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تشمل العوامل المحركة الرئيسية للتغير في حالة النفايات، النمو السكاني 
)الذي ينتج عنه زيادة في االستهالك والنفايات(، والتنمية االقتصادية 

السريعة دون زيادة مصاحبة في البنية التحتية لمعالجة النفايات. كما تعتبر 
سلوكيات المستهلكين من العوامل المحركة األساسية أيضًا.

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

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

تشمل االستجابات: مبادرات التوعية العامة والمشاركة في االستهالك 
المستدام؛ وتحسين البنية التحتية بناًء على البيانات الدقيقة؛ وبرامج الحوافز 
التي تشجع على الحد من إنتاج النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها؛ وتعزيز 
اللوائح التنظيمية القابلة للتنفيذ. وسيساعد إطار العمل التشريعي الشامل 

والخطة الرئيسية المتكاملة إلدارة النفايات إمارة أبوظبي في تحقيق األهداف 
الوطنية والمحلية.

تعكس الحالة االفتقار إلى البنية التحتية المناسبة، مع الزيادة المستمرة في 
كميات النفايات والتخلص من النفايات بطريقة غير قانونية. وفي عام 2015، 

وصل انتاج  الفرد من النفايات البلدية الصلبة إلى 1.65 كجم يوميًا.

ُيمكن تصنيف النفايات إلى نفايات خطرة أو غير خطرة، 
والتي يجري التخلص منها أو المطلوب التخلص منها 
]1[. وقد تنتج النفايات أثناء استخراج المواد الخام أو 
معالجتها وتحويلها إلى منتجات وسيطة ونهائية أو 

استهالك المنتجات النهائية أو غير ذلك من األنشطة 
البشرية.

تمثل التحدي الرئيسي الذي واجه إمارة أبوظبي على 
مدى العقود القليلة الماضية في مقدار النفايات 

المنتجة، إذ يتزايد حجم النفايات بسرعة نتيجة لتزايد عدد 
السكان، وارتفاع مستوى االستهالك. وتشير التقديرات 

الرسمية لعام 2015 إلى إنتاج 8.48 مليون طن من 
النفايات، أي بما يعادل أكثر من 23,200 طن يومياً، 

باإلضافة إلى كميات كبيرة من النفايات الُملقاة في 
آالف المواقع غير القانونية المنتشرة في جميع أنحاء 

ا ُيشكل تهديدًا كبيرًا على التنوع البيولوجي  اإلمارة، ممَّ
لإلمارة ويهدد الصحة العامة للسكان ]2[.

تنتج إمارة أبوظبي أكثر من 
23,000 طن من النفايات 

يوميًا

11 مقدمة

بلغ معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة 1.65 كجم في عام 2015
المؤشرات األساسية 

للوضع الراهن

المحاور األساسية



 
 

 

 

 
 

 

      
 

 

 
0 25 50 100

كيلومتر

157

خالل العقود الثالثة الماضية، كانت إدارة النفايات في 
إمارة أبوظبي خدمة حكومية تقدمها البلديات في كل 

من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وكان العمال 
يجمعون النفايات الصلبة المختلطة يدويًا بصورة يومية 
من الحاويات المتوفرة في المناطق العامة والسكنية. 
وفي عام 2008، أسست حكومة أبوظبي تدوير )مركز 

إدارة النفايات - أبوظبي( بهدف وضع هيكل مركزي 
لعمليات إدارة النفايات في اإلمارة.

وفي عام 2015، بلغ إنتاج الشخص العادي في إمارة 
أبوظبي 1.65 كجم يوميًا من النفايات الصلبة البلدية، 

وهو معدل قريب من األرقام العالمية.

النفايات الصلبة
أشارت التقديرات في عام 2015 إلى أن إجمالي كمية 

النفايات الصلبة التي يتم إنتاجها في إمارة أبوظبي 
وصل إلى نحو 8.48 مليون طن، منها 99 % نفايات غير 

خطرة و1 % نفايات خطرة. ومن هذا اإلجمالي، كانت 
نسبة 34 % من النفايات من قطاع البناء والهدم و20 % 

من النفايات البلدية و39 % من النفايات من قطاعي 
الصناعة والتجارة و6 % من النفايات الزراعية و1 % من 

مصادر أخرى. ومن إجمالي النفايات الناتجة في عام 
2015، تمت إعادة تدوير 28 %، وتحويل حوالي 6 % إلى 
سماد، وإرسال 66 % إلى مكبات النفايات أو المطمر ]2[.

النفايات المشعة 
في سبتمبر 2009، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم )6( لعام 

2009 في شأن االستعماالت السلمية للطاقة النووية. 
مع تأسيس الهيئة االتحادية للرقابة النووية لتكون الهيئة 
التنظيمية المسؤولة عن القطاع النووي بالدولة. وتتولى 

الهيئة مسؤولية تنظيم األنشطة النووية ومراقبتها 
وترخيصها في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي 

تتضمن )باإلضافة إلى برنامج الطاقة النووية( المواد 
المشعة، ومصادر اإلشعاع المستخدمة في الطب 
والبحوث والتنقيب عن النفط وغيرها من الصناعات.

وتعمل حكومة اإلمارات العربية المتحدة حاليًا على 
وضع استراتيجية وطنية إلدارة النفايات المشعة، بما 

يتوافق تمامًا مع المعايير والعمليات التي وضعتها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتغطي هذه االستراتيجية 

جميع أشكال النفايات المشعة والنووية، بما في ذلك 
النفايات الناتجة عن المحطات النووية.

وتوجد طرق متنوعة إلدارة األنواع األخرى من النفايات 
المشعة بفعالية، وفقًا لنوعها ومصدرها:

بالنسبة للمصادر المشعة المستخدمة في الصناعة 
وبعض المصادر المشعة المستخدمة في قطاع الرعاية 

الصحية، تتمثل اآللية الحالية في إعادة النفايات إلى 
مورد المواد خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويتم 
تنظيم هذه الممارسة من خالل تصريح تصدره الهيئة 

االتحادية للرقابة النووية.

