المحلي ،ويحق إلمارة
نموا
أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة الفخر واالعتزاز
بهذا النجاح والتقدم.
ونحن ندين بالفضل لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه الله وبمتابعة من صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،في توجيه هذه التنمية
السريعة والمستدامة لإلمارة.

األهداف الواردة في خطة أبوظبي ،والتي تسعى
ً
ً
ً
وبيئيا
واجتماعيا
اقتصاديا
إلى رسم مسار أكثر استدامة
للمقيمين في إمارة أبوظبي ،مع ما يحمله من فوائد
واسعة النطاق للمجتمع الدولي.
كما سيشكل هذا التقرير خط األساس الذي سيتم
االعتماد عليه في تطوير ممارسات أفضل للمراقبة
واالستدامة البيئية في المستقبل .وال يفوتنا هنا أن
نحث كافة الجهات الحكومية والخاصة على االستفادة من
هذا المصدر الثمين في دراساتها وتخطيطها البيئي.
ً
أيضا بإتاحة المعلومات البيئية على نطاق
ونحن ملتزمون
واسع لكافة الجهات لتشجيع الجميع على بذل المزيد من
الجهد ،وتعزيز التعاون في مجال التخطيط البيئي بما
يعود بالنفع على األجيال الحالية والقادمة.

وليس من المستغرب أن يرافق هذه الطفرة التنموية
ً
ً
متسارعا في قطاعات الصناعة ،والمياه ،والطاقة،
نموا
والنقل والبنية التحتية ،باإلضافة إلى زيادة الطلب على
المواد االستهالكية واستخدام التكنولوجيا ،ويمكن لكل
ً
سلبا على بيئتنا الطبيعية الهشة.
هذه العوامل أن تؤثر
ً
مستداما،
ولكننا نؤمن أن نمونا المستمر يجب أن يكون
وحتى يتحقق ذلك ،ال بد من إلقاء نظرة صادقة وواقعية
على الوضع الحالي للبيئة وآثار األنشطة البشرية
الواضحة عليها.
ولقد اعتمدنا في إعداد هذا التقرير على حالة البيئة
كأفضل الممارسات والمعارف العالمية .لقد ساهم في
إعداد هذا التقرير كوادر إماراتية وبجهود مميزة ،لضمان
تزويدهم بالمعرفة وإكسابهم المهارات الالزمة إلعداد
التقارير البيئية في المستقبل.
أن هذا التقرير ال يقدم معلومات قيمة لصناع القرار
ً
جزءا
فحسب ،بل يمتد إلى أبعد من ذلك ،حيث سيصبح
ً
هاما من عملية تطوير البرامج واالستراتيجيات لتحقيق
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حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة -
رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة  -أبوظبي
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كلمة
العضو المنتدب

يواجه كوكبنا اليوم تداعيات ربما تكون في غاية الخطورة
نتيجة لزيادة عدد السكان واستهالك الموارد الطبيعية
في مختلف أنحاء العالم ،وأصبحت قضايا البيئة مثل
التغير المناخي ،وندرة المياه ،واألمن الغذائي ،تسيطر
على وعينا الجماعي .ولحسن الحظ ،هناك حركة عالمية
متنامية من أجل حماية البيئة والمحافظة عليها ،حيث
ً
جهودا
تبذل العديد من الحكومات والشركات واألفراد
لتطبيق استراتيجيات النمو األخضر ،والسعي ليس
فقط إلى الحد من آثار األنشطة البشرية على مسيرة
التنمية المستمرة ،بل وإلى عكس اتجاهات التدهور
البيئي حيثما أمكن .وفي هذا اإلطار ،عقدت قيادة
حكومة أبوظبي والحكومة االتحادية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة العزم على القيام بدور رائد في مجال
حماية البيئة.
وقد التزمنا باالتفاقيات والمواثيق الدولية الرامية إلى
تحقيق هذه الغاية ،ومنها :مؤتمر باريس بشأن التغير
المناخي ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،واتفاقية التجارة
الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من الحيوانات
والنباتات (سايتس) ،واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
كما أننا من الدول الموقعة على خطة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة وأهدافها وسبل تنفيذها.
إال أن التزامنا األكبر ربما يكون تجاه سكان إمارة
أبوظبي .وتنص رؤية أبوظبي التي تجلت في خطة
أبوظبي على تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع
على جميع سكان اإلمارة .وتهدف الخطة ،التي
ُوضعت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،إلى تحقيق رؤية
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة وحاكم أبوظبي ،بمواصلة العمل على تحقيق
الرؤية الطموحة للمغفور له بإذن الله ،الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان.
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غير أنه ال يسعنا الوفاء بتلك االلتزامات الدولية
وأهداف االستدامة إال من خالل فهم حالة البيئة
سواء كانت
والقضايا ذات األولوية التي نواجهها –
ً
طبيعية أو نتيجة لألنشطة البشرية.
يمهد هذا التقرير ،الذي أعدته هيئة البيئة  -أبوظبي
عن حالة البيئة ،الطريق نحو الكشف عن القضايا البيئية
بصورة شفافة وصادقة ،ويفتح المجال لمناقشة هذه
القضايا مع صانعي السياسات كخطوة أولى نحو
إيجاد حلول عملية مستدامة.
ولم تقتصر الفائدة من إعداد تقرير حالة البيئة على
توحيد معرفتنا الجماعية بشأن البيئة فحسب ،بل
ً
أيضا في بناء قدرات العاملين في هيئة
ساهمت
البيئة  -أبوظبي ،والجهات ذات االهتمام المشترك،
والمراجعين النظراء على المستويين المحلي
والعالمي .كما يعتبر إعداد التقرير بمثابة تمرين على
تحليل الفجوات ،حيث إننا بحاجة مستمرة إلى جمع
بيانات متعمقة حول البيئة والمحاور ذات األولوية
وتحليلها بصورة دقيقة إذا أردنا إحداث التغيير بصورة
دائمة .ولذلك ،فإننا نحث جميع المسؤولين والقراء
على االستفادة من البيانات الواردة في التقرير،
والمساهمة بصورة أكبر ،كلما أمكن ،في فهم العوامل
البيئية وتطبيق السياسات التي من شأنها ضمان
ً
جميعا.
مستقبل أفضل لنا

محمد أحمد البواردي
وزير الدولة لشؤون الدفاع
العضو المنتدب لهيئة البيئة  -أبوظبي
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مقدمة
األمين العام

ً
عاما
تحتفل هيئة البيئة – أبوظبي وتفخر بعشرين
من اإلنجازات التي حققتها في مجال حماية البيئة
والمحافظة عليها في إمارة أبوظبي.
يعد جمع البيانات البيئية وتحليلها واستخدامها حجر
األساس الذي ترتكز عليه إنجازاتنا ،حيث يتيح لنا هذا النهج
إمكانية االستمرار في بذل جهودنا الرامية إلى المحافظة
على األنواع ،وحماية النظم البيئية ،وتحديد مواقع
المحميات الطبيعية ،ومعالجة المشاكل المتعلقة بجودة
البيئة .كما نسعى إلى تحسين جودة المياه البحرية
وجودة الهواء وحماية موارد المياه الجوفية الثمينة.
وسنستمر في تعميق معرفتنا بالتأثيرات المحتملة لتغير
المناخ وسبل الحد منها ،وتطوير السياسات والتشريعات
الكفيلة بإنفاذها.

ّ
يوثق هذا التقرير حالة البيئة خالل فترة محددة من الزمن،
ً
علما بأن عملية جمع البيانات وتحليلها وطرق استخدام
ً
حتما مسألة مستمرة .وسوف
المعرفة وتوظيفها ،تعد
ً
سد الثغرات في البيانات البيئية حيثما
نسعى
دائما إلى ّ
ُوجدت .كما سنبذل ما في وسعنا لالستفادة بشكل
أفضل من هذه المعرفة والعمل لوضع سياسات فعالة
وإنفاذها لتكون قادرة على المساهمة في المحافظة
على البيئة في إمارة أبوظبي.

ما كان لهذه اإلنجازات أن تتحقق لوال الفهم العميق لحالة
البيئة في اإلمارة .ولعل أحد أكبر اإلنجازات التي تحققت
على مدى السنوات العشرين الماضية هو تعزيز معرفتنا
بحالة البيئة في اإلمارة وتأثير األنشطة البشرية عليها.
يعتبر إعداد تقرير حالة البيئة إلمارة أبوظبي  2017بمثابة
تتويج لتلك المعرفة الشمولية .ولقد تم استخدام
ً
عالميا (العوامل الدافعة
منهج التحليل البيئي المعروف
– والضغوط  -والحالة  -والتأثير  -واالستجابات) لتعزيز
معرفتنا بحالة البيئة وربـط الوضع الحالي للبيئـة بالعوامـل
المؤثـرة علـيها وتحديد طرق االستجابة المناسبة.
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رزان خليفة المبارك
األمين العام لهيئة البيئة  -أبوظبي
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فريق التحرير

فريق التحرير

الفصل األول

تـمــهــــيــــــــــــــــــــد

سعادة /رزان المبارك،

ً
(رئيسا)
األمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي

شيخة المزروعي ،مدير – إدارة أداء االستراتيجية البيئية
قطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل

المؤلف الرئيسي  -سارة المزروعي

د .فردريك لونيه ،استشاري رئيسي لألمين العام

محلل رئيسي األداء
قطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل
هيئة البيئة – أبوظبي

ً
(عضوا)
ولنائب األمين العام

د .ريتشارد بيري ،مستشار التطوير المؤسسي

ً
(عضوا)
ومكتب دعم اإلدارة

المراجعون من النظراء
الجهات الحكومية

د .جينس تومسن ،هيئة الصحة  -أبوظبي

كيفن ريد ،دائرة التخطيط العمراني والبلديات

نوكو كوبو ،وزارة التغير المناخي والبيئة

ضحى المال ،وزارة التغير المناخي والبيئة

المؤسسات األكاديمية

د .راشيل ماك دونيل ،المركز الدولي للزراعة الملحية
جون بيرت ،جامعة نيويورك أبوظبي

لينا يوسف ،معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا

سارة علي إبراهيم ،وزارة التغير المناخي والبيئة

القطاع الخاص

ثابت عبد السالم ،الشركة العالمية القابضة لزراعة األسماك

ثابت عبد السالم ،الشركة العالمية القابضة لزراعة األسماك

عبد الحميد عيدروس الواحدي  -مركز اإلحصاء  -أبوظبي

المنظمات غير الربحية

رابعة األعور ،وزارة التغير المناخي والبيئة

خالد الجنادي ،دائرة التخطيط العمراني والبلديات

د .سامح رأفت عبد الحميد  -مركز اإلحصاء  -أبوظبي

ريتشارد هورنبي ،شركة NEA

تانزيد علم ،جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع
الصندوق العالمي لصون الطبيعة

باوال فيريرا ،جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع

الصندوق العالمي لصون الطبيعة

بيانات االتصال
هيئة البيئة – أبوظبي

ص .ب ،45553 :أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

هاتف+971-2-4454777 :
فاكس+971-2-4463339 :
customerservice@ead.ae
www.ead.ae
حقوق الطبع والنشر © لعام 2017
هيئة البيئة – أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة .وال يجوز نسخ أي جزء من هذه
الوثيقة أو تخزينه على أي نظام استرداد أو نقله بأي صورة

سواء كانت إلكترونية أو إلكتروستاتية أو شريط
أو بأي وسيلة،
ً

مغناطيسي أو وسيلة ميكانيكية أو بالتصوير الضوئي أو

التسجيل أو المسح الضوئي أو خالف ذلك ،دون الحصول على
موافقة خطية من الناشر.
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تمهيد

 1نبذة عن إمارة أبوظبي

أبوظبـي هي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة
التي تأسست باتحاد اإلمارات السبع في عام .1971
وإمارة أبوظبي هي أكبر إمارات الدولة ،حيث تبلغ
مساحتها  67000كم ،2بما يعادل  % 87من مساحة
الدولة ،ويصل عدد سكانها إلى  2.7مليون نسمة،
يمثلون ما يقرب من  % 30من إجمالي عدد السكان [.]1

1.1التزام أبوظبي تجاه البيئة

وتتميز إمارة أبوظبي بتراثها الطبيعي الغني ،كما أن
التنوع الجيولوجي بها من جبال (ترتفع إلى أكثر من 2000
متر في الشرق) وصحراء رملية ووديان ومسطحات
ملحية (سبخات) يوفر بيئة مالئمة لمجموعة كبيرة من
الفصائل الحيوانية والنباتية ،وهو ما ينعكس في تنوع
النباتات والحيوانات في اإلمارة.

ويحد إمارة أبوظبي الخليج العربي وإمارة دبي من
الشمال والمملكة العربية السعودية من الغرب والجنوب
وسلطنة ُعمان من الشرق (انظر الخريطة رقم .)1.1
وتتمتع اإلمارة بمناخ صحراوي حار في الصيف ،ولطيف
إلى بارد في الشتاء يتخلله سقوط بعض األمطار
المتفرقة [.]2

وقد انعكس هذا االلتزام في خطة أبوظبي ،والتي
تمثل المخطط االستراتيجي العام لإلمارة الذي ُيسترشد
به في تحقيق التنمية والنمو المستدام لإلمارة.
ً
ً
أساسيا ،من بينها “بيئة
هدفا
وتشتمل الخطة على 25
مستدامة واستغالل أمثل للموارد للحفاظ على التراث
الطبيعي”.
ويستلزم تحقيق األهداف المذكورة في خطة أبوظبي
تنفيذ مجموعة من البرامج في القطاعات الحيوية كافة
خالل الفترة من  2016إلى  .2020وترتبط خمسة من
تلك البرامج بالبيئة:
		 تحسين جودة المياه البحرية
التغير المناخي
والحد من تأثير
		 تحسين جودة الهواء
ّ
ّ
		 المحافظة على التنوع البيولوجي والثروة السمكية
والمحافظة على التربة
		 إدارة النفايات
		 إدارة الموارد المائية ،بما فيها المياه الجوفية.

الخريطة  1.1إمارة أبوظبي

الخليج العربي

يتطلب تحقيق هذه الرؤية للتنمية المستدامة موازنة
دقيقة بين األمور .ففي الوقت الذي ينمو فيه
االقتصاد ،يتزايد الطلب على الطاقة والمياه والمواد
الخام األخرى .وسيتطلب األمر استيراد الجزء األكبر من
هذه المواد الخام ،مما يزيد من اآلثار البيئية المصاحبة
للنقل البري والبحري .ومن المحتمل أن تزيد انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة األخرى نتيجة عمليات
التصنيع ونقل المواد الخام والمنتجات النهائية .كما
سيزيد حجم النفايات (بما في ذلك النفايات الخطرة)،
وهو ما يتطلب معالجتها أو تخزينها بطريقة آمنة.

اإلمارات الشمالية

عمان

تلتزم حكومة أبوظبي بالحفاظ على البيئة والموارد
الطبيعية في اإلمارة ،وذلك للحفاظ على رفاهية
اإلنسان ،وتعزيز اقتصادها من أجل األجيال الحالية
والقادمة.

إمارة أبوظبي

المملكة العربية السعودية
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ويعد توفر المياه في إمارة أبوظبي من الشواغل
ُ
العاجلة والحرجة ،حيث يأتي الجزء األكبر من المياه في
الوقت الراهن من المياه الجوفية ،في حين يتم توفير
الجزء المتبقي من تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه
المستخدمة .غير أن المياه الجوفية تتجدد ببطء في
هذه البيئة الجافة ،مما يتسبب في انخفاض الكميات

المتوفرة منها .ومن الناحية األخرى ،يؤدي النمو
السكاني في إمارة أبوظبي إلى زيادة في االحتياجات
المائية في المستقبل .ومع انخفاض كميات المياه
الجوفية ،سيتزايد االعتماد على عمليات تحلية مياه البحر
التي تستهلك الكثير من الطاقة وتتسبب في انبعاث
كميات كبيرة من الكربون.
إضافة إلى ذلك ،يتغير المناخ على المستوى العالمي،
حيث تؤدي االنبعاثات المتزايدة من غازات الدفيئة إلى
ارتفاع درجات الحرارة مع ذوبان طبقات الجليد واألنهار
الجليدية ،مما يتسبب في ارتفاع منسوب البحار.
ومن شأن ذلك أن يزيد من الضغوط على المناطق
المعرضة للخطر ،مثل المنطقة الساحلية ،والمعرضة
أصال لضغوط التنمية .وستتأثر غابات القرم وتجمعات
ً
األعشاب البحرية في إمارة أبوظبي بزيادة منسوب
البحر وارتفاع درجات حرارة المياه .كما أن ارتفاع درجة حرارة
مياه البحر قد يؤدي إلى ابيضاض الشعب المرجانية،
حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى موت الطحالب
(زوزانتيللي) التي تعيش بعالقة تكافلية مع الشعاب
المرجانية (مما يمنحها اللون المميز لها) .وتتعرض الثروة
السمكية في الخليج بالفعل إلى ضغوط ،ومن المتوقع
أن تتفاقم تلك الضغوط إذا انخفضت جودة البيئة
البحرية ،وفي الوقت نفسه نجد أن النمو السكاني يزيد
من الطلب على المنتجات السمكية.
مع استمرار تطور إمارة أبوظبي ،من المهم للغاية أن
يكون هناك إطار تنظيمي بيئي قوي وفعال ،باإلضافة
إلى وجود استراتيجية تركز على القضايا الكبرى بالشراكة
مع الجهات الحكومية ،ومؤسسات النفع العام غير
الحكومية ،والمؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص.
ويجب أن يعتمد هذا النهج التنظيمي واالستراتيجي
على الفهم الجيد لحالة البيئة واالتجاهات طويلة األجل.
تهدف هذه الوثيقة إلى إرشاد القادة والجهات التنظيمية
وصناع السياسات من أجل تيسير النمو االقتصادي في
المستقبل مع العمل في الوقت نفسه على حماية
البيئة وتحسينها.

المصدر :هيئة البيئة – أبوظبي
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 1 .2نبذة عن هذا التقرير
نظرة عامة
ً
ً
دوريا (كل
تقييما
تتناول تقارير حالة البيئة في العادة
ً
ً
عريضا من
نطاقا
خمس سنوات) للبيئة وتغطي
المواضيع ،مثل الهواء والمياه والتربة والتنوع الحيوي.
وقد تم إعداد هذا التقرير (تقرير حالة البيئة إلمارة
أبوظبي) لتغطية المواضيع البيئية الرئيسية إلى جانب
الشكل  1.1هيكل تقرير حالة البيئة إلمارة أبوظبي
الفصل األول :مقدمة
الفصل الثاني :العوامل المشتركة

مقدمة
عامة

الفصل الثالث :جودة الهواء
الفصل الرابع :التربة

المواضيع
البيئية

الفصل الخامس :الموارد المائية
الفصل السادس :جودة المياه البحرية
الفصل السابع :التنوع البيولوجي

الفصل الثامن :التغير المناخي

مواضيع
القضايا

الفصل التاسع :الثروة السمكية
الفصل العاشر :الغابات
الفصل الحادي عشر :النفايات

ملخص
الملحقات
14

الملخص

العديد من القضايا الرئيسية التي تواجه اإلمارة (انظر
الشكل  .)1.1وعلى الرغم من االعتقاد السائد بعدم
وجود فصل واضح بين القضايا والبيئة ،هناك أربع
قضايا تستحق أن نتناولها بصورة منفصلة وهي :التغير
المناخي ،ومصائد األسماك ،والغابات ،والنفايات.
األهداف
تتمثل أهداف تقرير حالة البيئة إلمارة أبوظبي (لعام
 )2017في ما يأتي:
تقييم وفهم حالة البيئة والتغيرات في االتجاهات
البيئية خالل السنوات الخمس الماضية.
تعزيز عملية اتخاذ القرار المستندة إلى الحقائق من
أجل تحقيق اإلدارة المستدامة لمختلف القطاعات
وللخطط الحكومية الشاملة ،مثل خطة أبوظبي.
المساعدة في تحديد الفجوات في البيانات
والسياسات البيئية وكذلك الفرص المتاحة
للتحسين.
رفع مستوى الوعي بحالة البيئة والقضايا البيئية
بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة والسكان.
تعزيز بناء القدرات في المجاالت المختلفة التي
تشمل التقييم البيئي وإشراك الجهات المعنية
وضمان الجودة.
منهج العمل
كان من الضروري عند إعداد تقرير حالة البيئة إلمارة
أبوظبي اتباع منهج متكامل ال يقتصر على تناول
المواضيع والقضايا البيئية المختلفة كافة فحسب ،بل
يتطرق إلى العالقات بين المواضيع ويتناول تقييمها
من كافة الجوانب ،وذلك من خالل التعاون والتحليل
والمراجعة مع كافة الجهات المعنية (انظر الشكل )1.2
نظرة عامة على االرتباطات بين المواضيع
تتكون البيئة من عدة مكونات مختلفة تتضح في
ً
وغالبا ما تؤثر تلك المكونات
المواضيع والقضايا البيئية.
على بعضها البعض وتتفاعل في ما بينها :وقد تم
توضيح ذلك في التقرير حيث تم إلقاء الضوء على
االرتباطات بين الفصول.
إطار عمل العوامل المحركة والضغوط والحالة والتأثيرات
واالستجابات
إلجراء تقييم بيئي متكامل ،يعتمد هذا التقرير على إطار
عمل العوامل المحركة والضغوط والحالة والتأثيرات

الشكل  – 1.2منهج العمل المتكامل المستخدم في إعداد تقرير حالة البيئة إلمارة أبوظبي لعام 2017

الموضوع البيئي

جودة الهواء

منهج العمل المتكامل

المشكلة

تغطية المواضيع والقضايا البيئية
التغير المناخي

التربة

تحديد الروابط

مصايد األسماك

الموارد المائية
جودة المياه البحرية
التنوع البيولوجي

تقييم الجوانب والقطاعات
والمجاالت كافة
مشاركة الجهات المعنية (التخطيط
وتقديم البيانات والمساهمة في
الصياغة والمراجعة)

واالستجابات ( ،)DPSIRكما هو معتمد من الوكالة
األوروبية للبيئة [ ]3من أجل ربط األنشطة االجتماعية
واالقتصادية بالتغير البيئي.
ويساعد استخدام إطار عمل العوامل المحركة والضغوط
والحالة والتأثيرات واالستجابات (انظر الشكل  )1.3على
هيكلة التقييم ،كما أن استخالص العالقات بين األسباب
واآلثار يتيح تقييم ما يلي:
العوامل المحركة :تشير إلى العوامل المحركة
ً
تحديدا التطورات االجتماعية
للتغير البيئي ،وهي
والديموغرافية والقانونية واالقتصادية
والتطورات في مجال السياسات ،وما يقابلها من
تغييرات في أنماط الحياة واالستهالك واإلنتاج.
الضغوطُ :يقصد بها العوامل البشرية والطبيعية
المتسببة في التغير البيئي.

الغابات
النفايات

الحالة :تعني األحوال واالتجاهات الفيزيائية
والكيميائية والبيولوجية في البيئة.
التأثيرات :تشير إلى تأثيرات التغير البيئي
على الرفاهية االجتماعية من خالل تأثير تلك
التغيرات على البيئات المختلفة والصحة البشرية
واالقتصاد.
االستجابات :تعني االستجابات من جانب
المؤسسات واألفراد لعالج هذا التغير ومدى
فعاليتها.
يقدم نموذج العوامل المحركة والضغوط والحالة
والتأثيرات واالستجابات الواردة في هذا التقرير نظرة
عامة على كل موضوع من المواضيع البيئية ،والعالقة
بينه وبين المواضيع األخرى .وعند تطبيق هذا اإلطار،
جرى األخذ بعين االعتبار العوامل البيئية واالقتصادية
واالجتماعية من أجل ضمان تحقيق المنهج المتكامل.
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الشكل  – 1.3نموذج العوامل المحركة والضغوط والحالة والتأثيرات واالستجابات

العوامل المحركة

العوامل المحركة للتغير البيئي،
مثل:
• العوامل المحركة الديموغرافية
• االقتصادية
• المتعلقة بالسياسة العامة
• العلمية
• التقنية
• االجتماعية والسياسية
• الثقافية
• الدينية
على سبيل المثال:
• زيادة الرقابة

الضغوط

األعباء على البيئة ،مثل:
• تصريف المياه شديدة الملوحة
• عوادم السيارات
• تشتت الموائل
• اإلفراط في رعي الماشية
• إلقاء النفايات بصورة غير قانونية
• ملوحة التربة
• االستخراج غير المستدام
للموارد ،مثل اإلفراط في
صيد األسماك
• األبحاث
• التوعية

االستجابات

مشاركة الجهات المعنية
تولت هيئة البيئة – أبوظبي جهود إعداد تقرير حالة البيئة
إلمارة أبوظبي لعام  ،2017ومرت العملية بعدة مراحل
من التشاور مع الجهات المعنية وإشراكها .وكان الغرض
من ذلك يتمثل في ما يأتي:
 )1توضيح توقعات الجهات والمستفيدين وضمان
مالءمة النتائج لعملية وضع السياسات واتخاذ
القرارات.
 )2جمع المعلومات والبيانات التي قد ال تكون متوفرة
بصورة عامة.
 )3تعزيز الفهم المشترك للقضايا المعقدة والحلول،
خاصة عندما تكون البيانات غير مؤكدة أو ضعيفة.
ً
 )4منح المصداقية العلمية والدقة والشرعية للتقرير.
وضم فريق إعداد تقرير حالة البيئة إلمارة أبوظبي لعام
 2017أعضاء من مجاالت وخلفيات متعددة .كما تضمن
إعداد التقرير بذل جهود داخلية من مختلف اإلدارات
واألقسام في هيئة البيئة – أبوظبي ،وشملت إدارة
المشاريع والمعرفة والبيانات وبناء القدرات وإدارة
الجهات المعنية ،وكذلك التأليف والمراجعات الداخلية.
وقد تولى تأليف كل فصل من فصول التقرير أحد
الموظفين المواطنين بمساهمة من مؤلفين آخرين من
الهيئة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد أدت المشاركة الفعالة من
جانب الجهات المعنية إلى تمكين الهيئة من فهم وإدارة
16

الحالة

الظروف  /التغيرات في
الخصائص والمكونات
البيئية ،مثل:
• عدد األنواع
• درجة حرارة  /منسوب مياه
البحر
• جودة الهواء ،وجودة المياه
البحرية
• المحميات ،إلخ.

التأثير

تأثير التغيير على البيئة
والمجتمع واالقتصاد ،مثل:
• األمراض
• الخسائر الثقافية (مثل،
رياضة الصيد بالصقور)
• استنزاف الموارد والتأثير
على األمن الغذائي ،إلخ.

العوامـل المحركـة للتغـير البيـئـي
المؤلف الرئيسي  -شيخة المزروعي

مدير – إدارة األداء البيئي االستراتيجي
قطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل
هيئة البيئة – أبوظبي

• االرتقاء بالتشريعات
واللوائح وبتنفيذها

توقعات وإسهامات الجهات المعنية الخارجية ومشاركة
الرؤية المشتركة معهم وضمان التزامهم بها .وقد
شاركت الجهات المعنية ،ممثلة عن الجهات الحكومية في
أبوظبي والجهات االتحادية ومؤسسات النفع العام غير
الحكومية والمؤسسات األكاديمية ،خالل إعداد التقرير،
بما في ذلك ،التخطيط وجمع البيانات والمعلومات
والمراجعة من جانب النظراء وورش العمل واالجتماعات
الثنائية.
التطلعات المستقبلية
تلتزم هيئة البيئة  -أبوظبي بالبحث عن أدوات ووسائل
أفضل للتقييم من أجل مراقبة حالة البيئة في اإلمارة
وإعداد التقارير عنها .وفي كل مرة يصدر فيها هذا
التقرير ،فإنه يعزز من عملية وضع السياسات واتخاذ
ً
استنادا إلى الحقائق ،بهدف المحافظة على
القرارات
البيئة من أجل األجيال الحالية والقادمة.
وخالل إعداد تقرير حالة البيئة إلمارة أبوظبي لعام ،2017
تم تدريب جيل جديد من الشباب المواطنين على سبل
إعداد التقرير وإجراء التقييم البيئي في المستقبل.
وتضمنت إجراءات بناء قدرات الشباب المواطنين
المعتمدة طوال العملية ما يلي :جلسات تدريب
المؤلفين وإشراك الشباب المواطنين ذوي الخبرة في
محاور إعداد التقرير كافة ،إلتاحة الفرصة لنقل المعرفة
واالستفادة العملية وتأسيس إدارة فعالة للمعرفة
يستفيد منها خبراء المستقبل كأساس لعملهم.
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العوامل المحركة للتغيير البيئي

المحاور األساسية
العوامل
المحركة

 2مقدمة

تشكل زيادة الطلب على الموارد الطبيعية (مثل المياه والتربة والوقود
والمعادن والتنوع البيولوجي) وزيادة التلوث (االنبعاثات والنفايات الصلبة
ً
ضغوطا على البيئة .وتشمل العوامل المحركة الشائعة لتلك
والسائلة)
الضغوط :النمو السكاني ،والتنمية االقتصادية ،ونمط الحياة ،واختيار
التقنيات.

ما هي العوامل المحركة؟
العوامل المحركة هي المؤثرات الطبيعية أو البشرية
التي تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث
تغيير في نظام بيئي معين.]1[ .
ً
ً
واضحا على
تأثيرا
وتؤثر العوامل المحركة المباشرة
العمليات البيئية .ويشمل ذلك التغير المناخي والتلوث
الغذائي والتغييرات التي تشهدها األراضي واإلفراط
في االستغالل واألنواع الدخيلة واألمراض.

ً
ً
ملحوظا في التنمية الديموغرافية واالقتصادية،
نجاحا
حققت إمارة أبوظبي
غير أن متوسط استهالك السكان في اإلمارة يبلغ ثالثة أضعاف المتوسط
العالمي ،ولو اتبع باقي العالم نفس النهج ،لتطلب األمر أربعة كواكب أرضية
ونصف لتلبية هذه االحتياجات.

يعتبر الفصل بين النمو السكاني واالقتصادي واآلثار البيئية الناجمة عنه من
أولويات إمارة أبوظبي .وتهدف الحكومة إلى تحقيق ذلك من خالل الريادة
في فعالية استغالل الموارد ،والسيما المياه والطاقة ،وذلك من خالل اتباع
أنماط حياة أكثر استدامة واستخدام تقنيات أكثر صداقة للبيئة مع تعزيز ذلك
بالسياسات البيئية على مستوى الحكومة ككل.

أما العوامل المحركة غير المباشرة ،فتؤثر بصورة أكثر
ً
تشعبا من خالل التأثير على العوامل المحركة المباشرة.
ويشمل ذلك العوامل الديموغرافية واالقتصادية
واالجتماعية والسياسية والعلمية والتقنية والثقافية
والدينية.
يوفر فهم العوامل التي تتسبب في التغير البيئي
معلومات محورية لالسترشاد بها في وضع السياسات.

وال تتمثل أهم النقاط التي يمكن االستفادة منها
للتدخل في التقاطعات بين المجتمع والبيئة في
الضغوط نفسها ،بل في العوامل المحركة ،ألنها تمثل
األسباب األساسية للتغير البيئي [.]2
يركز هذا الفصل على تلك العوامل المحركة المشتركة
بين العديد من المواضيع البيئية التي يتناولها هذا
التقرير .وعادةً  ،ما تكون تلك العوامل من صنع
اإلنسان ،بمعنى أنها ناتجة عن البشر بسبب األنشطة
االستهالكية واإلنتاجية .ونستعرض تلك العوامل هنا
لتفادي التكرار في الفصول التالية.
وال يتناول هذا الفصل آليات تأثير العوامل المحركة
على أنظمة بيئية معينة ،مما يغير من قدرتها على أداء
وظائفها .حيث سيتم تناول ذلك ،وفق الحاجة ،في كل
فصل من التقرير على حدة.

وصل عدد السكان في
إمارة أبوظبي إلى أكثر
من  2.8مليون نسمة
في 2015
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 2.1العوامل المحركة الديموغرافية
تشمل العوامل المحركة الديموغرافية عدد السكان
ومعدل تغيره مع الزمن .ويتحدد ذلك من خالل عوامل
تشمل :نسبة المواليد ونسبة الوفيات ،وإجمالي
معدالت الهجرة ،ومعدل األعمار ،والتنوع بين الجنسين،
والتوزيع المكاني ،ومستوى التحصيل التعليمي [.]1

ووسائل النقل ومجموعة كبيرة من الخدمات البيئية.
وتشير بعض الدراسات إلى أن حجم السكان يؤثر على
االستهالك والتلوث .غير أن تأثيره قد يكون أقل أهمية
من زيادة الدخل والثقافة والتقنيات والسياسات العامة،
وهي العوامل التي تؤثر بصورة أكبر على ما يستهلكه
الناس ومقدار استهالكهم منه [.]1

شهدت إمارة أبوظبي زيادة سريعة في عدد السكان بعد
بدء تصدير النفط في عام  .1962ففي ذلك العام ،كان
عدد السكان المسجل هو  28274نسمة .وفي منتصف
عام  ،2015وصل عدد سكان إمارة أبوظبي إلى ما يقرب
من  2.8مليون نسمة ،وهو ما يزيد عن العدد المسجل
في عام  1975بأكثر من  14مرة وعن العدد في عام
 1995ثالث مرات وعن العدد في عام  2005مرتين [،3
( ]4انظر الشكل .)2.1

تشير بعض األدلة المتوفرة حول إمارة أبوظبي إلى
وجود ارتباط قوي بين النمو السكاني والتغير البيئي.
فعلى سبيل المثالُ ،يظهر المسح األخير لغازات الدفيئة
أن إجمالي االنبعاثات قد ارتفع بنسبة  % 16.3خالل
الفترة من  2010إلى  ،2012في حين ارتفع عدد السكان
بنسبة  % 15.4خالل نفس الفترة.

الحجم السكاني ونموه

وقد بلغ متوسط النمو السنوي للسكان في إمارة
أبوظبي خالل الفترة من  2015 - 2005حوالي % 7.3
[ .]3وإليضاح هذه النسبة ،كان المتوسط العالمي للنمو
السكاني في عام  2010حوالي  % 0.8( ]5[ % 1.2في
الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة و % 2.4في الدول
ذات التنمية البشرية األقل [.)]6
تقل أعمار  % 33من
ً
حاليا عن
سكان اإلمارة
ً
عاما
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يؤثر عدد السكان والمتغيرات الديموغرافية األخرى على
استخدام الطعام والمواد واألراضي والمياه والطاقة

أنماط الهجرة

2014

تحتل نسبة العمالة الوافدة في المنطقة المرتبة الثالثة
على مستوى العالم ،بعد االتحاد األوروبي وأمريكا
الشمالية [ .]7وقد أدى هذا من ناحية إلى مجتمع أكثر
ً
تنوعا على
عالمية يضم واحدة من أكثر القوى العاملة
ً
خلل
إلى
ذلك
أدى
أخرى،
ناحية
ومن
العالم.
مستوى
ٍ
في التوازن الديموغرافي :ففي منتصف عام ،2015
بلغ عدد الوافدين حوالي  2.25مليون نسمة ( % 81من
مقارنة بـ  0.53مليون مواطن
ً
عدد سكان إمارة أبوظبي)
إماراتي فقط (( ]3[ )% 19انظر الشكل .)2.1

2013

2011

% 84.4 165,871
% 15.6 30,668

178,295
% 32.2

52,617
% 26.8

2005

% 61.0 1,698,961

% 60.9 1,618,443

% 59.8 1,509,456

% 59.8 1,393,937

% 61.0 1,298,816

% 61.5 1,288,121

% 68.6 942,374

% 66.7 613,445

% 74.0 409,670

% 39.0 1,085,529

% 39.1 1,038,005

% 40.2 983,062

% 40.2 920,882

% 39.0 862,803

% 38.5 806,359

% 31.4 431,795

% 33.3 306,826

% 26.0 143,998

952,749
% 34.2

890,308
% 33.5

799,285
% 32.1

2015

2012

2010

1985

1975

1995

التوزيع املكاين

688,486
% 29.7

637,334
% 29.5

462,305
% 33.6

625,918
% 30.3

285,831
% 31.1

سكان
الحرض
سكان
الـــبــر
العمر والجنس

اإلناث
الذكور

1,831,741
% 65.8

1,766,140
% 66.5

1,626,333
% 70.3

1,693,233
% 67.9

1,524,285
% 70.5

911,864
% 66.4

1,460,794
% 69.7

375,373
% 67.8

634,440
% 68.9

143,922
% 73.2
الهجرة

% 81

% 80

% 81

% 80

% 79

% 75

% 79

1,029,819 1,656,997 1,706,554 1,842,647 2,002,808 2,148,969 2,247,749

% 76

%
76
74%

% 74

702,523

423,235

144,485

غري املواطنني
)بالنسبة
املئوية(

عدد غري
املواطنني
)نسمة(

معدل املواليد الخام )لكل  1000نسمة(

14.3

13.9

14.8

14.4

14.8

معدل املواليد
والوفيات

19.7

14.1

34.5

22.9

34.9
عدد السكان
)نسمة(

معدل الوفيات الخام )لكل  1000نسمة(

يعود السبب األساسي للنمو السكاني السريع في
إمارة أبوظبي إلى تدفق العمالة الوافدة المطلوبة
لتلبية احتياجات التنمية في اإلمارة .ونتيجة لهذا التدفق،
تضاعفت أعداد الوافدين ثالث مرات منذ عام ،1995
وزادت بمقدار الضعف منذ عام ( 2005انظر الشكل .)2.1

وال تتوفر أبحاث حول مدى تأثير هذا المزيج الديموغرافي
على التغير البيئي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتُ ظهر األدلة القليلة المتوافرة أن االستهالك يتباين
بدرجة كبيرة بحسب الجنسية ونمط الحياة .وهناك عدد
كبير من العمال الوافدين من ذوي الدخل المنخفض
الذين يعملون في المهن التي ال تتطلب مهارات
عالية (مثل عمال اإلنشاء وخدم المنازل) ويعيشون
حياة بسيطة .وتعيش نسبة كبيرة من المواطنين في
فيالت واسعة وشعبيات .فقد أظهرت دراسة إلدارة
الطلب ،قامت بها حكومة أبوظبي في عام  ،2009أن
ً
ً
كبيرا في استهالك المياه بين الوافدين
تباينا
هناك
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الشكل  2.1المؤشرات الديموغرافية إلمارة أبوظبي (تقديرات منتصف العام)

1.3

1.2

1.3

1.4
2,500,000
السكان األقل
من  25عاماً
)بالنسبة املئوية(

السكان األقل
من  25عاماً
)بالنسبة املئوية(

% 35

% 33

معدل النمو السكاين

معدل النمو السكاين % 6.5 2015-2011

% 8.8

% 4.0

2,000,000

% 5.2

% 10.4

1,500,000

معدل الوفيات الخام
)لكل  1000نسمة(

1.1

1.2

7.2

7.7

77.0

77.5

معدل وفيات األطفال الرضع )لكل  100نسمة(

6.3

6.3

6.3

1,000,000

8.0

معدل العمر املتوقع عند الوالدة ،يف املجمل )بالسنوات(

77.2

76.9

76.5

76.2

500,000

معدل العمر املتوقع عند الوالدة للمواطنني اإلناث  /الذكور

79.8
76.0

80.1
76.5

79.3
76.1

75.2
78.7

75.6
77.5

2015

2014

2013

2012

2011

74.1
78.4

اإلناث
الذكور

0
2010

2005

1995

1985

1975

المصدر :هيئة البيئة  -أبوظبي ،بناءً على بيانات التعداد السكاني الصادرة عن مركز اإلحصاء  -أبوظبي []14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،4 ،3

21

العوامل المحركة للتغيير البيئي

تؤدي زيادة االستهالك
إلى مزيد من الضغوط
على إمدادات المياه
الجوفية الثمينة في
اإلمارة ذات البيئة الجافة

ً
أيضا أن استهالك الفرد
والمواطنين .وبينت الدراسة
مقارب لمعدالت االستهالك في المملكة
في الشقق
ٌ
المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ودول متقدمة
أخرى .غير أن استهالك المواطنين في الفيالت يزيد
عن استهالك غير المواطنين بمقدار  1.8مرة .وربما
يعود ارتفاع مستويات االستهالك في الفيالت إلى
االستخدامات الخارجية (على سبيل المثال ،الري وغسيل
السيارات وبرك السباحة) والتي تستهلك  % 62من
ً
وفقا
المياه المستخدمة في الفيالت والشعبيات ،وذلك
للبيانات المستخلصة من مسح االستهالك المنزلي
للمياه الذي أجراه مكتب التنظيم والرقابة.

معدل المواليد والوفيات

تشكل الزيادة المستمرة في عدد السكان المواطنين
العامل الثاني الذي يؤثر في النمو السكاني السريع في
إمارة أبوظبي .فقد تضاعف عدد المواطنين المقيمين
في اإلمارة منذ عام  ،2005كما تضاعف بما يقرب من
أربع مرات منذ عام .1995

الجدول  2.1عدد السكان والبيانات الديموغرافية إلمارة أبوظبي
تقديرات أعداد السكان بحسب المنطقة والتوزيع المكاني ،تقديرات منتصف العام (بالنسمة)
1995
1985
1975

2005

2010

2015

إمارة أبوظبي
إجمالي عدد السكان ،تقديرات منتصف العام
(بالنسمة)

196,539

553,668

920,271

1,374,169

2,094,480

2,784,490

عدد السكان في المناطق الحضرية،
تقديرات منتصف العام (بالنسمة)

165,871

409,670

613,445

942,374

1,288,121

1,698,961

عدد السكان في المناطق الحضرية،
تقديرات منتصف العام (بالنسبة المئوية)

% 84

% 74

% 67

% 69

% 62

% 61

30,668

143,998

306,826

431,795

806,359

1,085,529

% 16

% 26

% 33

% 31

% 38

% 39

عدد السكان في المناطق النائية،
تقديرات منتصف العام (بالنسمة)
عدد السكان في المناطق النائية،
تقديرات منتصف العام (بالنسبة المئوية)

استنادا إلى بيانات التعداد السكاني لدى مركز اإلحصاء  -أبوظبي []14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،4 ،3
المصدر :هيئة البيئة  -أبوظبي
ً
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يعتبر معدل المواليد أعلى بكثير من معدل الوفيات
بين المواطنين اإلماراتيين ،كما أن معدل الخصوبة في
هذه الشريحة السكانية أعلى مما هو عليه في معظم
الدول المتقدمة وذات الدخل المرتفع .وفي منتصف
ً
مولودا بالمقارنة
عام  ،2015بلغ المعدل المسجل 13.9
بمعدل المواليد في معظم الدول ذات الدخل المرتفع،
ً
مولودا لكل  1000نسمة
والذي ُيقدر بأنه أقل من 11
[ .]8كما تنخفض معدالت الوفيات بواقع  1.1حالة وفاة
لكل  1000نسمة ،وبلغت معدالت وفيات األطفال
الرضع  7.2حالة وفاة بين كل  1000مولود حي .وقد
وصل متوسط العمر المتوقع للمواطنين اإلماراتيين عند
ً
عاما ،وهو قريب من المستوى المتوقع
الوالدة إلى 77
في الدول المتقدمة [( ]3انظر الشكل .)2.1

هيكل العمر والجنس

االختالفات في المستقبل .ويصبح المزيد من الشباب
ً
ً
تمكينا للقيام
وعيا بشأن أهمية حماية البيئة وأكثر
أكثر
بذلك من خالل مبادرات مثل مبادرة المدارس المستدامة
ومبادرة الجامعات المستدامة ،واللتين أطلقتهما هيئة
البيئة – أبوظبي في عامي  2009و .2013ونتيجة لذلك،
من المتوقع أن تنخفض البصمة البيئية للشباب مع مرور
الوقت.
وبالنسبة إلى التصنيف حسب الجنس ،يمثل الرجال أكثر
من  % 66من سكان اإلمارة ،وذلك بسبب انتشار العمال
الوافدين.

التوزيع المكاني

يقيم أكثر من  % 60من سكان إمارة أبوظبي في
المناطق الحضرية في اإلمارة والمناطق القريبة من
الساحل ومدينة العين (انظر الجدول  .)2.1وتعتبر هذه
النسبة أقل بدرجة طفيفة من المتوسط في الدول ذات
الدخل المرتفع ،والتي يقيم  70إلى  % 80من سكانها
عادةً في تلك المناطق [.]1
ولقد أظهرت الدراسات أن معدل استهالك األسر
(وبالتالي التأثير البيئي لها) يختلف بين المقيمين في
المناطق الحضرية والنائية .غير أنه ال توجد أبحاث كافية
لفهم مدى تأثير هذه العوامل في السياق المحلي.
وتنطوي ظاهرة “القرب من الساحل” (بمعنى تركز
السكان واألنشطة االقتصادية في المناطق الساحلية)
على انتشار المجتمعات على طول الساحل .وفي هذه
الحالة ،تنتشر معظم أعمال التطوير على هذه المناطق،
وبالتالي ،يصعب إدارتها ،مما يسهم بدرجة كبيرة في
فقدان الموائل الطبيعية والغطاء النباتي ،ويؤدي إلى
تفاقم القضايا األخرى التي تشمل التلوث وتأثر الخط
الساحلي.

أكثر من  % 33من سكان إمارة أبوظبي دون سن 25
ً
عاما ،وهي نسبة أعلى من المتوسط في دول مجلس
التعاون الخليجي والتي تبلغ  ،% 25وهي ثاني أعلى
نسبة في العالم ،بعد أفريقيا [.]9
تظهر الدراسات أن البصمة البيئية للشباب مختلفة
ً
سنا .غير أنه ال تتوفر
عنها بالنسبة إلى األجيال األكبر
أبحاث كافية لفهم كيفية تأثير تلك العوامل المحركة في
السياق المحلي .وتتوقع حكومة أبوظبي تزايد تلك
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 2.2العوامل المحركة االقتصادية

الحياة؛ والسياحة؛ وأجهزة وخدمات الرعاية الطبية؛ والنقل
والتجارة والخدمات اللوجستية؛ والتعليم؛ واإلعالم؛
والخدمات المالية؛ وخدمات االتصاالت.

يعتبر نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي
في إمارة أبوظبي من
أعلى المعدالت على
مستوى العالم

وبالتالي ،يعتمد جزء من النمو االقتصادي المخطط له
في اإلمارة على تطوير الصناعات الثقيلة المملوكة
للدولة والموجهة نحو التصدير ،مثل التصنيع المعدني.
وتحتاج تلك الصناعات إلى كمية كبيرة من الطاقة ذات
التكلفة المنخفضة حتى تكون منافسة في األسواق
العالمية ،مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة.
كما يعتمد جزء من النمو المخطط له على القطاعات
القائمة على المعرفة وقطاع الخدمات (مثل السياحة).
وعلى الرغم من أن تلك الصناعات تعتمد على السكان
الذين يستهلكون كميات أقل من الكهرباء بالمقارنة
مع الصناعات الثقيلة ،يحتاج هؤالء السكان إلى موارد
ً
ضغطا
مختلفة (مثل الغذاء والمياه والنقل) ،مما يمثل
ً
أيضا على البيئة.
تشمل العوامل المحركة االقتصادية النمو االقتصادي
وتوزعه ،وأنماط اإلنتاج واالستهالك ،والضرائب،
والدعم ،والتجارة ،وتدفقات رأس المال [.]1

وتشير الدراسات المختلفة إلى أن الدخل يؤثر بدرجة
كبيرة على نوعية ومقدار ما يستهلكه البشر .وفي ما
يخص إمارة أبوظبي ،تشير بعض األدلة المتوافرة إلى
وجود ارتباط قوي بين النمو االقتصادي والتغير البيئي.
فعلى سبيل المثالُ ،يظهر آخر مسح لغازات الدفيئة أن
إجمالي االنبعاثات قد ارتفع بنسبة  % 16.3خالل الفترة
من  2010إلى  ،2012في حين ارتفع الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الثابتة بنسبة  % 4.8في عام .2012

ً
ً
مستخدما على نطاق
مؤشرا
يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي
ويستخدم هذا المؤشر في
االقتصادي.
واسع لقياس النمو
ُ
تقدير قيمة كل السلع والخدمات النهائية المنتجة والمتداولة
بقيمة مالية في أي اقتصاد خالل فترة زمنية معينة.

اإلنتاج

النمو االقتصادي

يحدث النمو االقتصادي نتيجة ارتفاع مستويات اإلنتاج
واالستهالك ،وهو أحد العوامل المحركة الهامة وراء
استنزاف الموارد الطبيعية وإنتاج الملوثات.

وبعد بدء تصدير النفط من إمارة أبوظبي في فترة
الستينيات ،ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة بسرعة
كبيرة ،وواصل النمو منذ ذلك الحين .ومن ناحية أخرى،
انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الثابتة خالل نفس الفترة ،وهو ما قد يعود
في جزء منه إلى سرعة الزيادة السكانية [ .]4 ،3وعلى
الرغم من هذا االنخفاض ،ال يزال نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي في إمارة أبوظبي من أعلى
المعدالت على مستوى العالم.
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لطالما كان القطاع النفطي هو المحرك األساسي للنمو
االقتصادي في إمارة أبوظبي ،حيث تستخدم الحكومة
السيولة النقدية المهمة الناتجة عن اإليرادات النفطية للعمل
على التنمية االقتصادية والتطوير بصورة تدريجية [.]7
ً
ً
عددا من أولويات
مؤخرا
وقد وضعت حكومة أبوظبي
السياسات االقتصادية من أجل تنويع االقتصاد في
القطاعات غير النفطية .ووردت تلك األولويات في
رؤية أبوظبي االقتصادية لعام  ،]14[ 2030والتي
ً
قطاعا باعتبارها محركات النمو االقتصادي
تحدد 12
في المستقبل ،وهي :الطاقة – النفط والغاز؛
والبتروكيماويات؛ والمعادن؛ وصناعات الطيران والفضاء
والدفاع؛ والصناعات الدوائية والتقنية الحيوية وعلوم

االستهالك

تُ سهم إمارة أبوظبي بحوالي  % 60من إجمالي الناتج
ويعد نصيب
المحلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة [ُ ،]3
الفرد فيها من أعلى المعدالت على مستوى العالم
(انظر الجدول  .)2.2وقد بلغ نصيب الفرد من إجمالي
الناتج المحلي في عام  2011بحسب تعادل القوة
الشرائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة حوالي
ً
ً
أمريكيا .وبلغ نفس المؤشر للدول الثالث
دوالرا
57045
األولى في مؤشر التنمية البشرية ،وهي النرويج
ً
دوالرا
وأستراليا وسويسرا 62448 ،و 42831و54697
ً
أمريكيا على التوالي [.]6
وكلما ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي،
تغير هيكل االستهالك ،مما يؤثر بدوره على البيئة.
ويؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة ما يتم إنفاقه من
الدخل اإلضافي على الغذاء ،في حين يرتفع معدل
استهالك البضائع والخدمات الصناعية .كما يتغير النظام
الغذائي للسكان ،حيث يزيد استهالك الدهون واللحوم
واألسماك والفواكه والخضروات .وتميل كثافة استخدام
الطاقة والمواد (معدل االستخدام لكل وحدة من الناتج
االقتصادي) إلى االنخفاض ،إال أنه مع زيادة معدل نمو
الناتج االقتصادي بسرعة أكبر من المعدالت األخرى،
نالحظ أن استهالك الطاقة والمواد يميل إلى االرتفاع
بصورة مطلقة مع مرور الوقت [.]1

اإلطار  – 2.1مبادرة البصمة البيئية :قياس أنماط االستهالك
في الدولة

في عام  ،2006صنف تقرير الكوكب الحي ،المستند إلى
بيانات عام  ،2003دولة اإلمارات العربية المتحدة باعتبارها
ذات أعلى بصمة بيئية على مستوى العالم .وبتسجيل 11.9
ً
ً
عالميا للفرد ،كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة
هكتارا

من أقل الدول من حيث القدرات البيولوجية على مستوى
العالم ،بمقدار  0.8هكتار عالمي للفرد [ .]18ويشير ذلك إلى
أن سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة يعتمدون على موارد
الدول األخرى لتلبية احتياجاتهم .ولو بلغ معدل استهالك كل
فرد على مستوى العالم نفس متوسط استهالك سكان
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،لتطلب األمر أربعة كواكب
ونصف لمواكبة االستهالك وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون،
والتي تزيد عن المتوسط العالمي بمقدار ثالث مرات [.]19
وفي عام  ،2007أطلقت حكومة اإلمارات العربية المتحدة
مبادرة “البصمة البيئية” لفهم البصمة البيئية في الدولة،
ومراقبة أنماط االستهالك على نحو أفضل .وقد أصبحت
دولة اإلمارات العربية المتحدة بذلك ثالث دولة على مستوى
ً
ً
متعمقا بشأن
بحثا
العالم (بعد سويسرا واليابان) تجري
البصمة البيئية لها .وقد تم تطوير المبادرة بالشراكة بين
وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي ،ومبادرة
أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ،وجمعية اإلمارات للحياة
الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة،
وشبكة البصمة البيئية العالمية.
وحددت مبادرة البصمة البيئية القطاعات الرئيسية المحركة
للبصمة البيئية لدولة اإلمارات ،وتبين أن األجهزة المنزلية
هي أكبر العوامل المساهمة في البصمة البيئية للدولة،
حيث تسهم بنسبة  % 57من البصمة البيئية ،ويأتي بعدها
قطاع األعمال /الصناعة والقطاع الحكومي ،حيث يسهمان
بنسبة  % 30و % 12على التوالي .كما توصل القائمون
على المبادرة إلى أن البصمة الكربونية هي أكبر المكونات،
ً
ونظرا لمناخ دولة
حيث تمثل  % 80من البصمة البيئية.
اإلمارات الحار والجاف ،تحتاج الدولة إلى كميات هائلة من
الطاقة من أجل التبريد وتحلية مياه البحر لتوفير المياه
لالستهالك المنزلي [.]20
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الجدول  2.2المؤشرات االقتصادية إلمارة أبوظبي
المؤشرات

1975

1985

1995

2005

2011

2012

2013

2014

2015

النمو االقتصادي
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار
الجارية (بالمليون درهم)

35,661

67,487

117,196

383,430

846,684

909,721

931,773

960,146

778,501

معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الجارية
(بالنسبة المئوية)

% 5.4

% -6.9

% 8.3

% 31.7

% 32.3

% 7.4

% 2.4

% 3.0

% -18.9

الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الثابتة لعام 2007
(بالمليون درهم)

غير متوفرة

167,795

315,846

491,664

641,831

672,668

702,941

733,825

770,011

معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الثابتة
لعام ( 2007بالنسبة المئوية)

غير متوفرة

% -6.4

% -0.2

% 4.9

% 9.3

% 4.8

% 4.5

% 4.4

% 4.9

121.9

127.3

279

391.7

393.0

373.8

361.4

279.6

معدل نمو نصيب الفرد
من الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية (بالنسبة المئوية)

% -15.8

% -12.1

% 3.0

% 26.0

% 28.2

% 0.3

% -4.9

% -3.3

% -22.6

نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الثابتة
لعام ( 2007باأللف درهم)

غير متوفرة

303.1

343.2

357.8

296.9

290.6

282

276.2

276.5

معدل نمو نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار
الثابتة لعام ( 2007بالنسبة المئوية)

غير متوفرة

-11.5

-5.2

0.4

5.9

-2.1

-2.9

-2.0

0.1

% 49.9

% 42.5

% 55.9

% 57.0

% 56.7

% 54.5

% 50.6

% 35.1

غير متوفرة

% 50.2

% 65.6

% 59.0

% 52.6

% 52.1

% 51.4

% 49.5

% 49.2

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

*632.7

غير متوفرة

غير متوفرة غير متوفرة

636.7

غير متوفرة

غير متوفرة

585

654

633

728

غير متوفرة غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

15,983

كثافة استهالك الطاقة
ً
سنويا
(بالوحدة الحرارية البريطانية
في  2005بالدوالر األمريكي بحسب تعادل القوة الشرائية)

23,350

16,684

16,772

غير متوفرة غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

0.8143

0.8731

0.8957

غير متوفرة

غير متوفرة غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

11.9

*8.4

غير متوفرة غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

إجمالي القدرة البيولوجية 				
(بالهكتار العالمي لكل شخص)

0.8

*0.6

غير متوفرة غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

االحتياطي أو العجز البيئي 				
(بالهكتار العالمي لكل شخص)

-11.1

*-7.6

غير متوفرة غير متوفرة

غير متوفرة

181.4
نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الجارية (باأللف درهم)

اإلنتاج
مساهمة النفط في الناتج المحلي % 76.6
اإلجمالي باألسعار الجارية (بالنسبة المئوية)
مساهمة النفط في الناتج
المحلي اإلجمالي باألسعار
الثابتة لعام ( 2007بالنسبة المئوية)
االستهالك
نصيب الفرد من االستهالك
ً
سنويا)
الغذائي (بالكيلو غرام
نصيب الفرد من استهالك
الطاقة (بالمليون وحدة حرارية
بريطانية لكل شخص)

كثافة استهالك المواد
(بالكيلو غرام لكل  1000دوالر
من إجمالي الناتج المحلي)
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تشمل العوامل المحركة االجتماعية والسياسية القوى
التي تؤثر في صنع القرار .ويتضمن ذلك المشاركة
العامة في صنع القرار ودور الدولة تجاه القطاع الخاص
ومستويات التعليم والمعرفة [.]1
أما العوامل المحركة الثقافية فتشمل القيم
والمعتقدات والمبادئ التي تشترك فيها مجموعة من
البشر .وتحدد تلك القوى نظرة هذه المجموعة للعالم
كما تؤثر في تحديد األمور الهامة بالنسبة لهم وقد
تدفعهم إلى اتخاذ إجراءات مناسبة أو غير مناسبة [.]1

مشاركة الجمهور في صنع القرار

تشير الدراسات إلى أن مشاركة الجمهور في صنع
القرارات البيئية تقود إلى مناهج أكثر استدامة في إدارة
الموارد الطبيعية .في إمارة أبوظبي ،تتم مشاركة
الجمهور من خالل قنوات تقليدية ،مثل المجالس ،من
دون أن تكون هذه القنوات في هيكلية الحوكمة الرسمية.

التعليم والمعرفة

ً
غالبا ما يكون هناك تباين في مستوى الوعي
والسلوكيات البيئية بين األفراد ذوي مستويات التعليم
المختلفة .ومما ال شك فيه أن التعليم األفضل يؤدي
ً
ضمنيا إلى الوصول إلى المعلومات المناسبة على
نحو أفضل ،كما أنه يرتبط بأنماط االستهالك األكثر
ً
أمانا على البيئة والرغبة في استغالل التطورات التقنية
لحماية البيئة.
وتُ ظهر البيانات الواردة من مركز اإلحصاء – أبوظبي
[ ]3حدوث تطور كبير في التحصيل التعليمي مع مرور

مالحظة* :تتوافق بيانات االستهالك الغذائي لعام  2005مع تلك الخاصة بعام  .2008وتتوافق بيانات البصمة البيئية لعام  2005مع تلك الخاصة بعام .2003

ً
أيضا فرصة للتحسين .ففي
الوقت ،إال أن هناك
منتصف عام  ،2014بلغت نسبة السكان في إمارة
أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة من الحاصلين
على شهادة جامعية أو شهادة أعلى  .% 17وتعتبر
هذه النسبة أقل من إجمالي معدل االلتحاق بالتعليم
الجامعي في الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات
الدخل المنخفض والمتوسط ،والتي ُقدرت النسبة فيها
بـ  % 73و % 23على التوالي في عام .]8[ 2013
كما أظهرت بيانات هيئة البيئة – أبوظبي لعام 2014
عن وجود تحسن في مستوى الوعي البيئي بين
المواطنين .ومع ذلك ،ليست هناك بيانات توضح مدى
ارتباط هذا التحسن بمستويات التعليم أو مدى تأثير
ذلك على التغيرات السلوكية.
ولن يكفي إجراء المزيد من التحسين على مستويات
التحصيل التعليمي للحد من الضغوط البيئية ،لو لم
يتم وضع حماية البيئة ضمن الركائز األساسية في
النظام التعليمي .ولذلك ،أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي
مبادرة المدارس المستدامة في عام  ،2009بهدف رفع
مستوى الوعي بأهمية حماية البيئة وتمكين الطالب
من اتخاذ المبادرة والعمل في سبيل ذلك .وبعد نجاح
البرنامج ،أطلقت الهيئة مبادرة الجامعات المستدامة
في عام .2013
وينبغي مواصلة هذه الجهود والتوسع فيها لترسيخ
حماية البيئة ضمن النظام التعليمي .فمن بين 24
جامعة معتمدة من جانب وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ،ال تقدم سوى أربع جامعات ،واثنتان منها في

الجدول  2.3المؤشرات االجتماعية والسياسية والثقافية في إمارة أبوظبي
المؤشرات

البصمة البيئية
				
البصمة البيئية
(بالهكتار العالمي لكل شخص)

		
المصدر []20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،4

2.3العوامل المحركة االجتماعية
والسياسية والثقافية والدينية

1985

1995

*2005

2011

2012

2013

2014

2015

1975

% 25.59

% 23.38

% 12.61

% 10.50

% 9.20

% 7.20

% 6.40

% 7.0

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

% 14.2

% 14.1

% 14.2

% 16.8

% 15.7

% 17.9

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

التحصيل التعليمي
% 41.04
معدل األمية بين السكان
(عمر  10سنوات وما فوق بالنسبة المئوية)
نسبة السكان الحاصلين
على شهادة جامعية أو أعلى
الوعي البيئي
مؤشر الوعي البيئي
(بالنسبة المئوية)
المصدر []22 ،4

		

% 49

غير متوفرة

% 44

% 60

% 71

غير متوفرة

مالحظة * :بيانات الوعي البيئي لعام  2005تتفق مع بيانات عام .2008

بيانات عام  2011تتوافق مع بيانات ( 2010انظر اإلطار )2.1
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2.4العوامل المحركة العلمية والتقنية
ترتبط مستويات التعليم
األفضل بارتفاع مستوى
االستهالك اآلمن على
البيئة

إن تطور وانتشار المعرفة والتقنيات العلمية واعتمادها
قد يكون له أثر هائل على البيئة ونوعية حياة اإلنسان.
أدى النمو السريع في األبحاث البيئية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة إلى تحسن ملحوظ في توفر البيانات
البيئية وجودتها .فعلى سبيل المثال ،شهد العقد
الماضي وحده إجراء نصف إجمالي األبحاث المنشورة
عن الشعاب المرجانية في منطقة الخليج .وتحتل دولة
اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األولى من حيث عدد
مقارنة بالدول الخليجية
ً
المقاالت البحثية المنشورة
كافة [.]22
ً
األخرى
كما يؤدي تحسين اإلنتاجية نتيجة لتطبيق العلوم
والتقنيات ،من ناحية ،إلى التسريع من نمو إجمالي
الناتج المحلي ،مما يعزز من العوامل المحركة
االقتصادية .ومن ناحية أخرى ،يمكن أن تؤدي التحسينات

إمارة أبوظبي شهادات في علوم البيئة .وتركز تلك
الشهادات على القضايا االجتماعية واالقتصادية ذات
الصلة بالبيئة ،وليس على العلوم البيئية من منظور
ً
استنادا
تجريبي بحثي .وبالنظر إلى أهمية صنع القرار
إلى بيانات بيئية دقيقة ،فإن هذا العجز يخلق فجوة
في فرص تدريب الجيل القادم من المدراء البيئيين
المحتملين.

العوامل الثقافية والدينية

ينص الدستور االتحادي على أن الدين اإلسالمي هو
الدين الرسمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .وتفرض
آيات القرآن الكريم على المسلمين ضرورة االهتمام
بالبيئة ،وعدم اإلضرار بها أو تبديل ما خلقه الله.
كذلك ،تنص األحاديث النبوية الشريفة أنه على
المسلمين رعاية األرض التي خلقها الله ،وأن حماية
البيئة والمحافظة عليها من الواجبات التي فرضها الله
على اإلنسان.

أبوظبي ،بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية
واألوقاف ،بدراسة كيفية التوعية بأهمية المحافظة على
الموارد الطبيعية ،وال سيما المياه ،باالستعانة بالمبادئ
ً
جزءا من حملة
اإلسالمية .وقد أصبحت تلك الجهود
“ترشيد استهالك المياه” ،والتي تم إطالقها في 2010
لترشيد استهالك المياه في إمارة أبوظبي .وقد يكون
التوسع في هذه المبادرة من الطرق الفعالة لنشر رسالة
ترشيد استهالك المياه عبر المساجد والترويج لفكرة
االستدامة بين المسلمين.

في قدرات استخراج الموارد الطبيعية ،نتيجة للتقنيات
الحديثة ،إلى آثار غير مقصودة قد تتسبب في استنزاف
هذه الموارد .فعلى سبيل المثال ،أسهمت التطورات
في تقنيات الصيد في اإلمارة إلى استنزاف كميات
كبيرة من المخزون السمكي ،في حين أسهمت
التطورات في تقنيات استخراج المياه إلى استنزاف
موارد المياه الجوفية.
ومن الناحية اإليجابية ،يمكن أن يساهم تطبيق المعرفة
ً
أمانا في تقليل كثافة
العلمية في تطوير التقنيات األكثر
الكربون واستهالك الطاقة في األنشطة االقتصادية.
فعلى سبيل المثال ،قد تساعد أحدث التقنيات في
تحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية التي
تختبرها مدينة مصدر أو استخدام أنظمة التبريد األكثر
كفاءة (وفق توصيات جهاز الشؤون التنفيذية) في تقليل
البصمة الكربونية لإلمارة.

تُ طبق المعرفة العلمية
في اإلمارة من خالل
استخدام التقنيات األكثر
أمانً ا على البيئة ،مثل
الطاقة الشمسية

وقد أدى التدفق الكبير للعمالة األجنبية وعائالتهم إلى
إمارة أبوظبي إلى خلق مجتمع من أكثر المجتمعات
ً
تنوعا على مستوى العالم ،حيث يضم العديد من
الثقافات والقيم والمعايير االجتماعية والديانات التي
ً
جنبا إلى جنب مع اإلسالم ،وهو ما يؤثر على
تتعايش
السلوكيات االستهالكية لدى السكان .وال توجد سوى
أبحاث قليلة للغاية في الوقت الراهن حول مدى تأثير
الثقافة والدين على التغير البيئي في السياق المحلي.

ً
ً
كبيرا على الحياة اليومية
تأثيرا
وتؤثر التعاليم اإلسالمية
في المجتمع المسلم .وقد قامت هيئة البيئة –
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2.5العوامل المحركة المتعلقة
بالسياسات العامة

الفصل الثالث

جــــــودة الـهــــــــواء
المؤلف الرئيسي  -رقية محمد

مدير قسم – جودة الهواء والضجيج والتغير المناخي
الجودة البيئية
هيئة البيئة – أبوظبي

تهدف السياسات األخيرة
لقطاع النقل في إمارة
أبوظبي إلى الحد من
انبعاثات المركبات

ً
ً
كبيرا على
تأثيرا
يمكن أن تؤثر السياسات المحلية
البيئة ،فقد يتغير النمو السكاني بدرجة كبيرة نتيجة
لقرارات بشأن سياسات تؤثر على معدل المواليد أو
تدفقات المهاجرين أو التوزيع في المناطق الحضرية
والنائية ،في حين يمكن أن تتأثر معدالت االستهالك
بالدعم المقدم لقطاعات معينة مثل المنتجات الزراعية
والكهرباء والمياه والوقود األحفوري .ويمكن أن تتأثر
سرعة األبحاث العلمية والتغيرات التقنية من خالل تحديد
األولويات البحثية وتغيير مستويات التمويل.
وإذا كانت أكثر من  % 80من البصمة البيئية في
دولة اإلمارات العربية المتحدة كربونية (بحسب مبادرة
البصمة البيئية) ،فينبغي أن تركز السياسات العامة على
تقليل كمية الطاقة الالزمة ألنشطة مثل التبريد وتحلية
مياه البحر من أجل توفير إمدادات المياه ،ووسائل
النقل .ويهدف ذلك إلى الفصل بين النمو السكاني
واالقتصادي وبين آثاره البيئية.
شهدت السنوات الماضية استحداث سياسات جديدة
في قطاعي الكهرباء والمياه لترشيد االستهالك من
خالل تخفيض الدعم وتقديم حوافز لزيادة فعالية
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ً
أيضا وضع
االستهالك لدى المستخدمين .وتم
سياسات جديدة في قطاع النقل للحد من االنبعاثات
من خالل الخطط الشاملة والمناطق منخفضة االنبعاثات
ومعايير كفاءة المركبات.
تعتبر خطة أبوظبي مظلة للسياسات التي ستؤثر
ً
ً
كبيرا على البيئة .فقد أطلقت حكومة أبوظبي
تأثيرا
ً
مؤخرا هذه الخطة الخمسية الطموحة ،التي تشارك
جميع األجهزة الحكومية في تنفيذها بهدف تحقيق
رؤية أبوظبي ،المتمثلة في الحفاظ على أمن وسالمة
المجتمع وبناء اقتصاد عالمي متنوع أكثر استدامة
ً
وانـفتاحـا.
ً
مبكرا للغاية لقياس تأثير هذه
وال يزال الوقت
المجموعة من السياسات على التغير البيئي في
اإلمارة .إنما من المهم استمرار حكومة أبوظبي في
بذل الجهود وتنسيقها من أجل تقييم فعالية وكفاءة
ومالءمة السياسات العامة بصورة منتظمة ،وذلك
لنشر واستخدام تلك المعلومات في تعزيز القدرات
ً
أمرا
لحماية البيئة قبل أن يصبح إصالح أي تغير بيئي
مستحيال .
ً
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المحاور األساسية
العوامل
المحركة

الضغوط
الحالة

تتمثل العوامل المحركة التي تتسبب في تغير جودة الهواء في إمارة أبوظبي،
في األساس ،في النمو السكاني مع الزيادة المصاحبة لذلك في الطلب على
الموارد ،وكذلك االنبعاثات من وسائل النقل.

جودة الهواء

 3مقدمة
المؤشرات األساسية
للوضع الراهن

تنشأ الضغوط على جودة الهواء في اإلمارة في األساس عن انبعاثات
األنشطة الصناعية ووسائل النقل ،وكذلك العواصف الرملية الطبيعية.

ً
ً
خاصا في إمارة أبوظبي هي الجسيمات في
اهتماما
الملوثات التي تتطلب
الهواء واألوزون األرضي.
وتعتبر مستويات ثاني أكسيد الكبريت ضمن الحدود التي تسمح بها الدولة
في معظم مناطق شبكة مراقبة جودة الهواء ،غير أنه لوحظت زيادة في تركيزه
خالل السنوات القليلة الماضية في منطقة الظفرة.
تقع مستويات تركيز كبريتيد الهيدروجين عند مستويات غير ضارة بالصحة العامة
في اإلمارة ،إال أنه تم تسجيل حوادث متكررة من انتشار الروائح الكريهة الناتجة
عن انبعاثات هذا الملوث في الهواء.
تعتبر مستويات ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون دون الحدود
المسموح بها في معايير جودة الهواء في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ضمن حدود جودة الهواء الوطنية في % 76

من األيام في العام 2015

ً
ضروريا لضمان صحة
عامال
تعتبر نوعية الهواء الجيدة
ً
ورفاهية السكان في إمارة أبوظبي ،كما أنها أحد
العناصر األساسية الجاذبة للعيش والعمل فيها ،وعليه
فمن المهم جدا للنمو المستدام والتنمية المستدامة
في إمارة أبوظبي السعي إلى تحقيق التنمية
االقتصادية مع الحفاظ ،في نفس الوقت ،على معايير
جيدة لجودة الهواء في اإلمارة.

