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والمقدمة من مركز اإلحصاء - أبوظبي(40.55   طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد )بناًء على تقديرات التعداد السكاني المعدلة في منتصف عام 2012   
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تحدي التغير المناخي
ُيعرف المناخ عادًة بأنه “الطقس المعتاد” في مكان ما 

خالل فترة زمنية معينة تتراوح بين عدة أشهر إلى آالف 
أو ماليين السنين. وتعتبر الفترة التقليدية هي 30 عامًا. 

ويشمل مصطلح المناخ أنماط درجة الحرارة وهطول 
األمطار والرطوبة والرياح والمواسم المختلفة. وتلعب 

األنماط المناخية دورًا محوريًا في تشكيل األنظمة 
الطبيعية، وكذلك االقتصادات والثقافات البشرية 

التي تعتمد عليها. يتمثل التغير المناخي في عدة طرق 
مختلفة، من بينها التغيرات في درجة الحرارة، ومعدالت 
هطول األمطار، ومنسوب مياه البحر، فضاًل عن التغير 

الطبيعي المالحظ خالل فترات زمنية مماثلة.

وتشير الدراسات الدولية إلى تغير المناخ في الوقت 
الحالي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، مع ما لهذا من 

تأثيرات سلبية. وُيظهر تحليل العينات الجليدية الجوفية 
في القارة القطبية الجنوبية أن مستويات تركيز ثاني 

CO2( كانت مستقرة خالل األلفية الماضية 
أكسيد الكربون )

وحتى أوائل القرن التاسع عشر، قبل أن تبدأ في االرتفاع 
لتصل اآلن إلى أكثر مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية 

بحوالي 40 %. وتؤكد القياسات األخرى )مثل بيانات 
النظائر( أن الزيادة ترجع قطعًا إلى انبعاثات ثاني أكسيد 

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 800,000 عام مضت ]1[.

تظهر آثار التغير المناخي 
بالفعل على الصعيد 

العالمي

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.

تشهد الضغوط الحالية في إطار التغير المناخي تحواًل ملحوظًا، فقد انخفضت 
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.

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 

غازات الدفيئة على المدى المتوسط مقارنًة بالوضع الحالي. وتلتزم حكومة 
أبوظبي بتنفيذ المبادرات المعتزمة المحددة وطنيًا من خالل تنويع األنشطة 

االقتصادية، مما يعود بفوائد مشتركة تتمثل في الحد من التأثيرات والتكيف 
معها.

تتضمن حالة التغير المناخي في إمارة أبوظبي في الوقت الراهن ارتفاعًا في 
درجة حرارة الجو ومياه البحر، وارتفاع منسوب مياه البحر، وزيادة حموضة المياه 

البحرية وملوحتها، إلى جانب انخفاض معدالت هطول األمطار.

8 مقدمة

المؤشرات األساسية 
للوضع الراهن



التغير المناخي

ونظرًا 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 1992، انضمت 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 1995، كانت 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 2015، جاء اتفاق باريس كأحدث خطوة في 
تطور منظومة مواجهة التغير المناخي تحت مظلة األمم 

المتحدة، إذ حدد اتفاق باريس مسارًا جديدًا للجهود 
العالمية لمواجهة التغير المناخي. ويضع االتفاق إطارًا 

للعمل المناخي بعد عام 2020، أي بعد انتهاء فترة االلتزام 
الثانية لبروتوكول كيوتو. وفي عام 2016، تسابقت الدول 
في بدء تنفيذ اتفاق باريس. وقد صادقت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة عليه في الحادي والعشرين من سبتمبر 
عام 2016، لتصبح بذلك أول دولة خليجية تصادق على 

هذا االتفاق العالمي. ووصل عدد الدول التي صادقت 
على اتفاق باريس حتى شهر فبراير عام 2017 إلى 132 

دولة من أصل 197 دولة وقعت عليه.

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 
المساهمات المعتزمة المحددة وطنيًا، والتي يتم 

قياسها من خالل عملية جرد عالمية كل خمس سنوات 
بدايًة من عام 2020 مع تزايد مستوى طموح هذه 

المساهمات تدريجيًا ]3[، حيث إن المساهمات المقدمة 
حاليًا غير كافية لتحقيق أهداف االتفاق، ألنها ستؤدي 

إلى ارتفاع درجة حرارة األرض إلى 2.7 درجة مئوية. إال أن 
بنود االتفاق تشمل آلية لرفع سقف الطموحات من أجل 

سد هذه الفجوة.

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 

وضع جداول زمنية مسبقًا لعمليات الجرد العالمية.

اإلطار المحلي للسياسات المتعلقة بالتغير المناخي
على الصعيد االتحادي، تصنف األجندة الوطنية لرؤية 

اإلمارات 2021 التغير 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 
2010 على تحسين جودة الهواء، والمحافظة على 

الموارد المائية، وزيادة االعتماد على الطاقة النظيفة 
وتطبيق خطط التنمية الخضراء ]4[. وتستهدف األجندة 
الوطنية الوصول، باالعتماد على الطاقة النظيفة، إلى 

نسبة 27 % من إجمالي الطاقة بحلول عام 2021.