ويتم تخزين المصادر المشعة األخرى في منشآت 
الرعاية الصحية لفترة من الوقت بغرض تقليل مستويات 

النشاط اإلشعاعي للوصول إلى وضعها الطبيعي، 
حتى يمكن معالجتها بنفس طريقة معالجة النفايات 

الطبية. وتشمل هذه المصادر المالبس الملوثة 
واألدوات الطبية والمخلفات البشرية التي قد تكون 

ملوثة بمواد مشعة ]4[.

النفايات الخطرة
النفايات الخطرة هي نفايات ذات خصائص تجعلها خطرة 

أو قد تكون ضارة بصحة اإلنسان أو البيئة. وتشمل 
النفايات الخطرة السوائل أو المواد الصلبة أو الغازات 

المعبأة أو الرواسب. وقد تكون عبارة عن منتجات 
ثانوية لعمليات التصنيع أو منتجات تجارية، مثل سوائل 

التنظيف أو المبيدات الحشرية. وتنتج النفايات الخطرة 

11.1 الحالة
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11.1  - إنتاج النفايات البلدية الجدول 

النفايات المنتجة  )بالكيلو  الدولة 
جرام لكل شخص يوميًا(  

 2.2 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

2.04 الواليات المتحدة األمريكية 

1.65 أبوظبي 

1.32 المتحدة  المملكة 

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

من مصادر مختلفة بما في ذلك الصناعة )الصناعات غير 
النفطية والصناعات النفطية( ومنشآت الرعاية الصحية. 

وقد بلغ إجمالي النفايات الصلبة الخطرة في اإلمارة 
57,500 طن في عام 2015 ]2[.

التخلص غير القانوني من النفايات
يعتبر التخلص غير القانوني من النفايات اليوم تحديًا 

في إمارة أبوظبي، وُيقصد بهذا المصطلح التخلص من 
النفايات بطريقة مخالفة لقوانين البيئة وإدارة النفايات 
في إمارة أبوظبي. وقد عملت هيئة البيئة – أبوظبي 

عن كثب مع شركة بيانات )وهي شركة وطنية إلنتاج 
الخرائط وخدمات المساحة والخدمات الجيومكانية(، 

لدراسة وتحديد مناطق الرمي العشوائي في اإلمارة 
)انظر الخريطة 11.1(، حيث أظهرت نتائج الدراسة زيادة 

بنسبة 32 % في عدد المواقع ]5[. وتتعاون الهيئة مع 
تدوير على وضع خطة لتنظيف هذه المواقع وتأهيلها، 

باإلضافة إلى وضع إطار العمل الالزم لمنع هذه الظاهرة 
في المستقبل.

إطار العمل التشريعي
تعتبر هيئة البيئة – أبوظبي هي الجهة المختصة 

والمسؤولة عن حماية البيئة وتنظيم النفايات في إمارة 
أبوظبي. ولذا، تتولى الهيئة مسؤولية وضع السياسات 
واللوائح واألدلة اإلرشادية التي تهدف إلى حماية البيئة 

.]6[

ويناط بالهيئة دراسة البيئة وتعزيز المعرفة بها، ويشمل 
ذلك )على سبيل المثال ال الحصر(: دراسة ورصد 

الهواء والماء والتربة والموائل والحياة البرية والنباتات 
في اإلمارة على أن يتم تحليل بيانات الدراسة والرصد 

واستخدامها ألغراض صنع القرار ووضع اللوائح.

وتتولى الهيئة أيضًا مسؤولية رفع مستوى الوعي 
وتثقيف الجهات المعنية بالقضايا البيئية الرئيسية وجمع 

المالحظات من تلك الجهات.

الخريطة 11.1  مواقع الرمي العشوائي للنفايات )2015(

المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي 

مواقع الرمي

يتولى تدوير المسؤولية 
عن عمليات إدارة النفايات 

في اإلمارة

النفايات
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الشكل 11.1  إجمالي النفايات في إمارة أبوظبي في 2015
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المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي ]2[
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وفي ما يأتي القوانين التي تنظم السلطات المختصة 
وتحددها:

قانون رقم )21( لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات   
في إمارة أبوظبي الذي يمنح هيئة البيئة – أبوظبي 

دورًا رقابيًا وتنظيميًا
قانون رقم )17( لسنة 2008 بشأن إنشاء مركز إدارة   

النفايات - أبوظبي الذي يعهد إلى المركز بدور 
اإلدارة

وعلى الرغم من أن هيئة البيئة - أبوظبي هي الجهة 
المختصة بإدارة النفايات في إمارة أبوظبي، تتوزع 

المسؤوليات المتعلقة بإدارة النفايات على المؤسسات 
التالية: تدوير )تختص بالنفايات الصلبة البلدية والنفايات 

التجارية والطبية والزراعية والصناعية ونفايات البناء 
والهدم(؛ شركة بترول أبوظبي الوطنية )تختص 

بالنفايات الناتجة عن صناعات النفط والغاز(؛ الهيئة 
االتحادية للرقابة النووية )تختص بالنفايات المشعة(. 
ويشكل هذا التقسيم للمسؤولية تحديًا عندما يتعلق 

األمر بوضع اللوائح وإنفاذها. وعالوًة على ذلك، هناك 
حاجة إلى توحيد المعايير في جميع أنحاء دولة اإلمارات 

العربية المتحدة )ومن نتائج ذلك على سبيل المثال، 
تحويل النفايات إلى اإلمارات التي تطبق أقل المعايير 
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البيئية. ويشكل القصور في عمليات  الفصل من 
المصدر وعدم توفر منشآت إعادة التدوير تحديًا في 

سبيل تحقيق أهداف التحول عن مكبات النفايات.