ومن المعروف أن جودة الهواء من القضايا البيئية
المعقدة ،فقد ينشأ تلوث الهواء عن مصادر من
ُصنع البشر (على سبيل المثال ،الصناعة والمركبات)
أو عن مصادر طبيعية (على سبيل المثال ،العواصف
الرملية) .كما أن ملوثات الهواء يمكن أن تنتقل في الجو
لمسافات بعيدة ،وبالتالي قد تُ سهم الملوثات الناشئة
في دولة ما في ضعف جودة الهواء في دولة أخرى [.]2

ويتسبب تلوث الهواء في تكاليف ترتبط بانخفاض
إنتاجية الموظفين ،واحتياجات الرعاية الصحية ،وانخفاض
إنتاجية المحاصيل الزراعية ،وضعف الرؤية التي تؤثر على
أنشطة النقل ،ومتطلبات تنظيف وصيانة البنية التحتية.

وتعمل إمارة أبوظبي على تحسين جودة هوائها في
إطار رؤية اإلمارات  ]3[ 2021وخطة أبوظبي [ .]4وتمتلك
القيادة الرشيدة رؤية واضحة لرصد جودة الهواء في
اإلمارة ،وتنفيذ أفضل السياسات ،واللوائح التنظيمية،
والحوافز في إطار من التعاون مع نطاق عريض من
الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

ويعتبر تلوث الهواء من أبرز القضايا المتعلقة بالصحة
العامة على مستوى العالم ،وال سيما في المناطق
الحضرية التي تشهد أكبر كثافة سكانية وتركيز للملوثات.
ً
ووفقا لتقييم عبء األمراض البيئية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة [ ،]1يعتبر تلوث الهواء من األسباب
البيئية األساسية ألمراض القلب والجهاز التنفسي،
ومراجعة المستشفيات والعيادات في الدولة.

ً
أيضا إلى الحد من انبعاثات
ويؤدي الحد من تلوث الهواء
ثاني أكسيد الكربون والملوثات الجوية قصيرة األجل،
مثل جسيمات الكربون األسود والميثان ،مما ُيسهم في
الحد من التغير المناخي على المدى القريب والبعيد [.]5

تتضمن خطة أبوظبي إطار
عمل لتحسين جودة الهواء

التأثيرات
االستجابات

تعتبر آثار جودة الهواء على الصحة البشرية كبيرة ،كما أنها تؤثر على العوامل
البيئية واالجتماعية واالقتصادية.

كافة حيث تُ بذل
ً
توجد استجابات لتحسين جودة الهواء على مستوى القطاعات
جهود مستمرة للرصد والتنظيم والتفعيل والتخطيط البيئي وإجراء األبحاث
والتوعية من أجل توفير بيئة أكثر صحة ومستوى معيشة أفضل.

33

جودة الهواء

3.1الحالة

أدى نمو قطاعي النقل
والتصنيع في اإلمارة إلى
زيادة مستويات ملوثات
الهواء

يتم رصد حالة جودة الهواء المحيط في إمارة أبوظبي
بصفة مستمرة من خالل شبكة واسعة من محطات
الرصد والمراقبة (انظر الخريطة .)3.1

الماضية تشير إلى وجود زيادة طفيفة (انظر الشكل )3.1
في مستويات تركيز ثاني أكسيد الكبريت المسجلة في
منطقة الظفرة.

يلخص الجدول  3.1مدى االمتثال العام وتحليل اتجاهات
الملوثات الرئيسية المسجلة في شبكة جودة الهواء
المحيط التي تديرها هيئة البيئة  -أبوظبي .وتتكون
الشبكة من  20محطة رصد ثابتة ،ومحطتين متحركتين
منتشرة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي .وتراقب الشبكة
ً
نوعا من الملوثات إضافة إلى بيانات األرصاد
حوالي 17
الجوية في كل ساعة .وتتوفر معلومات تفصيلية عن
مستويات التركيز وعدد حاالت التجاوز لكل ملوث وكل
محطة عبر الموقع اإللكتروني لهيئة البيئة  -أبوظبي
)www.ead.ae/Pages/Green%20Business/air-quality.aspx(،
أو مباشرة عبر الموقع اإللكتروني لجودة الهواء
(.)www.adairquality.ae/e

أول أكسيد الكربون ()CO

ثاني أكسيد الكبريت ()SO2
ثاني أكسيد الكبريت من الملوثات الغازية التي تنبعث
في األساس من حرق الوقود في وسائل النقل ،وإنتاج
الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ،ومعالجة النفط والغاز.
في معظم المناطق ،تعتبر مستويات تركيز ثاني أكسيد
الكبريت ضمن الحدود المسموح بها في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .غير أن االتجاهات خالل األعوام القليلة
الخريطة  3.1شبكة هيئة البيئة – أبوظبي
لمراقبة جودة الهواء
مدني
صناعي بالقرب من الضواحي
حركة المرور في المناطق الريفية
مناطق نائية

أول أكسيد الكربون من الملوثات الجوية التي تنبعث
من محركات االحتراق الداخلي (في المركبات والسفن
والمولدات الكهربائية).
وتعتبر مستويات أول أكسيد الكربون في إمارة أبوظبي
ضمن حدود جودة الهواء المسموح بها في الدولة ،كما
أدت التحسينات المستمرة في كفاءة المحركات إلى
تقليل مستويات تركيز هذا الغاز في الجو.

ثاني أكسيد النيتروجين ()NO2
ثاني أكسيد النيتروجين من الملوثات الغازية التي تنبعث
في األساس خالل عملية احتراق الوقود.
وقد ظلت مستويات تركيز ثاني أكسيد النيتروجين خالل
السنوات القليلة الماضية مستقرة وضمن الحدود
المسموح بها في الدولة ،إال أن المراقبة المستمرة
مطلوبة ،إذ قد تؤدي الزيادة السكانية أو استخدام وسائل
النقل في اإلمارة إلى زيادة مستويات تركيز ثاني أكسيد
النيتروجين.

شارع حمدان

الطوية
العين

مدرسة الخديجة

المعهد
اإلسالمى

مدينة خليفة  -أ
بين الجسرين

زاخر

مناطق صناعية ونائية

بنى ياس

الضواحي

الرويس
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75

50
كيلومتر

0 12.5 25

األوزون ()O3
يعتبر األوزون األرضي من الملوثات الثانوية ،مما
يعني أنه ال ينبعث مباشرة من المصادر البشرية أو
الطبيعية ،بل يتشكل نتيجة تفاعالت كيميائية ضوئية في
وجود أشعة الشمس وسالئف الملوثات ،مثل أكاسيد
النيتروجين ،والمركبات العضوية المتطايرة.
وتعد مستويات تركيز األوزون األرضي الحالية أعلى
من الحدود المسموح بها في الدولة ،حيث تم تسجيل
زيادة تدريجية خالل السنوات القليلة الماضية (انظر
الشكل  .)3.1وبالنظر إلى تعقيد تركيب األوزون ،ال توجد
تأكيدات عملية حول العوامل األساسية المحركة لهذه
ً
حاليا للدراسة المستمرة.
الزيادة ،وتخضع هذه العوامل
ً
وسعيا منها للتأكد من السالئف األساسية لألوزون
مشروعا علمياً
ً
في المنطقة ،تنفذ هيئة البيئة  -أبوظبي
لتحسين المعرفة باألوزون من أجل اقتراح السياسات
واللوائح التنظيمية الرامية إلى الحد منه.

الجسيمات العالقة ()PM10
ُيستخدم مصطلح الجسيمات العالقة في الهواء
التي يصل قطرها إلى أقل من  10مايكرومتر لوصف
الجسيمات الصلبة أو السائلة الدقيقة الموجودة في
الهواء .ويمكن أن تنتج تلك الجسيمات من مصادر
طبيعية (مثل رمال الصحراء) أو مصادر صناعية (في
األغلب محركات االحتراق) أو تتشكل في الجو عند تفاعل
الملوثات الغازية مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد
النيتروجين.

وتعتبر المستويات الطبيعية للجسيمات العالقة في
إمارة أبوظبي مرتفعة بشكل كبير بسبب الطبيعة الجافة
للمنطقة .وترتفع مستويات التركيز عند حدوث العواصف
الرملية ،حيث تنتقل الرمال والغبار إلى المناطق المأهولة
بالسكان.
ويظهر االتجاه العام لمستويات الجسيمات العالقة في
ُ
اإلمارة استقرار القيم المسجلة خالل السنوات القليلة
الماضية .وقد يكون في ذلك داللة على ارتفاع المستويات
الطبيعية بسبب المصادر الطبيعية لتلك الجسيمات.
الجدول  3.1االمتثال للمعايير اإلماراتية وتحليل االتجاهات
بالنسبة لكل ملوث

مدى االمتثال
للمعايير اإلماراتية
ثاني أكسيد الكبريت ( 		)SO 2
أول أكسيد الكربون ()CO

		

ثاني أكسيد النيتروجين ( 		)NO2
األوزون ( )O 3

		

الجسيمات العالقة في الهواء
( أقل من  10ميكرومتر) أو أقل
كبريتيد الهيدروجين (		 )H 2S

V
V
V
W
W
ال ينطبق

االتجاه

()2007-15

Q
P
Q

Q

ال توجد معايير لجودة الهواء المحيط بالنسبة لكبريتيد الهيدروجين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

االمتثال للمعايير اإلماراتية V :ممتثل
 Pمتناقص
االتجاه Q :متزايد

 Wغير ممتثل
مستقر
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وتعتبر الجسيمات العالقة التي يقل قطرها عن
ً
أيضا باسم
 2.5مايكرو متر ( ،)PM2.5والتي تعرف
“الجسيمات الدقيقة” ،من الملوثات األساسية التي
يجب قياسها وتحليلها وذلك نتيجة لآلثار السلبية
المحتملة التي قد تنتج عنها على صحة البشر [.]6

الشكل  3.1متوسط التركيز الشهري (النقاط) ونمط كل ملوث (الخط) في شبكة مراقبة جودة الهواء المحيط في إمارة أبوظبي بالكامل
(تم التعبير عن مستويات التركيز بالميكرو غرام في المتر المكعب)
ثاني أكسيد الكبريت
15

كبريتيد الهيدروجين

10

وتأتي مستويات تركيز كبريتيد الهيدروجين التي تم
قياسها في إمارة أبوظبي ضمن الحد الموصى به من
منظمة الصحة العالمية ،إال أن بعض المناطق شهدت
زيادة في تركيز كبريتيد الهيدروجين ،كما ورد عدد من
الشكاوى بخصوص الرائحة.

5
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تعتبر مستويات
الجسيمات العالقة مرتفعة
بطبيعة الحال في اإلمارة
بسبب مناخها الجاف

التركيز بالمايكرو جرام

وتعتبر المصادر األساسية النبعاث كبريتيد الهيدروجين
في اإلمارة هي التخلص غير القانوني من المخلفات
الصلبة ،ومياه الصرف واالنبعاثات المتبخرة عن أنظمة
الصرف الصحي ،ومحطات معالجة مياه الصرف،
وأنشطة النفط والغاز.

أول أكسيد الكربون

التركيز بالمايكرو جرام

وتعمل الهيئة على قياس الجسيمات الدقيقة منذ
منتصف عام  ،2012وتُ ظهر النتائج أن القيم المسجلة
أعلى من المعايير اإلرشادية الصادرة عن منظمة الصحة
العالمية .ولم تضع دولة اإلمارات العربية المتحدة حتى
ً
حدودا ومعايير للجسيمات الدقيقة ،إال أن هيئة
اآلن
البيئة  -أبوظبي تعمل على مشروع لدراسة المكونات
الكيميائية للجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء []7
وتحديد المصادر الرئيسية لها في اإلمارة ،ويهدف هذا
المشروع إلى توفير المعرفة العلمية التي تدعم وضع
معيار وطني للجسيمات الدقيقة والحد من تركيزها في
اإلمارة.

كبريتيد الهيدروجين ()H2S
يتميز كبريتيد الهيدروجين برائحة مميزة تشبه رائحة البيض
الفاسد ،ويمكن أن يتسبب في انتشار رائحة كريهة حتى
في حالة انخفاض مستويات تركيزه [ .]8وال يعتبر كبريتيد
الهيدروجين من “الملوثات المعيارية” في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،غير أن هيئة البيئة  -أبوظبي تراقب
مستوياته ،وقد تم إدراجه في هذا التقرير بسبب أهمية
رصده من أجل المحافظة على رفاهية السكان.

100

0
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

ثاني أكسيد النيتروجين

100

األوزون

80
التركيز بالمايكرو جرام

60

40

20

36

المصدر :شبكة هيئة البيئة – أبوظبي لرصد جودة الهواء المحيط

37

جودة الهواء

 3.2العوامل المحركة والضغوط
تلعب العوامل الديموغرافية ،والتي يتم تناولها في
ً
دورا
الفصل الثاني  -العوامل المحركة للتغير البيئي،
ً
مهما في الضغوط على البيئة وعلى جودة الهواء
بوجه خاص ،نتيجة للتطور السريع للبنية التحتية وزيادة
الطلب على المياه والكهرباء ووسائل النقل واستخدام
األراضي .تنشأ كمية كبيرة من االنبعاثات في إمارة
أبوظبي من مصادر ثابتة ،بما في ذلك منشآت إنتاج
ومعالجة النفط والغاز وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه
والعمليات الصناعية .كذلك تُ سهم المصادر المتحركة،
مثل المركبات والسفن ،بجزء كبير في إجمالي االنبعاثات
في اإلمارة (انظر الشكل .)3.4

تنبعث كميات كبيرة من
االنبعاثات من العمليات
الصناعية وقطاع النفط
والغاز

الشكل  3.2عدد األيام التي سجلت فيها عواصف رملية في إمارة أبوظبي
خالل الفترة من  2007إلى 2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

مطار أبوظبي الدولي
مطار العين الدولي

47
53

52
58
64

60

63
139
88
78

86

129
96
119

89
81

102

141

وتتناسب أنماط االتجاهات المالحظة في انبعاثات ثاني
أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد
الكربون مع الزيادات في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر
وعدد المركبات وأنشطة حرق الوقود الصناعي المختلفة
ً
ووفقا لقياسات رصد جودة الهواء
في إمارة أبوظبي.
المحيط ،ال تزال تلك االنبعاثات بوجه عام ضمن الحدود
الوطنية المسموح بها .غير أنه متى ما كانت الحركة
المرورية هي المساهم الرئيسي في التلوث ،فإن
ذلك يزيد من نسبة التعرض للتلوث وتأثيره على الصحة
العامة بدرجة كبيرة .ويرجع ذلك إلى مستويات التركيز
وقرب تلك المصادر المتحركة من المناطق السكنية
والتجارية والمدارس واألماكن العامة .وعليه يجب دراسة
هذه الظاهرة وعالجها في أي برامج رامية إلى الحد من
االنبعاثات.
ويعتبر األوزون األرضي في إمارة أبوظبي من التحديات
ً
كثيرا ما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في
الكبرى ألنه
المعايير الوطنية لجودة الهواء المحيط بدولة اإلمارات
العربية المتحدة .وتنبعث سالئف األوزون من أنشطة
النفط والغاز ،وبعض العمليات الصناعية ،ومحطات
فضال عن المصادر الحيوية،
الوقود ووسائل النقل،
ً
مثل النباتات .وبالنظر إلى قدرة األوزون وسالئفه على
االنتقال إلى مسافات بعيدة عن مصادرها ،يستلزم هذا
بروتوكوال للرصد واإلدارة
أن يتضمن أي برنامج إداري
ً
الشاملة.
ً
وكثيرا ما تتجاوز مستويات الجسيمات الدقيقة العالقة
في الهواء فئة  10ميكرومتر( )PM10و 2.5ميكرومتر

قد تتسبب مستويات
التلوث الناتجة عن الحركة
المرورية بالقرب من
المناطق السكنية إلى آثار
صحية على السكان

( )PM2.5في إمارة أبوظبي الحدود الوطنية المعيارية
ً
ونظرا للمناخ الجاف والبيئة الصحراوية،
المسموح بها.
تشهد إمارة أبوظبي عواصف رملية متكررة على مدار
العام (انظر الشكل  3.2والشكل .)3.3
ً
ارتفاعا في مستويات
وعلى الرغم من أن اإلمارة تشهد
كال الملوثين من مصادرهما الطبيعية في اإلمارة ،إال
أن األنشطة البشرية تسهم هي األخرى بكمية كبيرة من
هذه االنبعاثات .وتشير الدراسات العلمية المبدئية بشأن
الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء ذات الحجم 2,5
ميكرومتر أن نسبة كبيرة من سالئفها تنشأ عن األنشطة
البشرية ،بما في ذلك ،الحركة المرورية وأنشطة الشحن
والصناعة [.]9
أما الجسيمات العالقة في الهواء ذات الحجم
10ميكرومتر والتي تتسبب بها األنشطة البشرية فتنشأ
في األساس عن أنشطة تطوير وإنشاء البنية التحتية،
فضال عن الجسيمات التي تتطاير عن الطرق لتعلق مرة
أخرى في الهواء بسبب أنشطة النقل والمرور.

الشكل  3.3متوسط عدد األيام التي ُسجلت فيها عواصف رملية في كل
شهر في إمارة أبوظبي خالل الفترة من  2007إلى 2015
يناير

مطار أبوظبي الدولي
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الشكل  3.4مصادر تلوث الهواء

النقل الجوي

النقل البحري

التشييد والبناء

PM
الجسيمات العالقة

محطات
الطاقة

SO2

ثاني أكسيد الكبريت

NO 2

ثاني أكسيد النيتروجين

تحلية المياه
أنشطة النفط
والغاز

العواصف الصحراوية
والرملية

الصناعة

النقل البري
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3.3التأثيرات

اآلثار الصحية

ً
ً
خطيرا على صحة
تأثيرا
يمكن أن تؤثر ملوثات الهواء
ً
فوفقا لمنظمة الصحة العالمية ،يعتبر تلوث
اإلنسان.
الهواء أحد أكبر المخاطر البيئية على الصحة على مستوى
العالم ]11[ .ويصل عدد الوفيات بسبب تلوث الهواء
الخارجي على مستوى العالم إلى  3.7ماليين حالة وفاة
ً
سنويا.
ولقد تم إجراء العديد من الدراسات (الوبائية) التي توضح
اآلثار الصحية لتلوث الهواء (انظر الشكل .)3.5
الشكل  3.5اآلثار الصحية لتلوث الهواء
صداع وقلق (ثاني أكسيد الكبريت)
تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي
(الجسيمات الدقيقة العالقة)
تهيج العينين واألنف والحلق
مشكالت في التنفس (األوزون،
الجسيمات الدقيقة العالقة ،ثاني أكسيد
النيتروجين ،ثاني أكسيد الكبريت)
أمراض القلب واألوعية الدموية
(الجسيمات الدقيقة العالقة ،األوزون،
ثاني أكسيد الكبريت)
تأثيرات على الجهاز التنفسي :تهيج
والتهاب وعدوى
الربو وقصور في وظائف الرئة
انسداد رئوي مزمن سرطان الرئة
(الجسيمات الدقيقة العالقة)

تأثيرات على الكبد والطحال والدم
(ثاني أكسيد النيتروجين)

تأثيرات على الجهاز التناسلي
(الجسيمات الدقيقة العالقة)

3.4االستجابات

وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يعتبر تلوث
الهواء من التحديات الكبيرة بسبب آثاره المحتملة على
صحة اإلنسان والتكاليف الصحية المرتبطة به .وتتمثل
الملوثات األساسية المثيرة لالهتمام في الجسيمات
العالقة في الهواء واألوزون األرضي [ ،]1حيث تعتبر
اآلثار الصحية الناتجة عن الملوثات الرئيسية األخرى (بما
فيها ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت
وكبريتيد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون) بسيطة ألن
متوسط مستويات تركيز تلك الملوثات بصفة يومية
وبصفة سنوية على مستوى إمارة أبوظبي أقل من
المستويات الوطنية المسموح بها في دولة اإلمارات
العربية المتحدة في الغالب.

ً
جهودا لتحسين جودة الهواء المحيط
بذلت إمارة أبوظبي
وتطوير االستجابات المباشرة واالستراتيجية.

إلغاء الدعم عن الوقود

اتخذت دولة اإلمارات العربية المتحدة خطوات مهمة حتى
اآلن من أجل تخفيض الدعم عن الوقود واستخدام وقود
أكثر نظافة في السوق المحلي .كما أن من شأن تعزيز
كفاءة استهالك المركبات للوقود ومعايير االنبعاثات من
المركبات أن تفيد بدرجة كبيرة في تحسين جودة الهواء
من خالل الحد من انبعاثات أول أكسيد الكربون وأكاسيد
النيتروجين وأكاسيد الكبريت.

تحويل أسطول السيارات الحكومية إلى االعتماد
على الغاز الطبيعي المضغوط

اآلثار البيئية

في عام  ،2010اتخذ المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي
ً
قرارا بتحويل  % 25من السيارات في األسطول
الحكومي إلى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بحلول
عام  .2012ويتميز الغاز الطبيعي المضغوط بانخفاض
محتوى الكربون فيه عن الديزل أو البنزين.

هناك العديد من اآلثار البيئية التي تنتج عن تلوث
الهواء [:]9
يؤثر ترسب األحماض ،الناتج عن أكاسيد النيتروجين
وأكاسيد الكبريت ،على المباني والمسطحات
المائية والغابات والحياة البرية.
يمكن أن يؤدي إثراء المسطحات المائية بالمغذيات
إلى تكاثر الطحالب الضارة وموت األسماك
والنباتات.
تكون األوزون األرضي الذي يضر بالغطاء النباتي.
آثار سلبية على الحياة البرية بسبب ملوثات الهواء.
الملوثات المناخية قصيرة األجل ،والتي تسهم في
التغير المناخي.
وال نمتلك الكثير من المعلومات حول احتمال وقوع تلك
اآلثار البيئية في إمارة أبوظبي .ولذا ،يلزم إجراء المزيد
من األبحاث والمراقبة لفهم الوضع المحلي على نحو
أفضل.

اآلثار االجتماعية واالقتصادية

ً
ً
ً
جوهريا على
تأثيرا
أيضا
يؤثر انخفاض جودة الهواء
الوضع االجتماعي واالقتصادي في إمارة أبوظبي .فمن
شأن الحد من تلوث الهواء أن يؤدي إلى انخفاض نفقات
الرعاية الصحية وأيام العمل المفقودة بسبب المشاكل
الصحية ،إلى جانب زيادة مستويات اإلنتاجية في
الشركات العامة والخاصة على حد سواء [.]14 ،13 ،12

توفير وقود الديزل منخفض الكبريت ()ULSD
يجب مراعاة الظروف المحلية ومستويات االنبعاثات في
دورة حياة الوقود عند الترويج ألنواع معينة من الوقود.
وفي يوليو  ،2014استحدثت دولة اإلمارات العربية
المتحدة وقود الديزل منخفض الكبريت ،من خالل تقليل
محتوى الكبريت من  500جزء في المليون إلى  10أجزاء
بدأت الهيئات البلدية
إدخال مركبات تعمل
ً
أمانا على
بتقنيات أكثر
البيئة ضمن أساطيل
مركباتها لمكافحة التلوث
الجوي

في المليون [ .]15وال تقتصر الفائدة من ذلك على
تقليل انبعاثات الكبريت من المركبات التي تعمل بالديزل
ً
أيضا استخدام تقنيات متقدمة للتحكم
فحسب ،بل يتيح
في المركبات واالنبعاثات ،ويمكن من خاللها الحد من
انبعاثات الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء وأكاسيد
النيتروجين من السيارات.

الترويج لتقنيات المركبات النظيفة

تدعم دائرة النقل انتشار السيارات التي تعمل بالطاقة
النظيفة ضمن أساطيل حافالتها .وفي عام ،2015
حققت  % 88من الحافالت معايير االنبعاثات األوروبية
(يورو  ،)4وهي معايير أوروبية تحدد كفاءة استخدام
وقود الديزل .كما أجرت دائرة النقل دراسة إلدخال
الحافالت الكهربائية ضمن أسطول حافالتها.

شبكة محطات رصد جودة الهواء

في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها إمارة أبوظبي،
بداية من عام  2012في
ً
توسعت هيئة البيئة  -أبوظبي
شبكتها لمحطات مراقبة جودة الهواء ،وذلك بإضافة 10
محطات أخرى على مستوى اإلمارة .وتتكون شبكة الهيئة
في الوقت الراهن (انظر الخريطة  )3-1من  20محطة
ثابتة لرصد جودة الهواء (انظر الصورة  )3-1ومحطتين
متحركتين ،مما يضمن قياس جودة الهواء على مستوى
اإلمارة بصفة مستمرة .ويتمثل الهدف األساسي من
ذلك في توفير معلومات وبيانات دقيقة حول جودة
الهواء في اإلمارة .ويتيح ذلك للهيئة والجهات المعنية
األخرى تحديد العوامل المحركة والضغوط وحالة جودة
الهواء ،إلى جانب مراقبة آثار االستجابات اإلدارية
والسياسية المستهدفة.

الربط اإللكتروني بين جهود رصد جودة الهواء
المحيط

تتولى جهات تنظيمية مختلفة في إمارة أبوظبي رصد
جودة الهواء المحيط .وفي عام  ،2014نجحت هيئة البيئة
 أبوظبي في الربط بين العديد من شبكات رصد جودةالهواء في اإلمارة :مثل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي،
والمؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة.

المصدر :الوكالة األوروبية للبيئة]10[ 2013 ،
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جرد إنبعاثات ملوثات الهواء في إمارة أبوظبي من
أجل استخالص البيانات وتقديم المعلومات حول
ملوثات الهواء المنبعثة في الجو من المصادر
المختلفة.

ممارسات بناء فعالية استهالك الطاقة والمياه

يعتبر برنامج استدامة ،وهو مبادرة أطلقها دائرة التخطيط
ً
فعاال يحفز على استخدام
برنامجا
العمراني والبلديات،
ً
الطاقة والمياه بفعالية واستخدام مواد وأنظمة البناء
الفعالة في المباني الجديدة .وتُ سهم تلك اإلجراءات في
تقليل الطلب على الموارد ،مما يقلل بدوره من الحاجة
لمحطات الطاقة اإلضافية التي ينبعث منها ملوثات
جوية.

الصناعة

تعمل إمارة أبوظبي على عدد من البرامج الهادفة إلى
الحد من آثار الصناعات على جودة الهواء.

يتم تسجيل حالة جودة
الهواء المحيط في إمارة
أبوظبي بصفة مستمرة
من خالل شبكة من
محطات الرصد

وفي ظل الدعم المقدم من وزارة التغير المناخي والبيئة
من أجل إنشاء شبكة على مستوى الدولة ،تم الربط
ً
أيضا مع الشبكة التابعة للمركز الوطني لألرصاد الجوية
والزالزل وشبكة محطات بلدية دبي.
حيث توفر الشبكة اإللكترونية المترابطة تغطية أكثر
ً
واتساعا إلمارة أبوظبي والدولة ككل ،كما توفر
فعالية
ً
شموال لجودة الهواء في كافة اإلمارات.
فهما أكثر
ً

االلتزام بمعايير ولوائح جودة الهواء

يتم تحديد متطلبات الرصد واإلبالغ في التصاريح
البيئية التي تصدر عن هيئة البيئة – أبوظبي .وتُ لزم تلك
المتطلبات أصحاب ومشغلي المنشآت المعينة التي
تنبعث عنها الملوثات الجوية برصد جودة الهواء المحيط
في المنطقة المجاورة للمنشآت بصفة منتظمة وتحليل
انبعاثاتها من الملوثات الجوية.
ولمساعدة المفتشين والمنشآت الخاضعة للتفتيش،
ً
شروطا موحدة إلصدار
وضعت هيئة البيئة  -أبوظبي
التصاريح للمنشآت الصناعية والتجارية ،كما قامت الهيئة
بتطوير أداة التفتيش واالمتثال البيئي ،والتي تشتمل
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على أسئلة تفتيشية عامة وخاصة بالقطاع من أجل
توسيع نطاق عمليات التفتيش البيئي وضمان اتساقها.
ً
وسعيا منها لتحسين األداء البيئي للقطاعات الصناعية
المستهدفة ،أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي حملة “التزام”
البيئية .وقد اكتملت الحمالت الخاصة بقطاعي الخرسانة
مسبقة الصب واأللياف الزجاجية بنجاح بالفعل.

الدراسات البحثية لجودة الهواء

ً
عددا من األنشطة
بدأت هيئة البيئة – أبوظبي وأنجزت
التي نتج عنها معرفة جديدة بشأن جودة الهواء .وتشمل
تلك األنشطة ما يلي:
دراسة مكونات الجسيمات العالقة في الهواء ذات
الحجم أقل من ( )2,5ميكرومتر وتحديد مصادرها؛
مراقبة سالئف األوزون بهدف جمع البيانات
الستخالص األفكار بشأن المصادر االصطناعية
والطبيعية لها ،إلى جانب فهم العمليات التي تؤثر
على مستويات األوزون في إمارة أبوظبي.
جرد انبعاثات الزئبق وسيناريوهات االنبعاثات في
إمارة أبوظبي بهدف استخالص تقديرات لالنبعاثات
الطبيعية واالصطناعية من الزئبق على مستوى اإلمارة.

وتعمل هيئة البيئة – أبوظبي على وضع حدود
لالنبعاثات الخاصة بكل قطاع ،كما تسعى الهيئة إلى
تعزيز موضوع ربط بيانات االنبعاثات المستمرة الواردة
من نظام مراقبة انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية
الكبرى في الوقت الحقيقي لها .وقد تم إنجاز مشروع
تجريبي بنجاح في محطة كهرباء أم النار ،وسيتم ربط
المزيد من المنشآت في المستقبل القريب.
وتجدر اإلشارة هنا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها العديد
من الجهات الصناعية في اإلمارة الستخدام أفضل
التقنيات المتاحة ،وكذلك وضع الخطط للتحسين المستمر
لفعالية العمليات والحد من تلوث الهواء.

النقل

تضع خطة النقل البري الشاملة إلمارة أبوظبي ،التي
ً
إطارا لمنظومة نقل يسهل
وضعتها دائرة النقل،
الوصول إليها وتربط بين جميع أنحاء اإلمارة .وتهدف
الخطة إلى التشجيع على تغيير السلوكيات في المجتمع
والحد من انبعاثات المركبات.
وتعتبر استراتيجية أبوظبي للمركبات منخفضة االنبعاثات
من المبادرات األساسية األخرى في هذا الشأن ،إذ
تشجع هذه المبادرة على استخدام أفضل التقنيات
منخفضة االنبعاثات في القطاعين العام والخاص.

ومع ذلك ،سيتطلب األمر إعادة النظر في بروتوكوالت
التفتيش وبرامج الصيانة القائمة ،وتحسينها لدعم الحد
من تلوث الهواء.

األبحاث

يلزم إجراء المزيد من األبحاث لتعزيز فهم تأثير انخفاض
جودة الهواء على صحة السكان ،وتحسين آليات الحد
من تلوث الهواء في اإلمارة .وتقود إمارة أبوظبي تلك
الجهود البحثية من خالل عدد كبير من المؤسسات التي
تدرس مواضيع مثل دراسة مكونات الجسيمات العالقة
في الهواء ذات الحجم أقل من ( )2,5ميكرومتر ،وتحديد
مصادرها ومراقبة سالئف األوزون وإعداد التوقعات
بشأن العالقة بين العواصف الرملية والصحة العامة
ودراستها .وتعتبر هذه األبحاث خطوة مهمة لوضع معايير
جودة الهواء وثيقة الصلة بالمنطقة بشأن ملوث مثل
الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء ذات الحجم أقل
من ( )2,5ميكرومتر التي ال توجد لها معايير في الوقت
الراهن.
وتعتبر عملية البحث والدراسة من العمليات المستمرة
التي تدعمها حكومة أبوظبي .وكذلك من الضروري وجود
شراكات تعاونية بين هيئة البيئة – أبوظبي وهيئة الصحة
– أبوظبي والمؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص
لتعزيز المعرفة العلمية بجودة الهواء ،والربط بين تلوث
الهواء واآلثار الصحية ،إلى جانب توفير أفضل األدوات
واآلليات التي يمكنها تحسين الهواء المحيط.

حمالت التوعية واألنشطة التثقيفية

يعتبر تقبل الجمهور لبرامج تحسين جودة الهواء ومشاركته
ً
ً
أساسيا لضمان نجاح تلك البرامج .وفي
عنصرا
فيها
الوقت الراهن ،ال يمتلك السكان في إمارة أبوظبي
الكثير من المعلومات بشأن مشاكل تلوث الهواء .وقد
ً
عددا من حمالت التوعية
نفذت هيئة البيئة – أبوظبي
َّ
العامة واألنشطة التثقيفية المستهدفة ،مثل الماراثون
البيئي ،والمسابقة البيئية السنوية ،ومبادرة المدارس
المستدامة ،ومبادرة الجامعات المستدامة.

ومن الضروري تعزيز المعلومات المتاحة للجمهور ورفع
مستويات الوعي بجودة الهواء من أجل تغيير سلوكيات
السكان ،وتمكين المجتمع من المشاركة في تحسين
جودة الهواء.
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الفصل الرابع

3.5التطلعات المستقبلية
نظرة مستقبلية

تركز رؤية اإلمارات  2021على تحسين جودة الهواء،
والمحافظة على الموارد المائية ،وزيادة كمية الطاقة
النظيفة ،وتنفيذ خطط النمو المستدامة [.]16
ً
هدفا بأن يتم االمتثال للمعايير الوطنية
ووضعت الرؤية
لجودة الهواء طوال  % 90من األيام.

تغيير المسار

تم بذل الكثير من الجهود لتحقيق أهداف رؤية اإلمارات
 2021في إمارة أبوظبي ،وستشهد السنوات القادمة
بذل المزيد من تلك الجهود .ويشمل ذلك :اتباع نهج
مشترك بين القطاعات لتحسين جودة الهواء في
اإلمارة باستخدام أفضل التقنيات المتوفرة وتنفيذ
أنسب السياسات بالنسبة إلى الظروف اإلقليمية،
وإجراء أبحاث علمية شاملة ،والتعاون الوثيق بين
الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

الـتــربــــــــــــة
وكذلك من شأن االستراتيجية الوطنية للحد من انبعاثات
غازات الدفيئة والحد من التغير المناخي أن تحسن من
جودة الهواء في اإلمارة .وتشمل هذه االستراتيجية اتخاذ
إجراءات لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وزيادة
فعالية االستهالك في الصناعات وقطاع النفط والغاز.
كما تعمل حكومة أبوظبي على إجراءات أخرى تستهدف
تحسين جودة الهواء في اإلمارة.

المؤلف الرئيسي  -وفاء فيصل اليماني
عالم مساعد  -التربة
الجودة البيئية
هيئة البيئة – أبوظبي

وفي حالة استمرار تنفيذ االستراتيجيات والبرامج
المخطط لها ومواصلة التطورات التقنية ،فمن المتوقع
أن تتمكن إمارة أبوظبي من مواصلة النمو السكاني
واالقتصادي ،مع الحد في الوقت نفسه من آثار
األنشطة البشرية على جودة الهواء.

تهدف األهداف الوطنية
لجودة الهواء إلى تحسين
جودة الهواء في اإلمارة
بصفة مستمرة
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المحاور األساسية
العوامل
المحركة

الضغوط
الحالة
التأثيرات
االستجابات

تشمل العوامل المحركة لتدهور األراضي في إمارة أبوظبي تعرية التربة بفعل
الرياح ،تملح التربة ،تشبع التربة بالمياه ،فقدان المساحات الخضراء ،والتوسع
في األنشطة العمرانية وأعمال الحفر والردم.

تؤدي الضغوطات الطبيعية مثل ارتفاع مستويات األمالح في التربة وتعريتها
بفعل الرياح ووجود الطبقات الصماء الضحلة وانخفاض مستويات الخصوبة
فيها إلى الحد من إمكانية تطوير التربة واألراضي .باإلضافة إلى ذلك ،هناك
ضغوط نتيجة األنشطة البشرية مثل الرعي الجائر واستخدام مياه ري ذات جودة
منخفضة.

نتيجة ألسباب
ً
تُ ظهر حالة التربة في إمارة أبوظبي تدهور  % 85من األراضي
طبيعية [ .]1أما بالنسبة إلى تدهور التربة نتيجة األنشطة البشرية ،فاليوجد
معلومات كافية حول ذلك في الوقت الحاضر.

تشمل تأثيرات تدهور جودة التربة هجر ما يقرب من  8000مزرعة في إمارة
أبوظبي بسبب تملح التربة الزراعية وإرتفاع مستويات األمالح في مياه الري.

أولت هيئة البيئة – أبوظبي حماية األرض والتربة أهمية كبيره بجعلها إحدى
األولويات االستراتيجية لضمان منهجية مستدامة ومتكاملة لحماية األرض والتربة.
طورت هيئة البيئة  -أبوظبي معايير بيئية لتلوث التربة في إمارة أبوظبي لضمان
تحديد األراضي أو المواقع الملوثة على نحو دقيق ومن ثم تقييمها والعمل ،إذا
لزم األمر ،على عالجها أو إحتوائها بهدف حماية البيئة وصحة اإلنسان.
يعمل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتعاون مع هيئة البيئة  -أبوظبي
على تنفيذ برنامج للتحقق من كفاءة المختبرات المحلية ،وبناء قدراتها لسد
الفجوات المتعلقة بالفحوصات المخبرية في مجال التربة والحصول على
شهادات االعتماد المحلية والعالمية.
تنفذ هيئة البيئة – أبوظبي مشروع قياس ملوحة التربة في األراضي الزراعية
على مدار ثالث سنوات مما سيساهم في تعزيز قاعدة بياناتها الخاصة بجودة
التربة ،وذلك بهدف تزويد صناع القرار بأحدث وأدق البيانات لمساعدتهم في
ضمان استدامة القطاع الزراعي والغذائي في اإلمارة.
تقوم الهيئة بتطوير برنامج مراقبة لجودة التربة على مستوى اإلمارة لمسح
مستويات الملوثات في األراضي السكنية ،الصناعية ،والزراعية.
ً
ً
وفقا ألفضل المماراسات العالمية،
مرفقا ألرشفة عينات التربة
طورت الهيئة
وذلك لحفظ القيمة العلمية لعينات التربة وتقييم التغيرات الزمنية على جودة
التربة في اإلمارة.
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 4مقدمة
المؤشرات األساسية
للوضع الراهن

سيتم في العام  2020توفير البيانات حول مالءمة األراضي الستخداماتها الحالية

ما هي التربة؟
تعتبر التربة من الموارد غير المتجددة ،حيث تتكون من
ً
ً
كبيرا من سبل
جزءا
مواد عضوية وغير عضوية ،كما توفر
العيش للحياة البرية ،وهي جزء حيوي وأحد المكونات
األساسية لسطح األرض ،والذي يتكون من التربة،
واألنهار والمسطحات الخضراء [.]2
توفر التربة األنظمة البيئية المالئمة للحياة على سطح
األرض كما تقوم بالوظائف التالية [:]4 ،3
تنظيم المناخ
الدورة الغذائية
موئل للكائنات الحية
النظام الغذائي
تجديد وتخزين المياه
مصدر للمواد الدوائية والوراثية
أساس البنية التحتية البشرية
توفير مواد اإلنشاء
توفير الغذاء واألنسجة والوقود
احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون
تنقية المياه والحد من تلوث التربة
التراث الثقافي
يعتبر تدهور التربة ،والذي يحد من قدرتها على القيام
بدورها في المنظومة البيئية ،من التحديات األساسية
التي تواجه التربة في دولة اإلمارات العربية المتحدة [.]5
إطار السياسة العالمية للتربة
ً
مؤخرا العديد من المبادرات الدولية التي تدعو
ُأطلقت
إلى التركيز بصورة أكبر على التربة في وضع السياسات.
ففي عام  ،2011أطلقت منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة (فاو) الشراكة العالمية من أجل التربة بالتنسيق
مع المفوضية األوروبية ،وذلك “من أجل دعم وتيسير
الجهود المشتركة الرامية إلى اإلدارة المستدامة للتربة
لتحقيق األمن الغذائي ،والتأقلم مع التغير المناخي
والحد منه” [.]6
وقد نص الميثاق العالمي للتربة على الحاجة إلى العمل
بمزيد من القوة على كافة المستويات للتغلب على
االتجاهات المنذرة بالخطر ،والحفاظ على تربة صحية
لتلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد [.]7

التربة جزء حي من
المنظومة البيئية في
إمارة أبوظبي

وفي عام  ،2002أصدر االتحاد العالمي لعلوم التربة
ً
ً
ً
عالميا
“يوما
قرارا بجعل يوم الخامس من ديسمبر
ً
ً
حيويا
عنصرا
للتربة” ،وذلك لالحتفال بأهمية التربة وكونها
ً
حيويا في حياة البشر .وقد
وعامال
من النظام الطبيعي
ً
نظمت الشراكة العالمية من أجل التربة التابعة لمنظمة
األغذية والزراعة فعاليات لالحتفال بهذا اليوم منذ عام
.2012
وفي نوفمبر  ،2012انعقد األسبوع العالمي للتربة ألول
مرة في العاصمة األلمانية برلين ،بالشراكة بين منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمفوضية األوروبية
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة والمنتدى العالمي للتربة ،والذي يتخذ من
ً
مقرا له.
معهد دراسات االستدامة المتقدمة في ألمانيا
وقد أكد هذا الملتقى على أهمية الدور الذي تلعبه التربة
في التنمية المستدامة ،وتم وضع أجندة لتحسين اإلدارة
المستدامة للتربة [ .]8وينص الهدف  15.3من أهداف
التنمية المستدامة على وجود هدف عالمي جديد يتمثل
خال من ظاهرة تدهور األراضي بحلول
في تحقيق عالم
ٍ
عام .2030
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 4.1الحالة
أدركت دولة اإلمارات العربية المتحدة المشاكل البيئية
المتعلقة بالتربة ،وقامت بالتوقيع والتصديق على
االتفاقيات البيئية الدولية ،بما في ذلك :اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة التصحر ( ،)1998واتفاقية روتردام بشأن
المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الخطرة في التجارة
الدولية ،واتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية
الثابتة ،واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير
المناخي وبروتوكول كيوتو ،واتفاقية ميناماتا بشأن
الزئبق.
ً
ً
رسميا في
طرفا
وتعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي
منذ عام  ،1996والتي تمثل اإلطار الرئيسي للجهود
الحكومية الدولية لعالج مشكلة التغير المناخي .وفي عام
 ،2016انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى أكثر
من  170دولة في التوقيع على اتفاقية باريس ،وهو
أهم اجتماع ُيعقد على مدار العقد الماضي ،وانتهى
بوضع ميثاق عالمي جديد يحكم األعمال المتعلقة بالمناخ
ً
فصاعدا .وقبل التوقيع على اتفاقية
بداية من عام 2020
باريس ،دعمت دولة اإلمارات العربية المتحدة بيان برنامج
عمل ليما – باريس .ومن المبادرات التي ُطرحت مشروع
“( ”4/1000انظر اإلطار  ،)4.1والذي يركز على تعزيز القدرة
على احتجاز وتخزين الكربون في التربة من خالل اتباع
الممارسات الزراعية المناسبة.
اإلطار  4.1مبادرة 4/1000

مبادرة “ 4/1000التربة من أجل األمن الغذائي والمناخ” تهدف هذه المبادرة
إلى ضمان قيام الزراعة بدورها في مواجهة التغير المناخي.
حيث إن معدل النمو السنوي في مستويات الكربون في التربة بمقدار
 A 4/1000يظهر أن الزيادة ولو قليلة في مستويات الكربون في التربة تعد
غاية في األهمية لتحسين خصوبة التربة واإلنتاج الزراعي ،والمساهمة في
تحقيق الهدف بعيد المدى الذي يتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة
بمعدل  +1.5/2درجة مئوية.

وتعد التغيرات الزمنية لمستويات الكربون (الكربون
ً
ً
عاما على الثروات الطبيعية
مؤشرا
العضوي) في التربة
فيها ( .)natural capital of the soilوتتمثل اآللية
األساسية لتحسين وحفظ وظائف التربة وقدرتها على
دعم المنظومة البيئية في زيادة وإدارة مستويات
الكربون في التربة والكائنات الحية المسؤولة عن تحليله.
وبالتالي ،فإن التغير في مستويات الكربون في التربة
ُيعد من المؤشرات الهامة.
وتعتبر مسألة تحسين إدارة مستوى الكربون في التربة
من القضايا األساسية التي ال يقتصر األمر على كونها
ً
جزءا من أجندة العمل من أجل التربة فحسب ،بل ضمن
أجندة التغير المناخي كذلك .وقد حدد برنامج األمم
المتحدة للبيئة هذه القضية كإحدى قضيتين ناشئتين
على درجة كبيرة من األهمية بالنسبة إلى البيئة العالمية
في الكتاب السنوي الصادر عنه لعام .]9[ 2012
إطار السياسة المحلية للتربة
ً
ً
قانونيا
إطارا
وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة
يهدف إلى حماية األرض والتربة .وتضمن القانون
االتحادي رقم ( )24لسنة  1999في شأن حماية البيئة
وتنميتها ،حوالي  101مادة ارتبط عدد منها بالتربة:
		 تم تخصيص الباب الثالث بالكامل ،والمكون من
ست مواد ،لحماية التربة.
		 تنص المادة  42على ضرورة أخذ المعايير البيئية
بعين االعتبار عند إعداد خطط استخدام األراضي.
		 تحظر المادة  43اإلضرار بالتربة أو التأثير على
خواصها الطبيعية أو تلويثها.
		 ركزت المادة  44على تعزيز موارد البيئة الصحراوية،
وحماية التنوع البيولوجي ،وزيادة المساحات
الخضراء.
		 ركزت المواد  45و 46و 47على إدارة ومراقبة
(خاصة المبيدات الحشرية
ً
المواد الكيميائية
واألسمدة) التي قد تؤثر على التربة وكيفية
التخلص منها.

قدم مشروع مسح التربة في إمارة أبوظبي لعام 2009
(انظر مشروع مسح التربة بإمارة أبوظبي) نظرة شاملة
عن حالة التربة في األراضي الخام وغير المطورة على
مستوى اإلمارة (انظر الخريطة  .)4.1وتُ ستثنى من
هذا المشروع األراضي المستخدمة لألغراض الزراعية
والصناعية والسكنية.

تدهور التربة

يشير مصطلح تدهور التربة إلى التغير في الخصائص
الطبيعية للتربة ،مما يعني عدم قدرتها على أداء
ً
واسعا ،حيث يغطي
ويعد نطاق تدهور التربة
وظيفتهاُ .
كافة التغيرات السلبية التي تؤثر في قدرتها على
أداء وظائفها البيولوجية ،وكذلك الوظائف االجتماعية
واالقتصادية لها [.]10
ً
وغالبا ما يستخدم مصطلح “التصحر” لإلشارة إلى تدهور
األراضي في المناطق الجافة و /أو التغيرات التي
ال يمكن عكسها في حالة األراضي .وينقسم تدهور
األراضي ،بحسب السبب المؤدي إليه ،إلى نوعين:
تدهور طبيعي وتدهور بفعل األنشطة البشرية .
التدهور الطبيعي لألراضي
يرجع تدهور ما يقرب من  5.72( % 85مليون هكتار)
من األراضي في إمارة أبوظبي إلى أسباب طبيعية
(تم تحديد “تدهور األراضي” من خالل تقييم العوامل

التي تشير إلى أن حالة التربة قد تؤثر على الزراعة ) [.]1
ويوضح الجدول  4.1النسب المختلفة لتدهور األراضي
في إمارة أبوظبي [.]1
تم تطوير تصنيف األراضي المتدهورة الوارد في هذا
ً
تحديدا ليناسب بيئة إمارة أبوظبي .ويراعي هذا
التقرير
التصنيف تقييم العوامل الطبيعية طويلة األجل التي
ً
نسبيا.
أدت إلى تدهور حالة األراضي
تعرض الخريطة  4.2نطاق وتوزيع مناطق التربة
المتدهورة .تعتبر التربة في المناطق الساحلية وفي
سبخة مطي مرتفعة التدهور نتيجة إرتفاع درجات
الملوحة .كما تعتبر أيضا العديد من السبخات الداخلية،
مثل تلك الموجودة في ليوا ،متدهورة بسبب ارتفاع
الجدول  4.1األراضي المتدهورة في إمارة أبوظبي
النسبة ( )%من الخاضعة
للمسح والبالغة 5.72
مليون هكتار

المساحة
فئة التدهور
(بالهكتار)
(مستوى الخطورة)
		
مرتفعة

		
1,296,000

22.66

متوسطة

		
4,000

0.06

منخفضة

		
4,423,000

77.33
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الخريطة  4.1خريطة للتربة في أبوظبي توضح
المجموعات التسعة الرئيسية للتربة
كلسية
كلسية صخرية
كلسية جبسية
جبسية
جبسية صخرية
ملحية ذات مستوى
ماء أرضي مرتفع
ملحية ذات مستوى
ماء أرضي منخفض

الخليج العربي

حصوية ذات ميول
منخفضة إلى متوسطة
( 3إلى أقل من  9م)
حصوية  -ذات ميول
متوسطة إلى مرتفعة
( 9إلى أقل من  30م)
حصوية  -ذات ميول
مرتفعة ( 30م أو أكثر)
مناطق صخرية

حصوية حديثة التكوين

وحدات متنوعة

حصوية  -ذات ميول
منخفضة (أقل من  3م)

غير ذلك

المملكة
العربية
السعودية

عمان
100
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4.2العوامل المحركة والضغوط

ُيعد التدهور الناتج عن
التملح من المخاوف
األساسية بشأن التربة
في اإلمارة

درجات الملوحة .وعادةً ما تتدهور األراضي المنبسطة في
األماكن األخرى بسبب ضحالة الطبقات الصماء وصخور
القاعدة .كما يعتبر الجزء األكبر من اإلمارة والذي يضم
الكثبان الرملية والتالل ،ويمثل التعرية بسبب الرياح،
ً
متدهورا ولكن بصورة منخفضة.]1[ .
الخريطة  4.2توزيع تدهور األراضي
في إمارة أبوظبي

تدهور التربة بفعل األنشطة البشرية
لم يشمل مشروع مسح التربة بإمارة أبوظبي دراسة
تدهور األراضي الناتج عن العوامل البشرية ،مثل
التملح وتلوث التربة بسبب استخدام مياه الري المالحة
واألسمدة والمبيدات الحشرية والزيوت .وتوجد تلك
العوامل في األراضي المستخدمة ألغراض زراعية
وصناعية وسكنية والتي لم يشملها المسح ،حيث إن
الهدف األساسي من المسح هو دراسة مدى مالءمة
األراضي للتوسع الزراعي في المستقبل في اإلمارة.

تعتبر الظروف البيئية القاسية في إمارة أبوظبي (والتي
تشمل ارتفاع درجات الحرارة ،وارتفاع معدالت التبخر،
ومحدودية هطول األمطار ،وضعف بنية التربة ،وانخفاض
مستوى خصوبتها الطبيعية) أهم العوامل الطبيعية
إضافة إلى ذلك ،توجد
ً
المحركة لتدهور التربة واألراضي.
عوامل محركة بفعل األنشطة البشرية ،والتي تتمثل
بشكل أساسي في التوسع الحضري ،والممارسات
الزراعية غير المالئمة ،والرعي الجائر ،والتخلص من
النفايات بصورة غير منظمة.

تزيد نسبة تدهور األراضي الناتج عن تلوث التربة في
الدول المنتجة للنفط أو ذات الكثافة السكانية العالية.
ً
وغالبا ما يكون تلوث التربة في األراضي الزراعية
ً
ً
حاليا بيانات
مرتبطا بنظام الزراعة المروية [ .]5ال تتوفر
عن مستويات الملوثات في تربة أبوظبي .ولكن تجدر
سيجري دراسة
اإلشارة أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ُ
حول تلوث التربة في مزارع أبوظبي.

تنقسم الضغوط أو التحديات التي تتسبب في تدهور
التربة واألراضي أيضا إلى طبيعية و بشرية.

يعتبر تملح األراضي الزراعية بسبب الري باستخدام المياه
الجوفية المالحة من أهم التحديات التي تواجه القطاع
الزراعي في إمارة أبوظبي ،ويتفاقم هذا الوضع عندما
ً
مصحوبا بتشبع التربة بالمياه وزيادة مستويات
يكون
تراكيز كربونات الكالسيوم في التربة [ .]5نجد أن % 90
من األراضي الزراعية في العين متأثرة بارتفاع مستويات
الملوحة [.]11

الخليج العربي

تدهور منخفض
تدهور متوسط
تدهور مرتفع
خارج الخريطة

المملكة
العربية
السعودية

عمان
مالحظة :التدهور المنخفض (باللون األصفر) والتدهور المتوسط
(باللون البرتقالي) والتدهور المرتفع (باللون الوردي).
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التعرية بفعل الرياح

تبلغ مساحة التربة المتدهورة بسبب تعرية الرياح في دولة
ويعد
اإلمارات العربية المتحدة  1,100,000هكتار [ُ ،]12
ذلك السبب الرئيسي لتدهور األراضي ،الذي ال يمكن
عكسه في إمارة أبوظبي [ .]13وعلى الرغم من كونها أحد
المخاطر الطبيعية الحاليةُ ،صنفت التعرية بفعل الرياح من
مقارنة بتدهور األراضي نتيجة
ً
مخاطر التدهور المنخفضة
العوامل الطبيعية األخرى ،مثل تملح المناطق الساحلية
ً
ونظرا التساع مساحة
والسبخات الداخلية [ .]1ومع ذلك،
التربة الرملية في اإلمارة ،تُ عد التعرية بفعل الرياح من
الضغوط واسعة االنتشار على البيئة.
ً
جهودا حثيثة إلنشاء الغابات في
بذلت حكومة أبوظبي
ً
اإلمارة ،مما ساهم جزئيا في إدارة تدهور األراضي بسبب
تعرية الرياح ،حيث تعمل الغابات على تقليل وإيقاف زحف
الرمال الناتج عن التعرية بفعل الرياح ،مما يقلل من تأثيره
على المساحات الخضراء الطبيعية ،ويحد من تلوث الهواء
بسبب الغبار ،ويحمي البنية التحتية والسالمة المرورية.
تملح التربة
تملح التربة هو عملية زيادة نسبة األمالح في التربة.
ويؤثر بشكل سلبي على قدرة النباتات على النمو ،كما
يؤثر بشكل سلبي على البنية التحتية ،وجودة المياه.
وتعتبر هذه المشكلة واسعة االنتشار في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ككل .ومع ذلك ،تختلف درجات الملوحة باختالف المناخ
واألنشطة الزراعية وسياسات إدارة األراضي.
يرجع تملح التربة في إمارة أبوظبي إلى أسباب طبيعية

الصخور المنحوته بفعل
تعرية الرياح

وأخرى بشرية .وتتمثل األسباب الطبيعية في تأثير مياه
البحر وزيادة نسبة األمالح في الرواسب البحرية .وتعتبر
هذه العملية السبب األساسي في تدهور التربة في
المناطق الساحلية من اإلمارة (انظر الشكل  )4.3حيث
وصلت نسبة الملوحة إلى أكثر من  200ديسي سيمنز
في المتر الواحد [ .]14وتشمل األسباب البشرية لتملح
التربة في إمارة أبوظبي ما يأتي:
 )1الري المستمر لفترات طويلة ،مما يقلل من منسوب
المياه الجوفية ،ويسمح بتسرب مياه البحر للتربة؛
 )2استخدام المياه متوسطة الملوحة والمياه الجوفية
المالحة في الري؛
 )3سوء ممارسات إدارة المياه في المزارع القائمة على
الري.
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أدى اإلفراط في الرعي
إلى فقدان الغطاء النباتي

 4.3التأثيرات
يمكن أن تؤثر الجسيمات
المتطايرة الناتجة عن تعرية
التربة على البنية التحتية
في اإلمارة

تشبع التربة بالمياه (التغدق)
أصبح تشبع التربة بالمياه إحدى أهم المشاكل التي تواجه
المزارع في إمارة أبوظبي ،ويرجع ذلك إلى ضعف صرف
المياه الناتجة عن وجود طبقة صماء طبيعية تحد من عملية
الصرف ،وزيادة كمية مياه الري وتسرب مياه البحر .وتعتبر
مناطق العجبان والسمحة والرحبة والباهية أكثر المناطق
ً
تأثرا في إمارة أبوظبي [.]15
أعمال الدك والحفر والردم
عادةً ما يرجع دك التربة وضغطها وتكوين قشرة عليها في
إمارة أبوظبي إلى أعمال الردم وتسوية التربة من أجل
تطوير البنية التحتية .وقد توصلت دراسة محلية جرت في
عام  2009إلى أن أعمال الدك تزيد من كثافة التربة بنسبة
 % 44وتؤدي إلى انخفاض نفاذية المياه بنسبة % 81
[ .]5كما تتسبب أنشطة الحفر واسعة النطاق في اإلمارة
من أجل توفير مواد اإلنشاء في تدهور ملحوظ لألراضي
يتفاقم بسبب زيادة أعمال التطوير.
فقدان المساحات الخضراء
أشار تقرير االستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر الصادر
ً
حاليا) في
عن وزارة البيئة والمياه (التغير المناخي والبيئة
دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام  2014إلى أن
التغير في الغطاء النباتي خالل الفترة من  1999حتى
ً
مؤشرا على تدهور األراضي حيث طال هذا
 2007يعتبر
التغير حوالي  % 62من مساحة الدولة ،بمستويات
مختلفة من التدهور .وقد ارتفعت هذه النسبة إلى % 96
خالل الفترة من  1999حتى  2009بسبب األنشطة
البشرية كالتوسع الزراعي واستنزاف المياه الجوفية [.]16
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تسيطر بعض األنواع النباتية على المساحات الخضراء
الطبيعية في إمارة أبوظبي وهي موزعة في الصحراء.
وقد تأثرت هذه األنواع بشكل سلبي نتيجة الرعي الجائر
والظروف المناخية القاسية [.]11

يؤثر التملح الطبيعي للتربة
على  % 39من التربة في
إمارة أبوظبي

يؤثر تدهور التربة واألراضي على المنظومة البيئية
وعلى اإلنتاجية وتوفير الخدمات .ومن المهم فهم
كيفية استجابة التربة للضغوط الطبيعية والبشرية من
خالل تحديد اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية لهذه
الضغوط.

يستغرق تكوين سنتيمتر واحد من
التربة ما يقارب  1000عام []17

اآلثار البيئية
تتسبب تعرية التربة في إزالة الطبقة السطحية من
التربة ،مما يجعلها تفقد العناصر الغذائية األساسية
ويغير من بنيتها ،وبالتالي تؤثر بشكل جزئي أو كامل
ً
أيضا نتيجة انكشاف
على نمو النباتات .وقد تتأثر النباتات
جذورها أو تغطيتها أو العصف بها بسبب الرمال التي
تحملها الرياح .ويمكن أن تتسبب تعرية التربة بسبب
الرياح الشديدة في ظهور غبار في الجو لفترة زمنية
طويلة .وتظهر تلك اآلثار في الغالب في الصحراء
المفتوحة حيث تكون التربة الرملية معرضة للتعرية
بالرياح .كما ُيعد الرعي الجائر أحد مسببات اآلثار البيئية
على التربة ،فهو ال يؤدي إلى تقليل التنوع البيولوجي
للنباتات فحسب ،بل يعرض التربة للتعرية والتدهور
ً
أيضا.
وتتركز الضغوط الناتجة عن تملح التربة وتشبعها
بالمياه في الغالب في المناطق الزراعية ،حيث يؤدي
التشبع بالمياه والري باستخدام المياه المالحة إلى زيادة
نسبة األمالح في التربة ،والتي تزيد مع مرور الوقت
بسبب عدم الترشيح المالئم .ويتسبب ذلك في تغيير
الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة ،كما يمنع النباتات
من امتصاص كمية كافية من المياه ويخنق جذورها ،مما
يؤثر على نموها وانتاجيتها وبقائها.

توثر تعرية التربة على البنية التحتية المجاورة لها وتتسبب
ْ
في تغطية بعض الطرق ،مما يتطلب صيانة مستمرة،
كما أنها تؤثر على فعالية أنظمة الري التي تعوقها الكتل
الرملية.

اآلثار االقتصادية
يؤثر التدهور الطبيعي والتدهور بفعل األنشطة البشرية
لألراضي في إمارة أبوظبي على اإلنتاج المحلي
للمحاصيل .فقد هجر مالك المزارع ما يقرب من 8000
مزرعة في أبوظبي ،وذلك بسبب آثار التملح على
التربة والمياه في تلك المزارع ،مما جعلها غير منتجة.
وسيتطلب األمر ميزانية ضخمة إلعادة استصالح هذه
ً
ً
أساسيا من األمن
جزءا
المزارع المهجورة ،والتي تعتبر
الغذائي في المستقبل ،ومن شأنها تقليل نسبة
الواردات الغذائية في اإلمارة .وقد كشف مشروع مسح
التربة بإمارة أبوظبي أن  % 5.44فقط من المساحة
الخاضعة للمسح ( 5,723,000هكتار) في اإلمارة هي
الصالحة بدرجة مرتفعة أو متوسطة للزراعة المروية [.]1

اآلثار الصحية
قد تكون ملوثات التربة ،مثل المعادن الثقيلة والمواد
الكيميائية العضوية الثابتة ،مسؤولة عن عدة آثار مختلفة
على الصحة البشرية ،من بينها السرطان (بسبب الزرنيخ
واألسبست ومادة الديوكسين) والضرر العصبي
وانخفاض معدل الذكاء (بسبب الرصاص والزرنيخ)
وأمراض الكلى (بسبب الرصاص والزئبق والكادميوم)
وأمراض الهيكل العظمي والعظام (بسبب الرصاص
والفلوريد والكادميوم) [ .]18وتتسبب األنشطة البشرية،
مثل التعدين وصهر المعادن والصناعة والزراعة وحرق
الوقود األحفوري ،في انتشار معادن ثقيلة (من بينها
الكادميوم والزرنيخ والزئبق) في تربة اإلمارة.
كما أن استخدام المبيدات الحشرية الزراعية قد يؤدي إلى
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 4.4االستجابات

ً
انتشارا في التربة
الشكل  4.1الملوثات األكثر

(دراسة أوروبية)

المعادن
الثقيلة

% 35

الفينول

%1
السيانيد

%1

البنزينوالتولوين
االيثيل بنزين والزيلين

% 10

أخري

% 10

الهيدروكربونات
األروماتية
متعدد الحلقات

% 11

هيدروكربونات
مكلورة

%8
زيت معدني

% 24

المصدر :ورشة عمل الشبكة األوروبية لمعلومات البيئة ورصدها بشأن التربة []19

تلوث التربة .وفي السابق ،كانت تلك المبيدات تُ ستخدم
بصفة دائمة في البيئة (مثل الديلدرين) وبإمكان
الخضروات امتصاصها ،ومن ثم تنتقل إلى البشر عبر
السلسلة الغذائية.
وبوجه عامُ ،يعد البشر عرضة للملوثات الموجودة في
التربة عبر االبتالع (الطعام أو الشراب) أو التعرض الجلدي
(مالمسة الجلد) أو االستنشاق (التنفس) .وقد يبتلع
البشر من دون قصد جزيئات من التربة خالل القيام
بأنشطتهم اليومية ،مثل العمل في الفناء أو أعمال
البستنة أو اللعب .ويعتبر األطفال صغار السن األكثر
عرضة على وجه التحديد لمخاطر التربة الملوثة (على
سبيل المثال ،تمتص أجسام األطفال الرصاص عبر الجهاز
الهضمي بدرجة أكبر من البالغين بخمس مرات) وقد
يبتلع األطفال والبالغون على حد سواء جزيئات من التربة
أثناء وجودهم داخل المنزل إذا انتقلت التربة إلى الداخل
من خالل األحذية أو المالبس أو الحيوانات األليفة.
ويمكن لبعض الملوثات ،ومن بينها الكثير من المبيدات
الحشرية ،النفاذ إلى الجسم عبر الجلد .كذلك ،قد يتم
استنشاق جزيئات التربة الملوثة المحمولة ً
جوا (مثل الغبار
الناتج عن الرياح) أو الملوثات التي تتبخر من التربة.
56

باإلضافة إلى ذلك ،قد يتعرض البشر للملوثات
الموجودة في جزيئات التربة التي تلتصق باألجزاء
المأكولة من النباتات أو التي تنتقل إلى النباتات من
التربة .كما قد تتناول الحيوانات التي تتم تربيتها من
أجل الطعام ملوثات من التربة ،مع تعرض البشر لتلك
الملوثات عند تناول منتجات تلك الحيوانات ،كاللحوم
والبيض والحليب .وقد تحتوي مياه الشرب على ملوثات
سبق أن تسربت إلى مصدر المياه مباشرةً أو وصلت
إلى المياه السطحية أو ترشحت من التربة إلى المياه
الجوفية .وفي بعض الحاالت ،قد يتبخر الملوث من
ً
جزءا من الهواء الذي نتنفسه.
المياه الجوفية ويصبح

تعاونت هيئة البيئة مع
مجلس أبوظبي للجودة
والمطابقة من أجل توفير
مختبر يلبي المعايير
الدولية لالعتماد

تجدر اإلشارة إلى عدم توفر معلومات كافية في الوقت
الراهن لتقييم األعباء المرضية في إمارة أبوظبي الناتجة
عن تلوث التربة .وبالتالي ،فقد تم اتخاذ خطوات لسد
ً
بدءا من تطوير معايير تلوث
هذه الفجوة في المعرفة،
التربة في إمارة أبوظبي ،والتي تهدف إلى الحد من
تلوث التربة وحماية صحة اإلنسان.

تجري دراسة آثار جودة
التربة على صحة وعافية
البشر

الحد من تدهور األراضي

إعادة تنظيم استراتيجية
عززت حكومة أبوظبي من سبل إدارتها للبيئة في إمارة
أبوظبي للمحافظة على تراثها الطبيعي وحمايته،
ويشمل ذلك تنفيذ برنامج شامل بتنسيق من هيئة البيئة
– أبوظبي للمحافظة على التنوع البيولوجي في اإلمارة
من خالل عدة محاور يتمثل أحدها في المحافظة على
التربة ودراسة إعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وفي عام  ،2016وضعت الهيئة حماية األراضي والتربة
ضمن أولوياتها بهدف ضمان اتباع منهجية مستدامة
ً
أهدافا استراتيجية
ومتكاملة لحمايتها .وقد حددت الهيئة
ليتم تحقيقها خالل خمس سنوات ومن ضمنها :تعزيز
أطر السياسات والتخطيط حول جودة التربة والتأثير
في قرارات الشركاء الرئيسيين؛ تعزيز وتنفيذ اإلطار
التنظيمي لجودة التربة؛ ضمان فهم ومعرفة شاملة
وزيادة الوعي حول جودة التربة في إمارة أبوظبي .ولعب
دور فاعل في ضمان إدارة تلوث األرض ومعالجته.

معايير تلوث التربة في إمارة أبوظبي
في عام  ،2016قامت هيئة البيئة – أبوظبي بتطوير
معايير بيئية خاصة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي.
وتهدف هذه المعايير إلى ضمان تحديد المواقع المتأثرة
بالملوثات وتقييمها على نحو مناسب والقيام عند
الضرورة بمعالجتها أو احتواء الملوثات للمحافظة على
البيئة وصحة اإلنسان .تشمل هذه المعايير :قيم الحد
األدنى “ ”Screening levelsحيث إن تجاوز هذه القيم
يعني وجود خطر محتمل على صحة اإلنسان والبيئة
ويجب مراقبة مستويات الملوثات في هذا الموقع؛
كما تشمل قيم الحد األقصى “ ”Clean up levelsحيث
إن تجاوز هذه القيم يعني ضرورة إعادة تأهيل المواقع
ومعالجتها لوجود خطر أكيد على صحة اإلنسان والبيئة.
تطبق هذه المعايير على استخدامات مختلفة لألراضي
تشمل :االستخدامات السكنية والصناعية والزراعية،
وسيتم تحويل هذه المعايير إلى لوائح تنظيمية محلية
يسهل تطبيقها.
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قدم مسح التربة بيانات
قيمة حول أنواع التربة في
اإلمارة والعوامل الرئيسية
المتسببة في التدهور

المختبر البيئي للتربة
أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عام 2016
باعتباره “عام المختبرات البيئية” .وقام المجلس بتنفيذ
برنامج للتحقق من كفاءة المختبرات المحلية وسد
الفجوات وبناء قدرات المختبرات لتحقيق االعتماد
المحلي والدولي .ويعمل المجلس في الوقت الراهن
ً
أيضا على تجهيز مختبر مركزي يضاهي المختبرات
ً
مرجعا لكافة المختبرات المحلية.
العالمية ،بحيث يكون
وقد تعاونت هيئة البيئة – أبوظبي مع مجلس أبوظبي
للجودة والمطابقة من أجل تطوير مختبر يمكنه إجراء كافة
االختبارات المطلوبة ،بما في ذلك ،الفحوصات البيئية
الخاصة بجودة التربة.
دراسة أولية لمستويات الملوثات في التربة
قبل عام  ،2016لم تتوفر أي بيانات بشأن مستوى تراكيز
الملوثات (المعادن) الموجودة بشكل طبيعي في التربة
الخام في إمارة أبوظبي .وألهمية هذا الموضوع في
تطوير قيم لمستويات الملوثات المسموح بها في
التربة ،قامت الهيئة بإجراء دراسة خاصة للتحقق من تراكيز
الملوثات في أنواع التربة المختلفة “المجموعات الكبرى”
استُ خدمت بيانات مسح
التربة على مستوى اإلمارة
الذي قامت به هيئة البيئة
من أجل تطوير نظام
متكامل لمعلومات التربة
في اإلمارات العربية
المتحدة

في اإلمارة .وقد استُ خدمت نتائج هذه الدراسة كأساس
لوضع أول معايير بيئية لتلوث التربة في إمارة أبوظبي.

