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أبوظبيخلفية عن المياه في إمارة 
عليها والطلب المياه يهمصادر ب  ه وا ي ر ا

مصادر المياه في أبوظبي
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أبوظبيخلفية عن المياه في إمارة 
للمياه المستهلكة األخرى والقطاعات هالزراعة ي ه  رى ا زرا وا األ ا

القطاعات الرئيسية المستهلكة للمياه في أبوظبي

4% 8%

1%

16%

71%

الزراعة والغابات والحدائق العامة 

المنزلي

التجاري

الحكومي

الصناعي وغيره
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أبوظبيخلفية عن المياه في إمارة 
والمياه الزراعة في هالتحديات ي زرا وا ي ا ي  ا

تتخطى وتيرة االستخراج المعدالت الطبيعية إلعادة التغذية بثالثة 
رينوعشرين ضعفًا و

آمية المياه المستخرجة 
مكعب سنويًامتر مليار  2.2

آمية المياه المستخرجة آنسبة من الموارد 
المتجددة

مخزون المياه الجوفية والكّميات المسحوبة منها في أبوظبي

تقع ا*مارة في منطقة قاحلة حيث معّدل ا�مطار 
100ميليمتر وبالتالي فإن إعادة تغذية المياه الجوفية

 منخفض والمخزون من المياه الجوفية شحيح

مخــزون الميــاه الجوفيــة في أبوظبــي
– بالمليون متر مكّعب 

ا ق

يفوق الضغط على المياه في أبوظبي أفضل ممارسات 
االستهالك، بحيث تتخّطى وتيرة االستخراج المعّدالت

Hالطبيعية *عادة التغذية بثالثة وعشرين ضعف 

كّميات المياه الجوفية المستخرجة
– بالمليون متر مكّعب  –

أبوظبي

أبوظبي في منها المسحوبة والكّميات الجوفية المياه مخزون

المتجددة

93,033

546,717
638,410

2,7372,400

200320062009

%2,465

%2,289

ر ون
تـقـديـــــرات(2009)

المنطقة الغربية 
المنطقة الشرقية
المجموع(أبو ظبي والعين)

ّ أ ّ

(2009-2003)

كّميات المياه الجوفية المستخرجة كنسبة
مئوية من الموارد المتجّددة

(تتفاوت البيانات بين العامي 2002 و2007)

الكويت

أبو ظبي1) 
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200320062009

مخزون المياه الجوفية والكميات المسحوبة منها في أبوظبي

تقع ا*مارة في منطقة قاحلة حيث معّدل ا�مطار 
100ميليمتر وبالتالي فإن إعادة تغذية المياه الجوفية

 منخفض والمخزون من المياه الجوفية شحيح

مخــزون الميــاه الجوفيــة في أبوظبــي
– بالمليون متر مكّعب 

تـقـديـــــرات(2009)

يفوق الضغط على المياه في أبوظبي أفضل ممارسات 
االستهالك، بحيث تتخّطى وتيرة االستخراج المعّدالت

Hالطبيعية *عادة التغذية بثالثة وعشرين ضعف 

كّميات المياه الجوفية المستخرجة
– بالمليون متر مكّعب  –

(2009-2003)

كّميات المياه الجوفية المستخرجة كنسبة
ة ّ ت ال ا ال ن ة ئ

65,290

31,330

%2.032

%943

%455

%87

%87

%43

%28

%16

%5

أقل من
100 ميليمتر

المعّدل السنوي
ل�مطار

50 - 140 متر� 
مكّعبا/سنة

معّدل إعادة تغذية المياه
الجوفيــة (تقديــر)

عدد ا1بار الصالحة
لالستخدام  (2009)

عدد ا1بار غير الصالحة
لالستخدام  (2009)

ا'مارات العربية
المّتحدة

المملكة العربية
السعودية

قطر

العراق

عمان

المغرب

لبنان

الواليات المّتحدة
ا7ميركية

أستراليا
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عدد ا1بار الصالحة
لالستخدام  (2009)

عدد ا1بار غير الصالحة
لالستخدام  (2009)

مئوية من الموارد المتجّددة
(تتفاوت البيانات بين العامي 2002 و2007)

الكويت

أبو ظبي1) 
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السعودية

قطر
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عمان

المغرب
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الواليات المّتحدة
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23 ضعف8

إّن الرقم المتعّلق بأبو ظبي مبني على كّميات المياه الجوفية المستخرجة في العام 2009 وعلى افتراض أّن معّدل الموارد المتجّددة       (1
هو 95 مليون متر> ا مكّعًبا سنوًيّا، أي ما يوازي معّدل إعادة تغذية المياه الجوفية  

الكتاب اDحصائي السنوي Dمارة أبوظبي للعام 2010؛ إحصائيات المياه في أبوظبي للعام 2006 و2009؛ نظام المعلومات العالمي    المصدر: 
بشأن المياه "أكواستات" التابع لمنّظمة اMغذية والزراعة لJمم المّتحدة؛   فريق الرؤية البيئية 2030   