وختامًا، تشكل محدودية قدرة مرافق معالجة النفايات 
الخطرة وعدم توفر مرافق للتخلص من النفايات الخطرة 

في اإلمارة تحديًا لكل من منتجي النفايات )مجال 
 الصناعة بشكل أساسي( وتدوير على حٍد سواء

]7، 8، 9[. ويعمد منتجو النفايات في الوقت الحالي 
إلى إرسال نفاياتهم إلى مرافق المعالجة )من خالل 
مزودي الخدمات البيئية(، األمر الذي يؤدي إلى زيادة 

االنبعاثات نتيجة نقل النفايات الخطرة، إلى جانب ارتفاع 
خطر انسكاب تلك المواد أثناء النقل ]7، 8، 9[. ويعاني 

بعض منتجي النفايات من عدم وجود بدائل، فينتهي 
المطاف إلى التخلص من النفايات بطرق غير قانونية، 

وهو أمر يضع عبئًا على تدوير )مركز إدارة النفايات - 
أبوظبي( ويشكل خطرًا كبيرًا على البيئة وعلى صحة 

اإلنسان.

ويتم التخلص من النفايات التي يتم إنتاجها في إمارة 
أبوظبي في تسعة مكبات نفايات ومطمر نفايات 
صحي واحد حيث تخضع جميعها للمراقبة. ويعرض 
الجدول 11.2 قائمة تفصيلية بمرافق إدارة النفايات 

الموجودة والقدرات الخاصة بكل منها.

مياه الصرف الصحي والمواد الصلبة الحيوية
ارتفع العدد اإلجمالي لمحطات معالجة مياه الصرف 

من 12 محطة في التسعينات إلى 30 محطة في 

التنظيمية وأقل مستوى من اإلشراف التنظيمي. 
وبالتالي، يعتبر هذا أرخص المسارات للتخلص من 

النفايات(.

وتواصل هيئة البيئة - أبوظبي والجهات المعنية العمل 
على اتباع مناهج تعاونية لتقليل الفجوات والتعارضات 

المحتملة.

وقد تأسس مكتب التنظيم والرقابة بموجب القانون رقم 
)2( لسنة 1998، ويعتبر المكتب هيئة تنظيمية مستقلة 
تتولى اإلشراف على قطاعات المياه والصرف الصحي 

والكهرباء في إمارة أبوظبي. ويمتلك مكتب التنظيم 
والرقابة السلطة الحصرية لتنظيم جميع الشركات التي 
تضطلع بأنشطة مرتبطة بإنتاج الكهرباء والمياه ونقلها 

وتوزيعها وتوريدها. إضافة إلى ذلك، ينظم المكتب 
قطاع الصرف الصحي المنزلي المسؤول عن ضمان 
جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها والتخلص منها 

بأمان.

في حين نص القانون رقم )17( لسنة 2005 على 
تأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي 

كشركة مساهمة عامة للقيام بجميع األنشطة والمهام 
المتعلقة بخدمات الصرف الصحي كما هو محدد في 
القانون رقم )2( لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم 

)19( لسنة 2007. ووفقًا ألحكام القانون، تمتلك الشركة 
كافة مرافق ومنشآت خدمات الصرف الصحي، بما في 
ذلك شبكة الصرف الصحي وخطوط األنابيب ومحطات 
الضخ في اإلمارة، والتي كانت مملوكة لدائرة التخطيط 

العمراني والبلديات. وتتولى الشركة أيضًا مسؤولية 
جمع مخلفات الصرف الصحي ومعالجتها والتخلص 

منها وإعادة تدويرها، فضاًل عن صيانة وتطوير مرافق 
ومنشآت الصرف الصحي في اإلمارة.

التقنيات وقدرات البنية التحتية
على الرغم من جهود وبرامج جمع النفايات التي تقوم 
بها تدوير، ال تزال هناك تحديات كثيرة في قطاع إدارة 

النفايات، حيث يحتاج األمر إلى تعزيز قدرات البنية 
التحتية إلدارة النفايات في إمارة أبوظبي لتتناسب مع 

الزيادة في إنتاج النفايات. إضافة إلى أن طرق المعالجة 
والتخلص الحالية )طمر النفايات( غير كافية من الناحية 

الخريطة 11.2  مرافق إدارة النفايات في أبوظبي

المصدر: مركز إدارة النفايات )تدوير(

مرفق إدارة النفايات
تحويل الى سماد

محرقة
محطة تحويل

محطة فرز 
مطمر صحي

11.2  مرافق إدارة النفايات الموجودة في إمارة أبوظبي الجدول 

القدرات  اسم وموقع مرفق النفايات  

غير متاحة  محطة تحويل النفايات، العين 

خطان بقدرة تشغيلية حوالي 200 كجم في الساعة لكل خط محرقة النفايات الطبية، العين 

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

ال ينطبق المطمر الصحي، العين 

2000 طن في اليوم كسارة مخلفات الهدم والبناء، العين 

حوالي 6.3 طنًا في الساعة  مصنع إعادة تدوير اإلطارات، العين 
)مصنع الخليج للمطاط ذ.م.م.(

خط ذو كثافة عالية بإنتاجية طن واحد في الساعة   مصنع إعادة تدوير البالستيك، العين 
وخط ذو كثافة منخفضة بإنتاجية 0.4 طن في الساعة  

1000 إلى 1200 طن في اليوم محطة الفرز، العين 

400 طن في اليوم مصنع السماد، العين 

ال ينطبق مكب نفايات مراقب، العين 

1500 لتر في الساعة مصنع تدوير زيوت المحركات، أبوظبي 

غير متاحة محطة تحويل النفايات، المفرق 

ال ينطبق مكب الظفرة، أبوظبي 

القدرة المصممة اإلجمالية حوالي 100000 طن في السنة  مصنع السماد، المفرق 
 مصنع السماد، الختم 

