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االفتتاحية

لعل أحد أكبر اإلنجازات التي تحققت على 
هو  الماضية  العشرين  السنوات  مدى 
اإلمارة  فــي  البيئـة  بحالـة  معرفتنـا  تعزيز 

وتأثير األنشطة البشرية عليها

من  عامًا  بعشرين  وتفخر  أبوظبي   – البيئة  هيئة  تحتفل 
اإلنجازات، التي حققتها في مجال حماية البيئة والمحافظة 

عليها في إمارة أبوظبي.

يعتبر حجر األساس الذي ترتكز عليه إنجازاتنا هو جمع وتحليل 
البيانات البيئية واستخدامها، حيث يتيح لنا هذا النهج إمكانية 
على  المحافظة  إلى  الرامية  جهودنا  بذل  في  االستمرار 
المحميات  مواقع  وتحديد  البيئية،  النظم  وحماية  األنواع، 
الطبيعية، ومعالجة المشاكل المتعلقة بجودة البيئة. نحن 
الهواء  وجودة  البحرية  المياه  جودة  تحسين  إلى  نسعى 
في  وسنستمر  الثمينة.  الجوفية  المياه  موارد  وحماية 
تعميق معرفتنا بالتأثيرات المحتملة لتغير المناخ وكيفية الحد 

منها، وتطوير السياسات والتشريعات الكفيلة بإنفاذها.

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.

كما يعتبر إعداد تقرير حالة البيئة إلمارة أبوظبي 2017 بقيادة 
كوادر إماراتية بمثابة تتويج لتلك المعرفة الشمولية، ولقد 
 DPSIR تم استخدام منهج التحليل البيئي المعروف عالميًا
 - والتأثيرات   - والحالة   - والضغوط   – المحركة  )العوامل 

وربط  البيئة،  بحالة  معرفتنا  إطار  لوضع  واالستجابات( 
وطـرق  علـيها  المؤثـرة  بالعوامـل  للبيئـة  الحالي  الوضع 

االستجابة لها.
                             

يوّثق هذا التقرير حالة البيئة خالل فترة محددة من الزمن، 
استخدام  وطرق  وتحليلها  البيانات  جمع  عملية  بأن  علمًا 
وسوف  مستمرة،  مسألة  حتمًا  هي  وتوظيفها  المعرفة 
حيثما  البيئية  البيانات  في  الثغرات  لسد  دائمًا  نسعى 
بشكل   لالستفادة  وسعنا  في  ما  سنبذل  كما  ُوجدت. 
على وضع سياسات  والعمل  المعرفة،  هذه  من  أفضل 
فــي  المساهمــة  علــى  قـادرة  لتكـون  وإنفاذهــا  فعالــة 

المحافظة على البيئة في إمارة أبوظبي.
 

رزان خليفة المبارك
أمين عام 

هيئة البيئة - أبوظبي
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المقدمة

المقـدمة

باإلضافة إلى مسائل رئيسة محددة مثل تغير المناخ، 
ومصائد األسماك، والنفايات، والغابات. ويقدم 

معلومات عن درجة واتجاه أية تغيرات ملحوظة في حالة 
البيئة وتأثيراتها. 

تضمنت عملية إعداد تقرير حالة البيئة في أبوظبي 
2017، التي أشرف عليها كوادر إماراتية متخصصة في 

مختلف المجاالت البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي، 
استشارة وإشراك الجهات المعنية والشركاء على عدة 

مستويات. وشملت العديد من الجهات في إمارة 
أبوظبي والجهات االتحادية واألوساط األكاديمية 

والجهات غير الحكومية.

خالل إعداد تقرير حالة البيئة في أبوظبي لعام 2017، تم 
بناء قدرات عدد من الكوادر اإلمارتية التي التحقت بالهيئة 

مؤخرًا ليكونوا قادرين على متابعة تقييم حالة بيئة إمارة 
أبوظبي في المستقبل. 

يلخص هذا التقرير حالة البيئة في إمارة أبوظبي 2017، 
ويعتبر تحلياًل حديثًا للحالة الراهنة للقضايا األساسية 

في بيئة أبوظبي. 

من جودة الهواء إلى المصائد السمكية، يقدم تقرير 
حالة البيئة في إمارة أبوظبي 2017 مسارًا لفهم 

العناصر البيئية المختلفة والمتفاعلة والتداخالت في 
ما بينها، والتي تشكل من خالل ما يتم متابعته ورصده 

حاليًا، حالة البيئة في إمارة أبوظبي. 

معلومات عامة عن إمارة أبوظبي
أبوظبي هي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

التـي تتـألف من اتحاد سبع إمارات تأسست عام 1971. 
تغطي اإلمارة ما مساحته 67,000 كم2، أي ما يساوي 

87 % من المساحة اإلجمالية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، األمر الذي يجعلها األكبر بين اإلمارات السبع.

يحد إمارة أبوظبي الخليج العربي وإمارة دبي من 
الشمال، والمملكة العربية السعودية من الغرب 

والجنوب، وسلطنة عمان من الشرق. يعتبر مناخ اإلمارة 
‘جافًا’ أو ‘شديد الجفاف’، وهي ذات مناخ صحراوي، حار 
في الصيف ولطيف إلى بارد في الشتاء يتخلله هطول 

بعض األمطار المتفرقة. 

التزام إمارة أبوظبي بالمحافظة على البيئة
تلتزم حكومة أبوظبي بالحفاظ على بيئتها ومواردها 

الطبيعية، من أجل الحفاظ على صحة شعبها واقتصادها 
وإرثها الطبيعي. ولتحقيق هذا الطموح، تضمن اإلمارة 
حماية البيئة وحفظ مواردها الطبيعية من خالل مبادرات 

مستمرة ومستقبلية.
 

ينعكس هذا االلتزام في خطة أبوظبي، التي هي 
الخطة االستراتيجية لإلمارة المصممة لتوجيه تنميتها 

ونموها المستدام. تشمل الخطة االستراتيجية 25 هدفًا 
رئيسًا، أحدها هو: 

“بيئة مستدامة واستخدام أمثل للموارد للحفاظ على 
التراث الطبيعي”. 

إلنجاز األهداف المعلنة في خطة أبوظبي، سيتم 
تنفيذ مجموعة من البرامج في القطاعات الحيوية كافة 
بين عامي 2016 و2020، حيث تتعلق خمسة من هذه 
البرامج بالبيئة، وتتعلق بـتحسين جودة الهواء والمياه 

البحرية؛ والحد من آثار تغير المناخ؛ والحفاظ على التنوع 

يتكون تقرير حالة البيئة في أبوظبي من قسمين 
رئيسين:

المسائل ذات األولوية الجانب البيئي    
تغير المناخ جودة الهواء   

مصائد األسماك  التربة   

الغابات موارد المياه   
النفايات جودة المياه البحرية   

التنوع البيولوجي   

يمكن االطالع على المزيد من التفاصيل والروابط عن 
كل نقطة من النقاط المذكورة في التقرير الرئيس لحالة 

البيئة في أبوظبي 2017، أو من خالل البوابة البيئية 
.)http://enviroportal.ead.ae/Z لهيئة البيئة - أبوظبي

البيولوجي ومصائد األسماك وموارد التربة؛ وإدارة 
النفايات؛ وإدارة الموارد المائية، بما فيها المياه الجوفية. 

إطار )العوامل المحركة، والضغوط، والحالة، والتأثيرات، 
واالستجابات(

حتى يتسنى لنا تحقيق النجاح، علينا أن نفهم الحالة 
الراهنة للبيئة، واألسباب وراء هذه الحالة، باإلضافة إلى 
التأثيرات المحتملة لها وفعالية االستجابات والمبادرات. 
وللحصول على هذا المستوى من الفهم، عملت هيئة 
البيئة - أبوظبي على رصد وتقييم الجوانب المختلفة 

للبيئة على مدى السنوات العشرين الماضية. 

ومع ذلك، تظل البيانات التي ال تخضع للتحليل ذات قيمة 
محدودة. لذلك تم استخدام اإلطار التحليلي لـِ )العوامل 
المحركة، والضغوط، والحالة، والتأثيرات، واالستجابات( 
الستعراض البيانات الٌمجّمعة، واستخالص النتائج في 

ما يخص العالقات السببية التي أدت إلى الحالة الراهنة 
للبيئة في إمارة أبوظبي. 

وهذا يسمح بتقييم ما يأتي:

العوامل المحركة، التي تؤدي إلى التغير 
البيئي، أي السياسات االجتماعية والديموغرافية 

)السكانية( والتطورات االقتصادية والتغيرات 
المقابلة في أنماط الحياة واالستهالك واإلنتاج.  

الضغوط التي تسببها العوامل البشرية 
والطبيعية في التغير البيئي.  

 
الحالة هي األوضاع واالتجاهات الفيزيائية أو 

الكيميائية أو البيولوجية للبيئة.  

التأثيرات تشير إلى تأثير التغير البيئي على 
رفاهية المجتمع، والنظم البيئية، وصحة اإلنسان 

واالقتصاد.

االستجابات هي استجابات الجهات واألفراد 
لمواجهة هذه التغيرات وفاعليتها. 

يقدم إطار )العوامل المحركة، والضغوط، والحالة، 
والتأثيرات، واالستجابات( المستخدم في تقرير حالة 

البيئة في إمارة أبوظبي 2017 تقييمًا للجوانب المختلفة 
في البيئة مثل الهواء والماء والتربة والتنوع البيولوجي، 

1 إمارة أبوظبي الصورة 
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 تقدير عدد السكان في 
أواسط العام 2015

2,784,490

1975

196,539
عدد سكان اإلمارة

 % 19

2 عدد سكان إمارة أبوظبي الصورة 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

تسعى حكومة 
أبوظبي لضمان تطبيق 

السياسات للفصل 
بين النمو االقتصادي 

وزيادة استهالك الموارد 
واالنبعاثات.

ر البيئي العوامل المحركة للتغيُّ
االقتصادي، والذي يشكل عاماًل مهمًا وراء استنزاف 

الموارد الطبيعية والتلوث. 

بعد تصدير النفط من دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي، ارتفع الناتج 

المحلي اإلجمالي )GDP( في إمارة أبوظبي بسرعة، 
وهو مستمر في النمو، حيث تساهم اإلمارة بنحو 60 % 
من الناتج الوطني اإلجمالي للبالد، الذي يعتبر أحد أعلى 

المعدالت في العالم.

في اآلونة األخيرة، وضعت أبوظبي عددًا من 
األولويات في السياسة االقتصادية لتنويع اقتصادها 

في القطاعات غير النفطية. وسيستند جزء من النمو 
االقتصادي في المستقبل إلى تطوير الصناعات الثقيلة 

والموجهة للتصدير، مثل المعادن، التي تتطلب طاقة 
وفيرة. 