وفي عام 2016، عززت 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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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 650,000 عام مضت. 

ففي نصف الكرة األرضية الشمالي، تخطى مستوى 
تركيز ثاني أكسيد الكربون خالل شهور الربيع الثالثة من 

عام 2015 حاجز 400 جزء في المليون ألول مرة في 
التاريخ ]5[. ويوضح الشكل 8.1 التركيز العالمي لغازات 

الدفيئة في الجو مثل: ثاني أكسيد الكربون والميثان 
وأكسيد النيتروز.

درجة حرارة الجو
تشهد إمارة أبوظبي تغيرًا مناخيًا بالفعل في ظل ارتفاع 

درجات الحرارة، وانخفاض معدالت هطول األمطار.

8.1   الحالة

فقد ارتفعت درجة حرارة سطح البحر في الخليج العربي 
بمقدار 0.2 درجة مئوية في المتوسط في كل عقد خالل 
الخمسين عامًا الماضية، وارتفعت تلك الزيادة إلى 0.45 
درجة مئوية كل عقد خالل العشرين عامًا الماضية ]6[، بل 
إن الزيادة في بعض أجزاء الخليج تجاوزت 0.6 درجة 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 1982 إلى 2013، حيث انخفض 
معدل هطول األمطار بمقدار 80 ملم خالل هذه الفترة 

]6[. وقد يتسبب التغير المناخي في كثرة العواصف 
وزيادة شدتها، مثل تلك التي لوحظت مؤخرًا في شهر 

مارس من عام 2015، وإعصار غونو عام 2007.

أدى النمو في القطاع 
الصناعي في إمارة 
أبوظبي إلى زيادة 

انبعاثات الغازات الدفيئة

ُيعد قطاع النقل من أكبر 
مصادر انبعاثات غازات 

الدفيئة في الجو
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التغير المناخي

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي ]18[

منسوب البحر
أكدت القياسات الواردة من مقاييس المد والجزر في 
المنطقة أن منسوب المياه في الخليج العربي يشهد 
ارتفاعًا مستمرًا ]5[. وقد وجد الباحثون أدلة تشير إلى 

ارتفاع نسبي في منسوب مياه البحر بمقدار 2.2 )0.5 ± 
ملم( سنويًا خالل الفترة من 1979 إلى 2007 ]8[. وخالل 
إحدى موجات رياح الشمال المعروفة جيدًا في عام 2004، 
بلغ المد العاصفي الذي تم تسجيله 10 إلى 20 سم في 

النصف الشرقي من الخليج العربي و20 إلى 30 سم 
في المياه الضحلة الساحلية في اإلمارات العربية المتحدة 
]9[. كما 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 
إلى ارتفاع منسوب مياه البحر بما يقرب من 70 مترًا. 
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.

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[.

كما تشهد التكوينات المرجانية انخفاضًا في التنوع مع 
زيادة درجة الملوحة من الشرق إلى الغرب في إمارة 

أبوظبي ]12، 13، 14[.

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 ]15[. ويتفاعل التغير 

المناخي بصورة تكاملية مع تلك العوامل، ويضع مزيدًا 
من الضغوط على التنوع البيولوجي، مما يحد من 

المنتجات والخدمات الحيوية التي يوفرها هذا التنوع حاليًا.
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العوامل المحركة للتغير المناخي
توصل التقرير المناخي ]11[، الذي يستعرض أسباب 

التغير المناخي وتداعياته، إلى أن النشاط البشري ُيسهم 
في التغير المناخي من خالل زيادة تركيز انبعاثات غازات 

الدفيئة في الجو.

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(.

وعلى الرغم من أن انبعاثات غازات الدفيئة في إمارة 
أبوظبي ال تتجاوز 0.26 % من اإلجمالي العالمي ]17[، 

من المتوقع أن تتزايد هذه االنبعاثات بسبب العوامل 
المحركة التالية ]18[:

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 4 ماليين نسمة بحلول عام 2030. وعلى الرغم من 

العوامل المحركة والضغوط   8.2

أن الزيادة السكانية ستعود بفوائد اقتصادية من دون 
شك على اإلمارة ومواطنيها، إال أنها ستضع أيضًا 

ضغوطًا على البيئة الحساسة أصاًل نتيجة زيادة الطلب 
على الطاقة والمياه ووسائل النقل التي تمثل المصادر 

الرئيسية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ارتفاع مستوى الدخل 
يرتبط النمو في إجمالي الناتج المحلي ارتباطًا وثيقًا 

باستهالك الطاقة، بالنظر إلى أن البضائع والخدمات ُتنتج 
في أي اقتصاد باستخدام الطاقة والمياه. وبالنسبة إلمارة 

أبوظبي، فهناك ارتباط قوي بين المياه والطاقة، حيث 
يتم إنتاج مياه الشرب من خالل تحلية مياه البحر. وُيستخدم 

الوقود األحفوري، وخاصًة الغاز الطبيعي، في هذه العملية 
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 
في مستويات استهالك الطاقة والمياه مقارنًة بالمتوسط 

العالمي. ووفًقا للبيانات اإلحصائية الصادرة عن مركز 
اإلحصاء – أبوظبي ]19[ خالل الفترة من 2005 إلى 2015، 

وصل إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في إمارة أبوظبي 
في عام 2012 إلى ما يقرب من 66,626 جيجا واط/ ساعة، 
بزيادة حوالي 162 % عن عام 2005. كما وصل إنتاج اإلمارة 

من المياه المحالة إلى حوالي 1,170.5 مليون متر مكعب 
في عام 2015 بزيادة قدرها 57.6 % عن عام 2005.