مصنع السماد، ليوا

 مكب نفايات مراقب، المنطقة الغربية
 مكب السلع

 مكب المـرفــأ
ال ينطبق  مكب الرويس 

 مكب مدينة زايد
 ليوا / الجفن
 ليوا / الجبانة

ليوا / أم غربان )عرادة(

8000 طن في اليوم  كسارة مخلفات الهدم والبناء،  
الظفرة – أبوظبي

المصدر: تدوير، عام 2016 ]7[

الجدول 11.3  عدد محطات معالجة مياه الصرف والطاقة االستيعابية 
التصميمية لها

2015  2014  2013  2012 يير   لمعا ا

39  37  37  37  عدد محطات معالجة 
مياه الصرف

1,214  1,200  1,184  1,155  الطاقة االستيعابية 
التصميمية )بالمليون لتر يوميًا(

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

النفايات
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التوعية والتواصل
في عام 2010، بلغ مستوى الوعي بقضايا إدارة النفايات 
بين سكان إمارة أبوظبي 62.9 %. ويشير هذا الرقم إلى 

استيعاب معقول لقضايا إدارة النفايات وتأثيراتها على 
البيئة. وبالرغم من استيعاب الجمهور لتأثير النفايات على 

البيئة، يقتصر تطبيق هذا الفهم وااللتزام بالممارسات 
المستدامة في إدارة النفايات على نسبة قليلة من 

الجمهور. وتشير نتائج السلوك في القضايا المتعلقة 
بالنفايات في عام 2010 إلى أن 11.6 % فقط من 
الجمهور اتخذوا خطوات فعالة لتقليل عدد األكياس 

البالستيكية المستخدمة. وبالمثل، قام 13.3 % فقط من 
الجمهور بفصل النفايات، في حين حرصت نسبة 7.9 % 

على الطباعة على جانبي الورق، وقام 9.3 % فقط بإعادة 
تدوير بعض العناصر على األقل ]13[.

ولتشجيع الجمهور على تحمل المسؤولية بشكل أكبر 
تجاه البيئة، نفذت هيئة البيئة – أبوظبي وتدوير وعدد 

من الجهات المعنية األخرى، على مدى السنوات الخمس 
الماضية عدة أنشطة تثقيفية وتوعوية بشأن مشاكل 

النفايات. وتشمل هذه األنشطة مبادرة “يوم بال ورق” 
ومبادرة “المدارس المستدامة” ومبادرة “الجامعات 

المستدامة” وحمالت التنظيف وحملة “اإلمارات خالية 
من األكياس البالستيكية” وورش العمل المنتظمة 

وتطوير المواد التثقيفية، مثل دليل اإلدارة المستدامة 
لنفايات المؤسسات والرسوم البيانية المتعلقة 

بالنفايات ]14، 15، 16[.

ولقد كان لألنشطة واألدوات التعليمية التوعوية أثر 
ملحوظ على مستوى الوعي والسلوك العام بشأن قضايا 

النفايات بين سكان إمارة أبوظبي حيث أشارت النتائج 
لعام 2014 إلى زيادة مستوى الوعي والسلوك منذ عام 

2010. وفي عام 2014، ارتفع مستوى الوعي بقضايا 
إدارة النفايات ليصل إلى 70 %، مع ارتفاع المستوى العام 

للسلوك المستدام ليصل إلى 52 % ]17[.

العقد الماضي و39 محطة في عام 2015. وارتفع 
الحد األقصى للطاقة االستيعابية التصميمية لوحدات 
المعالجة من 372.8 مليون لتر يوميًا في التسعينيات 

إلى 418 مليون لتر يوميًا في العقد الماضي، و1214 
مليون لتر يوميًا في عام 2015. ويبلغ إجمالي نسبة 

الزيادة بين 2015  وفترة التسعينات 226 % ]10[.
ويوضح الجدول 11.3 التغيير في عدد محطات معالجة 

مياه الصرف والحد األقصى للطاقة االستيعابية 
التصميمية بين 2012 و2015 ]11، 12[.

وتعتبر مستويات المعالجة المعتمدة لمياه الصرف 
الصحي على مدى السنوات العشرين الماضية هي 
نفسها تقريبًا، إذ ُتستخدم تقنيات المعالجة الثالثية 
في معظم محطات المعالجة، غير أنه قد تم تطوير 

تقنيات معالجة الحمأة الناتجة عن عمليات معالجة 
مياه الصرف الصحي. وكانت المعالجة الرئيسية خالل 

فترة التسعينيات تقتصر على أحواض التبخير، في 
حين استخدمت وحدات التكثيف والتجفيف على مدار 

السنوات العشر الماضية ]10[.

ويوضح الجدول 11.4 إجمالي التدفق السنوي ومتوسط 
التدفق اليومي المعالج في محطات معالجة مياه 

الصرف بين عامي 2011 و2015. ففي عام 2015، 
تمكنت نظم المعالجة من إدارة إجمالي تدفق سنوي 

قدره 344,389 مليون لتر يوميًا بزيادة تقرب من 40 % 
بالمقارنة مع التدفق السنوي في عام 2011 ]11، 12[.

ومن الجدير بالذكر أن هناك كميات محدودة من المياه 
العادمة التي يتم نقلها بواسطة صهاريج، وال تتوافق 

في الغالب نوعية هذه المياه مع تعليمات مياه الصرف 
الصناعي الصادرة عن مكتب التنظيم والرقابة. ويعمل 

المكتب حاليًا على تطوير إطار تنظيمي بالخصوص.

ويوضح الشكل 11.2 كميات مياه الصرف الصحي 
المعالجة والمعاد استخدامها والتي تم التخلص منها 

)في البيئة البحرية بشكل أساسي( خالل الفترة من عام 
2011 إلى 2015. وتتضمن استخدامات المياه المعالجة 

ري المساحات الخضراء التجميلية واألراضي الزراعية 
والغابات ]11، 12، 4[.