إن هذا الطلب المتزايد على الطاقة ما لم يتم تأمينه 
من مصادر نظيفة بيئيًا، سيتسبب بضغط إضافي على 

البيئة في شكل انبعاثات وتصريفات إضافية. 
 

العوامل العلمية والتكنولوجية
يمكن أن يكون لتطوير المعرفة العلمية تأثير عميق على 

البيئة، حيث ساهم التقدم في تقنيات الصيد، مثل 
شباك الجرف، في استنزاف المخزون السمكي، بينما 

ساهم التقدم في تقنيات استخراج المياه في استنزاف 
موارد المياه الجوفية.

 
إذًا، تساهم التكنولوجيا في زيادة معدالت االستهالك 

وقد تسبب مزيدًا من الضغط على الموارد الطبيعية.

في حين إن تطبيق العلوم في تطوير تقنيات نظيفة 
يمكن أن يسهم في تقليص كثافة انبعاثات الكربون 
وتقليل استخدام الطاقة في األنشطة االقتصادية. 

والتقدم في تكنولوجيا تحلية المياه )المستند إلى 
الطاقة الشمسية التي تختبرها شركة مصدر حاليًا( أو 
استخدام منظومات تبريد أكثر كفاءة )كما أوصى جهاز 

الشؤون التنفيذية( يمكن أن يسهم أيضًا في تقليص 
بصمة الكربون في اإلمارة. وكذلك سيفعل تطوير 

الطاقة النووية لألغراض السلمية من قبل مؤسسة 
اإلمارات للطاقة النووية. 

توجد عوامل محركة طبيعية كثيرة تشكل ضغوطًا على 
البيئة. ومع ذلك، يبقى تأثير )اإلنسان( هو السبب 

األساسي لمعظم التغيرات السلبية الملحوظة في إمارة 
أبوظبي، والكثير من هذه التغيرات أحدثتها مجموعة من 
العوامل المحركة الكبيرة أو المشتركة. كما أن كل مكون 

من مكونات البيئة الرئيسة والمسائل ذات األولوية 
ى في  تتضمن عوامل محركة محددة، سوف ُتغطَّ

أقسامها الخاصة في هذا التقرير.

لتجنب التكرار في تقرير حالة البيئة في أبوظبي 2017، 
تم وصف هذه العوامل المحركة والمشتركة معًا في 

قسم واحد بداًل من تكرارها في كل أقسام هذا التقرير.

تشمل العوامل المحركة الرئيسة الموصوفة أدناه، 
تزايد عدد السكان والنمو االقتصادي؛ حيث تحرك هذه 

العوامل الضغوط على البيئة بالدرجة األولى من خالل 
زيادة الطلب على الموارد الطبيعية. ُيضاف إلى ذلك 

تأثير الضغوط الناجمة عن التلوث على حالة البيئة مع آثار 
معاكسة محتملة. لذلك تستهدف اإلمارة معالجة هذه 

الضغوط من خالل دورها الرائد في االستخدام الفعال 

العوامل المتعلقة بالسياسات العامة
على غرار العوامل العلمية والتقنية، يمكن أن يكون 

للسياسات العامة أثر إيجابي أو سلبي. فعلى سبيل 
المثال، يمكن لبعض السياسات، مثل سياسة الدعم، 

أن تشجع على االستخدام غير الفعال للموارد. أما 
السياسات التي تشجع على استخدام مصادر الطاقة 

المتجددة فتساعد على الحد من االنبعاثات واألثر البيئي.  

ويمكن للسياسات العامة التي تشجع على اإلقبال 
على مصادر الطاقة المتجددة، أن تساعد على الحد من 

االنبعاثات واألثر البيئي.

تشير الدراسات إلى أن الكربون يمثل أكثر من 80 % 
من البصمة البيئية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

لذا تحتاج السياسات العامة إلى التركيز على تقليص 
كمية الطاقة المطلوبة للتبريد وتحلية مياه البحر والنقل 

للمساهمة في فصل النمو عن التدهور البيئي. 

للموارد من خالل خطة أبوظبي.   
  

العوامل الديمغرافية
يبلغ عدد سكان إمارة أبوظبي 2,784,490 )تقدير 

منتصف سنة 2015(؛ أكثر بـ 14 مرة مما كان عليه عام 
1975، وأكثر بمرتين تقريبًا منه في عام 2005. يعود 
السبب الرئيس لهذا النمو السريع إلى تدفق العمالة 

الوافدة المطلوبة لتلبية احتياجات التنمية في اإلمارة. 
في الوقت الحاضر، 19 % فقط من السكان هم من 

المواطنين اإلماراتيين، و60 % يعيشون في المناطق 
الحضرية.

ستسبب أية زيادة في عدد السكان ضغطًا أكبر على 
البيئة من خالل ارتفاع الطلب على الموارد، باإلضافة 

إلى ازدياد النفايات والتلوث. ثمة حاجة عاجلة إلى ضمان 
قدر أكبر من الكفاءة في استخدام الموارد لتقليص 

الضغوط اإلضافية التي تتأثر بها البيئة. 

العوامل االقتصادية
يتسبب ارتفاع مستويات اإلنتاج واالستهالك في النمو 

المقدمة
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الجزء 1 ـ مواضيع بيئية
المزيد من الضغوط من المناطق المجاورة لإلمارة سواء جودة الهواء

من داخل دولة اإلمارات أو خارجها. لكن ال تتوفر في 
الوقت الحاضر معلومات كافية لتقييم هذا األمر.

يعتبر األوزون األرضي أحد التحديات التي تواجه جودة 
الهواء، ألن تركيزه غالبًا ما يتجاوز الحدود الوطنية 

المحيطة. وينبعث هذا الغاز بشكل أساسي من أعمال 
النفط والغاز الطبيعي؛ وبعض العمليات الصناعية، 

ومحطات الوقود، والمواصالت، ومصادر بيولوجية، مثل 
الحياة النباتية. 

ومن المرجح أن تساهم ظاهرة التغير المناخي في 
المستقبل القريب أيضًا في الضغوط التي تؤدي إلى 

تدهور جودة الهواء. 

التأثيرات
يشير التقييم الذي أجرته هيئة البيئة - أبوظبي 
حول العبء المرضي الناتج من أسباب بيئية إلى أن 

تلوث الهواء الخارجي هو السبب البيئي الرئيس للوفيات 
المبكرة واألمراض في الدولة. 

تشير الدراسات إلى أن تلوث الهواء الخارجي يمكن أن 
تكون له تأثيرات خطيرة على صحة اإلنسان، رغم أن هناك 

حالة جودة الهواء في إمارة أبوظبي
تعتبر الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء 

)الغبار( وغاز األوزون أكثر الملوثات المؤثرة على جودة 
الهواء في اإلمارة. ونظرًا للطبيعة الجافة للمنطقة، فمن 

الطبيعي أن تكون مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة 
العالقة في الهواء عالية جدًا وتزداد تركيزاتها إلى حد كبير 

أثناء العواصف الرملية.

تتجاوز كثافة األوزون األرضي حاليًا الحد المسموح به 
َلت على  في إمارة أبوظبي، بزيادة تدريجية ملحوظة ُسجِّ

مدى السنوات القليلة الماضية.

وال يزال منسوب غاز ثاني أكسيد الكبريت )الذي ينبعث 
بشكل رئيس من حرق الوقود في وسائل النقل وتوليد 

الكهرباء وتحلية المياه ومعالجة النفط والغاز الطبيعي( 
ضمن المعدالت القياسية لشبكة مراقبة جودة الهواء 
المحيط، لكن لوحظ وجود زيادة في تركيزه في منطقة 

الظفرة خالل السنوات القليلة الماضية.

لم يصل تركيز كبريتيد الهيدروجين إلى مستويات خطيرة 
تهدد سكان اإلمارة، لكن تم تسجيل انتشار متكرر للروائح 

المزعجة الصادرة عنه. أما نسبة ثاني أكسيد النتروجين 
وأول أكسيد الكربون فتبقى أقل من الحدود المبينة في 

حاجة إلجراء المزيد من األبحاث لفهم التأثيرات البيئية 
في منطقة الخليج. كما أن لتدهور جودة الهواء تأثيرات 

اقتصادية واجتماعية؛ مع ما يرتبط بذلك من تكاليف 
العناية الصحية، وخسارة أيام العمل، وضعف الرؤية 

التي تؤثر في أنشطة النقل، ومتطلبات نظافة وصيانة 
البنية التحتية أثناء العواصف الرملية. 

 
االستجابة

تستجيب إمارة أبوظبي لحاالت تدهور جودة الهواء 
بالعمل من خالل إطار متعدد القطاعات لتحسين جودة 
الهواء. فقد طّورت شبكة محطات مراقبة جودة الهواء 
داخل اإلمارات وفي ما بينها. ودعمت حمالت توعية، 
باإلضافة إلى عدد من مشاريع لتعزيز المعرفة بشأن 
جودة الهواء. ستؤدي الجهود المستمرة في المراقبة 
والتنظيم واإلنفاذ والتخطيط البيئي والبحث والتوعية 
البيئية إلى جودة الهواء، مما سيعزز من جودة الحياة. 

التطلعات المستقبلية
إذا استمر تنفيذ االستراتيجيات والمشروعات 

المخططة، واستمر التقدم في التكنولوجيا، فإنه من 
المتوقع أن يستمر النمو االقتصادي والسكاني لإلمارة 

مع تقليص األثر البشري على جودة الهواء. 