التكنولوجيا
انخفضت كثافة استهالك الطاقة في اقتصاد إمارة 

أبوظبي خالل الفترة من 1990 إلى 2006، بما يعكس 
تنوعًا ملموسًا لمصادر اإليرادات منذ عام 2000. وقد 

ظلت كثافة انبعاثات الكربون في اإلمارة مستقرة، حيث 
الشكل 8.1  المتوسط العالمي لتركيز الغازات الدفيئة

الجدول 8.1  انبعاثات غازات الدفيئة في إمارة أبوظبي، عام 2012
سادس فلوريد  مركبات الكربون   الهيدروكربون المشبع  أكسيد النيتروز   الميثان   ثاني أكسيد    

الكبريت الفلورية    )PFCS( بالفلور   )N2O(  )CH4(   )CO2( الكربون   
)SF6(  الهيدروجينية      

)HFCS(      

0.001  0.0118  (CF
4
) 1.0926  3.91  573.19  93,875  كمية الغاز )جيجا غرام( 
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) 0.1092     

23,900  4,750  (CF
4
) 6,500  310  21  1  احتمال التأثير في االحتباس الحراري 
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6
) 9,200  )وفق تقرير التقييم الثاني الصادر عن    

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(    

1  56  8,107.231  1,213  12,037  93,875 كمية الغاز )بالجيجا غرام من مكافئ الغاز( 

% 7.1   % 1.1  % 10.4  % 81.4 مساهمة الغاز )بالنسبة المئوية( 
المصدر: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 2014 ]16[

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

الخليج
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إمارة أبوظبي أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة 
عن الحرق الثابت للوقود في قطاعات الطاقة )النفط 
والغاز، وإنتاج الطاقة الكهربائية مع تحلية مياه البحر(  
وحرق الوقود في المركبات المتحركة يتطلب اهتمامًا 

خاصًا في خطط الحد من االنبعاثات )الشكل 8.3(.

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 طنًا من ثاني أكسيد الكربون لكل فرد 
في عام 2012، بزيادة قدرها 5.6 % عن عام 2010.
وفي حين أن مؤشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

الناتجة عن حرق الوقود بحسب إجمالي الناتج المحلي 
قد ارتفع إلى 0.45 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل 

دوالر أمريكي في عام 2012 )بزيادة قدرها 6.6 % عن 
عام 2010(، إال أن كثافة الكربون الناتجة عن إنتاج الطاقة 
الكهربائية قد انخفضت إلى 0.42 كجم من ثاني أكسيد 
الكربون لكل كيلو وات / ساعة )بانخفاض قدره 10.6 % 

عن عام 2010(. وينعكس هذا في التحول إلى وقود 
أحفوري أقل ضررًا على البيئة )الغاز الطبيعي( في إنتاج 

الكهرباء والمياه في عام 2012.

ومع ذلك، ُيعد العامل األساسي في مؤشرات 

االنبعاثات هو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والذي 
ارتفعت مستويات انبعاثه بصورة أسرع من النمو 
السكاني ونمو إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة 
من 2010 إلى 2012. وكانت األنشطة األساسية 

المساهمة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 
2012 هي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه )حيث أسهمت 

تلك األنشطة بنسبة 33 % من إجمالي انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون( واستخراج ومعالجة النفط والغاز )25 %( 

والتصنيع والعمليات الصناعية )22 %( وقطاع النقل 
)20 %(. ومن ثّم، تعتبر الفئات المذكورة أعاله عاماًل 

مهمًا في جهود تحسين مؤشرات االنبعاثات في 
اإلمارة مستقباًل.

ومقارنة بدول الجوار الخليجية، نجد أن مؤشرات االنبعاثات 
في إمارة أبوظبي المرتبطة باالقتصاد أو إنتاج الكهرباء 

منخفضة )الشكل 8.4(. وينعكس هذا في األداء الفعال 
للتنمية االقتصادية مع انخفاض كثافة االنبعاثات في 

إمارة أبوظبي، واستخدام التقنيات الفعالة والوقود 
النظيف مقارنة بالدول األخرى في المنطقة.

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[.

ويساعد الشكل 8.2 في تحديد أفضل طرق االستجابة.