الجدول 11.4 إجمالي التدفق السنوي ومتوسط التدفق اليومي الذي تتم معالجته في محطات 
معالجة مياه الصرف

2015  2014  2013  2012  2011  

344,389  322,681  302,425  283,107  245,359  التدفق السنوي 
)بالمليون لتر(

944  884  829  776  672  متوسط التدفق اليومي 
)بالمليون لتر يوميًا( 

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

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

الشكل 11.3  كميات المواد الصلبة الحيوية الناتجة )بالطن الجاف(

 55 % نسبة 2011
إعادة االستخدام

2012

2013

2014

2015

UNIT ML

المياه المعالجة المعاد استخدامها )بالمليون لتر(المياه المعالجة المنتجة )بالمليون لتر(

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

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

0100,000200,000 150,000 50,000300,000 250,000350,000

 52 % نسبة 
إعادة االستخدام

 54 % نسبة 
إعادة االستخدام

 61 % نسبة إعادة 
االستخدام

 51 % نسبة إعادة 
االستخدام

ونظرًا لعدم توافر البنية التحتية المناسبة، تعتبر نسب 
إعادة االستخدام منخفضة نسبيًا إذ تراوحت بين 51 

و61 %. ومع ذلك، فقد بدأ التخطيط إلنشاء خطوط 
نقل لتعزيز استخدام كميات أكبر من المياه المعالجة.

وتعتبر المواد الصلبة الحيوية )الحمأة( إحدى نواتج عملية 
معالجة مياه الصرف الصحي. ويوضح الشكل 11.3 

كميات الحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف 
الصحي. ويتم حاليًا نقل جميع الكميات المنتجة إلى 

مواقع مكبات النفايات. ويعتزم مكتب التنظيم والرقابة 
اعتماد سياسات ومبادرات لتشجيع استخدام الحمأة في 

استخدامات مفيدة مختلفة وال سيما في الزراعة ]11، 
.]12

النفايات
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واالقتصاد السكان 
تتمثل العوامل المحركة الرئيسية في إمارة أبوظبي في 

النمو السكاني والتنمية االقتصادية. وقد بلغ إجمالي 
الناتج المحلي لإلمارة عام 2014 حوالي 960,146 مليون 

درهم باألسعار الحالية. ويمثل ذلك معدل نمو سنوي 
قدره 3.0 % في عام 2014، و2.4 % في عام 2013، 

و7.4 % في عام 2012، األمر الذي يشير إلى قوة 
واستقرار اقتصاد إمارة أبوظبي. وبناء على ذلك، بلغ 

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 361.4 ألف درهم 
في عام 2014، و373.8 ألف درهم في عام 2013 ]2[.

ويوضح الشكل 11.4 اتجاه الزيادة السكانية بين عامي 
2010 و2014، إلى جانب النمو في إجمالي الناتج 

المحلي سنويًا ]3[.

ووصل عدد السكان المقيمين في إمارة أبوظبي إلى 
2,656,448 نسمة في عام 2014، بمعدل نمو سكاني 

7.6 % سنويًا. وبلغت الكثافة السكانية 44.7 نسمة لكل 
كيلومتر مربع في عام 2014، بينما كانت 41 نسمة لكل 

كيلومتر مربع في عام 2013 )انظر الشكل 11.5(.

ويوضح الشكل 11.5 التغيرات في الكثافة السكانية 
في إمارة أبوظبي ومناطقها الثالث في الفترة من عام 

2005 إلى عام 2014، كما يبين أن النمو السكاني بلغ 
93.5 % خالل هذه الفترة، ويمثل ذلك أحد العوامل 

الرئيسية في زيادة إنتاج النفايات. وتشهد منطقة 
أبوظبي أعلى كثافة سكانية، في حين أن المنطقة 
الغربية هي أكثر المناطق توزيعًا للسكان مع النمو 

السكاني السريع.

تتضمن أنشطة إدارة النفايات جمع النفايات ونقلها 
ومعالجتها والتخلص منها ]3, 18[. وتتضمن التأثيرات 

البيئية المرتبطة بكل من هذه األنشطة استهالك الطاقة 
واالنبعاثات التي تطلق في البيئة نتيجة كل نشاط، كما 

هو موضح في الشكل 11.6.

تؤدي الممارسة الحالية المتمثلة في التخلص من 
معظم النفايات في المطمر الصحي للنفايات، ومكبات 
النفايات غير الخاضعة للرقابة إلى تأثيرات سلبية محتملة 

على صحة اإلنسان، وذلك بسبب التعرض لجسيمات 
النفايات المنقولة في الهواء، فضاًل عن تلوث التربة. 
وقد تتراوح التأثيرات الصحية ذات الصلة من السرطان 
واألمراض العصبية والتناسلية إلى التأثيرات المثبطة 

للمناعة. ويلزم في الوقت الحالي إجراء المزيد من 
الدراسات نظرًا لعدم كفاية المعلومات لتقييم األعباء 
المرضية الناجمة عن تلوث التربة، والمياه الجوفية من 
مواقع التخلص من النفايات أو المكبات غير المراقبة.

واستنادًا إلى البيانات المتاحة حاليًا، فإن إدارة النفايات 
في إمارة أبوظبي تتسبب في التأثيرات التالية على 

البيئة:

جودة الهواء والتغير المناخي: يصدر غاز الميثان    
CH( بسبب التحلل الالهوائي للمواد العضوية 

4
(

في مكبات أو مطامر النفايات، األمر الذي يتسبب 
في صدور روائح مزعجة ومخاطر انفجار محتملة 

)حيث أن الميثان كأحد الغازات الدفيئة أقوى 21 مرة 

من ثاني أكسيد الكربون(. وإضافًة لما سبق، تؤدي 
عمليات نقل النفايات إلى مواقع التخلص منها 

إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بسبب احتراق 
الوقود. وقد تم تقدير انبعاثات الغازات الدفيئة 
بمقدار 700,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد 

الكربون في عام 2012 ]20[.