معيار جودة الهواء لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

المحركات والضغوط
يأتي الضغط على جودة الهواء في إمارة 

أبوظبي في المقام األول من التلوث الصناعي، 
وانبعاثات وسائل النقل، وزيادة التلوث والعواصف 

الرملية. هناك مقدار من االنبعاثات الناتجة من المرافق 
التي تعمل في إنتاج النفط والغاز ومعالجتهما، وإنتاج 
الكهرباء، وتحلية المياه، والعمليات الصناعية. وتسهم 
المناطق في وسط المدن وحركة السيارات والسفن 

البحرية أيضًا في إجمالي االنبعاثات. وقد يكون هناك 

االتجاه التقيد بالحدود المسموح   
)2007-15( بها في دولة اإلمارات    

   )SO
2
( الكبريت  أكسيد  ثاني 

   )CO( الكربون  أول أكسيد 

   )NO
2
( النيتروجين  أكسيد  ثاني 

   )O
3
أوزون )

  )PM
1 0

جسيمات عالقة بقطر 10 مم أو أقل )

متوفر  غير    )H
2
S( الهيدروجين  كبريتيد 

العوامل المحركة
النمو السكاني  •

الطلب على الموارد  •
التنمية االقتصادية السريعة  •
دعم الطاقة ووقود المركبات  •

انعدام الخيارات بوسائل نقل ذات   •
انبعاثات منخفضة 

الضغوط
األنشطة الصناعية  •

)بما فيها النفط والغاز(  
أنشطة البناء  •

النقل  •
تغير المناخ  •

العواصف الرملية  •

التأثيرات
اعتالل الصحة  •

تنظيف مستمر للبنية   •
التحتية

ضعف الرؤية  •
خسارة أيام العمل  •

االستجابة
• تكنولوجيا حديثة • علوم وأبحاث      • وضع أنظمة أفضل وتفعيلها  

• سياسة عامة • توعية     • تعزيز الرقابة   

الحالة
زيادة تركيز الجسيمات   •
العالقة بالهواء )الغبار(

ارتفاع معدل تركيز طبقة   •
األوزون األرضي فوق الحد 

المسموح به
ثاني أكسيد الكبريت ضمن   •
الحدود المسموح بها لكنه 

إلى ارتفاع
تركيز كبريتيد الهيدروجين   •

يسبب روائح كريهة
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S1: أراضي عالية الصالحية للزراعة

S2: أراضي متوسطة الصالحية للزراعة

S3: أراضي هامشية الصالحية للزراعة

N1: أراضي غير صالحة للزراعة حاليًا

N2: أراضي غير صالحة للزراعة نهائيًا

مناطق لم يتم مسحها

أراضي صالحة إلى حد كبير للزراعة

سيتم في العام 2020 توفير البيانات حول مالئمة األراضي الستخداماتها الحالية

الملوحة هي السبب 
الرئيس لمشكلة تدهور 

التربة على طول المناطق 
الساحلية لإلمارة 

الصورة 3 صالحية األراضي للزراعة

التربة
االستجابة

بدأ تنفيذ عدد من اإلجراءات للحد من تدهور التربة، 
من ضمنها: سياسات إدارة استخراج المياه الجوفية، 

وتخـطيـط أكثر فاعلية الستخدامات األراضي من خالل 
برامج حماية التنوع البيولوجي، باإلضافة إلى المقترحات 

المطروحة بشأن عمليات التفتيش والمبادئ التوجيهية .

كما تتضمن المبادرات المقترحة للحد من تدهور التربة، 
برنامج مراقبة جودة التربة، الذي يركز على المناطق 

الصناعية والسكنية، ويطرح إجراءات بناءة تتوافق مع 
المبادئ التوجيهية لتلوث التربة. كما يعتبر مشروع مسح 
التربة، الذي تم تنفيذه على مستوى إمارة أبوظبي عام 

2009، أحد عوامل التمكين، حيث ساهم في تعزيز قاعدة 
بيانات التربة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وساعد 

في إنشاء مرفق أرشفة التربة للمحافظة على عينات 
التربة لحفظ قيمتها العلمية بهدف تقييم مدى تأثير 

التغيرات الزمنية على جودة التربة في اإلمارة.

التطلعات المستقبلية 
بالتطلع إلى المستقبل، نجد أنه على الرغم من 

وجود بيانات تخص التربة في إمارة أبوظبي، إال أن هناك 
فجوات كثيرة ينبغي معالجتها في ما يتعلق بتنظيم 

استخدامات التربة وحمايتها من التلوث والتدهور. على 
كل حال، تعتبر هذه المسألة إحدى أولويات هيئة البيئة 

- أبوظبي. كما أن الخطط المشار إليها أعاله مثل برامج 
مراقبة التربة هي قيد الدراسة حاليًا.

حالة التربة في إمارة أبوظبي
توفر التربة خدمات النظام اإليكولوجي لجزء كبير 
من الحياة البرية. لذا فإن تدهور التربة يعمل على الحد 
من قدرتها على توفير هذه الخدمات، ويعتبر من أهم 

التحديات الرئيسية للتربة في إمارة أبوظبي.

تبلغ المساحة اإلجمالية للتربة المتدهورة بفعل الظروف 
الطبيعية، وبدرجات متفاوتة، في إمارة أبوظبي حوالى 

57,200 كم 2، أي ما يعادل 85 % من المساحة 
اإلجمالية لإلمارة البالغة 67,340 كم 2.

تعتبر زيادة تملح التربة، بسبب استنزاف المياه الجوفية 
و/أو الري بالمياه الجوفية، عالية الملوحة، من التحديات 

المهمة التي تواجه العديد من المزارع في إمارة أبوظبي. 
ع  ويزداد هذا األمر تعقيدًا عندما يرتبط بمشكلتي تشبُّ

التربة بالماء وزيادة كربونات الكالسيوم. وتعاني حوالى 
90 % من المزارع في العين من مشكلة تملح التربة.

 
العوامل المحركة والضغوط

نظرًا التساع مساحة التربة الرملية، تشكل 
التعرية بفعل الرياح دافعًا رئيسًا للتدهور الطبيعي 

لألراضي في إمارة أبوظبي. يمكن إدارة هذا األمر محليًا 
من خالل زراعة الغابات، ولكن هذه االستجابة يجب أن 
تكون بالتوازي مع خفض الطلب على الموارد المائية. 

يعتبر تملح التربة العامل الرئيسي لتدهور األراضي على 
طول المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي. ويعود ذلك 

إلى أسباب طبيعية تتضمن تسرب مياه البحر وزيادة 
نسبة األمالح في الرواسب البحرية. كما أن األنشطة 
اإلنسانية مثل استخدام مياه ري ذات جودة منخفضة، 
وأنشطة الدمك )الرص(، والحفر والطمر والرعي الجائر 

تشكل المزيد من الضغوط على التربة.

من المرجح أن تسبب ظاهرة تغير المناخ ضغوطًا من 
شأنها أن تفاقم في المستقبل القريب تدهور التربة 

الناجم عن الرياح والجفاف.

التأثيرات
تتضمن تأثيرات تدهور التربة: تعرية التربة )تآكلها( 

وتملحها وتشبعها بالماء. بلغة اقتصادية، تتطلب 
إعادة تأهيل المزارع المهجورة، وصيانة الطرق، وإصالح 

منظومة الري، استثمارات مادية، وبالتالي عبئًا اقتصاديًا.

حاليًا، ال توجد بيانات عن التأثيرات االجتماعية الممكنة 
لتدهور التربة والتلوث في إمارة أبوظبي. لكن التعدين 

والزراعة يمكن أن يعّرضا السكان لمخاطر التلوث بالمعادن 
الثقيلة والمبيدات الحشرية التي تتسرب إلى التربة من 

خالل الممارسات الزراعية.

العوامل المحركة
النمو السكاني  •

الطلب على الموارد  •
التنمية االقتصادية السريعة  •

الطلب الزراعي  •
النمو المدني  •

الضغوط
أنشطة البناء  •

التصريف الصناعي في التربة  •
التخلص غير القانوني من   •

النفايات
ممارسات الزراعة والري غير   •

المستدامة
الرعي الجائر  •

تسّرب مياه البحر  •
التدهور الطبيعي بفعل   •

عوامل التعرية

الحالة
التدهور الطبيعي   •

للتربة 85 % عام 2009(
تربة عالية الملوحة  •

تربة قليلة الخصوبة  •

التأثيرات
تملح التربة  •
هجر المزارع  •

العواصف الغبارية  •

االستجابة
• تعزيز الرقابة   • وضع معايير للتربة  

• برامج معالجة التربة    • مراقبة أنشطة الرعي 

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي 

120 90 30 15 0

كيلومتر
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موارد المياه 
بهدف جعل أبوظبي أقل اعتمادًا على المواد الغذائية 

المستوردة.

كما تساهم التحديات في البنية التحتية بالضغوط على 
موارد المياه، باإلضافة إلى طلب إنتاج المزيد منها. 

وتعتبر ممارسات الري غير الفعالة أحد العوامل الهامة 
في هذا االستهالك المفرط. 

التأثيرات
يؤثر االستهالك المفرط للمياه الجوفية على 

جودتها وكميتها، في حين أن تحلية المياه وممارسات 
معالجة الصرف الصحي يمكن أن تؤثر على صحة 

اإلنسان من خالل االنبعاثات الملوثة، وعلى الحياة 
البحرية من خالل تصريف المياه شديدة الملوحة. 

لتحلية المياه تأثيرات كثيرة على التنوع البيولوجي، بما 
فيها: سحب األسماك الصغيرة خالل عملية سحب مياه 
البحر؛ واالنبعاثات أثناء معالجة المياه؛ وتصريف المياه 

المالحة ومياه التبريد الساخنة، باإلضافة إلى زيادة نسبة 
الكلورين والنحاس في البيئة البحرية.  

االستجابة
ُتبَذل جهود كثيرة لالستجابة، ويتم التخطيط لجهود 
أكثر لتحويل إمارة أبوظبي إلى إدارة الطلب على المياه 

واإلدارة المتكاملة للموارد المائية. 

على المستويين الوطني والمحلي، وضعت حكومة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة األجندة الوطنية لرؤية 

اإلمارات 2021. كما تتولى اللجنة الدائمة لوضع وتنفيذ 
االستراتيجية المائية والزراعية بإمارة أبو ظبي مسؤولية 

وضع سياسة المياه والزراعة في اإلمارة ودمجها على 
نطاق أوسع في قطاع المياه. بينما تقوم الجهات األخرى 

بأدوار ومسؤوليات مختلفة، بما فيها مكتب التنظيم 
والرقابة بوصفه المنظم لقطاع المياه، والصرف الصحي 
والكهرباء، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي باعتبارها مسؤولة 
عن توفير المياه وتوليد الطاقة، وشركة أبوظبي لخدمات 

الصرف الصحي لمعالجة مياه الصرف الصحي، بينما 
تقوم هيئة البيئة - أبوظبي بتنظيم وإدارة المياه الجوفية 

في إمارة أبوظبي. 

وقد تم إطالق مبادرات لتخفيف الضغط عن المياه 
الجوفية في قطاع الزراعة. ويشمل ذلك: تقليل الدعم 

حالة موارد المياه في إمارة أبوظبي
تشكل المياه الجوفية المصدر الرئيس )60.31 %( 

للمياه في إمارة أبوظبي، وهي تستخدم بشكل أساسي 
للري في قطاعي الزراعة والغابات. 

تعتبر المياه الجوفية في إمارة أبوظبي من الموارد 
المائية غير المتجددة. وبسبب االستخدام المفرط 

تدهورت حالة هذه المياه كمًا ونوعًا. ويعتبر 3 % فقط 
من المياه الجوفية في أبوظبي مياهًا عذبة، و%18 

مياهًا قليلة الملوحة و79 % منها مالحة.  

تشكل المياه المحالة ثاني أكبر مصدر للمياه في اإلمارة 
بنسبة )34.57 %(. وهي تستخدم عادة لالستهالك 
المنزلي، وكذلك في الصناعة، وبعض أنشطة الري 

المحدودة. 