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 )2010( ثم في عام )2012( 

أن إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة قد ارتفع 
من 99.1 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

في عام 2010 إلى 115.3 مليون طن من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون في عام 2012. وتأتي هذه الزيادة التي 

تعادل 16.3 % خالل عامين متوافقة مع الزيادة في عدد 
السكان )بنسبة 15.4 %( وإجمالي الناتج المحلي لإلمارة 
)بنسبة 15.5 % باألسعار الثابتة لعام 2007(. ومن 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.

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( فُتسهم بنسب 
أقل: 10.4 % و1.1 % و7.1 % على التوالي.

وفي عام 2012، تم احتباس ما يقرب من 5.7 مليون 
طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )6 % من إجمالي 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اإلمارة( بواسطة 
المنظومة الشاملة من الغابات واألراضي الزراعية 

وأشجار القرم في مختلف أنحاء اإلمارة.

ووفقًا لملحق األراضي الرطبة الصادر عن الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ]22[، فإن القيمة 

المضافة لألراضي الرطبة أو السبخات في إمارة 
أبوظبي )غابات القرم ومروج األعشاب البحرية( تتمثل 
في كونها قادرة على حجز حوالي 62 مليون 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. 

وُيظهر تحليل الفئة األساسية من غازات الدفيئة في 

لم تكن هناك تغيرات جوهرية في التقنيات المستخدمة 
في إنتاج الطاقة ]20[. ومن المتوقع أن يتغير هذا 

الوضع بسبب التحوالت في هيكل االقتصاد والتنويع 
في مصادر الطاقة في اإلمارة، مما قد يؤثر على 

انبعاثات الكربون.

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.

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي، عام 2016 ]18[

الشكل 8.4  مؤشرات 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

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

الجدول 8.2  احتجاز الكربون بواسطة الغطاء النباتي

احتجاز الكربون )بالمليون طن  نوع النباتات 
من ثاني أكسيد الكربون(   

4.097 الغابات 

0.911 األراضي الرطبة )أشجار القرم( 

0.706 األراضي الزراعية 

5.714 اإلجمالي  

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي ]22[

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

التغير المناخي
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الشكل 8.2  مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، لعام 2012
 الزراعة 

% 1.7

 إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة 

115 مليون
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 النفايات 

% 7.3
 العمليات الصناعية 

% 16.9
 الطاقة 

% 74.1
 الكهرباء والمياه 
% 27

 النفط والغاز 
% 21.8

التصنيع
% 8.1
طاقات أخرى
% 0.4

 النقل
% 16.8
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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 ]30[. كما أن االنخفاض المتوقع في محصول 

الصيد سيعود أيضًا بآثار اجتماعية واقتصادية سلبية 
على المصايد السمكية.

تعتبر الحياة البحرية في الخليج أقل تنوعًا منها في أي 
مكان آخر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك 

بسبب الظروف البيئية القاسية والمعوقات أمام نمو 
اليرقات ]34، 35[. فعلى سبيل المثال، تعيش بعض 
أنواع األسماك المرجانية في حدود درجة مئوية واحدة 
ضمن حدود التحمل الحراري لها، على األقل لجزء من 
العام ]36[. وباإلضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، من 
المتوقع أيضًا أن يؤثر ارتفاع مستويات الملوحة على 

التنوع البيولوجي البحري، خاصًة في المنطقة الساحلية. 
وُتظهر أعداد المرجان انخفاضًا منتظمًا في أعداد األنواع 
مع زيادة الملوحة على طول ساحل إمارة أبوظبي ]12، 
13[. وبالتالي، 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 ]37[. ويؤثر 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 
أيضًا على مواقع تعشيش السالحف والطيور البحرية، 

 )Phalacrocorax nigrogularis( مثل الغاق السقطري
المعرض لالنقراض على مستوى العالم. وعندما يكون 
هذا االرتفاع مصحوبًا بهبوب العواصف، فقد تتعرض 

المناطق الضحلة التي تضم مستعمرات تعشيش 
الطيور البحرية، وشواطئ تعشيش السالحف البحرية 
إلى الغرق دوريًا أو التآكل الشديد. كما أن ارتفاع درجة 

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 
.)Eretmochelys imbricata( سالحف منقار الصقر

التنوع البيولوجي البري
نظرًا لتمتع الكثير من النباتات في المنطقة بالقدرة على 

التكيف مع الحرارة والجفاف الشديد ]38[، فقد 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 ]39[. ومن 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 ]40[. ولعل األمر األكثر أهمية 

هو أن الظروف المناخية، والظروف األخرى المطلوبة 
لنمو األجيال القادمة من النباتات، قد تختلف عن تلك 

التي يمكن أن تنمو فيها النباتات الموجودة حاليًا ]41[. 
وبالتالي، فقد يعوق التغير المناخي في المستقبل 
زراعة المناطق المتأثرة، واستبدال األنواع المفقودة.