التكيف مع تدهور التربة

مشروع مسح ملوحة التربة
يعتبر تملح التربة من أهم مظاهر تدهور التربة في إمارة
خاصة في األراضي الزراعية .وتعمل هيئة
ً
أبوظبي،
البيئة – أبوظبي في الوقت الراهن على تنفيذ مشروع
مسح ملوحة التربة في األراضي الزراعية في اإلمارة،
والذي يمتد لثالث سنوات من  2015حتى .2018
ً
مسحا لملوحة التربة في 4000
ويتضمن المشروع
مزرعة وتنفيذ برنامج مراقبة لدراسة التغيرات الفصلية
على درجات الملوحة في  100مزرعة موزعة بشكل يمثل
األراضي الزراعية على مستوى اإلمارة .وستعزز البيانات
الواردة من هذا المشروع قاعدة بيانات الهيئة الخاصة
بجودة التربة ،مما يمنح صناع القرار معلومات دقيقة
وحديثة يمكن االسترشاد بها في تطوير السياسات
المتعلقة بالقطاع الزراعي والغذائي .وسينصب التركيز
في المرحلة األخيرة من المشروع على إعداد قواعد
البيانات والخرائط ووضع خطة عمل شاملة إلدارة

واستصالح المزارع المتأثرة بالملوحة.
برامج مراقبة جودة التربة
تقوم هيئة البيئة – أبوظبي بتطوير برامج مراقبة لجودة
التربة في المناطق الصناعية والسكنية والزراعية.
والهدف من هذه البرامج تحديد مستويات تراكيز
الملوثات في التربة والتغيرات الزمنية التي تطرأ عليها،
إلى جانب ذلك يتم تحديد مدى مالءمة تلك المناطق
بناء على المعاير البيئية
الستخدامات األراضي الحالية ً
الخاصة بتلوث التربة.
عوامل التمكين
مشروع مسح التربة
قامت هيئة البيئة – أبوظبي في عام  2009بمسح
شامل للتربة على مستوى اإلمارة [ .]1وتضمن المشروع
الذي استمر لمدة ثالثة أعوام ونصف عمليات مسح
ميدانية وجمع لعينات من التربة وفحصها مخبريا ،وتنفيذ
أنشطة متنوعة للتدريب وبناء القدرات ،وتطوير قاعدة
بيانات خاصة بجودة التربة “نظام معلومات التربة لدولة
اإلمارات العربية المتحدة” (.)UAESIS

ويوفر هذا النظام معلومات وبيانات موثوقة بشأن
التربة في اإلمارة ومن شأنه أن يضمن استمرار تدفق
البيانات لصناع القرار من أجل تطوير وإدارة األراضي
في اإلمارة .كما يساعد الجهات الحكومية في رفع
ً
أساسا لألبحاث المتعلقة
مستوى الوعي البيئي ،ويعتبر
باألراضي والبيئة في المستقبل .وقد قدم هذا
المشروع معلومات حيوية حول أنواع التربة في اإلمارة
وأهم العوامل المسببة لتدهور التربة .وألهمية هذا
المشروع والقيمة الحيوية لنتائجه ،فقد تم التوسع فيه
ليشمل اإلمارات الشمالية وتم االنتهاء منه في عام
.]20[ 2012
مرفق أرشفة التربة
يقع مرفق أرشفة التربة في منطقة الفاية وقد أسسته
هيئة البيئة – أبوظبي بحسب أفضل الممارسات
العالمية ،وذلك ألرشفة وحفظ عينات التربة وحفظ
قيمتها العلمية بهدف تقييم التغيرات الزمنية على
جودة التربة في اإلمارة .كما يوفر هذا المرفق عينات
تربة لالستعمال عند الحاجة (إلجراء مزيد من التحاليل ،أو
األبحاث ،أو التقييم وذلك من شأنه أن يوفر بشكل كبير
الجهد والوقت والتكلفة المترتبة على جمعها من جديد.
يضم األرشيف في الوقت الراهن  2000عينة تربة،
بينما تبلغ سعته التخزينية حوالي  25000عينة تربة .كما
تتم إدارة جميع العينات من خالل قاعدة بيانات جغرافية
مكانية.
وفي عام  ،2016قامت هيئة البيئة بمشاركة عينات
من التربة مع الهيئة االتحادية للرقابة النووية ،وذلك
لتحديد خط األساس للمواد المشعة في تربة اإلمارة
قبل تشغيل مفاعل براكة النووي مما ساهم في توفير
الوقت والجهد والتكلفة على الشركاء.
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الـتـربـــة

الفصل الخامس

 4.5التطلعات المستقبلية
الحفاظ على جودة
التربة من األولويات
االستراتيجية لحكومة
أبوظبي

المــــوارد المــائيـــــــة
المؤلف الرئيسي  -د .محمد المدفعي

المدير التنفيذي
قطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل
هيئة البيئة – أبوظبي

برامج لدراسة التغيرات في جودة التربة أو بشأن تلوثها.
وقد وضعت حكومة أبوظبي هذه المسألة ضمن
أولوياتها حيث تتضمن البرامج المدرجة في خطة
أبوظبي برنامج “المحافظة على التنوع البيولوجي/
المحافظة على التربة ودراسة إعادة تأهيل المناطق
المتضررة” .وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية
تنفيذ هذا البرنامج مع العمل على تحقيق عدة أهداف
استراتيجية ضمن خطتها الخمسية ()2020 - 2016
والتي تم وضعها موضع التنفيذ من خالل عدد من
المبادرات.
وتستهدف تلك المبادرات تعزيز وتنفيذ اإلطار التنظيمي
لجودة التربة .إضافة إلى ذلك ،ستعمل الهيئة على نشر
الوعي ،والقيام بدور حيوي في ضمان إدارة ومعالجة
األراضي الملوثة.
ً
سعيا لضمان استخدام أمثل لألراضي في اإلمارة،
من الضروري فهم وإبراز العالقة بين التربة والبيئة
والتخطيط الستخدامات األراضي ،حيث سيساعد ذلك
في إدارة وتقليل تدهور األراضي والحد من بعض
المخاطر البيئية ذات الصلة.
تتوفر بيانات قيمة عن التربة في إمارة أبوظبي ،إال
أنه ينبغي استخدامها بفعالية لتحقيق األهداف البيئية
واالجتماعية والتعليمية والتجارية .وقد قامت هيئة
البيئة – أبوظبي بمشروع مسح شامل للتربة في عام
ً
مصدرا هاما لبيانات جودة التربة في
 ،2009والذي يعتبر
اإلمارة .ويمثل ذلك المشروع األساس الذي تعتمد عليه
العديد من الدراسات الحالية ،إال أنه ال تزال هناك العديد
من الفجوات التي ينبغي االهتمام بها .فعلى سبيل
المثال ،ال توجد في الوقت الراهن سياسات أو لوائح
لحماية التربة ومنع تلوثها وتدهورها .وهناك دراسات
محدودة تُ ظهر آثار األنشطة البشرية على جودة التربة
ومالءمتها لالستخدامات المختلفة .ولم يتم تنفيذ أي
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ً
مؤخرا معايير تلوث التربة والتي يجري
طورت الهيئة
ً
حاليا من خالل نظام منح التصاريح وضمان
تطبيقها
االمتثال لدى الهيئة.
ستساهم هذه المعايير بشكل فعال في تقييم
األراضي ،وتحديد المناطق الملوثة أو المعرضة للتلوث.
كما أن مواصلة إجراء األبحاث والدراسات في مجال
األرض والتربة في إمارة أبوظبي أمر في غاية األهمية.
حيث أن الضغوط الرئيسية على التربة ،مثل ارتفاع
مستويات األمالح في التربة وتعريتها بفعل الرياح
ووجود الطبقات الصماء الضحلة وانخفاض مستويات
خصوبتها ،تحد بشكل كبير من إمكانية تطويرها وينبغي
إدارة هذه الضغوطات باستخدام أفضل الممارسات
العالمية.
سيساهم دعم هذه المبادرات ونشر الوعي العام بشأن
جودة التربة بشكل كبير في ضمان وضع منهجيات
شاملة لحماية األرض والتربة وسيساعد في توفير بيئة
آمنة ومستدامة من أجل األجيال القادمة.
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المحاور األساسية
العوامل
المحركة

يدفع انخفاض معدل تجدد الموارد المائية الطبيعي ،مع الزيادة في
الطلب على المياه (المرتبطة بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية
السريعة) نحو االعتماد على موارد المياه غير التقليدية في إمارة
أبوظبي.

الضغوط

يتجاوز معدل استخراج المياه الجوفية من أجل الزراعة وري الغابات والحدائق
العامة والمتنزهات معدل التجدد الطبيعي ،في حين يعتبر االستهالك
المنزلي للمياه في إمارة أبوظبي من بين أعلى المعدالت على مستوى
العالم.

الحالة
التأثيرات
االستجابات

الموارد المائية

 5مقدمة
المؤشرات األساسية
للوضع الراهن

تحديات إدارة الموارد المائية
ً
ً
ً
أساسيا بالغ األهمية ،وهي
طبيعيا
مصدرا
تعتبر المياه
جوهر الحياة على كوكب األرض .وبالتالي ،من الضروري
إدراك أهميتها وفوائدها البيئية ،إلى جانب إدراك
ً
ونظرا لهذا
األنظمة البيئية الطبيعية التي تعتمد عليها.
ً
متكامال
منهجا
الترابط ،تتطلب إدارة هذه الموارد الحيوية
ً
يضمن توافرها من أجل األجيال القادمة بالكمية والجودة
المناسبة.
تواجه إدارة الموارد المائية في إمارة أبوظبي عدة
تحديات على رأسها ندرة المياه العذبة .ويبلغ معدل
يوميا في اإلمارة ً 590
ً
لترا ،وهو من
استهالك الفرد
بين أعلى المعدالت على مستوى العالم [ .]1ويضاف
إلى هذا التحدي الزيادة المتوقعة في الطلب على المياه
والناجمة عن التنمية االقتصادية والبشرية السريعة في
اإلمارة .

خالل العقد الماضي ،شهد مستوى المياه الجوفية في اإلمارة بوجه
ً
ً
مستمرا ،وال سيما في منطقة العين من إمارة أبوظبي.
انخفاضا
عام
وشهد احتياطي المياه الجوفية الصالحة لالستعمال (ذات الملوحة أقل
مقارنة بعام
ً
من  15000جزء في المليون) زيادة طفيفة في عام 2016
.2005

ً
تأثرا بالمناطق المستنزفة (التي
تعتبر منطقة العين في أبوظبي األكثر
ً
انخفض فيها مستوى المياه الجوفية ألكثر من  15مترا) .وستؤدي تلك
المناطق إلى زيادة االعتماد على المياه المحالة ،مما يزيد من األعباء
المالية والبيئية الناتجة عن استخدام الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة،
وتصريف المياه المرتجعة شديدة الملوحة في البيئة البحرية.

تم استخراج 2013

مليون متر مكعب من المياه الجوفية في عام ( 2015قيمة تقديرية)

إطار السياسات المحلية المتعلقة بالموارد المائية
توضح رؤية اإلمارات العربية المتحدة  2021التزام الدولة
بالتنمية المستدامة ،وتلقي الضوء على أولوية الحفاظ
على البيئة الطبيعية .وفي الوقت نفسه ،تهدف الرؤية
 2021إلى تحقيق التوازن بين التنمية االقتصادية

ً
وتماشيا مع األولويات
واالجتماعية في اإلمارات.
المحددة في االستراتيجية ،حددت الدولة مؤشر ندرة
المياه ،باعتباره أحد مؤشرات األداء الرئيسية ضمن
األجندة الوطنية بحيث يتم االسترشاد به خالل العمل
نحو تحقيق االستدامة .تتولى وزارة الطاقة اإلماراتية
مسؤولية تحقيق هدف الدولة فيما يتعلق بمؤشر ندرة
المياه بحلول عام .2021
وفي عام  ،2016أصدرت إمارة أبوظبي القانون رقم
( )5بشأن تنظيم المياه الجوفية في اإلمارة ،ليحل محل
القانون رقم ( )6لعام  .2006ويهدف القانون الجديد
إلى تعزيز اإلطار القانوني في اإلمارة لتحقيق أهدافه
الرامية إلى الحفاظ على هذا المورد الطبيعي وضمان
ويوسع القانون الجديد
استخدامه على النحو األمثلُ .
ً
عددا من األنشطة
نطاق الصالحيات القانونية ليشمل
مثل بيع أو نقل المياه الجوفية بصورة غير قانونية،
وتركيب وحدات تحلية المياه المالحة وصرف المياه
المرتجعة شديدة الملوحة في البيئة .وينص القانون
ً
أيضا أن تركيب عدادات على اآلبار أصبح من ضمن
المتطلبات في المزارع وفق المعايير الفنية التي تحددها
هيئة البيئة – أبوظبي.

ً
نظرا لبيئتها الجافة،
تعاني إمارة أبوظبي من
ندرة شديدة في المياه
الطبيعية

تعمل عدة جهات على األولويات المختلفة لعالج قضية الضغط على
الموارد المائية ضمن إطار اإلدارة المتكاملة للموارد المائية .ويهدف ذلك
للمحافظة على المياه الطبيعية مع الحد من التلوث في الوقت نفسه.
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الموارد المائية

 5.1الحالة

تعتمد الزراعة في اإلمارة
بدرجة كبيرة على موارد
المياه الجوفية

الموقع :العين
إحداثيات النظام المركاتوري المستعرض
الشامل:
الشرق – 379122
الشمال – 2697432
تاريخ بدء الرصد23/9/1997 :
االرتفاع فوق متوسط منسوب سطح البحر
310.17م

المصدر :هيئة البيئة – أبوظبي

الخريطة  5.1توزيع آبار مراقبة المياه الجوفية
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يناير 02

يناير 01
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منسوب المياه (بالمتر)

يعتبر استنزاف المياه الجوفية من المشاكل الجدية
بسبب ارتفاع معدل االستخراج .ويبلغ إجمالي عدد اآلبار
في إمارة أبوظبي حوالي  100,000بئر ،معظمها في
منطقة العين( ،انظر الشكل  5.1والشكل .)5.2

الشكل  5.1مخطط مائي لبئر المراقبة GOW-017

انخفاض منسوب المياه (بالمتر)

تقع إمارة أبوظبي في منطقة جافة تعاني من ندرة
شديدة في المخزون الطبيعي من المياه .وتعتمد
ً
اعتمادا شبه كامل على المياه الجوفية والمياه
اإلمارة
المحالة ،مع اعتمادها بدرجة محدودة على المياه المعالجة
(انظر الشكل  .)5.3وقد أدى االعتماد الكبير على موارد
وخاصة في أنشطة
ً
المياه الجوفية النادرة باألصل،
الزراعة والتشجير ،إلى تغيرات منذرة بالخطر في كمية
المياه الجوفية وجودتها .وتعمل شبكة مراقبة المياه
الجوفية القائمة ،التي تديرها هيئة البيئة – أبوظبي،
على تقييم تلك التغيرات عن كثب من خالل مراقبة
 1506آبار موزعة في أنحاء اإلمارة (انظر الخريطة .)5.1

مستويات المياه الجوفية
تعد المياه الجوفية هي المصدر الطبيعي الوحيد
ً
ونظرا لقلة األمطار وارتفاع
للمياه العذبة في اإلمارة،
مستويات التبخر ،فإن معدل تجدد المياه الجوفية أقل
بكثير من معدل االستخراج من خزانات المياه الجوفية
ونتيجة لذلك ،فإن أغلب الخزانات الجوفية
ً
السطحية.
باإلمارة غير متجددة .وقد أدى تزايد الطلب على المياه
ً
أيضا بكثافة
الجوفية إلى انخفاض مستوياتها ،وتأثر ذلك
أنشطة الزراعة والتشجير في إمارة أبوظبي .وشهدت
ً
ً
مستمرا
انخفاضا
مستويات المياه الجوفية بوجه عام
خالل الفترة من  2005إلى  ،2016في حين تعاني
ً
ً
شديدا في مستويات المياه
انخفاضا
منطقة العين
الجوفية ،ويرجع ذلك في األساس إلى ارتفاع معدالت
السحب منها مما يؤدي إلى وجود مناطق مستنزفة أو
ما يطلق عليها “مناطق حمراء” (انظر الخريطة .)5.2

ملوحة المياه الجوفية
ُيقصد بملوحة المياه الجوفية نسبة تركيز المواد الصلبة
ويعبر عنها
المذابة في وحدة معينة من المياه الجوفيةُ ،
بالملليغرام في اللتر .وتعتبر غالبية المياه في الخزانات
الجوفية السطحية في إمارة أبوظبي قليلة الملوحة
أو مالحة أو مياه شديدة الملوحة .وترى هيئة البيئة –
أبوظبي أن المياه الجوفية في معظم مناطق اإلمارة
مرتفعة الملوحة و“صالحة لالستعمال” ،حيث ال تتجاوز

الملوحة  15,000ملليغرام في اللتر .أما في المناطق
الساحلية ومعظم المساحة الواقعة بين منطقة الظفرة
(ليوا) ومنطقة العين ،فتحتوي المياه شديدة الملوحة
على مستويات أعلى من الملوحة تتجاوز 100,000
ملليغرام في اللتر .وتوجد المياه الجوفية العذبة في
الطبقات السطحية في منطقة العين وفي منطقة
وفضال عن التأثير الواضح
الظفرة حول هالل ليوا.
ً
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الشكل  5.2مخطط مائي لبئر المراقبة GWA-010

منسوب المياه
منسوب المياه  +الجودة

-25.8

منسوب المياه  +الجودة  +األمطار

-0.9

-27.8

-1.9

-28.8

-2.9

-29.8

-3.9

-30.8

تاريخ بدء الرصد19/9/1999 :
االرتفاع فوق متوسط منسوب سطح البحر
310.17م

-4.9

-31.8

-5.9

-32.8
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الخريطة  5.3خريطة ملوحة المياه
الجوفية في  2016مليجرام/لتر
تتم تحلية المياه الجوفية
قليلة الملوحة لتوفير مياه
عذبة للحياة البرية

 1000مياه عذبة (معيار منظمة الصحة العالمية)
 1500مياه عذبة (معيار دولة اإلمارات العربية المتحدة)
 4000مياه قليلة الملوحة
 7000مياه متوسطة الملوحة
 10000مياه شديدة الملوحة
 25000مياه مالحة
 50000مياه مالحة
 100000مياه مالحة

للتبخر على ملوحة المياه الجوفية ،ساعد االستخراج غير
المستدام للمياه الجوفية ،وممارسات الري غير الكفوءة
في زيادة نسبة الملوحة في الطبقات األرضية في
مناطق معينة.
توضح الخريطة  5.4والخريطة  5.5مقارنة مباشرة
للتغيرات في درجة الملوحة بين عامي  2016و 2008
في منطقة العين ومنطقة الظفرة على التوالي.
جودة المياه الجوفية
تعتبر المياه الجوفية من الموارد المعرضة للخطر في
ً
علما بأنها المصدر الوحيد المتوفر للمياه
إمارة أبوظبي،
ً
أيضا أن المياه
في العديد من المناطق .ومن المعروف

الجوفية ضرورية للحفاظ على الحياة البرية في المناطق
النائية ،غير أنه ينبغي فهم الترابط بين التنوع البيولوجي
والمياه الجوفية على نحو أفضل .وترتبط إمدادات
ً
ً
وثيقا بحالة التربة والممارسات
ارتباطا
المياه الجوفية
الزراعية ،حيث إن التصريف غير المناسب للمياه المرتجعة
شديدة الملوحة من محطات التحلية المقامة في المزارع
واستخدام األسمدة يهدد بتلويث المياه.
ويتراوح منسوب المياه الجوفية في إمارة أبوظبي بين
التواجد تحت سطح األرض مباشرة (بالقرب من مستوى
سطح البحر) على طول الساحل ،وحتى أكثر من 400
متر فوق متوسط مستوى سطح البحر في المناطق
المحيطة بمنطقة العين .وقد تكون المناطق التي توجد
ً
تأثرا،
بها المياه الجوفية في الطبقات الضحلة أكثر
لكونها أكثر عرضة لتداخل مياه البحر والتلوث .ويحتوي
ً
أيضا على العديد من تجمعات المياه
ساحل اإلمارة
الضحلة والجزر والبحيرات والقنوات والدلتا والمسطحات
الطينية الداخلية (التي تنمو عليها الطحالب)
والمسطحات الملحية المشار إليها بـ “السبخات”
(الصحراء المنبسطة المكسوة بالملح).

الخريطة  5.2التغير في مستويات المياه
الجوفية خالل الفترة من  2005إلى 2016
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الخريطة  5.5اتجاه ملوحة المياه الجوفية
( – )2016 – 2008منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي

التغير في مناسيب المياه الجوفية
مخطط توزيع ملوحة المياه

> 11
 5.5إلى 11

مرتفع

 2.2-إلى 2.2

مستقر

2008

 2.2إلى 5.5

2016

 2.2إلى 5.5- 5.5إلى 11- 11-إلى 13.7-

منخفض

 13.7إلى 15-> 15-
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 5.2العوامل المحركة والضغوط

الشكل  5.4مياه الصرف المعالجة المعاد استعمالها (بالنسبة المئوية) – 2015 - 2005
% 61.26

% 51.39

% 52.29

% 54.34

% 54.9

% 51.2

% 58

% 54.1

% 63.64

% 66

% 69.45

350

300

المياه الجوفية
تعتبر المياه الجوفية في إمارة أبوظبي المصدر
الرئيسي لري القطاع الزراعي والغابات ،ويصل إجمالي
الكميات المستخرجة إلى حوالي  2.013مليون متر
ً
سنويا .وخالل العقود الثالثة الماضية ،أدى
مكعب
االستخدام الجائر للمياه الجوفية في قطاع الزراعة وري
الغابات إلى تغيير النظام الهيدروجيولوجي في اإلمارة.
ً
ً
كبيرا على
تحديا
كما تمثل السياسة الزراعية في اإلمارة
صعيد المحافظة على القطاع الزراعي الحالي بالنظر إلى
مستوى استنزاف وتدهور المياه الجوفية .ومع وجود ما

الشكل  5.3استهالك المياه في إمارة أبوظبي بحسب القطاع في 2016

الزراعة والغابات والمنتزهات % 71.3

القطاع المنزلي % 16.5

الحكومة % 4.7

القطاع التجاري % 6.5

مياه جوفية*
مياه معاد تدويرها

القطاع الصناعي % 0.8

مياه محالة
النسبة المئوية من اإلجمالي
* استعمال المياه الجوفية بناءً
على تقديرات عام 2011

استعماالت أخرى % 0.1

0
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كما ساعد عدد من السياسات في إمارة أبوظبي على
زيادة الطلب على المياه الجوفية ،ومنها :سياسات
األمن الغذائي ،والتي تهدف إلى تقليل اعتماد اإلمارة
على األغذية المستوردة والوصول بمستويات اإلنتاج
المحلي للمواد الغذائية إلى  ،]2[ % 40وسياسات
“تخضير الصحراء” بهدف توفير موئل للحيوانات البرية
وحماية الطرق في المناطق الرملية ،وسياسات التوسع
في المتنزهات العامة من أجل تعزيز القيمة الجمالية
لألماكن الخارجية ،والمشاريع السكنية والتجارية الضخمة
التي تهدف إلى تلبية احتياجات السكان ونمو قطاع
السياحة ،واألنشطة الصناعية السريعة الناتجة عن
الجهود الحكومية لتنويع االقتصاد في الصناعات غير
النفطية .إضافة إلى ذلك ،فقد ساهمت آليات الري غير
الفعالة واختيار المحاصيل غير المناسبة في اإلفراط في
استهالك المياه الجوفية.
وعلى الرغم من عدم فهم آثار التغير المناخي على
الدورة الهيدروجيولوجية واستعماالت المياه الجوفية
بصورة كاملة في الوقت الراهن ،إال أنه من المتوقع
ً
ضغطا في الطلب على
أن يمثل تغير األحوال الجوية
مستقبال ،مع وجود تأثير
المياه الجوفية في اإلمارة
ً
طفيف على الطبقات المتجددة في منطقة العين [.]3
ويلزم األمر إجراء المزيد من األبحاث لدراسة آثار ارتفاع
منسوب مياه البحر وإمكانية نفاذها إلى خزانات المياه
الجوفية.
المياه المحالة
تشير التقديرات إلى أن معدل االستهالك اليومي
للمياه المنزلية في إمارة أبوظبي من أعلى المعدالت
على مستوى العالم ،حيث يصل معدل استهالك الفرد
ً
إلى ً 590
يوميا .ويتزايد االعتماد على تحلية المياه
لترا
أصال؛
المالحة كبديل لموارد المياه الجوفية شديدة الندرة
ً
وذلك من شأنه أن يضع المزيد من األعباء على البيئة.
ومن المتوقع أن يؤدي النمط الحالي في الطلب إلى
توسع اإلمارة في قدرات تحلية المياه المالحة لديها،
مما سيؤدي إلى آثار سلبية أكبر على البيئة من حيث
انبعاثات غازات الدفيئة والتصريف في مياه البحر [.]4

بالمليون متر مكعب

استهالك المياه في إمارة أبوظبي
يعتبر معدل استهالك الفرد من المياه العذبة في إمارة
ً
مرتفعا للغاية ،كما يستمر الطلب على الموارد
أبوظبي
المائية باالرتفاع .وتمثل المياه الجوفية والمياه المحالة
 % 60و % 35من إجمالي استهالك المياه في اإلمارة
على التوالي ،في حين تُ سهم المياه المعاد تدويرها بـ
 % 5فقط.

يقرب من  24000مزرعة عاملة في إمارة أبوظبي في
الوقت الراهن ،فقد ارتفع عدد الحيازات الزراعية بصورة
سريعة خالل العقود األربعة الماضية حتى وصلت إلى
ً
ضعفا [.]1
أكثر مما كانت عليه في عام  1971بمقدار 38

250

200

150

100
2015

2014

مياه الصرف المعالجة

2013

2012

2011

2010

المعاد استعماله (بالمليون متر مكعب)

2009

2008

2007

المعاد استعماله (بالنسبة المئوية)

2006

2005

المصدر :مركز اإلحصاء – أبوظبي []1

ورغم أن القطاع المنزلي يستهلك حوالي  % 47.8من
المياه المحالة في اإلمارة ،إال أن القطاع الزراعي أصبح
ً
اعتمادا على المياه المحالة ،بزيادة سنوية بلغت
أكثر
 % 255خالل عامي  2014و( 2015من  55.26مليون
متر مكعب إلى  196.18مليون متر مكعب) [.]1

يتراوح بين  20إلى  % 30من إنتاج المياه المحالة أثناء
النقل والتوزيع ،في حين تبلغ نسبة الخسائر في شبكة
النقل أقل من  ،% 2وتعتبر شبكات التوزيع مسؤولة
عن حوالي  % 21من خسائر المياه في إمارة أبوظبي
مع نسبة  % 3.7في العين [.]6

مياه الصرف الصحي المعالجة
ال يتم استغالل مياه الصرف الصحي المعالجة على
النحو األمثل بسبب الحاجة إلى تطوير شبكة نقلها
وتوزيعها في اإلمارة .ومن المتوقع تحسين استغالل
ً
بديال للمياه
مصدرا
هذا المصدر من المياه ليكون
ً
المستخدمة في أغراض غير الشرب ،بما في ذلك،
ري الغابات وبعض المحاصيل [ .]5ويتم في الوقت
الراهن إعادة استخدام نحو  % 51فقط من جميع المياه
المعالجة الناتجة [انظر الشكل  ،)5.4في حين تُ صرف
النسبة المتبقية في البيئة .وتصل نسبة المياه المعادة
لشبكة الصرف الصحي إلى  % 28.6فقط ،مما يعني
أن كمية قليلة من إجمالي المياه المحالة تعود إلى
شبكة الصرف لمعالجتها ،على الرغم من أن ما يقرب
من  % 96من السكان متصلون بشبكة الصرف [.]5
وقد يفسر ارتفاع معدل استخدام المياه في األماكن
الخارجية سبب االنخفاض الشديد لنسبة المياه المعادة
إلى شبكة الصرف.

وإضافة لما سبق ،ال يعود سوى  % 28.6فقط من
ً
المياه المحالة المستهلكة في اإلمارة إلى شبكة
الصرف الصحي .حيث تعتبر هذه النسبة منخفضة
مقارنة بالمعايير اإلقليمية .ويعود ذلك إلى قضايا
ً
ً
وأخيرا ،تم صرف حوالي 49
الخسائر الفنية والتجارية.
 %من مياه الصرف المعالجة الناتجة في عام 2015
في الصحراء أو الخليج بسبب عدم تطوير شبكات النقل
والتوزيع [.]1

إهدار المياه وعدم فعالية االستعمال
ً
وفقا لمكتب التنظيم والرقابة ،وهو الجهة المعنية
بتنظيم قطاع المياه والكهرباء في اإلمارة ،يتم فقد ما

خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود
يحد دولة اإلمارات العربية المتحدة كل من سلطنة عمان
والمملكة العربية السعودية ،وتعتبر المياه الجوفية في
الطبقات غير المتجددة من الموارد الحيوية للزراعة في
الدول الثالث .وتظهر موارد المياه الجوفية المشتركة
في منطقة العين ،باتجاه منطقة البريمي العمانية [.]7
وفي ظل مساهمة الممارسات الزراعية غير المستدامة
واإلفراط في استغالل الموارد في استنزاف الموارد
من تلك الطبقات ،يعتبر فهم طبقات المياه الجوفية
العابرة للحدود على نحو مناسب من الضرورات
األساسية إلدارة هذه الموارد.
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 5.3التأثيرات
التأثير البيئي

تساهم ملوثات الهواء وانبعاثات غازات الدفيئة من
محطات تحلية المياه العاملة بالوقود األحفوري في
ً
ووفقا لمركز اإلحصاء
التغير المناخي وتلوث الهواء [.]4
– أبوظبي ،ارتفع إجمالي استهالك اإلمارة من الوقود
في أنشطة تحلية المياه وتوليد الكهرباء بنسبة % 9
من عام  2014إلى عام  ،2015نتيجة الربط بين الطاقة
والمياه ،مما أدى إلى زيادة في انبعاثات غازات الدفيئة
وملوثات الهواء .وتصل مستويات ثاني أكسيد
الكبريت ( )SO2على وجه التحديد إلى مستويات مرتفعة
بدال من الغاز الطبيعي
عندما يتم استخدام النفط
ً
ً
ووفقا لتقرير جرد انبعاثات غازات
كمصدر للوقود.
الدفيئة في عام  ،2012يعتبر قطاع المياه والكهرباء
أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بنسبة تصل
إلى .]8[ )% 33
قد تتأثر جودة المياه
البحرية بسبب عمليات
تحلية المياه ،مع احتمال
تأثير ذلك على صحة البشر

التأثير على المياه الجوفية والتربة
يستهلك قطاع الزراعة معظم المياه الجوفية ،تليه
الغابات والمرافق العامة .ويؤدي االستعمال غير
المناسب لألسمدة غير العضوية إلى تسرب مادة
النترات إلى التربة والمياه الجوفية ،إلى جانب تدهور
التربة وملوحتها .يعتبر تلوث التربة من القضايا الهامة
التي تحتاج إلى المزيد من االهتمام ،حيث ُيسهم ضعف
مستوى الوعي في تصريف المياه المرتجعة شديدة
الملوحة على نحو غير مناسب إلى تربة اإلمارة ،مما
أراض مغطاة باألمالح.
ٍ
يؤدي إلى تشكل
التلوث البحري وفقدان التنوع البيولوجي
تهدد أنشطة تحلية المياه ومعالجتها التنوع البيولوجي
البحري بسبب صرف المياه المرتجعة شديدة الملوحة
والمياه الحارة إلى البيئة البحرية .ويتراوح حجم المياه
المرتجعة شديدة الملوحة التي يتم صرفها إلى ما بين

ً
تقريبا لكل متر مكعب يتم إنتاجه
 9إلى  10أمتار مكعبة
من المياه المحالة .وتظل هناك مركبات كيميائية مثل
الكلور والنحاس ،والتي تعتبر مضرة بالموائل البحرية
والتنوع البيولوجي البحري ،في المياه المرتجعة شديدة
الملوحة .وتتفاقم هذه المشكلة بسبب المياه المعاد
ً
أيضا ،مما يؤثر على
تدويرها التي يتم صرفها في البحر
الحياة البحرية ،في حين أن التغير في مستويات المياه
الجوفية بسبب اإلفراط في االستخراج قد يهدد التنوع
البيولوجي البري.

بممارسات تحلية المياه ومعالجتها ،فقد تتعرض المياه
الساحلية في اإلمارة لتكاثر الطحالب نتيجة لذلك ،ال
سيما في ظل ضعف المد والجزر حول جزيرة أبوظبي.
ومن األمور الهامة على وجه التحديد ،االتصال المباشر
بين مياه الصرف والمياه الجوفية التي تحتوي على
نسبة عالية من النترات والفلوريد والبورون والكروم.
وال تتوفر معلومات كافية في الوقت الراهن لتقييم
األعباء المرضية لتلوث المياه الجوفية الناتجة عن بعض
العوامل مثل مكبات النفايات.

التأثير االقتصادي

التأثير على األمن الوطني

تكلفة تحلية المياه
يمكن أن يؤثر التدهور البيئي الناتج عن طرق معالجة
المياه وتحليتها على التنوع البيولوجي في الخليج العربي
والفوائد البيئية له .وقد تتأثر المصايد السمكية نتيجة
لذلك ،مما يؤدي إلى انخفاض المخزون السمكي.
ً
ووفقا الستراتيجية المياه في أبوظبي ،2020 – 2015
تشير التقديرات إلى أن المخزون في عام  2011كان 529
ً
ً
غراما
مقارنة بـ  1735كيلو
ً
غراما لكل كيلو متر مربع،
كيلو
لكل كيلو متر مربع في  .2002وبذلك ،يكون المخزون
السمكي قد انخفض بأكثر من الثلثين خالل تسع سنوات
فقط [ .]9وقد يكون لذلك آثار اقتصادية على أحد
المكونات األساسية لألمن الغذائي في المنطقة.
مساهمة اإلنتاج الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي
يستهلك قطاع الزراعة في الوقت الراهن أكثر من % 60
من المياه الجوفية في إمارة أبوظبي ،غير أنه ُيسهم
بأقل من  % 1في إجمالي الناتج المحلي لإلمارة .وال
يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات المستدامة .وبناء على
ذلك ،من الضروري تقليل استهالك المياه ،وتحسين
إنتاجية المحاصيل من أجل تحقيق أهداف األمن الغذائي
ً
ونظرا
مع تقليل استهالك المياه في الوقت نفسه.
لكون قطاعي الزراعة والغابات هما أكثر القطاعات
ً
استهالكا لموارد المياه الجوفية في إمارة أبوظبي،
تشير بيانات مركز اإلحصاء – أبوظبي بشأن نسب توزيع
إجمالي الناتج المحلي في عام  2014إلى أن األنشطة
االقتصادية الزراعية ال تُ سهم سوى بأقل من % 0.6
من إجمالي الناتج المحلي لإلمارة.

التأثير االجتماعي

توفر الموارد المائية على المدى البعيد معرض للخطر
في حالة استمرار معدل االستخراج الحالي من الخزانات
الجوفية ،فقد تتعرض المياه الجوفية في إمارة أبوظبي
لالستنزاف خالل عقود قليلة .وعلى الرغم من وجود
زيادة في قدرات إنتاج المياه المحالة بنسبة % 15.1
في الوقت الراهن ،إال أنه في حالة عدم ضخ المزيد من
االستثمارات ،من المتوقع أن يصل العجز في الطاقة
اإلنتاجية إلى  % 28.6بحلول عام .2030
كما تعتبر القيود الخاصة بالغاز من التهديدات األخرى
التي تواجه توفر المياه المحالة على المدى البعيد.
ً
ووفقا لبيانات مركز اإلحصاء – أبوظبي ،يتزايد استهالك
الوقود في قطاعي الكهرباء والمياه ،فقد ارتفع
استهالك الغاز الطبيعي بنسبة  % 9.4من عام 2014
إلى عام  ،2015حيث ارتفع من  618,009مليون قدم
مكعب قياسي إلى  676,155مليون قدم مكعب
قياسي [ .]1وتواجه اإلمارة زيادة في استخدام األنواع
األخرى من الوقود ،مثل النفط الخام والسوالر ،لتلبية
الطلب المتزايد.
المخاطر على األمن المائي
تعتبر قدرات تخزين المياه المحالة لدى إمارة أبوظبي
منخفضة في الوقت الراهن ،حيث يكفي المخزون
الحالي لتوفير احتياجات استهالك يوم ونصف فقط.
وتواجه تحلية مياه البحر تحديات تتمثل في ارتفاع
الملوحة ،وارتفاع درجة حرارة مياه البحر ،وكثرة الطحالب،
وارتفاع مستوى التعرض ألي مخاطر مصاحبة للتسرب
النفطي والتلوث البحري.

اآلثار الصحية
يرتبط التعرض للمياه منخفضة الجودة بمخاطر محتملة
على صحة اإلنسان .ومع تأثر جودة المياه البحرية
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5.4االستجابات
يعتبر مشروع حصر
اآلبار من مبادرات هيئة
البيئة الرامية إلى توفير
معلومات عن خصائص
اآلبار ومنسوب المياه
ومستويات التلوث

تكوين معرفة شاملة بموارد المياه الجوفية

مشروع حصر اآلبار
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروع حصر آبار المياه
الجوفية بهدف توفير المعلومات حول خصائص اآلبار
ومنسوب المياه ودرجة ملوحتها ومدى تلوثها في كافة
ً
أيضا معلومات
أنحاء إمارة أبوظبي .ويتضمن المشروع
إضافية حول تحليل التربة .وقد تم تقسيم المشروع إلى
ثالث مراحل:
المرحلة األولى :حصر كافة آبار المياه الجوفية في
اإلمارة (العاملة وغير العاملة)
المرحلة الثانية :جمع عينات من التربة وتحليلها
ألغراض تصنيف التربة
المرحلة الثالثة :إعداد أول أطلس للمياه الجوفية
في إمارة أبوظبي
تهدف هيئة البيئة إلى
تكوين فهم شامل لموارد
المياه الجوفية في اإلمارة
من خالل برنامج المراقبة

تحسين شبكة مراقبة المياه الجوفية

تعمل الهيئة على تكوين معرفة شاملة حول موارد المياه
الجوفية في إمارة أبوظبي ،وذلك من خالل دمج شبكات
المراقبة تحت مظلة واحدة لتعزيز مستوى التغطية .كما
ً
أيضا على إنشاء نموذج رقمي الحتياطي
تعمل الهيئة
المياه الجوفية يستهدف المناطق التي تشهد معدالت
استنزاف شديدة في منطقة العين.

ترشيد استهالك المياه وتحسين إنتاجية القطاع

حاسبة المحاصيل
في مبادرة مشتركة مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية،
طورت هيئة البيئة  -أبوظبي “حاسبة المحاصيل” من أجل
تحسين جودة استخدام المياه في ري المحاصيل .ومن
المقرر استخدام هذه الحاسبة كدليل استرشادي لعمليات
منح التصاريح من خالل تحديد حصص محددة من المياه
الجوفية للمزارع.
إعادة النظر في الدعم
تمت إعادة النظر في الدعم الموجه إلى زراعة المحاصيل
كثيفة االعتماد على المياه في عام  .2010ونتيجة ذلك،
ُقدمت توصيات إلثناء المزارعين عن زراعة تلك المحاصيل
(وخاصة أعالف الرودس) من خالل إلغاء الدعم إلنتاجها.
ً
وهناك فرص لالستمرار في إعادة النظر في الدعم
للتشجيع على الممارسات الزراعية اإليجابية ،وتحسين
مستويات اإلنتاجية مع ترشيد استهالك المياه في
الوقت نفسه.
زيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
تعمل شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي على زيادة
استخدام مياه الصرف المعالجة في اإلمارة ،حيث تتعاون
الشركة مع هيئة البيئة  -أبوظبي بهدف تقليل الضغوط
على الموارد الطبيعية ومياه التحلية وتوفير مياه الصرف
المعالجة لري المزارع والغابات في اإلمارة .وفي الوقت
الراهن ،يتم صرف أكثر من  % 49من مياه الصرف
ً
ثالثيا في البيئة ،مع ما لذلك من آثار اقتصادية
المعالجة
وبيئية.
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تحقيق التوازن في استهالك المياه ضمن الحدود
المستدامة
تعمل هيئة البيئة -أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة
ً
معا من أجل معالجة قضية االستهالك غير
الغذائية
المستدام للمياه الجوفية في القطاع الزراعي .وتدرس
الجهتان الخيارات لجهة السياسات المتاحة لترشيد
استهالك المياه الجوفية مع الوفاء في الوقت نفسه
بأولويات األمن الغذائي ،من خالل الترويج لالستخدامات
المثمرة في نطاق حدود مستدامة متفق عليها .وسيتم
إجراء الدراسة كجزء من برنامج “الموازنة المائية” بالتعاون
مع المؤسسات األكاديمية والبحثية.
استخدام التقنيات الحديثة المبتكرة في الزراعة
تعاونت هيئة البيئة  -أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية في تطوير مركز الستخدام التقنيات الحديثة
المبتكرة في الزراعة واإلنتاج الغذائي (مثل أنظمة الزراعة
المائية) لزيادة فعالية استخدام الموارد المائية في
القطاع الزراعي ،مع زيادة مستويات اإلنتاجية في الوقت
نفسه .وقد بدأ المركز عمله في عام .2016
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الفصل السادس

 5.5التطلعات المستقبلية
النظرة المستقبلية

تركز رؤية أبوظبي  2030على المحافظة على الموارد
المائية وإدارتها على نحو فعال .وقد أكدت رؤية اإلمارات
 2021من جديد على األولوية االستراتيجية للموارد
المائية الثمينة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إذ
ألقت الرؤية الضوء على الضغوط المائية باعتبارها من
بنود األجندة الوطنية األساسية.

المزيد من االستجابات

الحفاظ على موارد المياه
الجوفية الثمينة من
األولويات االستراتيجية
في رؤية أبوظبي لعام
2030

جرت العادة فيما سبق على اعتماد سكان المنطقة
على “األفالج” ،وهي القنوات المائية التي تجري فيها
المياه من الجبال ،لتلبية احتياجاتهم من المياه .وفي ظل
محدودية الكميات المتوفرة من المياه ،ازدادت ظروف
المعيشة في المنطقة صعوبة .واليوم ،نرى زيادة كبيرة
في استغالل موارد المياه الجوفية من خالل حفر اآلبار
ً
عمقا في الغالب في منطقة العين.
مع وجود آبار أكثر
وتتدهور حالة المياه الجوفية في إمارة أبوظبي بصورة
مستمرة ،من حيث الكمية والجودة ،ويتطلب األمر إجراء
مزيد من الدراسات لفهم التأثير المحتمل لهذا التدهور
على التنوع البيولوجي في اإلمارة.

تتخذ الهيئة وغيرها من الجهات المعنية األساسية
إجراءات استثنائية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه
الجوفية ،في ظل إدراك حكومة أبوظبي أهمية موارد
ً
جزءا من التراث الطبيعي لإلمارة.
المياه الجوفية باعتبارها
وفي عام  ،2016صدر القانون المعدل رقم  5والذي
يعزز من القدرات التنظيمية في اإلمارة لتحقيق أهداف
المحافظة على موارد المياه الجوفية ،بحسب ما ورد في
الرؤية البيئية إلمارة أبوظبي .2030

جـــودة الميـــاه البـحــريــــة
المؤلف الرئيسي  -عزه أحمد ناصر الريسي
مساعد عالم – جودة المياه
الجودة البيئية
هيئة البيئة – أبوظبي

وتعمل الهيئة على التوسع في العمل للتوصل إلى
معرفة شاملة بحالة خزانات المياه الجوفية .ومع وجود
شبكة مراقبة المياه الجوفية المكونة من أكثر من 1,300
بئر مراقبة على مستوى اإلمارة ،إلى جانب أكبر مشروع
تنفذه الهيئة لحصر آبار المياه الجوفية ،فمن شأن ذلك
أن يتيح للهيئة إمكانية دراسة اآلبار العاملة وغير العاملة
كافة وقياس ملوحة المياه ومنسوبها ومستوى تلوثها
ً
باإلضافة إلى جمع معلومات أخرى تساعد في تصنيف
التربة.
يعمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات
المزارعين بأبوظبي على دراسة المبادرات المبتكرة
لتقليل الضغوط المائية في قطاع الزراعة من خالل
مبادرة مشتركة بين الجهتين .ومن األمثلة على ذلك:
الزراعة الملحية؛ وتقنيات الري البديلة ،مثل الزراعة المائية
بدال من الزراعة في الحقول المفتوحة؛
والصوب الزراعية ً
وتسليط الضوء على المزارع النموذجية ،بالتعاون مع
هيئة البيئة – أبوظبي لرفع مستوى وعي المزارعين
بممارسات الزراعة المستدامة.
وقد ضخت اإلمارة من خالل عدد من الجهات المختلفة
استثمارات مالية هامة لتبني االبتكارات التقنية من
أجل تحسين منسوب المياه الجوفية .ويشمل ذلك
مشروع التخزين االستراتيجي للمياه ،بحيث يتم توفير
مخزون استراتيجي يكفي لمدة ثالثة أشهر في الخزانات
الجوفية ،وكذلك استخدام وحدات تحلية المياه العاملة
بالطاقة الشمسية إلنتاج مياه أعلى جودة من المياه
الجوفية قليلة الملوحة والمياه الجوفية المالحة في
الغالب ،مما يعزز من توفر المياه لري المحاصيل.
وفي عام  ،2015طبقت الحكومة تعرفة جديدة للمياه من
أجل رفع مستوى الوعي في القطاعين المنزلي والتجاري
بضرورة ترشيد استهالك المياه المحالة .وسوف يساعد
هذا في تقليل األعباء البيئية الناتجة عن قطاعي إنتاج
المياه والكهرباء.
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المحاور األساسية
العوامل
المحركة

تتمثل العوامل المحركة للتغير في جودة المياه البحرية في النمو السكاني
والتنمية االقتصادية.

جودة المياه البحرية

 6مقدمة
المؤشرات األساسية
للوضع الراهن

في العام  ،2015حققت % 94

من المواقع التي تتم مراقبتها المعايير الميكروبية لجودة المياه البحرية

الضغوط

تتمثل الضغوط الحالية الناشئة عن هذه العوامل في التنمية الساحلية
واألنشطة الصناعية والسياحية.

يمتد ساحل إمارة أبوظبي على الخليج العربي إلى ما
يقرب من  700كيلو متر [ ،]1بما يمثل  % 76من إجمالي
طول الساحل اإلماراتي على الخليج العربي .وتحتوي
الجزر العديدة في اإلمارة أنظمة بيئية حيوية متنوعة
ومعقدة وغنية من حيث التنوع البيولوجي.

الحالة

تعتبر حالة جودة المياه البحرية في الوقت الراهن في إمارة أبوظبي جيدة بوجه
ً
ً
أساسا إلى صرف
مستمرا ،ويرجع ذلك
عام ،إال أن اإلثراء الغذائي يشهد تزايدا
المخلفات الصناعية الساحلية ،ومياه الصرف الصحي المعالجة في مناطق
مختلفة من مدينة أبوظبي.

تُ سهم البيئة البحرية في إمارة أبوظبي بدرجة كبيرة
في الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للسكان .فقبل
اكتشاف النفط والغاز ،كانت الركائز االقتصادية الرئيسية
للمنطقة تشمل صيد األسماك ،وصيد اللؤلؤ والتجارة
البحرية .واليوم ،زاد اعتماد اإلمارة على األنشطة
الساحلية في ظل التطور الكبير لألنشطة الترفيهية
والصناعية وأنشطة النقل والسياحة (انظر الصورة .)6-1

التأثيرات

ً
استقرارا ،باستثناء
يبدو أن التأثيرات على المناطق الساحلية الرئيسية تشهد
بعض المناطق المغلقة .وقد انخفضت التأثيرات السابقة التي تمثلت في
نفوق بعض األسماك وإغالق الشواطئ .ولكن يبدو أن هناك زيادة في حاالت
ً
سلبا على صحة البشر والكائنات البحرية.
تكاثر الطحالب الضارة ،والتي قد تؤثر

االستجابات

ومع استمرار تأثر الساحل بالتنمية االقتصادية والتطوير
العمراني السريع ،من الضروري حماية جودة المياه
البحرية في إمارة أبوظبي للمحافظة على جودة المصايد
السمكية ،والشواطئ الترفيهية ،والشعاب المرجانية،
وغابات القرم ،واألعشاب البحرية ،وكذلك األنواع المحلية
الفريدة ،مثل أبقار البحر والسالحف البحرية [.]4 ،3 ،2
ونتيجة لذلك ،فمن المهم للغاية المحافظة على جودة
المياه البحرية في إمارة أبوظبي من أجل تنمية ساحلية
مستدامة .

مع امتداد سواحلها
لمسافة  700كم ،تعتبر
جودة المياه البحرية في
إمارة أبوظبي جيدة
بوجه عام

تهدف االستجابات لتحسين جودة المياه البحرية إلى الحد من التأثيرات المذكورة
أعاله .وتتمثل تلك االستجابات في اإلجراءات اإلدارية ،مثل مراقبة جودة
المياه ،والحدود المقترحة لجودة المياه البحرية المحيطة ،والرواسب ،وتنظيم
أعمال الجرف ،وصرف المخلفات الصناعية.
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6.1الحالة

عامال من عوامل جودة المياه في
تراقب الهيئة 39
ً
المناطق البيئية المهمة المحددة من أجل تقييم ظاهرة
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0
أكتوبر

ارتفاع مستويات المغذيات
تعتبر المغذيات الموجودة في المياه البحرية من العناصر
األساسية للحفاظ على الحيوانات والنباتات البحرية .كما
ً
مفيدا بمستوى معين .إال أن زيادة كميات
يعتبر وجودها
تلك المغذيات قد يؤدي إلى مشاكل هامة (انظر قسم
اآلثار) .ومنذ عام  ،2011تعتبر مستويات المغذيات

وتقل درجة نقاء المياه في المناطق المغلقة عن غيرها
بسبب ضعف جريان المياه ،وتأثير تصريف المخلفات
الصناعية ،وأعمال الجرف ،وأنشطة إصالح السفن.
وتتسبب تلك األنشطة في حركة الرواسب في المياه.
كما قد ينتج عن ارتفاع تركيز النترات والفوسفور انخفاض
في درجة نقاء المياه مما يؤدي إلى تعزيز تكاثر الطحالب.
وتسجل أعلى درجات نقاء المياه في المحميات البحرية
الكبرى في منطقة الظفرة.

الشكل  6.1المتوسط الشهري على مدار خمسة أشهر لمستويات النترات والفوسفات في المياه البحرية في إمارة أبوظبي ،من  2011إلى 2015

نوفمبر

حسب ما تُ ظهر الخصائص الفيزيائية والكيميائية
والبيولوجية ،نجد أن المياه البحرية في إمارة أبوظبي
جيدة على وجه العموم .غير أن االتجاهات المتزايدة في
تراكيز المغذيات (النترات والفوسفات) والكلوروفيل-أ
ً
تهديدا
تشير إلى أن ظاهرة اإلثراء الغذائي تمثل
ً
مستمرا على جودة المياه في اإلمارة ،كما هو الحال
في عدة دول أخرى حول العالم [ .]6 ،5ولقد اتخذت
هيئة البيئة  -أبوظبي خطوات مهمة للحد من الزيادة
المستمرة للمغذيات في المياه البحرية في إمارة
أبوظبي .ومن المفترض أن يؤدي اإلنفاذ المستمر
للوائح التنظيمية والمعايير إلى الحد من هذه المشكلة
في السنوات القادمة ،حيث يساعد تطبيق معايير جودة
المياه البحرية المحيطة في تحسين حالة المياه البحرية
في اإلمارة وحمايتها .وستساعد المعلومات المستقاة
من برامج الرصد (انظر الخريطة  )6.1في تصميم ووضع
استراتيجيات الحد من اإلثراء الغذائي.

ديسمبر

على طول ساحل اإلمارة ضمن النطاق المقبول ،مع
استثناء ارتفاع مستويات تركيز المغذيات التي تظهر في
المناطق المغلقة .وينتج ذلك عن ضعف جريان المياه،
إلى جانب تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة في
البيئة البحرية ،حيث يتم تصريف ما يقرب من 400,000
ً
يوميا في قناة المصفح الجنوبية [.]7
متر مكعب منها
ونتيجة لذلك ،أصبح متوسط تركيز كلوروفيل-أ في
ً
مقارنة بالمواقع
ً
مرتفعا للغاية
تلك المناطق المغلقة
األخرى .هذا باإلضافة إلى ارتفاع تركيز المغذيات التي
تعمل كغذاء للعوالق التي تحتوي على مادة كلوروفيل-أ
(الطحالب).

2015

الشكل  6.2المتوسط الشهري لمستويات األمونيا في المياه البحرية في إمارة أبوظبي ،من  2011إلى 2015
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جودة المياه البحرية

تضع زيادة أنشطة التطوير
واإلنشاءات الساحلية
ً
ضغوطا على جودة المياه
البحرية

الشكل  6.3المتوسط الشهري لمستويات األوكسجين المذاب والكلوروفيل-أ في المياه البحرية في إمارة أبوظبي ،من  2011إلى 2015
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الشكل  6.4المتوسط السنوي لمدى نقاء المياه البحرية في إمارة أبوظبي ،من  2011إلى 2015
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اإلثراء الغذائي بسبب كثرة المغذيات في المياه ،بما
في ذلك :النترات (الشكل  )6.1والفوسفات (الشكل
 )6.1واألمونيا (الشكل  )6.2والكلوروفيل-أ (الشكل )6.3
واألوكسجين المذاب (الشكل  )6.3ودرجة نقاء المياه
(الشكل .)6.4

ً
انتشارا في المياه
بشكل عام ،يعتبر اإلثراء الغذائي أقل
البعيدة عن مدينة أبوظبي والمناطق الصناعية .ومع
ذلك ،فهناك زيادة في مستويات المغذيات بسبب
ضعف جريان المياه في المناطق المغلقة مثل القنوات
والمراسي (انظر الشكل .)6.5

ويعتمد برنامج المراقبة لدى الهيئة على استخدام مؤشر
جودة المياه البحرية بصفة مستمرة لتحديد حالة جودة
المياه البحرية في ما يتعلق بظاهرة اإلثراء الغذائي
ومستوى الميكروبات في المياه ،ومستويات المعادن
الثقيلة في الرواسب (انظر الشكل  6.5والشكل 6.6
والشكل  6.7على التوالي) .يتم تجميع النتائج في
ثالث فئات لتقييم الحالة“ :جيدة” (من  75درجة فأكثر)،
و“مقبولة” (من  50درجة إلى  74درجة) ،و“سيئة” (من
الصفر وحتى  49درجة).

وعالوةً على ما سبق ،ارتفعت مستويات المغذيات في
بعض المحميات البحرية بدرجة طفيفة خالل السنوات
األخيرة .وتتطلب تلك الظاهرة إجراء دراسة للتحقق من
طبيعة العوامل (طبيعية أو اصطناعية) التي قد تكون
ً
سببا في تلك التغيرات لتلك المناطق البعيدة والمحمية،
حيث المياه تكون في الغالب أنقى.

كما هو موضح في الشكل  ،6.6تعتبر مستويات
الميكروبات في المياه البحرية منخفضة للغاية ،مما
يدل على أن مياه الشواطئ آمنة بوجه عام لألنشطة
الترفيهية .ومع ذلك ،ينبغي متابعتها بصفة دورية
لضمان حماية الصحة العامة.

وتُ ظهر بيانات مراقبة جودة المياه البحرية التي أحصتها
الهيئة خالل السنوات العشر الماضية ،بشأن مستويات
المعادن الثقيلة في العمود المائي والرواسب ،بشأن
متوسط تركيز المعادن في الرواسب منخفض ومستقر
ً
نسبيا ،أو آخذ في االنخفاض ببطء حول مدينة أبوظبي
ومنخفض للغاية في المحميات البحرية (انظر الشكل .)6.7
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جودة المياه البحرية

 6.2العوامل المحركة والضغوط
الشكل  6.5نتائج مؤشر اإلثراء الغذائي لقياس جودة المياه البحرية من  2011إلى 2015
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الشكل  6.6مؤشر الميكروبات ،من  2012إلى 2015
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وفي عام  ،2014استقبلت مياه اإلمارة ما يقرب من
 35,000سفينة تجارية وما يقرب من  100سفينة رحالت
بحرية [ .]8وقد تتسبب أعمال الشحن في عدة أنواع من
الصرف في المياه البحرية ،مثل مياه التوازن (الصابورة)
ومياه الصرف والمواد الكيميائية المضادة لتآكل السفن
(مثل النحاس أو المواد المطهرة) والزيت والشحم وبقع
الوقود .كما أن عدم كفاية منشآت الصرف الصحي،
ونقل النفايات القريبة من الشواطئ في المراسي قد
ً
أيضا في إلقاء النفايات في البحر.
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الشكل  6.7نتائج مؤشر المعادن الثقيلة لقياس جودة المياه البحرية من  2011إلى 2015

ً
ضغوطا أخرى على جودة المياه
وتمثل أعمال الجرف
البحرية كونها قد تؤدي إلى عودة الرواسب القاعية إلى
عمود المياه مرة أخرى ،مما يتسبب في تحرر الملوثات
وظهور الطحالب ،وهو ما يقلل من درجة نقاء المياه.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يؤدي نقل مياه التوازن في
السفن وصرفها إلى إطالق أنواع دخيلة من العوالق
النباتية ويرقات األسماك والقشريات والرخويات
والعوالق الحيوانية التي قد تصبح من األنواع الدخيلة
العدوانية في الخليج العربي.
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وقد تبين أن الترسب الجوي (عندما تنتقل الملوثات من
الجو إلى سطح األرض) من المصادر الرئيسية للملوثات
في المياه الساحلية في عدة مناطق من العالم [ ،]9فقد
تنتقل الملوثات (مثل آثار المعادن والمركبات العضوية
السامة والمغذيات) من الجو إلى المياه عبر مياه
األمطار ،واألجسام المتساقطة ،والعواصف الرملية،
الغازية.
وامتصاص المياه للملوثات
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وتضم إمارة أبوظبي سبع محطات رئيسية لتحلية المياه
ً
يوميا [ .]7باإلضافة
بقدرة إنتاجية تقرب من  3.2مليار لتر
إلى ذلك ،توجد العديد من محطات التحلية الصغيرة
على طول ساحل اإلمارة .وتصرف محطات التحلية المياه
المرتجعة شديدة الملوحة ذات درجة الحرارة العالية ومواد
ً
سلبيا
التطهير والمعادن في المياه البحرية ،مما قد يؤثر
على الموائل البحرية ،مثل الشعاب المرجانية ومروج

2014

ً
أيضا
وتتسبب الزيادة السكانية في إمارة أبوظبي
في زيادة كميات مياه الصرف الصحي .ومن المحتمل
أن تتسبب عمليات الصرف تلك في زيادة المغذيات
والعوامل المسببة لألمراض في البيئة البحرية ،مما قد
يؤثر على االستعماالت الصناعية والترفيهية لها.
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وتضم إمارة أبوظبي منشآت صناعية مزدهرة ،بما في
ذلك محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع الحديد
والصلب والعديد من المصانع األخرى .وتتركز تلك
المنشآت في األساس في مدينة أبوظبي الصناعية،
ومنطقة المصفح الصناعية ،ومنطقة خليفة الصناعية
بأبوظبي (كيزاد) والعين .وقد تؤدي عمليات تصريف
مخلفات المنشآت الصناعية في المجاري المائية إلى
زيادة مفرطة في المغذيات والرواسب والمعادن الثقيلة
والملوثات الكيميائية األخرى التي قد تكون سامة مما
قد يغير من مستوى حموضة المياه .ومن الممكن أن
تؤدي تلك الملوثات إلى خفض التنوع البيولوجي ،وخلق
ظروف تؤدي إلى نفوق األسماك ،وتقليل محصول
الصيد ،والتأثير على إمكانية استخدام المياه في عمليات
مثل التحلية والتبريد .وقد تتراكم المعادن الثقيلة
والمواد السامة األخرى في لحوم األسماك والمأكوالت
البحرية األخرى ،مما يمثل خطورة على حياة البشر عند
استهالكها.
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وباإلضافة إلى فقدان الموائل المهمة ،مثل البحيرات
الساحلية وأشجار القرم والفوائد البيئية لها (الفوائد
التي يستمدها البشر من الطبيعة) ،قد تؤدي األنشطة
المصاحبة ألعمال التطوير الساحلي (مثل الجرف)
واألنواع األخرى من األعمال اإلنشائية إلى زيادة
الرواسب في عمود المياه .ويقلل ذلك من وصول
الضوء إلى األعشاب البحرية ،ومن المحتمل أن يؤثر
على الكائنات القاعية مثل الشعاب المرجانية .كما يمكن
أن يؤدي الجرف إلى زيادة الرواسب في عمود المياه،
مما يتسبب في ظهور الطحالب السامة والرواسب
الملوثة ،في حين تتسبب أعمال اإلنشاء أو حفر قنوات
ضيقة أو بدون مخارج لتدفق المياه في تقليل تدفق
ً
أيضا إلى الحد من جريان المياه
المياه .وهو ما يؤدي
البحرية واندفاعها ،مما يتسبب في ارتفاع تركيز الملوثات
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الضغوط
تشمل الضغوط الحالية على المياه البحرية في اإلمارة:
أنشطة التطوير واإلنشاء الساحلية والشحن التجاري
وتطوير الموانئ وزيادة تصريف مياه الصرف الصحي،
والجريان السطحي للمياه ،وتصريف المخلفات الصناعية
ومياه الصرف الصحي ،وتصريف المياه من محطات
تحلية المياه والترسب الجوي للملوثات [ .]4وقد يتفاعل
ً
أيضا مع هذه
التغير المناخي وارتفاع منسوب البحر
الضغوط األخرى لتغيير حالة جودة المياه البحرية.

وقد يتم انتقال الملوثات من على سطح الطرق
واألسطح الصلبة األخرى ،وكذلك األسمدة من الحدائق
والمزارع بواسطة مياه األمطار ومياه غسيل المركبات،
واألنشطة األخرى التي تُ ستخدم فيها المياه ،وحملها
إلى المجاري المائية أو أنابيب تصريف مياه األمطار التي
تصرف في المجاري المائية.

األعشاب البحرية .وقد تؤدي عمليات سحب المياه في
محطات التحلية إلى قتل الحيوانات البحرية من خالل
اصطدام تلك الكائنات بشبكات السحب .وباإلضافة إلى
ذلك ،قد تُ حتجز يرقات األسماك والالفقاريات البحرية
األخرى ،بما في ذلك ،المرجان والرخويات والقشريات،
في نظام تبريد المياه لمحطات التحلية مما يؤدي إلى
نفوقها بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه ،ولذلك تأثير
سلبي على أعداد الكائنات البالغة من تلك األنواع.
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العوامل المحركة
كما هو مذكور في الفصل الثاني من هذا التقرير تحت
عنوان “العوامل المحركة للتغيير البيئي” ،يعتبر معدل
ً
مرتفعا ،مما يؤدي
النمو السكاني في إمارة أبوظبي
إلى تزايد الطلب على الموارد .كما تتسبب التنمية
االقتصادية في زيادة حركة الشحن التجاري ،مما يزيد
الحاجة إلى تعميق القنوات المائية القائمة ،وإنشاء
قنوات وموانئ جديدة .وقد تؤدي التصريفات من
مشاريع اإلنشاء والمنشآت الصناعية إلى زيادة مفرطة
في المغذيات والرواسب والملوثات الكيميائية في
المياه البحرية ،مما يؤثر على الصحة البيئية .كما تؤدي
التنمية االقتصادية والنمو السكاني إلى زيادة الطلب
على الطاقة الكهربائية ومياه الشرب من محطات توليد
الكهرباء وتحلية المياه ،إلى جانب تفاقم الحاجة إلى
معالجة الكميات المتزايدة من مياه الصرف الصحي.

بسبب بطء انتشارها.
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 6.3التأثيرات

ً
برنامجا
نفذت هيئة البيئة
ً
دقيقا لمراقبة جودة المياه
البحرية من أجل حماية
البيئة البحرية

ظاهرة اإلثراء الغذائي
ال تؤثر التغيرات أو التدهور في جودة المياه البحرية في
إمارة أبوظبي على البيئة البحرية فحسب ،بل تؤثر كذلك
على اقتصاد اإلمارة .وفي الوقت الحالي ،تعتبر ظاهرة
اإلثراء الغذائي (والتي تتمثل في وجود المغذيات
بصورة زائدة عن الحد في المياه) من المخاوف األساسية
التي تهدد مياه اإلمارة ،ألنها تزيد من نمو الطحالب مما
يتسبب في مشاكل بيئية.

المياه واستنزاف األوكسجين المذاب في المياه العميقة
(نقص األوكسجين) مع موت العوالق النباتية وغرقها إلى
ً
وكثيرا ما يؤدي نقص األوكسجين في المياه إلى
القاع.
نفوق المحار والكائنات البحرية األخرى غير القادرة على
تحمل انخفاض تركيز األوكسجين.
تكاثر الطحالب الضارة
تحدث حاالت تكاثر الطحالب الضارة عندما تزيد أنواع
العوالق النباتية بسرعة وبأعداد كبيرة ،مما يضر بالكائنات
البحرية األخرى أو البشر .وعلى الرغم من أن حاالت تكاثر
الطحالب الضارة قد تنتج عن ظروف طبيعية ،إال أن اإلثراء
ً
أيضا إلى
الغذائي المفرط في المياه البحرية قد يؤدي
ظروف مواتية لتكاثر الطحالب الضارة.

وإذا كانت مستويات المغذيات في المياه متوسطة ،فقد
تستفيد األنواع المختلفة (مثل األسماك والمحار والكائنات
القاعية والبكتيريا) من التغذية المضافة إليها .غير أن
األنشطة البشرية المتزايدة تزيد من كميات المغذيات
وخاصة من المركبات
ً
في المياه الساحلية بصورة مفرطة،
المختلفة للنيتروجين والفوسفور [ .]10 ،5ونتيجة لذلك،
تتكاثر العوالق النباتية بشكل سريع حتى تصل إلى
مستوى يتجاوز الطاقة االستهالكية لمنظومة العوالق
الحيوانية والمحار واألسماك ،مما قد يؤدي إلى انتشار
الطحالب الضارة .وقد تؤدي الزيادة المفرطة في النباتات
غير المستهلكة إلى مشاكل ثانوية مثل انخفاض نقاء

ً
سموما تضر بالكائنات البحرية
تعتبر الطحالب الضارة
والبشر [ ،]11كما قد تتسبب في نفوق األسماك،
وتسمم المحار ،وقد تؤدي إلى تعطل سير العمل
المعتاد في محطات تحلية المياه المالحة من خالل سدها
ألنظمة الترشيح وفالتر مياه البحر.

الشكل  6.8حوادث نفوق األسماك في إمارة أبوظبي

الشكل  6.9حاالت تكاثر الطحالب الضارة في أبوظبي منذ عام 2002

10

30

ويتسبب تكاثر الطحالب الضارة بنفوق أعداد كبيرة من
ً
أضرارا كبيرة بعمليات
األسماك حول العالم ،مما يلحق
استزراع األحياء المائية وبالمخزون المحلي من األسماك
والمحار [ .]11وقد تم تسجيل حوادث نفوق األسماك
في مياه إمارة أبوظبي منذ عام  ،2002حيث سجلت
هيئة البيئة – أبوظبي أعلى عدد من حوادث نفوق
األسماك في عام  .2011وعلى الرغم مما سبق ،ال
تُ عزى جميع حوادث نفوق األسماك في مياه اإلمارة إلى
تكاثر الطحالب الضارة.

9
25
8

7
20
6

كما قد يعوق تكاثر الطحالب السامة االستخدامات
الترفيهية والصناعية للمياه البحرية .وقد شهدت دولة
اإلمارات العربية المتحدة حاالت شديدة وواسعة االنتشار
لتكاثر الطحالب الضارة في الخليج العربي وخليج عمان
في عامي  2008و .2009ويشهد عدد حاالت تكاثر
الطحالب الضارة في مياه إمارة أبوظبي زيادة منذ عام
 ،2002حتى وصل إلى  30حالة خالل عام ( 2015انظر
الشكل .)6.9

15

5

4
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5
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0

اآلثار الصحية
تشير نتائج برنامج المراقبة أن جودة مياه إمارة أبوظبي
لطالما كانت ممتازة من حيث مؤشر الميكروبات ،بما في
ً
ونظرا لكون جودة المياه
كافة.
ً
ذلك الشواطئ العامة
البحرية في دولة اإلمارات العربية جيدة بوجه عام من
حيث الميكروبات ،فإن اآلثار المتوقعة على صحة البشر
منخفضة.

0
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وعلى وجه التحديد ،أظهرت تحاليل جودة المياه بصورة
متكررة أن قناة المصفح الجنوبية تأثرت باإلثراء الغذائي،
وبانخفاض تركيز األوكسجين المذاب في المياه العميقة،
وتكاثر العوالق النباتية وحاالت نفوق األسماك على مدار
العام [ .]13وقد زادت تلك الحاالت خالل العقد الماضي
حد ما ،بحاالت اإلثراء
ومن المرجح أن تكون مرتبطة ،إلى ٍ
الغذائي الناتجة عن عمليات تصريف المخلفات في البيئة
البحرية.
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6.4االستجابات

في إطار برنامج المراقبة،
يتم أخذ عينات من مواقع
على طول الساحل وتحليل
اتجاهات التلوث

األهداف التي نسعى إلى تحقيقها
ً
تماشيا مع الرؤية البيئية إلمارة أبوظبي  ،2030يتمثل
الهدف األساسي لهيئة البيئة – أبوظبي في حماية
البيئة البحرية في اإلمارة ،والمحافظة على المياه
البحرية بحالة جيدة من أجل حماية حياة البشر والبيئة
البحرية ،واالقتصاد.
ً
ً
تُ نفذ هيئة البيئة  -أبوظبي برنامجا دقيقا لمراقبة جودة
المياه البحرية من أجل تطوير وتكوين فهم شامل
للوضع الراهن والتغيرات على جودة المياه البحرية.
وتُ ستخدم البيانات التي قامت الهيئة بجمعها وتحليلها
في توجيه الجهات المعنية األساسية في عملية ُصنع
ً
أيضا على تطوير وتفعيل
القرار .كما تعمل الهيئة
اللوائح التنظيمية والسياسات الرامية إلى حماية جودة
المياه البحرية من المصادر التي تؤثر على جودة المياه
البحرية .وباإلضافة إلى ذلك ،تعمل الهيئة على تطوير
وتنفيذ خطط استجابة فعالة للحد من آثار الحاالت الطارئة
المتعلقة بجودة المياه البحرية ،مثل تكاثر الطحالب
وتسرب مياه الصرف ونفوق األسماك.

