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تحديات إدارة الموارد المائية
تعتبر المياه مصدرًا طبيعيًا أساسيًا بالغ األهمية، وهي 
جوهر الحياة على كوكب األرض. وبالتالي، من الضروري 

إدراك أهميتها وفوائدها البيئية، إلى جانب إدراك 
األنظمة البيئية الطبيعية التي تعتمد عليها. ونظرًا لهذا 

الترابط، تتطلب إدارة هذه الموارد الحيوية منهجًا متكاماًل 
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 

استهالك الفرد يوميًا في اإلمارة 590 لترًا، وهو من 
بين أعلى المعدالت على مستوى العالم ]1[. ويضاف 

إلى هذا التحدي الزيادة المتوقعة في الطلب على المياه 
والناجمة عن التنمية االقتصادية والبشرية السريعة في 

اإلمارة . 

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

2021 إلى تحقيق التوازن بين التنمية االقتصادية 

واالجتماعية في اإلمارات. وتماشيًا مع األولويات 
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 2016، أصدرت إمارة أبوظبي القانون رقم 
)5( بشأن تنظيم المياه الجوفية في اإلمارة، ليحل محل 

القانون رقم )6( لعام 2006. ويهدف القانون الجديد 
إلى تعزيز اإلطار القانوني في اإلمارة لتحقيق أهدافه 
الرامية إلى الحفاظ على هذا المورد الطبيعي وضمان 
استخدامه على النحو األمثل. وُيوسع القانون الجديد 

نطاق الصالحيات القانونية ليشمل عددًا من األنشطة 
مثل بيع أو نقل المياه الجوفية بصورة غير قانونية، 

وتركيب وحدات تحلية المياه المالحة وصرف المياه 
المرتجعة شديدة الملوحة في البيئة. وينص القانون 

أيضًا أن تركيب عدادات على اآلبار أصبح من ضمن 
المتطلبات في المزارع وفق المعايير الفنية التي تحددها  

هيئة البيئة – أبوظبي.

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.

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.

تعتبر منطقة العين في أبوظبي األكثر تأثرًا بالمناطق المستنزفة )التي 
انخفض فيها مستوى المياه الجوفية ألكثر من 15 مترًا(. 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.

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.

خالل العقد الماضي، شهد مستوى المياه الجوفية في اإلمارة بوجه 
عام انخفاضًا مستمرًا، وال سيما في منطقة العين من إمارة أبوظبي. 

وشهد احتياطي المياه الجوفية الصالحة لالستعمال )ذات الملوحة أقل 
من 15000 جزء في المليون( زيادة طفيفة في عام 2016 مقارنًة بعام 

.2005

نظرًا لبيئتها الجافة، 
تعاني إمارة أبوظبي من 

ندرة شديدة في المياه 
الطبيعية

تم استخراج 2013 مليون متر مكعب من المياه الجوفية في عام 2015 )قيمة تقديرية( 

الموارد المائية
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تقع إمارة أبوظبي في منطقة جافة تعاني من ندرة 
شديدة في المخزون الطبيعي من المياه. وتعتمد 

اإلمارة اعتمادًا شبه كامل على المياه الجوفية والمياه 
المحالة، مع اعتمادها بدرجة محدودة على المياه المعالجة 

)انظر الشكل 5.3(. وقد أدى االعتماد الكبير على موارد 
المياه الجوفية النادرة باألصل، وخاصًة في أنشطة 

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 
1506 آبار موزعة في أنحاء اإلمارة )انظر الخريطة 5.1(.