باإلضافة إلى ذلك، فإن التغيرات المناخية في الغطاء 
النباتي يمكنها أن تؤثر أيضًا على أنواع الطيور في 

التأثيرات   8.3

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 ]25[. وقد تؤثر زيادة 

تكرار العواصف، واتساع نطاقها أيضًا على قدرة قطاع 
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 ]26[. ويعيش 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 
التكيف مع التغير المناخي، فتلك األنظمة توجد أساسًا 

لتحقيق المرونة في مواجهة التأثيرات السلبية المحتملة 
في المناطق الساحلية المتأثرة بالتغير المناخي. ويتمثل 

التصور األساسي في أن األنظمة الساحلية والبحرية 
السليمة تعتبر جزءًا من الثروة الطبيعية لإلمارة، والتي 

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 

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 

التكيف. وُيضاف التغير المناخي إلى تلك العوامل، حيث 
يضع ضغوطًا 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 )Acropora( في عام 1996 على 
الشعاب المرجانية في مياه إمارة أبوظبي، إلى جانب 

موت العديد من المستعمرات المتبقية خالل حالة 
االبيضاض التي حدثت في عام 1998 ]27[. ولم 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 ]28[. وقد ظهر تأثر تكاثر العديد 
من األنواع المرجانية بحوادث االبيضاض، مما يوحي 

بالحد من التعافي خالل الجيل القادم ]29[. وتؤثر تلك 
التغيرات أيضًا على األحياء األخرى المرتبطة بالشعاب 

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 

تؤثر على اإلنتاجية. وتتزايد أيضًا مخاطر فشل نمو 
اليرقات وصغار الكائنات، خاصًة في ظل اقتراب العديد 
من اليرقات من حدود التحمل الحراري لها ]31، 32، 33[.

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

حينها لمخاطر االبيضاض



التغير المناخي

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 

البيئات البحرية تعرضًا للضغوط على وجه األرض. عالوًة 
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 

تحديًا 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 

الوقت الحالي على صحة البشر مقارنًة بمجاالت األولوية 
األخرى: ففي عام 2008، زاد عدد مرات زيارة منشآت 
الرعاية الصحية بنحو 410 زيارة )0.2 %( وزادت 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 27 حالة وفاة مبكرة و3,545 زيارة لمنشآت الرعاية 
الصحية سنويًا. وسيصل هذا الرقم إلى 16 حالة وفاة 
مبكرة و2,130 زيارة لمنشآت الرعاية الصحية إذا أمكن 

تثبيت مستويات ثاني أكسيد الكربون عند 550 جزءًا في 
المليون أو 750 جزءًا في المليون. وال توجد تقديرات 
لآلثار الصحية غير المتعلقة بالقلب واألوعية الدموية، 

مثل المالريا وسوء التغذية والغرق واإلسهال، إال أنه من 
المتوقع أن تكون تلك اآلثار منخفضة ]49، 50[.

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 30 في مؤشر األمن الغذائي العالمي 
السنوي لعام 2016 من بين 113 دولة، وذلك وفقًا 

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 
ارتفاعًا متكررًا في أسعار بيع األغذية بالتجزئة والحاجة 
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[.

وفضاًل عما سبق، من المتوقع أن يكون للتغير المناخي 

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[.

وفي دراسة وطنية حول عالقات المياه اكتملت مؤخرًا 
في عام 2016، درست مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات 

البيئية المحاور اآلتية:
تأثير ارتفاع درجات الحرارة المحيطة وتغير معدل   )1

الترسيب على الطلب لكل من المياه والطاقة في 
ظل النمو االجتماعي واالقتصادي؛

التكاليف والعوائد المصاحبة للتحول إلى أنماط أكثر   )2
فعالية واعتمادًا على الطاقة المتجددة في إنتاج 

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 ]5، 46[. وترى 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 

اآلالف من الكائنات سنويًا، بسبب موجات الحرارة 
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 ]47[. ويصعب 

التأكد من إجمالي األعباء المرضية الناجمة عن التغير 
المناخي، نظرًا للعديد من اآلليات التي قد يؤثر التغير 

المناخي من خاللها على الصحة العامة ]5[. وتشير 
تقديرات النموذج العالمي لعبء األمراض الصادر عن 

منظمة الصحة العالمية بالنسبة إلى دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط إلى انخفاض 
اآلثار الصحية الناجمة عن التغير المناخي مقارنًة بالدول 

األخرى، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سنوات العمر 
المهدرة نتيجة للعجز يبلغ 15 عامًا لكل 100 ألف نسمة 

]48[. وبالنسبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، فقد 
أظهرت النماذج أن التغير المناخي له تأثير طفيف في 

تأثيرات سلبية كبيرة على الثروة السمكية التجارية في 
الخليج. ويوضح الشكل 8.6 تأثيرات التغير المناخي على 

ثراء األنواع ومالءمة الموائل بالنسبة لمجموعة تضم 
47 نوعًا من األنـواع ذات األولوية، بحسب البيانات 

المستقاة من ثالثة أطر عمل نمذجة. وتتوقع هذه األطر 
ارتفاع معدل االنقراض المحلي )المناطق الحمراء( في 

الخليج العربي بحلول عام 2090، مقارنًة بعام 2010 
في ظل سيناريو مسار التركيز التمثيلي البالغ 8.5 )انظر 

الشكل 8.6 واإلطار 8.1(.