وتقوم هيئة البيئة  -أبوظبي بمهام األمانة العامة للجنة
العليا لمراقبة جودة المياه التابعة لحكومة أبوظبي.
تأسست اللجنة في عام  ،2012وتضم القيادات العليا
من كافة الجهات الحكومية في أبوظبي ،والتي تتولى
مسؤولية مراقبة وتنظيم وحماية جودة المياه البحرية
في اإلمارة .وتتولى اللجنة العليا اإلعداد واإلشراف
على تصميم وتنفيذ مبادرات حماية جودة المياه البحرية
المشتركة بين الجهات المختلفة.
وبالتعاون مع برنامج تطوير النفق االستراتيجي التابع
لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ،والذي ُيتوقع
أن يحسن من قدرات معالجة مياه الصرف الصحي
وإعادة تدوير المياه المعالجة الستخدامها في الري،
تهدف هيئة البيئة  -أبوظبي إلى خفض احتماالت وقوع
تلك الحاالت الطارئة المؤثرة على جودة المياه البحرية
والحد من نطاقها.
وتتطلب المحافظة على جودة المياه البحرية الصحية
دعم جميع الجهات المعنية والجمهور بصفة عامة في
إمارة أبوظبي .ولذا ،أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي
مبادرة رئيسية لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على
جودة مياه بحرية ممتازة وحمايتها من التدهور .وقد
أعدت الهيئة العديد من مواد التوعية بجودة المياه
البحرية ،مثل التقارير والبيانات الصحفية ،وذلك
للمساهمة في توعية الجمهور بأهمية هذه المياه في
إمارة أبوظبي.
االستجابات القائمة
تتزايد أهمية جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي مع
زيادة ضغوط أعمال التطوير على البيئة البحرية .وفي
عام  ،2006بدأت هيئة البيئة – أبوظبي في تنفيذ
برنامج مستمر لمراقبة جودة المياه البحرية لضمان نقاء
المياه الساحلية في اإلمارة للبشر والنباتات والحيوانات.
ويتمثل المحور األساسي في برنامج مراقبة جودة
المياه البحرية في جمع عينات من المياه والرواسب
البحرية من عدة مواقع على طول ساحل اإلمارة .ويتم
إجراء تحليل في الموقع لقياس العوامل الفيزيائية،
يتبعه إجراء اختبارات إضافية في المختبر لتحليل
المغذيات ،والعناصر العضوية ،والميكروبات ،والمعادن
الثقيلة .ويتمثل الهدف من ذلك في اكتشاف وتحليل
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االتجاهات السابقة والحالية في مستويات الملوثات
والضغوط الناتجة عنها على البيئة البحرية.
ولضمان استمرار برنامج مراقبة جودة المياه البحرية في
تلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية إلمارة أبوظبي،
تُ جري هيئة البيئة  -أبوظبي مراجعات شاملة بصفة
دورية لشبكة العوامات المستخدمة في المراقبة
وإجراءات جمع العينات وطرق التحليل .وقد كانت آخر
ً
أيضا تحليل بيانات
مراجعة للشبكة في عام  .2015ويتم
جودة المياه وإعداد التقارير عنها لتمكين هيئة البيئة –
أبوظبي من اتخاذ قرارات مستندة إلى حقائق علمية
لحماية الموارد البحرية من اآلثار البيئية ألعمال التطوير
السريعة ،إلى جانب دعم عمليات تنفيذ اللوائح .ويشمل
ذلك ،إلزام شركات التطوير بالحد من األعمال التي قد
ً
تماما في
تؤدي إلى آثار بيئية غير معقولة أو إيقافها
بعض الحاالت.
وتقوم هيئة البيئة  -أبوظبي بإعداد تقارير ربع سنوية
ونشرها ،وتقارير سنوية حول جودة المياه البحرية ،وذلك
بغرض تعميم نتائج برنامج مراقبة جودة المياه البحرية.
وباإلضافة إلى برنامج مراقبة جودة المياه البحرية،
قامت هيئة البيئة  -أبوظبي بتطوير نظام إنذار مبكر
للتنبؤ بتكاثر الطحالب الضارة ،وذلك استجابة لخطورة
تلك المشكلة .ويعتمد النظام على عوامات آلية مزودة
بأجهزة استشعار تجمع البيانات المتعلقة بخصائص
المياه المحيطة بها في كل ساعة على مدار األسبوع.
ويتم إرسال تلك البيانات في وقتها إلى المقر
الرئيسي لهيئة البيئة  -أبوظبي لتقييمها .ويجري في
الوقت الراهن توفير عوامات آلية مشابهة لجمع البيانات
البحرية تحت إشراف هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ،ودائرة
التخطيط العمراني والبلديات ،وشركة موانئ أبوظبي،
وذلك لتوفير معلومات بشكل مستمر حول العوامل
المؤثرة في جودة المياه البحرية.
ً
مسحا
وتُ جري هيئة البيئة  -أبوظبي كل خمس سنوات
شامال لدراسة جودة المياه البحرية والرواسب في
ً
كافة أنحاء المياه اإلقليمية إلمارة أبوظبي .ويشمل
ذلك إجراء قياسات وأخذ عينات على فواصل سطحية
ً
مترا ،مع تسجيل
وعميقة ضمن شبكة بقياس  17كيلو
ً
مؤثرا في جودة المياه في
عامال
البيانات ألكثر من 30
ً

 100موقع بحري .ويتم في الوقت نفسه جمع عينات
من الرواسب من كل موقع لتحليل المعادن الثقيلة.
ويتم تحليل البيانات من هذه الدراسة الشاملة ومقارنتها
ببيانات المراقبة طويلة األجل .وتغطي أبحاث الهيئة
ً
قيما
كامل المياه الساحلية لإلمارة ،ومن ثم ،فإنها توفر
مرجعية للسنوات القادمة كما أنها تساهم في وضع
معايير جودة المياه البحرية المحيطة.
ً
ً
حدودا
مؤخرا
وقد وضعت هيئة البيئة – أبوظبي
موصى بها لجودة المياه البحرية المحيطة والرواسب،
ً
استنادا إلى البيانات المتوفرة من برنامج مراقبة جودة
ً
حدودا لثالثة أنواع من
المياه البحرية ،حيث وضعت
الملوثات ذات األولوية ،وهي :المعادن الثقيلة والمواد
العضوية والميكروبات .كما تم إجراء مراجعة شاملة
للدراسات والتقارير ذات العالقة ،وتم ُ
وأعدت قائمة
بالمعايير الدولية للمؤشرات الميكروبيولوجية في الدول
ً
أيضا تقييم أفضل الممارسات العالمية
المختلفة .وجرى
والمراجع اإلقليمية األخرى لمعايير جودة المياه البحرية.
وقد تم تصنيف الحدود لنوعين محددين من مناطق
االستخدام ،وهما :مناطق المحميات البحرية ومناطق
االستخدامات العامة ،بما في ذلك جميع المناطق
المحيطة بالمحميات البحرية .وقد تعاونت هيئة البيئة -
أبوظبي مع هيئة الصحة – أبوظبي في وضع الحدود
الميكروبيولوجية للمياه البحرية المحيطة باإلمارة.
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي كذلك الرقابة على
المنشآت الصناعية ومواقع مشاريع التطوير من خالل
إصدار التصاريح البيئية وإجراء عمليات التفتيش للتحقق
من االمتثال .ويقوم فريق التقييم في الهيئة بتقييم
المنشآت والمشاريع وتقديم التوصيات بشأن إجراءات
الحد من اآلثار البيئية ،ثم توافق الهيئة على المشاريع
بناء على اآلثار البيئية لها .وبمجرد وصول
أو يتم رفضها ً
المشروع إلى مرحلتي اإلنشاء والتشغيل ،تراجع هيئة
البيئة  -أبوظبي تقارير المتابعة ربع السنوية للمنشآت
والمشاريع ذات الصلة المسموح بها ،حيث يحرص
المفتشون الميدانيون على التزام المنشآت والمشاريع
بالشروط المسموح بها.
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جودة المياه البحرية

الفصل السابع

 6.5التطلعات المستقبلية

الـتـنــوع البيـولـوجـــــي
تعتبر حالة المياه البحرية في إمارة أبوظبي جيدة للغاية
بوجه عام وفق ما تظهره الخصائص الفيزيائية والكيميائية
والبيولوجية للمياه .غير أن االتجاهات المتزايدة في تركيز
المغذيات (النترات والفوسفات والكلوروفيل-أ) تشير
ً
ً
مستمرا على
تهديدا
إلى أن ظاهرة اإلثراء الغذائي تمثل
جودة المياه في اإلمارة ،كما هو الحال في العديد من
الدول األخرى حول العالم.
ولقد اتخذت هيئة البيئة – أبوظبي خطوات هامة للحد
من الزيادة المستمرة في المغذيات .وسيساعد تطبيق
اللوائح التنظيمية والحدود الموضوعة بدرجة كبيرة في
الحد من هذه المشكلة في السنوات القادمة .كما
سيساهم تطبيق حدود جودة المياه البحرية المحيطة
في تحسين وحماية المياه البحرية في اإلمارة .وتعتبر
المعرفة المكتسبة من البرنامج الشامل والعالمي
المستوى ،الذي تنفذه الهيئة لمراقبة جودة المياه البحرية
في غاية األهمية ،لتصميم وتطوير استراتيجيات الحد
من ظاهرة اإلثراء الغذائي.
االستجابات المستقبلية
على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة إلدارة وحماية
جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي ،تخطط هيئة
البيئة  -أبوظبي بصفة مستمرة لتطوير مبادرات جديدة
لحماية البيئة البحرية .ويعتبر بناء القدرات الداخلية في

ً
ً
أساسيا من أجل
أمرا
مجال مراقبة جودة المياه البحرية
بناء فريق قوي ومتنوع ،متخصص في مجال جودة المياه
البحرية ،وحركة المياه ،والبيولوجيا البحرية والحفاظ عليه.

المؤلف الرئيسي  -د .شيخة سالم عبيد الظاهري
مدير تنفيذي
قطاع التنوع البيولوجي البري و البحري
هيئة البيئة – أبوظبي

كما يعد تطوير وتنقيح خطط االستجابة للطوارئ البحرية
ً
ً
ً
أيضا على تطوير وتطبيق
جوهريا .ويجري العمل
أمرا
اللوائح التنظيمية لحدود جودة المياه البحرية المحيطة،
والمعايير المعدلة للصرف الصناعي .وعلى صعيد
آخر ،يجري العمل على تطوير قاعدة إلكترونية موحدة
لمشاركة البيانات بشأن جودة المياه البحرية بالتعاون مع
وزارة التغير المناخي والبيئة ،ومن شأن تلك القاعدة أن
تتيح مشاركة المعلومات والمعرفة بفعالية بين الشركاء
المختلفين.
ً
وختاما ،من شأن توعية الجمهور بحالة جودة المياه البحرية
والمشاكل ذات الصلة بها وزيادة الوعي بتلك القضايا
أن يدعم جهود جميع مبادرات حكومة أبوظبي الرامية
إلى حماية وضمان جودة المياه البحرية .ويتحقق ذلك من
خالل حمالت التوعية التي تستهدف المجتمع على كافة
المستويات .وتتعاون هيئة البيئة  -أبوظبي مع وزارة
التربية والتعليم من أجل توعية شباب اإلمارة من خالل
نشر الرسائل األساسية حول أهمية حماية التراث الغني
للمياه البحرية في إمارة أبوظبي.

كان بناء القدرات الداخلية
من األهداف األساسية
ً
سعيا لتشكيل
لهيئة البيئة،
فريق متخصص من الخبراء
في المياه البحرية
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المحاور األساسية
العوامل
المحركة

الضغوط

الحالة
التأثيرات
االستجابات

يشكل النمو السكاني واالقتصادي أحد أهم العوامل الدافعة للتنمية
العمرانية والصناعية التي قد تتسبب في فقدان وتدهور التنوع البيولوجي.

ال تختلف الضغوط على التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي عنها في بقية
العالم .فالضغوط الناجمة عن سرعة التطور العمراني والصناعي ،والتي تؤدي
إلى فقدان وتدهور الموائل ،تتفاقم بسبب تأثير التغير المناخي في اإلمارة،
والذي يؤثر بدرجة كبيرة على التنوع البيولوجي .كما أدى اإلفراط في استغالل
مصايد األسماك في اإلمارة إلى انخفاض المخزون السمكي لبعض األنواع
الرئيسية.

يتميز التنوع البيولوجي في اإلمارة بالغنى كما يعتبر ذا أهمية خاصة على
المستوى اإلقليمي والعالمي على الرغم من الظروف البيئية القاسية .تضم
إمارة أبوظبي أكثر من  3800نوع معروف ،كما يتم اكتشاف أنواع جديدة.
وهناك استقرار في أعداد بعض األنواع الرئيسية ،إال أن أعداد الكثير من
األنواع قد انخفض ،ليصل إلى أقل من  % 2من إجمالي األنواع المعروفة
الموجودة في اإلمارة “معرضة لالنقراض”

بالنسبة للتأثيرات ،فباإلضافة إلى التأثير العام على التنوع البيولوجي بسبب
فقدان الموائل الطبيعية ،هناك مخاطر تهدد مستقبل بعض األنواع في
اإلمارة ،ومن بينها الطهر العربي ،والصقر األسخم ،وبعض أنواع األسماك
ً
تجاريا.
المستغلة

تتمثل االستجابات بوجود شبكة متكاملة من المحميات الطبيعية تغطي حوالي
 % 29من المناطق البرية والبحرية في اإلمارة .وتساهم برامج المراقبة وإعادة
التوطين في تغيير حالة األنواع األكثر عرضة لالنقراض .ومن المرجح أن يؤدي
وضع السياسات واألدوات الخاصة بها وتطوير األطر التنظيمية األخرى (مثل
األدلة اإلرشادية) إلى مزيد من التغيرات اإليجابية للمحافظة على التنوع
البيولوجي في اإلمارة على المدى البعيد.

التنوع البيولوجي

 7مقدمة
المؤشرات األساسية
للوضع الراهن

تم الحفاظ على % 80

من المساحة األساسية للموائل البرية والبحرية في إمارة أبوظبي في عام 2015

الثراء في التنوع البيولوجي
ً
نسبيا ،تتميز
على الرغم من صغر مساحتها الجغرافية
إمارة أبوظبي بثراء التنوع البيولوجي فيها .وإذا ما
ً
ً
كبيرا من مساحة اإلمارة
جزءا
وضعنا في االعتبار أن
عبارة عن صحراء قليلة التنوع البيولوجي [ ،]1إال أنها
ً
أنواعا مهمة من الالفقاريات والنباتات والحيوانات
تضم
سواء في البيئة البرية أو البحرية.
والزواحف والطيور،
ً
ً
نوعا من النباتات والالفقاريات
وقد تم توثيق 3787
والفقاريات العليا واألسماك في اإلمارة حتى اآلن
(الشكل .)7.1
التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي
رغم أن األنواع المصنفة في إمارة أبوظبي على أنها
“مهددة باالنقراض” في القائمة الحمراء الصادرة
عن االتحاد الدولي لصون الطبيعة تقل عن  % 2من
إجمالي األنواع المسجلة في اإلمارة ،هناك نسبة
أكبر “معرضة للخطر” ،وتعود المخاطر التي تهدد أنواع
الكائنات الموجودة في اإلمارة إلى عدة عوامل ،أهمها
فقدان الموئل الطبيعي بسبب التنمية المتسارعة على
طول الخط الساحلي.
ويأتي الحفاظ على التنوع البيولوجي ضمن البنود
الرئيسية لألجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة:
حيث يخدم المنظومة البيئية ،ويوفر أسباب العيش
للمجتمع المحلي ،وله العديد من الفوائد االجتماعية
واالقتصادية من خالل السياحة البيئية .كذلك ،ترتبط
القيم الجمالية واألصيلة للتنوع البيولوجي في اإلمارة،
مع األنشطة التقليدية مثل الصيد بالصقور وصيد
ً
ً
وثيقا بالثقافة المحلية لإلمارة والدولة،
ارتباطا
اللؤلؤ،
ً
إيجابا على جهود المحافظة على بعض األنواع
مما يؤثر
والموائل.
اإلطار العالمي للسياسات المتعلقة بالمحافظة على
التنوع البيولوجي
تعتبر اتفاقية التنوع البيولوجي ( )CBDمن أهم األطر
متعددة األطراف للمحافظة على التنوع البيولوجي.
وامتثاال لاللتزامات المنصوص عليها في االتفاقية.
ً
ً
وسعيا لضمان تنفيذها ،تم وضع االستراتيجية والخطة
ً
مؤخرا كآلية لتنفيذ
الوطنية للتنوع البيولوجي ()NBSAP
االتفاقية العالمية من خالل اإلجراءات المحلية .وقد

الشكل  7.1األنواع المعروفة من الكائنات
البحرية والبرية في إمارة أبوظبي
15

13

412

443

الطيور

األسماك

427

456
17

7

30

50

أسماك الراي
والقرش والورنك

البرمائيات
والزواحف
6

57

4

47

2,309

45

الالفقاريات (البرية)

الثدييات

2,313

51

8

إجمالي عدد األنواع
األنواع غير المهددة باالنقراض
األنواع المهددة باالنقراض

428

النباتات الوعائية

436

ملحوظة :األنواع المهددة باالنقراض
تشمل األنواع المهددة بشدة باالنقراض
واألنواع المهددة باالنقراض واألنواع
المعرضة للخطر .وبالنسبة للنباتات ،فإن
حالة التهديد بخطر االنقراض تستند إلى
تقييم محلي وليس عالمياً .

إجمالي عدد األنواع
70
المهددة باالنقراض
إجمالي عدد األنواع
3,787
المعروفة
المصدر :هيئة البيئة  -أبوظبي ،]2[ 2012 ،هيئة البيئة  -أبوظبي]3[ 2016 ،
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التنوع البيولوجي

7.1الحالة

وقعت اإلمارات العربية
المتحدة على مذكرة تفاهم
بشأن المحافظة على
السالحف البحرية وموائلها
وإدارتها

تتمتع اإلمارة بتنوع فريد في الموائل الطبيعية ضمن
ً
نسبيا وذات ظروف طبيعية قاسية .وقد
بيئة صغيرة
ً
ً
موئال ً
حيويا في اإلمارة ،إلى
وبحريا
بريا
حددنا اثني عشر
ً
جانب العديد من الموائل الفرعية.
ً
عددا
تضم الموائل الساحلية المتنوعة في إمارة أبوظبي
ً
كبيرا من األنواع المستوطنة والمهاجرة .كما تضم الكثير
ً
ً
كبيرا من طيور الخرشنة والنورس
عددا
من جزر اإلمارة
المتكاثرة ،يتميز بعضها بأهمية وطنية وإقليمية [ .]5كما
مروح البحرية للمحيط الحيوي ،والتي
تضم اإلمارة محمية ّ
تعتبر أول محمية طبيعية من نوعها ،يتم ضمها إلى
شبكة اإلنسان والمحيط الحيوي التابعة لليونسكو.

وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة على اتفاقيات
ومذكرات تفاهم أخرى متعددة األطراف ،مثل اتفاقية
التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة
باالنقراض (سايتس) ،واتفاقية رامسار وبروتوكول
قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ،وبروتوكول ناغويا،
واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
( ،)UNFCCCوبروتوكول كيوتو ،والمنظمة اإلقليمية
لحماية البيئة البحرية ( )ROPMEواتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة التصحر (.)UNCCD
ً
أيضا على
وقد وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة
مذكرة التفاهم المتعلقة بحفظ وإدارة السالحف البحرية
وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا ()IOSEA
وتعمل على وضع خطة العمل الوطنية لتعزيز حماية
ً
مؤخرا على اتفاقية المحافظة
األنواع ،كما وقعت الدولة
على األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية (.)CMS
وبصفتها من الموقعين على مذكرات التفاهم بشأن
المحافظة على أبقار البحر والسالحف البحرية والطيور
المهاجرة في أفريقيا وأوراسيا ،تدعم اإلمارات العربية
المتحدة تلك االتفاقيات من خالل تمويل واستضافة
سكرتارية اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من
الحيوانات البرية في أبوظبي.

اإلطار المحلي للسياسات المتعلقة بالمحافظة
على التنوع البيولوجي

تمثل خطة أبوظبي إطار السياسات الرئيسية التي تحدد
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برنامج المحافظة على التنوع البيولوجي في اإلمارة .كما
تمثل استراتيجية التنوع البيولوجي إلمارة أبوظبي
ً
عددا من
 2020 - 2016إطار السياسات التي تحدد
المبادرات لتنفيذ األولويات االستراتيجية الخمسية ذات
الصلة بالتنوع البيولوجي في اإلمارة.
وتتفق أهداف االستراتيجية مع الخطة الوطنية للتنوع
البيولوجي ( ،2021 - 2014 (NBSAPوالتي وضعتها وزارة
التغير المناخي والبيئة .كذلك ،تقدم االتفاقيات الدولية
واالتفاقيات األخرى متعددة األطراف التي صادقت
عليها دولة اإلمارات العربية المتحدة ُمدخالت وتوجيهات
إضافية بشأن المحافظة على التنوع البيولوجي .وتعمل
هيئة البيئة – أبوظبي عن كثب مع وزارة التغير المناخي
والبيئة للوفاء بااللتزامات المتعلقة بالسياسات والشؤون
التنظيمية والتنفيذية في تلك االتفاقيات والمعاهدات
على المستويين المحلي واالتحادي .كما عملت الهيئة
على تعزيز اإلطار التنظيمي للتنوع البيولوجي من خالل
وضع المبادئ التوجيهية ،واستحداث متطلبات جديدة لمنح
التصاريح من أجل تحسين إدارة الضغوط الحالية وحماية
التنوع البيولوجي .ويشمل ذلك إصدار قانون الصيد،
وإصدار تصاريح إلجراء األنشطة البحثية ،وجمع عينات من
الحياة البرية ،ومشاريع زراعة أشجار القرم .ومن المقرر
وضع السياسات والمبادئ التوجيهية لحماية الموائل
الطبيعية ،والمحميات الطبيعية ،ومصايد األسماك،
وإدارة المنطقة الساحلية المتكاملة ،والمحافظة على
الحياة البرية والرعي خالل السنوات القليلة القادمة.

هناك عدة ضغوط تواجه
توفر مواقع التعشيش
ألنواع الطيور ،مثل الوروار
األخضر

وتضم اإلمارة كذلك أحد مواقع رامسار في محمية الوثبة
لألراضي الرطبة ومحمية بوالسياييف ،إلى جانب 14
منطقة مهمة للطيور [ ]6ومحمية واحدة للسالحف البحرية
في إطار مذكرة التفاهم المتعلقة بحفظ وإدارة السالحف
البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا،
ً
ً
مهما لتكاثر سالحف منقار
موطنا
وتعتبر بعض جزر اإلمارة
الصقر المعرضة لالنقراض .ويأتي تسجيل المياه الجنوبية
الغربية في إمارة أبوظبي كمناطق بحرية هامة للبيئة
ً
مؤشرا على أهمية إمارة أبوظبي،
وللتنوع البيولوجي
ً
ً
وعالميا .وتدعم البيئات البرية والبحرية في اإلمارة
محليا
ً
ً
ً
وموثقا من النباتات والالفقاريات
معروفا
نوعا
3331
ً
نوعا من األسماك
والزواحف والطيور والثدييات و456
(الشكل  .)7.1وال يزال مستوى توصيف الالفقارية

الجدول  7.1الموائل الحيوية في إمارة أبوظبي
الموائل الحيوية

إجمالي النسبة من المحميات
المساحة المقترحة أو المعلن
(بالكيلو عنها أو القائمة
متر مربع) (بالنسبة المئوية)

وديان وسهول فيضية

		
137.52

40.35

مسطحات وكثبان رملية
مع غطاء نباتي من األشجار

		
184.54

1.24

		
811.53
مسطحات مترسبة أو رمال متداخلة
مع غطاء نباتي من الشجيرات

37.52

جبال (جبل حفيت)

		
24.80

99.82

المسطحات الشمالية الغرينية
أو المتداخلة مع الكثبان

		
26.97

0.67

		
324.12
مسطحات وكثبان رملية مع غطاء
نباتي من شجيرات مميزة
أو شجيرات صغيرة

78.18

الهضاب

		
69.80

28.19

مسطحات المد والجزر

		
354.00

32.80

الشعاب المرجانية

		
310.66

65.40

األعشاب البحرية

		
1,024.27

40.80

أشجار القرم

		
155.20

8.90

السبخات

		
47.86

19.45
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ً
ً
مؤخرا
ضعيفا ،إال أن هيئة البيئة  -أبوظبي اكتشفت
أربعة أنواع جديدة أضيفت إلى القائمة العلمية لألنواع
[.]8 ،7
ً
موطنا لثاني أكبر
وتعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة
تجمع ألبقار البحر في العالم ،حيث يوجد بها ما يقرب من
ً
مستقرا على مر السنين،
 3000بقرة .ولقد ظل العدد
بفضل تعزيز جهود إدارة هذه الكائنات بعد تأسيس
مروح البحرية للمحيط الحيوي ،وتطوير عمليات
محمية ّ
المراقبة والرصد (الشكل .)7.2
ولقد شهدت أعداد السالحف البحرية المتجولة بوجه عام،
ً
وتحديدا سالحف منقار الصقر ()Eretmochelys imbricata
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ً
ً
نسبيا
استقرارا
والسالحف الخضراء ()Chelonia mydas
خالل العقد الماضي ،بحسب البيانات المسجلة في
عمليات المسح الجوي .كما ظلت أعداد سالحف منقار
الصقر المعششة مستقرة.
تتميز الشعاب المرجانية في مياه إمارة أبوظبي بقدرتها
على تحمل أعلى درجات الحرارة في العالم [ .]9وتضم
هذه الشعاب مجموعة فريدة من الطحالب التكافلية،
التي تساعدها على تحمل ارتفاع درجات الحرارة [.]10
وتُ ستخدم دراسات الشعاب المرجانية واألسماك في
ً
حاليا لالسترشاد على المستوى العالمي في
اإلمارة
معرفة كيفية استجابة الكائنات الحية لدرجات الحرارة
المرتفعة ،واآلثار المحتملة للتغير المناخي [.]12 ،11
وقد أظهرت المراقبة طويلة األجل للطيور المتكاثرة
ً
استقرارا في أعداد بعض أنواع طيور الخرشنة في
اإلمارة .وشهدت أعداد الخرشنة المتوجة الصغيرة
( )Sterna bengalensisزيادة ثابتة على مر السنين بسبب
تحسن الحماية في بعض الجزر الخاصة (الشكل .)7.3
وبالنسبة ألنواع النباتات ،يعتبر نبات القطف من النباتات
المهددة باالنقراض ،في حين تم إدراج النخيل القزم
ضمن النباتات المعرضة لالنقراض من جانب االتحاد
الدولي لصون الطبيعة ،ولم يتم تسجيله حتى اآلن إال
في جبل حفيت فقط .وتشمل األنواع األخرى المهمة
أشجار الغضا والقرم والطغة والخنصور.
األنواع والموائل المهددة باالنقراض
تمثل األنواع المعرضة لالنقراض نسبة  % 2من األنواع
المعروفة (باستثناء الالفقاريات) وفق القائمة الحمراء
الصادرة عن االتحاد الدولي لصون الطبيعة (انظر الشكل
 ،7.1وتتوفر القائمة التفصيلية عبر الموقع اإللكتروني
( .)https://www.scad.aeولكن على المستوى المحلي،
ً
ً
حقيقيا لتعرض الموائل
انعكاسا
ال تمثل هذه النسبة
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األنواع الدخيلة والضارة
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واألنواع للخطر .ولألسف ،ال توجد قائمة حمراء محلية،
بخالف قائمة النباتات ،مما يحد من قدرتنا على فهم
ً
محليا .وعلى الرغم
ومراقبة األنواع المهددة باالنقراض
من أن اتجاهات التكاثر للعديد من األنواع ال تزال
مستقرة ،إال أن بعضها انخفض من حيث نطاق االنتشار
والعدد .فقد انخفضت أعداد الغاق السقطري
( ،)Phalacrocorax nigrogulatisعلى مر السنين ،وهو
من األنواع المهددة باالنقراض على مستوى العالم،
وانخفض عدد مستعمرات التكاثر بدرجة كبيرة بما يقرب
من  % 50خالل العقد الماضي .كذلك ،انخفض مخزون
ً
تجاريا مثل
الثروة السمكية من أنواع األسماك المستغلة
الهامور ( )Epinephelus coioidesوالشعري (Lethrinus
 )nebulosusوالكنعد ()Scomberomorus commerson
خالل العقود الماضية بسبب اإلفراط في صيدها
(الفصل التاسع – المصايد السمكية).
وكان المها العربي يتجول بحرية في الماضي ،ولكن تم
إعتباره من األنواع المنقرضة في البرية بالمنطقة ،إلى
أن تم إكثاره مرة أخرى في شرقي إمارة أبوظبي من
خالل برنامج إلعادة التوطين .ومن المحتمل أن تكون
أعداد مجموعة من الثدييات األخرى الضخمة قد انخفضت
ً
أيضا ،ومن بينها الطهر العربي (،)Hemitragus jayakari
والذي يعيش اآلن بأعداد قليلة للغاية في جبل حفيت.
وتعتبر العديد من البيئات البرية معرضة للخطر بدرجات
متفاوتة [ ،]13وهناك عدد من أنواع الموائل المختلفة
التي تعتبر معرضة للخطر بدرجة عالية بسبب التغيرات
الكبيرة عن طبيعتها األصلية .وتتعرض الوديان والسهول
الفيضية حول اإلمارة للخطر بدرجة كبيرة ،حيث لم يبق
سوى  % 19فقط من المساحة األصلية لها بحالة جيدة.
وتشمل المناطق المعرضة للخطر كل من ،السهول
الساحلية ،والمسطحات والكثبان الرملية ،والسهول
الرملية المتداخلة مع غطاء نباتي من الشجيرات
والسبخات الساحلية وجبل حفيت .وفي البيئة البحرية،

استقرت أعداد أبقار البحر
بسبب تحسن ممارسات
المراقبة والمحافظة عليها

ً
تهديدا من عدة عوامل
تواجه الكائنات الحية في اإلمارة
طبيعية وعوامل من صنع اإلنسان .وعلى الرغم من أن
فقدان الموئل الطبيعي ُيعد أبرز تهديد ،تمثل األنواع
ً
ً
كبيرا على عدد من الكائنات
تهديدا
الدخيلة هي األخرى
الحية المحلية ،ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى قدرتها على
التكيف السريع وأن تحل محل األنواع األصلية .ويوجد أكثر
ً
ً
ً
وموثقا من األنواع الدخيلة في
معروفا
نوعا
من 147
البيئتين البرية والبحرية [ .]14وعلى الرغم من عدم توثيق
األنواع الدخيلة في البيئة البحرية في إمارة أبوظبي حتى
ً
كبيرا في
اآلن ،إال أنه من المحتمل أن يكون عددها
البيئتين البرية والبحرية ،ويرجع تواجدها بدرجة كبيرة إلى
تصريف مياه التوازن (الصابورة) من السفن ،مما أدى
إلى وجود عدد كبير من األنواع الدخيلة التي تضر باألنواع
األصلية وتؤثر على سالمة وصحة البيئات الطبيعية
وحالتها العامة [.]1

ً
مؤخرا دراسة لجرد
أنجزت وزارة التغير المناخي والبيئة
كافة األنواع الدخيلة المعروفة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة وترتيبها حسب األولوية وتصنيفها حيث تعتبر
خطوة أولى هامة من أجل وضع البرامج والسياسات
ُ
واألطر التنظيمية الالزمة للتحكم بها .وقد تم تسجيل
ً
نوعا غير محلي من النباتات في دولة اإلمارات
وجود 39
العربية المتحدة ،منها خمسة أنواع دخيلة .ولقد
استوطنت األنواع الدخيلة شديدة التكاثر من النباتات،
مثل نبات الغاف البحري ( ،)Prosopis julifloraالعديد من
المناطق في إمارة أبوظبي وقد يكون لهذه األنواع
الدخيلة تأثير سلبي على البيئة [ .]15أما بالنسبة إلى
الطيور ،فقد تم تسجيل ثمانية أنواع باعتبارها دخيلة من
ً
نوعا غير محلي في دولة اإلمارات
بين أكثر من 125
العربية المتحدة .وقد استوطنت أنواع مثل المينا الهندي
( )Acridotheres tristisوغراب المنزل الهندي (Corvus
 )splendensومن المحتمل أن تضر ببعض األنواع
المحلية نتيجة للتنافس على الموارد [.]16

المحميات الطبيعية

تضم اإلمارة شبكة تتكون من  19محمية طبيعية (ست
محميات بحرية و 13محمية برية) تُ سهم في تحقيق
أهداف  2020الخاصة بالمحميات الطبيعية البرية
ً
عددا من أفضل وأهم
والبحرية .وتدعم تلك المحميات
الموائل البرية والبحرية ،كما تساعد على تكاثر األنواع
الهامة .ورغم انتشارها على مساحة تبلغ  17000كيلو متر
مربع من البر والبحر ،إال أن شبكة المحميات الطبيعية
الحالية ال تزال في حاجة إلى مزيد من التوسع لتتمكن
من استيعاب النطاق الكامل من الموائل األساسية في
إمارة أبوظبي على نحو مناسب .كذلك ،هناك 540
منطقة مزروعة باألشجار تغطي مساحة إجمالية قدرها
 242000هكتار .ومن المقرر إيقاف العمل في 104
مناطق منها بنهاية عام  .2016تغطي تلك الغابات % 3.5
من إجمالي المساحة البرية لإلمارة ،كما تضم أكثر من 20
ً
ً
ً
مالئما ألكثر من 55000
آمنا
مالذا
مليون شجرة ،وتوفر
كائن حي من الغزالن والحيوانات األخرى من ذوات
ً
ً
مختلفا .وعلى الرغم من معرفة
نوعا
الحوافر من 14
الجميع بتأثير الغابات على الموارد الطبيعية ،وخاصة
ً
أعدادا كبيرة من أنواع الطيور
المياه ،غير أنها تجذب
المهاجرة للراحة والغذاء خالل رحلتها في فصلي الخريف
والربيع ومرورها عبر دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 7.2العوامل المحركة والضغوط
زيادة النمو السكاني وتأثيرها على التنوع
البيولوجي

ً
ً
سريعا خالل العقود
نموا
شهد عدد سكان إمارة أبوظبي
القليلة الماضية (انظر الفصل الثاني – العوامل المحركة
والضغوط) .وقد نتج عن هذا النمو السكاني السريع،
المصحوب بزيادة في األنشطة العمرانية والصناعية،
ضغوط كبيرة على التنوع البيولوجي في اإلمارة.

يمثل النمو السكاني
واالقتصادي في إمارة
ً
تهديدا على
أبوظبي
التنوع الحيوي والموارد
الطبيعية

ويعد فقدان الموائل الطبيعية وتعديلها وتجزئتها من
ُ
خاصة في المناطق الساحلية
ً
المخاوف األساسية،
[ ،]17حيث تؤثر أنشطة التنمية على طول الساحل
من أجل األغراض السكنية والصناعية والتجارية تأثيراً

ً
مباشرا على توفر شواطئ آمنة لتعشيش السالحف
والموائل المناسبة للطيور المتكاثرة والعديد من
األنواع األخرى .باإلضافة إلى ذلك ،توسعت أعمال
التطوير في المناطق الداخلية ،لتصل إلى المناطق
الصحراوية النائية ،مما تسبب في تقسيم الموائل
ويعد
وعزل األنواع ،والذي يؤثر بدوره على وجودهاُ .
التلوث من الضغوط الرئيسية األخرى ،حيث يؤثر على
التنوع البيولوجي بصورة مباشرة وغير مباشرة .وهناك
عدة مصادر لتلوث البيئة البرية ،مثل المواد الكيميائية
السامة الناتجة عن العمليات الصناعية والنفايات في
المطامر ،إلى جانب إلقاء القمامة واألنشطة الترفيهية
غير المسؤولة .أما بالنسبة للبيئة البحرية ،فقد ترتفع
درجة الملوثات فيها عن الحد المسموح به بسبب التلوث
الناتج عن المصانع ومحطات تحلية المياه وأنشطة
النقل البحري [ .]17كما تؤثر ملوثات الهواء المنبعثة عن
وسائل النقل والقطاع الصناعي على البيئة واألنواع.
وعلى الرغم من أن مصدر تلوث الهواء قد يكون على
بعد كيلومترات عديدة ،إال أنه يصعب التحكم في
انتشاره.
أدى النمو االقتصادي السريع واإلتجار غير القانوني
في الحيوانات إلى إدخال العديد من األنواع الدخيلة
إلى اإلمارة .وتتنافس تلك األنواع الدخيلة مع األنواع
األصلية في اإلمارة على الموارد الطبيعية ،كما أنها
ً
سلبا على تكاثر األنواع ،مما قد يؤثر بدوره على
تؤثر
البيئة الطبيعية.
وتؤثر مظاهر التغير المناخي ،مثل ارتفاع درجات الحرارة
ومنسوب مياه البحر ،والظروف المناخية القاسية ،وتغير
أنماط هطول األمطار والجفاف على البيئات وقدرة
األنواع على التكيف ،مما يزيد بدوره من فقدان التنوع
البيولوجي .وقد أدى االضطراب المتزايد في درجات
حرارة مياه البحر إلى آثار مدمرة على الشعاب المرجانية
في إمارة أبوظبي [.]20 ،19 ،18
كما أدى النمو الكبير في أعداد السكان ومعدل
االستهالك واألنشطة االقتصادية في اإلمارة إلى
اإلفراط في استغالل الموارد .ومن المتوقع أن يهدد
ذلك التنوع البيولوجي والبيئات المختلفة ويؤثر على
التوازن البيئي .فقد أدى اإلفراط في صيد األسماك
في اإلمارة إلى انخفاض مستويات المخزون السمكي
من بعض األنواع التجارية األساسية [ .]21كما ُيعد
اإلتجار غير القانوني في الحيوانات الدخيلة من المخاطر
الكبرى على األنواع المهددة باالنقراض.
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7.3التأثيرات
التأثير على التنوع البيولوجي

ً
موطنا
يعتبر جبل حفيت
لعدد من األنواع المحلية
األساسية ،بما في ذلك
الطهر العربي وخفاش
الفاكهة المصري

أدى النمو السكاني السريع والتطوير الصناعي
والعمراني المصاحب له إلى فقدان الكثير من الموائل
الطبيعية وانخفاض أعداد الكائنات الحية [ .]17وعلى
الرغم من عدم توفر البيانات طويلة األجل من معظم
وخاصة بشأن األنواع
ً
أجزاء البيئة البرية في اإلمارة،
المتنقلة بحرية مثل قط الرمال ()Felis margarita
وغزال الريم ( )Gazella subguttursosaوالغزال الجبلي
( ،)Gazella gazellaإال أنه من المرجح أن تكون أعداد الكثير
من تلك األنواع قد انخفضت خالل السنوات األخيرة.
بل إن جبل حفيت ،الذي يمثل الموئل الجبلي الوحيد
في اإلمارة ،غير محمي حتى اآلن ،رغم أنه يضم العدد
الوحيد الباقي من الطهر العربي والنسر المصري
( .)Neophron percnopterusوتزيد أنشطة التطوير
السابقة والحالية على الجبل وحوله من التهديد الذي
يتعرض له هذان النوعان المهددان باالنقراض ،إلى
ً
أيضا
جانب أنواع أخرى تعيش في الجبل .وتضم المنطقة
ً
واحدا من المواطن القليلة المعروفة لخفاش الفاكهة
المصري ( ،)Rousettus aegyptiacusوالذي قد أوشك
على االختفاء بسبب أعمال التطوير لوال التدخل واتخاذ
اإلجراءات الوقائية لحمايته.
انخفضت كذلك أعداد بعض األنواع الرئيسية من
المخزون السمكي نتيجة لإلفراط في استغالله [.]21
ففي عام  ،2015كان حجم المخزون لألسماك الناضجة
(القادرة على التكاثر) لألنواع الرئيسية الثالثة من
األسماك – الهامور والشعري والفرش – قد انخفض
بأكثر من ( % 90انظر الفصل التاسع – المصايد السمكية
لمزيد من التفاصيل).
ويعد انتشار ووجود عدد كبير من األنواع الدخيلة من
ُ
المؤشرات على تغير وتدهور البيئة الطبيعية في
اإلمارة ،كما أنه يعكس ضعف أو غياب السياسات
واألطر التنظيمية الالزمة للمحافظة عليها .وقد تتسبب
خاصة على الجزر التي
ً
هذه األنواع في أضرار بالغة،
تتكاثر عليها العديد من األنواع الهامة من طيور البحر.
وقد حدث هذا في عام  ،2004عندما تسبب اجتياح
الجرذ البني ( )Rattus norwegicusجزيرة أبو األبيض
في القضاء على أكثر من  % 50من بيض طيور زقزاق
السرطان ،وهو نوع ال ُيعرف له غير موطنين للتكاثر في
دولة اإلمارات العربية المتحدة [ .]2 ،22وكذلك ،انتشر
غراب المنزل الهندي بصورة سريعة على طول الساحل
ومن المحتمل أن ينتقل أكثر ناحية الغرب مع زيادة

أنشطة التطوير العمراني والصناعي .وهناك مستعمرة
كبيرة على جزيرة دلما ،وانتشار إضافي في بعض الجزر
البعيدة قد يضر بطيور البحر التي تتكاثر عليها.
وال تقتصر أضرار األنواع الدخيلة واألنواع الغريبة األخرى
التي يتم إدخالها إلى البيئة اإلماراتية على مخاطر نشر
األمراض بين األنواع البرية ،بل قد تؤثر كذلك على
صحة البشر .وقد تم تسجيل ظهور كتلة من الطحالب
الخضراء في المياه الساحلية ،وقد تأخذ تلك الطحالب
مكان النباتات األصلية وتحرم الحياة البحرية من الغذاء
والموئل.

تأثير التغير المناخي على التنوع البيولوجي

قد تتعرض مناطق التغذية والتعشيش المهمة للطيور،
وكذلك الشواطئ التي تعشش عليها السالحف،
للفقدان بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر .وتتعرض
الشعاب المرجانية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
لدرجات حرارة وملوحة عالية بسبب مياه الخليج الضحلة.
وقد تم تسجيل وصول درجات حرارة المياه إلى ما بين
 35إلى  37درجة مئوية خمس مرات على األقل في
وخاصة في عامي  1996و ،1998مما
ً
أواخر التسعينيات،
تسبب في ابيضاض وموت الشعاب المرجانية بدرجة
كبيرة [ .]23وقد تؤدي أنشطة التنمية الساحلية المترافقة
مع آثار التغير المناخي إلى التسبب في فقدان الموئل
بصورة مباشرة ،أو في آثار ثانوية بسبب فقدان اإلضاءة
والترسبات [ .]24وتشمل اآلثار األخرى التي يمكن التنبؤ
بها والناتجة عن التغير المناخي التغيرات في نطاق
وأنماط توزيع الكائنات الحية ،وربما انخفاض تنوعها.
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7.4االستجابات

تستخدم أنواع مثل الغزال
الجبلي غابات اإلمارة
كملجأ لها

وتعتبر البيئة البحرية والمصايد السمكية على وجه
الخصوص مهددة بسبب اإلفراط في الصيد ،وكذلك
بسبب التلوث وأسباب أخرى تعود إلى األنشطة البشرية
[ .]25ويؤثر التلوث والجرف على جودة المياه البحرية
[ ،]17مما يؤدي إلى تكاثر الطحالب ونفوق األسماك.
ً
عددا
وتضم البيئة الساحلية والبحرية في إمارة أبوظبي
من الموائل المتنوعة والمترابطة في ما بينها ،بما
في ذلك ،األراضي الساحلية الرطبة التي تنتشر فيها
أشجار القرم والبحيرات والشعاب المرجانية واألعشاب
البحرية .وقد أدت التغييرات في المنطقة الساحلية إلى
آثار هائلة على الموائل والموارد الساحلية ،مما أدى
إلى تدهور الموائل وتشتتها وفقدانها .وتشمل تلك
التغييرات :استصالح األراضي وتسويتها وأعمال الجرف
وحفر القنوات واإلنشاءات الساحلية ،مثل إنشاء الحواجز
واألسوار البحرية وهياكل تثبيت الشاطئ (كواسر األمواج
واألسوار) ،باإلضافة إلى أنشطة التطوير العمراني.
وتنتشر أعمال الردم الساحلي على وجه التحديد في
ً
اصطناعيا .ويحد
اإلمارة ،فقد أصبح جزء كبير من الشواطئ
تدهور الموائل من قدرتها على دعم البيئات الحيوية ،مما
يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها .كما يؤدي تقسيم الموائل
أو تجزئتها في كثير من األحيان إلى الفصل بين الموائل
المترابطة فيما بينها ،مما يؤثر على كفاءة هذه البيئات.
ومن ناحية أخرى ،يتم حفر الكثبان الرملية والشواطئ من
أجل الرمال أو تسويتها من أجل تمهيد الطرق للفنادق
والمنشآت الترفيهية والمشاريع السكنية الشاطئية .وتظهر
آثار تدمير تلك الموائل في فقدان التنوع البيولوجي .ليس
هذا فحسب ،بل كذلك في فقدان المنتجات والخدمات
وخاصة في ما يتعلق
ً
القيمة التي توفرها تلك الموائل،
بالحماية الساحلية [.]17 ،26
ً
أيضا من التهديدات
ويعتبر اإلفراط في الرعي
األساسية التي تعرضت لها النباتات الصحراوية الطبيعية
خالل العقود القليلة الماضية ،مما أدى إلى تدهور بعض
ويعد رعي اإلبل والماشية من المشاكل
تلك المناطقُ .
الجوهرية التي تحد من نمو النباتات في المناطق التي
يتم ممارسة الرعي فيها بصورة مفرطة.
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حماية الموائل واألنواع المعرضة للخطر
تمثل الشبكة النموذجية ذات اإلدارة الجيدة من المحميات
الطبيعية البحرية والبرية من أقوى إجراءات الحماية
المتخذة وأكثرها فعالية من أجل حماية التنوع البيولوجي
من التهديدات المختلفة .وقد تمت دراسة ست محميات
طبيعية بحرية و 13محمية طبيعية برية تحتوي على
األنواع البرية والبحرية الحيوية .وتضم تلك المحميات
معظم األنواع الحيوية المهمة في إمارة أبوظبي ،ومن
المستهدف أن تصل مساحة هذه المحميات إلى
 % 13.45من المساحة البحرية و % 15.43من المساحة
البرية (انظر الخريطة  .)7-1كما قامت هيئة البيئة –
أبوظبي بتنفيذ مشروع شامل إلعداد خريطة بالموائل
على مستوى اإلمارة ،ونتج عن ذلك أول خريطة على
كافة ،حيث مثلت
ً
اإلطالق تضم الموائل البرية والبحرية
أهمية بالغة في فهم نطاق الموائل الموجودة ومدى
سواء بصورة رسمية بضمها إلى
الحاجة إلى حمايتها،
ً
شبكة المحميات الطبيعية أو بأساليب حماية أخرى.

ً
سلبا على بعض األنواع
ويمكن أن يؤثر التغير المناخي
الرئيسية الفريدة ،مثل سالحف منقار الصقر المعششة
وطيور البحر المتكاثرة ،وذلك بسبب فقدان وانخفاض
موائل التكاثر الناتج عن ارتفاع منسوب البحر.
ً
ً
آمنا
مالذا
ومن ناحية أخرى ،على الرغم من توفير الغابات
ألكثر من  55000حيوان (من بينها غزال الريم) والغزال
الجبلي والمها العربي والعديد من أنواع الطيور المهاجرة
ً
ضغوطا على إمداد المياه الجوفية ،والتي
إال أنها تسبب
تعتبر من أثمن الموارد الطبيعية في اإلمارة .ويستهلك
ري الغابات بالمياه الجوفية  % 16من حصة المياه
الجوفية المستخدمة ،مما يجعلها ثاني أكبر مستهلك
للمياه الجوفية بعد القطاع الزراعي .ويؤدي االستنزاف
السريع للمياه الجوفية إلى تفاقم مشكلة الجفاف
والتأثير على نمو النباتات الطبيعية.

وباإلضافة إلى إنشاء شبكة فعالة من المحميات
ً
ً
ً
كبيرا في إدارتها.
نجاحا
أيضا
الطبيعية ،حققت اإلمارة
حيث أظهرت أداة متابعة فعالية اإلدارة ( ،)METTالتي
تمثل إطار عمل اللجنة العالمية المعنية بالمحميات
الطبيعية في االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ،زيادة
الفعالية من  % 63إلى  % 84خالل عامين
( ،)2015-2014مقارنة بالمتوسط العالمي وهو % 53
(الشكل .)7.4
ً
فعاال على مستوى عالمي
برنامجا
تملك إمارة أبوظبي
ً
يهدف إلى حماية األنواع خارج الموقع .وقد تم جمع
مجموعات كبيرة من األنواع على مر السنين ،في ما
ً
جزءا من إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن
يعتبر
سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه .وتعتبر تلك الحيوانات،
ً
مهددا باالنقراض بدرجة عالية ،من
والتي ُيعد بعضها
األصول المهمة لبرامج الحماية المحلية والعالمية.

وضع عالمات على المها
األفريقي (أبو حراب) في
مركز دليكة إلدارة الحياة
البرية في إطار برنامج
هيئة البيئة الرائد إلعادة
التوطين

التأثير على الثقافة والتقاليد والقيم

لسوء الحظ ،يمكن أن تؤدي اآلثار الناجمة عن التنمية
إلى فقدان اإلرث الطبيعي الهام ،والتقاليد ذات الصلة
به وفرص استخدامه للترفيه والقيم األصيلة والجمالية.
وقد يؤدي فقدان التنوع البيولوجي إلى فقدان الفوائد
البيئية ،والسماح بانتشار ناقالت األمراض والعوامل
المرضية ،التي قد تؤثر على صحة اإلنسان.
توجد عالقة بين التقاليد والثقافات بحيث ال يمكن
إلحداهما التجذر دون األخرى .ينطبق هذا األمر تماماً
على إمارة أبوظبي ،حيث ضمنت التقاليد المحلية
المتمثلة في صيد اللؤلؤ والصيد بالصقور استمرار
الدعم واالهتمام بالمحافظة على التنوع البيولوجي .إنما
قد يؤدي اإلفراط في االستغالل والجمع الجائر للصقور
من مناطق تكاثرها الستخدامها في الصيد إلى آثار
بعيدة المدى على استدامة الممارسات التقليدية للصيد
بالصقور في اإلمارة.
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الخريطة  7.1المحميات الطبيعية البرية والبحرية في إمارة أبوظبي
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640000

54°0'0"E

560000

53°0'0"E

400000

480000

52°0'0"E

320000

240000

 - 1010السهول الطينية والرملية المعرضة للمد المنخفض
 - 1020مسطحات المد والجزر المحمية مع حصائر الزراقم
(البكتريا الزرقاء)
 - 1030السبخات الملحية
- 1040أشجار القرم

2800

 - 1060الشواطئ الرملية

2800000

 - 1050حافات الشاطئ الحصوية
ونعير
رب
صي

 - 1070الشواطئ الصخرية والحصوية
اس
د

 - 2011السهول الساحلية على أرض رملية ذات
تصريف جيد
25°0'0"N

 - 2012السهول الساحلية على تضاريس صخرية أو
حصوية ذات تصريف جيد
ﻗرﻧﯾن

 2020صحائف الرمال الساحلية والكثبان الرملية المنخفضة

ﻏﻧﺗوت

 2030الجروف الساحلية ،الرؤوس البحرية ،والمنحدرات
والوديان الصخرية

زرﻛوه

راس ﻏﻧﺎﺿﺔ
راس ﻏﻧﺎﺿﺔ

أرزﻧﺔ

 - 3100السبخة الساحلية ،تشمل سبخة ماتي

اﻟطوﯾﻠﺔ

اﻟﺷوﯾب

 - 4110الصحائف والكثبان الرملية ذات الغطاء الشجري

اﻟﻔﻘﻊ

 - 4120الصحائف والكثبان الرملية يكسوها غطاء من
الشجيرات

اﻟﺣﯾل
اﻟرﺣﺑﺔ
راس ﻏراب
اﻟﻌﺟﺑﺎن

 - 4130الصحائف والكثبان الرملية ذات غطاء من
الشجيرات القزمة

اﻟﺷﮭﺎﻣﺔ
روﺿﺔ اﻟرﯾف

رﻣﺣﺎن

اﻟﺳﻌدﯾﺎت

ﯾرﺳﺎت ﻓﮭﯾد

اﻟرﯾف

أم اﻟﻧﺎر

اﻟﻔﺎﯾــــﺔ

 - 4140الصحائف والكثبان الرملية ذات األعشاب
المعمرة والنجليات

ﻣﺗﻧزه اﻟﺳﻌدﯾﺎت اﻟﺑﺣري اﻟوطﻧﻲ

ﻣﺗﻧزه اﻟﻘرم اﻟوطﻧﻲ

اﻟﻣﻔرق
Hili

 – 4200الكثبان الرملية العظمى
 – 5110سهول حصوية بغطاء من األشجار
 - 5130سهول حصوية ذات غطاء نباتي ضئيل

اﻟﯾﺣـــر

ﻣﺣﻣﯾﺔ اﻟوﺛﺑﺔ

اﻟﺧﺗم ﺷﻣﺎل

ﻗﺻﺎر أﺑو ﺷﯾرة

اﻟﺿﺑﻌﯾﺔ
ﺻﻼﺣﺔ

ﺟزﯾرة أﺑو اﻷﺑﯾض

اﻟراﻓﻖ

 - 5200السبخة الداخلية

ﺧﺻﯾﻔﺔ

رﻣﺎح

ﻗرﯾوة

ﺟﺑل ﺣﻔﯾت
ﻣزﯾد

24°0'0"N

 - 6100منحدرات جبلية ،ركام السفوح واألودية المتصلة بها

ﺟﻠﻌﺎ اﻟﺻﻐرى

ﻏوﯾﻔﺎت
ﺷوﯾﮭﺎت
اﻟﺳﻠـــﻊ

اﻟروﯾس

اﻟﺣﻣرا

طرﯾف

ﺑو ﻛرﯾﺔ

ﺑراﻛﺔ

ﺻراره

اﻟﻣرزوم

رﻣﻠﺔ ﺑوﺿب

ﺑرﻗﺎ اﻟﺻﻘور

ﻣﺣﻣﯾﺔ اﻟﺣﺑﺎرى

اﻟﺷﻧﺎﯾن

رﻣﻠﺔ ﻻﻓوق

ﻧد اﻟﺷﺑﺎ

رﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﯾﻠﺔ

اﻟﻌراد

رﻣﻠﺔ ﺑدع زاﯾد

ﺑدع ھزاع

ﻏﯾﺎﺛﻰ

2640

2640000

ﺣﺑﺷﺎن

اﻟطوي

ﺑدع اﻟﻣطﺎوﻋﺔ

ﻧﻘﻊ اﻟطﯾﻧﺔ

ﯾو اﻟدﺑﺳﺎ

اﻟﺻوت
اﺑو ﺣرﯾﺑﺔ
رﻣﻠﺔ ﺻﻔران
اﻟوﺟن

 - 7100البحيرات شبه االصطناعية

ﻣدارات أم ﺑﯾب

ﻣدﯾﻧﺔ زاﯾد

اﻟﻔﺿﯾﺔ

رﺑﺎد أم اﻟﺛﻣﺎم

 - 7200األراضي الرطبة وما بها من الغاب (الحجنة)

رﻣﻠﺔ اﻟﺷﺎﯾب

ﻧﻘﻊ اﻟﺳﻠﯾﺔ
ﺑو ﺣﺻﺎ

 - 8100زراعات التمر
 - 8200األراضي الزراعية

 - 11100الشعاب الحدية

 - 8300مناطق الثروة الحيوانية

 - 11110الشعاب الحدية ذات الطحالب الكبيرة

اﻟﺑدﻋﺔ

ﻋرق ﻣﻠط

 - 8400مناطق الغابات
 - 9110مناطق حضرية عالية الكثافة

 - 11210الشعاب المرجانية الرقعية مع الطحالب الكبيرة

 - 9120مناطق حضرية منخفضة الكثافة

 - 12000مرج األعشاب البحرية

 - 9210صناعة النفط

 - 13000قاع صلب

رﻣﻠﺔ إﺣﺗﻣﻰ

ﻗﻌدة أم درﺳوم

اﻟرﻣﻠﺔ

2560000
23°0'0"N

 - 9400الطرق المعبدة
 - 9600أرض مضطربة

 - 17000أعماق قاع البحر مابعد االمد والجزر
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اﻟدﻟﻔﺎوﯾﺔ

ﻟﯾـــوا

ﺻﺎﺣب ﺳودة

ﻧﻘﻊ راﺷد

ﻣﺣﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎ اﻟﻌرﺑﻲ

وﺟﻧﺔ ﻣﻣﯾش

 - 15200هيكل بحري

 - 9500خطوط أنابيب البنية التحتية

اﻟﺑرزة
ﻧﻘﻊ أم اﻟﻠﺑد

 - 15100حاجز  /كاسر صخري  /شعاب مرجانية اصطناعية

 - 16200حافة مجروفه

ﻧﻘﻌﺎن ﺑو ﺑرﻛﺎن

ﻧﻘﻌﺎن ﺟﻣﺑﺔ

رﻣﻠﺔ اﻟﺣﻣرا

 - 14000قاع غير مدمج /غير محقق

 - 16100قاع بحر مجرف

ﻧﻘﻊ ﻏﺎﻓﺎن

اﻟﻘوع
رﻣﻠﺔ ﺑو رﺗﺎب

ﻧﻘﻊ ﺛﯾب

 - 13010قاع صلب مع الطحالب الكبيرة

 - 9230مناطق الموانئ

رﻗﺔ روﺿﺔ

ﻧﻘﻊ ﺟﺎره

 - 11200الشعاب المرجانية الرقعية (الحزمية)

 - 9240صناعات أخرى

ﺟﺑل اﻟظﻧﺔ

اﻟﻣرﻓﺄ
ﻣﺷﯾرف

 - 6320األودية في المناطق المفتوحة ،وقنوات
الصرف الصحي

 - 9300المناطق الترفيهية

اﻟﺣﻣر
أم ﻋﺷﯾش

اﻟﺷوﯾﮭﺎت

اﻟﺧزﻧﺔ

 - 6220المنحدرات ،والكثبان الرملية المتحجرة ،المكاشف
تعرضات الصخرية

دﻗﻠﺔ

اﻟﺳﻠﯾﺎ

اﻟﯾﺎﺳﺎت

أم اﻟﺣطب
ﺑﯾﺎح اﻟﺳﻠﻊ

ﺟزﯾرة ﺧﺻﺑﺔ اﻟرﯾم

اﻟظﺎھرة

 - 6210الجبال (بما في ذلك الهضاب و المكاشف
الصخرية والبرك)

 - 9220المطارات

ﺟﻧﺎﻧﺔ
ﻧﯾﯾم

اﻟﺷﻌﯾﺑﺔ

ﻣﺗﻧزه ﺟﺑل ﺣﻔﯾت اﻟوطﻧﻲ

ﻣﺣﻣﯾﺔ اﻟﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ
ﺻﯾر ﺑﻧﻰ ﯾﺎس

ﺛﯾﻣﺎرﯾﺔ

ﺳﺎح

اﻟﺧوﯾﺳﺎت

ﻣروح

اﻟظﻔرة

اﻟﺳﻼﻣﺎت

ﻏﺎﻏﺔ

ﻋﺎش

ﻣﺣﻣﯾﺔ ﻣروح اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوى

ﺑوﻛﺷﯾﺷﺔ اﻟﻐزﻻن

اﻟوﺛﺑﺔ

اﻟﻌﯾـن

ﺧطم اﻟﺷﻛﻠﺔ

ﻣﺻﻔــﺢ

اﻟﻔطﯾﺳﻲ

ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑو اﻟﺳﯾﺎﯾﯾف اﻟﺑﺣرﯾﺔ

ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن زاﯾد
اﻟﺳــﺎد

ﻏﺎﺷﺔ

اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ
دﺣﯾﺳﺔ
رﻣﻠﺔ اﻟﺷﻧﺎﯾن

ﻣﺣﯾﻣﺎت

أم ﻏﻣﺎﻏم

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﺣراﻧﻰ

اﻟﻔوﻋﺔ

اﻟﻘطﺎرة

ﺟزﯾرة دﻟﻣﺎ

ﺣدﯾرات

اﻟﻌدﻟﺔ

ﺳوﯾﺣـــﺎن

ﻣﺑرز

ﻣدﯾﻧـﺔ أﺑـو ظـﺑﻰ

اﻟﺳواح

ﺑﺎﻟرﯾﻣﯾد

ﻣﺳﺎﻛن

اﻟﻘﻔﺎى

2720

2720000

اﻟﮭﯾر

ﺑوطﯾﻧﺔ

ﺑل ﻏﻼم

ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺎھل

 - 5120سهول حصوية يكسوها غطاء من الشجيرات القزمة

ﺿﯾﻧﺔ

Ramlat Funud

ﺣﻣرة ﻋﻔرة

رﻣﻠﺔ زرارة
أم اﻟزﻣول

ﻣﺣﻣﯾﺔ اﻟﺳراب

ﻋرق أردﻧﺔ
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التنوع البيولوجي

ً
برنامجا
قادت هيئة البيئة
ً
رائدا إلعادة توطين المها
األفريقي (أبو حراب)
في تشاد

الصورة  7.2محمية بو السياييف
أﺑﻮﻇﺒﻲ

حدود

الشكل  7.4فعالية المحميات الطبيعية في أبوظبي

مستعمرة تعشيش لطائر النحام

100 %

2015

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ

حدود منطقة تعشيش طائر النحام

اﻟﺴﻴﺎق

2014

اﻟﺤﺪﻳﺮﻳﺎت

90 %
80 %

2016

اﻟﻔﻄﻴﺴﻲ

70 %
60 %
50 %

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت/
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

40 %

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

30 %
20 %
10 %
0%

ﻣﺼﻔﺢ

6

اﻟﻤﺪﺧﻼت

كم

المصدر :هيئة البيئة  -أبوظبي

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

4.5

3

0.75 1.5

المصدر :هيئة البيئة  -أبوظبي

Pr oj ect Nam e

فقد تمكنت اإلمارة من استعادة المها العربي ،بعد أن
ً
منقرضا في البرية ،من خالل مبادرة إلعادة التوطين
كان
ضمن برنامج الحماية الذي نفذ داخل الدولة وخارجها.
وبلغ عدد حيوانات المها العربي في محمية المها العربي
ً
حاليا إلى أكثر من  400حيوان ،كما انخفض تصنيف
النوع في القائمة من “مهدد باالنقراض” إلى “معرض
للمخاطر” في عام .]27[ 2011
'CDEH

'CDEG

'CDEF

ومن المقرر إطالق أعداد من المها العربي في محمية
ً
وانطالقا من التزام الهيئة بحماية األنواع
قصر السراب.
المهددة باالنقراض ،ليس على المستوى المحلي
فحسب ،بل واإلقليمي والعالمي ،تم تشكيل القطعان
العالمية من األنواع األخرى المهددة باالنقراض .فقد تم
خالل السنوات القليلة الماضية إطالق  100وعل نوبي
و 60مها عربي بنجاح في األردن.
وقد تمت أول وأكبر عملية إعادة توطين على اإلطالق
للمها األفريقي (أبو حراب) خالل عام  ،2016حيث تم
إطالق مجموعتين منه في محمية وادي ريم وادي أخيم
ً
منقرضا من البرية منذ
في تشاد .وتعتبر إعادة نوع كان
ً
عاما بمثابة إنجاز كبير في جهود الحماية العالمية .كما
15
أدت البحوث البيئية الشاملة والرائدة على طيور الحبارى
المهددة باالنقراض (والتي كانت تتم قبل ذلك تحت
مظلة المركز الوطني لبحوث الطيور) إلى بناء فهم أفضل
لبيئة هذا النوع في حاالته المختلفة [.]30 ،29 ،28
ويضم مشتل هيئة البيئة – أبوظبي للنباتات المحلية أكثر
ً
نوعا من النباتات المحلية ،ويعد من المبادرات
من 75
األساسية لحماية األنواع الهامة والمهددة باالنقراض
من أجل استعادة الموائل المتدهورة في المستقبل.
ً
ً
كبيرا
إنجازا
وتمثل زراعة مليوني شجرة من أشجار القرم
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لجهود االستعادة ،مما أدى إلى تغير هائل في نطاق
تغطية أشجار القرم بحلول عام .2016

Bul Syayeef RIS

ً
أيضا برامج طويلة األجل للبحوث والمراقبة من
توجد
أجل جمع البيانات بشأن األنواع والموائل األساسية.
وتعتبر تلك البيانات في غاية األهمية للهيئة من أجل
فهم االتجاهات واإلجراءات التصحيحية الالزمة لالستجابة
للتهديدات أو االتجاهات السلبية .ولم تقتصر برامج
مراقبة األنواع األساسية ،مثل أبقار البحر والسالحف
والدالفين وطيور البحر والثدييات البرية ،على توفير
معلومات مهمة بشأن أعدادها واتجاهات تكاثرها ،بل
ساعدت كذلك في تحديد المناطق المهمة للعديد من
تلك األنواع .ونتج عن ذلك تقديم اقتراحات تمثلت في
تحويل المناطق المهمة لمحميات طبيعية أو كمناطق
مهمة للمحافظة عليها ،مثل المناطق المهمة للطيور
ً
ً
وبيولوجيا أو المناطق
بيئيا
أو المناطق البحرية المهمة
المهمة للسالحف أو مواقع رامسار .ومن األمثلة على
ذلك ،اقتراح إنشاء محمية بوالسياييف كمحمية بحرية
وإعالن محمية الوثبة لألراضي الرطبة كأحد مواقع
رامسار وتحديد خمس مناطق جديدة مهمة للطيور
وتصنيف السواحل الغربية في إمارة أبوظبي كمناطق
ً
ً
وبيولوجيا.
بيئيا
بحرية مهمة
وفي عام  ،2015أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي
ووزارة التغير المناخي والبيئة برنامج المصايد السمكية
المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة استجابة
النخفاض مخزون الثروة السمكية .ويهدف البرنامج إلى
إتاحة الفرصة لما ال يقل عن  % 70من الموارد السمكية
بالتعافي المستدام ألكثر من  % 30بحلول عام .2021

Legend

ً
ً
كبيرا على أحدث األدوات
اعتمادا
واعتمدت الهيئة
والتقنيات في تقييم التنوع البيولوجي في إمارة
أبوظبي ومراقبته وإعداد الخرائط له .وقد استُ خدمت
تقنيات التتبع عبر األقمار االصطناعية وتحديد الموقع
الجغرافي لفهم حركة وهجرة أبقار البحر والسالحف
والعديد من أنواع الطيور .كما ساعد استخدام كاميرات
التصوير عن ُبعد في مراقبة أنواع الثدييات الرئيسية
وفي توثيق األنواع المراوغة ،مثل قط الرمال ،بعد
اختفائه لعدة سنوات في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وقد كشف استخدام التتبع عبر األقمار االصطناعية عن
معلومات بيئية هامة بالنسبة لألنواع الحيوية المهددة
باالنقراض ،مثل سالحف منقار الصقر (الصورة .)7-2

البرامج المعنية باألنواع المهمة والمهددة
باالنقراض

يعتبر برنامج
المراقبة
ً
ضروريا لفهم
وحماية األنواع
األساسية في
اإلمارة

Datu m: W GS 84
Date : 22/05/2017

4.5

بدون طيار إلحصاء أعداد الطيور المتكاثرة ،وتُ ستخدم
تلك الطائرات اآلن بصفة منتظمة من أجل مراقبة التنوع
البيولوجي بصورة فعالة ودقيقة ،إلى جانب عمليات
المسح الجوي لمراقبة األنواع المهددة باالنقراض.

Proposed Bul Sya yeef Boun dary

كما تم تنفيذ عمليات جمع البيانات باألجهزة المتنقلة في
معظم برامج المراقبة ،مما أتاح دمج البيانات الميدانية في
قاعدة البيانات البيئية لدى هيئة البيئة – أبوظبي بسهولة.
وفي عام  ،2013استحدثت الهيئة استخدام الطائرات
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اإلجراءات الوطنية والدولية

تدعم إمارة أبوظبي مجموعة كبيرة من المبادرات
والبرامج المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي
على الصعيدين اإلقليمي والدولي .ومن األمثلة
على ذلك ،استضافة ودعم األمانة العامة لصون المها
العربي ،وإعادة توطين المها العربي والوعل النوبي،
ومشاركة حكومة تشاد في إعادة توطين المها األفريقي
(أبو حراب) .وباإلضافة إلى ذلك ،أبرمت اإلمارة مذكرات
تفاهم بشأن حماية أبقار البحر والسالحف البحرية
ً
مكتبا التفاقية المحافظة
والطيور المهاجرة وتستضيف
على األنواع المهاجرة وتموله ،كما تمول البرامج الخاصة
به منذ عام .2008
ويهدف برنامج الكربون األزرق التابع لمبادرة أبوظبي
العالمية للبيانات البيئية إلى فهم آثار التغير المناخي،
ووضع إطار عمل لتعزيز حماية الموائل مع تطوير
ً
معيارا للمقارنة
القدرات المحلية .ويمثل البرنامج
للمبادرات اإلقليمية والدولية المعنية بالتكيف مع التغير
ً
أيضا إعداد التقارير
المناخي في المستقبل كما يدعم
المحلية من أجل تحقيق األهداف الوطنية في إطار
اتفاقية التنوع البيولوجي.

االستجابات المستقبلية

سعيا لتحقيق رؤيتها المتمثلة في “نحو بيئة مستدامة
ً
من أجل مستقبل مستدام” ،وضعت هيئة البيئة -
أبوظبي استراتيجية شاملة تتفق مع خطة أبوظبي
103

0 0.75 1.5

التنوع البيولوجي

7.5التطلعات المستقبلية
ينمو النخيل القزم ،وهو
من أندر النباتات في إمارة
أبوظبي ،في جبل حفيت

تحويل المعلومات إلى إجراءات

حيث تسعى الهيئة من خالل هذه األهداف إلى بناء
إطار تشريعي وتنظيمي فعال ،وعلى أعلى مستوى
للبيئة من خالل تحديث القوانين واللوائح التنظيمية ذات
الصلة بالتنوع البيولوجي والعمل مع الشركاء المحليين
لضمان تفعيل القوانين الحالية بكفاءة .ويعتبر وضع
السياسات بشأن الرعي واألنواع الدخيلة من األولويات
العاجلة ،ومن المتوقع االنتهاء من كليهما خالل العامين
القادمين.

واالستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
في دولة اإلمارات العربية المتحدة من  2014إلى
 .2021من شأن ذلك أن يساعد في تحسين حالة التنوع
البيولوجي ،من خالل جمع ودمج احتياجات المحافظة
على التنوع البيولوجي البري والبحري مع خطط التنمية
ذات الصلة على مستوى اإلمارة ،وعلى مستوى الدولة
ككل.
ولدعم ذلك ،سيتم تكوين فهم شامل لحالة التنوع
البيولوجي من خالل وضع وتنفيذ إطار عمل للتقييم
والمراقبة ،مما يوفر المعلومات الالزمة لصنع القرار
بفعالية .وسيشمل إطار العمل البرامج الرامية إلى
سد الفجوات في فهم التنوع البيولوجي ،ووضع
وتنفيذ خطط المحافظة على األنواع المهمة أو
المهددة باالنقراض والموائل الحيوية .وتعتبر المشاركة
المجتمعية الواسعة من المتطلبات األساسية للمحافظة
على التنوع الحيوي ويمثل نهج “علم المواطنة” ركيزة
أساسية في ذلك.
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إضافة إلى ذلك ،يعتبر التعاون مع الجهات المعنية
األساسية في غاية األهمية لتحقيق النجاح ،ولذلك،
تعمل هيئة البيئة  -أبوظبي عن كثب مع المؤسسات
االتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل
تنفيذ االتفاقيات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية
والخطط المتعلقة بالتنوع البيولوجي .وسيشمل
ذلك وضع وتنفيذ خطط اإلدارة للتحكم في مسارات
أنواع محددة من األنواع الدخيلة وتنفيذ البرامج البحثية
التعاونية لدعم التحسن المستمر في المحافظة على
األنواع والموائل والبيئات .وعالوةً على ذلك ،تخطط
هيئة البيئة – أبوظبي لرفع مستوى مشاركة المجتمع
في إدارة المحميات الطبيعية البرية والبحرية.
وبالنظر إلى اآلثار المتشعبة للتغير المناخي على التنوع
البيولوجي ،ستعمل إمارة أبوظبي على الحد منها
والتكيف معها من خالل التواصل مع الجهات المعنية
لدفع عجلة الجهود المشتركة ،وضمان اإلدارة المناسبة
ً
بيئيا في اإلمارة .ومن
لحماية البيئات واألراضي القيمة
الركائز األساسية في هذا المجال أن يتم تكوين معرفة
شاملة بالتغير المناخي وآثاره ،إذ من شآن ذلك تقديم
الحقائق العلمية لالسترشاد بها في صنع القرار.
وسيتم تعزيز جهود الحماية داخل المواقع من خالل
إطار عمل تخطيطي وتشريعي قوي لتأسيس شبكات
تمثل المحميات البرية والبحرية وإدارتها على نحو فعال.
وستشمل جهود الحماية خارج المواقع ،والتي ترمي
إلى الحفاظ على استدامة تكاثر النباتات والحيوانات
األساسية ،تطوير منشآت مميزة لتكاثر الحيوانات،
ومشاتل للنباتات ،وإنشاء مركز المصادر الوراثية
النباتية من أجل إعادة تأهيل األنواع المهددة باالنقراض
والموائل المتدهورة.