التنوع البيولوجي: تدمير الموائل والسيما في    
المناطق القريبة من المكبات/ مطمر النفايات. 

كما أن الرمي العشوائي للنفايات والتخلص 
من النفايات في المكبات المفتوحة يمثل خطرًا 

على الحيوانات، فقد يتم انحصار الحيوانات داخل 
النفايات أو قد تموت بسبب استهالكها لتلك 

النفايات.

التربة: نظرًا لعدم تبطين المكبات، فقد يتم    
التخلص من النفايات على السطح حيث تتسبب 
الملوثات الموجودة بها في تلوث التربة. وتؤثر 

المكبات غير الخاضعة للرقابة أيضًا تأثيرًا سلبيًا على 
المناظر الطبيعية واستخدام األراضي في المناطق 

المحيطة بشكل مباشر.

المياه: نظرًا لعدم تبطين المكبات، قد تتسرب    
الملوثات إلى المياه الجوفية. ومع ذلك، فإن مياه 
الرشح ليست ذات أهمية في هذه المرحلة بسبب 

ارتفاع معدالت التبخر.

11.2 العوامل المحركة والضغوط  
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الشكل 11.4  – نمو إجمالي الناتج المحلي والتعداد السكاني

الشكل 11.6  - دراسة اآلثار البيئية

الشكل 11.5 - نمو الكثافة السكانية

نمو إجمالي الناتج المحلي 
)بالمليون درهم(

عدد السكان في كل كيلو متر مربع

تقدير عدد
السكان
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المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي، عام 2016 ]3[

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي، عام 2016 ]3[
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11.3  التأثيرات
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المصدر: سي آر سي بريس، عام 2016 ]20[

النفايات
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إلى تعزيز اإلدارة المستدامة للنفايات في إمارة أبوظبي. 
وتشمل السياسات الجديدة: تخطيط النفايات؛ تصنيف 
النفايات؛ التراخيص واإلنفاذ؛ جمع النفايات، وفصلها، 

ونقلها وتتبعها؛ إعادة استخدام النفايات، وإعادة تدويرها، 
واستعادة الموارد، ومعالجة النفايات والتخلص منها. كما 

تشتمل أيضًا على الدليل اإلرشادي لتصنيف النفايات ]21[.

وتعتبر هذه السياسات بمثابة إطار العمل لقطاع 
النفايات، وستساعد هيئة البيئة - أبوظبي في مهمتها 

الرامية إلى إنشاء نظام متكامل يشجع على إعادة 
التدوير وإعادة االستخدام، األمر الذي يقلل من النفايات 

المرسلة إلى مكبات النفايات. وتمثل هذه الخطوة 
مرحلة أساسية في مساهمة هيئة البيئة – أبوظبي في 

استراتيجية حكومة أبوظبي لتحويل اإلمارة إلى مدينة 
تفي بالمعايير العالمية ]6[.

إدارة النفايات الخطرة
في عام 2001، قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
)أدنوك( ببناء منشأة “بيئات” إلدارة النفايات الخطرة 

الناتجة عن عملياتها. ويجري في الوقت الحالي تنفيذ 
عمليات توسع في وحدات المعالجة في المنشأة لتلبية 

االحتياجات المستقبلية، كما أشارت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية إلى الحاجة لمعالجة والتخلص من الحمأة 

ومستخرجات الحفر الملوثة بالمواد المشعة طبيعية 
المنشأ. ولذا، يجري إنشاء وحدات المعالجة الجديدة 

بالتنسيق مع الهيئة االتحادية للرقابة النووية ]4[.

التراخيص والتعرفة وخدمة العمالء
يعتبر فرض تعرفة على النفايات واحدة من الوسائل 
العديدة المعتمدة عالميًا للحد من حجم إنتاج النفايات 

عن طريق تشجيع الحد من النفايات من مصدرها. وقد 
اعتمدت  تدوير نظامًا للتعرفة ينطبق على القطاعين 

التجاري والصناعي ]3[.

تغيير السلوك: يوم بال ورق 
من أجل التشجيع على تقليل النفايات إلى أدنى حد، 
تلتزم المؤسسات والمدارس واألفراد في يوم واحد 

كل سنة بتقليل كمية مخلفاتها من الورق، وُتعرف 
هذه الحملة باسم “يوم بال ورق”. وقد سلطت هذه 

المبادرة الضوء على مدى سهولة اتخاذ قرارات أفضل 
تتعلق بالورق وإحداث تغيير إيجابي داخل المؤسسات 

والمدارس والبيئة الخارجية.

وقد رأى العديد من المشاركين فوائد الحد من 
االستخدام المفرط للورق. ففضاًل عن تقليل النفايات، 

يساعد الحد من استخدام الورق على توفير المال 
والوقت، ويشجع على اتباع نهج أكثر اهتمامًا عند 

استخدام الموارد وفي الحياة بشكل عام وعند ممارسة 
األعمال التجارية، كما أن توفير الورق يحد من التأثيرات 
على البيئة ومساهمة السكان في التغير المناخي من 

خالل تقليل كمية النفايات التي تذهب إلى المكبات 
والمحافظة على األشجار )األنواع وموائل الغابات(، 

وترشيد استخدام المياه والحد من تلوث المياه والهواء 
وانبعاثات الكربون ]3[.

وإلى جانب مبادرة “يوم بال ورق”، تشمل المبادرات 
األخرى يوم األرض، وحملة تنظيف الشواطئ، وحملة 

الغوص للتنظيف، ونشطاء حماية الشواطئ.

نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لدائرة 
التخطيط العمراني والبلديات

برنامج “استدامة” هو مبادرة من دائرة التخطيط العمراني 
والبلديات، وال يقتصر برنامج استدامة على كونه مجرد 
طريقة للتقييم أو إجراء محدد، بل هو رؤية ورغبة في 

تحقيق أسلوب حياة مستدام جديد في العالم العربي. 
ويتمثل الهدف األسمى من برنامج استدامة في الحفاظ 

على هوية إمارة أبوظبي الطبيعية والثقافية وإثرائها، 
مع توفير مستوى معيشة دائم التطور لسكانها من 

خالل أربعة محاور متساوية في األهمية وهي: المحور 
البيئي والمحور االقتصادي والمحور االجتماعي والمحور 

الثقافي. وتمس هذه المحاور جميع جوانب الحياة 
في إمارة أبوظبي من أجل الوصول إلى أسلوب حياة 
مستدام، بدءًا من طريقة البناء وإتاحة الموارد لإلنتاج، 
وصواًل إلى الطريقة التي يعيش بها الناس والخيارات 

التي يتخذونها.

وقد جاءت فكرة تأسيس برنامج استدامة بناًء على الحاجة 
إلى التخطيط لمشاريع التطوير المستدامة وتصميمها 

وبنائها وتشغيلها على نحو سليم، مع مراعاة احترام 
التقاليد الموروثة والراسخة في الثقافة المحلية من 

ناحية، وطبيعة المناخ الصحراوي القاسي للمنطقة من 
ناحية أخرى. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على أصحاب 

المشاريع والمطورين العقاريين والمعنيين بأعمال 
التصميم وحتى السكان التفكير بشكل مختلف فيما 
يتعلق بتصميم المشاريع التطويرية وتخطيطها ]3[.

حفظ النعمة
يعتبر مشروع “حفظ النعمة” إحدى المبادرات اإلنسانية 

التي يشرف عليها الهالل األحمر، ويهدف هذا المشروع 
إلى التغلب على اإلسراف والحد من النفايات الناتجة عن 

فائض األغذية وإعادة توزيعها على الفقراء والمحتاجين 
بدعم من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة التخطيط 

العمراني والبلديات. وقد ساعد هذا المشروع منذ 
إنشائه في عام 2005 على تخفيف معاناة اآلالف 

من األسر المحتاجة واأليتام والعمال، فضاًل عن زيادة 
الوعي العام بأهمية التعاطف مع معاناة المحرومين 

في المجتمع. وينقسم المشروع إلى عدة أقسام تهدف 
جميعها إلى الحد من هدر األغذية والمنتجات األخرى، 

مثل األثاث والمالبس واألدوية ]3[. 
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استراتيجية إدارة النفايات في إمارة أبوظبي
تعاونت هيئة البيئة – أبوظبي، وتدوير، والهيئة االتحادية 

للرقابة النووية، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف 
الصحي من أجل وضع استراتيجية رفيعة المستوى إلدارة 

النفايات في إمارة أبوظبي. وتشمل هذه االستراتيجية 
جميع أنواع النفايات، بما في ذلك النفايات الناتجة 

عن قطاع النفط والغاز. وتهدف هذه االستراتيجية إلى 
تطوير البنية التحتية إلدارة النفايات والعمليات التشغيلية 

وعمليات الرصد وآليات التمويل في اإلمارة خالل 
السنوات الخمس القادمة ]4[.

السياسات واألدلة اإلرشادية المتعلقة بالنفايات في 
أبوظبي

في عام 2015، أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي، وتدوير 
مجموعة من السياسات واألدلة اإلرشادية التي تهدف 

11.4 االستجابات

تهدف سياسات هيئة 
البيئة وشركة تدوير 

إلى إنشاء نظام لإلدارة 
المتكاملة للنفايات يشجع 

على إعادة التدوير والحد 
من النفايات

النفايات



نظرة مستقبلية
من المتوقع زيادة إنتاج النفايات في إمارة أبوظبي 

بسبب النمو السكاني واالقتصادي، إلى جانب زيادة 
مستوى الترف. ومن المرجح أن تزداد كميات النفايات 

البلدية الصلبة بنسبة 6 %، إلى جانب زيادة كميات 
النفايات الناتجة عن قطاع البناء والهدم بنسبة 2 %، 
والنفايات الخطرة والصناعية بنسبة 7 %. ومن أجل 

تطوير نظام عالمي مستدام إلدارة النفايات بحيث 
يضمن إبعاد النفايات عن المكبات مع زيادة استعادة 
الموارد بشكل صحيح، وضعت دولة اإلمارات العربية 

المتحدة هدفين استراتيجيين يجب على جميع اإلمارات 
تحقيقهما بحلول عام 2021، وهما وصول نصيب الفرد 

من النفايات البلدية الصلبة إلى 1.5 كجم يوميًا، ومعالجة 
75 % من النفايات البلدية الصلبة الناتجة. كما وضعت 

إمارة أبوظبي، من خالل خطة أبوظبي، هدفًا وطنيًا يجب 
تحقيقه بحلول عام 2020 وهو معالجة 60 % من إجمالي 

النفايات الناتجة باستخدام أساليب بيئية واقتصادية 
مستدامة.

إطار العمل التشريعي
استنادًا إلى السياسات الخمس إلدارة النفايات والتي 

تم إعدادها، سيتم وضع مجموعة من األدوات التشريعية 
)اللوائح وأدلة الممارسات واألدلة اإلرشادية(. وتشمل 

تلك األدوات: الترخيص واإلنفاذ لقطاع النفايات؛ 
وتصنيف النفايات؛ وإعادة استخدام النفايات ومعالجتها 

والتخلص منها؛ وتوسيع نطاق مسؤولية المنتجين؛ 
والرمي العشوائي للنفايات؛ وإدارة مكبات النفايات؛ 

وتعرفة النفايات. وسيستند تطوير إطار العمل 
التشريعي هذا إلى المبادئ التي يوضحها التسلسل 

الهرمي للنفايات، وتحليل دورة الحياة. وسيأخذ التسلسل 
الهرمي للنفايات وتحليل دورة الحياة في االعتبار 

انخفاض كمية النفايات الناتجة أو إعادة استخدام النفايات 
أو إعادة تدويرها )بما في ذلك استعادة الموارد( ومعالجة 

النفايات باستخدام أفضل التقنيات المتاحة والتخلص 
منها في المطمر الصحي )وذلك فقط في حالة عدم 

إمكانية إدارتها على نحو آخر(. ويعتبر االستهالك 
المستدام وتحليل دورة الحياة عاملين رئيسيين للحد من 

إنتاج النفايات في اإلمارة ]6[.