ملوحة المياه الجوفية
ُيقصد بملوحة المياه الجوفية نسبة تركيز المواد الصلبة 
المذابة في وحدة معينة من المياه الجوفية، وُيعبر عنها 
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 

مستويات المياه الجوفية
تعد المياه الجوفية هي المصدر الطبيعي الوحيد 

للمياه العذبة في اإلمارة، ونظرًا لقلة األمطار وارتفاع 
مستويات التبخر، فإن معدل تجدد المياه الجوفية أقل 
بكثير من معدل االستخراج من خزانات المياه الجوفية 
السطحية. ونتيجًة لذلك، فإن أغلب الخزانات الجوفية 

باإلمارة غير متجددة. وقد أدى تزايد الطلب على المياه 
الجوفية إلى انخفاض مستوياتها، وتأثر ذلك أيضًا بكثافة 

أنشطة الزراعة والتشجير في إمارة أبوظبي. وشهدت 
مستويات المياه الجوفية بوجه عام انخفاضًا مستمرًا 

خالل الفترة من 2005 إلى 2016، في حين تعاني 
منطقة العين انخفاضًا شديدًا في مستويات المياه 

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(.

يعتبر استنزاف المياه الجوفية من المشاكل الجدية 
بسبب ارتفاع معدل االستخراج. ويبلغ إجمالي عدد اآلبار 
في إمارة أبوظبي حوالي 100,000 بئر، معظمها في 

منطقة العين، )انظر الشكل 5.1 والشكل 5.2(.

الملوحة 15,000 ملليغرام 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 

الظفرة حول هالل ليوا. وفضاًل عن التأثير الواضح 

5.1 الحالة 
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الخريطة 5.1  توزيع آبار مراقبة المياه الجوفية

المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي 

منسوب المياه

منسوب المياه + الجودة

منسوب المياه + الجودة + األمطار

منسوب المياه + الجودة + رطوبة التربة

منسوب المياه + الجودة + المناخ

GOW-017 الشكل 5.1  مخطط مائي لبئر المراقبة

GWA-010 الشكل 5.2  مخطط مائي لبئر المراقبة

تعتمد الزراعة في اإلمارة 
بدرجة كبيرة على موارد 

المياه الجوفية

المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي 

المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي 

الموارد المائية
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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 5.4 والخريطة 5.5 مقارنة مباشرة 
للتغيرات في درجة الملوحة بين عامي 2016 و 2008 

في منطقة العين ومنطقة الظفرة على التوالي.

جودة المياه الجوفية
تعتبر المياه الجوفية من الموارد المعرضة للخطر في 

إمارة أبوظبي، علمًا بأنها المصدر الوحيد المتوفر للمياه 
في العديد من المناطق. ومن المعروف أيضًا أن المياه 

الجوفية ضرورية للحفاظ على الحياة البرية في المناطق 
النائية، غير أنه ينبغي فهم الترابط بين التنوع البيولوجي 

والمياه الجوفية على نحو أفضل. وترتبط إمدادات 
المياه الجوفية ارتباطًا وثيقًا بحالة التربة والممارسات 

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 
بها المياه الجوفية في الطبقات الضحلة أكثر تأثرًا، 

لكونها أكثر عرضة لتداخل مياه البحر والتلوث. ويحتوي 
ساحل اإلمارة أيضًا على العديد من تجمعات المياه 

الضحلة والجزر والبحيرات والقنوات والدلتا والمسطحات 
الطينية الداخلية )التي تنمو عليها الطحالب( 

والمسطحات الملحية المشار إليها بـ “السبخات” 
)الصحراء المنبسطة المكسوة بالملح(.

 الخريطة 5.5  اتجاه ملوحة المياه الجوفية
)2008 – 2016( – منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي

 الخريطة 5.4  اتجاه ملوحة المياه الجوفية
)2008 – 2016( – منطقة العين من إمارة أبوظبي

 المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي

 المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي

مخطط توزيع ملوحة المياه
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مخطط توزيع ملوحة المياه

2008

2016

تتم تحلية المياه الجوفية 
قليلة الملوحة لتوفير مياه 
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 الخريطة 5.3  خريطة ملوحة المياه
الجوفية في 2016 مليجرام/لتر

 المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي

1000 مياه عذبة )معيار منظمة الصحة العالمية(

1500 مياه عذبة )معيار دولة اإلمارات العربية المتحدة(

4000 مياه قليلة الملوحة

7000 مياه متوسطة الملوحة

10000 مياه شديدة الملوحة

25000 مياه مالحة

50000 مياه مالحة

100000 مياه مالحة
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 الخريطة 5.2  التغير في مستويات المياه
الجوفية خالل الفترة من 2005 إلى 2016

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي 

التغير في مناسيب المياه الجوفية

منخفض

مرتفع

مستقر
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ورغم أن القطاع المنزلي يستهلك حوالي 47.8 % من 
المياه المحالة في اإلمارة، إال أن القطاع الزراعي أصبح 

أكثر اعتمادًا على المياه المحالة، بزيادة سنوية بلغت 
255 % خالل عامي 2014 و2015 )من 55.26 مليون 

متر مكعب إلى 196.18 مليون متر مكعب( ]1[.

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 

هذا المصدر من المياه ليكون مصدرًا بدياًل للمياه 
المستخدمة في أغراض غير الشرب، بما في ذلك، 

ري الغابات وبعض المحاصيل ]5[. ويتم في الوقت 
الراهن إعادة استخدام نحو 51 % فقط من جميع المياه 

المعالجة الناتجة ]انظر الشكل 5.4(، في حين ُتصرف 
النسبة المتبقية في البيئة. وتصل نسبة المياه المعادة 
لشبكة الصرف الصحي إلى 28.6 % فقط، مما يعني 

أن كمية قليلة من إجمالي المياه المحالة تعود إلى 
شبكة الصرف لمعالجتها، على الرغم من أن ما يقرب 
من 96 % من السكان متصلون بشبكة الصرف ]5[. 

وقد يفسر ارتفاع معدل استخدام المياه في األماكن 
الخارجية سبب االنخفاض الشديد لنسبة المياه المعادة 

إلى شبكة الصرف.

إهدار المياه وعدم فعالية االستعمال
وفقًا لمكتب التنظيم والرقابة، وهو الجهة المعنية 

بتنظيم قطاع المياه والكهرباء في اإلمارة، يتم فقد ما 

يتراوح بين 20 إلى 30 % من إنتاج المياه المحالة أثناء 
النقل والتوزيع، في حين تبلغ نسبة الخسائر في شبكة 

النقل أقل من 2 %، وتعتبر شبكات التوزيع مسؤولة 
عن حوالي 21 % من خسائر المياه في إمارة أبوظبي 

مع نسبة 3.7 % في العين ]6[.

وإضافًة لما سبق، ال يعود سوى 28.6 % فقط من 
المياه المحالة المستهلكة في اإلمارة إلى شبكة 

الصرف الصحي. حيث تعتبر هذه النسبة منخفضة 
مقارنًة بالمعايير اإلقليمية. ويعود ذلك إلى قضايا 

الخسائر الفنية والتجارية. وأخيرًا، تم صرف حوالي 49 
% من مياه الصرف المعالجة الناتجة في عام 2015 

في الصحراء أو الخليج بسبب عدم تطوير شبكات النقل 
والتوزيع ]1[.

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.

استهالك المياه في إمارة أبوظبي
يعتبر معدل استهالك الفرد من المياه العذبة في إمارة 
أبوظبي مرتفعًا للغاية، كما يستمر الطلب على الموارد 
المائية باالرتفاع. وتمثل المياه الجوفية والمياه المحالة 

60 % و35 % من إجمالي استهالك المياه في اإلمارة 
على التوالي، في حين ُتسهم المياه المعاد تدويرها بـ 

5 % فقط.