ً
نسبيا
لم يسبق أن تعرض التنوع البيولوجي الغني
في إمارة أبوظبي لمثل هذه المخاطر التي تعرض لها
خالل السنوات القليلة الماضية .وقد أثمرت مبادرات
المحافظة على التنوع البيولوجي األخيرة عن معلومات
مفيدة بشأن حالة التنوع البيولوجي والموائل في
اإلمارة .لذا ،فالوقت مناسب إلعادة النظر في المبادرات
واالستجابات القائمة في ظل الضغوط الناتجة عن
التطوير ،والتي تتفاقم بسبب آثار مثل التغير المناخي.
وبالتالي ،فمن الضروري وضع خارطة طريق جديدة
للمحافظة على التنوع البيولوجي.
تعتبر خطط التنمية
المستدامة ضرورية لحماية
مستقبل التنوع الحيوي
في اإلمارة

يعتمد مستقبل التنوع البيولوجي في اإلمارة على
كفاءة االستجابات واالختيارات المتعلقة بالتطوير .لذا

ً
سريعا وبصورة واثقة لمواجهة
تبرز الحاجة للتحرك
التهديدات والضغوط العاجلة .وقد أثمرت مراقبة التنوع
البيولوجي خالل العقدين الماضيين عن بيانات مهمة
ً
تركيزا
وقيمة من المفترض أن تتيح لنا إطالق برامج أكثر
على الجانب العملي .ومن المفترض أن تقود البيانات
الموجودة بشأن الحياة البرية في اإلمارة إلى إعداد قائمة
حمراء محلية ،والتي تعتبر خطوة أولية أساسية لترتيب
أولويات جهود المراقبة التي تهدف إلى سد الفجوات
في البيانات المكانية والمؤقتة بشأن األنواع األساسية.
ومن المقرر االنتهاء من القائمة الحمراء المحلية لألنواع
في عام  ،2017وفي الوقت نفسه ،ينبغي العمل على
ً
تبعا لذلك.
وضع قائمة حمراء للبيئات
وال تزال األولوية لوضع خطط العمل للمحافظة على
األنواع المهددة باالنقراض وتنفيذها على نحو عاجل
وفعال .كما أنه من األهمية بمكان وضع خطط إدارة
األنواع الدخيلة األساسية ،مع ربط تلك البيانات بالجوانب
البيئية األخرى لفهم العمليات الحيوية للمحافظة على
البيئات.
ً
أيضا إجراء تقييمات اقتصادية للبيئات،
ومن الضروري
فقد يمثل ذلك وسيلة فعالة للحد من مشاريع التطوير
المضرة بجهود المحافظة على التنوع البيولوجي.
ً
ً
كبيرا في
تقدما
ولقد أحرزت هيئة البيئة  -أبوظبي
تأسيس شبكة من المحميات الطبيعية التي تحقق
األهداف العالمية ،إال أن ضمان التمثيل الشامل
وإضافة الموائل الحيوية األخرى ،مثل السبخات
والمسطحات الطينية ،إلى شبكة المحميات الطبيعية
سيعزز من قدرة تلك المناطق على حماية ودعم نطاق
أكبر من الموائل واألنواع ،مما يؤدي إلى تحقيق هدف
حماية الموائل ،والذي يتمثل في استعادة أكثر من
 % 80مما كان عليه الوضع في  .2014وتحتل إمارة
أبوظبي مرتبة عالية في تصنيف فعالية إدارة المحميات
الطبيعية.
التنمية المستدامة
ستمثل المبادرات التنموية الجديدة ،مثل خطة الغربية
 2030لمنطقة الظفرة ،و(التي تغطي ما يقرب من
 % 83من المساحة البرية في اإلمارة ،وتحقق أكثر
من  % 40من إجمالي الناتج المحلي بما يزيد عن 115
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ً
ً
محركا
سنويا من الصناعات الموجودة بها)
مليار درهم
ً
أساسيا للنمو في منطقة تتميز بأنها من أكثر المناطق
ً
تنوعا في اإلمارة ،كما أنها موطن لبعض األنواع األكثر
جاذبية من الثدييات والزواحف والطيور .وتعتبر التنمية
المسؤولة والمستدامة التي ترتكز على حماية البيئة
في غاية األهمية لضمان عدم االكتفاء بتحقيق المنطقة
لما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي لإلمارة
فحسب ،بل كذلك حماية جزء كبير من التنوع البيولوجي
بها.

تحسين إطار السياسات والتشريعات

تتطلب الجهود المستمرة للمحافظة على التنوع
البيولوجي في إمارة أبوظبي إعادة النظر في إطار
السياسات والتشريعات بهدف معالجة القضايا
والتحديات الناشئة .وفي هذا السياق ،فمن غاية
األهمية نشر الوعي واستخدام التقنيات المبتكرة لتوفير
حلول للتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي.

ً
وإدراكا منها لتأثر التنوع البيولوجي بعدة قطاعات،
تخطط هيئة البيئة  -أبوظبي إلجراء تحسينات على جهود
المحافظة على التنوع البيولوجي من خالل تحقيق اإلدارة
المتكاملة للمناطق الساحلية كعملية لوضع السياسات
والتخطيط .ويعد ذلك من المقتضيات األساسية،
خاصة للتنوع البيولوجي الساحلي والبحري ،والذي يرتبط
ً
بالعديد من األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والترفيهية.

الفصل الثامن

الـتـغـيـــر الـمـنــاخـــي
المؤلف الرئيسي  -م .شيخة احمد الحوسني
المدير التنفيذى باإلنابة
قطاع الجودة البيئية
هيئة البيئة – أبوظبي

ويعتبر وضع األدلة اإلرشادية الخاصة بأشجار القرم
واألدلة اإلرشادية المتعلقة بالموائل خطوتين في
االتجاه الصحيح .ومع ذلك ،هناك حاجة عاجلة لوضع
سياسات التعامل مع األنواع الدخيلة ،ووضع آليات أكثر
فعالية لمراقبة وإدارة األمراض الحيوانية المعدية من
خالل التنفيذ الصارم للقوانين الدولية ،مثل اتفاقية
التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة
باالنقراض “سايتس”.

وقعت إمارة أبوظبي على
اتفاقية التجارة الدولية
بأنواع الحيوانات والنباتات
المهددة باالنقراض
(سايتس)
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المحاور األساسية
العوامل
المحركة

الضغوطات
الحالة
التأثيرات

االستجابات

يعتبر النمو الديموغرافي السريع والتنمية االجتماعية واالقتصادية والزيادة
المستمرة في الطلب على المياه والطاقة هي العوامل المحركة الرئيسية
لزيادة الضغوط الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة .ويتمثل المصدر الرئيسي
لغازات الدفيئة في حرق الوقود األحفوري في قطاعي الطاقة والنقل.

التغير المناخي

 8مقدمة
المؤشرات األساسية
للوضع الراهن

تحدي التغير المناخي
ُيعرف المناخ عادةً بأنه “الطقس المعتاد” في مكان ما
خالل فترة زمنية معينة تتراوح بين عدة أشهر إلى آالف
أو ماليين السنين .وتعتبر الفترة التقليدية هي  30عاماً.
ويشمل مصطلح المناخ أنماط درجة الحرارة وهطول
األمطار والرطوبة والرياح والمواسم المختلفة .وتلعب
ً
ً
محوريا في تشكيل األنظمة
دورا
األنماط المناخية
الطبيعية ،وكذلك االقتصادات والثقافات البشرية
التي تعتمد عليها .يتمثل التغير المناخي في عدة طرق
مختلفة ،من بينها التغيرات في درجة الحرارة ،ومعدالت
فضال عن التغير
هطول األمطار ،ومنسوب مياه البحر،
ً
الطبيعي المالحظ خالل فترات زمنية مماثلة.

ً
ملحوظا ،فقد انخفضت
تحوال
تشهد الضغوط الحالية في إطار التغير المناخي
ً
التحديات السابقة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون بسبب الضوابط
التنظيمية الفعالة والتوعية .في حين برزت تحديات جديدة بشأن انبعاثات غازات
الدفيئة من إنتاج الطاقة والوقود والنقل البري ،وإنتاج المعادن وقطاعات
التصنيع األخرى ،وأنشطة التخلص من النفايات.

ً
ارتفاعا في
تتضمن حالة التغير المناخي في إمارة أبوظبي في الوقت الراهن
درجة حرارة الجو ومياه البحر ،وارتفاع منسوب مياه البحر ،وزيادة حموضة المياه
البحرية وملوحتها ،إلى جانب انخفاض معدالت هطول األمطار.

40.55

ً
(بناء على تقديرات التعداد السكاني المعدلة في منتصف عام 2012
طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد
ً
والمقدمة من مركز اإلحصاء  -أبوظبي)

وتشير الدراسات الدولية إلى تغير المناخ في الوقت
الحالي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى ،مع ما لهذا من
ويظهر تحليل العينات الجليدية الجوفية
تأثيرات سلبيةُ .
في القارة القطبية الجنوبية أن مستويات تركيز ثاني
أكسيد الكربون ( )CO2كانت مستقرة خالل األلفية الماضية
وحتى أوائل القرن التاسع عشر ،قبل أن تبدأ في االرتفاع
لتصل اآلن إلى أكثر مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية
بحوالي  .% 40وتؤكد القياسات األخرى (مثل بيانات
ً
قطعا إلى انبعاثات ثاني أكسيد
النظائر) أن الزيادة ترجع
الكربون نتيجة استخدام الوقود األحفوري وإزالة الغابات.
كما تؤكد قياسات العينات الجليدية الجوفية األقدم أن
حجم ومعدل الزيادة األخيرة لم يسبق له مثيل بشكل شبه
مؤكد خالل  800,000عام مضت [.]1

تظهر آثار التغير المناخي
بالفعل على الصعيد
العالمي

تعتبر إمارة أبوظبي معرضة على نحو خاص لتأثيرات التغير المناخي ،ويعود
ذلك إلى المناخ شديد الجفاف والمناطق الساحلية المنخفضة التي تحتضن
أغلب السكان والنشاط االقتصادي .وتتضمن التأثيرات زيادة هبوب العواصف
وتآكل الشواطئ ،وهو ما يؤثر على التنمية الساحلية واألنواع التي تعشش
على السواحل ومنها السالحف ،إلى جانب فقدان الموائل واالختفاء
التدريجي لها ،وحدوث ظواهر مثل ابيضاض الشعاب المرجانية.

في ما يتعلق باالستجابات ،سوف تساعد خطط أبوظبي الحالية،
واالستراتيجيات المقترحة للتنمية المستدامة في الحد من معدل انبعاثات
مقارنة بالوضع الحالي .وتلتزم حكومة
ً
غازات الدفيئة على المدى المتوسط
ً
وطنيا من خالل تنويع األنشطة
أبوظبي بتنفيذ المبادرات المعتزمة المحددة
االقتصادية ،مما يعود بفوائد مشتركة تتمثل في الحد من التأثيرات والتكيف
معها.
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أدى النمو في القطاع
الصناعي في إمارة
أبوظبي إلى زيادة
انبعاثات الغازات الدفيئة

دولة من أصل  197دولة وقعت عليه.
تركيز غازات الدفيئة في الجو
يرجع العامل األكبر في ظاهرة االحتباس الحراري إلى
زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو منذ سبعينيات
القرن التاسع عشر بسبب الثورة الصناعية .وتعتبر
مستويات تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو اآلن أعلى
مما كانت عليه في أي وقت خالل  650,000عام مضت.
ففي نصف الكرة األرضية الشمالي ،تخطى مستوى
تركيز ثاني أكسيد الكربون خالل شهور الربيع الثالثة من
عام  2015حاجز  400جزء في المليون ألول مرة في
التاريخ [ .]5ويوضح الشكل  8.1التركيز العالمي لغازات
الدفيئة في الجو مثل :ثاني أكسيد الكربون والميثان
وأكسيد النيتروز.

وبموجب إطار العمل الجديد هذا ،تعهدت الدول الموقعة
على االتفاق بالعمل على الحفاظ على درجة حرارة األرض
عند مستويات أقل من درجتين مئويتين فوق المستوى
الذي كانت عليه قبل الثورة الصناعية .وقد التزمت
الدول الموقعة على اتفاق باريس بإعداد ونشر وتحديث
ً
وطنيا ،والتي يتم
المساهمات المعتزمة المحددة
قياسها من خالل عملية جرد عالمية كل خمس سنوات
بداية من عام  2020مع تزايد مستوى طموح هذه
ً
ً
تدريجيا [ ،]3حيث إن المساهمات المقدمة
المساهمات
ً
حاليا غير كافية لتحقيق أهداف االتفاق ،ألنها ستؤدي
إلى ارتفاع درجة حرارة األرض إلى  2.7درجة مئوية .إال أن
بنود االتفاق تشمل آلية لرفع سقف الطموحات من أجل
سد هذه الفجوة.
ً
ونظرا الرتباط العديد من األنظمة الطبيعية بالمناخ،
فقد تؤثر التغيرات المناخية على الكثير من جوانب حياة
البشر والنباتات والحيوانات ذات الصلة ،مثل إنتاج الغذاء
ووفرته ،واستخدام المياه ،والمخاطر الصحية المختلفة [.]2
اإلطار العالمي للسياسات المتعلقة بالتغير المناخي
في عام  ،1992انضمت العديد من الدول إلى اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،وهي اتفاقية
دولية تحدد إطار التعاون الدولي في مكافحة التغير
المناخي من خالل الحد من متوسط االرتفاع العالمي
في درجات الحرارة والتكيف مع آثاره.
وبحلول عام  ،1995كانت الدول الموقعة على اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ قد بدأت
مفاوضاتها لتعزيز االستجابة العالمية للتغير المناخي،
وبعد عامين من ذلك التاريخ ،تم اعتماد بروتوكول كيوتو.
وفي عام  ،2015جاء اتفاق باريس كأحدث خطوة في
تطور منظومة مواجهة التغير المناخي تحت مظلة األمم
ً
ً
جديدا للجهود
مسارا
المتحدة ،إذ حدد اتفاق باريس
العالمية لمواجهة التغير المناخي .ويضع االتفاق إطاراً
للعمل المناخي بعد عام  ،2020أي بعد انتهاء فترة االلتزام
الثانية لبروتوكول كيوتو .وفي عام  ،2016تسابقت الدول
في بدء تنفيذ اتفاق باريس .وقد صادقت دولة اإلمارات
العربية المتحدة عليه في الحادي والعشرين من سبتمبر
عام  ،2016لتصبح بذلك أول دولة خليجية تصادق على
هذا االتفاق العالمي .ووصل عدد الدول التي صادقت
على اتفاق باريس حتى شهر فبراير عام  2017إلى 132
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وعلى دولة اإلمارات العربية المتحدة تقديم مساهماتها
في ما يخص الحد من غازات الدفيئة والتكيف مع
التغير المناخي ،والتي سيكون لها تأثير تراكمي على
السياسات المحلية للدولة ،ومن هنا تبرز أهمية ضمان
ً
مسبقا لعمليات الجرد العالمية.
وضع جداول زمنية

درجة حرارة الجو
ً
ً
مناخيا بالفعل في ظل ارتفاع
تغيرا
تشهد إمارة أبوظبي
درجات الحرارة ،وانخفاض معدالت هطول األمطار.

فقد ارتفعت درجة حرارة سطح البحر في الخليج العربي
بمقدار  0.2درجة مئوية في المتوسط في كل عقد خالل
ً
عاما الماضية ،وارتفعت تلك الزيادة إلى 0.45
الخمسين
ً
عاما الماضية [ ،]6بل
درجة مئوية كل عقد خالل العشرين
إن الزيادة في بعض أجزاء الخليج تجاوزت  0.6درجة مئوية
في كل عقد ،وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي
بثالث مرات [.]7
هطول األمطار
لوحظ انخفاض مستويات هطول األمطار في إمارة
أبوظبي خالل الفترة من  1982إلى  ،2013حيث انخفض
معدل هطول األمطار بمقدار  80ملم خالل هذه الفترة
[ .]6وقد يتسبب التغير المناخي في كثرة العواصف
ً
مؤخرا في شهر
وزيادة شدتها ،مثل تلك التي لوحظت
مارس من عام  ،2015وإعصار غونو عام .2007

ُيعد قطاع النقل من أكبر
مصادر انبعاثات غازات
الدفيئة في الجو

اإلطار المحلي للسياسات المتعلقة بالتغير المناخي
على الصعيد االتحادي ،تصنف األجندة الوطنية لرؤية
اإلمارات  2021التغير المناخي كأحد أبرز التحديات التي
تواجه البشرية ،وتحدد التزام الدولة بتطوير وتنفيذ حلول
مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية لها.
وتركز األجندة الوطنية التي أطلقتها الدولة في عام
 2010على تحسين جودة الهواء ،والمحافظة على
الموارد المائية ،وزيادة االعتماد على الطاقة النظيفة
وتطبيق خطط التنمية الخضراء [ .]4وتستهدف األجندة
الوطنية الوصول ،باالعتماد على الطاقة النظيفة ،إلى
نسبة  % 27من إجمالي الطاقة بحلول عام .2021
وفي عام  ،2016عززت حكومة دولة اإلمارات العربية
المتحدة من أهمية العمل المناخي في أجندتها
السياسية من خالل تأسيس وزارة التغير المناخي والبيئة
خالل التعديل الوزاري ،إلى جانب وضع الخطة الوطنية
للتغير المناخي تحت رعاية الوزارة الجديدة.
وعلى الصعيد المحلي ،وضعت إمارة أبوظبي
استراتيجية التغير المناخي التي تم دمجها في خطة
أبوظبي.
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8.2العوامل المحركة والضغوط

ً
أيضا
يؤثر التغير المناخي
على جودة المياه البحرية،
حيث زادت حموضة مياه
الخليج

منسوب البحر
أكدت القياسات الواردة من مقاييس المد والجزر في
المنطقة أن منسوب المياه في الخليج العربي يشهد
ً
ً
مستمرا [ .]5وقد وجد الباحثون أدلة تشير إلى
ارتفاعا
ارتفاع نسبي في منسوب مياه البحر بمقدار ± 0.5( 2.2
ً
سنويا خالل الفترة من  1979إلى  .]8[ 2007وخالل
ملم)
ً
جيدا في عام ،2004
إحدى موجات رياح الشمال المعروفة
بلغ المد العاصفي الذي تم تسجيله  10إلى  20سم في
النصف الشرقي من الخليج العربي و 20إلى  30سم
في المياه الضحلة الساحلية في اإلمارات العربية المتحدة
[ .]9كما أن زيادة معدل حدوث ظاهرة النينو ،والتي ترتفع
فيها درجة حرارة سطح البحر ،تعتبر ظاهرة مناخية تؤثر على
أنماط الرياح المعتادة في الخليج [.]10
ويعتبر التنبؤ الدقيق بارتفاع منسوب البحر في
المستقبل من العوامل األساسية في التخطيط .كما أن
فهم تأثير ذوبان الغطاء الجليدي في غرينالند والقطب
الجنوبي على ارتفاع منسوب مياه البحار من األمور
الهامة لسد الثغرات في توقع التغيرات في منسوب
المياه .فمن المتوقع أن يؤدي تعرضها الكامل للذوبان
ً
مترا.
إلى ارتفاع منسوب مياه البحر بما يقرب من 70
ويتطلب تفسير التغيرات السابقة في منسوب مياه
البحر ،وتوقع التغيرات المستقبلية إعداد نماذج رقمية
متطورة باستخدام نماذج الدورة الكاملة للتفاعالت بين
الجليد والجو والمحيطات .وعلى الرغم من تحقيق تقدم
كبير في هذا الجانب ،ال تزال تلك النماذج عاجزة حتى
اآلن عن تقديم صورة دقيقة عن التفاعالت المعقدة بين
الجو والطبقة الجليدية وبيئة المحيطات .ويهدف مشروع
مقارنة نموذج الجليد البحري إلى تكوين فهم أفضل
لمدى تفاعل الجليد البحري وتطوره في ظل المنظومة

المناخية للكوكب .وسيتم دمج نتائج مشروع مقارنة
نموذج الجليد البحري في تقرير التقييم القادم للهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،وهو تقرير التقييم
السادس ،والذي يتوقع صدوره بحلول عام .2021
جودة المياه البحرية
يتناول هذا التقرير في الفصل السادس منه جودة المياه
البحرية بمزيد من التفاصيل ،إال أن التغير المناخي من بين
عدة عوامل تسهم في التأثير على جودة البيئة البحرية.

الشكل  8.1المتوسط العالمي لتركيز الغازات الدفيئة
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ً
انخفاضا في التنوع مع
كما تشهد التكوينات المرجانية
زيادة درجة الملوحة من الشرق إلى الغرب في إمارة
أبوظبي [.]14 ،13 ،12
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ويقر الخبراء االقتصاديون المتخصصون في المناخ أن
العوامل المحركة الرئيسية النبعاثات الغازات الدفيئة هي
التغير الديموغرافي والتنمية االجتماعية واالقتصادية،
إلى جانب معدل واتجاه التغير في التكنولوجيا (انظر
الفصل الثاني – العوامل المحركة للتغير البيئي لمزيد
من التفاصيل).

ارتفاع مستوى الدخل
ً
ً
وثيقا
ارتباطا
يرتبط النمو في إجمالي الناتج المحلي
باستهالك الطاقة ،بالنظر إلى أن البضائع والخدمات تُ نتج
في أي اقتصاد باستخدام الطاقة والمياه .وبالنسبة إلمارة
أبوظبي ،فهناك ارتباط قوي بين المياه والطاقة ،حيث
ويستخدم
يتم إنتاج مياه الشرب من خالل تحلية مياه البحرُ .
وخاصة الغاز الطبيعي ،في هذه العملية
ً
الوقود األحفوري،
كثيفة االعتماد على الطاقة ،حيث تنبعث عنها غازات دفيئة
في الجو ،مما ُيسهم في ظاهرة االحتباس الحراري .وقد
أدى اعتماد اإلمارة على المياه المحالة إلى ارتفاع شديد
مقارنة بالمتوسط
ً
في مستويات استهالك الطاقة والمياه
ووفقا للبيانات اإلحصائية الصادرة عن مركز
ً
العالمي.
اإلحصاء – أبوظبي [ ]19خالل الفترة من  2005إلى ،2015
وصل إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في إمارة أبوظبي
في عام  2012إلى ما يقرب من  66,626جيجا واط /ساعة،
بزيادة حوالي  % 162عن عام  .2005كما وصل إنتاج اإلمارة
من المياه المحالة إلى حوالي  1,170.5مليون متر مكعب
في عام  2015بزيادة قدرها  % 57.6عن عام .2005

وعلى الرغم من أن انبعاثات غازات الدفيئة في إمارة
أبوظبي ال تتجاوز  % 0.26من اإلجمالي العالمي [،]17
من المتوقع أن تتزايد هذه االنبعاثات بسبب العوامل
المحركة التالية [:]18

وقد لوحظ بالفعل ارتفاع درجة حموضة مياه الخليج العربي
بصورة أسرع من معظم مياه المحيطات األخرى في
العالم ،ومن المحتمل أن يزيد ذلك في المستقبل [.]11
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العوامل المحركة للتغير المناخي
توصل التقرير المناخي [ ،]11الذي يستعرض أسباب
التغير المناخي وتداعياته ،إلى أن النشاط البشري ُيسهم
في التغير المناخي من خالل زيادة تركيز انبعاثات غازات
الدفيئة في الجو.

أن الزيادة السكانية ستعود بفوائد اقتصادية من دون
ً
أيضا
شك على اإلمارة ومواطنيها ،إال أنها ستضع
ً
أصال نتيجة زيادة الطلب
ضغوطا على البيئة الحساسة
ً
على الطاقة والمياه ووسائل النقل التي تمثل المصادر
الرئيسية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويتأثر التنوع البيولوجي البحري في اإلمارة بعدة
ضغوط مختلفة ،مثل التطوير العمراني واإلفراط في
االستغالل وتشتت الموائل والتلوث ،تؤدي جميعها
إلى انخفاض القدرة على التكيف [ .]15ويتفاعل التغير
ً
مزيدا
المناخي بصورة تكاملية مع تلك العوامل ،ويضع
من الضغوط على التنوع البيولوجي ،مما يحد من
ً
حاليا.
المنتجات والخدمات الحيوية التي يوفرها هذا التنوع

السكان
أدى النمو االقتصادي السريع المصاحب الكتشاف النفط
في فترة الستينات إلى زيادة سكانية غير مسبوقة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة نتيجة ارتفاع نسبة المواليد
بين المواطنين اإلماراتيين ،إلى جانب قدوم الوافدين
الباحثين عن عمل في هذا االقتصاد النامي .وقد
تضاعف عدد السكان خالل عقدين فقط من الزمان (انظر
الفصل الثاني – العوامل المحركة للتغيير البيئي).
وتتوقع حكومة أبوظبي أن يستمر النمو السكاني
السريع لعقدين آخرين .وفي حال استمراره بالوتيرة
المتوقعة ،سيصل إجمالي عدد سكان اإلمارة إلى أكثر
من  4ماليين نسمة بحلول عام  .2030وعلى الرغم من

التكنولوجيا
انخفضت كثافة استهالك الطاقة في اقتصاد إمارة
أبوظبي خالل الفترة من  1990إلى  ،2006بما يعكس
ً
ً
ملموسا لمصادر اإليرادات منذ عام  .2000وقد
تنوعا
ظلت كثافة انبعاثات الكربون في اإلمارة مستقرة ،حيث

الجدول  8.1انبعاثات غازات الدفيئة في إمارة أبوظبي ،عام 2012

الهيدروكربون المشبع
أكسيد النيتروز
الميثان
ثاني أكسيد
بالفلور ()PFCS
()N2O
()CH4
الكربون ()CO2
					
					

573.19
93,875
كمية الغاز (جيجا غرام)
				
21
1
احتمال التأثير في االحتباس الحراري
				
(وفق تقرير التقييم الثاني الصادر عن
				
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ)

3.91

)CF4 ( 1.0926
)C2F6 ( 0.1092

310

)CF4 ( 6,500
)C2F6 ( 9,200

كمية الغاز (بالجيجا غرام من مكافئ الغاز)

93,875

12,037

1,213

مساهمة الغاز (بالنسبة المئوية)

% 81.4

% 10.4

		% 1.1

8,107.231

مركبات الكربون
الفلورية
الهيدروجينية
()HFCS

سادس فلوريد
الكبريت
()SF6

0.0118

0.001

4,750

56

23,900

1

% 7.1
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الجدول  8.2احتجاز الكربون بواسطة الغطاء النباتي
نوع النباتات

احتجاز الكربون (بالمليون طن
من ثاني أكسيد الكربون)

الغابات

4.097

األراضي الرطبة (أشجار القرم)

0.911

األراضي الزراعية

0.706

اإلجمالي

5.714

الزراعة

% 1.7
النفايات

% 7.3
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ويظهر تحليل الفئة األساسية من غازات الدفيئة في
ُ

ت

وللتعامل مع النمو في احتياجات الطاقة لديها ،بدأت
إمارة أبوظبي في تنفيذ برنامج طموح لزيادة االعتماد
على الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة منخفضة الكربون
في توليد الطاقة الكهربائية وفي تحلية المياه المالحة
على المدى البعيد .وفي ظل هذا السيناريو ،ستنخفض
كثافة االنبعاثات الكربونية على الرغم من استمرار
الوقود األحفوري كمصدر رئيسي للطاقة في قطاع
النقل والصناعة والسلع التصديرية الرئيسية.

ً
ووفقا لملحق األراضي الرطبة الصادر عن الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [ ،]22فإن القيمة
المضافة لألراضي الرطبة أو السبخات في إمارة
أبوظبي (غابات القرم ومروج األعشاب البحرية) تتمثل
في كونها قادرة على حجز حوالي  62مليون طن من
ثاني أكسيد الكربون من االنبعاث ،حيث يتم تخزين
الكربون في التربة والكتلة الحيوية للنباتات .وفي حالة
تجريف األراضي الرطبة أو تالشيها ،فقد تتحرر تلك
الكمية على شكل انبعاثات إلى الجو.

دن

لم تكن هناك تغيرات جوهرية في التقنيات المستخدمة
في إنتاج الطاقة [ .]20ومن المتوقع أن يتغير هذا
الوضع بسبب التحوالت في هيكل االقتصاد والتنويع
في مصادر الطاقة في اإلمارة ،مما قد يؤثر على
انبعاثات الكربون.

ج
ال إلي
ا
ق
عرا
ال

% 0.4
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ران

طاقات أخرى

وفي عام  ،2012تم احتباس ما يقرب من  5.7مليون
طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ( % 6من إجمالي
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اإلمارة) بواسطة
المنظومة الشاملة من الغابات واألراضي الزراعية
وأشجار القرم في مختلف أنحاء اإلمارة.

ية

% 8.1

مه

التصنيع

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

إمارة أبوظبي أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة
عن الحرق الثابت للوقود في قطاعات الطاقة (النفط
والغاز ،وإنتاج الطاقة الكهربائية مع تحلية مياه البحر)
ً
اهتماما
وحرق الوقود في المركبات المتحركة يتطلب
ً
خاصا في خطط الحد من االنبعاثات (الشكل .)8.3

حر

% 16.8
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وري

النقل

إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة

0.0

0.0
ين

النفط والغاز

% 21.8

0.1

0.5

إل
ةا

الكهرباء والمياه

% 27

1.0

الم

% 74.1

0.2

1.5

ية

الطاقة

وبالنظر إلى مقدار غازات الدفيئة المنبعثة في اإلمارة
ومدى تأثيرها في ظاهرة االحتباس الحراري (وفق تقرير
التقييم الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ،كان ثاني أكسيد الكربون هو الغاز الرئيسي
المنبعث من عمليات حرق الوقود ،حيث يمثل % 81.4
من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة .أما غازات الدفيئة
األخرى مثل الميثان وأكسيد النيتروز والغازات المفلورة
(الهيدروكربون المشبع بالفلور ومركبات الكربون الفلورية
الهيدروجينية وسادس فلوريد الكبريت) فتُ سهم بنسب
أقل % 10.4 :و % 1.1و % 7.1على التوالي.
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النسبة المئوية من إجمالي االنبعاثات

الشكل  8.2مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة ،لعام 2012

الشكل  8.3تحليل الفئة األساسية من انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة
أبوظبي ،عام 2012
46.8 %

الشكل  8.4مؤشرات االنبعاثات (ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق
الوقود بحسب إجمالي الناتج المحلي ولكل كيلو وات  /ساعة) في إمارة
أبوظبي والدول األخرى في منطقة الشرق األوسط ،عام 2012
ثاني أكسيد الكربون بالكيلو جرام حسب الناتج المحلي اإلجمالي
(بالدوالر ،بحسب أسعار عام )2005

المصدر :هيئة البيئة  -أبوظبي []22

الضغوط

انبعاثات غازات الدفيئة
لطالما نتجت انبعاثات غازات الدفيئة االصطناعية
في إمارة أبوظبي في الغالب عن النمو االقتصادي
والسكاني .وقد أظهر جرد المستوى األساسي لغازات
الدفيئة في اإلمارة في عام ( )2010ثم في عام ()2012
أن إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة قد ارتفع
من  99.1مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
في عام  2010إلى  115.3مليون طن من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون في عام  .2012وتأتي هذه الزيادة التي
تعادل  % 16.3خالل عامين متوافقة مع الزيادة في عدد
السكان (بنسبة  )% 15.4وإجمالي الناتج المحلي لإلمارة
(بنسبة  % 15.5باألسعار الثابتة لعام  .)2007ومن بين
مختلف مصادر االنبعاثات (الطاقة والعمليات الصناعية
والزراعة وتغيير استخدام األراضي والغابات والنفايات)،
كان قطاع الطاقة هو المساهم األكبر بنسبة % 74.1
من انبعاثات غازات الدفيئة في اإلمارة في عام .2012
وعلى المستوى المحلي ،تهدف دولة اإلمارات العربية
المتحدة إلى ضمان التنمية المستدامة مع المحافظة
على البيئة في الوقت نفسه ،وتحقيق التوازن األمثل
بين التنمية االقتصادية واالجتماعية.

المصدر :هيئة البيئة  -أبوظبي ،عام  ،]18[ 2016والتقييم البيئي المتكامل عام ]24[ 2014

االنبعاثات هو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،والذي
ارتفعت مستويات انبعاثه بصورة أسرع من النمو
السكاني ونمو إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة
من  2010إلى  .2012وكانت األنشطة األساسية
المساهمة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام
 2012هي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه (حيث أسهمت
تلك األنشطة بنسبة  % 33من إجمالي انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون) واستخراج ومعالجة النفط والغاز ()% 25
والتصنيع والعمليات الصناعية ( )% 22وقطاع النقل
عامال
ثم ،تعتبر الفئات المذكورة أعاله
ً
( .)% 20ومن ّ
ً
مهما في جهود تحسين مؤشرات االنبعاثات في
مستقبال.
اإلمارة
ً

وتعتبر نسبة مساهمة إمارة أبوظبي في إجمالي
انبعاثات غازات الدفيئة العالمية صغيرة إلى حد كبير
مقارنة بالدول النامية األخرى .ومع ذلك ،فإن نصيب
الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق
الوقود كان من بين أعلى المعدالت في المنطقة ،حيث
وصل إلى ً 34.4
طنا من ثاني أكسيد الكربون لكل فرد
في عام  ،2012بزيادة قدرها  % 5.6عن عام .2010
وفي حين أن مؤشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الناتجة عن حرق الوقود بحسب إجمالي الناتج المحلي
قد ارتفع إلى  0.45كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل
دوالر أمريكي في عام ( 2012بزيادة قدرها  % 6.6عن
عام  ،)2010إال أن كثافة الكربون الناتجة عن إنتاج الطاقة
الكهربائية قد انخفضت إلى  0.42كجم من ثاني أكسيد
الكربون لكل كيلو وات  /ساعة (بانخفاض قدره % 10.6
عن عام  .)2010وينعكس هذا في التحول إلى وقود
ً
ضررا على البيئة (الغاز الطبيعي) في إنتاج
أحفوري أقل
الكهرباء والمياه في عام .2012

وتجدر اإلشارة إلى عدم وجود مؤشر واحد يمكنه تقديم
صورة كاملة عن أداء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في
أي دولة أو قدرتها النسبية على خفض االنبعاثات [.]23

ومع ذلكُ ،يعد العامل األساسي في مؤشرات

ويساعد الشكل  8.2في تحديد أفضل طرق االستجابة.

ومقارنة بدول الجوار الخليجية ،نجد أن مؤشرات االنبعاثات
في إمارة أبوظبي المرتبطة باالقتصاد أو إنتاج الكهرباء
منخفضة (الشكل  .)8.4وينعكس هذا في األداء الفعال
للتنمية االقتصادية مع انخفاض كثافة االنبعاثات في
إمارة أبوظبي ،واستخدام التقنيات الفعالة والوقود
النظيف مقارنة بالدول األخرى في المنطقة.
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 8.3التأثيرات
ارتفاع منسوب مياه البحر وتأثر السواحل
في ظل عالم يتأثر بالتغير المناخي ،قد تزداد قوة الرياح
أكثر من المعتاد في منطقة الخليج العربي (المعروفة
باسم “رياح الشمال”) ،مما يضاعف من تأثير ارتفاع
منسوب مياه البحر خالل هبوب العواصف على مدن
دولة اإلمارات العربية المتحدة [ .]25وقد تؤثر زيادة
ً
أيضا على قدرة قطاع
تكرار العواصف ،واتساع نطاقها
النفط والغاز البحري على العمل من خالل زيادة عدد أيام
التوقف عن العمل .وقد تتسبب رياح الشمال ،إلى جانب
التغيرات المناخية في الضغط الجوي ،ودرجة حرارة سطح
البحر ،والتضاريس الساحلية ،وآثار المد والجزر في زيادة
قوة العواصف التي تهب على إمارة أبوظبي ،وزيادة
مخاطر الفيضان والكوارث الساحلية.
وعلى صعيد آخر ،قد يتأثر تعرض اإلمارة لمخاطر التآكل
والفيضانات الناتجة عن العواصف بسبب التغيرات
في الطبيعة الساحلية في اإلمارة ،نتيجة النمو في
األنشطة البشرية والتغير المناخي .وتعيش الغالبية
العظمى من السكان في دولة اإلمارات العربية المتحدة
بالقرب من الساحل ،كما تتم النسبة األكبر من األنشطة
االقتصادية في المراكز الحضرية المعرضة للفيضانات،
مثل مدينة أبوظبي [ .]26ويعيش عدد كبير من السكان
في مناطق تم ردمها أو استصالحها من البحر من
أجل مشاريع التطوير حيث توجد العديد من األنشطة
االقتصادية الساحلية .وتعتبر هذه المناطق من األصول
التجارية القيمة ،وهي معرضة على وجه الخصوص إلى
تأثيرات ارتفاع منسوب البحر بسبب انخفاض ارتفاعها
عن مستوى سطح البحر ،مما يعرض البنية التحتية التي
تدعم تلك العقارات واألنشطة (مثل الطرق وشبكات
االتصاالت والمنشآت السياحية وشبكات الصرف
الصحي) لدرجات متفاوتة من المخاطر [.]10
وهنا تبرز أهمية خاصة لما قد توفره األنظمة الساحلية
الطبيعية إلمارة أبوظبي من فوائد مهمة في ما يخص
ً
أساسا
التكيف مع التغير المناخي ،فتلك األنظمة توجد
لتحقيق المرونة في مواجهة التأثيرات السلبية المحتملة
في المناطق الساحلية المتأثرة بالتغير المناخي .ويتمثل
التصور األساسي في أن األنظمة الساحلية والبحرية
ً
جزءا من الثروة الطبيعية لإلمارة ،والتي
السليمة تعتبر
تعتبر في غاية األهمية للحفاظ على حياة البشر.
التأثيرات على التنوع البيولوجي
رغم الظروف المناخية القاسية ،إال أن الموائل البرية
والبحرية في إمارة أبوظبي توفر العديد من المنتجات
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ويعتبر تدهور الشعاب المرجانية ،بسبب الضغوط
الحرارية األخيرة ،من التهديدات الخطرة على األسماك
المرتبطة بالشعاب المرجانية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة [ .]30كما أن االنخفاض المتوقع في محصول
ً
أيضا بآثار اجتماعية واقتصادية سلبية
الصيد سيعود
على المصايد السمكية.

والخدمات البيئية ،بما في ذلك ،اإلنتاج الغذائي
والمصايد السمكية والسياحة والترفيه والحماية من
تآكل السواحل واحتجاز ثاني أكسيد الكربون الجوي .غير
أن التنوع البيولوجي في اإلمارة يتأثر بضغوط مختلفة،
مثل التطوير العمراني واإلفراط في االستغالل وتشتت
الموائل والتلوث ،والتي تحد من المرونة والقدرة على
ويضاف التغير المناخي إلى تلك العوامل ،حيث
التكيفُ .
ً
يضع ضغوطا إضافية على التنوع البيولوجي ،ويحد من
القدرة على توفير المنتجات والخدمات الحيوية.
التنوع البيولوجي البحري والساحلي
تتمثل اآلثار األساسية للتغير المناخي على التنوع
البيولوجي البحري في اآلثار الناجمة عن ارتفاع منسوب
مياه البحر ،وارتفاع درجات الحرارة ،والملوحة والحموضة.
ومن المحتمل أن تكون الزيادة في تكرار ومدة االرتفاع
في درجة حرارة مياه البحر هي أكبر التهديدات التي تواجه
الشعاب المرجانية ،فقد أدت معدالت الموت المصاحبة
لحاالت ابيضاض الشعاب المرجانية إلى فقدان % 98
من المرجان المتفرع ( )Acroporaفي عام  1996على
الشعاب المرجانية في مياه إمارة أبوظبي ،إلى جانب
موت العديد من المستعمرات المتبقية خالل حالة
االبيضاض التي حدثت في عام  .]27[ 1998ولم تتعاف
التجمعات المرجانية في إمارة أبوظبي حتى اآلن من
حوادث االبيضاض التي وقعت في فترة التسعينات
[.]14
وقد عادت حوادث االبيضاض إلى الظهور مرة أخرى
بتكرار ملحوظ خالل السنوات األخيرة ،مما يعوق تعافي
التجمعات المرجانية [ .]28وقد ظهر تأثر تكاثر العديد
من األنواع المرجانية بحوادث االبيضاض ،مما يوحي
بالحد من التعافي خالل الجيل القادم [ .]29وتؤثر تلك
ً
أيضا على األحياء األخرى المرتبطة بالشعاب
التغيرات
المرجانية ،مثل األسماك ،حيث يبدو أن األنواع المعتمدة
على الشعاب المرجانية أصبحت أكثر عرضة لالنقراض
في الشعاب المرجانية الجنوبية في الخليج [.]30
وتشمل التهديدات الناجمة عن التغير المناخي على
المصايد السمكية تغيرات في أنماط التوزيع والهجرة
والوفرة بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه البحر .في حين
أن التغيرات في جودة الموئل واإلنتاج األساسي قد
ً
أيضا مخاطر فشل نمو
تؤثر على اإلنتاجية .وتتزايد
خاصة في ظل اقتراب العديد
ً
اليرقات وصغار الكائنات،
من اليرقات من حدود التحمل الحراري لها [.]33 ،32 ،31

الشعاب المرجانية شديدة
الحساسية ألي ارتفاع في
درجة حرارة البحر ،وتتعرض
حينها لمخاطر االبيضاض

ً
تنوعا منها في أي
تعتبر الحياة البحرية في الخليج أقل
مكان آخر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ،وذلك
بسبب الظروف البيئية القاسية والمعوقات أمام نمو
اليرقات [ .]35 ،34فعلى سبيل المثال ،تعيش بعض
أنواع األسماك المرجانية في حدود درجة مئوية واحدة
ضمن حدود التحمل الحراري لها ،على األقل لجزء من
العام [ .]36وباإلضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة ،من
ً
أيضا أن يؤثر ارتفاع مستويات الملوحة على
المتوقع
خاصة في المنطقة الساحلية.
ً
التنوع البيولوجي البحري،
ً
ً
منتظما في أعداد األنواع
انخفاضا
وتُ ظهر أعداد المرجان
مع زيادة الملوحة على طول ساحل إمارة أبوظبي [،12
 .]13وبالتالي ،فمن المتوقع أن يقلل ارتفاع مستويات
الملوحة من تنوع األنواع.
وتتمثل التأثيرات المباشرة الرتفاع منسوب مياه البحر

في زيادة عمق المياه ،والتغيرات في المد والجزر ،وتغير
حركة المياه ،وزيادة تغلغل مياه البحر [ .]37ويؤثر ارتفاع
المد والجزر ونطاقه على شدة الضوء وسرعة التيار
والعمق وتوزيع الملوحة ،وهي عوامل تنظم توزيع
ووفرة المنظومات البحرية في المياه الضحلة ،مثل
أشجار القرم والشعاب المرجانية واألعشاب البحرية.
وبالتالي ،يعتبر التغير في توزيع الموائل القائمة من أبرز
التأثيرات الناتجة عن التغير المناخي.
وفي ما يخص تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر على
أعداد األحياء البحرية المهمة ،فيرجع في األساس إلى
فقدان الموائل .وقد يؤثر ارتفاع منسوب مياه البحر
ً
أيضا على مواقع تعشيش السالحف والطيور البحرية،
مثل الغاق السقطري ()Phalacrocorax nigrogularis
المعرض لالنقراض على مستوى العالم .وعندما يكون
ً
مصحوبا بهبوب العواصف ،فقد تتعرض
هذا االرتفاع
المناطق الضحلة التي تضم مستعمرات تعشيش
الطيور البحرية ،وشواطئ تعشيش السالحف البحرية
ً
دوريا أو التآكل الشديد .كما أن ارتفاع درجة
إلى الغرق
حرارة الرمال قد يؤثر على نسبة الذكور إلى اإلناث،
وقدرة صغار السالحف على الحياة ،مع ما لذلك من آثار
سلبية على بعض األنواع المعرضة لالنقراض ،مثل
سالحف منقار الصقر (.)Eretmochelys imbricata
التنوع البيولوجي البري
ً
نظرا لتمتع الكثير من النباتات في المنطقة بالقدرة على
التكيف مع الحرارة والجفاف الشديد [ ،]38فقد تعتبر
الكثير من النباتات في اإلمارة مرنة بالفعل بدرجة عالية
للتأقلم مع التغير المناخي .ومع ذلك ،فقد اقتربت
األنواع الموجودة في األراضي الجافة من حدود التحمل
الفيزيولوجي لها [ .]39ومن المحتمل أن يساهم التغير
المناخي كعامل ضغط إضافي يؤدي إلى تفاقم التدهور
الحالي الناتج عن العديد من التأثيرات المتمثلة في
اإلفراط في الرعي ،والتغير في استخدام األراضي
في العديد من المناطق [ .]40ولعل األمر األكثر أهمية
هو أن الظروف المناخية ،والظروف األخرى المطلوبة
لنمو األجيال القادمة من النباتات ،قد تختلف عن تلك
ً
حاليا [.]41
التي يمكن أن تنمو فيها النباتات الموجودة
وبالتالي ،فقد يعوق التغير المناخي في المستقبل
زراعة المناطق المتأثرة ،واستبدال األنواع المفقودة.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن التغيرات المناخية في الغطاء
ً
أيضا على أنواع الطيور في
النباتي يمكنها أن تؤثر
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الشكل  8.5متوسط مالءمة الموائل الحالية والتغير المتوقع في مالءمة الموائل لجميع األنواع ذات
األولوية بحسب مجموعة التصنيف العالمية ( 2030و )2070واإلقليمية ( 2070فقط بدقة  12و 36كم)
الزواحف

A

الوضع الحالي

طيور متكاثرة

طيور غير متكاثرة

الثدييات

النباتات

البرمائيات

الشكل  8.6التغيرات المتوقعة في ثراء األنواع (على اليسار) ومالءمة
ً
نوعا من األسماك ذات األولوية
الموائل (على اليمين) بالنسبة إلى 47
بحلول عام  2090مقارنة بعام  2010في ظل سيناريو مسار التركيز التمثيلي
البالغ 8.5

)D01 (36KM

)DO2 (12KM

G 2070

G 2030

احتياجات المنازل والشركات والمرافق والصناعات .ويتم
تصريف المياه المرتجعة شديدة الملوحة ومرتفعة الحرارة
إلى الخليج العربي ،مما يؤدي إلى تغيرات محلية في
درجة الحرارة ومستويات الملوحة [.]44

المصدر :مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية []42

اإلمارة .ففي دراسة أخيرة لمبادرة أبوظبي العالمية
للبيانات البيئية حول حساسية التنوع البيولوجي البري
في المنطقة للتغير المناخي ،أشارت التقديرات إلى
أن الطيور المتكاثرة والثدييات والبرمائيات تعاني من
انخفاض كبير في معدل الموائل المناسبة ،والتي غطت
معظم أجزاء منطقة الدراسة بالنسبة إلى تلك األحياء.
وعلى النقيض من ذلك ،كان من المتوقع أن تجد الطيور
غير المتكاثرة والنباتات والزواحف موائل مناسبة في
معظم أجزاء منطقة الدراسة.
وكما هو الحال مع األحياء األخرى في األراضي الجافة،
تعيش العديد من الثدييات الصحراوية في ظروف
قريبة من الحدود القصوى لدرجات الحرارة المميتة لها،
وال يمكنها الوصول إلى مصادر كافية من الماء .ولهذه
األسباب ،من المتوقع أن يؤدي التغير المناخي إلى
تداعيات سيئة للغاية على مجموعة كبيرة من الحيوانات
الصحراوية [.]43
العالقة بالمياه
يعتبر الخليج العربي في ظل الظروف الحالية من أكثر
ً
تعرضا للضغوط على وجه األرض .عالوةً
البيئات البحرية
على ذلك ،تتزايد نسبة المياه التي يتم توفيرها من
خالل تحلية المياه ،والتي تتطلب طاقة إلنتاجها .وهذا
يدل على أن االعتماد على تحلية المياه المالحة يمثل
ً
تحديا للطاقة وللمياه [.]44
وقد تؤدي كثافة أنشطة تحلية المياه في الخليج العربي
المعرض للضغوط بالفعل إلى نطاق من التأثيرات البيئية
المتعلقة بالتغير المناخي .وينتج عن عمليات تحلية المياه
المالحة إلى إنتاج مياه عذبة ،يتم توزيعها بعد ذلك لتلبية
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ً
مؤخرا
وفي دراسة وطنية حول عالقات المياه اكتملت
في عام  ،2016درست مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات
البيئية المحاور اآلتية:
 )1تأثير ارتفاع درجات الحرارة المحيطة وتغير معدل
الترسيب على الطلب لكل من المياه والطاقة في
ظل النمو االجتماعي واالقتصادي؛
 )2التكاليف والعوائد المصاحبة للتحول إلى أنماط أكثر
ً
واعتمادا على الطاقة المتجددة في إنتاج
فعالية
واستهالك المياه  /الطاقة [.]45
الصحة وجودة الحياة
سوف يكون للتغير المناخي تأثير كبير وجوهري على
الصحة العامة ،إذ يؤثر على العوامل االجتماعية والبيئية
المهمة ،مثل الهواء النظيف ومياه الشرب اآلمنة
والغذاء الكافي والمالذ اآلمن [ .]46 ،5وترى منظمة
الصحة العالمية أن التغير المناخي هو أكبر تهديد على
الصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين .وقد
الحظت أن التغير المناخي يودي بالفعل بحياة عشرات
ً
سنويا ،بسبب موجات الحرارة
اآلالف من الكائنات
والظروف الجوية القاسية األخرى ،وتفشي األمراض
المعدية وآثار سوء التغذية والتلوث البيئي.
ومن المتوقع زيادة التأثيرات الرئيسية للتغير المناخي
على الصحة العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
بسبب ارتفاع درجات الحرارة واحتمال زيادة األمراض
المنقولة في المياه ،وعبر ناقالت األمراض وانخفاض
توفر المياه والتأثير على األمن الغذائي [ .]47ويصعب
التأكد من إجمالي األعباء المرضية الناجمة عن التغير
ً
نظرا للعديد من اآلليات التي قد يؤثر التغير
المناخي،
المناخي من خاللها على الصحة العامة [ .]5وتشير
تقديرات النموذج العالمي لعبء األمراض الصادر عن
منظمة الصحة العالمية بالنسبة إلى دولة اإلمارات
العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط إلى انخفاض
مقارنة بالدول
ً
اآلثار الصحية الناجمة عن التغير المناخي
األخرى ،حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سنوات العمر
ً
عاما لكل  100ألف نسمة
المهدرة نتيجة للعجز يبلغ 15
[ .]48وبالنسبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،فقد
أظهرت النماذج أن التغير المناخي له تأثير طفيف في

مقارنة بمجاالت األولوية
ً
الوقت الحالي على صحة البشر
األخرى :ففي عام  ،2008زاد عدد مرات زيارة منشآت
الرعاية الصحية بنحو  410زيارة ( )% 0.2وزادت حاالت
الوفاة المبكرة بواقع حالتين إلى ثالث حاالت ()% 0.1
بسبب األمراض القلبية الوعائية الناتجة عن المخاطر
المضافة للتغير المناخي .وعلى افتراض “عدم اتخاذ أي
إجراءات” ،فمن المتوقع زيادة األعباء المرضية الناجمة
عن التغير المناخي في إمارة أبوظبي إلى ما يقرب
من  27حالة وفاة مبكرة و 3,545زيارة لمنشآت الرعاية
ً
سنويا .وسيصل هذا الرقم إلى  16حالة وفاة
الصحية
مبكرة و 2,130زيارة لمنشآت الرعاية الصحية إذا أمكن
ً
جزءا في
تثبيت مستويات ثاني أكسيد الكربون عند 550
ً
جزءا في المليون .وال توجد تقديرات
المليون أو 750
لآلثار الصحية غير المتعلقة بالقلب واألوعية الدموية،
مثل المالريا وسوء التغذية والغرق واإلسهال ،إال أنه من
المتوقع أن تكون تلك اآلثار منخفضة [.]50 ،49
األمن الغذائي
في ظل اعتماد دولة اإلمارات العربية المتحدة الكبير
على الواردات الغذائية ،ومحدودية موارد األراضي
الخصبة والمياه العذبة ،يعتبر األمن الغذائي من القضايا
الرئيسية إلمارة أبوظبي.
وصنفت اإليكونومست دولة اإلمارات العربية المتحدة
في المرتبة  30في مؤشر األمن الغذائي العالمي
ً
وفقا
السنوي لعام  2016من بين  113دولة ،وذلك
للمعايير المستندة إلى إمكانية تحمل تكلفة الغذاء
وتوفره وجودته.
غير أن اإلمارات العربية المتحدة قد تكون عرضة للمخاطر
المتعلقة بالقيود على توريد الغذاء وأي أزمات في
األسعار مرتبطة بتأثيرات التغير المناخي في الدول
المصدرة للغذاء .وقد يؤدي انخفاض المحصول الزراعي
في الدول المصدرة للغذاء بسبب تأثيرات التغير
المناخي ،والتضييق على أسواق الغذاء العالمية وتأثير
تقلبات األسعار إلى العديد من اآلثار السلبية على دولة
اإلمارات العربية المتحدة .وقد تشمل تلك التأثيرات
ً
ً
متكررا في أسعار بيع األغذية بالتجزئة والحاجة
ارتفاعا
إلى تقديم دعم كبير للسلع الغذائية .وقد تجد األسر
ذات الدخل األدنى في النطاق الوطني نفسها معرضة
إلنفاق جزء كبير من ميزانية األسرة على الغذاء [.]51
وفضال عما سبق ،من المتوقع أن يكون للتغير المناخي
ً

A

B

B

C

C

 Speciesللبيانات البيئية []51
المصدر :مبادرة أبوظبي العالمية
invasion
extinction

تأثيرات سلبية كبيرة على الثروة السمكية التجارية في
الخليج .ويوضح الشكل  8.6تأثيرات التغير المناخي على
ثراء األنواع ومالءمة الموائل بالنسبة لمجموعة تضم
ً
نوعا من األنـواع ذات األولوية ،بحسب البيانات
47
المستقاة من ثالثة أطر عمل نمذجة .وتتوقع هذه األطر
ارتفاع معدل االنقراض المحلي (المناطق الحمراء) في
مقارنة بعام 2010
ً
الخليج العربي بحلول عام ،2090
في ظل سيناريو مسار التركيز التمثيلي البالغ ( 8.5انظر
الشكل  8.6واإلطار .)8.1
ً
أيضا على الزراعة المحلية في
وقد يؤثر التغير المناخي
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك بسبب عدد من
العوامل التي تؤدي إلى انخفاض عام في المحصول
الزراعي ،وتشمل تلك العوامل ارتفاع متوسط درجات
الحرارة ،وانخفاض توفر موارد المياه العذبة وزيادة مخاطر
الطقس قصيرة األجل ،وتآكل التربة ،وفقدان األراضي
الصالحة للزراعة ،وزيادة األضرار الناجمة عن الحرائق
وانتشار أمراض النباتات والحشرات [ ]51و[ .]5وفي حال
عدم التكيف مع التغير المناخي ،يصبح إنتاج الخضروات
ً
مهددا بالتغير المناخي الذي
والفواكه ومحاصيل الحقول
يزيد من تأثر هذه المحاصيل بالضغوط الحالية [.]5
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التغير المناخي

 8.4االستجابات للتغير المناخي في
إمارة أبوظبي
ً
ً
راسخا
التزاما
تلتزم حكومة اإلمارات العربية المتحدة
بعملية التفاوض في إطار اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ .وقد تم توضيح المساهمات
ً
وطنيا في دولة اإلمارات العربية
المعتزمة المحددة
المتحدة في ما يتعلق بإجراءات التخفيف والتكيف في
الشكل .8.7

الحد من االنبعاثات

تعتبر شركة أدنوك من
بين عدد من الشركات
في إمارة أبوظبي التي
تستخدم التقنيات المبتكرة
للتقليل من انبعاثات
الغازات الدفيئة

قطاع الطاقة
أهداف الطاقة النظيفة
ً
ً
كامال للوفاء بالتزامها
حكوميا
نهجا
تتبع إمارة أبوظبي
ً
بالمساهمة في تحقيق األهداف الوطنية .وتسعى

اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺰﻳﺎدة اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ إﻟﻰ  % 24ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم  2021و % 30ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2030

وفي عام  ،2016أطلقت إمارة أبوظبي أول شبكة تجارية
على مستوى المنطقة اللتقاط الكربون واستخدامه
وتخزينه .ويقوم المشروع بشكل خاص بجمع وضغط
االنبعاثات في منشأة حديد اإلمارات في منطقة
المصفح ،ثم يتم ضغطها ونقلها إلى حقول النفط،
حيث تُ ستخدم لتعزيز استرداد النفط ويتم تخزينها في
النهاية تحت األرض ،لتوفر بذلك واحدة من أولى اآلليات
الحيوية إلزالة الكربون من الصناعات األساسية كثيفة
االعتماد على الطاقة.

أ
ب

30%

ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
إﻟﻰ  % 36واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ .% 40

36%

40%

24%

ب

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أول شركة
في المنطقة تعمل على تقليل حرق الغاز من أجل خفض
انبعاثات غازات الدفيئة .وفي الصناعات كثيفة االعتماد
على الطاقة ،تتحسن مؤشرات األداء العام من خالل اعتماد
تدابير الحد من الكربون وزيادة كفاءة استخدام الموارد.

كفاءة استخدام الطاقة والمياه
باإلضافة إلى تحقيق األهداف المتعلقة بجانب اإلمداد،
تقوم إمارة أبوظبي بتنفيذ سياسات شاملة للحد من
الطلب على الطاقة والمياه وتعزيز االستخدام الرشيد
للموارد .ويشمل ذلك اإلجراءات التالية:
		 مراجعة وتحديث تعرفة االستهالك :تدرك اإلمارة
قيمة مراجعة وتحديث تعرفة الطاقة والمياه في
الحد من أوجه عدم كفاءة االستهالك وتعزيز التنمية
فضال عن معالجة القضايا
منخفضة الكربون،
ً
المتعلقة بأمن الطاقة .ولتحقيق هذه الغاية،
أطلقت الجهات المعنية بخدمات الطاقة والمياه
ً
عددا من المبادرات والسياسات ،لتعديل التعرفة
مع مرور الوقت بالنسبة للعمالء في مجال التجارة
والصناعة ،بحيث تعكس تكلفة إنتاج الطاقة بحلول
عام 2021
		 معايير البناء والكفاءة :تستهدف إمارة أبوظبي
االنبعاثات من قطاع البناء بشكل شامل ،إذ يمثل
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اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

2030

وعلى المستوى االتحادي ،تقوم وزارة التغير المناخي
والبيئة بتنسيق جميع األنشطة المتصلة بالتغير المناخي.

وستستمر الصناعات كثيفة االعتماد على الطاقة وقطاع
النفط والغاز في استخدام تقنيات مبتكرة لتحسين
الكفاءة وخفض االنبعاثات.

اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻓﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐــــﺎز

5

ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه

أ
ب

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت.
ﺗﻘﻮم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﺧﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﻴﺎه وﻣﻮاءﻣﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.

2021

وتقوم هذه المساهمات في األساس على استراتيجية
التنويع االقتصادي التي من شأنها أن تسفر عن فوائد
مشتركة ،في ما يتعلق بالتخفيف والتكيف على النحو
الموجز أدناه [ .]52وقد دعمت هيئة البيئة – أبوظبي
ً
وطنیا من خالل
إعداد المساهمات المعتزمة المحددة
إعداد المحتوى الخاص بإمارة أبوظبي بالتعاون مع
الجهات المعنية علی مستوى اإلمارة.

اإلمارة من خالل تلك األهداف إلى زيادة مساهمة
الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة من  % 0.2في
عام  2014إلى  % 27بحلول عام  .2021وسيتحقق ذلك
من خالل استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

الشكل  8.7استراتيجيات دولة اإلمارات العربية المتحدة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة

ﺳﻴﻘﻮم ﻣﺸﺮوع اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ اﻟﻤﻘﺮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2016
ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  800أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎً .

أ

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﺳﺘﺤﺪاث ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻮﻗﻮد
ﺗﻀﻊ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ
ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ب

إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺸﺤﻦ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ
وﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.

ج

ﺗﺴﺘﻬﺪف إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ  % 25ﻣﻦ
أﺳﻄﻮل ﺳﻴﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻀﻐﻮط.

د

ﺗﻌﻤﻞ اﻵن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﻄﺎر اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻔﺾ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 60ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺎت
اﻟﺘﻲ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ.
ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ

زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺒﺎت وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ.

% 60

المصدر :هيئة البيئة  -أبوظبي

هذا القطاع نسبة كبيرة من استهالك الكهرباء
والمياه في الدولة .ويتم تحقيق ذلك من خالل
لوائح البناء اآلمنة على البيئة ،ومعايير الكفاءة،
وبرامج إعادة التأهيل ،وهياكل الدعم لشركات
خدمات الطاقة.
ً
ً
عددا من
أيضا
		 إدارة الطلب :أطلقت إمارة أبوظبي
المبادرات التي تستند إلى توعية المستهلكين
وإدارة الطلب ،بما في ذلك األشكال الجديدة
لفواتير المياه والكهرباء ،التي توفر للسكان
مفصلة عن االستهالك والدعم
معلومات
ّ
الحكومي.
ً
نظرا للمناخ القاسي في إمارة
		 تبريد المناطق:
أبوظبي ،يستهلك تكييف الهواء حصة كبيرة من
الطاقة .ويجري تنفيذ استثمارات شاملة في البنية
التحتية للتحول من التبريد الالمركزي إلى تبريد
المناطق وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
		 معايير كفاءة األجهزة :تتعاون إمارة أبوظبي مع
اإلمارات األخرى في تطوير أول معايير الكفاءة في
المنطقة لوحدات تكييف الهواء ،األمر الذي يستبعد
أداء في السوق ،كما
 % 20من الوحدات األقل ً
سيؤدي ذلك إلى استحداث معايير كفاءة االستخدام
في مجال أجهزة التبريد واألجهزة األخرى.

النقل والبنية التحتية
اعتمدت إمارة أبوظبي خطة إطارية شاملة للهيكل
العمراني بغرض تحسين عملية تطوير اإلمارة حتى عام
.2030
وتعمل اإلمارة على تنفيذ االستثمارات والمبادرات التالية
التي ستحقق فوائد مشتركة كبيرة في التخفيف من
انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع النقل ،بما في ذلك:
		 تطبيق سياسة جديدة لتسعير الوقود ،األمر الذي
سيجعل دولة اإلمارات العربية المتحدة متماشية مع
األسعار العالمية .ويهدف ذلك إلى دعم االقتصاد
فضال عن
الوطني وتقليل استهالك الوقود،
ً
حماية البيئة.
		 تأسيس شبكة سكك حديدية اتحادية لنقل البضائع
عبر البالد على أن يتم دمجها في نهاية المطاف
ضمن شبكة تربط دول مجلس التعاون الخليجي.
		 استهداف تحويل  % 25من أساطيل المركبات
الحكومية للعمل باستخدام الغاز الطبيعي
المضغوط.
		 وضع استراتيجيات الستخدام المركبات منخفضة
االنبعاثات ،وكذلك تحديد مناطق منخفضة
االنبعاثات بهدف الحد من ملوثات الهواء،
وانبعاثات غازات الدفيئة من قطاع النقل.
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يستخدم المزارعون في
اإلمارة تقنيات الزراعة
الحديثة للتقليل من
استخدام المياه وتحسين
اإلنتاجية

قطاع النفايات
تعمل إمارة أبوظبي على زيادة نسبة النفايات المعالجة
والنفايات المحولة عن مكبات النفايات ،وذلك من خالل
عدد من المبادرات الرئيسية ،منها:
		 وضع قوانين لتنظيم إدارة النفايات واإلشراف عليها.
		 وضع خارطة طريق اتحادية لإلدارة المتكاملة
للنفايات.
		 إنشاء قاعدة بيانات لجمع وترتيب المعلومات
المتعلقة بالنفايات.
التكيف
من المتوقع أن تتأثر إمارة أبوظبي بشدة بالتغير
المناخي .لذلك ،تعتبر الجهود الرامية لتعزيز القدرة على
التكيف مع هذه التأثيرات على قدر أهمية إجراءات الحد من
االنبعاثات ،وفي بعض الحاالت تحقق إجراءات التكيف
ً
أيضا.
فوائد مواكبة على صعيد الحد من االنبعاثات
إدارة المياه
أدى ازدهار االقتصاد والتنمية الصناعية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة إلى زيادة الطلب على المياه
على مدى العقود القليلة الماضية .وقد تم االعتماد إلى
حد كبير على تحلية المياه في تلبية هذا الطلب ،حيث تنتج
محطات تحلية مياه البحر  % 98من المياه المستهلكة
في قطاع البلديات (بما في ذلك المياه الصالحة للشرب
والمياه المستخدمة في المجاالت الصناعية والتجارية).
وسيؤدي التغير المناخي ،والنمو السكاني السريع،
والتنمية الصناعية ،والتطوير العمراني ،والطلب على
ً
جميعا إلى آثار على موارد المياه في
الري الزراعي
المستقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والمنطقة
العربية ككل.
وهناك تخوف في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن
زيادة النمو في الطلب على المياه الالزمة للزراعة،
ً
ارتفاعا في
وخاصة خالل أشهر الشتاء التي ستشهد
درجات الحرارة ،ومعدالت أكبر للتبخر في حالة تغير المناخ،
األمر الذي قد يضع المزيد من الضغوط على موارد
المياه الجوفية الشحيحة.
ً
أيضا التكلفة االقتصادية والبيئية لتحلية المياه
وستزداد
مع تغير المناخ .وتشير التوقعات إلى أن مياه الخليج
العربي  -وهي المصدر األساسي لمحطات تحلية المياه
في اإلمارات العربية المتحدة  -من المرجح أن تصبح أكثر
حرارة وملوحة .إضافة إلى ذلك ،قد تزيد مخاطر تعطل
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استراتيجيات وسياسات ولوائح لألمن الغذائي ،وإنشاء
وإدارة احتياطيات األغذية الطارئة؛ وإعداد خطط الطوارئ
بالتعاون مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث ،وتنسيق االستثمارات في قطاع األغذية من
أجل ضمان األمن الغذائي ودعم زيادة اإلنتاج المحلي
(الموارد الزراعية والحيوانية والسمكية) ،وتحقيق االكتفاء
الذاتي من بعض المنتجات الغذائية.

إمدادات تحلية المياه بسبب الظواهر الطبيعية القاسية
(مثل هبوب العواصف أو تكاثر الطحالب) مع تغير المناخ.
وتعمل إمارة أبوظبي على تنفيذ خطة للمحافظة على
المياه وتوفير سبل أكثر كفاءة لتحلية المياه.
األراضي الرطبة ،والمحافظة على البيئة الساحلية
والبحرية (الكربون األزرق)
تتسم البيئة الساحلية والبحرية في إمارة أبوظبي
بتنوعها ،حيث تشمل غابات القرم ،والمستنقعات
المالحة ،والسبخات ،والسهول الطينية المتشكلة بفعل
المد والجزر المغطاة بالبكتيريا الزرقاء ،ومروج األعشاب
ً
أيضا.
البحرية الواسعة بفعل المد والجزر

وفي إطار هذه الجهود ،قام جهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية ،ومركز خدمات المزارعين في أبوظبي بدعم
المزارعين في تحسين مستويات اإلنتاجية وتقليل
استخدام المياه والمدخالت األخرى للزراعة ،مثل تقنيات
الري األفضل واعتماد الزراعة المحمية (البيوت الزجاجية
والزراعة المائية) واستبدال المحاصيل .وفي اآلونة
األخيرة ،تعاونت هيئة البيئة  -أبوظبي مع عدد من
الجهات الحكومية للبدء في وضع سياسة الستزراع
األحياء المائية لتعزيز االستزراع السمكي في اإلمارة مع
ضمان ترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

ً
ً
جهودا كبيرة في مجال تجديد البيئة
أيضا
وتشهد اإلمارة
فضال عن الزراعة بغرض المحافظة على كل
والزراعة،
ً
من أشجار القرم واألعشاب البحرية ،حيث يدعم كالهما
التكيف القائم على النظم البيئية ،األمر الذي يؤدي إلى
ً
أيضا على
الحد من ثاني أكسيد الكربون مع تحقيق فوائد
صعيد التكيف.
وفي عام  ،2013بدأت دولة اإلمارات العربية المتحدة
من خالل مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بتنفيذ
وفر لصانعي القرار
مشروع دراسة الكربون األزرق ،الذي ّ
ً
فهما أفضل لقدرات احتباس الكربون في إمارة أبوظبي.
وفي عام  ،2014تم توسيع نطاق المشروع ليشمل
ويعرف اآلن باسم المشروع الوطني
الدولة بأكملهاُ ،
للكربون األزرق.
وتشير الحسابات بشكل عام إلى أن النظم البيئية
للكربون األزرق في إمارة أبوظبي قادرة على تخزين أكثر
من  41مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون داخل
التربة والكتلة الحيوية ،وهي كمية أكبر من االنبعاثات
السنوية في اإلمارة من قطاعات النفط والغاز (26.4
مليون طن) أو المياه والكهرباء ( 30.9مليون طن).
لحة التباع نهج شامل إلدارة البيئة
وهناك حاجة ُم ّ
الساحلية ،بحيث ال تقتصر الجهود على حماية األراضي
الرطبة والموائل الساحلية فحسب ،بل ومعالجة المشاكل
المرتبطة بالعوامل المحركة األخرى ،مثل التغير المناخي
في ما يتعلق بقابلية تأثر المناطق الساحلية ،وفقدان
الموارد الساحلية والبحرية (إذا كانت حيوية بالنسبة
للتخطيط لضمان التكيف) .ويمكن استكمال جهود مبادرة
التخطيط المكاني البحري ،التي يقودها دائرة التخطيط

العمراني والبلديات ،من خالل برنامج أوسع إلدارة
المناطق الساحلية.
األنواع البرية والموائل
يجري تحفيز قدرة األنواع البرية والموائل على التكيف
مع تأثيرات التغير المناخي من خالل استراتيجيات التنوع
البيولوجي المحلية والوطنية .كما يجري العمل على تعزيز
المرونة من خالل إنشاء شبكة من المحميات الطبيعية.
األمن الغذائي
في عام  ،2010أنشأ المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي
مركز األمن الغذائي  -أبوظبي ،بهدف ضمان األمن
الغذائي لإلمارة .وتشمل المهمة المنوطة بالمركز :وضع

االبتكار والبحث والتطوير
نفذت حكومة أبوظبي استثمارات ضخمة في توفير
تعليم جامعي عالمي المستوى في مجال تنمية
الطاقة المستدامة .وقد أنشأت “معهد مصدر للعلوم
والتكنولوجيا” بالشراكة مع معهد ماساتشوستس
ً
أيضا برنامج تقييم التغير
للتقنية .كما أنشأت اإلمارة
المناخي على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي،
الذي يعالج التحديات المتعلقة بالبيانات في جميع أنحاء
المنطقة بشكل أوسع ،وذلك في ما يتعلق بقضايا
التكيف مع التغير المناخي وقابلية التأثر به .وتعمل “جائزة
زايد لطاقة المستقبل” على دعم االبتكار ،حيث تُ عد واحدة
من أرقى الجوائز في مجال تطوير الطاقة النظيفة.
التعليم والتدريب والتوعية العامة
بدأت إمارة أبوظبي تعديل وتطوير المناهج الدراسية
في المدارس لتحسين مستوى تدريس العلوم
والتدريب ،بما في ذلك ،مجال التغير المناخي .وفي ما
يتعلق بالجهود خارج األوساط األكاديمية ،بدأت الجهات
الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة إطالق
“وفر” التي
حمالت التوعية العامة ،التي تضمنت حملة ّ
استهدفت قطاعي المياه والطاقة ،وحملة “أبطال
اإلمارات” وحملة “ترشيد استهالك المياه” ومبادرة
“المدارس المستدامة” ومبادرة “الجامعات المستدامة”،
فضال عن “مبادرة البصمة البيئية”.
ً
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8.5التطلعات المستقبلية
منطقة الظفرة
كما يتضح من التحليل السابق للعوامل المحركة
والضغوط الناجمة عن التغير المناخي ،تعتبر األنشطة
المرتبطة بالطاقة (مثل احتراق الوقود) هي المصادر
الرئيسية النبعاثات غازات الدفيئة في إمارة أبوظبي.
ً
ووفقا لشركة أبوظبي للماء والكهرباء [ ،]53ينمو الطلب
على الكهرباء في اإلمارة بمعدل ضعف أو ثالثة أضعاف
وتيرة النشاط االقتصادي ،ومن المتوقع استمرار هذا
ً
جزئيا بالمناخ :حيث
النمو .ويرتبط هذا الطلب المرتفع
ُيستخدم أكثر من  % 50من هذا الطلب بحده األعلى
لتلبية الحاجة إلى التبريد في فصل الصيف .وتقدر
شركة أبوظبي للماء والكهرباء أن صادرات الكهرباء إلى
اإلمارات الشمالية والطلب من شركة بترول أبوظبي
الوطنية سوف يكون لها النصيب األكبر من الزيادة
في الطلب على الكهرباء في المستقبل القريب ،في
حين أن الطلب في السنوات الالحقة سوف يأتي في
المقام األول من الصناعة والمشاريع السكنية والتجارية
الضخمة التي من المرجح أن تزداد أهميتها مع تنفيذ
خطة أبوظبي.
ً
ووفقا لتوقعات الطلب على المياه لشتاء عام
 ]54[ 2013-2012من شركة أبوظبي للماء والكهرباء،
فمن المتوقع أن تتضاعف قدرة تحلية المياه في إمارة
أبوظبي بحلول عام  2030لتتناسب مع الطلب ،ومن
ً
أيضا أن تتضاعف قدرة اإلمارة على إنتاج
المتوقع
الكهرباء ثالثة أضعاف بحلول عام  2030لتتناسب مع
الطلب .غير أن سياسة المياه والكهرباء في اإلمارة
ً
تدريجيا نحو تعزيز جهود المحافظة وزيادة كفاءة
تتحول
استخدام وتوريد المياه والكهرباء .وسيتم توفير جزء من
الطاقة المستقبلية إلمارة أبوظبي من خالل الطاقة
منخفضة الكربون (الطاقة المتجددة والنووية) ،حيث
أطلقت إمارة أبوظبي في عام  2017مشروع بناء أكبر
محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بقدرة
استيعابية تبلغ  1,177ميغا وات ،باإلضافة إلى المحطة
القائمة باإلمارة ،لتشكل الطاقة المتجددة في أبوظبي
بعد اكتمال بناء المحطة الجديدة  % 7من إجمالي الطاقة
المستخدمة .ومن شأن ذلك أن يسهم في الحد من
انبعاثات غازات الدفيئة في المستقبل.
ً
وفقا لسيناريو العمل المعتاد
وإذا استمرت خطط التنمية
في عام  ،2010فمن المتوقع أن تزيد انبعاثات غازات
الدفيئة في إمارة أبوظبي بعامل قدره  3من 99.1
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مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام
 2010إلى  297.5مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون في عام ( ،]18[ 2030مع مراعاة السياسات في
السنة المرجعية عام  2010ومراعاة التغيرات المتوقعة
في عدد السكان ،وإجمالي الناتج المحلي ،والتطوير
العمراني) .وفي ظل هذا السيناريو ،قد تزيد انبعاثات
غازات الدفيئة القطاعية بحلول عام  2030بنسب % 330
و % 220و % 150و % 300للطاقة والعمليات الصناعية
والزراعة والنفايات ،على التوالي.
وتتعاون مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية مع

اإلطار  8.1ما هي مسارات التركيز التمثيلية؟

مسارات التركيز التمثيلية هي أربعة مسارات لتركيز غازات الدفيئة (في مقابل

يؤدي النمو العمراني إلى
زيادة الطلب على الطاقة

		

االنبعاثات) استخدمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في
تقريرها التقييمي الخامس .وتحل مسارات التركيز التمثيلية محل الوقائع
المنظورة للغازات الدفيئة السابقة (على سبيل المثال .)A1 ,B1 ،ويمكن اعتبار
مماثال لسيناريو العمل المعتاد .وتفترض مسارات
مسار التركيز التمثيلي 8.5
ً

التركيز التمثيلية األخرى استقرار تركيز انبعاثات غازات الدفيئة في الغالف
الجوي قبل عام .2100

مجموعة أبحاث التغير المناخي ،والمركز الوطني للبحوث
الجوية في الواليات المتحدة ،وجامعة ساو باولو من
أجل تحسين التوقعات المناخية المستقبلية في منطقة
الخليج ،من خالل تطوير نموذج إقليمي عالي الدقة
يستند إلى النماذج المناخية العالمية ،التي وضعتها
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،والتي عادة
ما تكون منخفضة الدقة في مناطق مثل الخليج بسبب
طبيعة األرض الصعبة ،والرياح السطحية ،ودرجات حرارة
سطح البحر [ .]25 ،45وتراعي النماذج اإلقليمية ذات
الدقة العالية هذه التعقيــدات بشكـل أفضل.
أظهرت النتائج الرئيسية للنمذجة احتمالية ما يأتي:
		 زيادة هطول األمطار مرجحة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،خاصة في أشهر الصيف (على
سبيل المثال ،بنسبة  % 100 - 50في اإلمارات
الشمالية ودبي و % 25في المناطق المحيطة).
		 ارتفاع درجة الحرارة بين  2و 3درجات مئوية بحلول
نهاية هذا القرن.