الخطة الرئيسية المتكاملة إلدارة النفايات
تعمل إمارة أبوظبي، من خالل تدوير، على وضع الخطة 
الرئيسية  المتكاملة إلدارة النفايات بغرض تحقيق اإلدارة 
المستدامة للنفايات على مدى 25 عامًا. ستغطي الخطة 

كاًل من النفايات الصلبة غير الخطرة، والنفايات الصلبة 
الخطرة، والنفايات السائلة الخطرة، والمواد القابلة 

للتدوير ]22[.

وسيتم وضع الخطة باعتماد نهج تحليل دورة الحياة، 
مع التركيز على دمج األنشطة بدايًة من إنتاج النفايات 
وجمعها وصواًل إلى إعادة استخدامها النهائي وإعادة 
تدويرها واستعادة الموارد أو التخلص منها. وتهدف 

الخطة إلى وضع حل مناسب للتحديات التي تواجه 
اإلدارة المستدامة للنفايات في اإلمارة، مثل توافر 

مرافق معالجة النفايات الخطرة والطبية وتوافر مطمر 
صحي للنفايات الصلبة، والرمي العشوائي للنفايات، 

وأوجه القصور والثغرات في توافر البيانات الالزمة 
وجودتها من أجل اتخاذ القرار المناسب.

ومن المقرر أن تدرس الخطة السيناريوهات المختلفة 
لمرافق استعادة  الموارد واسترداد الطاقة من 

النفايات المتبقية، فضاًل عن معالجة النفايات الخطرة 
بطريقة مستدامة على أن يتم تقييم هذه العوامل من 

الناحية التكنولوجية والبيئية والمالية ومن ناحية تعدد 
االستخدامات، لتقديم السيناريو األكثر مالئمًة.

ومن الناحية االستراتيجية، ستتحول اإلمارة من استخدام 
المطامر حيث تخطط إلغالق مكبات النفايات القائمة على 

المدى البعيد.

مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة
في يناير عام 2015، أصدر مكتب التنظيم والرقابة الخطة 

المستقبلية 2015-2019، التي تحدد المجاالت ذات 
األولوية والمبادرات المقرر تنفيذها لدفع عجلة التقدم 
في هذه المجاالت ]23[. والمبادرات ذات الصلة هي:

تحديث اللوائح لتسهيل التنمية االجتماعية   
واالقتصادية

تحسين أداء شبكات الصرف الصحي  
تحسين بروتوكوالت الترخيص إلشراك العمالء   

وربط المرافق وتوفير الخدمات
وضع سياسة قوية لتطبيق تعرفة أكثر تعبيرًا   

عن التكاليف مع دعم التنفيذ من خالل التواصل 
الفعال.

 
من المتوقع نمو اإلنتاج والطلب على المياه المعاد 

تدويرها نتيجة استمرار النمو السكاني واالقتصادي في 
اإلمارة. وفي ظل توقعات النمو السكاني ومتطلبات 

المستخدمين النهائيين في المستقبل، يبرز الشكل 
11.7 أهمية تحديد عمليات إعادة االستخدام البديلة 

المحتملة التي من شأنها تسهيل تحقيق أقصى 
استفادة. وسيتطلب استخدام المياه المعاد تدويرها 

في القطاعات البديلة تطوير األدوات التنظيمية الالزمة 
والتنسيق مع الجهات األخرى وإنشاء البنى التحتية 

الالزمة لتلبية الطلب. وتتمثل القطاعات البديلة المأخوذة 
في االعتبار في قطاعات الصناعة وتبريد المناطق ]12[.

أصدرت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي 
كذلك استراتيجية المياه المعاد تدويرها، والتي توضح 

المبادرات التي ستنفذها الشركة لضمان اإلدارة الفعالة 
واآلمنة للمياه المعاد تدويرها ضمن اإلطار التنظيمي 

الحالي ]24[. وتلقي االستراتيجية الضوء على عدد من 
المبادرات، ومنها:

11.5  التطلعات المستقبلية 

الشكل 11.7  الكميات المخطط معالجتها وإعادة استخدامها سنويًا )2016 – 2020( 

 66 % نسبة 2016
إعادة االستخدام

2017

2018

2019

2020

UNIT ML

المياه المعالجة المعاد استخدامها )بالمليون لتر(المياه المعالجة المنتجة )بالمليون لتر(

المصدر: ADSCC، عام 2015 ]12[
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تشجع برامج التوعية 
والتثقيف على اتباع نهج 
أكثر تأماًل بشأن استخدام 
الموارد واالستدامة بين 
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النفايات

تحسين البنية التحتية لجمع ومعالجة وتوزيع مياه   
الصرف الصحي من أجل تعزيز توفر المياه المعاد 

تدويرها إلعادة استخدامها
إبرام اتفاقيات التزويد بالمياه المعاد تدويرها مع   

المستخدمين النهائيين
وضع خطط السالمة التي تضمن جودة المياه المعاد   

تدويرها
وضع إجراءات لمراقبة جودة المياه المعاد تدويرها   

بصفة منتظمة وآليات فعالة للتقارير والبالغات الذاتية
إشراك المستخدمين النهائيين لضمان تحديد   

مسؤولياتهم
تطوير األدلة اإلرشادية، وأدلة الممارسة، بما في   

ذلك، الدليل اإلرشادي الستخدام المياه المعاد 
تدويرها.
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