وقد يؤثر التغير المناخي أيضًا على الزراعة المحلية في 
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 ]51[ و]5[. وفي حال 

عدم التكيف مع التغير المناخي، يصبح إنتاج الخضروات 
والفواكه ومحاصيل الحقول مهددًا بالتغير المناخي الذي 

يزيد من تأثر هذه المحاصيل بالضغوط الحالية ]5[.
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الشكل 8.5  متوسط مالءمة الموائل الحالية والتغير المتوقع في مالءمة الموائل لجميع األنواع ذات 
األولوية بحسب مجموعة التصنيف العالمية )2030 و2070( واإلقليمية )2070 فقط بدقة 12 و36 كم(

الشكل 8.6  التغيرات المتوقعة في ثراء األنواع )على اليسار( ومالءمة 
الموائل )على اليمين( بالنسبة إلى 47 نوعًا من األسماك ذات األولوية 

بحلول عام 2090 مقارنة بعام 2010 في ظل سيناريو مسار التركيز التمثيلي 
البالغ 8.5

المصدر: مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ]42[

المصدر: مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ]51[
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التغير المناخي

تلتزم حكومة اإلمارات العربية المتحدة التزامًا راسخًا 
بعملية التفاوض في إطار اتفاقية األمم المتحدة 

اإلطارية بشأن تغير المناخ. وقد تم توضيح المساهمات 
المعتزمة المحددة وطنيًا في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة في ما يتعلق بإجراءات التخفيف والتكيف في 
الشكل 8.7.

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 ]52[. وقد دعمت هيئة البيئة – أبوظبي 
إعداد المساهمات المعتزمة المحددة وطنیًا من خالل 

إعداد المحتوى الخاص بإمارة أبوظبي بالتعاون مع 
الجهات المعنية علی مستوى اإلمارة.

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

الحد من االنبعاثات
قطاع الطاقة

أهداف الطاقة النظيفة 
تتبع إمارة أبوظبي نهجًا حكوميًا كاماًل للوفاء بالتزامها 
بالمساهمة في تحقيق األهداف الوطنية. وتسعى 

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.

إدارة الطلب: أطلقت إمارة أبوظبي أيضًا عددًا من    
المبادرات التي تستند إلى توعية المستهلكين 

وإدارة الطلب، بما في ذلك األشكال الجديدة 
لفواتير المياه والكهرباء، التي توفر للسكان 
معلومات مفّصلة عن االستهالك والدعم 

الحكومي.
تبريد المناطق: نظرًا للمناخ القاسي في إمارة    

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 

20 % من الوحدات األقل أداًء في السوق، كما 
سيؤدي ذلك إلى استحداث معايير كفاءة االستخدام 

في مجال أجهزة التبريد واألجهزة األخرى.

اإلمارة من خالل تلك األهداف إلى زيادة مساهمة 
الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة من 0.2 % في 

عام 2014 إلى 27 % بحلول عام 2021. وسيتحقق ذلك 
من خالل استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وستستمر الصناعات كثيفة االعتماد على الطاقة وقطاع 
النفط والغاز في استخدام تقنيات مبتكرة لتحسين 

الكفاءة وخفض االنبعاثات.

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.

وفي عام 2016، أطلقت 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 ُتستخدم 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.

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 
منخفضة الكربون، فضاًل عن معالجة القضايا 
المتعلقة بأمن الطاقة. ولتحقيق هذه الغاية، 

أطلقت الجهات المعنية بخدمات الطاقة والمياه 
عددًا 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 

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 

الوطني وتقليل استهالك الوقود، فضاًل عن 
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 25 % من 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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8.4  االستجابات للتغير المناخي في 
إمارة أبوظبي 

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

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

تعتبر شركة أدنوك من 
بين عدد من الشركات 

في إمارة أبوظبي التي 
تستخدم التقنيات المبتكرة 

للتقليل من انبعاثات 
الغازات الدفيئة

 الهدف المعتمد لزيادة استخدام
 الطاقة النظيفة إلى 24 % بحلول

عام 2021 و30 % بحلول عام 2030

تستهدف سياسات الحد من استهالك 
الطاقة والمياه زيادة كفاءة استهالك الطاقة 

إلى 36 % واستهالك المياه إلى 40 %.

ُتستخدم التقنيات المبتكرة في الوقت 
الراهن لتحسين الكفاءة والحد من 

االنبعاثات.

استحداث سياسة جديدة لتسعير الوقود 
تضع دولة اإلمارات العربية المتحدة على 

قدم المساواة مع األسعار العالمية.

إنشاء شبكة سكك حديد اتحادية لشحن 
البضائع تمر عبر مختلف أنحاء الدولة 

وتتكامل في النهاية مع شبكة دول مجلس 
التعاون الخليجي.

تستهدف إمارة أبوظبي تحويل 25 % من 
أسطول سياراتها الحكومية إلى استخدام 

الغاز الطبيعي المضغوط.

تعمل اآلن المرحلة األولى من قطار االتحاد 
الذي من المحتمل أن يؤدي إلى خفض 

االنبعاثات بنسبة 60 % مقارنة بالشاحنات 
التي حل محلها.