		
		

		

		

ً
اعتمادا
تغير أنماط الرياح من حيث قوتها واتجاهها،
على الموسم والوقت من اليوم (على سبيل
المثال ،ستكون هناك رياح داخلية أقوى خالل فصل
الشتاء ،ورياح أقوى في ساعات المساء خالل
فصل الصيف).
من المتوقع حدوث ظواهر الطقس القاسية ،مثل
األعاصير ،في أواخر القرن الحادي والعشرين.
من المتوقع ارتفاع درجات حرارة سطح البحر في
جميع أنحاء الخليج العربي ،من درجة مئوية واحدة
بحلول منتصف القرن ،لتصل إلى  2.8درجة مئوية
في أواخر القرن.
من المتوقع انخفاض درجة ملوحة سطح البحر
ً
وفقا للموقع .وبحلول منتصف القرن،
وزيادتها
متساو لدرجة الملوحة في
سيتم مالحظة توزيع غير
ٍ
جميع أنحاء الخليج العربي.
ارتفاع منسوب مياه البحر في جميع أنحاء الخليج
بحلول منتصف القرن .وكان تقدير ارتفاع منسوب
ً
متحفظا للغاية ( 3إلى  10سم) .ولم ينظر
البحر
النموذج إال في التأثيرات الناجمة عن موجات
العواصف ودوران المحيطات ،والتي تمثل عادة ما
يصل إلى  % 15من ارتفاع منسوب مياه البحر في
منطقة ما .ونظرا لمحدودية قدرات أحدث آليات
إعداد النماذج للمحيطات الحالية ،ال يمكن تصميم
نموذج لذوبان الغطاء الجليدي والعمليات التي تؤثر
بالحرارة (وهما العامالن الرئيسيان اللذان يسهمان
في ارتفاع منسوب مياه البحر) بصورة مباشرة.
ولذلك ،هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات
لدمج آثار ذوبان الغطاء الجليدي والتوسع في حرارة

ً
عالميا على ارتفاع منسوب مياه البحر.
المحيطات
		 سيكون أعلى ارتفاع ديناميكي لمنسوب مياه البحر
في المنطقة الشمالية من الخليج ،وبحلول أواخر
القرن ،ستكون مناطق وسط الخليج هي المناطق
التي ستسجل أدنى معدل ارتفاع في منسوب
المياه.
		 من المتوقع أن تتغير العوامل الديناميكية السنوية
للدوران في منطقتين :منطقة عميقة تقع في
المنطقة الوسطى ،ومنطقة ضحلة تقع على طول
ساحل اإلمارات العربية المتحدة.
		 سوف تنعكس التأثيرات العالمية للتغير المناخي
الناتجة عن أنماط الرياح على التيارات الساحلية في
الخليج في موقعين بالقرب من قطر واإلمارات
ً
وضوحا
العربية المتحدة .وستكون تأثيرات الرياح أكثر
في المناطق الضحلة ،حيث تكون التيارات الساحلية
ً
ً
ً
وثيقا بالرياح ،وال سيما
ارتباطا
جيدا ومرتبطة
محددة
الرياح الشمالية.
تغيير المسار
يشير التحليل األولي للفرص المستقبلية للحد من
انبعاثات غازات الدفيئة [ ]18إلى قدرة إمارة أبوظبي
على خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة المتوقعة ،وفق
سيناريو العمل المعتاد بمعدل  % 42بحلول عام .2030
وسيتحقق ذلك من خالل اعتماد التدابير والسياسات
اإلضافية للتحكم في االنبعاثات المسماة بسيناريو
التحكم الممتد في االنبعاثات (( )BAU-EXECالشكل
 .)8.9وتتمثل استراتيجيات الحد من االنبعاثات الرئيسية
التي تمت مراعاتها في التحليل في ما يأتي:
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التغير المناخي

		 برنامج الطاقة النووية
		 برنامج الطاقة المتجددة
		 برنامج إدارة الطلب على المياه والكهرباء
الخطة الرئيسية للنقل البري
برنامج استدامة
برنامج الصحة والسالمة والبيئة في قطاع النفط
والغاز
برنامج اإلدارة المستدامة للنفايات
مشروع التقاط الكربون وتخزينه
برنامج كفاءة الطاقة إلنتاج األلمنيوم والنفط والغاز
والكهرباء والمياه

الفصل االتاسع

ومن المتوقع أن يعود أكبر انخفاض محتمل في
االنبعاثات في عام  2030إلى قطاع اإلنتاج المزدوج
للكهرباء والمياه ( % 22من انبعاثات الغازات الدفيئة
المتوقعة وفق السيناريو المعتاد) ،يليه قطاع النقل
( )% 12والنفايات ( )% 6والقطاعات األخرى (.)% 2
وبحلول عام  ،2020ستغطي الطاقة المتجددة والنووية
حوالي  % 30من الطلب على الطاقة ،مما سيجنب
اإلمارة  22مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
ً
سنويا .ومع ذلك ،ینبغي تعديل ھذه التوقعات
والتحلیالت األولية وتحدیثھا بالتنسیق الوثیق مع وزارة
التغير المناخي والبيئة والجهات المعنية األخرى.

ً
وفقا لسيناريو العمل المعتاد كما في 2010
الشكل  - 8.8انبعاثات الغازات الدفيئة المتوقعة لكل قطاع حتى عام ،2030
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المحاور األساسية
العوامل
المحركة

الضغوط
الحالة
التأثيرات
االستجابات

يؤدي النمو السكاني السريع ونمو قطاع السياحة في إمارة أبوظبي إلى زيادة
الطلب على األسماك.

المصائد السمكية

 9مقدمة
المؤشرات األساسية
للوضع الراهن

اصطياد

% 7.6

من األسماك بصورة مستدامة في عام 2015

تنشأ الضغوط على المصائد السمكية من زيادة حجم أسطول الصيد ،والتنمية
الساحلية ،وأنشطة تحلية مياه البحر ،والتلوث والتغير المناخي.

تعرضت المصائد السمكية األساسية في إمارة أبوظبي إلفراط شديد في
االستغالل نتيجة تلك الضغوط ،حيث ُيقدر االنخفاض في حجم المخزون بنسبة
ً
عاما الماضية.
 % 90خالل األربعين

يؤدي هذا االنخفاض في حالة المصائد السمكية في إمارة أبوظبي إلى آثار
اجتماعية وبيئية ،حيث أصبحت مساهمة المصائد السمكية في األمن الغذائي
فضال عن
في المستقبل معرضة للخطر ،وكذلك فرص العمل في القطاع،
ً
فقدان القيمة الترفيهية والفرص السياحية .وقد يكون لالنخفاض في وظيفة
النظام البيئي آثار واسعة النطاق على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي.

يجري تنفيذ برنامج شامل إلدارة التغير في المصائد السمكية على مستوى
ويطلق عليه برنامج المصائد السمكية المستدامة لدولة اإلمارات
الدولةُ ،
العربية المتحدة ،والذي يتم تنفيذه لضمان استمرار تقاليد الصيد اإلماراتية ،مع
استهداف الوصول إلى مصائد سمكية مستدامة بحلول عام .2030

ً
مجتمعا ساحلياً،
باعتبارها
يرتبط تاريخ إمارة أبوظبي
ً
ً
وثيقا بمهنة الصيد
ارتباطا

المصائد السمكية – جزء ال يتجزأ من التراث اإلماراتي
تعتبر مياه الخليج العربي وجزره وسواحله ومصائده
السمكية ذات أهمية جوهرية لمواطني إمارة أبوظبي
ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها.
ً
ً
ً
هاما من حياة
عنصرا
تاريخيا ،شكلت مصائد األسماك
ً
ً
أساسيا للرزق
ومصدرا
السكان في إمارة أبوظبي
والغذاء ،كما كان البحر حلقة الوصل التي تربط إمارة
أبوظبي بمنطقة الخليج العربي وبقية العالم .وقد كانت
كافة صور الحياة في إمارة أبوظبي واإلمارات األخرى
سواء في المناطق الساحلية أو الداخلية،
بالدولة،
ً
مرتبطة بصورة أساسية بالموارد السمكية والبيئة
البحرية.
إمارة أبوظبي – طرف رئيسي من األطراف المعنية
بالمصائد السمكية على مستوى الدولة وعلى
المستوى العالمي
تعتبر إمارة أبوظبي من األطراف الرئيسية المعنية
بالمصائد السمكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
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حيث تقع  % 72من مساحة المياه البحرية اإلقليمية
للدولة في الخليج العربي داخل حدود اإلمارة .وتعتبر
التغيرات في وفرة األنواع السمكية القاعية في مياه
ً
ً
جيدا للغاية على الحالة العامة للثروة
مؤشرا
اإلمارة
السمكية في المياه اإلقليمية للدولة في الخليج
العربي .وبالنسبة لألنواع المهاجرة ،مثل سمك الكنعد
( )Scomberomorus commersonالذي يعتبر من األنواع
السطحية ،تُ عد دولة اإلمارات العربية المتحدة من الجهات
اإلقليمية الرئيسية المعنية بالمصائد السمكية لهذه
األنواع.
وعلى الصعيد العالمي ،تمثل قدرة المصائد السمكية
في إمارة أبوظبي على تحمل التقلبات الحادة في
فضال عن الضغوط التي يتسبب
درجات حرارة مياه البحر،
ً
حالة جيدة لدراسة مستمرة حول مرونة
ً
بها اإلنسان،
األسماك وقدرتها على التكيف مع التغير المناخي (انظر
الفصل الثامن  -التغير المناخي).
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المصائد السمكية

 9.1الحالة

ُيسهم محصول المصائد
السمكية المحلية بـ 29%
من المأكوالت البحرية
في دولة اإلمارات العربية
المتحدة

نظرة اجتماعية واقتصادية عامة

توزيع أنشطة صيد األسماك – في الشرق والغرب
من الناحية الجغرافية ،تتركز أنشطة الصيد في إمارة
أبوظبي في منطقتين مختلفتين ضمن المساحة البحرية
في اإلمارة والتي تبلغ  46000كيلو متر مربع ،وهما:
منطقتي الصيد الشرقية والغربية (انظر الخريطة .)9-1
بداية من
ً
وتُ حدد المنطقة الغربية بالمنطقة الساحلية
المرفأ حتى الحدود مع المملكة العربية السعودية وقطر،
وتشمل مواقع اإلنزال في المرفأ ودلما والسلع .بينما
بداية من المرفأ حتى الحدود
ً
تحدد المنطقة الشرقية
مع إمارة دبي ،وتشمل مواقع اإلنزال في البطين
والسعديات والصدر والميناء الحر [ .]1باإلضافة إلى
ً
موقعا للصيد الترفيهي بطول ساحل
ذلك ،هناك 40
اإلمارة.
طرق الصيد – الصيد الحرفي
حافظ قطاع الصيد في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
بشقيه التجاري والترفيهي ،على روابطه التقليدية
وطبيعته الحرفية .وتستخدم اللنشات (القوارب التي
تعمل بمحرك داخلي) والطرادات (القوارب المفتوحة
المصنوعة من الفايبر غالس والتي تعمل بمحركات
خارجية) ،التي تبحر في مياه اإلمارات طرق ومعدات
الصيد التقليدية ،بما في ذلك القراقير (أفخاخ صيد
األسماك) وشباك الغزل .كما تُ ستخدم شباك الحظرة
التقليدية (وهي عبارة عن فخ لألسماك ُينصب باستخدام

دعامات) بالقرب من شواطئ اإلمارة ،مع اقتصار
استخدام شباك الضغوة (لصيد األسماك وجرها إلى
الشاطئ) على اإلمارات الشمالية والشرقية (رأس
الخيمة والفجيرة) .وتُ ستخدم طريقة الحداق (الطريقة
التقليدية للصيد بالخيط) في قطاع الصيد الترفيهي،
إلى جانب الصيد باستخدام بنادق الصيد ،والذي يحظى
بشعبية وسط جيل الشباب من محبي الصيد الترفيهي.
المصائد المرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً
وفقا لوزارة التغير المناخي والبيئة ،يوجد ما يقرب من
ً
ً
وافدا يعملون في قطاع الصيد
مواطنا و13288
5115
التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويستخدمون
ً
قاربا للصيد [ .]2وقد تم تسجيل 16000
حوالي 5985
قارب صيد ترفيهي لدى الهيئة االتحادية للمواصالت
البرية والبحرية (رغم عدم معرفة ما إذا كان هذا العدد
ُيستخدم كله في أنشطة الصيد أم ال) ،مما يدل على أن
هذا القطاع الفرعي يسهم بشكل كبير بزيادة الضغوط
على قطاع صيد األسماك في الدولة [.]3
الصيد التجاري
ً
متماشيا
يعتبر قطاع الصيد التجاري في إمارة أبوظبي
مع الطرق التقليدية بصورة أكبر حيث يوجد في اإلمارة
ً
ً
ً
ونشطا ( )% 31من حجم أسطول
مرخصا
لنشا
147
ً
طرادا (.)% 69
الصيد في أبوظبي ،و321
Abu Dhabi Emirate: Fish catch by Vessel type and Landing site

الخريطة  9.1محصول صيد األسماك
حسب نوع المركب والمرسى
طراد
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0

0
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شاطئ
محمية بحرية
جزر
حدود

ميناء
حــــر
السعديات
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وال تُ عرف القيمة اإلجمالية المضافة من األنشطة
األخرى في سلسلة التوريد.

المنطقة الشرقية
الصدر

90

30
كم

15

الصيد الترفيهي
ً
ً
ً
مرخصا في إمارة أبوظبي من
ترفيهيا
صيادا
هناك 3164
ً
ً
وافدا .ويمثل هذا القطاع
مواطنا و1939
بينهم 1225
الفرعي  % 55من عدد رخص الصيد الصادرة في اإلمارة
ويقدر محصول الصيد الناتج عن هذا القطاع
بالكاملُ ،
بنسبة  % 30من إجمالي األسماك التي يتم إنزالها في
اإلمارة ،بما يعادل ً 1331
طنا في عام .]4[ 2016
األهمية االقتصادية والثقافية
من الناحية االقتصادية ،يساهم قطاع الثروة السمكية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  % 0.12فقط
( 1.8مليار درهم) من الناتج المحلي اإلجمالي للدولة.
وعلى مستوى إمارة أبوظبي ،تُ قدر قيمة محصول
الصيد التجاري عند اإلنزال بأقل من  % 0.0077من الناتج
المحلي اإلجمالي لإلمارة ،بواقع  128.3مليون درهم [.]5

28 T

محصول الصيد (بالطن)

ً
ً
ً
نشطا من بينهم
تجاريا
صيادا
ويوجد في أبوظبي 2818
ً
ً
ويقدر حجم محصول الصيد
468
مواطنا و  2350وافداُ .
في قطاع الصيد التجاري بنسبة  % 70من إجمالي
األسماك التي تم إنزالها في اإلمارة ،بما يعادل 4438
ً
طنا [.]6

دلما

البطين

0

وتعتبر المساهمة االقتصادية لقطاع الثروة السمكية
ً
نسبيا مقارنة بالناتج اإلجمالي إلمارة أبوظبي
صغيرة
ولدولة اإلمارات العربية المتحدة ككل .غير أن األهمية
الثقافية للصيد بالنسبة إلى سكان دولة اإلمارات العربية

السلع

المرفأ
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المتحدة أكبر بكثير من مساهمته في الناتج اإلجمالي.
الواردات السمكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً
حاليا  % 70من
تستورد دولة اإلمارات العربية المتحدة
المنتجات السمكية ،حيث ُيسهم محصول الصيد المحلي
بنسبة  ،% 29بينما تُ سهم أنشطة استزراع األحياء
المائية بنسبة .]5[ % 1

علوم مصائد األسماك

برنامج البحوث العلمية المتعلقة بالمصائد السمكية
منذ تأسيسها في عام  ،1996تصدرت هيئة البيئة –
أبوظبي جهود األبحاث العلمية المتعلقة بالمصائد
السمكية وإدارتها باإلمارة ،وعلى نطاق أوسع على
ً
سعيا منها لتحقيق االستدامة .ففي
مستوى الدولة
عام  ،2001بدأت الهيئة في تنفيذ برنامج بحثي علمي
ً
إدراكا منها
سنوي لتقييم المخزون السمكي ،وذلك
للضغوط التي تتعرض لها المصائد السمكية .وبعد
ً
ً
نوعا من
عاما ،أثمرت تلك الجهود عن تقييم 28
15
األسماك التجارية الرئيسية ،مع إصدار مؤشرات علمية
سنوية بشأن الثروة السمكية في المياه اإلقليمية لدولة
اإلمارات في الخليج العربي من أجل تحديد حالة المخزون
السمكي.
ويمكن معرفة المزيد من المعلومات التفصيلية من
التقرير اإلحصائي السنوي للثروة السمكية في إمارة
أبوظبي [( ]6يمكن تحميله من الموقع اإللكتروني لهيئة
البيئة – أبوظبي).
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مؤشرات االستدامة
تراقب الهيئة حالة المخزون السمكي وفق مؤشرين
أساسيين لالستدامة :أولهما ،مؤشر “حجم الكتلة الحيوية
دليال على حجم مخزون
في كل تكاثر” (( )SBRوالذي يمثل
ً
األسماك البالغة) بالنسبة لألنواع القاعية الرئيسية عند
مقارنتها بحجم الكتلة الحيوية لألسماك غير المستغلة.
ويشمل ذلك أسماك الهامور والشعري والفرش .أما
المؤشر الثاني فهو “مؤشر الصيد المستدام” .ويصف
هذا المؤشر نسبة المحصول التي تتكون من أنواع
مستغلة بصورة مستدامة.
وتُ ستخلص بيانات مؤشر حجم الكتلة الحيوية لكل تكاثر
من نماذج التكاثر مع استخدام عوامل مساهمة تتعلق
بالمتغيرات (كمعدل النمو والعمر عند النضج على سبيل
المثال) ،والخصائص السمكية (على سبيل المثال ،العمر
عند أول صيد ومعدل نفوق األسماك نتيجة الصيد).
وقد أثمر تحليل العالقات بين حجم المخزون والتكاثر عن
قيم مرجعية بيولوجية تتم مقارنة المؤشر بها من أجل
تحديد حالة التكاثر (وما إذا كان هناك إفراط في استغالل
األنواع أم ال).

هناك إفراط في استغالل
ً
نوعا من األسماك
14
التي يتم صيدها من مياه
إمارة أبوظبي

االستغالل المفرط الحاد لألسماك
ُقدر حجم االنخفاض في حجم مخزون األسماك البالغة
(القادرة على التكاثر) بحلول عام  2015في إمارة أبوظبي
بأكثر من  % 90بالنسبة لألنواع القاعية الرئيسية الثالثة
المستخدمة في المؤشر (الهامور والشعري والفرش).
وكان أكبر مستوى لالنخفاض من نصيب أسماك

الهامور ،بما يقرب من  % 4.7من متوسط حجم مخزون
األسماك البالغة .ويبلغ المستوى العالمي للعتبة
المستدامة إلدارة المصائد السمكية  .% 30وفي حال
انخفاض النسبة عن هذا الرقم ،فذلك يعني وجود
استغالل مفرط [.]5

المسح االجتماعي االقتصادي
تدعم الدراسات االجتماعية واالقتصادية اإلضافية األدلة
التي تشير إلى اإلفراط الشديد في استغالل المصائد
السمكية في اإلمارة.

ويتماشى سيناريو المصائد السمكية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة وإمارة أبوظبي مع االنخفاض العالمي
في الموارد السمكية ،حيث يشهد  % 90من المخزون
ً
انخفاضا ،وتشير التقارير
السمكي على مستوى العالم
ً
إفراطا في استغالل  28.8%منه ،وأن
إلى أن هناك
كامال لـ .% 61.3
استغالال
هناك
ً
ً

فقد أظهر استبيان اجتماعي اقتصادي لمصائد األسماك
في إمارة أبوظبي والدولة ككل ( )2015-2014إجماع أكثر
من  % 80من الصيادين األكثر خبرة في جميع اإلمارات
على وجود إفراط شديد في استغالل المصائد السمكية
وانخفاض كبير في مخزون الثروة السمكية .وتضمنت
العبارات الواردة في االستبيان استخدام عدد قراقير أقل
في الماضي لصيد “الكثير من األسماك” والحاجة إلى
استخدام “الكثير” من القراقير في الوقت الحالي لصيد
“القليل من األسماك”.

ويصف مؤشر الصيد المستدام نسبة المحصول
المستغل بصورة مستدامة (أي الذي تم صيده من
أنواع يزيد مخزونها عن  )% 30من إجمالي المحصول.
وفي عام  % 7.6 ،2015فقط من أنواع األسماك التي
تم صيدها من مياه إمارة أبوظبي كانت من أنواع يزيد
مخزونها عن الحد المستدام البالغ .% 30

وأشار االستبيان إلى وجود دوافع لدى الصيادين للتغيير.
وأظهر أن هناك زيادة في متوسط عمر الصيادين
ً
عاما)،
العاملين في قطاع الصيد التجاري (بمتوسط 50
كما لوحظ انخفاض االهتمام بين فئة الشباب بممارسة
مهنة الصيد [.]13 ،12

االستغالل المفرط
ً
نوعا
في الوقت الحالي ،هناك إفراط في استغالل 14
من األسماك في مياه إمارة أبوظبي :ويتم صيد 11
ً
نوعا منها بالقراقير (وهي شباك تُ ستخدم في صيد
األنواع القاعية) ويتم صيد  3أنواع باستخدام الغزل
(وهي شباك تستخدم في صيد األنواع السطحية) [.]6
وباإلضافة إلى األنواع التي تشتهر بها المنطقة ،مثل
الهامور والشعري والفرش والكنعد ،تشمل األنواع
األخرى المستغلة بصورة مفرطة ما يلي :الضلع
والزريدي وجش أم الحال والشعري الشخيلي واليماه
والقابط والصافي العربي والكوفر واالشنينو والمرجان.
دراسات إضافية
تؤكد الدراسات العلمية المستقلة اإلضافية أن المصائد
السمكية في إمارة أبوظبي تتعرض الستغالل مفرط:
في  ،2003 - 2002أجرت هيئة البيئة  -أبوظبي
ً
مسحا للموارد السمكية باستخدام القوارب في
المياه اإلقليمية للدولة بالخليج العربي .وقد
أظهر ذلك المسح حينها أن الكتلة الحيوية للموارد
ً
تقريبا .ويدل ذلك
السمكية القاعية بلغت % 19
على أن المصائد السمكية كانت مستغلة بإفراط
ً
عاما مضت [.]7
منذ 13
أجرت الهيئة دراسة في عام  2011لمقارنة أعداد
األسماك في الشعاب المرجانية داخل وخارج
المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبيُ .
وخلصت
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دولة اإلمارات العربية المتحدة – وأشارت النتائج
الواردة من محطات أخذ العينات إلى انخفاض
مخزون األسماك القاعية [.]11 ،10

وخالل مرحلة استكمال االستبيان االجتماعي
واالقتصادي الذي تم إجراؤه في  ،2015والنتائج المعززة
باألبحاث العلمية واالجتماعية واالقتصادية ،تبين أن
ً
تغييرا في قطاع المصائد السمكية في إمارة
هناك
أبوظبي.
ُيظهر المسح الذي قامت
به هيئة البيئة أن القوى
العاملة في مجال الصيد
متقدمة في العمر،
ً
عاما
بمتوسط 50

تلك الدراسة إلى أن أعداد األسماك في الشعاب
المرجانية خارج المحميات الطبيعية أقل من % 20
من تلك الموجودة في المحميات الطبيعية [.]8
أشارت التقييمات المنفصلة التي قامت بها وزارة
التغير المناخي والبيئة لبيانات الحجم والطول
المستخلصة من اإلمارات الشمالية والشرقية
(باستثناء إمارتي دبي والفجيرة) أن حالة األنواع
القاعية في األماكن األخرى في الدولة ال تختلف
عنها في إمارة أبوظبي [.]9
تم ُأجري مسحان إضافيان في منطقة دول مجلس
التعاون الخليجي خالل الفترة من  1976إلى 1979
(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة) ومن
 2010إلى ( 2011معهد الكويت لألبحاث العلمية)
لدراسة منطقة الخليج العربي بالكامل ،وتضمن
ً
نسبيا ألخذ العينات في
ذلك إنشاء محطات قليلة

مسح تقييم الموارد السمكية في 2016
ً
مسحا
نفذت هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2016
لتقييم الموارد السمكية في مياه الدولة في الخليج
ً
إدراكا من الهيئة للحالة التي تتعرض
العربي .وجاء ذلك
لها المصائد السمكية في إمارة أبوظبي ،وعلى
مستوى الدولة ككل ،واإلفراط في استغاللها بشكل
كبير يفوق حد االستدامة .هذا إلى جانب الحاجة إلى
تحديد قيمة مرجعية دقيقة للمخزون السمكي من أجل
تقدير حالة المخزون الحالية ومقارنة التغيرات المستقبلية
في مستويات المخزون .وفي ظل ارتفاع مستويات
االستغالل في الوقت الحالي ،تشير جميع التوقعات
إلى أن نتائج المسح الذي أجري في العام  2016ستؤكد
مقارنة بحجم
ً
على انخفاض حجم المخزون السمكي
المخزون الذي أشارت إليه الدراسات السابقة.
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 9.2العوامل الدافعة والضغوط
زيادة الطلب على األنشطة البحرية والموارد السمكية
مع النمو السكاني المتسارع في إمارة أبوظبي خالل
العقدين الماضيين (انظر الفصل الثاني – العوامل
الدافعة للتغير البيئي) وما ترتب على ذلك من زيادة
في الطلب على األسماك واألنشطة البحرية األخرى،
تعرضت المصائد السمكية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة لضغوط متزايدة.

تم تحديد أهداف الصيد
المستدام في برنامج
المصائد السمكية
المستدامة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

وكما هو الحال في بقية العالم ،تتضمن الضغوط على
المصائد السمكية في إمارة أبوظبي ما يلي:
		 زيادة الطلب على األسماك بسبب النمو السكاني
السريع والتطور في القطاع السياحي.
		 فقدان وتدهور الموائل الرئيسية وجودة المياه
البحرية بسبب أنشطة التنمية الساحلية واآلثار
اإلجمالية لتحلية مياه البحر والتلوث والتغير المناخي
[( ]14انظر الفصل السادس – جودة المياه البحرية
والفصل الثامن – التغير المناخي لمعرفة مزيد من
التفاصيل).

		

		
		
		
		

تشير ثالثة نماذج مستقلة للتغير المناخي إلى أنه
من المتوقع أن يقل محصول الصيد بحلول عام
 2090بنسبة تصل إلى  % 26بسبب تغير المناخ
[.]15
من المتوقع أن تزيد حموضة المحيطات بسبب
ً
سلبا على نمو وتكاثر وحياة
تغير المناخ ،مما يؤثر
األسماك ،وبشكل خاص بقاء األسماك الصغيرة.
فقدان أشجار القرم واألعشاب البحرية بسبب أعمال
التنمية الساحلية ،مما يؤثر بدرجة كبيرة على الموارد
السمكية بسبب فقدان مناطق الحضانة.
ً
ً
مباشرا على
تأثيرا
ارتفاع درجات الحرارة ،مما قد يؤثر
األسماك من حيث وظائفها العضوية.
الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه
مثل :استخدام معدات الصيد غير القانونية أو صيد
األنواع المحظورة أو عدم التقيد بصيد األحجام
المسموح بها والحجم الكبير لمحصول الصيد غير
المبلغ عنه في قطاع الصيد الترفيهي.

ضغوط الصيد
تشير دراسات هيئة البيئة – أبوظبي إلى أن أحد أبرز
الضغوط على المصائد السمكية في إمارة أبوظبي،
يتمثل في طاقات الصيد الفائضة في قطاعي الصيد
التجاري والترفيهي .فقد ارتفع عدد قوارب الصيد في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ككل من  1065في عام
 1976إلى  6332في عام .2012
ً
أيضا في استغالل األسماك التي تشكل
وهناك إفراط
أغلب حاالت اإلنزال من األسماك القاعية ،وهي الهامور
والشعري والفرش ،بمعدالت تفوق المستوى المستدام
بحوالي خمسة أضعاف في حين تعرض سمك الكنعد
السطحي إلى استغالل مفرط بمعدالت تبلغ ثالثة
أضعاف المستوى المستدام [.]5
وتنتج الضغوط األخرى على المصائد السمكية من
فقدان الموائل الساحلية السمكية بصفة مستمرة،
مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم والسبخات ،والتي
(سواء كمصدر للطاقة
تعتبر مهمة لدعم بقاء األسماك
ً
والغذاء أو كموئل للصغار أو البالغين أو لكليهما) .ويرجع
فقدان تلك الموائل وتدهورها إلى التنمية الساحلية
والضغوط المناخية [ .]17 ،16ورغم قلة البيانات ،تشير
المعلومات المتوفرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً
آثارا فعلية لفقدان
(والدول المحيطة بها) إلى أن هناك
الموائل على الثروة السمكية.
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 9.3التأثير

التأثير
ثمة تأثيرات اجتماعية وأخرى بيئية لإلفراط الشديد في
استغالل المصائد السمكية في إمارة أبوظبي.
ً
جانبا
ويعتبر الصيد وإجادة المهارات المرتبطة بالبحر
أصيال من جوانب الثقافة اإلماراتية .وتفرض الحالة
ً
ً
تحديا على دولة اإلمارات
الراهنة للمصائد السمكية
لضمان استمرار واستدامة هذا المورد الهام ،الذي طالما
اعتمدت عليه اإلمارات بشكل أساسي كمصدر للرزق ،من
أجل األجيال القادمة.

جزءا
تعتبر مهنة الصيد ً
أصيال من الثقافة
ً
اإلماراتية ،وهناك عدة
تأثيرات لتراجعها على
المجتمع واالقتصاد
والبيئة

وتشمل اآلثار االجتماعية األخرى :اإلضرار بمساهمة
المصائد السمكية في مستقبل األمن الغذائي وفقدان
فرص العمل في قطاع صيد األسماك ،وفقدان القيمة
الترفيهية والفرص السياحية.
ومن الناحية البيئية ،تشمل تلك اآلثار تدهور أداء النظام
البيئي ،وهو ما قد يكون له آثار بعيدة المدى على البيئة
البحرية إلمارة أبوظبي.
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 9.4االستجابات
تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المصائد
السمكية
استجابة لحالة المصائد السمكية ،تم تنفيذ مجموعة
من اإلجراءات والمعايير العالمية إلدارة المصائد
السمكية في إمارة أبوظبي .وقد تم االسترشاد في
ذلك بالتقييمات الشاملة ،والدراسات العلمية للموارد
السمكية التي قامت بها هيئة البيئة – أبوظبي،
ً
عاما الماضية.
والجهات األخرى خالل الخمسة عشر
وقد قامت الهيئة بما يلي:
استحداث نظام ترخيص ألنشطة الصيد التجاري
والترفيهي ووضع سقف للصيد التجاري للحد من
التوسع ومنع االستغالل المفرط للموارد السمكية
(.]18[ )2002
إقامة شبكة ممثلة (للموائل أو لألنواع) من
المحميات الطبيعية البحرية ممنوعة الصيد منها
(بصفة مستمرة منذ عام .]19[ )2004
تنظيم استخدام معدات الصيد ،بما في ذلك،
وضع قيود متعلقة بعدد وتصميم معدات الصيد
ً
وتحديدا:
المستخدمة،
ً
قرقورا لكل لنش
تم قصر عدد القراقير على ـ 125
وحظر استخدامها على الطرادات منذ .]20[ 2003
تم إلزام الصيادين بتزويد القراقير بأبواب هروب
لمنع ظاهرة فقد القراقير في البحر ،والمعروفة
محليا باسم (صيد األشباح) ،ومنع صيد األسماك
الصغيرة (.]21[ )2003
تم حظر ممارسات الصيد غير المستدامة ،بما
في ذلك ،استخدام شباك الجر والشباك العائمة،
واستخدام الخيوط وحيدة النسيج في الشبكات
(.]22[ )1999
تم حظر الصيد في فترات موسمية لحماية
األسماك أثناء فترات التكاثر (مثل أسماك الكنعد
والبدح) [.]23
اإلعالن عن حد أدنى لحجم األنواع الرئيسية
(بالتنسيق مع الشركاء على المستوى االتحادي)
(.]24[ )2015
تم تحديد أماكن الصيد بشباك الحظرة ،ووضع أنظمة
إلدارة المعلومات تدعم تبادل القراقير.
تم االعتماد على التقنيات الحديثة في تعزيز تطبيق
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تلك اإلجراءات في المحميات الطبيعية ،إلى جانب
تطوير تطبيق في عام  2015إلدارة المخالفات البحرية،
واإلبالغ عنها يعمل على الهواتف الذكية حتى يمكن
للمراقبين استخدامه في العمل الميداني .وإلى جانب
العمل مع الشركاء في تطبيق القانون بالتعاون مع جهاز
حماية المنشآت الحيوية والسواحل ،تستمر الهيئة في
التواصل بصفة منتظمة مع القطاع ،وتبادل المعرفة
بشأن المخاوف البيئية للمساعدة في تفعيل اللوائح
التنظيمية للمصائد السمكية بكفاءة.
وباإلضافة إلى ذلك ،يتم منذ عام  2005إشراك
الصيادين في اإلمارة في عملية إدارة المصائد السمكية
من خالل لجنة تنظيم الصيد ،مع تشكيل إدارة مشتركة
لمناطق البحور التقليدية [.]25
مراجعة قطاع المصائد السمكية في أبوظبي
على الرغم من سعي الهيئة لتطبيق أفضل الممارسات
في إدارة المصائد السمكية ،يتواصل تراجع المصائد
ً
وإدراكا منها لهذا األمر،
السمكية في إمارة أبوظبي.
قامت الهيئة بمراجعة قطاع المصائد السمكية في
اإلمارة في عام  .2014وكان من أهم التوصيات الناتجة
عن المراجعة ضرورة إدارة المصائد السمكية على
المستوى االتحادي والمحلي ،مع إدراك ضرورة اتباع نهج
اتحادي للعمل على المصائد السمكية في الخليج العربي
من خالل التعاون المستمر وإشراك جميع الشركاء
المعنيين ،من أجل تحقيق استدامة الثروة السمكية.
برنامج المصائد السمكية المستدامة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة
في عام  ،2015تعاونت الهيئة مع وزارة التغير المناخي
والبيئة ،من أجل إطالق برنامج المصائد المستدامة لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ( .)2018 – 2015وتتركز رؤية
البرنامج الذي يمتد ألربع سنوات في “مصائد مستدامة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة” وتتمثل النتائج المنشودة
ً
ومجد
ٍ
بيئيا
منه في :قطاع مصائد سمكية مستدام
ً
ً
اجتماعيا [.]26
اقتصاديا ومسؤول
ً
أهدافا
ويعد البرنامج من األولويات االستراتيجية ويضم
ُ
دولية ووطنية :يتمثل الهدف البيئي في استدامة % 70
من الموارد السمكية والوصول بها إلى  % 30أي مستوى
عتبة مؤشر الصيد المستدام بحلول عام .]27[ 2021

إطالق برنامج المصائد
السمكية المستدامة لدولة
اإلمارات العربية المتحدة،
والذي يهدف إلى
استدامة قطاع الصيد

يتم االسترشاد ببرامج
البحث والمراقبة الجارية
في استراتيجيات المصائد
السمكية

ويتكون البرنامج من تسعة مشاريع تشمل :البحوث
العلمية السمكية ،ومسح تقييم الموارد السمكية،
والمسح االجتماعي واالقتصادي للمصائد السمكية،
وجمع بيانات عن الصيد التقليدي ،وعمليات المراقبة
والرصد والدوريات ،ومشاركة الجهات المعنية والشركاء،
والقوانين والسياسات ،وخطة إدارة الثروة السمكية،
وإدارة المعلومات.
وفي عام  ،2015كانت أولى خطوات البرنامج هي إكمال
مراجعة قطاع المصائد السمكية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،والتي تم خاللها جمع كافة البيانات
العلمية والقانونية والخاصة بالحوكمة والمراقبة والرصد
والمسح االجتماعي االقتصادي للمصائد السمكية في
الدولة.

وقد حددت تلك المعلومات الجوانب التي يمكن
تحسينها في قطاع المصائد السمكية ،والتي كان لها
األولوية من خالل برنامج المصائد السمكية المستدامة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وباإلضافة إلى مراجعة القطاع ،شملت النتائج األساسية
للبرنامج في عام  2015ما يلي :وضع الخطة الوطنية
لألبحاث ،ومراقبة المصائد السمكية ،والتخطيط إلجراء
مسح شامل لتقييم الموارد السمكية في الدولة والذي
بدأ في عام  ،2016وإكمال المسح االجتماعي االقتصادي
وجمع بيانات عن الصيد التقليدي على مستوى الدولة،
وتقييم احتياجات ومتطلبات عمليات المراقبة والرصد
والدوريات ،وتطوير التشريعات المقترحة إلدارة الصيد
الترفيهي ،وتقييم خيارات اإلدارة المستقبلية للصيد
التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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الفصل العاشر

 9.5التطلعات المستقبلية
تمر المصائد السمكية في إمارة أبوظبي ودولة
اإلمارات العربية المتحدة ككل بمرحلة بيئية حرجة .وال
يمكن للمنظومة البيئية االستمرار في تحمل مستويات
ضغوط الصيد التي شهدها عام ( 2015والتي بلغت
خمسة أضعاف المستوى المستدام) إلى جانب الضغوط
غير الطبيعية األخرى والضغوط الناتجة عن تغير المناخ
(والتي ُيتوقع أن تقلل من محصول الصيد بنسبة % 26
بحلول عام  .)2090وقد وصل استغالل األنواع القاعية
األساسية بالفعل إلى مرحلة اإلفراط الشديد.
وبعد إطالق برنامج المصائد السمكية المستدامة لدولة
اإلمارات العربية المتحدة في عام  ،2015أصبحت هناك
فرصة لعكس هذا االنخفاض ،ووضع المصائد السمكية
في إمارة أبوظبي في المسار الصحيح نحو التعافي
واالستغالل المستدام.

تصل أعداد أسماك
ً
رمزا
الهامور التي تعتبر
في اإلمارة إلى % 4.7
فقط من الكتلة األحيائية
األصلية لهذا النوع

تغيير المسار
تشير آراء الخبراء اتجاه المصايد السمكية إما إلى اإلنهيار
أو التعافي ،وذلك حسب القرارات المتعلقة بإجراءات
إدارة المصائد السمكية التي سيتم تنفيذها.

وفي حال تطبيق سيناريو حظر الصيد ،ستحتاج األنواع
السمكية إلى دورة حياة كاملة قبل استعادة المستوى
المستدام لها .وبالتالي ،ال تظهر التغيرات في مخزون
سواء كانت إيجابية أو سلبية ،في أغلب
األسماك،
ً
األحيان إال بعد عقود من الزمان.

الــغـــــــابـــــــــــات
المؤلف الرئيسي  -د .شيخة سالم عبيد الظاهري
مدير تنفيذي
قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري
هيئة البيئة – أبوظبي

وهناك ثالثة سيناريوهات مستقبلية محتملة للمصائد
السمكية في إمارة أبوظبي (تعتمد على ثالث استجابات
أو إجراءات إدارية مختلفة) ،نستعرضها فيما يلي:
السيناريو األول :استمرار الوضع الراهن
في حال استمرار المستويات الحالية من ضغوط الصيد
(بخمسة أضعاف الحد المستدام) إلى جانب الضغوط
األخرى ،فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة تدهور
حالة المخزون السمكي خالل السنوات الخمسة القادمة
مع احتمال انهياره في نهاية المطاف ،مع ما لذلك من
آثار اجتماعية واقتصادية سلبية.
السيناريو الثاني :تنفيذ بعض إجراءات إدارة المصائد
السمكية ،ولكن ليس بالقدر الكافي لتقليل ضغوط
الصيد للوصول إلى معدل االستغالل المستدام
في حال تنفيذ خطة إلدارة المصائد السمكية ،ال تقلل
من ضغوط الصيد بما يعادل مستوى اإلفراط في
االستغالل في عام ( 2015بمعنى ،تقليل ضغوط
الصيد خمس مرات ،وهو ما يعادل معدل االستغالل
المفرط الحالي) ،فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى
استمرار اإلفراط الشديد في استغالل المصائد السمكية
مع تدهور الحالة خالل فترة زمنية أطول ( 10سنوات)
واحتمال االنهيار في نهاية المطاف ،مع ما لذلك من آثار
اجتماعية واقتصادية سلبية.
السيناريو الثالث :تنفيذ خطة إلدارة المصائد السمكية
تهدف بشكل واضح لتقليل ضغوط الصيد بما يعادل
المستوى الحالي من االستغالل المفرط (والذي يبلغ
ً
وفقا ألرقام عام
خمسة أضعاف المستوى المستدام
.)2015
في حالة تقليل ضغوط الصيد (باستخدام مجموعة
متنوعة من تدابير إدارة المصائد السمكية) بمقدار ال يقل
عن مستوى اإلفراط في االستغالل ،فمن المحتمل
أن تتعافى المصائد السمكية ،وأن يتم الوصول إلى
مصائد سمكية مستدامة بحلول عام .2030
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المحاور األساسية
العوامل
المحركة

الضغوط
الحالة
التأثيرات
االستجابات

تتمثل العوامل الدافعة لحالة الغابات في إمارة أبوظبي في التطوير
ً
مزيدا من الضغوط على
العمراني وتطوير البنية التحتية ،حيث يضع ذلك
استدامة الغابات في اإلمارة.

الغابات

 10مقدمة
المؤشرات األساسية
للوضع الراهن

انخفاض بنسبة % 12.6

في جميع استخدامات المياه بالغابات في عام 2016

تمت زراعة الكثير من تلك الغابات في إطار برنامج
“تخضير الصحراء” الذي أطلقه المغفور له بإذن الله،
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .وقد تم تصميم ذلك
البرنامج لتحسين جودة المعيشة ألولئك الذين يعيشون
ويعملون في إمارة أبوظبي ،إلى جانب حماية البنية
التحتية وتوفير موائل للحيوانات البرية.

تختلف الضغوط التي تواجهها الغابات في إمارة أبوظبي عن تلك التي
تواجهها الغابات الطبيعية في األماكن األخرى .فبالنظر إلى أن الغابات
الموجودة في اإلمارة مزروعة وتعتمد على التدخل البشري ،فإن الضغوط
التي تواجهها تتمثل في استنزاف المياه الجوفية والعبء المادي
والمحافظة على اإلرث الثقافي.

بالنسبة إلى حالة الغابات في إمارة أبوظبي ،فهي تغطي  % 3.5في
الوقت الراهن من مساحة اإلمارة .وتضم تلك الغابات  20مليون نوع من
األشجار وأكثر من  55000من ذوات الحوافر (المحلية وغير المحلية) .وقد تم
تصنيف  % 79من الغابات باعتبارها بحالة جيدة.

تتضمن اآلثار التي تواجهها الغابات استنزاف المياه الجوفية ،الذي يؤثر
على  % 21من الغابات في إمارة أبوظبي بسبب انخفاض كمية المياه
الجوفية وتملح التربة.

تشمل إجراءات االستجابة لتلك اآلثار تصنيف الغابات وتحديد أولوياتها
من أجل إدارتها بأسلوب علمي ،وتقليل البصمة الكربونية لها .وقد تم
وضع خطط لتعزيز حالة الغابات في إمارة أبوظبي ،تشمل القياس الصحيح
لمعدالت استهالك المياه الجوفية باستخدام أداة حساب المحاصيل.

تُ روى الغابات في إمارة
أبوظبي في الغالب
باستخدام المياه الجوفية
غير المتجددة

“لقد كانوا يقولون إن الزراعة ليس لها
مستقبل ،ولكن بعون الله وبتصميمنا،
فقد نجحنا في تحويل هذه الصحراء إلى
أرض خضراء”.
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،حاكم أبوظبي
من  1966إلى  2004وأول رئيس لدولة اإلمارات
العربية المتحدة من  1971إلى 2004

تضم إمارة أبوظبي أكثر من  540منطقة تم تشجيرها.
وتغطي تلك الغابات ،التي تبلغ مساحتها 242,000
هكتار ،ما نسبته  % 3.5من اليابسة في اإلمارة ،بما
يعادل مساحة جزيرة أبوظبي  26مرة (انظر الخريطة
.)10.1
واستُ خدمت  20مليون شجرة في لزراعة الغابات في
اإلمارة ،منها  % 88من األنواع المحلية .وتوفر تلك
ً
مالذا للحيوانات البرية المحلية وغير المحلية.
الغابات

ً
استهالكا للمياه الجوفية
تعتبر الغابات ثاني أكبر المصادر
بعد قطاع الزراعة ،حيث تستهلك  % 16من المياه
الجوفية المتوفرة ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المياه
الجوفية من الموارد غير المتجددة في إمارة أبوظبي،
ً
سنويا عبر
إذ يتجدد  % 5فقط من الكمية المستهلكة
حركة المياه الجوفية من ُعمان ومن مياه األمطار ،بدرجة
محدودة للغاية .وفي حالة استمرار معدالت السحب كما
هي في الوقت الراهن ،من المتوقع أن يتم استنفاد
مخزون المياه العذبة ومتوسطة الملوحة في اإلمارة
ً
عاما.
خالل 50
ً
محدودا
ويعد مخزون المياه الجوفية في إمارة أبوظبي
ُ
(انظر الفصل الخامس – الموارد المائية) ،وتمثل
المياه قليلة الملوحة والصالحة لالستعمال في الزراعة
والغابات واالستعماالت األخرى  % 18منه .ونتيجة
ً
ً
كبيرا يهدد األمن المائي
تحديا
لذلك ،تواجه اإلمارة
والغذائي واألنواع المحلية من النباتات والحيوانات،
وفضال عن
وكذلك استدامة اإلرث الثقافي للغابات بها.
ً
تلك التحديات ،تواجه الغابات في إمارة أبوظبي مخاطر
كبيرة ناتجة عن زيادة الطلب على األراضي المالئمة
لمشاريع التطوير العمراني ،ومشاريع تطوير البنية
التحتية.
وللتغلب على تلك التحديات ،وضعت حكومة أبوظبي
استراتيجية إلدارة الغابات في اإلمارة بطريقة تضمن
الجدوى المالية والبيئية لها على المدى البعيد ،مع
احترام وصون التراث الطبيعي والثقافي للغابات
ً
وتحقيقا لتلك األهداف ،تم وضع
في الوقت نفسه.
عدد من السياسات والبرامج التي تستهدف قضايا
مثل ترشيد استخدام المياه الجوفية ،واستخدام موارد
الطاقة ،والنباتات غير المحلية ،وإدارة الحيوانات البرية،
وتنويع االستخدامات العامة للغابات.
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 10.1الحالة

بناء على دراسة في عام 2015
الجدول  – 10.1حالة الغابات في كل منطقةً ،
ا لمنطقة

تفاصيل عن الغابات (العدد والمساحة والتوزيع)
يوجد في أبوظبي في الوقت الراهن  540غابة []1
تغطي مساحة تبلغ  242,000هكتار ،وتمثل  % 3.5من
مساحة األراضي اليابسة في اإلمارة .ومن بين هذه
الغابات البالغ عددها  540غابة ،هناك  322غابة و55
ً
حقال و 44مزرعة (انظر
أخضر حول الطرق و73
حزاما
ً
َ
الخريطة .)10.1
حالة النباتات
تحتوي الغابات في إمارة أبوظبي على ما يقرب من
 20مليون شجرة من األنواع المحلية وغير المحلية (انظر
الشكل  .)10.1وتمثل أنواع األشجار المحلية  % 88من
إجمالي عدد األشجار.

حالة الغابات
تتأثر حالة الغابات في إمارة أبوظبي بدرجة كبيرة بمستويات
ملوحة المياه ،وخصائص التربة التي تنمو فيها األشجار،
ً
تقريبا
وممارسات اإلدارة في كل موقع .وتعتبر % 79
من غابات اإلمارة بحالة جيدة (انظر الجدول .)10.1
الحيوانات البرية في الغابات
ً
ومالذا لما يقرب من
تمثل الغابات مناطق محمية
ً
نوعا من الغزالن وذوات الحوافر
 55000حيوان ،منها 14
األخرى [ .]159وبوجه عام ،شهد عدد الحيوانات ذوات
الحوافر في الغابات زيادة مستمرة بسبب االفتقار إلى
اإلدارة المالئمة للقطعان ،مثل الفصل بين الجنسين
للتحكم في اإلكثار.

بحالة سيئة بحالة مقبولة

بحالة جيدة

منطقة بينونة

0

1

50

منطقة غياثي

0

2

72

منطقة مدينة زايد

0

3

51

المنطقة الشرقية

4

32

133

المنطقة الوسطى

5

16

41

إجمالي العدد

9

54

347

نسبة المساحة

7

14

79
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الخريطة  10.1توزيع الغابات في إمارة أبوظبي

 55مزرعة*
حزام أخضر
مورد مياه
غابة

توفر الغابات في إمارة
أبوظبي ملجأ ألكثر من
 55000حيوان ،من بينها
الغزالن
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الشكل  10.1عدد األشجار المزروعة من كل نوع في غابات أبوظبي

السلّ م

الطلح

Acacia radianna

الغاف

Prosopis cineraria

36,875

699,649

5,736,645

Acacia ehrenbergiana

المهــا العربـــــي

غــزال الريـــم

2013 616
2014 635
2015 516

2013 24,705
2014 35,920
2015 38,987

أنواع أخرى
2,365,514

Acacia tortilis

Salvadora persica

السدر
ِ

Zisiphus spina- christi

الغويف
Ghowaif

أرثا

Calligonum spp.

النخيل

Phoenix dactylifera

Conocarpuss spp

الس ُمر
ّ

اآلراك

الدمس

718,941

6,749,822

1,430,486

430,322

24,925

361,584

972,090

الغــزال الجبلـــي

2013 8,600
2014 9,190
2015 11,211
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 10.2العوامل المحركة والضغوط
العوامل المحركة
تساهم الغابات في حماية الطرق والبنية التحتية من
ً
مالذا للحيوانات البرية،
حركة الرمال ،كما أنها تعتبر
وتحسن من الشكل الجمالي بوجه عام لإلمارة.
ً
ً
رئيسيا في
دورا
ورغم أن التطوير العمراني قد أدى
ً
أيضا على
ظهور الغابات في إمارة أبوظبي ،إال أنه يؤثر
استدامتها على المدى البعيد ،إذ تشهد اإلمارة في
الوقت الراهن زيادة في مشاريع تطوير البنية التحتية
التي تؤثر في كثير من األحيان على األصول الحيوية
والالحيوية للغابات ،كما هو موضح في الشكل .10.2
ويتم التعامل مع كل استخدام على حدة ،مع وضع الحالة
الراهنة للغابات المتأثرة وقيمتها في االعتبار.
الضغوط
تواجه الغابات في إمارة أبوظبي مجموعة متنوعة من
الضغوط المرتبطة بالموقع الجغرافي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ومناخها الجاف .ويمكن تلخيص تلك
الضغوط على النحو التالي:
الضغوط الناجمة عن استنزاف المياه الجوفية
تقع غابات اإلمارة في منطقة شديدة الجفاف حيث

الشكل  10.2المشاريع المؤثرة على الغابات في إمارة أبوظبي
2012

74
2013

80
2014

119
2015

251
=  10األرقام التطبيقية

 10.3التأثيرات
التأثيرات
ومما ال شك فيه أن أكبر التأثيرات السلبية للغابات هو
استخدام موارد المياه الجوفية الشحيحة ،وهو ما قد
يضر بنمو النباتات الطبيعية في المناطق القريبة ،والتي
تعتمد على نفس الموارد.

يتجاوز مستوى البخر مع النتح الكلي  1,900ملليمتر
ً
ً
سنويا
سنويا ،ويقل مستوى األمطار عن  60ملليمتر
[ .]160ومع زيادة معدل السحب من المياه الجوفية عن
معدل تجدد خزانات المياه الجوفية (انظر الفصل الخامس
– الموارد المائية) ،تنخفض مستويات المياه الجوفية،
ويظهر هذا التغيير في بعض المناطق بصورة هائلة.
باإلضافة إلى ذلك ،ترتفع نسبة ملوحة المياه الجوفية
إلى مستويات تجعلها غير صالحة لالستعمال في ري
ً
ً
سلبيا على
تأثيرا
الغابات .وتؤثر تلك العوامل مجتمعة
الوضع الراهن للغابات ،مما يعرض مستقبل الغابات
للخطر بسبب اعتمادها الكبير على استخدام المياه
الجوفية في الري.

الضغوط الناجمة عن التكاثر العشوائي للحيوانات
البرية المكاثرة باألسر
ً
مالذا ألعداد كبيرة من الحيوانات البرية
تمثل الغابات
في األسر ،بما في ذلك ،األنواع المهددة باالنقراض
ذات األهمية الثقافية مثل المها العربي .ومع ذلك ،فإن
توفر الدعم للحيوانات ،والذي يشمل توفير المتطلبات
طبيعية ،أدى إلى زيادة
الغذائية لعدم وجود مفترسات
ّ
أعدادها بشكل كبير ،مما يعرض القطعان لمخاطر تفشي
األمراض وتدهور التنوع البيولوجي الوراثي بها .وتتركز
الكثير من جهود اإلدارة في الوقت الراهن على هذا
الجانب.

مياه محالة

%9

ً
مالذا من البيئة القاحلة الجافة ألنواع
وتوفر الغابات
الحيوانات البرية المحلية وغير المحلية .ومن الضروري
إيجاد التوازن المناسب بين التأثيرات السلبية للغابات
(مثل استنزاف الموارد المائية التي تؤثر على األنواع
المحلية) والتأثيرات اإليجابية لها (مثل توفير موئل لألنواع
المحلية).
ً
وصفا للتأثيرات السلبية
ونستعرض في ما يأتي
واإليجابية للغابات في إمارة أبوظبي بمزيد من
التفصيل.

الضغوط المالية
ً
نظرا ألن الغابات في إمارة أبوظبي مزروعة ،فإن
ً
حتما على استمرار التدخل البشري،
استدامتها تعتمد
ً
ً
ماليا على الحكومة من أجل تخصيص
عبئا
ويمثل ذلك
حصة ليست بالقليلة من مواردها المالية لتلبية احتياجات
تشغيل وصيانة الغابات.
الضغوط الثقافية
تمت زراعة الغابات في أبوظبي في إطار برنامج “تخضير
الصحراء” الذي أطلقه المغفور له بإذن الله ،الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان .وهذا األمر يمنح غابات اإلمارة
قيمة ثقافية معنوية يجب مراعاتها في خطط التطوير
الحالية أو المستقبلية.

الشكل  10.3أنواع المياه المستخدمة في ري الغابات في إمارة أبوظبي

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمخلفات الخضراء
التدخل البشري ،والذي يعني استخدام اآلالف من
المعدات الميكانيكية للحفاظ على نمو الغابات ،مثل
المضخات والمولدات الكهربائية واألنواع األخرى من
ً
ً
هاما في تنظيم
دورا
المعدات .ومع أن الغابات تؤدي
مستويات ثاني أكسيد الكربون ،إال أن عمليات تشغيل

يتطلب الحفاظ على
غابات اإلمارة استخدام
أجهزة تشمل المضخات
الكهربائية والمولدات

مياه صرف صحي
معالجة

%9

ميــاه جوفيـــة

% 82

المصدر :هيئة البيئة  -أبوظبي

وصيانة الغابات تولد انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد
ثم ،فإن هيئة البيئة – أبوظبي تعمل
الكربون .ومن ّ
على حساب كمية االنبعاثات الناتجة عن الغابات،
وبدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات للحد من بعض تلك
االنبعاثات.
باإلضافة إلى ذلك ،ينتج عن الغابات ما يقرب من
ً
سنويا ،إال أن
 64,000طن من المخلفات الخضراء
هناك اتجاه إلعادة تدوير تلك المخلفات الستخدامها
في صناعة األسمدة من أجل استخدامها مرة أخرى في
الغابات (انظر قسم “االستجابات” أدناه).
استهالك المياه
تستهلك الغابات في إمارة أبوظبي حوالي  214مليون
ً
سنويا ،منها  % 82من المياه
متر مكعب من المياه
الجوفية ،في حين يأتي الجزء الباقي من مياه الصرف
الصحي المعالجة والمياه المحالة .وبذلك ،تكون الغابات
ثاني أكبر مستهلك للمياه الجوفية في اإلمارة بعد
الزراعة .ومع ذلك ،تشير تقديرات هيئة البيئة – أبوظبي
إلى أنه بمعدالت السحب الحالية ستنفد إمدادات المياه
الجوفية الصالحة لالستعمال (المياه العذبة والمياه قليلة
ً
عاما [.]24
الملوحة) خالل أقل من 50
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 10.4االستجابات
االستجابات القائمة
لمواكبة التحديات التي تواجه الغابات في إمارة أبوظبي،
وضعت الحكومة استراتيجية طويلة المدى للغابات
[ .]162وتهدف هذه االستراتيجية إلى الحفاظ على
تراث الغابات في اإلمارة بطريقة تضمن الجدوى البيئية
والمالية لها على المدى البعيد.
ثم ،فقد تم تنفيذ عدد من اإلجراءات والمبادرات
ومن ّ
وخطط العمل ،والتي تشمل:

التحقق من قاعدة بيانات الغابات
بدأت زراعة الغابات في إمارة أبوظبي في أوائل
السبعينيات ،ولم تكن بيانات الغابات تؤخذ في االعتبار
ً
حاليا نقص في
في ذلك الحين .ونتيجة لذلك ،يوجد
البيانات الموثقة حول غابات اإلمارة .وللتغلب على
هذه المشكلة ،وضعت هيئة البيئة – أبوظبي إطار عمل
إلنشاء قاعدة بيانات مكانية شاملة للغابات.
تصنيف وتقييم الغابات
قامت هيئة البيئة – أبوظبي بتنفيذ برنامج شامل
للتصنيف والتقييم ،بهدف تحديد الغابات ذات األولوية
بناء على معايير مثل قيمتها كمحمية ودورها في حماية
ً
البنية التحتية واألمن الغذائي .وسيسهل نظام التصنيف
هذا من عملية اتخاذ القرار عند دراسة خيارات اإلدارة
المستقبلية للغابات ،بما في ذلك ،إمكانية التخلي عنها.

برنامج خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوصيل
الكهرباء إلى الغابات
على الرغم من العالقة الحتمية بين عمليات تشغيل
الغابات واستخدام الموارد ،ينصب التركيز في إدارة
الغابات في إمارة أبوظبي على خفض البصمة الكربونية
لها .ويتحقق ذلك من خالل االبتعاد عن استخدام
األصول التي تعتمد على الوقود األحفوري ،واستخدام
اآلالت ،والمضخات الكهربائية التي تستخدم الطاقة
الشمسية كلما أمكن ذلك.

استخدام مصادر المياه البديلة في الري
للحد من تأثير الغابات على موارد المياه الجوفية
المحدودة في اإلمارة ،تم توصيل  56غابة بمصادر
مياه الصرف الصحي المعالجة خالل األعوام القليلة
الماضية .وتجدر اإلشارة إلى أن جميع الغابات التي تُ روى
ً
تحسنا في
بمياه الصرف الصحي المعالجة قد أظهرت
نمو النباتات والخضرة .ويرجع ذلك إلى أن مياه الصرف
المعالجة تزيد من مخزون الكربون في التربة [.]161

الجدول  10.2تصنيف وتقييم الغابات
في أبوظبي
 143غابة

منخفضة القيمة

 159غابة

متوسطة القيمة

 18غابة

مرتفعة القيمة

هناك  56غابة مرتبطة
ً
حاليا بمصادر مياه الصرف
المعالجة
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الجدول  10.3عدد اآلبار التي تم استبدال المضخات فيها بمضخات كهربائية خالل الفترة من  2012إلى 2015
اإلنجازات

مصدر الطاقة

إحالل المضخات الكهربائية الغاطسة
محل المضخات التي تعمل بالديزل

			
شبكة الكهرباء

إحالل المضخات الكهربائية الغاطسة
محل المضخات التي تعمل بالديزل

مولد واحد لتشغيل
العديد من المضخات

إحالل المضخات الكهربائية الغاطسة
محل المضخات التي تعمل بالديزل

			
الطاقة الشمسية

		
إجمالي عدد اآلبار التي تم تحويلها
باستخدام مصادر طاقة أفضل
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2012

2013

110

110

130

130

الجدول  10.4مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي المتصلة بالغابات في
إمارة أبوظبي ()2015 – 2009
استهالك المياه بحسب المصدر
ً
يوميا)
(بالمتر المكعب
اإلجمالي
مياه الصرف اآلبار
المعالجة

اسم الغابة

جبل الظنة – غابة فندقية

91

-

91

مشاتل السالمات

109

-

109

غابة مرشد

218

-

218

حزام طريق جبل الظنة

410

222

632

الطريق الدولي – طريف 1

419

4,419

4,838

غابة القطار

455

3,478

3,933

غابة الشبهانة

910

494

1,404

غابة سبخة بالمالح

1,291

-

1,291

طريق الرويس – السامرية

1,320

4,691

6,010

غابة الحفار

1,499

-

1,499

غابة الميدور

8,008

4,257

12,265
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ً
سنويا بسبب استخدام مصادر الطاقة المتجددة (بالكيلو غرام من ثاني أكسيد الكربون)
الجدول  10.5كمية االنخفاض في االنبعاثات الكربونية
المصدر

2014

2015

اإلجمالي

المصدر

22

79

101

			
شبكة الكهرباء
مضخات ميكانيكية –
تعمل بالديزل

150

91

481

مضخات ميكانيكية –
تعمل بالديزل

5

6

11

			
الطاقة الشمسية
مضخات ميكانيكية –
تعمل بالديزل

177

176

593

االنخفاض اإلجمالي
(بالكيلو غرام من ثاني أكسيد الكربون)

مولد واحد لتشغيل
العديد من المضخات

2012

1,729,200

1,729,200

2013

2,043,600

2,043,600

2014

2015

التلخيص

622,512

2,235,384

2,857,896

2,358,000

1,430,000

7,561,320

157,200

188,640

345,840

3,137,712

3,854,544

10,765,056
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الغابات

من المتوقع أن تتزايد أعداد غزال الريم
لتصل إلى نحو  14000بحلول عام 2018
بسبب برنامج إدارة أعداد الحيوانات الذي
تنفذه هيئة البيئة  -أبوظبي

إدارة أعداد الحيوانات البرية المتكاثرة باألسر
ً
برنامجا
بدأت هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2015
ً
رائدا إلدارة تعداد إناث ظباء الريم وأسرها ونقلها من
الغابات المختلفة في إمارة أبوظبي .وقد بدأ البرنامج
كوسيلة للوقاية من تفشي األمراض المحتملة واإلكثار،
إلى جانب تحسين التنوع الجيني لألنواع الموجودة
في الغابات .وفي المرحلة األولى منه ،استهدف
ً
ازدحاما بالحيوانات في اإلمارة.
البرنامج أكثر ثالث غابات
وسيتوسع البرنامج ليشمل غابات أخرى في المراحل
الالحقة.

الشكل  10.4توقعات الزيادة في أعداد غزال الريم

66,228
13,908

2011

2018

20,489 2012
4,203
24,694 2013
6,202
30,896 2014
6,488

تقليل استخدام المياه المحالة في الغابات
تستهدف حكومة أبوظبي تقليل استخدام المياه المحالة
ً
سنويا على
في  44غابة ،بحيث يتم تقليل % 20
مدار ثالث سنوات .وقد بدأت خطة العمل هذه في
عام  ،2015وحققت نتائج إيجابية في العام األول من
تنفيذها.
األبحاث وحساب المحاصيل
تم إجراء تجارب بالتعاون مع شركة إدارة الغابات خالل
الفترة من  2009إلى  ،2015ونتج عنها ما يأتي:
اختبار أحدث التقنيات المتعلقة بالزراعة لتحديد مدى
مالءمتها للغابات.
اختبار أنظمة الري الحديثة ،مثل الري الجوفي.
إجراء تجارب على النباتات لتقييم إمكانية استخدام
مياه بمستويات ملوحة مختلفة.
تطبيق مشروع تجريبي لحساب استهالك أنواع
األشجار المختلفة من المياه.
إعادة تدوير المخلفات الخضراء
ُيقدر حجم المخلفات الناتجة عن الغابات في إمارة
سنويا بـنحو ً 64
ً
طنا .وللحد من آثار تلك
أبوظبي
ً
برنامجا
المخلفات على البيئة ،اتبعت حكومة أبوظبي
إلعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد .وقد وصلت كمية
سنويا عن هذه العملية إلى ً 30
ً
طنا.
األسمدة الناتجة

17, 573
2,916

37,384 2015
7,851
54,734
11,494

2017

العدد األولي

	الزيادة الفعلية في األعداد

45,235 2016
9,499

الزيادة المتوقعة في األعداد

المصدر :هيئة البيئة  -أبوظبي ،عام 2015

ً
سنويا)
الشكل  10.5االنخفاض في استخدامات المياه المحالة في منطقة الجرف (بالمليون متر مكعب

االحتياجات السنوية

 6,103,457مليون متر
مكعب

ً
سنويا
الكمية المستخدمة

 4,404,467.4مليون متر
مكعب

الهدف السنوي

 2,608,600.8مليون متر
مكعب
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الغابات

الفصل الحادي عشر

10.5التطلعات المستقبلية
للتقليل من الضغوط الواقعة على المياه الجوفية في
إمارة أبوظبي ،تم ري  56غابة بمياه الصرف الصحي
المعالجة .وقد أدى ذلك إلى تعزيز صحة النباتات واألشجار،
إذ يمكن أن تزيد مياه الصرف الصحي المعالجة من مخزون
الكربون في التربة .ومن المحتمل أن يتم استخدام مياه
الصرف الصحي المعالجة بصورة أكبر في أنشطة الري
في الغابات في المستقبل ،وهو ما قد يعود بآثار إيجابية
من حيث مستوى الخضرة في المستقبل.
كذلك ،فقد ُبذلت جهود رائدة إلدارة أعداد الحيوانات
البرية في غابات اإلمارة .ومن المرجح أن يستمر هذا
االتجاه لما له من فائدة تعود على الحيوانات والنباتات
المحلية في الغابات.

ومع تحسن إدارة الغابات في إمارة أبوظبي والحياة
البرية بداخلها ،ستتحسن حالة الغابات بدورها .ففي
حين أن هناك مزايا ال تُ نكر للغابات من حيث حماية البنية
التحتية والتراث الثقافي والقيمة الصحية لها ،بل وبعض
القيم الجوهرية المتأصلة بها ،إال أن هذا في الوقت
الراهن يكون على حساب استنزاف الموارد المائية
الثمينة .ومن غير المحتمل أن تشهد اإلمارة زيادة في
مساحات الغابات في المستقبل ،إال أنه مع تحسن
أساليب الري واستخدام مصادر المياه البديلة ،مثل مياه
الصرف الصحي المعالجةُ ،يحتمل أن يقل الطلب على
المياه من الغابات الحالية.