تأتي معظم المياه المحالة من محطات كبيرة لتحلية 
المياه، وتوليد الطاقة على طول ساحل إمارة أبوظبي. 
تستخدم هذه المحطات الوقود األحفوري، وينتج منها 

تصريف كميات كبيرة من المياه الساخنة شديدة الملوحة 
إلى البيئة. ونتيجة لذلك، تساهم هذه المحطات في 

تدهور حالة جودة الهواء والبيئة البحرية. 

المخصص للمياه، وممارسات مبتكرة للزراعة والري، 
بما في ذلك استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة 

لألغراض الزراعية و‘حاسبة المحاصيل’ التي تحدد 
االستعمال األمثل للمياه في المحاصيل المختلفة. 

تساعد مبادرات تعزيز البنية التحتية في الحد من خسائر 
منظومة الري إلى الحد األدنى، بينما تضمن مشروعات، 

مثل المخزون االستراتيجي، توفير كمية من المياه 
الجوفية في أوقات الطوارئ واألزمات. 

 
التطلعات المستقبلية

مع ارتفاع عدد السكان واتساع النشاط الصناعي 
في إمارة أبوظبي، من المتوقع أن يزداد الطلب على 
المياه. ومن المتوقع أيضًا إذا استمر معدل استخراج 

المياه الجوفية على ما هو عليه حاليًا، يمكن أال تكفي 
المياه الجوفية المتبقية الصالحة للزراعة والمحافظة على 

الغابات في مناطق معينة في اإلمارة إال لعقدين من 
الزمن. 

ومع ذلك، فإن التركيز على كفاءة المورد وتقليص 
البصمة المائية لإلمارات، سوف يساعد على حفظ 

المتبقي من هذا المورد. 

تشكل مياه الصرف الصحي المعالجة )TSE( المصدر 
الثالث للمياه )5.12 %( في إمارة أبوظبي، وهي عادة 

ما تستخدم في الزراعة وري الحدائق والمتنزهات. 

العوامل المحركة والضغوط
إن العوامل المحركة الرئيسة التي تلعب 

دورًا في زيادة استهالك المياه في إمارة أبوظبي هي 
النمو السكاني، والتطور االقتصادي، والتغييرات في 

أنماط الحياة. هذه العوامل تزيد الطلب على المياه للري، 
واالستهالك المنزلي، والعمليات الصناعية. 

القطاع الزراعي وحده مسؤول عن أكثر من نصف 
االستهالك اإلجمالي للمياه في إمارة أبوظبي. 

 
أما الضغوط التي تؤثر في المياه، فيمكن أن تعود إلى 

الطلب على المياه العذبة، الذي زاد بمعدل نمو ثابت في 
استهالك المياه المحالة بين عامي 2014 - 2015، وقد 

نتج عن هذا بعض الضغوط المتعلقة بسياسات التخضير 
العامة في اإلمارة وسلوك االستهالك المجتمعي. 

ويحتمل أيضًا، أن يكون السبب وراء تزايد الضغوط 
هو الطلب المتنامي والتوسع في قطاع الزراعة، 

الصورة 4 مصادر المياه في أبوظبي - 2015

 الكمية اإلجمالية
3,338 مليون متر مكعب

المصدر: بيانات المياه الجوفية للعام 2015 باالستناد إلى توقعات هيئة البيئة -أبوظبي؛ 
بيانات الملوحة ومياه الصرف الصحي المعالجة للعام 2015 من مركز إحصاء أبوظبي 

المياه الجوفية

% 60.31
 المياه المحالة

% 34.57
مياه الصرف المعالجة

% 5.12
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العوامل المحركة

النمو السكاني  •
الطلب المتزايد على الموارد   •
)السيما مياه الري - الجوفية 

والمحالة(
التنمية االقتصادية السريعة  •

الحوافز االقتصادية مثل اإلعانات   •
الزراعية

الضغوط
ري المزارع والغابات  •
االستهالك المحلي  •

النشاط الصناعي  •
البنية التحتية غير المالئمة  •

تغير المناخ  •

الحالة
التدهور الكمي   •

والنوعي في مخزون 
المياه الجوفية

خسارة الغطاء النباتي   •
الطبيعي/ النظم البيئية

التأثيرات
اعتماد كبير على   •

مخزون المياه الجوفية 
المتناقص

تأثيرات محتملة على صحة   •
اإلنسان والبيئة البحرية 

نتيجة االنبعاثات/ التصريف 
المتزايد

أثر اقتصادي ناتج من   •
االستخدام الخاطئ 

للمياه
االستجابة

• االستثمار في التكنولوجيا المتجددة 
المبتكرة القائمة على الطاقة الستخدام 

الماء وإنتاجه

• وضع أنظمة أفضل وتعزيز تنفيذها
• إدارة متكاملة أفضل للمياه 

• توعية المستهلك بشكل أفضل
• نظام أفضل إلدارة الطلب على المياه
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المؤشرات األساسية 
تم استخراج 2013 مليون متر مكعب من المياه الجوفية في عام 2015 )قيمة تقديرية( للوضع الراهن
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االستجابة
تسعى حكومة 

أبوظبي إلى تنفيذ برنامج 
فعال لتعزيز جودة المياه 

البحرية وحماية صحة 
اإلنسان والبيئة من 

خالل وضع السياسات 
والتشريعات وتنفيذها. 

وذلك بإشراف اللجنة 
العليا لتحسين جودة المياه 

البحرية بإمارة أبوظبي 
لضمان الوقف الكامل 
لتصريف مياه الصرف 

الصحي في مياه البحر. 
وتتوفر خطط االستجابة 
وحلول التأهب لحاالت 
الطوارئ، ومشروعات 

البنية التحتية مثل )برنامج 
تطوير النفق االستراتيجي 

STEP( التي سوف تساعد على تقليص حاالت الطوارئ 
إلى الحد األدنى. وختامًا، إحدى االستجابات الحاسمة 

هي زيادة وعي الجهات المعنية والمجتمع بالتهديدات 
المحتملة والحلول المطروحة لها.

تشمل االستجابات القائمة إطالق برنامج مراقبة جودة 
م لتوفير  المياه البحرية في عام 2006، الذي ُصمِّ

توقعات اإلنذار المبكر لتشكل الطحالب الضارة. يستند 
البرنامج إلى دراسة، تجري كل خمس سنوات، تستهدف 

التحقيق في جودة المياه البحرية والرواسب عبر المياه 
اإلقليمية إلمارة أبوظبي، وحدود الجودة المحيطة للمياه 

محطات الرصد تقوم بفحص جودة 
المياه البحرية في إمارة أبوظبي

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي 

الصورة 3 مواقع محطات برنامج مراقبة جودة المياه البحرية

جودة المياه البحرية

حالة جودة المياه البحرية
تشير العينات التي تم جمعها من خالل شبكة 

محطات مراقبة جودة المياه البحرية الممتدة في مياه 
أبوظبي، والتي يتم تحليلها وفق 39 مؤشرًا، أن حالة 
المياه البحرية في إمارة أبوظبي تعتبر ضمن الحدود 

المطلوبة بشكل عام. إال أن زيادة تركيز المغذيات )بما 
فيها النترات والفوسفات والكلوروفيل - أ( تعتبر من 

التحديات الرئيسة خاصة في المناطق شبه المغلقة مثل 
القنوات والمراسي.

العوامل المحركة والضغوط
يعتبر النمو السكاني والتطور االقتصادي 
من أهم الدوافع الرئيسية التي تؤثر على جودة المياه 
البحرية، ويصاحبهما بنية تحتية غير كافية لمعالجة مياه 

الصرف. كما تتأثر المياه البحرية بشكل كبير بتصريف 
مياه الصرف الصحي، والتنمية الساحلية، والنفايات 

الصناعية، ونمو حركة الشحن التجاري.  

وتشمل العوامل األخرى التصريف الناجم عن عمليات 
تحلية المياه ونفايات المنشآت الصناعية والحفر، 

البحرية والرواسب، استنادًا إلى المعايير الدولية، وبحث 
برنامج مراقبة جودة المياه البحرية؛ والقواعد التنظيمية 

للمنشآت الصناعية.  

التطلعات المستقبلية
يستمر ارتفاع الضغوط على البيئة البحرية في 

إمارة أبوظبي. لذلك من المهم حفظ وتعزيز برامج 
المراقبة والتأهب لمعالجة أي طارئ. كما أنه من المتوقع 
أن يؤثر تغير المناخ على جودة المياه البحرية بزيادة درجة 

الحرارة والملوحة والحموضة، وما ينطوي عليه ذلك 
بالنسبة للحياة البحرية هو اآلن قيد البحث والتحقيق. 

وتصريف الصابورة )مياه التوازن( من السفن واإلطالق 
العفوي ألنواع دخيلة في البيئة البحرية. 

التأثيرات
تشمل اآلثار الناتجة من التغييرات في جودة المياه 

البحرية في إمارة أبوظبي زيادة نسبة المغذيات، مما 
يؤدي إلى ازدهار الطحالب الضارة التي تطلق بدورها 

سمومًا تؤذي الكائنات الحية بما فيها اإلنسان. ويمكن 
أن تؤثر التغييرات في نسبة الحموضة ودرجات الحرارة 

والنقاء والملوحة على الشعاب المرجانية، التي إذا 
تدمرت يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة على الحياة 

البحرية. 

ويمكن أن يشكل التلوث الميكروبي واستنزاف 
األكسجين في موقع معين في مناطق محصورة مثل 

القنوات والمراسي أو حتى بعض المنتجعات على 
الشواطئ خطرًا على صحة اإلنسان، ويمكن أن يتسبب 

في إغالق الشواطئ. كما يمكن أن يتسبب هذا بتأثيرات 
اجتماعية واقتصادية في مجال االستجمام والسياحة. 

العوامل المحركة
النمو السكاني  •

الطلب على الموارد   •
التنمية الساحلية  •

الحاجة لتعزيز البنية التحتية  •

الضغوط
التصريف في مياه البحر  •

الترسبات الجوية   •
التجريف والردم  •

الحالة
جيدة بشكل عام   •

باستثناء بعض المناطق 
المحدودة

زيادة نسبة المغذيات   •
بسبب فضالت مياه الصرف 

الصناعية والمعالجة

التأثيرات
نفوق األسماك وإغالق   •

الشواطئ
ازدياد حاالت ازدهار   •

الطالحب الضارة

االستجابة
• تعزيز فعالية اإلطار التنظيمي • مراقبة جودة المياه   • معايير المياه المحيطة والرواسب  

• الحاجة إلى تنظيم أفضل لإلثراء الغذائي  • لجنة عليا لتعزيز جودة المياه البحرية  • خطط التأهب للحاالت الطارئة 
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المؤشرات األساسية 
في العام 2015، حققت 94 % من المواقع التي تتم مراقبتها المعايير الميكروبية لجودة المياه البحريةللوضع الراهن



تم الحفاظ على 80 % من المساحة األساسية للموائل البرية والبحرية في إمارة أبوظبي في عام 2015

يؤثر على باقي السلسلة الغذائية. ومن الممكن أيضًا أن 
تهاجر ناقالت األمراض وأنواع اآلفات إلى إمارة أبوظبي 

نتيجة لتغير المناخ. 