المياه الجوفية
تعتبر المياه الجوفية في إمارة أبوظبي المصدر 

الرئيسي لري القطاع الزراعي والغابات، ويصل إجمالي 
الكميات المستخرجة إلى حوالي 2.013 مليون متر 
مكعب سنويًا. وخالل العقود الثالثة الماضية، أدى 

االستخدام الجائر للمياه الجوفية في قطاع الزراعة وري 
الغابات إلى تغيير النظام الهيدروجيولوجي في اإلمارة. 
كما تمثل السياسة الزراعية في اإلمارة تحديًا كبيرًا على 

صعيد المحافظة على القطاع الزراعي الحالي بالنظر إلى 
مستوى استنزاف وتدهور المياه الجوفية. ومع وجود ما 

يقرب من 24000 مزرعة عاملة في إمارة أبوظبي في 
الوقت الراهن، فقد ارتفع عدد الحيازات الزراعية بصورة 
سريعة خالل العقود األربعة الماضية حتى وصلت إلى 

أكثر مما كانت عليه في عام 1971 بمقدار  38 ضعفًا ]1[.

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 40 % ]2[، وسياسات 
“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 
أن يمثل تغير األحوال الجوية ضغطًا في الطلب على 

المياه الجوفية في اإلمارة مستقباًل، مع وجود تأثير 
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 لترًا يوميًا. ويتزايد االعتماد على تحلية المياه 

المالحة كبديل لموارد المياه الجوفية شديدة الندرة أصاًل؛ 
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[.

5.2  العوامل المحركة والضغوط 
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الشكل 5.3  استهالك المياه في إمارة أبوظبي بحسب القطاع في 2016

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

المعاد استعماله )بالنسبة المئوية(المعاد استعماله )بالمليون متر مكعب(مياه الصرف المعالجة

الموارد المائية

الزراعة والغابات والمنتزهات 71.3 %

استعماالت أخرى 0.1 %

 متر مكعب سنويًا
05001,0001,5002,0002,500

القطاع الصناعي 0.8 %

مياه جوفية*

مياه معاد تدويرها

مياه محالة

 النسبة المئوية من اإلجمالي
* استعمال المياه الجوفية بناًء 

على تقديرات عام 2011

الحكومة 4.7 %

القطاع المنزلي 16.5 %

القطاع التجاري 6.5 %



التأثير البيئي
تساهم ملوثات الهواء وانبعاثات غازات الدفيئة من 
محطات تحلية المياه العاملة بالوقود األحفوري في 

التغير المناخي وتلوث الهواء ]4[. ووفقًا لمركز اإلحصاء 
– أبوظبي، ارتفع إجمالي استهالك اإلمارة من الوقود 

في أنشطة تحلية المياه وتوليد الكهرباء بنسبة 9 % 
من عام 2014 إلى عام 2015، نتيجة الربط بين الطاقة 

والمياه، مما أدى إلى زيادة في انبعاثات غازات الدفيئة 
وملوثات الهواء. وتصل مستويات ثاني أكسيد 

الكبريت )SO2( على وجه التحديد إلى مستويات مرتفعة 
عندما يتم استخدام النفط بداًل من الغاز الطبيعي 
كمصدر للوقود. ووفقًا لتقرير جرد انبعاثات غازات 

الدفيئة في عام 2012، يعتبر قطاع المياه والكهرباء 
أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )بنسبة تصل 

إلى 33 %( ]8[.

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 

يؤدي إلى تشكل أراٍض مغطاة باألمالح.

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 
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5.3 التأثيرات

9 إلى 10 أمتار مكعبة تقريبًا لكل متر مكعب يتم إنتاجه 
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 

تدويرها التي يتم صرفها في البحر أيضًا، مما يؤثر على 
الحياة البحرية، في حين أن التغير في مستويات المياه 
الجوفية بسبب اإلفراط في االستخراج قد يهدد التنوع 

البيولوجي البري.

التأثير االقتصادي
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. 