النفــايـــــــات
المؤلف الرئيسي  -سالم البريكي
مدير إدارة سياسات واللوائح
الجودة البيئية
هيئة البيئة – أبوظبي

يعود تحسين إدارة الغابات
في إمارة أبوظبي بآثار
ً
أيضا على أنواع
إيجابية
الحيوانات البرية المحلية
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المحاور األساسية
العوامل
المحركة

تشمل العوامل المحركة الرئيسية للتغير في حالة النفايات ،النمو السكاني
(الذي ينتج عنه زيادة في االستهالك والنفايات) ،والتنمية االقتصادية
السريعة دون زيادة مصاحبة في البنية التحتية لمعالجة النفايات .كما تعتبر
ً
أيضا.
سلوكيات المستهلكين من العوامل المحركة األساسية

الضغوط

تشمل الضغوط االفتقار إلى الحوافز والروادع وغياب البنية التحتية المالئمة
التي تشجع على اإلدارة والمعالجة المناسبة للنفايات.

الحالة
التأثيرات
االستجابات

النفايات

 11مقدمة
المؤشرات األساسية
للوضع الراهن

بلغ معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة 1.65

كجم في عام 2015

ُيمكن تصنيف النفايات إلى نفايات خطرة أو غير خطرة،
والتي يجري التخلص منها أو المطلوب التخلص منها
[ .]1وقد تنتج النفايات أثناء استخراج المواد الخام أو
معالجتها وتحويلها إلى منتجات وسيطة ونهائية أو
استهالك المنتجات النهائية أو غير ذلك من األنشطة
البشرية.
تمثل التحدي الرئيسي الذي واجه إمارة أبوظبي على
مدى العقود القليلة الماضية في مقدار النفايات

تعكس الحالة االفتقار إلى البنية التحتية المناسبة ،مع الزيادة المستمرة في
كميات النفايات والتخلص من النفايات بطريقة غير قانونية .وفي عام ،2015
ً
يوميا.
وصل انتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة إلى  1.65كجم

المنتجة ،إذ يتزايد حجم النفايات بسرعة نتيجة لتزايد عدد
السكان ،وارتفاع مستوى االستهالك .وتشير التقديرات
الرسمية لعام  2015إلى إنتاج  8.48مليون طن من
النفايات ،أي بما يعادل أكثر من  23,200طن يومياً،
الملقاة في
باإلضافة إلى كميات كبيرة من النفايات ُ
آالف المواقع غير القانونية المنتشرة في جميع أنحاء
ً
ً
كبيرا على التنوع البيولوجي
تهديدا
مما ُيشكل
اإلمارةَّ ،
لإلمارة ويهدد الصحة العامة للسكان [.]2

تنتج إمارة أبوظبي أكثر من
 23,000طن من النفايات
ً
يوميا

تشمل التأثيرات استهالك الطاقة ،واالنبعاثات ،واآلثار السلبية على صحة
البشر ،وجودة الهواء ،والتغير المناخي ،والتنوع البيولوجي ،والتربة ،والمياه.

تشمل االستجابات :مبادرات التوعية العامة والمشاركة في االستهالك
بناء على البيانات الدقيقة؛ وبرامج الحوافز
المستدام؛ وتحسين البنية التحتية ً
التي تشجع على الحد من إنتاج النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها؛ وتعزيز
اللوائح التنظيمية القابلة للتنفيذ .وسيساعد إطار العمل التشريعي الشامل
والخطة الرئيسية المتكاملة إلدارة النفايات إمارة أبوظبي في تحقيق األهداف
الوطنية والمحلية.
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النفايات

 11.1الحالة

يتولى تدوير المسؤولية
عن عمليات إدارة النفايات
في اإلمارة

خالل العقود الثالثة الماضية ،كانت إدارة النفايات في
إمارة أبوظبي خدمة حكومية تقدمها البلديات في كل
من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية .وكان العمال
ً
يدويا بصورة يومية
يجمعون النفايات الصلبة المختلطة
من الحاويات المتوفرة في المناطق العامة والسكنية.
وفي عام  ،2008أسست حكومة أبوظبي تدوير (مركز
إدارة النفايات  -أبوظبي) بهدف وضع هيكل مركزي
لعمليات إدارة النفايات في اإلمارة.

 2009في شأن االستعماالت السلمية للطاقة النووية.
مع تأسيس الهيئة االتحادية للرقابة النووية لتكون الهيئة
التنظيمية المسؤولة عن القطاع النووي بالدولة .وتتولى
الهيئة مسؤولية تنظيم األنشطة النووية ومراقبتها
وترخيصها في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي
تتضمن (باإلضافة إلى برنامج الطاقة النووية) المواد
المشعة ،ومصادر اإلشعاع المستخدمة في الطب
والبحوث والتنقيب عن النفط وغيرها من الصناعات.

وفي عام  ،2015بلغ إنتاج الشخص العادي في إمارة
ً
يوميا من النفايات الصلبة البلدية،
أبوظبي  1.65كجم
وهو معدل قريب من األرقام العالمية.

ً
حاليا على
وتعمل حكومة اإلمارات العربية المتحدة
وضع استراتيجية وطنية إلدارة النفايات المشعة ،بما
ً
تماما مع المعايير والعمليات التي وضعتها
يتوافق
الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وتغطي هذه االستراتيجية
جميع أشكال النفايات المشعة والنووية ،بما في ذلك
النفايات الناتجة عن المحطات النووية.

النفايات الصلبة
أشارت التقديرات في عام  2015إلى أن إجمالي كمية
النفايات الصلبة التي يتم إنتاجها في إمارة أبوظبي
وصل إلى نحو  8.48مليون طن ،منها  % 99نفايات غير
خطرة و % 1نفايات خطرة .ومن هذا اإلجمالي ،كانت
نسبة  % 34من النفايات من قطاع البناء والهدم و% 20
من النفايات البلدية و % 39من النفايات من قطاعي
الصناعة والتجارة و % 6من النفايات الزراعية و % 1من
مصادر أخرى .ومن إجمالي النفايات الناتجة في عام
 ،2015تمت إعادة تدوير  ،% 28وتحويل حوالي  % 6إلى
سماد ،وإرسال  % 66إلى مكبات النفايات أو المطمر [.]2
النفايات المشعة
في سبتمبر  ،2009أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،رئيس دولة اإلمارات
العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )6لعام
الجدول  - 11.1إنتاج النفايات البلدية
الدولة

النفايات المنتجة (بالكيلو
ً
يوميا)
جرام لكل شخص

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

2.2

الواليات المتحدة األمريكية

2.04

أبوظبي

1.65

المملكة المتحدة
المصدر :مركز اإلحصاء  -أبوظبي [ ،]2وهيئة البيئة  -أبوظبي []3
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1.32

وتوجد طرق متنوعة إلدارة األنواع األخرى من النفايات
ً
وفقا لنوعها ومصدرها:
المشعة بفعالية،
بالنسبة للمصادر المشعة المستخدمة في الصناعة
وبعض المصادر المشعة المستخدمة في قطاع الرعاية
الصحية ،تتمثل اآللية الحالية في إعادة النفايات إلى
مورد المواد خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة .ويتم
تنظيم هذه الممارسة من خالل تصريح تصدره الهيئة
االتحادية للرقابة النووية.
ويتم تخزين المصادر المشعة األخرى في منشآت
الرعاية الصحية لفترة من الوقت بغرض تقليل مستويات
النشاط اإلشعاعي للوصول إلى وضعها الطبيعي،
حتى يمكن معالجتها بنفس طريقة معالجة النفايات
الطبية .وتشمل هذه المصادر المالبس الملوثة
واألدوات الطبية والمخلفات البشرية التي قد تكون
ملوثة بمواد مشعة [.]4
النفايات الخطرة
النفايات الخطرة هي نفايات ذات خصائص تجعلها خطرة
أو قد تكون ضارة بصحة اإلنسان أو البيئة .وتشمل
النفايات الخطرة السوائل أو المواد الصلبة أو الغازات
المعبأة أو الرواسب .وقد تكون عبارة عن منتجات
ثانوية لعمليات التصنيع أو منتجات تجارية ،مثل سوائل
التنظيف أو المبيدات الحشرية .وتنتج النفايات الخطرة

لدراسة وتحديد مناطق الرمي العشوائي في اإلمارة
(انظر الخريطة  ،)11.1حيث أظهرت نتائج الدراسة زيادة
بنسبة  % 32في عدد المواقع [ .]5وتتعاون الهيئة مع
تدوير على وضع خطة لتنظيف هذه المواقع وتأهيلها،
باإلضافة إلى وضع إطار العمل الالزم لمنع هذه الظاهرة
في المستقبل.

من مصادر مختلفة بما في ذلك الصناعة (الصناعات غير
النفطية والصناعات النفطية) ومنشآت الرعاية الصحية.
وقد بلغ إجمالي النفايات الصلبة الخطرة في اإلمارة
 57,500طن في عام .]2[ 2015
التخلص غير القانوني من النفايات
ً
تحديا
يعتبر التخلص غير القانوني من النفايات اليوم
ويقصد بهذا المصطلح التخلص من
في إمارة أبوظبيُ ،
النفايات بطريقة مخالفة لقوانين البيئة وإدارة النفايات
في إمارة أبوظبي .وقد عملت هيئة البيئة – أبوظبي
عن كثب مع شركة بيانات (وهي شركة وطنية إلنتاج
الخرائط وخدمات المساحة والخدمات الجيومكانية)،

إطار العمل التشريعي
تعتبر هيئة البيئة – أبوظبي هي الجهة المختصة
والمسؤولة عن حماية البيئة وتنظيم النفايات في إمارة
أبوظبي .ولذا ،تتولى الهيئة مسؤولية وضع السياسات
واللوائح واألدلة اإلرشادية التي تهدف إلى حماية البيئة
[.]6
ويناط بالهيئة دراسة البيئة وتعزيز المعرفة بها ،ويشمل
ذلك (على سبيل المثال ال الحصر) :دراسة ورصد
الهواء والماء والتربة والموائل والحياة البرية والنباتات
في اإلمارة على أن يتم تحليل بيانات الدراسة والرصد
واستخدامها ألغراض صنع القرار ووضع اللوائح.
ً
أيضا مسؤولية رفع مستوى الوعي
وتتولى الهيئة
وتثقيف الجهات المعنية بالقضايا البيئية الرئيسية وجمع
المالحظات من تلك الجهات.

الخريطة  11.1مواقع الرمي العشوائي للنفايات ()2015
مواقع الرمي

100
المصدر :هيئة البيئة – أبوظبي

50

25

0

كيلومتر
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النفايات

الشكل  11.1إجمالي النفايات في إمارة أبوظبي في 2015

% 39

8.42

تقسيــــــــم تـقــريـبــــــــي

مـاليين األطنـان
مـــــن النفــايـــات
غـيـــــــر الخـطـــــرة

النفايات الصناعية
والتجارية

% 66

المكبات أو
المطمر

% 34
نفاي ــات الهدم
والبناء

% 28
معاد تدويرها

% 20
النفايات
البلدية

%6

%6

النفايات
الزراعية

تم تحويلها إلى أسمدة
إجمالي النفايات الناتجة

%1
أخرى

 8.48مليون
طن
من النفايات
الصلبة الناتجة

% 99
 8.42مليون
طن
من النفايات
غير الخطرة

%1
 0.06مليون
طن
من النفايات
الخطرة
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النفايات

وفي ما يأتي القوانين التي تنظم السلطات المختصة
وتحددها:
قانون رقم ( )21لسنة  2005بشأن إدارة النفايات
في إمارة أبوظبي الذي يمنح هيئة البيئة – أبوظبي
ً
ً
ً
وتنظيميا
رقابيا
دورا
قانون رقم ( )17لسنة  2008بشأن إنشاء مركز إدارة
النفايات  -أبوظبي الذي يعهد إلى المركز بدور
اإلدارة
وعلى الرغم من أن هيئة البيئة  -أبوظبي هي الجهة
المختصة بإدارة النفايات في إمارة أبوظبي ،تتوزع
المسؤوليات المتعلقة بإدارة النفايات على المؤسسات
التالية :تدوير (تختص بالنفايات الصلبة البلدية والنفايات
التجارية والطبية والزراعية والصناعية ونفايات البناء
والهدم)؛ شركة بترول أبوظبي الوطنية (تختص
بالنفايات الناتجة عن صناعات النفط والغاز)؛ الهيئة
االتحادية للرقابة النووية (تختص بالنفايات المشعة).
ً
تحديا عندما يتعلق
ويشكل هذا التقسيم للمسؤولية
األمر بوضع اللوائح وإنفاذها .وعالوةً على ذلك ،هناك
حاجة إلى توحيد المعايير في جميع أنحاء دولة اإلمارات
العربية المتحدة (ومن نتائج ذلك على سبيل المثال،
تحويل النفايات إلى اإلمارات التي تطبق أقل المعايير
الخريطة  11.2مرافق إدارة النفايات في أبوظبي
مرفق إدارة النفايات
تحويل الى سماد

الخليج العربي

محرقة
محطة تحويل
محطة فرز
مطمر صحي

الهير
سويحان
رماح

المفرق
الختم
الرويس

المرفأ

الظفرة

السلع

مدينة زايد

إمارة أبوظبي
ليوا
الجبانة

الجفين

الغربان

100
المصدر :مركز إدارة النفايات (تدوير)
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75

50
كيلومتر

25

0

التنظيمية وأقل مستوى من اإلشراف التنظيمي.
وبالتالي ،يعتبر هذا أرخص المسارات للتخلص من
النفايات).
وتواصل هيئة البيئة  -أبوظبي والجهات المعنية العمل
على اتباع مناهج تعاونية لتقليل الفجوات والتعارضات
المحتملة.
وقد تأسس مكتب التنظيم والرقابة بموجب القانون رقم
( )2لسنة  ،1998ويعتبر المكتب هيئة تنظيمية مستقلة
تتولى اإلشراف على قطاعات المياه والصرف الصحي
والكهرباء في إمارة أبوظبي .ويمتلك مكتب التنظيم
والرقابة السلطة الحصرية لتنظيم جميع الشركات التي
تضطلع بأنشطة مرتبطة بإنتاج الكهرباء والمياه ونقلها
وتوزيعها وتوريدها .إضافة إلى ذلك ،ينظم المكتب
قطاع الصرف الصحي المنزلي المسؤول عن ضمان
جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها والتخلص منها
بأمان.
في حين نص القانون رقم ( )17لسنة  2005على
تأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
كشركة مساهمة عامة للقيام بجميع األنشطة والمهام
المتعلقة بخدمات الصرف الصحي كما هو محدد في
القانون رقم ( )2لسنة  1998والمعدل بالقانون رقم
ً
ووفقا ألحكام القانون ،تمتلك الشركة
( )19لسنة .2007
كافة مرافق ومنشآت خدمات الصرف الصحي ،بما في
ذلك شبكة الصرف الصحي وخطوط األنابيب ومحطات
الضخ في اإلمارة ،والتي كانت مملوكة لدائرة التخطيط
ً
أيضا مسؤولية
العمراني والبلديات .وتتولى الشركة
جمع مخلفات الصرف الصحي ومعالجتها والتخلص
فضال عن صيانة وتطوير مرافق
منها وإعادة تدويرها،
ً
ومنشآت الصرف الصحي في اإلمارة.
التقنيات وقدرات البنية التحتية
على الرغم من جهود وبرامج جمع النفايات التي تقوم
بها تدوير ،ال تزال هناك تحديات كثيرة في قطاع إدارة
النفايات ،حيث يحتاج األمر إلى تعزيز قدرات البنية
التحتية إلدارة النفايات في إمارة أبوظبي لتتناسب مع
الزيادة في إنتاج النفايات .إضافة إلى أن طرق المعالجة
والتخلص الحالية (طمر النفايات) غير كافية من الناحية

الجدول  11.2مرافق إدارة النفايات الموجودة في إمارة أبوظبي
اسم وموقع مرفق النفايات

القدرات

محطة تحويل النفايات ،العين

غير متاحة

محرقة النفايات الطبية ،العين

خطان بقدرة تشغيلية حوالي  200كجم في الساعة لكل خط

محرقة المواشي النافقة ،العين	خطان بقدرة تصميمية حوالي  650كجم في الساعة لكل خط
المطمر الصحي ،العين

ال ينطبق

كسارة مخلفات الهدم والبناء ،العين

 2000طن في اليوم

مصنع إعادة تدوير اإلطارات ،العين
(مصنع الخليج للمطاط ذ.م.م).

حوالي ً 6.3
طنا في الساعة

مصنع إعادة تدوير البالستيك ،العين

خط ذو كثافة عالية بإنتاجية طن واحد في الساعة
وخط ذو كثافة منخفضة بإنتاجية  0.4طن في الساعة

محطة الفرز ،العين

 1000إلى  1200طن في اليوم

مصنع السماد ،العين

 400طن في اليوم

مكب نفايات مراقب ،العين

ال ينطبق

مصنع تدوير زيوت المحركات ،أبوظبي

 1500لتر في الساعة

محطة تحويل النفايات ،المفرق

غير متاحة

مكب الظفرة ،أبوظبي

ال ينطبق

مصنع السماد ،المفرق
مصنع السماد ،الختم
مصنع السماد ،ليوا

القدرة المصممة اإلجمالية حوالي  100000طن في السنة

مكب نفايات مراقب ،المنطقة الغربية
مكب السلع
مكب المـرفــأ
مكب الرويس
مكب مدينة زايد
ليوا  /الجفن
ليوا  /الجبانة
ليوا  /أم غربان (عرادة)
كسارة مخلفات الهدم والبناء،
الظفرة – أبوظبي
المصدر :تدوير ،عام ]7[ 2016

ال ينطبق

 8000طن في اليوم

البيئية .ويشكل القصور في عمليات الفصل من
ً
تحديا في
المصدر وعدم توفر منشآت إعادة التدوير
سبيل تحقيق أهداف التحول عن مكبات النفايات.
ً
وختاما ،تشكل محدودية قدرة مرافق معالجة النفايات
الخطرة وعدم توفر مرافق للتخلص من النفايات الخطرة
ً
تحديا لكل من منتجي النفايات (مجال
في اإلمارة
حد سواء
الصناعة بشكل أساسي) وتدوير على ٍ
[ .]9 ،8 ،7ويعمد منتجو النفايات في الوقت الحالي
إلى إرسال نفاياتهم إلى مرافق المعالجة (من خالل
مزودي الخدمات البيئية) ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة
االنبعاثات نتيجة نقل النفايات الخطرة ،إلى جانب ارتفاع
خطر انسكاب تلك المواد أثناء النقل [ .]9 ،8 ،7ويعاني
بعض منتجي النفايات من عدم وجود بدائل ،فينتهي
المطاف إلى التخلص من النفايات بطرق غير قانونية،
ً
عبئا على تدوير (مركز إدارة النفايات -
وهو أمر يضع
ً
ً
أبوظبي) ويشكل خطرا كبيرا على البيئة وعلى صحة
اإلنسان.
ويتم التخلص من النفايات التي يتم إنتاجها في إمارة
أبوظبي في تسعة مكبات نفايات ومطمر نفايات
صحي واحد حيث تخضع جميعها للمراقبة .ويعرض
الجدول  11.2قائمة تفصيلية بمرافق إدارة النفايات
الموجودة والقدرات الخاصة بكل منها.
مياه الصرف الصحي والمواد الصلبة الحيوية
ارتفع العدد اإلجمالي لمحطات معالجة مياه الصرف
من  12محطة في التسعينات إلى  30محطة في
الجدول  11.3عدد محطات معالجة مياه الصرف والطاقة االستيعابية
التصميمية لها
ا لمعا يير

2012

2013

2014

2015

عدد محطات معالجة
مياه الصرف

37

37

37

39

1,184

1,200

1,214

1,155
الطاقة االستيعابية
ً
يوميا)
التصميمية (بالمليون لتر
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الجدول  11.4إجمالي التدفق السنوي ومتوسط التدفق اليومي الذي تتم معالجته في محطات
معالجة مياه الصرف
2011

2012

2013

2014

2015

التدفق السنوي
(بالمليون لتر)

245,359

283,107

302,425

322,681

344,389

متوسط التدفق اليومي
ً
يوميا)
(بالمليون لتر

672

776

829

884

944

المصدر :مكتب التنظيم والرقابة ،عام  ،]11[ 2014وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ،عام ]12[ 2015

الشكل  11.2الكميات السنوية من مياه الصرف الصحي المعالجة والمعاد استخدامها والتي تم
التخلص منها في البيئة

 % 55نسبة
إعادة االستخدام

2011

 % 54نسبة
إعادة االستخدام

2013

2014

 % 51نسبة إعادة
االستخدام

2015
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

UNIT ML
المياه المعالجة المنتجة (بالمليون لتر)

المياه المعالجة المعاد استخدامها (بالمليون لتر)

المصدر :هيئة البيئة  -أبوظبي ،عام  ،]4[ 2014ومكتب التنظيم والرقابة ،عام  ،]11[ 2014وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ،عام ]12[ 2015

162

ومن الجدير بالذكر أن هناك كميات محدودة من المياه
العادمة التي يتم نقلها بواسطة صهاريج ،وال تتوافق
في الغالب نوعية هذه المياه مع تعليمات مياه الصرف
الصناعي الصادرة عن مكتب التنظيم والرقابة .ويعمل
ً
حاليا على تطوير إطار تنظيمي بالخصوص.
المكتب

 % 61نسبة إعادة
االستخدام

350,000

55,125
2012

62,546

وتعتبر مستويات المعالجة المعتمدة لمياه الصرف
الصحي على مدى السنوات العشرين الماضية هي
ً
تقريبا ،إذ تُ ستخدم تقنيات المعالجة الثالثية
نفسها
في معظم محطات المعالجة ،غير أنه قد تم تطوير
تقنيات معالجة الحمأة الناتجة عن عمليات معالجة
مياه الصرف الصحي .وكانت المعالجة الرئيسية خالل
فترة التسعينيات تقتصر على أحواض التبخير ،في
حين استخدمت وحدات التكثيف والتجفيف على مدار
السنوات العشر الماضية [.]10
ويوضح الجدول  11.4إجمالي التدفق السنوي ومتوسط
التدفق اليومي المعالج في محطات معالجة مياه
الصرف بين عامي  2011و .2015ففي عام ،2015
تمكنت نظم المعالجة من إدارة إجمالي تدفق سنوي
ً
يوميا بزيادة تقرب من % 40
قدره  344,389مليون لتر
بالمقارنة مع التدفق السنوي في عام .]12 ،11[ 2011

 % 52نسبة
إعادة االستخدام

2012

العقد الماضي و 39محطة في عام  .2015وارتفع
الحد األقصى للطاقة االستيعابية التصميمية لوحدات
ً
يوميا في التسعينيات
المعالجة من  372.8مليون لتر
ً
يوميا في العقد الماضي ،و1214
إلى  418مليون لتر
ً
يوميا في عام  .2015ويبلغ إجمالي نسبة
مليون لتر
الزيادة بين  2015وفترة التسعينات .]10[ % 226
ويوضح الجدول  11.3التغيير في عدد محطات معالجة
مياه الصرف والحد األقصى للطاقة االستيعابية
التصميمية بين  2012و.]12 ،11[ 2015

الشكل  11.3كميات المواد الصلبة الحيوية الناتجة (بالطن الجاف)

ويوضح الشكل  11.2كميات مياه الصرف الصحي
المعالجة والمعاد استخدامها والتي تم التخلص منها
(في البيئة البحرية بشكل أساسي) خالل الفترة من عام
 2011إلى  .2015وتتضمن استخدامات المياه المعالجة
ري المساحات الخضراء التجميلية واألراضي الزراعية
والغابات [.]4 ،12 ،11

2013

48,510
2014

41,653
2015

65,000

55,000

45,000

35,000

25,000

0
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ً
ونظرا لعدم توافر البنية التحتية المناسبة ،تعتبر نسب
ً
نسبيا إذ تراوحت بين 51
إعادة االستخدام منخفضة
و .% 61ومع ذلك ،فقد بدأ التخطيط إلنشاء خطوط
نقل لتعزيز استخدام كميات أكبر من المياه المعالجة.
وتعتبر المواد الصلبة الحيوية (الحمأة) إحدى نواتج عملية
معالجة مياه الصرف الصحي .ويوضح الشكل 11.3
كميات الحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف
ً
حاليا نقل جميع الكميات المنتجة إلى
الصحي .ويتم
مواقع مكبات النفايات .ويعتزم مكتب التنظيم والرقابة
اعتماد سياسات ومبادرات لتشجيع استخدام الحمأة في
استخدامات مفيدة مختلفة وال سيما في الزراعة [،11
.]12

التوعية والتواصل
في عام  ،2010بلغ مستوى الوعي بقضايا إدارة النفايات
بين سكان إمارة أبوظبي  .% 62.9ويشير هذا الرقم إلى
استيعاب معقول لقضايا إدارة النفايات وتأثيراتها على
البيئة .وبالرغم من استيعاب الجمهور لتأثير النفايات على
البيئة ،يقتصر تطبيق هذا الفهم وااللتزام بالممارسات
المستدامة في إدارة النفايات على نسبة قليلة من
الجمهور .وتشير نتائج السلوك في القضايا المتعلقة
بالنفايات في عام  2010إلى أن  % 11.6فقط من
الجمهور اتخذوا خطوات فعالة لتقليل عدد األكياس
البالستيكية المستخدمة .وبالمثل ،قام  % 13.3فقط من
الجمهور بفصل النفايات ،في حين حرصت نسبة % 7.9
على الطباعة على جانبي الورق ،وقام  % 9.3فقط بإعادة
تدوير بعض العناصر على األقل [.]13
ولتشجيع الجمهور على تحمل المسؤولية بشكل أكبر
تجاه البيئة ،نفذت هيئة البيئة – أبوظبي وتدوير وعدد
من الجهات المعنية األخرى ،على مدى السنوات الخمس
الماضية عدة أنشطة تثقيفية وتوعوية بشأن مشاكل
النفايات .وتشمل هذه األنشطة مبادرة “يوم بال ورق”
ومبادرة “المدارس المستدامة” ومبادرة “الجامعات
المستدامة” وحمالت التنظيف وحملة “اإلمارات خالية
من األكياس البالستيكية” وورش العمل المنتظمة
وتطوير المواد التثقيفية ،مثل دليل اإلدارة المستدامة
لنفايات المؤسسات والرسوم البيانية المتعلقة
بالنفايات [.]16 ،15 ،14
ولقد كان لألنشطة واألدوات التعليمية التوعوية أثر
ملحوظ على مستوى الوعي والسلوك العام بشأن قضايا
النفايات بين سكان إمارة أبوظبي حيث أشارت النتائج
لعام  2014إلى زيادة مستوى الوعي والسلوك منذ عام
 .2010وفي عام  ،2014ارتفع مستوى الوعي بقضايا
إدارة النفايات ليصل إلى  ،% 70مع ارتفاع المستوى العام
للسلوك المستدام ليصل إلى .]17[ % 52
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 11.2العوامل المحركة والضغوط

الشكل  – 11.4نمو إجمالي الناتج المحلي والتعداد السكاني
نمو إجمالي الناتج المحلي
(بالمليون درهم)
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عدد السكان في كل كيلو متر مربع

إمارة
أبوظبي

23.1

35.2

41.9

مدينة
أبوظبي

74.3

115

138.2

148.9

مدينة
العين

33.2

43.8

50.4

52.6

المنطقة
الغربية

3.4

6.9

8.5

8.9

ويوضح الشكل  11.4اتجاه الزيادة السكانية بين عامي
 2010و ،2014إلى جانب النمو في إجمالي الناتج
ً
سنويا [.]3
المحلي
ووصل عدد السكان المقيمين في إمارة أبوظبي إلى
 2,656,448نسمة في عام  ،2014بمعدل نمو سكاني
ً
سنويا .وبلغت الكثافة السكانية  44.7نسمة لكل
% 7.6
كيلومتر مربع في عام  ،2014بينما كانت  41نسمة لكل
كيلومتر مربع في عام ( 2013انظر الشكل .)11.5
ويوضح الشكل  11.5التغيرات في الكثافة السكانية
في إمارة أبوظبي ومناطقها الثالث في الفترة من عام
 2005إلى عام  ،2014كما يبين أن النمو السكاني بلغ
 % 93.5خالل هذه الفترة ،ويمثل ذلك أحد العوامل
الرئيسية في زيادة إنتاج النفايات .وتشهد منطقة
أبوظبي أعلى كثافة سكانية ،في حين أن المنطقة
ً
توزيعا للسكان مع النمو
الغربية هي أكثر المناطق
السكاني السريع.

الشكل  - 11.5نمو الكثافة السكانية

44.7

السكان واالقتصاد
تتمثل العوامل المحركة الرئيسية في إمارة أبوظبي في
النمو السكاني والتنمية االقتصادية .وقد بلغ إجمالي
الناتج المحلي لإلمارة عام  2014حوالي  960,146مليون
درهم باألسعار الحالية .ويمثل ذلك معدل نمو سنوي
قدره  % 3.0في عام  ،2014و % 2.4في عام ،2013
و % 7.4في عام  ،2012األمر الذي يشير إلى قوة
واستقرار اقتصاد إمارة أبوظبي .وبناء على ذلك ،بلغ
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي  361.4ألف درهم
في عام  ،2014و 373.8ألف درهم في عام .]2[ 2013

 11.3التأثيرات
تتضمن أنشطة إدارة النفايات جمع النفايات ونقلها
ومعالجتها والتخلص منها [ .]18 ,3وتتضمن التأثيرات
البيئية المرتبطة بكل من هذه األنشطة استهالك الطاقة
واالنبعاثات التي تطلق في البيئة نتيجة كل نشاط ،كما
هو موضح في الشكل .11.6
تؤدي الممارسة الحالية المتمثلة في التخلص من
معظم النفايات في المطمر الصحي للنفايات ،ومكبات
النفايات غير الخاضعة للرقابة إلى تأثيرات سلبية محتملة
على صحة اإلنسان ،وذلك بسبب التعرض لجسيمات
فضال عن تلوث التربة.
النفايات المنقولة في الهواء،
ً
وقد تتراوح التأثيرات الصحية ذات الصلة من السرطان
واألمراض العصبية والتناسلية إلى التأثيرات المثبطة
للمناعة .ويلزم في الوقت الحالي إجراء المزيد من
ً
نظرا لعدم كفاية المعلومات لتقييم األعباء
الدراسات
المرضية الناجمة عن تلوث التربة ،والمياه الجوفية من
مواقع التخلص من النفايات أو المكبات غير المراقبة.
ً
ً
حاليا ،فإن إدارة النفايات
واستنادا إلى البيانات المتاحة
في إمارة أبوظبي تتسبب في التأثيرات التالية على
البيئة:
		 جودة الهواء والتغير المناخي :يصدر غاز الميثان
( )CH4بسبب التحلل الالهوائي للمواد العضوية
في مكبات أو مطامر النفايات ،األمر الذي يتسبب
في صدور روائح مزعجة ومخاطر انفجار محتملة
(حيث أن الميثان كأحد الغازات الدفيئة أقوى  21مرة

إجمالي المسافة

2005
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ً
نظرا لعدم تبطين المكبات ،فقد يتم
		 التربة:
التخلص من النفايات على السطح حيث تتسبب
الملوثات الموجودة بها في تلوث التربة .وتؤثر
ً
ً
ً
سلبيا على
تأثيرا
أيضا
المكبات غير الخاضعة للرقابة
المناظر الطبيعية واستخدام األراضي في المناطق
المحيطة بشكل مباشر.
ً
نظرا لعدم تبطين المكبات ،قد تتسرب
		 المياه:
الملوثات إلى المياه الجوفية .ومع ذلك ،فإن مياه
الرشح ليست ذات أهمية في هذه المرحلة بسبب
ارتفاع معدالت التبخر.

احتياجات الطاقة

احتياجات الطاقة

االنبعاثات من العمليات

احتياجات الطاقة

التخلص

النقل

المعالجة

عمر أسطول النقل

2010

		 التنوع البيولوجي :تدمير الموائل والسيما في
المناطق القريبة من المكبات /مطمر النفايات.
كما أن الرمي العشوائي للنفايات والتخلص
ً
خطرا
من النفايات في المكبات المفتوحة يمثل
على الحيوانات ،فقد يتم انحصار الحيوانات داخل
النفايات أو قد تموت بسبب استهالكها لتلك
النفايات.

الشكل  - 11.6دراسة اآلثار البيئية

الجمع

2013

وإضافة لما سبق ،تؤدي
ً
من ثاني أكسيد الكربون).
عمليات نقل النفايات إلى مواقع التخلص منها
إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بسبب احتراق
الوقود .وقد تم تقدير انبعاثات الغازات الدفيئة
بمقدار  700,000طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون في عام .]20[ 2012

االنبعاثات

2014
االنبعاثات

استهالك الوقود

االنبعاثات
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 11.4االستجابات
استراتيجية إدارة النفايات في إمارة أبوظبي
تعاونت هيئة البيئة – أبوظبي ،وتدوير ،والهيئة االتحادية
للرقابة النووية ،وشركة أبوظبي لخدمات الصرف
الصحي من أجل وضع استراتيجية رفيعة المستوى إلدارة
النفايات في إمارة أبوظبي .وتشمل هذه االستراتيجية
جميع أنواع النفايات ،بما في ذلك النفايات الناتجة
عن قطاع النفط والغاز .وتهدف هذه االستراتيجية إلى
تطوير البنية التحتية إلدارة النفايات والعمليات التشغيلية
وعمليات الرصد وآليات التمويل في اإلمارة خالل
السنوات الخمس القادمة [.]4
السياسات واألدلة اإلرشادية المتعلقة بالنفايات في
أبوظبي
في عام  ،2015أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي ،وتدوير
مجموعة من السياسات واألدلة اإلرشادية التي تهدف
تهدف سياسات هيئة
البيئة وشركة تدوير
إلى إنشاء نظام لإلدارة
المتكاملة للنفايات يشجع
على إعادة التدوير والحد
من النفايات

إلى تعزيز اإلدارة المستدامة للنفايات في إمارة أبوظبي.
وتشمل السياسات الجديدة :تخطيط النفايات؛ تصنيف
النفايات؛ التراخيص واإلنفاذ؛ جمع النفايات ،وفصلها،
ونقلها وتتبعها؛ إعادة استخدام النفايات ،وإعادة تدويرها،
واستعادة الموارد ،ومعالجة النفايات والتخلص منها .كما
ً
أيضا على الدليل اإلرشادي لتصنيف النفايات [.]21
تشتمل
وتعتبر هذه السياسات بمثابة إطار العمل لقطاع
النفايات ،وستساعد هيئة البيئة  -أبوظبي في مهمتها
الرامية إلى إنشاء نظام متكامل يشجع على إعادة
التدوير وإعادة االستخدام ،األمر الذي يقلل من النفايات
المرسلة إلى مكبات النفايات .وتمثل هذه الخطوة
مرحلة أساسية في مساهمة هيئة البيئة – أبوظبي في
استراتيجية حكومة أبوظبي لتحويل اإلمارة إلى مدينة
تفي بالمعايير العالمية [.]6

إدارة النفايات الخطرة
في عام  ،2001قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية
(أدنوك) ببناء منشأة “بيئات” إلدارة النفايات الخطرة
الناتجة عن عملياتها .ويجري في الوقت الحالي تنفيذ
عمليات توسع في وحدات المعالجة في المنشأة لتلبية
االحتياجات المستقبلية ،كما أشارت شركة بترول أبوظبي
الوطنية إلى الحاجة لمعالجة والتخلص من الحمأة
ومستخرجات الحفر الملوثة بالمواد المشعة طبيعية
المنشأ .ولذا ،يجري إنشاء وحدات المعالجة الجديدة
بالتنسيق مع الهيئة االتحادية للرقابة النووية [.]4
التراخيص والتعرفة وخدمة العمالء
يعتبر فرض تعرفة على النفايات واحدة من الوسائل
ً
عالميا للحد من حجم إنتاج النفايات
العديدة المعتمدة
عن طريق تشجيع الحد من النفايات من مصدرها .وقد
ً
نظاما للتعرفة ينطبق على القطاعين
اعتمدت تدوير
التجاري والصناعي [.]3
تغيير السلوك :يوم بال ورق
من أجل التشجيع على تقليل النفايات إلى أدنى حد،
تلتزم المؤسسات والمدارس واألفراد في يوم واحد
كل سنة بتقليل كمية مخلفاتها من الورق ،وتُ عرف
هذه الحملة باسم “يوم بال ورق” .وقد سلطت هذه
المبادرة الضوء على مدى سهولة اتخاذ قرارات أفضل
تتعلق بالورق وإحداث تغيير إيجابي داخل المؤسسات
والمدارس والبيئة الخارجية.
وقد رأى العديد من المشاركين فوائد الحد من
ففضال عن تقليل النفايات،
االستخدام المفرط للورق.
ً
يساعد الحد من استخدام الورق على توفير المال
ً
اهتماما عند
والوقت ،ويشجع على اتباع نهج أكثر
استخدام الموارد وفي الحياة بشكل عام وعند ممارسة
األعمال التجارية ،كما أن توفير الورق يحد من التأثيرات
على البيئة ومساهمة السكان في التغير المناخي من
خالل تقليل كمية النفايات التي تذهب إلى المكبات
والمحافظة على األشجار (األنواع وموائل الغابات)،
وترشيد استخدام المياه والحد من تلوث المياه والهواء
وانبعاثات الكربون [.]3
وإلى جانب مبادرة “يوم بال ورق” ،تشمل المبادرات
األخرى يوم األرض ،وحملة تنظيف الشواطئ ،وحملة
الغوص للتنظيف ،ونشطاء حماية الشواطئ.
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نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لدائرة
التخطيط العمراني والبلديات
برنامج “استدامة” هو مبادرة من دائرة التخطيط العمراني
والبلديات ،وال يقتصر برنامج استدامة على كونه مجرد
طريقة للتقييم أو إجراء محدد ،بل هو رؤية ورغبة في
تحقيق أسلوب حياة مستدام جديد في العالم العربي.
ويتمثل الهدف األسمى من برنامج استدامة في الحفاظ
على هوية إمارة أبوظبي الطبيعية والثقافية وإثرائها،
مع توفير مستوى معيشة دائم التطور لسكانها من
خالل أربعة محاور متساوية في األهمية وهي :المحور
البيئي والمحور االقتصادي والمحور االجتماعي والمحور
الثقافي .وتمس هذه المحاور جميع جوانب الحياة
في إمارة أبوظبي من أجل الوصول إلى أسلوب حياة
ً
بدءا من طريقة البناء وإتاحة الموارد لإلنتاج،
مستدام،
وصوال إلى الطريقة التي يعيش بها الناس والخيارات
ً
التي يتخذونها.
بناء على الحاجة
وقد جاءت فكرة تأسيس برنامج استدامة ً
إلى التخطيط لمشاريع التطوير المستدامة وتصميمها
وبنائها وتشغيلها على نحو سليم ،مع مراعاة احترام
التقاليد الموروثة والراسخة في الثقافة المحلية من
ناحية ،وطبيعة المناخ الصحراوي القاسي للمنطقة من
ناحية أخرى .ولتحقيق هذه الغاية ،يتعين على أصحاب
المشاريع والمطورين العقاريين والمعنيين بأعمال
التصميم وحتى السكان التفكير بشكل مختلف فيما
يتعلق بتصميم المشاريع التطويرية وتخطيطها [.]3
حفظ النعمة
يعتبر مشروع “حفظ النعمة” إحدى المبادرات اإلنسانية
التي يشرف عليها الهالل األحمر ،ويهدف هذا المشروع
إلى التغلب على اإلسراف والحد من النفايات الناتجة عن
فائض األغذية وإعادة توزيعها على الفقراء والمحتاجين
بدعم من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة التخطيط
العمراني والبلديات .وقد ساعد هذا المشروع منذ
إنشائه في عام  2005على تخفيف معاناة اآلالف
فضال عن زيادة
من األسر المحتاجة واأليتام والعمال،
ً
الوعي العام بأهمية التعاطف مع معاناة المحرومين
في المجتمع .وينقسم المشروع إلى عدة أقسام تهدف
جميعها إلى الحد من هدر األغذية والمنتجات األخرى،
مثل األثاث والمالبس واألدوية [.]3
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 11.5التطلعات المستقبلية
ً
سنويا ()2020 – 2016
الشكل  11.7الكميات المخطط معالجتها وإعادة استخدامها

تشجع برامج التوعية
والتثقيف على اتباع نهج
تأمال بشأن استخدام
أكثر
ً
الموارد واالستدامة بين
الجمهور

نظرة مستقبلية
من المتوقع زيادة إنتاج النفايات في إمارة أبوظبي
بسبب النمو السكاني واالقتصادي ،إلى جانب زيادة
مستوى الترف .ومن المرجح أن تزداد كميات النفايات
البلدية الصلبة بنسبة  ،% 6إلى جانب زيادة كميات
النفايات الناتجة عن قطاع البناء والهدم بنسبة ،% 2
والنفايات الخطرة والصناعية بنسبة  .% 7ومن أجل
تطوير نظام عالمي مستدام إلدارة النفايات بحيث
يضمن إبعاد النفايات عن المكبات مع زيادة استعادة
الموارد بشكل صحيح ،وضعت دولة اإلمارات العربية
المتحدة هدفين استراتيجيين يجب على جميع اإلمارات
تحقيقهما بحلول عام  ،2021وهما وصول نصيب الفرد
ً
يوميا ،ومعالجة
من النفايات البلدية الصلبة إلى  1.5كجم
 % 75من النفايات البلدية الصلبة الناتجة .كما وضعت
ً
ً
وطنيا يجب
هدفا
إمارة أبوظبي ،من خالل خطة أبوظبي،
تحقيقه بحلول عام  2020وهو معالجة  % 60من إجمالي
النفايات الناتجة باستخدام أساليب بيئية واقتصادية
مستدامة.

إطار العمل التشريعي
ً
استنادا إلى السياسات الخمس إلدارة النفايات والتي
تم إعدادها ،سيتم وضع مجموعة من األدوات التشريعية
(اللوائح وأدلة الممارسات واألدلة اإلرشادية) .وتشمل
تلك األدوات :الترخيص واإلنفاذ لقطاع النفايات؛
وتصنيف النفايات؛ وإعادة استخدام النفايات ومعالجتها
والتخلص منها؛ وتوسيع نطاق مسؤولية المنتجين؛
والرمي العشوائي للنفايات؛ وإدارة مكبات النفايات؛
وتعرفة النفايات .وسيستند تطوير إطار العمل
التشريعي هذا إلى المبادئ التي يوضحها التسلسل
الهرمي للنفايات ،وتحليل دورة الحياة .وسيأخذ التسلسل
الهرمي للنفايات وتحليل دورة الحياة في االعتبار
انخفاض كمية النفايات الناتجة أو إعادة استخدام النفايات
أو إعادة تدويرها (بما في ذلك استعادة الموارد) ومعالجة
النفايات باستخدام أفضل التقنيات المتاحة والتخلص
منها في المطمر الصحي (وذلك فقط في حالة عدم
إمكانية إدارتها على نحو آخر) .ويعتبر االستهالك
المستدام وتحليل دورة الحياة عاملين رئيسيين للحد من
إنتاج النفايات في اإلمارة [.]6
الخطة الرئيسية المتكاملة إلدارة النفايات
تعمل إمارة أبوظبي ،من خالل تدوير ،على وضع الخطة
الرئيسية المتكاملة إلدارة النفايات بغرض تحقيق اإلدارة
ً
عاما .ستغطي الخطة
المستدامة للنفايات على مدى 25
كال من النفايات الصلبة غير الخطرة ،والنفايات الصلبة
ً
الخطرة ،والنفايات السائلة الخطرة ،والمواد القابلة
للتدوير [.]22
وسيتم وضع الخطة باعتماد نهج تحليل دورة الحياة،
بداية من إنتاج النفايات
ً
مع التركيز على دمج األنشطة
وصوال إلى إعادة استخدامها النهائي وإعادة
وجمعها
ً
تدويرها واستعادة الموارد أو التخلص منها .وتهدف
الخطة إلى وضع حل مناسب للتحديات التي تواجه
اإلدارة المستدامة للنفايات في اإلمارة ،مثل توافر
مرافق معالجة النفايات الخطرة والطبية وتوافر مطمر
صحي للنفايات الصلبة ،والرمي العشوائي للنفايات،
وأوجه القصور والثغرات في توافر البيانات الالزمة
وجودتها من أجل اتخاذ القرار المناسب.
ومن المقرر أن تدرس الخطة السيناريوهات المختلفة
لمرافق استعادة الموارد واسترداد الطاقة من
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فضال عن معالجة النفايات الخطرة
النفايات المتبقية،
ً
بطريقة مستدامة على أن يتم تقييم هذه العوامل من
الناحية التكنولوجية والبيئية والمالية ومن ناحية تعدد
مالئمة.
ً
االستخدامات ،لتقديم السيناريو األكثر
ومن الناحية االستراتيجية ،ستتحول اإلمارة من استخدام
المطامر حيث تخطط إلغالق مكبات النفايات القائمة على
المدى البعيد.
مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة
في يناير عام  ،2015أصدر مكتب التنظيم والرقابة الخطة
المستقبلية  ،2019-2015التي تحدد المجاالت ذات
األولوية والمبادرات المقرر تنفيذها لدفع عجلة التقدم
في هذه المجاالت [ .]23والمبادرات ذات الصلة هي:
تحديث اللوائح لتسهيل التنمية االجتماعية
واالقتصادية
تحسين أداء شبكات الصرف الصحي
تحسين بروتوكوالت الترخيص إلشراك العمالء
وربط المرافق وتوفير الخدمات
ً
تعبيرا
وضع سياسة قوية لتطبيق تعرفة أكثر
عن التكاليف مع دعم التنفيذ من خالل التواصل
الفعال.
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من المتوقع نمو اإلنتاج والطلب على المياه المعاد
تدويرها نتيجة استمرار النمو السكاني واالقتصادي في
اإلمارة .وفي ظل توقعات النمو السكاني ومتطلبات
المستخدمين النهائيين في المستقبل ،يبرز الشكل
 11.7أهمية تحديد عمليات إعادة االستخدام البديلة
المحتملة التي من شأنها تسهيل تحقيق أقصى
استفادة .وسيتطلب استخدام المياه المعاد تدويرها
في القطاعات البديلة تطوير األدوات التنظيمية الالزمة
والتنسيق مع الجهات األخرى وإنشاء البنى التحتية
الالزمة لتلبية الطلب .وتتمثل القطاعات البديلة المأخوذة
في االعتبار في قطاعات الصناعة وتبريد المناطق [.]12
أصدرت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
كذلك استراتيجية المياه المعاد تدويرها ،والتي توضح
المبادرات التي ستنفذها الشركة لضمان اإلدارة الفعالة
واآلمنة للمياه المعاد تدويرها ضمن اإلطار التنظيمي
الحالي [ .]24وتلقي االستراتيجية الضوء على عدد من
المبادرات ،ومنها:

المياه المعالجة المنتجة (بالمليون لتر)

المياه المعالجة المعاد استخدامها (بالمليون لتر)

المصدر ،ADSCC :عام ]12[ 2015

تحسين البنية التحتية لجمع ومعالجة وتوزيع مياه
الصرف الصحي من أجل تعزيز توفر المياه المعاد
تدويرها إلعادة استخدامها
إبرام اتفاقيات التزويد بالمياه المعاد تدويرها مع
المستخدمين النهائيين
وضع خطط السالمة التي تضمن جودة المياه المعاد
تدويرها
وضع إجراءات لمراقبة جودة المياه المعاد تدويرها
بصفة منتظمة وآليات فعالة للتقارير والبالغات الذاتية
إشراك المستخدمين النهائيين لضمان تحديد
مسؤولياتهم
تطوير األدلة اإلرشادية ،وأدلة الممارسة ،بما في
ذلك ،الدليل اإلرشادي الستخدام المياه المعاد
تدويرها.
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مؤشرات األداء األساسية للوضع الراهن لحالة البيئة في إمارة أبوظبي
جودة الهواء

ضمن حدود جودة الهواء الوطنية في % 76

التربة

سيتم في العام  2020توفير البيانات حول مالءمة األراضي الستخداماتها الحالية

موارد المياه

تم استخراج 2013

جودة المياه البحرية

في العام  ،2015حققت % 94

التنوع الحيوي

تم الحفاظ على % 80

من األيام في العام 2015

مليون متر مكعب من المياه الجوفية في عام ( 2015قيمة تقديرية)
من المواقع التي تتم مراقبتها المعايير الميكروبية لجودة المياه البحرية

من المساحة األساسية للموائل البرية والبحرية في إمارة أبوظبي في عام 2015

ً
(بناء على تقديرات التعداد السكاني المعدلة في منتصف عام 2012
طنا من ثاني أكسيد الكربون لكل فرد
ً
والمقدمة من مركز اإلحصاء  -أبوظبي)

التغير المناخي

40.55

المصايد السمكية

اصطياد % 7.6

الغابات

انخفاض بنسبة % 12.6

النفايات

بلغ معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة 1.65

مناألسماكبصورةمستدامةفيعام 2015
فيجميعاستخداماتالمياهبالغاباتفيعام 2016
كجم في عام 2015

تحليال
يقدم تقرير حالة البيئة في أبوظبي لعام 2017
ً
ً
حديثا للحالة الراهنة للقضايا األساسية في بيئة اإلمارة.
ً
بدءا
ويعتبر تقرير حالة البيئة في أبوظبي لعام ،2017
من جودة الهواء وحتى المصايد السمكية ،بمثابة رحلة
لفهم العناصر والعالقات الديناميكية المختلفة التي
تضغط أو تؤثر على البيئة ،وتؤدي إلى الحالة الراهنة
للبيئة في إمارة أبوظبي .ومن هنا ،فإن اإلجراءات التي
استجابة لتلك المعلومات والتحديات هي
ً
نتخذها اليوم
التي تحدد نظرة األجيال القادمة لنا وحكمها على تراثنا
وإرثنا.
ً
ً
تفصيليا في عدة
وتحليل
يقدم هذا التقرير بيانات
فصول موضوعية تتناول الجوانب البيئية والقضايا
األساسية محل االهتمام.
ً
ً
عاما لجميع ما ورد
تلخيصا
ويستعرض هذا الفصل
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تفصيال في الفصول السابقة لهذا التقرير.
ً
تتطلب اإلدارة البيئية الفعالة بيانات ومعلومات كافية
احتفلت دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 2017
بيوم البيئة الوطني العشرين ،وكانت تلك المناسبة
فرصة لمراجعة ما حققته إمارة أبوظبي والنظر في
ً
تطلعاتها المستقبلية من أجل تحقيق رؤيتها بأن تصبح
أكثر استدامة من أجل األجيال الحالية والقادمة.
ً
عاما ،كانت البيانات المتوفرة حول البيئة
قبل عشرين
الطبيعية في إمارة أبوظبي قليلة للغاية .وقد قامت
هيئة البيئة – أبوظبي على مدار العقدين الماضيين
بجمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير عنها من أجل تعزيز
المعرفة الشاملة بحالة البيئة في اإلمارة ،والضغوط
البشرية المتسببة في التغير البيئي .وتتيح هذه المعرفة
المتزايدة لحكومة أبوظبي إمكانية وضع السياسات

استجابة لحالة البيئة ،وذلك لضمان استدامة التنمية
ً
االقتصادية قدر اإلمكان.
يتطلب فهم مدى فعالية االستجابات للتغير البيئي
ً
ً
منهجيا لتأثيرات السياسات العامة
تقييما
على الرغم من هذه الجهود ،ال تزال المعلومات المتاحة
حول العوامل المحركة للتغير البيئي وتأثيراتها على
األنظمة البيئية والصحة العامة غير كافية .ويرجع ذلك
إلى تركيز التقارير البيئية في الغالب على فهم الضغوط
ً
أيضا حول
على البيئة وحالتها .وال توجد معلومات كافية
مدى فعالية االستجابات من خالل السياسات العامة،
حيث ال توجد متطلبات إلجراء تقييم منهجي لتأثير هذه
السياسات.
ونحتاج في المستقبل إلى التوسع في األبحاث،
واستخدام البيانات والمعلومات من أجل تقديم المزيد
من األفكار حول العوامل المحركة التي تؤدي إلى
التدهور البيئي ،وحول تأثير ذلك التدهور على األنظمة
البيئية والرفاهية االجتماعية ،وكذلك ،على وجه التحديد،
حول مدى فعالية استجاباتنا في إدارة تلك التأثيرات.
تتطلب حماية البيئة والصحة العامة قيادة ومشاركة
الجهود من جانب الجهات الحكومية والشركات واألفراد
على الرغم من التقدم في إدارة البيئة بإمارة أبوظبي
ً
عاما الماضية ،ال تزال الحاجة ملحة
على مدار العشرين
التخاذ المزيد من اإلجراءات لعالج الضغوط الحالية ،مثل
النقص في كفاءة استخدام الموارد والتحديات الناشئة
ومنها التغير المناخي .ويشمل ذلك تطبيق سياسات
ً
التزاما أكبر من
ولوائح تنظيمية أكثر فعالية ،كما تتطلب
الشركات واألفراد لتبني ممارسات اإلنتاج واالستهالك
المستدامة.
يستدعي الحد من الضغوط المسببة للتغير البيئي
إجراء بعض التغييرات على األنماط المعيشية واختيار
التكنولوجيا المناسبة ووضع السياسات العامة
ال تتمثل أهم النقاط التي يمكن االستفادة منها في
معالجة القضايا المتعلقة بالعالقة بين المجتمع والبيئة
في الضغوط نفسها ،بل تمتد إلى العوامل المحركة
لها ،كونها تمثل األسباب األساسية للتغيير.

لقد زاد عدد سكان إمارة أبوظبي بسرعة بالغة خالل
العقود القليلة الماضية .ويرجع ذلك في األساس
إلى تدفق العمالة الوافدة المطلوبة لتلبية االحتياجات
ً
ً
كبيرا من تلك العمالة
عددا
التنموية لإلمارة .غير أن
ً
مهنا
الوافدة من ذوي الدخل المنخفض ،ويمثلون
محدودة المهارة ،ويعيشون معيشة متواضعة.
وعلى الرغم من تأثير حجم السكان والمتغيرات
الديموغرافية األخرى على استخدام األغذية والمواد
واألراضي والمياه والطاقة ووسائل النقل ،غير أن هذا
التأثير قد يكون أقل أهمية من زيادة الدخل والثقافة
والتكنولوجيا والسياسات العامة ،وهي العوامل
التي تؤثر بصورة أكبر على ما يستهلكه الناس ومقدار
استهالكهم .ونحتاج في المستقبل إلى التوسع في
األبحاث لتعزيز المعرفة بمدى احتمال تأثير تلك العوامل
المختلفة على الطلب .وتُ ظهر األدلة القليلة المتوفرة أن
ً
ً
أساسيا للطلب .فعلى
محركا
السياسات العامة قد تكون
سبيل المثال ،يرتفع نصيب الفرد من استهالك المياه
ً
تقريبا بين الشرائح السكانية التي ال تدفع
إلى الضعف
ً
رسوما على استهالكها في اإلمارة.
ُيسهم تركيز السكان واألنشطة االقتصادية بالمناطق
الساحلية في فقدان الموائل األساسية
يعيش أكثر من  % 60من السكان في إمارة أبوظبي
في المناطق الحضرية بالقرب من الساحل وفي مدينة
العين .وتستلزم ظاهرة “القرب من الساحل” (والتي
تعني تركيز السكان واألنشطة االقتصادية في المناطق
الساحلية) انتشار التجمعات على طول الساحل ،مما يؤثر
على الموائل األساسية والحياة البرية .وتجدر اإلشارة هنا
إلى أن التغير المناخي سيكون له تأثير هام على سواحل
خاصة من خالل ارتفاع منسوب البحر وزيادة تأثر
ً
اإلمارة،
المناطق الساحلية بالمخاطر والتغييرات.
تشير األدلة المتوفرة إلى وجود ارتباط قوي بين النمو
االقتصادي والتغير البيئي
تبين العديد من الدراسات التأثير الكبير لمستوى الدخل
على ما يستهلكه الناس ومقدار استهالكهم .وينطبق
هذا األمر على إمارة أبوظبي ،حيث أوضح الجرد األخير
لغازات الدفيئة وجود ارتباط كبير بين النمو في إجمالي
الناتج المحلي وانبعاثات الكربون.
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البصمة الكربونية هي أكبر مكونات البصمة البيئية في
اإلمارات العربية المتحدة
ً
نظرا لمناخها الحار والجاف ،تحتاج دولة اإلمارات العربية
المتحدة إلى كميات كبيرة من الطاقة من أجل التبريد،
وتحلية مياه البحر لتوفير االحتياجات المحلية من المياه.
وتسهم هذه األنشطة بصورة كبيرة في البصمة البيئية
لإلمارة ،إلى جانب ارتفاع مستوى استهالك األفراد.
يعتبر القطاع المنزلي المساهم األكبر في البصمة
البيئية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،بدرجة أكبر من
الشركات والقطاعات الحكومية
يمثل القطاع المنزلي  % 57من البصمة البيئية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،يليه قطاع األعمال /الصناعة
والقطاع الحكومي ،واللذان ُيسهمان بنسبة  % 30و% 12
على التوالي.
رغم ارتفاع مستوى الوعي البيئي ،ال توجد معلومات
كافية حول مدى تأثير ذلك الوعي على تغير السلوكيات

ويرجع االرتفاع الكبير في مستويات الجسيمات العالقة
البالغ قطرها  10ميكرون في إمارة أبوظبي إلى طبيعة
المناخ الجاف ،الذي تتسم به اإلمارة .وترتفع مستويات
التركيز عند حدوث العواصف الرملية ،وهي تؤدي إلى
زيادة تركيز تلك الجسيمات .كما تُ سهم األنشطة البشرية
ً
أيضا في هذه المستويات ،وخاصة من الجسيمات
الدقيقة البالغ قطرها  2.5ميكرون ،حيث تشير الدراسات
العلمية األولية إلى أن نسبة كبيرة من مصادر تلك
الجسيمات تنتج عن أنشطة بشرية مثل حركة المرور البرية
والشحن البحري والصناعة .وفي الوقت الحالي ،لم
تضع دولة اإلمارات العربية المتحدة معايير للجسيمات
الدقيقة البالغ قطرها  2.5ميكرون ،إال أن إمارة أبوظبي
تجري دراسات لدعم وضع معيار وطني لها والحد من
مستويات تركيزها.
وتعمل حكومة أبوظبي لوضع آليات استجابة على
كافة لتحسين جودة الهواء وزيادة
ً
مستوى القطاعات
الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية اإلمارات .2021

تُ ظهر أحدث المعلومات الصادرة عن حكومة أبوظبي
ً
ارتفاعا في مستوى الوعي البيئي بين سكان اإلمارة ،إال
أنه ال توجد بيانات حول مدى تأثير هذه الزيادة في الوعي
على التغير السلوكي.

تؤثر التهديدات الطبيعية على التربة (التي تشمل
الملوحة والتآكل وانخفاض الخصوبة) إلى جانب
الضغوط االصطناعية (مثل الرعي الجائر وطرق الري غير
المناسبة) بصورة متزايدة على الزراعة

رغم كون معظم ملوثات الهواء ضمن الحدود
المسموح بها في معايير جودة الهواء في اإلمارات
العربية المتحدة ،تتجاوز مستويات الجسيمات العالقة
واألوزون القيم المحددة في المعايير الوطنية في كثير
من األحيان

تعتبر أكثر من  % 85من األراضي في إمارة أبوظبي
بحالة تدهور بصورة طبيعية .وتؤثر ملوحة التربة وتآكلها
والطبقات الضحلة وانخفاض خصوبة التربة على
صالحيتها للزراعة .وقد كشفت دراسة لمسح التربة
أن نسبة األراضي المالئمة بدرجة تتراوح بين العالية
والمتوسطة للزراعة القائمة على الري تقل عن  % 6من
المساحة التي شملتها الدراسة.

تتم مراقبة على حالة جودة الهواء المحيط في جميع
بشكل دائم ،من خالل شبكة شاملة
أنحاء إمارة أبوظبي
ٍ
من محطات المراقبة .تعتبر الجسيمات الدقيقة العالقة
في الهواء البالغ قطرها  10و 2.5ميكرون واألوزون
األرضي ،أكثر الملوثات المثيرة للقلق ،وذلك كونها
تتجاوز القيم المحددة في المعايير الوطنية في كثير من
األحيان .أما بالنسبة لملوثات الهواء األخرى ،فهي ضمن
حدود معايير جودة الهواء في دولة اإلمارات العربية
ً
حاليا ،فمن
المتحدة .وفي حالة االستمرار بما هو قائم
المتوقع أن تزيد مستويات تركيز انبعاثات ملوثات الهواء
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مع النمو السكاني واالقتصادي.

باإلضافة إلى ذلك ،هناك ضغوط تتسبب بها األنشطة
البشرية على التربة ،مثل الرعي الجائر ووسائل الري غير
المناسبة .غير أنه ال تتوفر معلومات حول حالة التربة
المتأثرة بعوامل التدهور التي تتسبب بها هذه األنشطة،
مثل التلوث الناتج عن الري بالمياه المالحة واألسمدة
والمبيدات الحشرية والزيوت .فقد تخلى أصحاب ما
يقرب من  8000مزرعة أو يعتزمون التخلي عنها بسبب
ملوحة التربة والمياه نتيجة الري بالمياه الجوفية المالحة.

ً
مشروعا لقياس ملوحة التربة يمتد
وتنفذ إمارة أبوظبي
لثالث سنوات لتعزيز قاعدة بيانات التربة ،بهدف تزويد
صناع القرار ببيانات محدثة ودقيقة من أجل المساعدة
على ضمان استدامة القطاع الزراعي والغذائي في
اإلمارة.
ً
انخفاضا في موارد المياه
تشهد العديد من المناطق
الجوفية من حيث الكمية والجودة بسبب ري األراضي
الزراعية والغابات
تتم مراقبة حالة المياه الجوفية في إمارة أبوظبي،
من حيث الكمية والجودة ،من خالل شبكة واسعة
من محطات المراقبة .وتعتبر المياه الجوفية الصالحة
لالستعمال في اإلمارة محدودة ،ومعظمها شديد
الملوحة وال تصلح لالستخدام المباشر.
ً
انخفاضا
وقد شهدت مستويات المياه الجوفية بوجه عام
ً
خاصة في
ً
مستمرا خالل الفترة بين  2005و،2016
المنطقة الشرقية من أبوظبي ومنطقة العين .ويعود
السبب األساسي في ذلك إلى ارتفاع نسبة استخراج
المياه الجوفية ،مما يتسبب في وجود مناطق ذات
منسوب مياه منخفض “مناطق حمراء”.
وتتجاوز معدالت استخراج المياه الجوفية معدالت التجدد
الطبيعية لها في معظم مناطق اإلمارة ،وإذا ما استمرت
المعدالت الحالية لالستخراج ،سينخفض احتياطي المياه
الجوفية الصالحة لالستعمال خالل العقود القليلة
القادمة .وال يقتصر تأثير ذلك على الحد من النشاط

الزراعي ،بل سيؤدي إلى انخفاض في أعداد الكثير من
األنواع المحلية من الحيوانات والنباتات.
ومن المتوقع أن يعزز القانون الجديد رقم ( )5لسنة
 2016بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي
على المياه الجوفية وزيادة فاعلية استخدامها.
يؤثر االعتماد على تحلية المياه المالحة لتلبية االحتياجات
من المياه على جودة الهواء والتغير المناخي وجودة
المياه البحرية والتنوع البيولوجي
تعتبر موارد المياه العذبة المتجددة في إمارة أبوظبي
أقل بكثير من حد ندرة المياه المطلوبة لتلبية االحتياجات
األساسية .وقد أتاحت تحلية المياه المالحة لإلمارة
إمكانية التغلب على القيود التي تفرضها ندرة المياه
فيها.
على الرغم من ذلك ،ال تعكس األنماط الحالية
لالستهالك واقع ندرة الموارد المائية ،إذ تعتبر معدالت
االستهالك في اإلمارة من أعلى معدالت االستهالك
المنزلي للمياه على مستوى العالم .ويرجع ذلك في
األساس إلى استخدامها الخارجي في ري الحدائق
المنزلية .وقد أدى ذلك إلى تكاليف مالية وبيئية كبيرة
نتيجة تحلية المياه المالحة ومعالجة مياه الصرف الصحي.
حيث يؤدي حرق الوقود األحفوري من أجل تحلية المياه
إلى تفاقم انبعاثات غازات الدفيئة والتغير المناخي
وحموضة مياه البحر .كما يؤثر صرف المياه المرتجعة
شديدة الملوحة في المياه البحرية على جودتها.
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الخاتمة

وستؤدي تأثيرات التغير المناخي الحالية والمتوقعة،
مثل ارتفاع درجات الحرارة ومنسوب مياه البحر ،وحموضة
المحيطات ،والظروف المناخية القاسية المتكررة ،والتغير
في أنماط هطول األمطار والجفاف إلى التأثير على
قدرة األنظمة البيئية واألنواع على التكيف ،مما يزيد
بدوره من فقدان التنوع البيولوجي .وقد أدى االرتفاع
في درجة حرارة مياه البحر نتيجة اجتماع تأثيرات صرف
المياه المرتجعة شديدة الملوحة ،وظاهرة االحتباس
الحراري بالفعل إلى تأثيرات مدمرة على الشعاب
المرجانية في إمارة أبوظبي تظهر على شكل ابيضاض
الشعاب المرجانية ،والذي قد يؤثر بصورة كبيرة على
األحياء األخرى.
ً
متكامال إلدارة المياه من
إطارا
وقد اعتمدت إمارة أبوظبي
ً
أجل التغلب على المشاكل التي تؤثر عليها .ومن شأن
اللوائح الجديدة المتعلقة بالتعرفة أن تحفز على المحافظة
على المياه المحالة واستخدامها بصورة أكثر فعالية.
تعتبر المياه البحرية في حالة جيدة ،لكن هناك استمرار
في زيادة اإلثراء الغذائي نتيجة تصريف مياه الصرف
الصناعي ومياه الصرف الصحي المعالجة
تتم مراقبة جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي من
خالل شبكة من محطات المراقبة .وتعتبر حالة المياه
البحرية في اإلمارة جيدة بوجه عام ،إال أن المشكلة
األساسية تتمثل في زيادة مستويات اإلثراء الغذائي.
ً
أيضا ارتفاع تدريجي في مستويات الملوحة
وهناك
ً
دليال قويا على
ودرجات الحرارة .ويقدم هذان العامالن
ً
وجود ارتباط كبير بين المشاكل البيئية ،وهو أمر يجب
ً
جيدا حيث تؤثر زيادة إنتاج المياه المحالة
علينا إدراكه
الالزمة لتلبية الطلب المتزايد على جودة المياه البحرية.
كما تسهم انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن حرق
الوقود األحفوري في محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه
في زيادة حموضة المياه البحرية ،وزيادة ظاهرة ابيضاض
الشعاب المرجانية ،وانخفاض معدل ومقدار التكلس
بين العديد من الكائنات البحرية .كما يؤدي صرف المياه
المرتجعة شديدة الملوحة من محطات تحلية المياه في
البحر إلى زيادة ملوحة ودرجة حرارة المياه البحرية .وتعمل
تلك الضغوط مجتمعة على زيادة قابلية تأثر التنوع
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البيولوجي البحري.
ومن شأن تطبيق المعايير الجديدة لجودة المياه البحرية
المحيطة أن يساعد في الحد من ظاهرة اإلثراء الغذائي.
وتعمل حكومة أبوظبي في الوقت نفسه على
استكشاف التقنيات الجديدة للحد من انبعاثات غازات
الدفيئة وصرف المياه المرتجعة شديدة الملوحة في
البيئة.
ً
انخفاضا بسبب الضغوط
يشهد التنوع البيولوجي
الناجمة عن التغير المناخي والتنمية الصناعية
والعمرانية السريعة
تؤدي أنشطة التطوير على طول الساحل لألغراض
السكنية والصناعية والتجارية إلى فقدان الموائل
وتدهورها.
وقد أصبحت العديد من األنظمة البرية معرضة لدرجات
متفاوتة من المخاطر بسبب التحول الكبير عن موطنها
األصلي.
وهناك استقرار في أعداد بعض األنواع الرئيسية ،إال
أن أعداد الكثير من األنواع قد انخفض بشكل ملحوظ.
وتمثل األنواع المصنفة باعتبارها “مهددة باالنقراض”
أقل من  % 2من إجمالي األنواع المعروفة في اإلمارة،
إال أن هناك نسبة أكبر بكثير قد ُصنفت بأنها “معرضة
للخطر”.