االستجابة
يوجد في إمارة أبوظبي 19 منطقة محمية )13 
برية، و6 بحرية(، تغطي نحو 29 % من الموائل البرية 

والبحرية. تعتبر بعض المواقع ذات أهمية دولية، بما فيها 
محمية مروح للمحيط الحيوي ومحمية الوثبة لألراضي 

الرطبة، وهي أول محمية في أبوظبي ُتعَلن ضمن 
قائمة رامسار لألراضي الرطبة. تحقق إمارة أبوظبي 

تقدمًا متميزًا في مساعدة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لتحقيق أهداف إتشي 2020، الخاصة بالمناطق المحمية، 
بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي التي وقعت عليها دولة 

اإلمارات. كما أن هناك مجموعة من البرامج للمحافظة 
على األنواع خارج الموائل، هدفها الوحيد هو الحفاظ على 

األنواع المهددة، مثل برامج إكثار وإطالق الحبارى والمها 
العربي، والمها اإلفريقي )أبو حراب(. 

تشمل االستجابات األخرى وضع برامج للحفاظ على 
األنواع المهمة والمهددة، مثل برنامج بحث ومراقبة 

طويل المدى باإلضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة، 

حالة التنوع البيولوجي
تحتضن إمارة أبوظبي 3,787 نوعًا من الكائنات 

البرية والبحرية. وفي حين أن الكثير من هذه األنواع يواجه 
التهديد، فإن أقل من 2 % تم تصنيفها كأنواع “مهددة” 

في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة 
)IUCN(. وتعتبر معظم األنواع في إمارة أبوظبي بحالة 
مستقرة، إال أن القليل منها تأثر بنطاق التوزيع والعدد. 

يوجد حاليًا 147 نوعًا دخياًل بريًا وبحريًا في إمارة أبوظبي. 
لدى األنواع الدخيلة قدرة عالية وسريعة على االستيطان، 

وتتنافس مع األنواع المحلية على الموارد، األمر الذي 
يتسبب بالضغًط على األنواع المحلية. 

 
العوامل المحركة والضغوط

يتسبب النمو السكاني وزيادة األنشطة 
العمرانية والصناعية في فقدان الموائل الطبيعية 
وتجزئتها. أما العوامل اإلضافية التي تضغط على 

التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي فتشمل الملوثات، 
واستغالل الموارد الطبيعية )مثل الصيد البحري(، والتجارة 

غير القانونية بالحيوانات، ودخول األنواع الدخيلة، ونمو 
النشاط العمراني واآلثار المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ. 

ويمكن للضغط الذي يسببه التغير المناخي، على 

مثل التتبع بواسطة األقمار الصناعية، والموقع 
الجغرافي، والبيانات المتنقلة، والطائرات من دون طيار.

أما في ما يتعلق باستجابات المستقبل، فإن أطر 
واستراتيجيات تحسين حالة التنوع البيولوجي سوف 

تتوافق مع البرامج التي سبقتها. حيث إنه من الضروري 
التعاون مع الجهات المعنية والشركاء المحليين لتطبيق 

القوانين والقواعد التي تساهم في حماية التنوع 
البيولوجي والمحافظة عليه في إمارة أبوظبي. 

 
التطلعات المستقبلية

أصبح التنوع البيولوجي إلمارة أبوظبي خالل 
السنوات القليلة الماضية أكثر عرضة للتهديد من أي 
وقت مضى. ففي ما يتعلق بحلول المستقبل، حان 

الوقت لدمج البحوث وتحويلها إلى جهود محافظة 
ملموسة، تعالج بفعالية التحديات بما فيها التأثير 

البشري؛ وتغير المناخ؛ وتأثير األنواع الدخيلة؛ وإدارة 
موارد المناطق المحمية على نحو مالئم. ستركز 

االستجابات المستمرة على التنمية المستدامة وتحسين 
السياسات واألطر التنظيمية، باإلضافة إلى تحسين حالة 

حفظ األنواع المهددة. 

وجه الخصوص، أن يكون حادًا حيث إن أي ارتفاع في 
مستويات البحر يمكن أن يدمر الموائل الساحلية الهامة 

لتعشيش الطيور والسالحف. بينما يمكن للزيادة في 
درجة حرارة البحر أن تؤدي إلى ابيضاض المرجان، األمر 

الذي يترك تداعيات على الكائنات الحية األخرى. كما 
يمارس التشجير ضغطًا على التنوع البيولوجي، باالعتماد 

على موارد المياه الجوفية التي لم تعد متوفرة للحياة 
الحيوانية والنباتية.  

التأثيرات
يمكن لفقدان التنوع البيولوجي التأثير على 

الموروث والتقاليد والقيم في إمارة أبوظبي. وهذا 
يشمل تأثر األنشطة التراثية مثل الصيد التقليدي 

كالصقارة )الصيد بالصقور(، أو تدهور الموائل الحرجة 
التي تؤثر على أنواع معينة مثل السالحف وأبقار البحر 

والمخزون السمكي. كما يمكن أيضًا أن تتأثر خدمات 
النظم البيئية، مثل التلقيح بواسطة الحشرات، في حال 

اختفاء أنواع رئيسة.

كما أن فقدان الحيوانات المفترسة من النظم اإليكولوجية 
له آثار هامة على بقية النظام. فعلى سبيل المثال، من 

المعروف أن الصيد المفرط ألسماك القرش يمكن أن 

التنوع البيولوجي
العوامل المحركة

النمو السكاني  •
الطلب على الموارد   •

التنمية االقتصادية السريعة  •

الضغوط
خسارة الموائل أو البيئات   •

الطبيعية أو تبديل طبيعتها 
أو تجزئتها )على السواحل 

تحديدًا(
أنشطة البناء  •

النشاط السياحي  •
التلوث  •

تغير المناخ  •
النفايات  •

الحالة
أكثر من 3700 نوع   •

معروف
أقل من 2 % من األنواع   •

مهدد )باستثناء الالفقاريات(
147 نوعًا دخياًل وعدوانيًا  •

التأثيرات
نزوح األنواع المحلية   •

بسبب األنواع الدخيلة 
العدوانية

خسارة محتملة للخدمات   •
البيئية بسبب تراجع األنواع 

الرئيسة
تأثر التقاليد الثقافية/   •

القيم الجوهرية

االستجابة
• برامج تعريفية    • برامج المحافظة على األنواع خارج موائلها  • شبكة المحميات الطبيعية  

120 90 30 15 0

متر كيلو

  يو الدبسا 

  برقا الصقور 

  بدع هزاع 

محمية 
  الياسات البحرية

 محمية مروح البحرية 
  للمحيط الحيوى

 متنزه السعديات
البحري الوطني

  محمية المها العربي 

  محمية الحبارى

الطوي

  محمية السراب 

  الدلفاوية 

  الرملة 

  المرزوم 

  محمية بو السياييف البحرية 

  متنزه القرم الوطني 

  راس غناضة 

 البدعة

 متنزه جبل 
  حفيت الوطني

محمية 
  الوثبة 

الصورة: ISTOKالمصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

الصورة 5 شبكة المناطق المحمية

يؤثر فقدان الموائل الساحلية 
وتراجعها على األنواع المحلية 

كالسالحف

الجزء 1 ـ مواضيع بيئية
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طنًا من ثاني أكسيد الكربون لكل فرد )بناًء على تقديرات التعداد السكاني المعدلة في  منتصف عام 2012 والمقدمة من مركز اإلحصاء - أبوظبي( 40.55     
األلواح الشمسية في مصدر 

محطة طاقة 10 ميجا وات

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

الصورة 7 مصادر انبعاثات غازات الدفيئة، 2012

  زراعة

% 1.7 

إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة 

115 مليون
طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون

  نفايات

 % 7.3 
عمليات صناعية

% 16.9 
 طاقة

% 74.1 
 كهرباء وماء
% 27 

  نفط وغاز

% 21.8 

تصنيع
% 8.1 

أنواع أخرى من الطاقة
% 0.4 

مواصالت
% 16.8 

من الحيوانات البرية. كما يمكن أن يكون للتغير المناخي 
تأثيرات كبيرة على الصحة العامة، وعلى بعض القضايا 

المحددة التي يتم إجراء البحوث بشأنها حاليًا.

االستجابة
إن حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ملتزمة 
بشكل كامل بعملية التفاوض في إطار اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي. وقد وضعت 
األجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة هدفًا 

يتمثل في استخدام الطاقة النظيفة بنسبة 27 % من 
إجمالي الطاقة المستخدمة في البالد بحلول عام 2021. 

وتهدف استراتيجية اإلمارات للطاقة 2050 إلى رفع 
مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50 % بحلول 2050.

في السنوات األخيرة، تم وضع سياسات جديدة لقطاع 
الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي، هدفها الحد من 

االستهالك من خالل خفض الدعم واستحداث الحوافز 
لزيادة الكفاءة لدى المستخدمين. كما تم إدخال سياسات 

جديدة على قطاع النقل لخفض االنبعاثات، من خالل 
خطة شاملة للنقل البري، وتوفير مناطق منخفضة 

االنبعاثات ووضع معايير لكفاءة المركبات.

ر المناخي التغيُّ
بدأت آثار التغير المناخي بالظهور على الصعيد 
العالمي. وتتضمن التأثيرات: ارتفاع درجة الحرارة في 

الجو والبحار، ومستويات أقل لهطول األمطار، وارتفاع 
في مستوى سطح البحر، وارتفاع درجة حموضة مياه 

البحر وملوحتها والزيادة في عدد األعاصير وشدتها.

تزداد مستويات الحموضة في الخليج العربي بمعدل 
أسرع من معظم مياه المحيطات األخرى حول العالم. 

ويتأثر التنوع البيولوجي البحري إلمارة أبوظبي بمجموعة 
متنوعة من الضغوط، التي تتضمن التنمية الساحلية، 

واالستغالل المفرط، وتجزئة الموائل والتلوث.