ووفقًا الستراتيجية المياه في أبوظبي 2015 – 2020، 
تشير التقديرات إلى أن المخزون في عام 2011 كان 529 
كيلو غرامًا لكل كيلو متر مربع، مقارنًة بـ 1735 كيلو غرامًا 

لكل كيلو متر مربع في 2002. وبذلك، يكون المخزون 
السمكي قد انخفض بأكثر من الثلثين خالل تسع سنوات 

فقط ]9[. وقد 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 1 % في 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 
مع تقليل استهالك المياه في الوقت نفسه. ونظرًا 

لكون قطاعي الزراعة والغابات هما أكثر القطاعات 
استهالكًا لموارد المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، 

تشير بيانات مركز اإلحصاء – أبوظبي بشأن نسب توزيع 
إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى أن األنشطة 

االقتصادية الزراعية ال ُتسهم سوى بأقل من 0.6 % 
من إجمالي الناتج المحلي لإلمارة.

التأثير االجتماعي
اآلثار الصحية

يرتبط التعرض للمياه منخفضة الجودة بمخاطر محتملة 
على صحة اإلنسان. ومع تأثر جودة المياه البحرية 

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 على األمن الوطني
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 28.6 % بحلول عام 2030.

كما تعتبر القيود الخاصة بالغاز من التهديدات األخرى 
التي تواجه توفر المياه المحالة على المدى البعيد. 

ووفقًا لبيانات مركز اإلحصاء – أبوظبي، يتزايد استهالك 
الوقود في قطاعي الكهرباء والمياه، فقد ارتفع 

استهالك الغاز الطبيعي بنسبة 9.4 % من عام 2014 
إلى عام 2015، حيث ارتفع من 618,009 مليون قدم 

مكعب قياسي إلى 676,155 مليون قدم مكعب 
قياسي ]1[. وتواجه 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.

قد تتأثر جودة المياه 
البحرية بسبب عمليات 

تحلية المياه، مع احتمال 
تأثير ذلك على صحة البشر 

الموارد المائية



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 
أنحاء إمارة أبوظبي. ويتضمن المشروع أيضًا معلومات 

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

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 
تعمل الهيئة أيضًا على إنشاء نموذج رقمي الحتياطي 
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 2010. ونتيجة ذلك، 

ُقدمت توصيات إلثناء المزارعين عن زراعة تلك المحاصيل 
)وخاصًة 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 49 % من مياه الصرف 
المعالجة ثالثيًا في البيئة، مع ما لذلك من آثار اقتصادية 

وبيئية.

تحقيق التوازن في استهالك المياه ضمن الحدود 
المستدامة

تعمل هيئة البيئة -أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة 
الغذائية معًا من أجل معالجة قضية االستهالك غير 

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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5.4  االستجابات 

تهدف هيئة البيئة إلى 
تكوين فهم شامل لموارد 
المياه الجوفية في اإلمارة 

من خالل برنامج المراقبة

يعتبر مشروع حصر 
اآلبار من مبادرات هيئة 
البيئة الرامية إلى توفير 
معلومات عن خصائص 
اآلبار ومنسوب المياه 

ومستويات التلوث

الموارد المائية



النظرة المستقبلية
تركز رؤية أبوظبي 2030 على المحافظة على الموارد 

المائية وإدارتها على نحو فعال. وقد أكدت رؤية اإلمارات 
2021 من 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
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 
مع وجود آبار أكثر عمقًا في الغالب في منطقة العين. 
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 
المياه الجوفية باعتبارها جزءًا من التراث الطبيعي لإلمارة. 

وفي عام 2016، صدر القانون المعدل رقم 5 والذي 
يعزز من القدرات التنظيمية في اإلمارة لتحقيق أهداف 

المحافظة على موارد المياه الجوفية، بحسب ما ورد في 
الرؤية البيئية إلمارة أبوظبي 2030.

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 
كافًة 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 
والصوب الزراعية بداًل من الزراعة في الحقول المفتوحة؛ 

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 2015، طبقت 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.

5.5 التطلعات المستقبلية
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