تساهم برامج المراقبة وإعادة التوطين وإنشاء شبكة
شاملة من المحميات الطبيعية (التي تغطي ما يقرب
من  % 29من المناطق البرية والبحرية في اإلمارة) إلى
تغير في حالة بعض األنواع من األكثر عرضة لالنقراض.
تقع أبوظبي في منطقة جافة وصحراوية ،مما يجعلها
عرضة على نحو خاص لتأثيرات التغير المناخي
تعاني إمارة أبوظبي من تأثيرات التغير المناخي ،في
ظل ارتفاع درجة حرارة الجو ومياه البحر ،وارتفاع منسوب
البحر ،وزيادة درجة حموضة وملوحة مياه البحر ،إلى جانب
انخفاض معدالت هطول األمطار.
وقد تمكنت اإلمارة من معالجة التحديات السابقة
المتعلقة بتأثير المواد المستنفدة لألوزون على المناخ
من خالل تطبيق الضوابط التنظيمية وتنفيذ حمالت
ً
ً
متزايدا بشأن تأثير
اهتماما
أن هناك
توعية فعالة .غير ّ
انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاعات إنتاج الطاقة
والوقود ،والنقل البري ،والمعادن ،وقطاعات التصنيع
األخرى ،وإدارة النفايات.
وتشير التوقعات المناخية المستقبلية للفترة من
منتصف القرن وحتى نهايته في منطقة الخليج إلى
احتمال زيادة معدل هطول األمطار ،وارتفاع درجة الحرارة
بما يتراوح بين درجة واحدة وثالث درجات مئوية ،وحدوث
ظواهر مناخية قاسية ،مثل األعاصير وحدوث انخفاض
وارتفاع في درجة ملوحة المياه في مناطق مختلفة،
فضال عن ارتفاع منسوب مياه البحر في الخليج بأكمله.
ً

وللحد من التغير المناخي ،تبرز الحاجة لبذل جهود مكثفة
على الصعيدين المحلي والعالمي من أجل زيادة فاعلية
استخدام الطاقة والتحول نحو مصادر الطاقة منخفضة
الكربون .كما يتطلب ذلك بذل المزيد من الجهود لحماية
ً
نظرا لقدرتها على تحقيق
البيئة الساحلية الطبيعية
فوائد هامة تساعد في تعزيز المرونة والتكيف مع التغير
المناخي.
تعتبر حالة المصايد السمكية في إمارة أبوظبي حرجة
للغاية ،حيث أدى اإلفراط في استغالل الثروة السمكية
في اإلمارة إلى شبه انهيار في المخزون السمكي من
بعض األنواع األساسية
يؤدي فقدان وتدهور الموائل األساسية وجودة المياه
البحرية ،إلى جانب اإلفراط الشديد في االستغالل
ً
وفقا
(والذي يبلغ خمسة أضعاف المستوى المستدام،
لبيانات عام  )2015إلى تدهور الثروة السمكية في
السنوات الخمس الماضية.
وقد تم اتخاذ خطوات شاملة لفهم أسباب هذا الوضع،
والتي تشمل :زيادة طاقة أسطول الصيد عن قدرة تحمل
الثروة السمكية ،وأعمال التطوير الساحلية ،واألنشطة
فضال عن التغير
المتعددة لتحلية المياه المالحة والتلوث،
ً
المناخي.
ويجري العمل في الوقت الراهن على تنفيذ برنامج شامل
إلدارة المصايد السمكية على مستوى دولة اإلمارات
العربية المتحدةُ ،أطلق عليه اسم “برنامج المصايد
السمكية المستدامة لدولة اإلمارات” ،والذي يستهدف
توفير مصايد سمكية مستدامة بحلول عام  .2030وتحتاج
األنظمة الطبيعية إلى وقت للتعافي ،وبالتالي ،فقد
يتطلب األمر عدة سنوات حتى تجري مالحظة أي تحسن
في حالة المصايد السمكية في اإلمارة.
يعتبر معدل إنتاج النفايات في إمارة أبوظبي ضمن
المتوسط العالمي ،غير أن البنية التحتية في اإلمارة ال
تواكب معدل الزيادة في إنتاج النفايات
يعتبر معدل إنتاج النفايات البلدية الصلبة في إمارة
أبوظبي ضمن المتوسط العالمي .إال أنه لم يتم تعزيز
قدرات البنية التحتية إلدارة النفايات في اإلمارة حتى
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الملحـقــــات
إضافة
ً
اآلن ،وذلك لمواكبة الزيادة في إنتاج النفايات.
لما سبق ،فإن طرق المعالجة والتخلص الحالية (الطمر)
غير مالئمة من المنظور البيئي .ويمثل عدم فرز النفايات
ً
تحديا أمام
من المصدر ،وعدم توفر منشآت إعادة التدوير
تحقيق أهداف التحول عن طمر النفايات.
ً
تحديا
وتمثل َحوكمة إدارة النفايات في إمارة أبوظبي
بحد ذاتها ،إذ تتوزع مسؤوليات إدارة النفايات في
الوقت الراهن بين عدة جهات حكومية .وهو ما يعيق
وضع اللوائح التنظيمية وتطبيقها .ويضاف إلى ذلك،
عدم توحيد واتساق معايير إدارة النفايات على مستوى
اإلمارات السبع.
ويهدد التخلص غير المناسب من النفايات ورميها
العشوائي في إمارة أبوظبي صحة اإلنسان والبيئة،
من خالل التأثير على جودة الهواء والتربة والمياه الجوفية
والمساهمة في التغير المناخي .كما يتسبب في إهدار
فرص اقتصادية هامة من خالل أنشطة ومشاريع إعادة
االستخدام ،وإعادة التدوير ،وإنتاج الطاقة من النفايات.
وقد أصدرت حكومة أبوظبي مجموعة جديدة من
السياسات واألدلة اإلرشادية في عام  2015لتعزيز
اإلدارة المستدامة للنفايات .ويجري العمل في
الوقت الراهن على وضع خطة رئيسية متكاملة إلدارة
النفايات في األعوام الخمسة والعشرين القادمة،

باستخدام منهج يعتمد على تحليل دورة الحياة واقتراح
السيناريوهات المختلفة للتحول عن طمر النفايات.
تأتي الغابات في المرتبة الثانية ألكبر مستهلك للمياه
الجوفية بعد الزراعة وستسهم في استنزاف المياه
الجوفية ما لم تتم إدارتها بعناية
إن الغابات في اإلمارة مزروعة وليست طبيعية وتعتمد
في بقائها على تدخل البشر ،من خالل عمليات الري.
وعلى الرغم من تصنيف معظم الغابات أنها بحالة
“جيدة” ،تختلف بعض الضغوط التي تؤثر على جدوى
هذه الغابات عن الضغوط التي تواجهها الغابات
الطبيعية.
وتعتبر الغابات ثاني أكبر مستهلك للمياه الجوفية بعد
ً
ً
ماليا على الحكومة من أجل تغطية
عبئا
الزراعة ،كما تمثل
تكاليف التشغيل والصيانة .ويتمثل الجانب اإليجابي
للغابات في كونها تحمي البنية التحتية من زحف الرمال
ً
مالذا لألنواع البرية المحلية وغير المحلية.
وتوفر
وتتيح االستراتيجية الجديدة بعيدة المدى للغابات فرصة
المحافظة على تراث الغابات في اإلمارة ،مع ضمان
الجدوى المالية والبيئية لها على المدى البعيد.
الملخص
إن السبيل الوحيد لتطوير االستجابات المناسبة
للمحافظة على البيئة التي نعيش فيها أو تحسينها،
هو استيعاب العوامل المحركة والضغوط والتأثيرات
المختلفة التي تؤثر على حالة البيئة في إمارة أبوظبي
ً
شامال.
استيعابا
ً
يقدم تقرير حالة البيئة في أبوظبي لعام  2017معلومات
وتحليال من شأنه مساعدة صناع القرار على اتخاذ القرارات
ً
المستنيرة ،وتحديد اإلجراءات المناسبة.
وكلنا أمل أن تُ ستثمر المعلومات الواردة في هذا
التقرير ،وأن تعود بالنفع على بيئة إمارة أبوظبي
وسكانها واألجيال القادمة.
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شكر وتقدير

 13.1شكر وتقدير
عد هذا التقرير بمجهود تعاوني ولم يكن ليتم
تم ُأ ّ
إنجازه دون مساهمات الكثير من األشخاص ،من
داخل هيئة البيئة  -أبوظبي وخارجها .وقد تولى
كتابة المحتوى خبراء متخصصون من الهيئة،
بمساهمة من النظراء الذين قاموا بالمراجعة
وتقديم مالحظات مفيدة ساهمت في تعزيز
جودة التقرير ،باإلضافة إلى العديد من الشركاء
الذين شاركوا في ورش التشاور والنقاش .وتود
هيئة البيئة  -أبوظبي تقديم الشكر إلى األشخاص
والمؤسسات التالية على مساهمتهم في إعداد
تقرير حالة البيئة في أبوظبي لعام .2017
هيئة التحرير
ً
(رئيسا)
سعادة /رزان المبارك ،األمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي

المؤلفون الرئيسيون والمساهمون
الملخص التنفيذي

مريم القاسمي ،هيئة البيئة – أبوظبي (المؤلف الرئيسي)

تقرير حالة البيئة في أبوظبي

سارة المزروعي ،هيئة البيئة – أبوظبي (المؤلف الرئيسي)

المشاركين في ورش عمل الشركاء
سارة المزروعي
التغير المناخي

شيخة الحوسني ،هيئة البيئة – أبوظبي
(المؤلف الرئيسي)
إدوين جراندكورت

العوامل المحركة

شيخة المزروعي ،هيئة البيئة – أبوظبي (المؤلف الرئيسي)

إيفا راموس

حسين حامد

ديريك جون غليدون ،هيئة البيئة  -أبوظبي
مايكل شين كووين ،هيئة البيئة  -أبوظبي

المؤسسات األكاديمية

أليكس واالس ،معهد نيويورك للتكنولوجيا
أمينة الطنيجي ،جامعة برونيل

ديفيد هوالند ،جامعة نيويورك أبوظبي
د .فاطمة العانوتي ،جامعة زايد

حميد كنجي

موزة إسماعيل الزعابي

علي قاسم المشجري ،مكتب التنظيم والرقابة

د .حامد عساف ،الجامعة األمريكية في رأس الخيمة

جودة الهواء

المصائد السمكية

أمينة العبدولي ،الهيئة االتحادية للرقابة النووية

هيفاء بن رمضان ،معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا

د .جينس تومسن ،هيئة الصحة  -أبوظبي

لينا يوسف ،معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا

رقية محمد ،هيئة البيئة – أبوظبي (المؤلف الرئيسي)

راشد الكعبي

عائشة البلوشي ،هيئة البيئة – أبوظبي

(المؤلف الرئيسي)

قطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل

مريم المعمري

د .فردريك لونيه ،استشاري رئيسي لألمين العام

التربة

وفاء فيصل اليماني ،هيئة البيئة – أبوظبي
(المؤلف الرئيسي)
بيان عثامنة

الغابات

د .شيخة الظاهري ،هيئة البيئة – أبوظبي
(المؤلف الرئيسي)
جمال الزيدانين
توفيق دراوشة

الموارد المائية

ً
ً
شخصا حضروا ورشة
مراجعا من النظراء و42
وبدعم من 16

د .محمد المدفعي ،هيئة البيئة – أبوظبي

العمل من مختلف أجهزة ومؤسسات الحكومة واألوساط

(المؤلف الرئيسي)

األكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات األهلية.

حميد كنجي

سالم البريكي ،هيئة البيئة – أبوظبي

د .محمد داوود
حصة الجابري

محمد أحمد باسهل

مدراء المشاريع
د .محمد المدفعي
د .ريتشارد بيري

منير بو غانم

أنبياه راجان

إيفا راموس

عبد الله النعيمي

غلين وولي

عائشة السويدي
رقية العامري

التنوع البيولوجي

ماريا كورديرو

د .شيخة الظاهري ،هيئة البيئة – أبوظبي

مانيشا بيالي

(المؤلف الرئيسي)

مريم القاسمي

د .سليم جافيد

أماني عيسى

إدوين جراندكورت

صبحية المصري

أشرف السبحي

مصطفى نمر

راجية بن كليب

د .محمد العبيدلي ،جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

د .نادر بن طاهر ،شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

د .أوديان باويرجي ،مركز إدارة النفايات  -أبوظبي (تدوير)
د .وليد البريكي ،مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية

المهندس سيف الشمسي ،أدنوك

فهد الحمادي ،مدينة خليفة الصناعية

فاطمة الحمادي ،وزارة التغير المناخي والبيئة

النفايات

منى عادل سالم

جيمس دوثي

د .منصور مالك ،دائرة النقل

حسن درويش ،شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

محمد إبراهيم موسى

عزة الرئيسي ،هيئة البيئة – أبوظبي (المؤلف الرئيسي)

د .أحمد هالل ،هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

سارة المزروعي

سون يونجشول

جودة المياه البحرية

أمل ماضي ،هيئة الصحة  -أبوظبي

فاطمة الوحشي ،هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

(المؤلف الرئيسي)

أعضاء فريق العمل
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عبير سجواني ،دائرة التخطيط العمراني والبلديات

محمد سعدات العالم

إدوين جراندكورت

فريق مشروع التقرير

عبير الحمادي ،دائرة النقل

الصحي

شيخة المزروعي ،مدير – إدارة األداء البيئي االستراتيجي

ً
(عضوا)
ومكتب دعم اإلدارة

عبد الرحمن بو هارون ،وزارة التغير المناخي والبيئة

جين كلير جالفان

أوريول تيكسيدو

د .ريتشارد بيري ،مستشار التطوير المؤسسي

والبحرية

عبد الله محمد ،دائرة التخطيط العمراني والبلديات

علي حسن الزعابي ،شركة أبوظبي لخدمات الصرف

وينستون كووي

ً
(عضوا)
ولنائب األمين العام

الجهات الحكومية

عبد الوهاب الديواني ،الهيئة االتحادية للمواصالت البرية

ساي رافي كريشنا توباتي ،هيئة البيئة  -أبوظبي

وائل طاهر سليمان
فايزة الصيعري
ياسر عثمان
الخاتمة

عائشة السويدي ،هيئة البيئة – أبوظبي
(المؤلف الرئيسي)
إيفا راموس

حمد العوضي ،دائرة التخطيط العمراني والبلديات

حصة الكتبي ،وزارة التغير المناخي والبيئة

كيفن ريد ،دائرة التخطيط العمراني والبلديات

خالد الجنادي ،دائرة التخطيط العمراني والبلديات
خواجة محمد حسن ،مكتب تنمية الصناعة

د .سليمان الكعبي ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة
جون بيرت ،جامعة نيويورك أبوظبي

سارة شاو ،مجلس أبوظبي للتعليم

تغريد الهاشمي ،معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا

القطاع الخاص

ريتشارد هورنبي ،شركة NEA

طارق العفيفي ،شركة حديد اإلمارات

ثابت عبد السالم ،الشركة العالمية القابضة لزراعة
األسماك
المنظمات غير الربحية

مارينا أنتونوبولو ،جمعية اإلمارات للحياة الفطرية
بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة

باوال فيريرا ،جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع

الصندوق العالمي لصون الطبيعة

مروة العوضي ،وزارة الطاقة

محمد القزامي ،جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل
مصطفى بيدون ،مدينة خليفة الصناعية

نبيل صالح العولقي ،مكتب تنمية الصناعة
نوكو كوبو ،وزارة التغير المناخي والبيئة

نوال المحيربي ،مركز اإلحصاء  -أبوظبي

سعيد المزروعي ،جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل
سمير عساف ،وزارة التغير المناخي والبيئة

فينكاتارامانا أياجاري ،مكتب تنمية الصناعة

ياسر رمضان عثمان ،هيئة البيئة  -أبوظبي

أنيل كومار ،هيئة البيئة  -أبوظبي

سون يونجشول ،هيئة البيئة  -أبوظبي
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 13.2المراجع
الفصل األول  -مقدمة
[]1
[]2

[]3

الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي الصادر عن مركز اإلحصاء -
أبوظبي لعام .2016
نايجل بوتوملي والشيخة موزة علي حمد المعال“ ،الفصل الثالث :التغيرات
المناخية األخيرة في إمارة أبوظبي” من تقرير البيئة البرية في إمارة
أبوظبي (من تحرير الدكتور ريتشارد جيه بيري) ،أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،2008 ،الصفحات .111 - 93
إديث سميتس وروب ويتيرينجز“ ،التقرير الفني رقم  :25المؤشرات البيئية:
مبحث نمطي ودراسة عامة” ،الوكالة األوروبية للبيئة ،كوبنهاجن.1999 ،

الفصل الثالث  -جودة الهواء
[]1
[]2
[]3
[]4
[]5

الفصل الثاني  -العوامل المحركة
[]1
[]2
[]3
[]4
[]5
[]6
[]7
[]8
[]9
[]10
[]11
[]12
[]13
[]14
[]15

[]16
[]17
[]18
[]19
[]20

[]21
[]22

تقييم النظام البيئي لأللفية“ ،الفصل الرابع :العوامل المحركة للتغيير”،
في كتاب النظم البيئية ووظائفها في بقاء البيئة والبشرية ،المجلد األول:
إطار التقييم ،واشنطن ،آيالند بريس.2003 ،
برنامج األمم المتحدة للبيئة“ ،الفصل األول :العوامل المحركة” ،في تقرير
التوقعات البيئية المستقبلية العالمية ،نيروبي ،برنامج األمم المتحدة
للبيئة.2015 ،
مركز اإلحصاء  -أبوظبي ،الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي لعام
 :2015مركز اإلحصاء  -أبوظبي.2015 ،
مركز اإلحصاء  -أبوظبي“ ،إحصاءات التنمية في إمارة أبوظبي - 1960
 ،”2010مركز اإلحصاء  -أبوظبي.2016 ،
مكتب تعداد الواليات المتحدة“ ،معدل النمو السكاني العالمي - 1950
 .2050قاعدة بيانات دولية ،تحديث يوليو  ،”2015وزارة التجارة األمريكية،
واشنطن.2015 ،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي“ ،تقرير التنمية البشرية لعام  :2015العمل
من أجل التنمية البشرية” ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نيويورك.2015 ،
أ .الخوري“ ،النمو السكاني وجهود الحكومات التطويرية :تجربة دول مجلس
التعاون الخليجي” ،في كتاب أفكار مهمة من منظور حكومي ،أوكسفورد،
دار  Chartridge Books Oxfordللنشر.2013 ،
البنك الدولي“ ،مؤشرات التنمية العالمية” ،البنك الدولي ،واشنطن،
.2016
وحدة المعلومات االقتصادية“ ،دول مجلس التعاون الخليجي في :2020
موارد من أجل المستقبل” ،وحدة المعلومات االقتصادية ،لندن.2010 ،
مركز اإلحصاء  -أبوظبي“ ،الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي لعام
 ،”2011مركز اإلحصاء  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2011 ،
مركز اإلحصاء  -أبوظبي“ ،الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي لعام
 ،”2012مركز اإلحصاء  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2012 ،
مركز اإلحصاء  -أبوظبي“ ،الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي لعام
 ،”2013مركز اإلحصاء  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2013 ،
مركز اإلحصاء  -أبوظبي“ ،الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي لعام
 ،”2014مركز اإلحصاء  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2014 ،
مجلس أبوظبي للتطوير االقتصادي“ ،رؤية أبوظبي االقتصادية ،”2030
مجلس أبوظبي للتطوير االقتصادي ،أبوظبي.2009 ،
الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء“ ،إجمالي إنتاج واستهالك وكثافة
الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من  1980إلى  ،”2009في
البيانات المفتوحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،دبي ،الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء.2016 ،
إدارة معلومات الطاقة“ ،إحصائيات الطاقة الدولية” ،إدارة معلومات الطاقة
األمريكية ،واشنطن.2016 ،
جامعة فيينا لالقتصاد واألعمال وديتريتش ،قاعدة بيانات تدفقات المواد
العالمية ،فيينا :جامعة فيينا لالقتصاد واألعمال.2014 ،
الصندوق العالمي لصون الطبيعة“ ،تقرير الكوكب الحي لعام ،”2006
الصندوق العالمي لصون الطبيعة ،غالند.2006 ،
الصندوق العالمي لصون الطبيعة“ ،تقرير الكوكب الحي لعام :2010
التنوع البيولوجي والقدرة البيولوجية والتنمية” ،الصندوق العالمي لصون
الطبيعة ،غالند.2010 ،
جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون
الطبيعة“ ،مبادرة البصمة البيئية لدولة اإلمارات العربية المتحدة :تقرير
موجز من  2007إلى  ،”2010وزارة البيئة والمياه ومبادرة أبوظبي العالمية
للبيانات البيئية وجمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق
العالمي لصون الطبيعة وشبكة البصمة البيئية العالمية ،أبوظبي.2010 ،
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،البيئة :ما الذي نعتقده بشأنها؟ استبيان الوعي
والسلوكيات البيئية في أبوظبي” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي،
.2010
ج .بورت“ ،نمو علوم الشعاب المرجانية في الخليج :منظور تاريخي” ،نشرة
التلوث البحري ( ،)Marine Pollution Bulletinاإلصدار  ،72رقم  ،2الصفحات
 289إلى  ،301عام .2013

[]6

[]7
[]8
[]9
[]10
[]11

[]12
[]13
[]14
[]15

[]16

ج .ماك دونالد غيبسون ،أ .برامر ،س .ديفيدسون ،ت .فولي ،ف .لوناي،
ج .تومسن“ ،تقييم عبء األمراض البيئية :دراسة حالة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة” ،دوردريخت ،هولندا.Springer، 2013 :
تلوث الهواء على المدى
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ،اتفاقية ّ
البعيد عبر الحدود ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا.1979 ،
مكتب رئيس الوزراء“ ،رؤية  .2010 ،”2021تتوفر نسخة إلكترونية عبر:
[ .https://www.vision2021.ae/en/our-visionتم الوصول إليها في
.]19/10/2016
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،رؤية أبوظبي البيئية  ،”2030هيئة البيئة  -أبوظبي،
إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2012 ،
منظمة الصحة العالمية“ ،جودة الهواء المحيط والصحة .صحيفة حقائق،
تم تحديثه في سبتمبر  ،”.2016سبتمبر  .2016تتوفر نسخة إلكترونية عبر:
[ ./http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/enتم الوصول
إليها في سبتمبر .]2016
منظمة الصحة العالمية“ ،توجيهات جودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة
العالمية بشأن الجسيمات العالقة واألوزون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني
أكسيد الكبريت .آخر المستجدات العالمية في  ،”.2005منظمة الصحة
العالمية.2006 ،
هيئة البيئة  -أبوظبي ،المواصفات الكيميائية للجسيمات الدقيقة التي
يحملها الهواء  -تحديد المصادر ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة :هيئة
البيئة  -أبوظبي ،في الصحف.
منظمة الصحة العالمية“ ،توجيهات جودة الهواء  -اإلصدار الثاني”.2000 ،
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،تحسين جودة الهواء في أبوظبي  ،”2014هيئة
البيئة  -أبوظبي وهيئة الصحة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة.2013 ،
الوكالة األوروبية للبيئة“ ،تقرير الوكالة األوروبية للبيئة لعام  - 2013كل
نفس نستنشقه :تحسين جودة الهواء في أوروبا” ،الوكالة األوروبية
للبيئة ،كونبهاجن ،الدنمارك.2013 ،
منظمة الصحة العالمية“ ،ختام أعمال جمعية الصحة العالمية وتمرير قرارات
بشأن تلوث الهواء وداء الصرع” 26 ،مايو  .2015تتوفر نسخة إلكترونية
عبرhttp://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/wha-26- :
[ ./may-2015/enتم الوصول إليها في  23أكتوبر .]2016
وكالة حماية البيئة األمريكية“ ،فوائد وتكاليف قانون الهواء النظيف من
 1990حتى  :2020تقرير موجز” ،وكالة حماية البيئة األمريكية.2011 ،
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية“ ،تكلفة تلوث الهواء :اآلثار الصحية
للنقل البري” ،دار نشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،باريس.2014 ،
منظمةالتعاون االقتصادي والتنمية“ ،أبرز النقاط السياسية :التداعيات
االقتصادية للتلوث الجوي الخارجي” ،دار نشر منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،باريس.2016 ،
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)“ ،تقرير أدنوك لالستدامة
لعام  ،”2014صدر عام  2014وتتوفر نسخة إلكترونية عبرhttps:// :
adnocdistribution.ae/media/1671/adnoc-distribution-sr-2014-eng.
[ .pdfتم الوصول إليه في .]19/10/2016
مكتب رئيس الوزراء“ ،رؤية  .2010 ،”2021تتوفر نسخة إلكترونية عبر:
https://www.vision2021.ae/sites/default/files/uae-vision2021[ .brochure-english.pdfتم الوصول إليها في  23أكتوبر .]2016
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هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،المسح الشامل للتربة بإمارة أبوظبي” ،هيئة البيئة -
أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،في 2009
آر الل“ ،إدارة التربة واألنظمة البيئية للحد من االنبعاثات الكربونية
االصطناعية وحماية األمن الغذائي العالمي” ،مجلة  ،Bioscienceاإلصدار
 ،60الصفحات  ،708-712عام .2010
أيه كوش ،وأيه ماك براتني ،وإم آدامز ،ودي فيلد ،وآر هيل ،وجيه كروفورد،
وبي ميناسني ،وآر الل ،وإل أبوت ،وأيه اودونيل ،ودي أنجيرس ،وجيه
بالدوك ،وإي باربير ،ودي بينكلي ،ودبليو بارتون ،ودي إتش وول ،وإم بيرد،
وجيه بوما ،وسي تشينو ،وسي بي فلورا ،وكيه جولدينج ،وإس جرينوالد،
“أمن التربة :حل أزمة التربة العالمية :السياسة العالمية” ،جامعة دورهام
وشركة جون وايلي آند سنز ليمتد ،عام .2013
منظمة األغذية والزراعة“ ،وظائف التربة .ملصق تم إصداره في العام
العالمي للتربة  ،”2015منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،روما،
إيطاليا ،عام .2015
منظمة األغذية والزراعة واللجنة الفنية الحكومية المعنية بالتربة“ ،حالة التربة
على مستوى العالم  -التقرير األساسي” ،منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة واللجنة الفنية الحكومية المعنية بالتربة ،روما ،إيطاليا ،عام .2015
الشراكة العالمية من أجل التربة (“ ،)GSPاألهداف االستراتيجية [نسخة
إلكترونية]” ،عام  .2012تتوفر النسخة اإللكترونية عبرhttp://www.fao. :
[ .org/nr/water/landandwater_gsp. htmlتم الوصول إليها في  30أكتوبر
.]2012
منظمة األغذية والزراعة“ ،الميثاق العالمي المعدل بشأن التربة” ،منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،روما ،إيطاليا ،عام .2015
معهد الدراسات المتقدمة لالستدامة“ ،استدامة التربة مدى الحياة :تقرير
لنتائج األسبوع العالمي األول للتربة [نسخة إلكترونية]” ،عام  .2012تتوفر
النسخة اإللكترونية عبر[ ./http://www.globalsoilweek.org :تم الوصول
إليها في  4ديسمبر .]2012
برنامج األمم المتحدة للبيئة“ ،الكتاب السنوي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
لعام  :2012القضايا الناشئة في البيئة العالمية [نسخة إلكترونية]” ،عام
 .2012تتوفر النسخة اإللكترونية عبر الرابط التاليhttp://www.unep.org/ :
[ ./yearbook/ 2012تم الوصول إليها في  30أكتوبر .]2012
منظمة األغذية والزراعة“ ،بوابة معلومات التربة لدى منظمة األغذية
والزراعة” ،عام  .2016تتوفر النسخة اإللكترونية عبر الرابط التاليhttp://( :
[ .)/www.fao.org/soils-portal/soil-degradation-restoration/enتم
الوصول إليها في  20يوليو .]2016
محمود علي عبد الفتاح“ ،مؤشرات تدهور األراضي وخيارات اإلدارة في
		
البيئة الصحراوية بأبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة” ،مجلةSoil
( Survey Horizons50: 3 - 10عام  ،)2009اإلصدار ،50الصفحات  3إلى
 ،10عام .2009
أسماء علي أبا حسين ،وأنور عبده ،ووليد الزبيري ،ونبيل عالء الدين،
ومحمود عبد الرحيم“ ،التصحر في العالم العربي :تحليل الوضع الراهن
واالتجاهات” ،مجلة  ،Arid Environاإلصدار  ،51الصفحات  521إلى ،545
عام .2002
شابير شاهد ،ومحمود علي عبد الفتاح“ ،الفصل الثاني :التربة في إمارة
أبوظبي” ،ضمن تقرير البيئة البرية في إمارة أبوظبي (تحرير آر .بيري)،
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،عام ،2008
الصفحات  71إلى .91
محمود علي عبد الفتاح ،وشابير شاهد ،وياسر عثمان“ ،نموذج تخطيط
ملوحة التربة المعد باستخدام أجهزة االستشعار عن بُ عد ونظام المعلومات
الجغرافية  -دراسة حالة إلمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة” ،المجلة
األوروبية لألبحاث العلمية ،اإلصدار  ،26رقم  ،3الصفحات  342إلى ،351
عام .2009
م .داوود ومحمود علي عبد الفتاح“ ،تشبع األراضي الزراعية بالمياه في
العجبان والسمحة والرحبة والباهية الجديدة :المشاكل والحلول المقترحة.
تقرير داخلي” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة ،عام .2007
وزارة البيئة والمياه ،االستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر ،عام .2014
منظمة األغذية والزراعة“ ،التربة الصحية أساس الغذاء الصحي” ،منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،روما ،إيطاليا.2015 ،
المفوضية األوروبية“ ،سياسة العلوم من أجل البيئة ،تقرير متعمق
بشأن تلوث التربة :اآلثار على الصحة البشرية ،اإلصدار الخامس” ،وحدة
االتصاالت العلمية ،جامعة غرب إنجلترا ،بريستول .تم إعداد التقرير من أجل
اإلدارة العام للبيئة في المفوضية األوروبية ،عام .2013
إس هوبر وأيه بروكوب“ ،التقدم في إدارة المواقع الملوثة .ورشة عمل
للشبكة األوروبية للمعلومات والرصد البيئي حول التربة ،بمدينة إيسبرا،
من  10إلى  12ديسمبر .2012
مشروع مسح التربة في اإلمارات الشمالية عام .2012
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مركز اإلحصاء  -أبوظبي“ ،الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي لعام
 ،”2016مركز اإلحصاء أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2016 ،
مركز األمن الغذائي  -أبوظبي“ ،األزمات الغذائية” .2016 ،تتوفر نسخة
إلكترونية عبرhttp://www.fscad.ae/Arabic/ResearchCenter/SiteAssets/ :
[ .Pages/default/FSCAD_Food %20crises_2.pdfتم الوصول إليها في
 19فبراير .]2017
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية“ ،إدارة الموارد المائية والتغير
المناخي في العين  -تقرير فني” ،مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية،
أبوظبي.2015 ،
ن .ب .ديفيليس ،ج .ماكدونالد غيبسون“ ،تأثير االستهالك المنزلي للمياه
على انبعاثات الملوثات الجوية في أبوظبي ،باإلمارات العربية المتحدة”،
النشرة الدولية للطاقة والهندسة البيئية ،اإلصدار  ،4رقم  ،33عام .2013
هيئة البيئة  -أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية“ ،زيادة استخدام
المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي  -ملخص السياسة السنوية”،
أبوظبي :هيئة البيئة  -أبوظبي.2013 ،
مكتب التنظيم والرقابة“ ،تقرير موجز حول أسباب هدر المياه والكميات
المهدرة والحلول” ،مكتب التنظيم والرقابة ،أبوظبي.2016 ،
أ .إيزادي ،ع .عبد الله ،أ .جودافي ،م .تشين“ ،نمذجة المياه الجوفية
واستدامتها في طبقات المياه العابرة للحدود في جبال شمال عمان”،
مجلة المياه ،اإلصدار  ،9رقم  ،3الصفحة .2017 ،161
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،أول جرد للغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي” ،هيئة
البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2013 ،
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،استراتيجية أبوظبي المائية  ،”2020 - 2015هيئة
البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2014 ،

مركز اإلحصاء  -أبوظبي“ ،الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي لعام
 ،”2014مركز اإلحصاء  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2014 ،
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،الملخص السنوي لتقرير جودة المياه البحرية لعام
 ،”2015هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
2016أ.
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،الملخص السنوي لتقرير جودة المياه البحرية لعام
 ،”2015هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
2016ب.
ج .أ .بورت“ ،التكاليف البيئية للتطوير العمراني الساحلي في الخليج
العربي” مجلة سيتي :تحليل االتجاهات العمرانية والثقافة والنظريات
والسياسات واإلجراءات ،اإلصدار  ،18رقم  ،6الصفحات ،760-770 ،عام
.2014
ر .هوارث ،د .أندرسون ،إ .كلويم ،س .إلفرينج ،س ،هوبكينسون ،ب.
البوينت ،ت .مالوني ،ن .ماركوس ،ك .ماك غالثري ،أ .شاربلي ،د .ووكر،
“التلوث بالمغذيات في األنهار الساحلية والخلجان والبحار” ،مجلة Issues in
 ،Ecologyاإلصدار  ،7الصفحات  ،1-17عام .2000
ج .هيسلر ،ب.م.جليبرت ،ج .م .بورخولدر ،د .م .إندرسون ،و .كوكالن ،و.
س .دينيسون ،ك .دورتش ،س .ج .جوبلر ،س .أ .هيل ،إ .هومفريس ،أ.
ليويتوس ،ر .ماغنين ،هـ .ج .مارشال ،ك .سيلنر ،د .أ .ستوكويل ،د .ك.
ستوكر ،م .سادلسون“ ،ظاهرة اإلثراء الغذائي وتكاثر الطحالب الضارة:
إجماع علمي في اآلراء” ،مجلة  ،Harmful Algaeاإلصدار  ،8الصفحات
 ،3-13عام .2008
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،تقييم اآلثار البيئية لمشاريع التطوير الجديدة في
منطقة قناة المصفح الجنوبية :تقرير نهائي” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة
أبوظبي.2014 ،
محمد داوود“ ،اآلثار البيئية لتحلية مياه البحر :الخليج العربي نموذجاً ” ،المجلة
الدولية للبيئة واالستدامة ،اإلصدار  ،1العدد  ،3الصفحات  ،22-37عام
.2012
االتصاالت الشخصية لـ  .A. D. P. Cفي مقابلة بعنوان ،مناقشة حول
اآلثار البيئية للسفن البحرية[ .المقابلة] 7 .فبراير .2015
هـ .و .بيرل ،و .ر .بوينتون ،ر .ل .دينيس ،س .ت .دريسكول ،هـ .س.
جريننج ،ج .ن .كريمر ،ن .ن .راباليس ،س .ب .شيتزنجر ،الترسب الجوي
للنيتروجين في المياه الساحلية :اآلثار البيوكيميائية واإليكولوجية ،في
الترسب النيتروجيني في المياه الساحلية :من منظور جوي ،هـ .و .بيرل،
و .ر .بوينتون ،ر .ل .دينيس ،س .ت .دريسكول ،هـ .س .جريننج ،ج .ن.
كريمر ،ن .ن .راباليس ،س .ب .شيتزنجر ،واشنطن العاصمة (المحررون ،ر .أ.
فاليجورا ،ر .ب .أليكساندر ،م .س .كاسترو ،ت .ب .مايرز ،هـ .و .بيرل ،ب .إ.
ستيسي ،ر .إ .تيرنر) ،االتحاد الجيوفيزيائي األمريكي.2001 ،
هـ .و .بيرل ،ن .س .هال ،ب .ل .بيرلس ،ك .ل .روسيغنول“ ،نماذج التطور
والتحديات في الخلجان وديناميكيات اإلثراء الغذائي الساحلي في عالم
يشهد ضغوطاً ثقافية ومناخية” ،مجلة  ،Estuaries and Coastsاإلصدار ،37
الصفحات  ،243-258عام .2014
د .م .أندرسون ،ب .م .جلبرت ،ج .م .بوخولدر“ ،تكاثر الطحالب الضارة
وظاهرة اإلثراء الغذائي :مصادر المغذيات والتكوين والتداعيات” ،مجلة
 ،Estuariesاإلصدار  ،25الصفحات  ،704-726عام .2002
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،تقرير قطاع البيئة البحرية والساحلية” ،هيئة البيئة -
أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،عام .2008
س .أ .ديفيدسون ،ل .أ .هـ .كروميتس ،س .س .الحارثي ،ج .م .ماكدونالد
غيبسون“ ،التعرض للمبيدات الحشرية وميثيل الزئبق عبر األغذية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة” ،مجلة تحليل المخاطر ،اإلصدار  ،32العدد ،3
الصفحات  ،381-394عام .2012
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د .سالم .جافيد ،أ .الشمسي ،د .شيخة سالم الظاهري“ ،التنوع البيولوجي
البري في إمارة أبوظبي :الحالة والتحديات والفرص  -بحث بشأن الوضع
البيئي” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
.2013
سالم .جافيد ،س .خان ،ج .ن .شاه ،س .أ .ديتا ،إ .الحمادي ،أ .أ .الحمادي،
“تتبع الطيور الهامة عبر األقمار الصناعية من اإلمارات العربية المتحدة (تقرير
لم يُ نشر) ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
.2012
س .خان ،ب .سوراي ،د .سالم.جافيد ،ر .الزعبي ،س .سكير ،أ .ساجي،
س .أحمد ،أ .علي. ،المحيربي ،ج .شاه“ ،قائمة األنواع في أبوظبي -
البرمائيات والزواحف والثدييات والنباتات والطيور والالفقاريات .تقرير
داخلي” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
.2016
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،تصنيف الموائل البرية وتوجيهات الحماية (EAD-
 ،”)TMBS-TG-03هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة2015 ،
د .سالم جافيد ،س .خان“ ،الجزر المهمة للمحافظة على الطيور في
أبوظبي (تقرير لم يُ نشر)” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة.2003 ،
م .إ .إيفانز“ ،المناطق المهمة للطيور في الشرق األوسط” ،جمعية الطيور
العالمية.1994 ،
أ .ساجي ،د .شيخة سالم الظاهري“ ،تنوع الحشرات في الجزر القريبة
والبعيدة عن إمارة أبوظبي” ،مجلة الحياة البرية في الشرق األوسط،
اإلصدار .2011 ،6
ف .ستروميا“ ،غشائيات األجنحة ،عائلة الدبابير الذهبية .قائمة تحقق محدثة
للدبابير الذهبية من اإلمارات العربية المتحدة” ،في كتاب مفصليات األرجل
في دولة اإلمارات العربية المتحدة .أنطونيوس فان هارتين (المحرر) عام
 .2014المجلد الخامس .الرقم الدولي المعياري للكتاب978-9948-22- :
 ،086-2أبوظبي ،مطبعة األمل ،2014 ،الصفحات .1-744
إ .ج .هويلز ،ف .هـ .بيلتران ،ن .و .الرسن ،ل .ك .باي ،ب .ل .ويليس،
م .ج .هـ .فان أوبن“ ،تغير تحمل الشعاب المرجانية للحرارة من خالل
تأقلم الطحالب المتعايشة “”photosymbiontsمع الطبيعة المحلية” ،مجلة
تغير مناخ الطبيعة ( ،)Nature Climate Changeاإلصدار  ،2رمز التعريف
الرقمي ،nclimate1330/10.1038 :الصفحات  ،116-120عام .2012
ب .هوم ،س .دي أنجلو ،إ .سميث ،ج .ستيفنز ،ج .بيرت ،ج .ويدرمان،
“انتشار الطحالب المتعايشة المحبة للحرارة في الشعاب المرجانية في أشد
البحار حرارة على مستوى العالم ،الخليج العربي” ،مجلة التقارير العلمية عن
الطبيعة ( ،)Nature Scientific Reportsاإلصدار .2015 ،5
د .فيري ،ج .أ .بورت ،أ .بومان ،ب .أوسجليو ،ب .ف .سالي ،ج.
كافالكانتي“ ،التجمعات السمكية على الشعاب المرجانية األشد حرارة على
مستوى العالم :ما الذي نستفيده من ذلك في معرفة آثار التغير المناخي
في المستقبل؟” ،مجلة بيولوجيا األسماك (،)Journal of Fish Biology
اإلصدار  ،77الصفحات  ،1947 - 1931عام .2010
أ .بومان ،د .فيري ،س .هيرون .م .س .براتشيت ،ج .بيرت“ ،عدة عوامل
بيئية تؤثر على التوزيع المكاني على هيكل تجمعات الشعاب المرجانية في
الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية” ،نشرة التلوث البحري
( ،)Marine Pollution Bulletinاإلصدار  ،72رقم  ،2الصفحات ،312 - 302
عام .2012
س .هولنيس ،س .بار ،د .مارش ،ن .جونز ،س .سينا ،س .أ .النور،
“مسودة التقرير الفني لتقييم جهود المحافظة على البيئة في أبوظبي”،
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة
أبوظبي.2013 ،
ب .سوراي ،د .سالم جافيد ،د .شيخة سالم الظاهري ،د .ماجد القاسمي،
ماهر كبشاوي ،أ .ساجي ،س .خان ،س .سكير ،ر .الزعبي ،س .أحمد ،ج.
ن .شاه ،أ .علي“ ،األنواع الغريبة المسجلة في اإلمارات العربية المتحدة:
قائمة مبدئية باألنواع في البيئة البرية والمياه العذبة” ،نشرة Journal of
 Threatened Taxaالدورية ،اإلصدار  ،7رقم  ،12الصفحات ،7921 - 7910
عام .2015
أ .الكبالوي ،أ .الراوي“ ،آثار الغاف البحري الدخيل على النباتات المحلية
والتربة في دولة اإلمارات العربية المتحدة” ،مجلة  ،Vegetatioاإلصدار
 ،190الصفحات  ،23-25عام .2007
د .سالم جافيد ،ج .أ .األحبابي ،أ .ر .الحميري“ ،طيور المينا الشائعة الدخيلة
وخيارات التحكم المحتملة” ،تقرير لم يُ نشر ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة
أبوظبي ،عام .2006
ج .أ .بورت“ ،التكاليف البيئية للتطوير العمراني الساحلي في الخليج
العربي” مجلة سيتي :تحليل االتجاهات العمرانية والثقافة والنظريات
والسياسات واإلجراءات ،اإلصدار  ،18رقم  ،6الصفحات ،760-770 ،عام
.2014
ج .بورت ،س .الحارثي ،أ .الصبحي“ ،اآلثار بعيدة المدى لحوادث ابيضاض
الشعاب المرجانية في أكثر المناطق حرارة على مستوى العالم” ،مجلة
األبحاث البيئية البحرية ( ،)Marine Environmental Researchاإلصدار ،72
رقم  ،4الصفحات  ،229 - 225عام .2011
ب .ريجل ،س .بوركيس“ ،عوامل تكاثر الشعاب المرجانية عبر أحداث الوفاة
الجماعية المتتالية” ،مجلة التغير البيولوجي العالمي (Global Change
 ،)Biologyاإلصدار  ،21رقم  ،11الصفحات  ،4005 - 3995عام .2015
د .سهيل ،ج .ويدنمان ،س .دي أنجلو ،أ .هـ .بيرد ،م .س .براتشيت،
ب .ريجل ،ج .بورت ،ب .بيتروف .س .أموس“ ،حدود ابيضاض الشعاب
المرجانية المحلية المحددة باستخدام آليات االستشعار عن بُ عد تختلف من
مكان آلخر باختالف أنماط االبيضاض خالل حدث في عام  2012في الخليج
العربي” ،نشرة التلوث البحري ( ،)Marine Pollution Bulletinاإلصدار ،105
رقم  ،2الصفحات  ،659 - 654عام .2016
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إ .جراندكورت“ ،أسماك الشعاب المرجانية والمصايد السمكية في الخليج”
في كتاب ب .م .ريجل ،س .بوركيس (المحررين) ،الشعاب المرجانية في
الخليج :التأقلم مع الظروف المناخية القاسية (المجلد  ،)3هولنداSpringer، ،
 ،2012الصفحات .161 - 127
س .جافيد ،س .ب .خان“ ،مستعمرة جديدة لطيور زقزاق السرطان في
جزيرة أبو األبيض( .تقرير لم يُ نشر)” ،هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية
وتنميتها ،أبوظبي.2004 ،
س .ل .كولز ،ب .م .ريجل“ ،تحمل الشعاب المرجانية في الخليج للحرارة:
مراجعة احتماالت زيادة قدرة بقاء الشعاب المرجانية وتأقلمها مع التغير
المناخي من خالل نقلها” ،نشرة التلوث البحري (Marine Pollution
 ،)Bulletinاإلصدار  ،72رقم  ،2الصفحات  ،332 - 323عام .2013
س .س .شيبارد ،س .س .ويلسون ،ر .ف .سالم“ ،تجمعات الشعاب
المرجانية في الخليج العربي وبحر العرب” ،في كتاب ت .ر .ماك كالناهان،
س .ر .س .شيبارد ،د .أ .أوبورا (المحررون) بعنوان :الشعاب المرجانية في
المحيط الهندي وبيئتها والمحافظة عليها ،أوكسفورد ،المملكة المتحدة،
مجلة جامعة أوكسفورد.2000 ،
ت .ج .بيتشر ،و .و .تشونج“ ،المصايد السمكية :باعث على األمل أم
اليأس؟” ،نشرة التلوث البحري ( ،)Marine Pollution Bulletinاإلصدار ،74
رقم  ،2الصفحات  ،516 - 506عام .2013
ثابت .زهران .عبد السالم“ ،اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في
اإلمارات العربية المتحدة :إطار عمل للمستقبل” ،ورقة عمل تم تقديمها
في ندوة عن اإلدارة الساحلية المتكاملة في اإلمارات العربية المتحدة خالل
الفترة من  5إلى  8يونيو  ،2005أبوظبي.2005 ،
مجموعة أخصائيي الظباء ضمن لجنة بقاء األنواع في االتحاد الدولي
لصون الطبيعة“ ،المها العربي ،القائمة الحمراء لدى االتحاد الدولي لصون
الطبيعة لألنواع المعرضة لالنقراض لعام ،”e.T15569A4824960 ،2013
عام  .2013تتوفر النسخة اإللكترونية عبرhttp://dx.doi.org/ 10.2305/ :
[ .IUCN.UK.2011-1.RLTS.T15569A4824960.enتم الوصول إليها في
 29يونيو .]2016
ي .هينجرات .ن .أورهانت ،ت .تشاال ،ف .الكرويكس ،م .سانت جيلم،
“القيود البيئية واالجتماعية على اختيار مواقع اإلكثار .هل ينطبق نموذج
التزاوج المنتشر والنقاط الفعالة على طائر الحبارى؟” مجلة علم أحياء الطيور
( ،)Journal of Avian Biologyاإلصدار  ،39رمز التعريفj.0908-/10.1111 :
 ،8857.2008.03994.xالصفحات  ،404 - 393عام .2008
أ .كومبرو ،فريديك .لوناي ،محمد البواردي ،ب .جوبين“ ،هجرة طيور الحبارى
الخارجية من منطقتين للتكاثر في كازاخستان” ،مجلة  ،The Condorاإلصدار
 ،101الصفحات  ،164 - 159عام .1999
فريديك .لوناي“ ،استخدام طيور الحباري للموئل الشتوي في أبوظبي وآثار
ذلك على اإلدارة” ،مجلة  ،Biological Conservationاإلصدار  ،81الصفحة
 ،51عام .1997
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مسح أنتاركتيكا البريطاني ،عينات الثلج والتغير المناخي ،نبذة علمية .مجلس
البحوث البيئية الطبيعية 18 ،مايو https://www.bas.ac.uk/data/ .2015
our-data/publication/ice-cores-and - climate - change
ت .ف .ستوكر ،د .كين ،ج .ك .بالتنر ،م .تغنور ،س .ك .ألين ،ج.
بوتشونغ ،أ .نويلز ،ي .شيا ،ف .بيكس ،ب .م .ميدغلي“ ،التغير المناخي
في  :2013أساس العلوم الفيزيائية” ،جريدة جامعة كامبريدج ،كامبريدج،
المملكة المتحدة ونيو يورك ،نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية.2013 ،
األمم المتحدة ،اتفاق باريس ،باريس ،فرنسا :األمم المتحدة.2015 ،
مكتب رئيس الوزراء“ ،رؤية  .2010 ،”2021تتوفر نسخة إلكترونية عبر:
[ .https://www.vision2021.ae/en/our-visionتم الوصول إليها في
.]19-10-2016
جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون
الطبيعة“ ،مسودة تقرير ،مخاطر/تأثيرات التغير المناخي” جمعية اإلمارات
للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة ،اإلمارات
العربية المتحدة.2016 ،
وزارة التغير المناخي والبيئة“ ،تقرير حالة البيئة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة” ،وزارة البيئة والمياه.2015 ،
ت .ب .الرشيدي ،هـ .ي .الجميلي ،س .ل .أموس ،ك .أ .رخا“ ،اتجاهات
درجات حرارة سطح البحر في خليج الكويت والخليج العربي” ،مجلة Natural
 ،Hazardsاإلصدار  ،50رقم  ،1الصفحات  ،73-82عام .2009
أ .و .العثمان ،م .س .بوس ،ر .م .س .فرنانديز ،م .ي .أيهان ،ارتفاع
منسوب البحر في الجزء الشمالي الغربي من الخليج العربي باستخدام
أجهزة قياس المد والجزر وبيانات نظام تحديد المواقع العالمي ،فيينا،
النمسا :ملصق لالتحاد األوروبي للعلوم الجيولوجية ،في اجتماع الجمعية
العامة عام .2015
ب .ج .ثوبيل ،ب .ج .هوجان“ ،استجابة الخليج العربي للرياح الشتوية
الشمالية “ ،الجزء األول من بحوث البحار العميقة :أوراق بحثية حول دراسات
المحيطات  ،57الصفحات ،”.DOI:10.1016/j.dsr.2010.03.002 .946-955
عام .2010
ب .إيالشا“ ،رسم خرائط لمخاطر التغير المناخي وآثار التنمية البشرية في
المنطقة العربية ،تقرير التنمية البشرية العربية :سلسلة أوراق بحثية”،
المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية.2010 ،
ت .ف .ستوكر ،د .كين ،ج .ك .بالتنر ،م .تغنور ،س .ك .ألين ،ج.
بوتشونغ“ ،ملخص لصناع السياسات .التغير المناخي  :2013األساس
العلوم الفيزيائية .مساهمة مجموعة العمل األولى في تقرير التقييم
الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ” ،جريدة جامعة
كامبريدج ،كامبريدج ،المملكة المتحدة ونيويورك ،نيويورك ،الواليات
المتحدة األمريكية.2013 ،
د .ج كينسمان “تحمل الشعاب المرجانية الرتفاع درجات الحرارة والملوحة”،
مجلة نيتشر ،اإلصدار  ،202الصفحات  ،1280-1282عام .1964
د .و .كونيل ،د .و .هوكر (التلوث في النظم المائية االستوائية ،لندن:
جريدة سي آر سي بريس ،عام .1992
ج .بورت ،س .الحارثي ،أ .الصبحي“ ،اآلثار بعيدة المدى لحوادث ابيضاض
الشعاب المرجانية في أكثر المناطق حرارة على مستوى العالم” ،مجلة
األبحاث البيئية البحرية ( ،)Marine Environmental Researchاإلصدار ،72
رقم  ،4الصفحات  ،229 - 225عام .2011
ج .أ .بورت“ ،التكاليف البيئية للتطوير العمراني الساحلي في الخليج
العربي” مجلة سيتي :تحليل االتجاهات العمرانية والثقافة والنظريات
والسياسات واإلجراءات ،اإلصدار  ،18رقم  ،6الصفحات ،760-770 ،عام
.2014
د .جورج ،د .جون“ ،الشعاب المرجانية في أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة :الماضي والحاضر والمستقبل” ،في وقائع المؤتمر والمعرض
الدولي العربي الثاني للتكنولوجيا الحيوية البيئية (الموائل الساحلية)،
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2000 ،
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ“ ،التغير المناخي في :2014
التقرير المجمع .مساهمة مجموعات العمل األولى والثانية والثالثة في
تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [فريق
الكتابة األساسي ،ر .ك .باشوري ،ل .أ .ماير (محرران)] ،الهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ ،جنيف.2014 ،
معهد الموارد العالمية“ ،مخطط معلومات رسومي :كيف تبدو االنبعاثات
في بلدك؟” .تتوفر نسخة إلكترونية عبرhttp://www.wri.org/ :
.blog/2015/06/infographic-what-do-your-countrys-emissions-look
[تم الوصول إليها في .]9-11-2016
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،الجرد الثاني للغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي”،
هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2016 ،
مركز اإلحصاء  -أبوظبي ،الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي لعام
 ،2015مركز اإلحصاء  -أبوظبي.2015 ،
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،سيناريو تثبيت انبعاثات الغازات الدفيئة في
أبوظبي” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
.2010
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،الجرد األول للغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي”،
هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2013 ،
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ“ ،ملحق  2013بالمبادئ
التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام  2006بشأن
عمليات الجرد للغازات الدفيئة :األراضي الرطبة” ،الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ ،سويسرا.2014 ،
الوكالة الدولية للطاقة“ ،انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق
الوقود – نسخة  ،”2012الوكالة الدولية للطاقة ،باريس ،فرنسا.2012 ،
الوكالة الدولية للطاقة“ ،انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق
الوقود – نسخة  ،”2014الوكالة الدولية للطاقة ،باريس ،فرنسا.2014 ،
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية“ ،إعداد النماذج اإلقليمية للغالف
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الفصل التاسع  -المصايد السمكية
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الجوي في الخليج العربي” ،مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية،
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2015 ،
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية“ ،التقييم الطارئ لخدمات األنظمة
البيئية في أبوظبي” ،مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ،أبوظبي،
اإلمارات العربية المتحدة.2015 ،
د .شعيل ،ج .ويدنمان ،س .د .أنجيلو ،أ .هـ .بيرد ،م .س .براتشيت ،ب.
ريغل ،ج .أ .بيرت ،ب .بيتروف ،س .أموس“ ،الحدود المحلية البيضاض
الشعاب المرجانية التي حددتها تقنيات االستشعار عن بعد تختلف بين
الشعاب المرجانية بعضها بعضاً مع انحراف أنماط االبيضاض في حادثة
عام  2012في الخليج العربي” ،نشرة التلوث البحري (Marine Pollution
 ،)Bulletinاإلصدار  ،105رقم ،2 .الصفحات  ،654-659عام .2016
ي .ج .هاولز ،ر .ن .كيتشوم ،أ .ج .بومان ،ي .مصطفى ،ك .د .واتكينز ،ج .أ
بيرت“ ،االتجاهات المحددة حسب النوع في تجدد المرجان في مختلف
الحوادث البيئية وتواريخ ابيضاض الشعاب المرجانية” .جريدة “ نشرة التلوث
البحري ( ،)Marine Pollution Bulletinاإلصدار  ،105رقم  ،2الصفحات
 ،532-539عام .2016
ج .ر .بوكانان ،ف .كروب ،ج .أ بيرت ،د .أ .فيري ،ج .م .رالف ،ك .ي .كاربنتر،
“الحياة على الحافة :تأثر األسماك التي تعتمد على الشعاب المرجانية في
الخليج” ،نشرة التلوث البحري ( ،)Marine Pollution Bulletinاإلصدار ،105
رقم  ،2الصفحات  ،480-488عام .2016
إ .هـ .أليسون ،أ .ل .بيري ،و .ن .إدجار ،م .س .بادجيك ،ك .براون ،د.
كونواي ،أ .هالس ،ج .م .بيلينج ،ج .د .رينوكدز ،ن .ك .دولفي“ ،قابلية تأثر
االقتصادات الوطنية بتأثيرات التغير المناخي على الثروة السمكية” ،نشرة
 ،Fish and Fisheriesاإلصدار  ،10الصفحات  ،173-196عام .2009
ن .أ .جراهام ،س.ك .ويلسون ،س .جينينجز ،ن .ف .بولونين ،ج .ب.
بيوكس ،ج .روبنسون“ ،الهشاشة الديناميكية ألنظمة الشعاب المرجانية
في المحيطات” ،نشرة وقائع األكاديمية الوطنية للعلوم ،اإلصدار ،103
الصفحات  ،8425-8429عام .2006
س .جينينجز ،ف .ميلين ،ج .ل .بالنشارد ،ر .م .فورستر ،ن .ك .دولفي ،ر.
و .ويلسون“ ،التقديرات العالمية لخصائص المجتمع واألنظمة البيئية
الناتجة عن نظرية بيئية بسيطة” ،نشرة وقائع الجمعية الملكية ،لندن،
سلسلة اإلصدار ب ،رقم  ،275الصفحات  ،1375-1383عام .2008
س .ل .كولز ،أ .ب .تار“ ،تجمعات األسماك المرجانية في غرب الخليج
العربي :أعداد معزولة جغرافياً في بيئة قاسية” ،نشرة العلوم البحرية،
اإلصدار  ،47رقم  ،3الصفحات  ،696-720عام .1990
س .شيبارد ،م .الحسيني ،ف .الجمالي ،ف .اليمني ،ر .بالدوين ،ج.
بيشوب ،ف .بنزوني ،إ .دوتريكس ،ن .دولفي ،س .راو ،ف .دورفاسوال،
د .جونز ،ر .الفالند ،د .ميديو ،م .نيثياناندان ،ج .بيلينج ،إ .بولكاربوف ،أ.
بريس ،س .بوركيس ،ب .ريجل ،م .سابوروفا ،ك .ساميمي نامين ،أ.
تايلور ،س .ويلسون ،ك .زاينال“ ،الخليج :بحر شاب في حالة انهيار” ،نشرة
التلوث البحري ( ،)Marine Pollution Bulletinاإلصدار  ،60الصفحات
 ،13-38عام .2010
س ر س شيبارد أ ،برايس ،و سي روبرتس “البيئة البحرية في المنطقة
العربية” ،األكاديمية للطباعة والنشر  ،1992صفحة 359
ف .ت .شورت ،هـ .أ .نيكلز“ ،آثار التغير المناخي العالمي على األعشاب
البحرية” ،مجلة  ،Aquatic Botanyاإلصدار  ،63الصفحات  ،169-196عام
.1999
أ .حجازي ،ج .لوفيت دوست“ ،البيئة النباتية في الشرق األوسط”،
أوكسفورد ،المملكة المتحدة ،مجلة جامعة أوكسفورد ،عام .2016
محمد القصاص“ ،إنقاذ األراضي الجافة :مشروع عالمي” ،مجلة ،Futures
العدد  ،31الصفحات  ،949-958عام .1999
س .تال هوك“ ،األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي .في :البيئة العربية
وتغير المناخ :أثر تغير المناخ على البلدان العربية” ،المنتدى العربي للبيئة
والتنمية.2009 ،
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ،النمذجة اإلقليمية المحيطية للخليج
العربي ،مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ،أبوظبي 2015
ب .ج .جروب“ ،صون ثراء األنواع في المجتمعات النباتية :أهمية التجدد”،
مجلة المراجعة البيولوجية ،اإلصدار  ،52الصفحات  ،107-145عام .1977
ج .ب .ويليامز ،م .شوبراك ،ت .م .ويلمز ،أ .أ .عارف ،هـ .أ .خان“ ،التغير
المناخي والحيوانات في المملكة العربية السعودية” ،المجلة السعودية
لعلوم الحياة ،اإلصدار  ،19عدد ج .ب .ويليامز ،م .شوبراك ،ت .م .ويلزم،
أ .أ .عارف ،هـ .أ .خان ،الصفحات  ،121-130عام .2012
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية“ ،التنوع البيولوجي البحري والتغير
المناخي :مسودة دراسة .المنظومة االجتماعية واالقتصادية :توفير المياه
المحالة” ،مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ،أبوظبي.2016 ،
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية“ ،ملخص تصويري لبرنامج التغير
المناخي المحلي والوطني واإلقليمي” ،مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات
البيئية ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2013 ،
منظمة الصحة العالمية“ ،منظمة الصحة العالمية توجه نداءً بشأن اتخاذ
إجراءات عاجلة لحماية الصحة من تغيّ ر المناخ” .2016 ،تتوفر نسخة إلكترونية
عبر./http://www.who.int/globalchange/global-campaign/cop21/en :
[تم الوصول إليها في يناير .]2016
أ .بفيفر“ ،آثار التغير المناخي على الصحة العامة ودور مقدمي الرعاية
الصحية في مواجهة التغير المناخي” ،Senior Honours Projects ،جامعة
رود آيالند ،الصفحة  ،216عام .2011
منظمة الصحة العالمية“ ،التقديرات العالمية ألعباء األمراض الناتجة عن
المخاطر البيئية والمهنية” ،عام  ،2002تتوفر نسخة إلكترونية عبر http://
www.who.int/quantifying_ ehimpacts/global/globclimate/en/index.
.html
ج .ماكدونالد ،أ .برامر ،س .ديفيدسون ،ت .فولي ،ف .لوناي ،ج .توماس،
“تقييم أعباء األمراض البيئية :دراسة حالة لدولة اإلمارات العربية المتحدة”،
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دار نشر سبرنجر ،دوردريخت ،هولندا.2013 ،
ج .ماكدونالد غيبسون ،ج .توماس ،ف .لوناي ،إ .هاردر ،ن .ديفيليس،
“الوفيات والفحوصات الطبية الناتجة عن التلوث البيئي في اإلمارات
العربية المتحدة” ،دورية PLoS ONE 8(3): e57536. https://doi.
 ،org/10.1371/journal.pone.0057536عام .2013
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ،األمن الغذائي والتغير المناخي،
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ،أبوظبي.2015 ،
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول التغير المناخي ،المساهمة المعتزمة
المحددة وطنياً والمقدمة من اإلمارات العربية المتحدة عام  ،2015اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية حول التغير المناخي( ،2015 ،تتوفر نسخة إلكترونية
عبرhttp://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/ Published :
[ .)Documents/United Arab Emirates/1/UAE INDC-22 October.pdfتم
الوصول إليها في  12يوليو .]2016
شركة أبوظبي للماء والكهرباء“ ،التنمية االقتصادية والنمو في الطلب
على الكهرباء” ،شركة أبوظبي للماء والكهرباء ،أبوظبي.2011 ،
شركة أبوظبي للماء والكهرباء ،الكتيب اإلحصائي لعام  ،2012شركة
أبوظبي للماء والكهرباء ،أبوظبي.2013 ،
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هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،إمارة أبوظبي :مراجعة قطاع المصايد
السمكية” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2015 ،
الهيئة الوطنية للتنافسية واإلحصاء“ ،إحصاءات المصايد السمكية”،
الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء ،عام .2012
الهيئة االتحادية للنقل البري والبحري“ ،تسجيالت القوارب” ،الهيئة
االتحادية للنقل البري والبحري ،عام .2015
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،تحليل خيارات إدارة المصايد السمكية” ،هيئة
البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2016 ،
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،قطاع المصايد السمكية في اإلمارات العربية
المتحدة :تحليل الفجوات وخطة العمل” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة
أبوظبي.2015 ،
س .هارتمان“ ،التقرير السنوي إلحصاء الثروة السمكية في إمارة
أبوظبي لعام  ،”2015عام  .2016تتوفر النسخة اإللكترونية عبر:
https://www.ead.ae/Publications/Annual%20Fisheries%20
Statistical%20Report%20for%20Abu%20Dhabi%20
Emirate%202015/2015%20Annual%20Fisheries%20
Statistical%20Report%20for%20Abu%20Dhabi%20Emirate.
.pdf
هيئة البيئة  -أبوظبي وبي شاالرد“ ،توزيع ووفرة مخزون األسماك
القاعية في اإلمارات العربية المتحدة .التقرير الفني األول .مشروع
مسح تقييم الموارد السمكية في مياه أبوظبي واإلمارات العربية
المتحدة” ،هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها ،أبوظبي،
.2003
هيئة البيئة  -أبوظبي وإي جراندكورت“ ،أسماك الشعاب المرجانية
والمصايد السمكية في الخليج” ،في كتاب الشعاب المرجانية في
الخليج :التأقلم مع الظروف المناخية القاسية ،نيويوركSpringer ،
 ،2012الصفحات .161 - 127
وزارة التغير المناخي والبيئة“ ،الدراسات المستقلة للمصايد
السمكية” ،وزارة التغير المناخي والبيئة ،عام .2015
منظمة األغذية والزراعة“ ،مراجعة حالة الموارد السمكية البحرية في
العالم” ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،روما.1978 ،
معهد الكويت لألبحاث العلمية“ ،مسح مخزون األسماك القاعية في
الخليج العربي وبحر عمان” ،معهد الكويت لألبحاث العلمية ،الكويت،
.2012
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،استبيان اآلثار االجتماعية واالقتصادية
للمصايد السمكية في إمارة أبوظبي” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة
أبوظبي.2014 ،
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،استبيان اآلثار االجتماعية واالقتصادية في
اإلمارات العربية المتحدة” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي،
.2015
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية“ ،التنوع البيولوجي البحري
والتغير المناخي :مسودة دراسة .المنظومة االجتماعية واالقتصادية:
اإلمداد بالمياه المالحة” ،مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية،
أبوظبي.2016 ،
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية“ ،التنوع البيولوجي
البحري والتغير المناخي :مسودة للتصورات من برنامج مبادرة
أبوظبي العالمية للبيانات البيئية للتغير المناخي المحلي والوطني
واإلقليمي” ،مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ،أبوظبي،
.2016
ج .أ .بورت“ ،التكاليف البيئية للتطوير العمراني الساحلي في الخليج
العربي” مجلة سيتي :تحليل االتجاهات العمرانية والثقافة والنظريات
والسياسات واإلجراءات ،اإلصدار  ،18رقم  ،6الصفحات،760-770 ،
عام .2014
ج .ر .بوتشانان ،ف .كروب ،ج .أ .بورت ،د .أ .فيري ،ج .م .رالف ،ك .إ.
كاربنتر“ ،العيش على حافة الهاوية :تعرض األسماك المعتمدة على
الشعاب المرجانية في الخليج للمخاطر” ،نشرة التلوث البحري (Marine
 ،)Pollution Bulletinاإلصدار  ،105رقم  ،2الصفحات  ،488 - 480عام
.2016
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،حد تراخيص الصيد التجاري” ،هيئة البيئة -
أبوظبي ،إمارة أبوظبي.2002 ،
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،محمية مروح ( ،)2001محمية مروح البحرية
للمحيط الحيوي ( ،”)2007إمارة أبوظبي.2007 ،2001 ،
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،القرار رقم  1لعام  2003بخصوص صيد
األسماك بالقراقير في إمارة أبوظبي ،والمعدل بالقرار رقم  2لعام
.2003 ،”2004
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،القرار رقم  1لعام  2003بخصوص صيد
األسماك بالقراقير في إمارة أبوظبي”.2003 ،
وزارة التغير المناخي والبيئة“ ،القانون االتحادي رقم ( 23لعام ،)1999
والمعدل بالقانون االتحادي رقم ( 7لعام  ،)2006في شأن استغالل
وحماية وتنمية الثروات المائية الحية”.2016 ،1999 ،
وزارة التغير المناخي والبيئة“ ،القرار الوزاري رقم  174لعام 2016
بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي”.2016 ،
وزارة التغير المناخي والبيئة“ ،القرار الوزاري رقم  580لعام 2015
بشأن منع صيد وبيع وتسويق األحجام الصغيرة من األسماك التي
تقل أطوالها عن الحد المسموح به”.2015 ،
المرسوم األميري“ ،مرسوم ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس
التنفيذي رقم  3لعام  2005بشأن تنظيم الصيد في المناطق
المعروفة بالبحور”.2005 ،
مذكرة التفاهم بين هيئة البيئة  -أبوظبي ووزارة التغير المناخي
والبيئة وميثاق المشروع الخاص ببرنامج المصايد السمكية المستدامة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،أبوظبي.2016 ،
وزارة التغير المناخي والبيئة“ ،الخطة الوطنية االستراتيجية للتنوع
البيولوجي ،”2021 - 2014 .وزارة التغير المناخي والبيئة ،دبي.2014 ،

الفصل العاشر  -الغابات
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هيئة البيئة – أبوظبي“ ،التقرير السنوي إلدارة الغابات ،اإلصدار األول
والثاني ،تقرير غير منشور” ،هيئة البيئة – أبوظبي ،إمارة أبوظبي،
.2015
وفاء اليماني ،س .جرين ،ر .بانغيلينان ،س .ديكسون ،ب .كلوثير
“الري المستدام للغابات الجافة في أبوظبي باستخدام المياه
الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة” ،ضمن تقرير ل .د .كوري،
ر .سينغ (المحرران) بعنوان اإلدارة المتكاملة للعناصر الغذائية والمياه
من أجل الزراعة المستدامة .تقرير عارض رقم (.L. a. S. R .29كوري،
المحرر ،مدينة بالميرستوننورث ،نيوزيلندا ،مركز أبحاث األسمدة
واألحماض ،جامعة ماسي.2016 ،
هيئة البيئة – أبوظبي“ ،رؤية أبوظبي البيئية  ،”2030هيئة البيئة –
أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2012 ،
هيئة البيئة – أبوظبي“ ،استراتيجية الغابات” ،هيئة البيئة – أبوظبي،
إمارة أبوظبي.2013 ،
منظمة األغذية والزراعة“ ،الري المستدام للغابات في المناطق الجافة
وشبه الجافة” ،نشرة  Unasylvaالدورية ،اإلصدار  ،63الرقم ،239
الصفحات  63إلى  ،64عام .2012

[ ]24شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي“ ،استراتيجية إعادة تدوير
المياه” ،شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ،أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة.2014 ،
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مجلس الوزراء اإلماراتي ،القانون االتحادي رقم  24لسنة  1999بشأن
حماية وتنمية البيئة ،الجريدة الرسمية اإلماراتية ،عام .1999
مركز اإلحصاء  -أبوظبي“ ،إحصائيات النفايات عام  ،”2015مركز
اإلحصاء  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2016 ،
هيئة البيئة – أبوظبي“ ،النفايات والبيئة في إمارة أبوظبي” ،هيئة
البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2016 ،
هيئة البيئة – أبوظبي“ ،استراتيجية إدارة النفايات في إمارة
أبوظبي” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة.2014 ،
هيئة البيئة – أبوظبي“ ،الرمي العشوائي للنفايات  -تقرير داخلي
(عرض تقديمي)” ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة.2015 ،
هيئة البيئة – أبوظبي“ ،سياسة تخطيط النفايات في أبوظبي” ،هيئة
البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2015 ،
د .عديان بانيرجي ،مركز إدارة النفايات ،أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة.2015 ،
م .بيدون ،الضيف ،مالحظات خالل ورشة عمل مشاركة الجهات
المعنية في تقرير حالة البيئة الصادر عن هيئة البيئة – أبوظبي.
[مقابلة] 1 .يونيو .2015
ت .العفيفي ،الضيف ،صناعة الحديد في اإلمارات عام – 2016
المالحظات المقدمة خالل ورشة عمل مشاركة الجهات المعنية في
تقرير حالة البيئة[ .مقابلة] 1 .يونيو .2016
التواصل الشخصي مع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي،
شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي  ،2016التواصل الشخصي،
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2016 ،
مكتب التنظيم والرقابة“ ،التقرير الفني لمكتب التنظيم والرقابة لعام
 ،”2014مكتب التنظيم والرقابة ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
.2014
شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي“ ،سياسة إعادة تدوير المياه”،
شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ،أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة.2015 ،
هيئة البيئة – أبوظبي“ ،دراسة الوعي والسلوك” ،هيئة البيئة -
أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2010 ،
هيئة البيئة – أبوظبي“ ،التقرير السنوي لعام  ،”2012هيئة البيئة –
أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2012 ،
هيئة البيئة – أبوظبي“ ،التقرير السنوي لعام  ،”2013هيئة البيئة –
أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2013 ،
هيئة البيئة – أبوظبي“ ،التقرير السنوي لعام  ،”2014هيئة البيئة –
أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2014 ،
هيئة البيئة – أبوظبي“ ،دراسة الوعي والسلوك” ،هيئة البيئة –
أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2014 ،
ر .كليفت ،أ .دويغ ،ج .فنفدين“ ،تطبيق تقييم دورة الحياة لإلدارة
المتكاملة للنفايات الصلبة .الجزء األول – المنهجية” ،مجلة سالمة
العمليات وحماية البيئة (Process Safety and Environmental
 ،)Protectionاإلصدار  ،78رقم  ،4الصفحات  ،279-287عام .2000
دار نشر  ،CRCاسترداد الموارد لالقتراب من الحد من النفايات
البلدية ،حررها محمد طاهر زادة وتوبياس ريتشارد ،دار نشر CRC،
.2016
هيئة البيئة  -أبوظبي ،الجرد الثاني للغازات الدفيئة في إمارة
أبوظبي ،هيئة البيئة  -أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة.2016 ،
هيئة البيئة  -أبوظبي“ ،القوانين البيئية :إدارة النفايات”[ ،نسخة
إلكترونية] .متوفرة عبرhttps://www.ead.ae/Pages/Resources/ :
[ .environmental-laws.aspxتم الوصول إليها في  8فبراير .]2017
مركز تدوير ،النشرة اإلخبارية نصف الشهرية ،أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة :مركز تدوير.2016 ،
مكتب التنظيم والرقابة“ ،الخطة المستقبلية  ،”2015-2019مكتب
التنظيم والرقابة ،أبوظبي.2015 ،
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الثناء والتقدير
من إعداد وتصميم :دار أكادية للنشر
التحرير :كلير جالسبي
تصميم الغالف والرسومات :أنس عوض
تصميم :طاهر إقبال

التصوير الفوتوغرافي :أحمد الظاهري ،كارول هاريس ،هيئة

البيئة – أبوظبي ،هيئة المنتزه البحري للحيد المرجاني العظيم،

هان وجينز إريكسينز ،آي ستوك فوتو ،الصندوق الدولي للحفاظ

على الحبارى ( ،)IFHCجون ديفيس ،الديسالف مولنار ،وزارة التغير

المناخي والبيئة ،بيت أوكسفورد ،ريتشارد بيري ،جيمس دوثي،

سالم جافيد ،الشيخ أحمد بن حمدان ،خافير إيتشاكير ،يوسف
ذاكور
www.akkadiapress.uk.com
ُطبع بواسطة :المطبقة الشرقية ،دبي

تم توفير األوراق المستخدمة في طباعة هذا المنشورة
من غابات مستدامة وطباعتها باستخدام حبر الصويا