العوامل المحركة والضغوط
العوامل الرئيسة للضغط المتزايد الناتج 

من انبعاثات غازات الدفيئة في إمارة أبوظبي ترجع إلى 
النمو السريع في عدد السكان والتنمية االقتصادية، 

المقترن مع الطلب المتزايد باستمرار على المياه 
والطاقة. ويعتبر المصدر الرئيس النبعاثات غازات الدفيئة 

التطلعات المستقبلية
تضمن الخطط واالستراتيجيات المقترحة والقائمة 
للتنمية المستدامة تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بشكل 

ملحوظ في إمارة أبوظبي بحلول منتصف المدة المقررة 
لذلك. فقد اتخذت إمارة أبوظبي عددًا من اإلجراءات 
لمعالجة هذه المسألة منها: إصالحات في التعرفة 

الجمركية، ووضع أنظمة ومعايير كفاءة للبناء المستدام 
)األخضر(، والتكييف والتبريد، ونظام اقتصادي جديد 

لتسعير الوقود، وشبكة شحن اتحادية.

بحلول عام 2030، ستكون أكبر إمكانية لخفض االنبعاثات 
من خالل اإلنتاج المشترك للكهرباء والمياه. وبحلول 

عام 2020، ستغطي الطاقة النووية ومصادر الطاقة 
المتجددة حوالى 30 % من حاجة اإلمارة للطاقة، متجنبة 

22 مليون طّن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.

من الممكن أن تؤدي كل هذه العوامل بشكل أو بآخر إلى 
التخفيف من آثار تغير المناخ. ومع ذلك، ال ينبغي أن 

يستهان بإمكانية حدوث التغير المناخي لذلك، البد من 
خطط للتكيف مع تداعيات التغير المناخي تشمل تحسين 

قدرة النظم االيكولوجية والمناطق السكنية وتعزيز 
مرونتها.

هو استخدام الوقود األحفوري لتأمين الطاقة لإلمارة من 
ماء وكهرباء ونقل.

التأثيرات 
تتعرض إمارة أبوظبي بشكل خاص لتأثيرات تغير 

المناخ بسبب مناخها شديد الجفاف ومناطقها الساحلية 
المنخفضة. وتتعرض اإلمارة لعوامل التعرية التي 

تسببها العواصف والفيضانات، األمر الذي ينعكس على 
البنية التحتية الساحلية والموائل أو البيئات الطبيعية.

يعتبر الخليج العربي واحدًا من أكثر البيئات البحرية استنزافًا 
من الناحية البيئية. كما يمكن للتغيرات في جودة الموائل 

واإلنتاج األولي أن تؤثر على إنتاجية مصائد األسماك. 
ومن المتوقع أن تؤثر المستويات المتزايدة من الملوحة 

والحرارة سلبًا على البيئة البحرية نتيجة لتغير المناخ.

ومن المرجح أيضًا أن يؤثر الجفاف المتزايد والتغيرات 
المستجدة في الغطاء النباتي الناتجة من المناخ على 

الزراعة المحلية، وأنواع الطيور وعلى شريحة واسعة 

الجزء 2 ـ قضايا ذات أولوية
ر المناخي التغيُّ

العوامل المحركة
النمو السكاني  •

الطلب على الخدمات  •
التنمية االقتصادية السريعة  •

الضغوط
انبعاثات غازات الدفيئة   •

الناتجة عن األنشطة 
البشرية )محطات توليد 

الطاقة ومرافق تحلية المياه 
وآليات النقل والصناعة(

مزيد من الضغوط بسبب   •
الزراعة والنفايات

الحالة
زيادة بمقدار 16.3 %  • 
في انبعاثات غازات 

الدفيئة على مدى سنتين 
)بين 2010 و2012( 

المجموع الكلي من غاز ثاني   •
أكسيد الكربون للناتج المحلي 
عام 2012 هو 0,19 كجم من 

ثاني أكسيد الكربون/ للناتج 
المحلي، بسعر الدرهم عام 

2005

التأثيرات 
يؤدي ارتفاع درجة  • 

حرارة الهواء والبحر 
إلى تراجع النظم البيئية 

الطبيعية
يؤدي ارتفاع مستوى   •

البحر إلى إغراق الموائل 
السياحية والبنية التحتية
تؤدي زيادة ملوحة البحر   •
إلى ابيضاض المرجان 
وزوال لونه، كما تؤثر 

على بعض األنواع 
األخرى.

االستجابة
• تعزيز المعرفة والتوعية العامة  • تستهدف الوصول إلى 27 % من الطاقة النظيفة بحلول عام 2021 

• أنظمة األبنية الخضراء ومعايير الكفاءة • البنية التحتية الخاصة بوسائل النقل الجماعي   
• تدابير للتكيف مثل زراعة أشجار القرم لحماية السواحل  • إصالحات في نظام التعرفة   

1819

الجزء 2 ـ قضايا ذات أولوية

المؤشرات األساسية 
للوضع الراهن



اصطياد 7.6 % من األسماك بصورة مستدامة في 2015

لقد تم فرض تطبيق األنظمة الحالية من خالل التقنيات 
الحديثة ودعم الشركاء مثل جهاز حماية المنشآت الحيوية 
والسواحل. وعلى الرغم من هذه الجهود، تستمر الثروة 

السمكية في إمارة أبوظبي بالتراجع. وقد تم تقديم 
توصيات لمتابعة إدارتها على المستويين االتحادي 

واإلقليمي.

َوَضَع برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة )2015( خطة شاملة مدتها أربع سنوات 
ُأدرجت فيها أهداف دولية ووطنية، تسعى من خاللها 

أن تصل نسبة الصيد المستدام إلى 70 % من الموارد 
السمكية بحلول عام 2021.إلى جانب ذلك هناك توجهات 

لتشجيع تربية األحياء المائية على سبيل التنويع االقتصادي، 
ولتخفيف الضغط على مخزون األسماك الطبيعية.

التطلعات المستقبلية
أصبحت الثروة السمكية في إمارة أبوظبي في 

وضع حرج. ال يمكن للنظام البيئي تحّمل المستويات الحالية 
من ضغط الصيد، التي تبلغ خمسة أضعاف مستوى 

االستدامة. وإذا بقيت مستويات االستغالل على حالها، 
فإن النتائج المحتملة تشير إلى المزيد من التدهور في 

حالة مصائد األسماك خالل السنوات الخمس التالية، ومن 
المحتمل حدوث انهيار في هذا القطاع، وسيترتب عليه 

عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة. وحتى إذا ما تم تنفيذ 
بعض التدابير، فإن االنهيار سوف يحدث خالل 10 سنوات.

ومع ذلك، من المرجح أن ينتج عن تنفيذ خطة إدارة 
متضمنة أهداف تخفيض واضحة )رامية إلى تقليل 

عمليات صيد األسماك بشكل يتناسب مع حجم اإلفراط 
الحالي في الصيد على األقل(، استعادة الثروة السمكية 

عافيتها واستدامتها بحلول العام 2030.

يتم وضع األنظمة لمعالجة مستويات االستغالل 
الحالية، بما في ذلك وضع حد الستخدام القراقير 

بمعدل 125 قرقور/ للنش الواحد

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

الصورة 6 االحصائية الرسمية لقوارب الصيد المرخصة

المجموع الكلي  468

طـــــــــــراد

321

لنــــش

147

مصائد األسماك

حالة مصائد األسماك
تعتبر مصائد األسماك جزءًا ال يتجزأ من إرث إمارة 
أبوظبي، وال تزال بعض طرق الصيد التقليدي ُتستخَدم 
 حتى اليوم. يوجد حاليًا 147 لنشًا مرخصًا ونشطًا )31 %

من حجم أسطول الصيد في أبوظبي( و321 طرادًا 
مرخصًا ونشطًا )69 %(، باإلضافة إلى الصيد الترفيهي 

الذي يشكل أقل من ثلث المحصول التجاري. ال يعتبر 
الصيد مساهمًا رئيسًا في الناتج المحلي اإلجمالي 
للبالد، حيث يتم استيراد أكثر من نصف المأكوالت 

البحرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولكنه يحظى 
بأهمية تراثية لدى المواطنين والمقيمين.

يمكن تقييم حالة مصائد األسماك من خالل مؤشرين: 
مؤشر الكتلة الحيوية لوضع البيض )SBR( ومؤشر الصيد 
المستدام )SC(. ويشير كالهما إلى وجود انخفاض كبير 

في حالة المخزون السمكي لإلمارة. يدل مؤشر الكتلة 
الحيوية لوضع البيض على أن مستوى مخزون الهامور كان 

األدنى، وهو أحد األنواع الرئيسة، مسجاًل حوالى 4 % 
من متوسط حجم المخزون الخاص باألسماك البالغة غير 

المستغلة.

في عام 2015 دل مؤشر الصيد المستدام على أن 

أكثر من 94 % من األسماك قد تم صيدها بشكل غير 
مستدام في إمارة أبوظبي، مسجاًل تعّرض 14 نوعًا 

لالستغالل المفرط على مدى 30 عامًا.

العوامل المحركة والضغوط
تضاعف تعداد السكان في إمارة أبوظبي 

خالل السنوات العشر األخيرة، مما زاد الطلب على 
األسماك. كما أدت التنمية الساحلية إلى خسارة الموائل 

الحيوية، كالقرم واألعشاب البحرية التي هي بمثابة 
أماكن حضانة للعديد من أنواع األسماك. تؤثر كل من 

درجة الملوحة، والحموضة وتغير المناخ على ‘تكاثر 
وبقاء األسماك الصغيرة’، إضافة إلى تأثيرها على 

الشعاب المرجانية، وهو موئل حيوي آخر. كما يساهم 
الصيد غير القانوني لألنواع المحظورة، وانتهاك حدود 
األطوال المسموح صيدها أو القيود المفروضة على 

معدات الصيد، عالوة على االستغالل الذي يتجاوز حدود 
االستدامة، في تناقص مخزون األسماك.

التأثيرات
هنالك تأثيرات عديدة ناتجة من الحالة الحالية 

لالستغالل المفرط لمصائد األسماك في إمارة أبوظبي. 
وتتضمن هذه اآلثار: تهديد هذا اإلرث التراثي وتعرضه 

العوامل المحركة
النمو السكاني  •

الطلب المتزايد على الموارد   •
التنمية االقتصادية السريعة  •

السياحة  •
تكنولوجيا أكثر كفاءة في صيد   •

األسماك

الضغوط
زيادة قوارب الصيد  •

التنمية الساحلية  •
النشاط الصناعي  •
النشاط السياحي  •

تغير المناخ  •

الحالة
بلغت نسبة التراجع   •

بموارد مصائد األسماك 
حوالى 90 %

يتم صيد 14 نوعًا من   •
األسماك )تشكل 93 %( 

بطريقة غير مستدامة

التأثيرات
تأثيرات اجتماعية )تعرض   •
األمن الغذائي وفرص 

العمل والقيم الترفيهية 
والفرص السياحية للخطر(

تأثيرات بيئية )تراجع محتمل   •
في الوظائف البيئية، 

وتأثيرات محتملة بعيدة 
المدى على القطاع 

البحري(

االستجابة
• مسح تقييم الموارد السمكية في 

الخليج العربي
• استزراع األحياء المائية

• حظر موسمي لصيد األسماك 
• وضع قوانين لمراقبة أدوات الصيد

• نظام الترخيص

• قيادة برنامج المصايد السمكية 
المستدامة لدولة اإلمارات

للخطر خاصة ألجيال المستقبل؛ ومستقبل األمن 
الغذائي؛ ومهنة الصيد؛ والقيمة الترفيهية والسياحة. كما 

أن لنضوب مصائد األسماك في اإلمارة أيضًا أثرًا حتميًا 
على وظائف النظام البيئي.