زيادة حجم النفايات المعالجة والنفايات 
المحولة بعيدًا عن المكبات ومن ثم التقليل 

من انبعاثات الغازات الدفيئة.

تقوم هيئة البيئة بإجراء بحث مناخي 
لالسترشاد به في وضع سياسة الحكومة 

المتعلقة بإدارة المياه ومواءمة األنظمة 
البيئية وحماية السواحل واألمن الغذائي.

سيقوم مشروع احتجاز الكربون واستخدامه 
وتخزينه المقرر االنتهاء منه في عام 2016 

باحتجاز ما يصل إلى 800 ألف طن من ثاني 
أكسيد الكربون سنويًا.

% 60
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التغير المناخي

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 
فوائد مواكبة على صعيد الحد من االنبعاثات أيضًا.

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 98 % من 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 
الري الزراعي جميعًا إلى آثار على موارد المياه في 

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، 

وخاصة خالل أشهر الشتاء التي ستشهد ارتفاعًا في 
درجات الحرارة، ومعدالت أكبر للتبخر في حالة تغير المناخ، 

األمر الذي قد يضع المزيد من الضغوط على موارد 
المياه الجوفية الشحيحة.

وستزداد أيضًا التكلفة االقتصادية والبيئية لتحلية المياه 
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 

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 2010، أنشأ المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 

مركز األمن الغذائي - أبوظبي، بهدف ضمان األمن 
الغذائي لإلمارة. وتشمل المهمة المنوطة بالمركز: وضع 

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 

البحرية الواسعة بفعل المد والجزر أيضًا.

وتشهد اإلمارة أيضًا جهودًا كبيرة في مجال تجديد البيئة 
والزراعة، فضاًل عن الزراعة بغرض المحافظة على كل 

من أشجار القرم واألعشاب البحرية، حيث يدعم كالهما 
التكيف القائم على النظم البيئية، األمر الذي يؤدي إلى 

الحد من ثاني أكسيد الكربون مع تحقيق فوائد أيضًا على 
صعيد التكيف.

وفي عام 2013، بدأت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
من خالل مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بتنفيذ 
مشروع دراسة الكربون األزرق، الذي وّفر لصانعي القرار 

فهمًا أفضل لقدرات احتباس الكربون في إمارة أبوظبي. 
وفي عام 2014، تم توسيع نطاق المشروع ليشمل 

الدولة بأكملها، وُيعرف اآلن باسم المشروع الوطني 
للكربون األزرق.

وتشير الحسابات بشكل عام إلى أن النظم البيئية 
للكربون األزرق في إمارة أبوظبي قادرة على تخزين أكثر 

من 41 مليون 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 )30.9 مليون طن(.

وهناك حاجة ُملّحة التباع نهج شامل إلدارة البيئة 
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 

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.

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.

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 
للتقنية. كما أنشأت اإلمارة أيضًا برنامج تقييم التغير 

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 ُتعد 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 
حمالت التوعية العامة، التي تضمنت حملة “وّفر” التي 

استهدفت قطاعي المياه والطاقة، وحملة “أبطال 
اإلمارات” وحملة “ترشيد استهالك المياه” ومبادرة 

“المدارس المستدامة” ومبادرة “الجامعات المستدامة”، 
فضاًل عن “مبادرة البصمة البيئية”.
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يستخدم المزارعون في 
اإلمارة تقنيات الزراعة 

الحديثة للتقليل من 
استخدام المياه وتحسين 

اإلنتاجية



التغير المناخي

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. 
ووفقًا لشركة أبوظبي للماء والكهرباء ]53[، ينمو الطلب 
على الكهرباء في اإلمارة بمعدل ضعف أو ثالثة أضعاف 

وتيرة النشاط االقتصادي، ومن المتوقع استمرار هذا 
النمو. ويرتبط هذا الطلب المرتفع جزئيًا بالمناخ: حيث 
ُيستخدم أكثر من 50 % من 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.

 ووفقًا لتوقعات الطلب على المياه لشتاء عام
2012-2013 ]54[ من شركة أبوظبي للماء والكهرباء، 

فمن المتوقع أن تتضاعف قدرة تحلية المياه في إمارة 
أبوظبي بحلول عام 2030 لتتناسب مع الطلب، ومن 

المتوقع أيضًا أن تتضاعف قدرة اإلمارة على إنتاج 
الكهرباء ثالثة أضعاف بحلول عام 2030 لتتناسب مع 

الطلب. غير أن سياسة المياه والكهرباء في اإلمارة 
تتحول تدريجيًا نحو تعزيز جهود المحافظة وزيادة كفاءة 

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 2017 مشروع بناء أكبر 
محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بقدرة 

استيعابية تبلغ 1,177 ميغا وات، باإلضافة إلى المحطة 
القائمة باإلمارة، لتشكل الطاقة المتجددة في أبوظبي 

بعد اكتمال بناء المحطة الجديدة 7 % من إجمالي الطاقة 
المستخدمة. ومن شأن ذلك أن يسهم في الحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة في المستقبل.