 االستجابة
لقد اتخذت هيئة البيئة – أبوظبي، وبشكل مسبق، 

إجراءات من خالل  القيام بمسح لتقييم حالة المخزون 
السمكي في دولة اإلمارات العربية المتحدة في مياه 

الخليج العربي. يهدف هذا اإلجراء إلى تعزيز المعرفة بحالة 
مصائد األسماك في مياه إمارة أبوظبي.

ومن االستجابات ذات األهمية تطبيق أفضل الممارسات 
الدولية من خالل إدخال نظام التراخيص، باإلضافة إلى 

وضع قوانين لحماية الصيد التجاري. كما حظرت هيئة البيئة 
– أبوظبي الصيد بشكل كامل في بعض المناطق المحمية.

تم تفعيل األنظمة التي تقضي باستخدام معدات صيد 
معينة، بما في ذلك: الحد من استخدام القراقير وحصره 
بـ 125 قرقورًا لكل قارب؛ وأبواب )فتحات( هروب إلزامية 

بالقراقير؛ وحظر التقنيات غير المستدامة المتضمنة الصيد 
باستخدام شباك الجرف القاعي؛ وحظر صيد األسماك 

بشكل موسمي.
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انخفاض بنسبة 12.6 % في جميع استخدامات المياه في الغابات خالل العام 2016

أكثر من 20 مليون شجرة 
تغطي 3.5 % من مساحة 

إمارة أبوظبي

يحتاج الحفاظ على صحة غابات اإلمارة إلى فرق صيانة 
وتشغيل اآلليات المختلفة التي ينتج عنها انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون التي تؤثر على البيئة. وتحتاج الغابات 
أيضًا إلى 214 مليون مترًا مكعبًا من المياه في السنة، 

ُيستخَرج قسم كبير منها من موارد المياه الجوفية. 
وهذا المستوى في استخراج المياه يمكن أن يؤدي إلى 

استنزاف موارد المياه الجوفية خالل العقود القليلة 
المقبلة.

االستجابة
لقد سبق لحكومة أبوظبي أن استجابت إلى 

الصعوبات التي تواجهها غابات اإلمارة بتنفيذ استراتيجية 
مستدامة طويلة األمد، فأنشأت هيئة البيئة - أبوظبي 

قاعدة بيانات جغرافية مهمة تسهل إعطاء األولوية 
للنشاطات الخاصة بإدارة الغابات. كما عملت على التحول 
من  استخدام الوقود األحفوري إلى المعدات الكهربائية 

أو الطاقة الشمسية، حيثما أمكن ذلك.

ولتقليل الضغط على المياه الجوفية، جرى ربط 56 غابة 
ببدائل مثل مياه الصرف الصحي المعالجة. وقد نتج عن 

هذه االستجابة تحسن حالة الغطاء النباتي، ألن المياه 
المعالجة يمكنها أن تزيد مخزون الكربون في التربة. 

حالة الغابات
“تخضير الصحراء” كان جزءًا من رؤية )المغفور له 

بإذن الله( الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومن هنا 
ُزِرَعت الغابات لتغطي أجزاء عديدة من الصحراء، ولحماية 

الطرق والمناطق الحضرية من حركة الرمال، ولتعمل 
كمالذ للحياة الفطرية. 

تمتلك إمارة أبوظبي أكثر من 540 غابة، موزعة عبر مناطق 
وموائل مختلفة، وتحتوي على نحو 20 مليون شجرة، 

وتغطي 3.5 % من مساحة اإلمارة. تعتبر الغابات هي 
ثاني أكبر مستهلك للمياه الجوفية في اإلمارات العربية 
المتحدة بعد قطاع الزراعة. تتأثر حالة الغابات إلى حد كبير 

بمستويات ملوحة المياه الجوفية، وخصائص التربة التي 
تنمو فيها األشجار وطرق إدارتها، إال أن 79 % تقريبًا من 

الغابات في إمارة أبوظبي في حالة جيدة.

كما تعتبر غابات إمارة أبوظبي مالذًا لما يقارب 55,000 
حيوان )من 12 نوعًا مختلفًا من الظباء وذوات الحوافر( 

التي تستفيد من هذه الغابات، ولديها القدرة على تحمل 
الظروف المناخية القاسية.  

وهناك أيضًا محاوالت رائدة إلدارة حجم أعداد الحيوانات 
البرية في غابات اإلمارة. 

كما أن هناك خطط مستقبلية لتعزيز الحلول التي ٌيعمل 
بها حاليًا. ومن القضايا الهامة ذات الصلة، الحاجة إلى 

التحول إلى الطاقة النظيفة، والحد من استخدام المياه، 
والحد من األشجار غير المحلية. ولتعزيز االستدامة 

المالية للغابات في أبوظبي، ستشجع الحكومة 
اعتماد استراتيجيات إدارية أفضل باإلضافة إلى تطوير 

النشاطات الزراعية ومشاريع السياحة البيئية.  

التطلعات المستقبلية
بالرغم من أهمية الغابات للحفاظ على البنية 

التحتية وإرث تخضير الصحراء وقيمتها الجمالية 
والمعنوية، إال أن الحفاظ عليها سيكون في مقابل 

مة التي تحتاج إليها. سيكون الحد من  الموارد المائية القيِّ
الطلب على الماء ممكنًا باعتماد تقنيات محسنة ومصادر 

مياه بديلة مثل مياه الصرف الصحي المعاَلجة. وقد 
يكون من الممكن تقليل الطلب على المياه التي قد ال 

تكون متوفرة في المستقبل.

العوامل المحركة والضغوط
تمثل الغابات مالذًا للعديد من الحيوانات 

البرية المتكاثرة في األسر، حيث تشكل هذه الزيادة 
ضغطًا إضافيا، وتعرض القطعان لمخاطر تفشي 

األمراض وتدهور التنوع البيولوجي الوراثي بها.

تواجه إمارة أبوظبي حاليًا زيادة في تطوير البنية التحتية 
باإلضافة إلى االنتشار العمراني الذي يؤثر كثيرًا على 

استدامة الغابات. يشكل استنزاف المياه الجوفية ضغطًا 
كبيرًا على الغابات نتيجة لبطء استعادة كميات المياه 

الجوفية المستخدمة. باإلضافة إلى ذلك، ترتفع ملوحة 
المياه الجوفية إلى مستويات تغدو فيها غير صالحة 

للري.  

التأثيرات 
نظرًا ألن الغابات في إمارة أبوظبي مزروعة، فإن 

الحفاظ عليها بشكل مستدام يعتمد على التدخل البشري 
ما يتطلب موارد مالية كبيرة باإلضافة إلى الطاقة 

والمياه. 

الغابات
العوامل المحركة

الطلب على الخدمات )مثل   •
حماية البنية التحتية وتثبيت 

التربة(
إرث ‘تخضير الصحراء’  •

التغير في استخدام األراضي   •
بسبب التنمية السريعة )السّيما 

في منطقة الظفرة(

ضغوط
نضوب المياه الجوفية  •

ملوحة التربة والمياه الجوفية  •
إدارة الغابات المستدامة   •

المعتمدة على التدخل البشري
الموارد المالية  •

مناطق اإلكثار باألسر للمحافظة   •
على الحياة البرية 

الحالة
تغطي الغابات 3.5 %   •

من مساحة اإلمارة
تم زراعة 20 مليون شجرة  •

أكثر من 55,000 حيوان من   •
12 نوعًا مختلفًا من الظباء 

والحيوانات ذات الحوافر
79 % من غابات اإلمارة   •
مصنفة بأنها في حالة 

‘جيدة’

التأثيرات
بصمة ثاني أكسيد   •

الكربون نتيجة استخدام 
الوقود األحفوري 

لتشغيل المضخات 
واآلالت

214 مليون مترًا مكعبًا من   •
الماء المطلوب سنويًا
توفير المأوى لألنواع   •
المحلية وغير المحلية

االستجابة
• ري 56 غابة بمياه الصرف    • استراتيجية طويلة المدى للغابات  • تثبيت التربة للحد من انتشار الغبار 

الصحي المعالجة • صيانة الغابات باستخدام الطاقة   • قاعدة بيانات مكانية لتحديد أولويات 
• السياحة البيئية  األنشطة في إدارة الغابات   الشمسية عند اإلمكان 
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بلغ معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة 1.65 كجم في عام 2015

8.48
مليون طن من النفايات الصلبة

% 99

% 28

% 6

% 64

% 2

% 1

الصورة 6 الفضالت في إمارة أبوظبي 2015

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

غير خطرة

خاضعة للتدوير

مواد مركبة

مطمر

أرسلت إلى المكبات

خطرة

معالجة النفايات غير الخطرة

الجزء 2 ـ قضايا ذات أولوية

االستثمار في البنية التحتية يشمل توسيع مرفق إدارة 
النفايات الخطيرة، BeATT، إلدارة المواد الخطرة من قطاع 

النفط والغاز وإنشاء مرافق لمعالجة المواد المشعة 
التي تنشأ بشكل طبيعي.

تماشيًا مع المعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، تضع اإلمارات العربية المتحدة أيضًا استراتيجية 

إلدارة النفايات المشعة. 

االستجابات األخرى لمشكلة إدارة النفايات تشمل 
الترخيص والتعرفة وخدمات العمالء. على سبيل المثال، 
تبنى مركز إدارة النفايات - أبوظبي )تدوير( نظام ترخيص 

ق على القطاعين التجاري والصناعي. ُيطبَّ

تعززت مشاركة الجمهور بقضايا االستدامة وإدارة 
النفايات من خالل تنفيذ األنشطة والفعاليات لزيادة 

الوعي وضمان التواصل مع المجتمع. ومن المبادرات 
األخرى: برنامج استدامة، وهي مبادرة للتنمية العمرانية 

المستدامة يشرف عليها دائرة التخطيط العمراني 
والبلديات؛ ومبادرة حفظ النعمة تهدف إلى التوعية 

بعدم التبذير واإلسراف في هدر الطعام. 

وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة وهيئة البيئة - 
أبوظبي أهدافًا لمعالجة إنتاج النفايات على نحو مستدام 

بحلول عامي 2020 و2021 على التوالي. كما سيتم 
توسيع وتنفيذ اإلطار التنظيمي الحالي. 

ويتم حاليًا استكمال العمل على خطة متكاملة للنفايات، 
لتحقيق إدارة مستدامة للنفايات وتحسين البنية التحتية. 

تم إحراز تقدم في إدارة النفايات الصلبة الحيوية من 
خالل تحديث وتحسين نظام منح التراخيص لموائمته مع 
أفضل الممارسات ووضع خطط فعالة للمراقبة وضمان 

الجودة.
   

التطلعات المستقبلية
المستقبل المتوقع للنفايات في إمارة أبوظبي 

واعد، إذا ما استمر تنفيذ االستثمارات المخطط لها في 
البنية التحتية، ومعالجة نظم إدارة النفايات بقدر أكبر من 

التنظيم والتعزيز.

حالة النفايات
النفايات هي المادة التي لم تعد صالحة 

لالستخدام في إطار اإلنتاج أو النقل أو االستهالك.

 في عام 2015، أنتج الفرد في إمارة أبوظبي 1.65 
كجم من النفايات البلدية الصلبة يوميًا، كما تم إنتاج ما 

يعادل 8,48 طن متري من النفايات الصلبة: 99 % منها 
غير خطرة، 1 % نفايات خطرة ُأعيد تدوير 28 % منها، 
وتمَّ تحويل 6 % إلى سماد، ونقل 64 % منها إلى 

المكبات وأماكن أخرى، وتم طمر 2 % منها في مطامر 
النفايات. 

هناك حاجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى توحيد
المقاييس وذلك لمعالجة الفجوات في مجال إدارة 
النفايات. وتعمل هيئة البيئة - أبوظبي على إيجاد 

الحلول لمشكلة المكبات العشوائية. مع زيادة تقريبية 
بمعدل 32 % في عام 2015، ال يزال التخلص غير 

القانوني من النفايات أحد القضايا التي نواجهها في 
إمارة أبوظبي.

هناك سعيًا حثيثًا حاليًا لمواكبة النمو المتزايد في 
عدد سكان اإلمارة، وبنيتها التحتية الحالية التي تتطلب 

تحسينات عديدة لتصبح أكثر مالئمة لحماية البيئة. 

بالرغم من زيادة عدد محطات الصرف الصحي ونقل 
مخلفات الصرف الصحي الصلبة إلى مطامر النفايات، 

ال تزال البنية التحتية لمعالجة الصرف الصحي بحاجة إلى 
تطوير. 

 
العوامل المحركة والضغوط

تزايد عدد السكان والتنمية االقتصادية هما 
السببان الرئيسان في إنتاج النفايات بإمارة أبوظبي. 

وهناك حاجة لتطوير البنية التحتية للنفايات حتى تتحقق 
إدارتها السليمة.   

التأثيرات
التخلص من النفايات يستهلك الطاقة، وينتج منه 
االنبعاثات وله تأثيرات ضارة محتملة على صحة اإلنسان. 

من المعروف في الوقت الحاضر أن التخلص من النفايات 
يؤثر على جودة الهواء وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي 

والتربة )السيما جودة التربة( والمياه الجوفية.

االستجابة
على سبيل االستجابة أصدرت هيئة البيئة - 

أبوظبي مجموعة من السياسات الخاصة بالنفايات بهدف 
تحسين ممارسات إدارة النفايات وتخفيف تأثيراتها الضارة 

على البيئة. 

العوامل المحركة
النمو السكاني  •

الطلب على الموارد   •
التنمية االقتصادية السريعة  •

ارتفاع معدل االستهالك  •

الضغوط
إنتاج النفايات  •

انعدام الحوافز المناسبة  •
بنية تحتية غير كافية أو    •

مالئمة للتعامل مع النفايات
عدم توفر المعطيات والدراسات   •

العلمية حول آثار النفايات

الحالة
عام 2015 كان هناك   •
8.4 ماليين طن من 

النفايات الصلبة
أنتج الشخص العادي في   •

إمارة أبو ظبي 1.65 كجم من 
النفايات الصلبة يوميًا في 

عام 2015

التأثيرات
استهالك الطاقة  •
إطالق االنبعاثات  •

تأثير عكسي على صحة   •
البشر

تأثير على جودة الهواء   •
وتغّير المناخ

تأثير على التنوع البيولوجي  •
تأثير على جودة التربة  •

تأثير على المياه الجوفية  •

النفايات

االستجابة
• مشروع )حفظ النعمة( • التراخيص والتعرفة   • مرفق إدارة النفايات الخطيرة 

• يوم بال ورق • مشاركة الجمهور  • بناء مقّر لمعالجة المواد 
• سياسات النفايات في أبوظبي • نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ    المشّعة 

مرفق إدارة   
النفايات

تحويل الى سماد  
محرقة  

محطة النقل   
محطة فرز   

مطمر صحي    

100 75 50 25 0

كيلومتر

إمارة أبوظبي

الخليج العربي

السلع المرفأ

مدينة زايد

الظفرة

المفرق رماح

سويحان

الهير

الختم

 الغربانالجفين الجبانة
ليوا

الرويس

الصورة 5  مرافق إدارة النفايات في أبوظبي

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي
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الخالصة

الخالصة

عوامل مع بعضها البعض، وهذا أمر يجب أن ندركه 
تمامًا. إذا زاد إنتاج المياه المحالة )البحرية( لنلبي 

االحتياجات المتنامية من السكان واالقتصاد وتعويض 
النقص في المخزون المستنزف للمياه الجوفية، عندئٍذ 

نتعرض لخطر زيادة التدهور في جودة المياه البحرية 
باإلضافة إلى غير ذلك من التأثيرات على الحياة البحرية، 

مثل الشعاب المرجانية والثروة السمكية. كما أن حرق 
الوقود األحفوري إلنتاج المياه المحالة، يساهم أيضًا 

في تغير المناخ وتأثيراته المحتملة كافًة.

أما في ما يتعلق بالثروة السمكية، لدينا مؤشر واضح 
جدًا على أن هذا المورد الطبيعي الخاص يمر بحالة حرجة 

من خالل خفض المخزون السمكي في مياه أبوظبي. 
لقد اكتمل قدر كبير من العمل لفهم أسباب هذا االنهيار، 
والعمل جار على تطوير االستجابات المناسبة. ومع ذلك، 

خذت العديد من الخطوات اإليجابية في ما يتعلق  اتُّ
بسياسات تحسين جودة البيئة في إمارة أبوظبي. كما 

تحققت إنجازات هامة في الحفاظ على التنوع 
البيولوجي في اإلمارة. ومع ذلك، ثمة ضغوط 
مستمرة ومتزايدة على البيئة الهشة في إمارة 

أبوظبي، نتيجة لتزايد عدد السكان والنمو االقتصادي 
السريع. 

ففي الوقت الذي يمكن فيه لهذا النمو أن يجلب الفوائد 
االقتصادية لإلمارة، فإن النمو غير المقيد يمكن أن يضع 

عبئًا على البيئة الهشة في أبوظبي ويتسبب بزيادة 
تدهور اإلرث الطبيعي الفريد، وقد ينعكس ذلك على 

رأس المال البشري واالقتصادي.

تشمل األمثلة على الضغوط التي مورست على البيئة 
زيادات ملحوظة في الملوثات مثل ثاني أكسيد الكبريت 
O3(. وتأتي هذه الملوثات من 

SO( واألوزون األرضي )
2
(

مصادر مثل النقل ومن إنتاج الطاقة والمياه. لذلك، 
يمكننا ويجب علينا أن نقوم بوضع الحلول المتوافقة مع 

حجم هذه الضغوط للحد من تأثيراتها، ال سيما التي 
يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على صحة اإلنسان.

ومع ذلك، ينبغي أال ننسى أن الغبار يمكن أن يتواجد 
في هواء إمارة أبوظبي بشكل طبيعي. وعندما تتأثر 
جودة الهواء بازدياد نسبة الجسيمات الدقيقة العالقة 

في الهواء )الجزء الطبيعي من فئة 10 ميكرون(، علينا 
معرفة أن هذه هي الحالة البيئية الطبيعية وعلينا تعزيز 
المعرفة بشأن كيفية التأقلم معها. وينبغي أن نسعى 

إلى أاّل تتفاقم هذه المشكلة من خالل التحكم بالضغوط 
التي تساهم في تدهور نوعية الهواء، والتركيز على 

مجاالت مثل جودة الهواء الداخلي وتأثيراته على الصحة.
 

ويتجلى أحد أشكال التدهور في حالة البيئة في وضع 
موارد المياه الجوفية في اإلمارة التي انخفضت بشدة 

كمًا ونوعًا في مناطق كثيرة. 

فالمياه الجوفية الصالحة لالستخدام محدودة. 3 % فقط 
مياه عذبة، و18 % قليلة الملوحة، أما الباقي فشديد 

الملوحة ال يكون صالحًا لالستخدام بشكل مباشر. 
وبالنظر إلى المعدل المنخفض جدًا إلعادة تغذية طبقات 

يجب علينا أن نشير إلى أنه يمكن أن يستغرق األمر 
سنوات كثيرة لرؤية أية تحسينات في حالة الثروة 

السمكية في اإلمارة، ألن هذه نظم طبيعية وتستغرق 
زمنًا طوياًل لتتعافى.

نستطيع فقط بالفهم الكامل للعوامل المحركة، 
والضغوط، والتأثيرات، أن نطور استجابات مناسبة 

لنحافظ أو نحسن حالة البيئة التي نعيش فيها. 
 

يقدم تقرير حالة البيئة إلمارة أبوظبي، الذي يعتبر هذه 
الوثيقة ملخصه التنفيذي، الكثير من المعلومات المطلوبة 

لصانعي القرار كي تساعدهم على اتخاذ الخيارات 
المستنيرة وتطوير اإلجراءات المناسبة. هناك دائمًا الكثير 

لنفهمه، ونحن نواصل مراقبة البيئة لنتمكن من إدارتها 
على النحو األفضل ألجيال الحاضر والمستقبل.

قع أنه إذا استمرت معدالت  المياه الجوفية، ُيتوَّ
االستخراج الحالية سينفد هذا المورد الهام مع الوقت. 

لذلك، ثمة حاجة ملحة لتطوير الحلول المناسبة التي تأخذ 
بالحسبان الحاجات المجتمعية باإلضافة إلى تلك المعنية 

بالبيئة. 

وجودة المياه البحرية هي مثال ساطع على ترابط عدة 

إن النمو غير المقيد يمكن أن يضع عبئًا 
على البيئة الهشة في أبوظبي، ويتسبب 
في زيادة تدهور اإلرث الطبيعي الفريد، ما 
يمكن أن ينعكس على رأس المال البشري 

واالقتصادي
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