وإذا استمرت خطط التنمية وفقًا لسيناريو العمل المعتاد 
في عام 2010، فمن المتوقع أن تزيد انبعاثات غازات 

الدفيئة في إمارة أبوظبي بعامل قدره 3 من 99.1 

تغير أنماط الرياح من حيث قوتها واتجاهها، اعتمادًا    
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 2.8 درجة مئوية 

في أواخر القرن.
من المتوقع انخفاض درجة ملوحة سطح البحر    

وزيادتها وفقًا للموقع. وبحلول منتصف القرن، 
سيتم مالحظة توزيع غير متساٍو لدرجة الملوحة في 

جميع أنحاء الخليج العربي.
ارتفاع منسوب مياه البحر في جميع أنحاء الخليج    

بحلول منتصف القرن. وكان تقدير ارتفاع منسوب 
البحر متحفظًا للغاية )3 إلى 10 سم(. ولم ينظر 

النموذج إال في التأثيرات الناجمة عن موجات 
العواصف ودوران المحيطات، والتي تمثل عادة ما 

يصل إلى 15 % من 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 

مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 
2010 إلى 297.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد 

الكربون في عام 2030 ]18[، )مع مراعاة السياسات في 
السنة المرجعية عام 2010 ومراعاة التغيرات المتوقعة 

في عدد السكان، وإجمالي الناتج المحلي، والتطوير 
العمراني(. وفي ظل هذا السيناريو، قد تزيد انبعاثات 

غازات الدفيئة القطاعية بحلول عام 2030 بنسب 330 % 
و220 % و150 % و300 % للطاقة والعمليات الصناعية 

والزراعة والنفايات، على التوالي.

وتتعاون مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية مع 

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 ]45، 25[. وتراعي 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 50 - 100 % في اإلمارات 
الشمالية ودبي و25 % في المناطق المحيطة(.

ارتفاع درجة الحرارة بين 2 و3 درجات مئوية بحلول    
نهاية هذا القرن.

المحيطات عالميًا على ارتفاع منسوب مياه البحر.
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 
العربية المتحدة. وستكون تأثيرات الرياح أكثر وضوحًا 
في المناطق الضحلة، حيث تكون التيارات الساحلية 
محددة جيدًا ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالرياح، وال سيما 

الرياح الشمالية.

تغيير المسار
يشير التحليل األولي للفرص المستقبلية للحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة ]18[ إلى قدرة إمارة أبوظبي 
على خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة المتوقعة، وفق 
سيناريو العمل المعتاد بمعدل 42 % بحلول عام 2030. 

وسيتحقق ذلك من خالل اعتماد التدابير والسياسات 
اإلضافية للتحكم في االنبعاثات المسماة بسيناريو 
التحكم الممتد في االنبعاثات )BAU-EXEC( )الشكل 

8.9(. وتتمثل استراتيجيات الحد من االنبعاثات الرئيسية 
التي تمت مراعاتها في التحليل في ما يأتي:
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يؤدي النمو العمراني إلى 
زيادة الطلب على الطاقة

8.5  التطلعات المستقبلية 

اإلطار 8.1  ما هي مسارات التركيز التمثيلية؟
مسارات التركيز التمثيلية هي أربعة مسارات لتركيز غازات الدفيئة )في مقابل 

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 
مسار التركيز التمثيلي 8.5 مماثاًل لسيناريو العمل المعتاد. وتفترض مسارات 

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



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

ومن المتوقع أن يعود أكبر انخفاض محتمل في 
االنبعاثات في عام 2030 إلى قطاع اإلنتاج المزدوج 
للكهرباء والمياه )22 % من انبعاثات الغازات الدفيئة 
المتوقعة وفق السيناريو المعتاد(، يليه قطاع النقل 
)12 %( والنفايات )6 %( والقطاعات األخرى )2 %(. 

وبحلول عام 2020، ستغطي الطاقة المتجددة والنووية 
حوالي 30 % من الطلب على الطاقة، مما سيجنب 

اإلمارة 22 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
سنويًا. ومع ذلك، ینبغي تعديل ھذه التوقعات 

والتحلیالت األولية وتحدیثھا بالتنسیق الوثیق مع وزارة 
التغير المناخي والبيئة والجهات المعنية األخرى.
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الشكل 8.8  - انبعاثات الغازات الدفيئة المتوقعة لكل قطاع حتى عام 2030، وفقًا لسيناريو العمل المعتاد كما في 2010

)BAU-EXEC( الشكل 8.9  انبعاثات الغازات الدفيئة المتوقعة حتى عام 2030 في إمارة أبوظبي، وفقًا لسيناريو التحكم في االنبعاثات

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي، عام 2016 ]18[
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إنتاج ومعالجة الغاز

تكرير النفط

الكهرباء والماء

النقل

التصنيع والتشييد والبناء

قطاعات طاقة أخرى

المعالجة الصناعية

الزراعة

النفايات الصلبة

مياه الصرف الصحي

إنتاج النفط

سيناريو العمل المعتاد

سيناريو الحد من االنبعاثات

التغير المناخي
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