%5
ا7ميركية

أستراليا

إّن الرقم المتعّلق بأبو ظبي مبني على كّميات المياه الجوفية المستخرجة في العام 2009 وعلى افتراض أّن معّدل الموارد المتجّددة       (1
هو 95 مليون متر> ا مكّعًبا سنوًيّا، أي ما يوازي معّدل إعادة تغذية المياه الجوفية  

الكتاب اDحصائي السنوي Dمارة أبوظبي للعام 2010؛ إحصائيات المياه في أبوظبي للعام 2006 و2009؛ نظام المعلومات العالمي    المصدر: 
بشأن المياه "أكواستات" التابع لمنّظمة اMغذية والزراعة لJمم المّتحدة؛   فريق الرؤية البيئية 2030   

التحدي الرئيسي الذي يواجهه القطاع الزراعي هو آيفية زيادة اإلنتاج الزراعي لزيادة مساهمة الزراعة المحلية 
أل
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.التربةاألمن الغذائي مع ترشيد استهالك المياه وتقليل تلوثتحقيقفي



أبوظبيخلفية عن المياه في إمارة 
المعالجة المياه استخدام في جالتحديات ه ا ي ام ا ي ا ي  ا

المياه المعالجة

ةالرئيسي اتالتحدي

.  تتم معالجة مياه الصرف الصحي حاليًا حتى الدرجة الثالثية وهي تستعمل غالبًا في ري الزراعات التجميلية

ضاعف األثر السلبي للمياه المالحة تيؤدي تصريف المياه المعالجة في الخليج العربي إلى تدهور جودة المياه البحرية و

. يتم تصريف آميات آبيرة من المياه المعالجة دون االستفادة منها وذلك بسبب العديد من التحديات

و ري ب ي جو ور ى إ ربي يج ي ج ي ري ي ييؤ بي ر
.على النظم اإليكولوجية

40 %

هدر

استعمال إعادة
60 %

المعالجة اه )2014(الم

إعادة استعمال
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)2014(المياه المعالجة



السياسة البيئية العامة إلمارة أبوظبي

تحسين جودة 
الهواء

المياه إحدى األولويات الرئيسية  
الخمس لهذه السياسة

اإلدارة المتكاملة 
للنفايات

د ا ال ة إدا

الحد من تأثير 
التغّير المناخي

إدارة الموارد
المائية والمحافظة 

عليها

المحافظة على
التنّوع البيولوجي 
والموائل والتراث 

الثقافي
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والمحافظة المائية الموارد عليهاإدارة ي و ر  و ر  يهإ
هااإلدارة المستدامة للمياه الجوفية عن طريق الحد من استخراج

تدابير لخفض استهالك المياه المحالةوالشبكات  الفاقد فيالكفاءة في استخدام الموارد المائية عن طريق خفض  سياسة

أل

االستخدام الكامل للمياه المعالجة

من خالل اعتماد نهج الموازنة المائية) المعالجةوالتحلية والجوفية، (ضمان آفاءة تخصيص المياه بمصادرها الثالثة 

سياسة
أبوظبي هي

دمج إدارة الموارد المائية الثالثة
برنامج الحوآمة المتكاملة للمياه•

األولويات والبرامج الرئيسية

وضع موازنة للمياهبرنامج •

تقليل تأثير إنتاج ونقل وتوزيع المياه على المناخ  
البحريةوالهواء والتربة وجودة المياه 

ضمان االستهالك الفعال في األماآن المغلقة 
والمفتوحة لجميع أنواع المياه من قبل جميع 

حلول إبداعية نظيفة إلنتاج المياه تبني برنامج •

تقليل خسائر المياه في شبكات مياه التحلية برنامج•

تدويرهاالصرف من ممارسات المياه المعاد تقليل برنامج •

القطاعات

برنامج إدارة الطلب على المياه•

ضمان آفاءة عالية للمياه في البيئة المبنيةبرنامج •

تحديد أثر ممارسات التحلية والمياه المعاد تدويرها برنامج •
والبحريةعلى األنظمة البيئية البرية 

المياهضمان اإلدارة المالئمة للطلب على برنامج •

ال لا ال لإ ظ ا اللل ا ال

إقامة صناعة قائمة على آفاءة استخدام المياهبرنامج•

الزراعةفي االستخدام األمثل للمياه الجوفية برنامج •

طوير قطاع زراعات تجميلية أقل طلبًا على المياهبرنامج ت•

ً أ
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تطوير قطاع غابات أقل طلبًا على المياهبرنامج•المياه الجوفيةللمحافظة علىإبداعيةحلولبرنامج ال•



الموارد والمحافظةإدارة واألهدافالنتائج(عليهاالمائية )والمؤشرات ر و ر  ر وج(يهي وإ ؤ )و

ة ال
األهداف

)القياس(مؤشرات األداء األساسية النتائج الرئيسية
السنة

المرجعية 
201320202030

ستهالك معتدل ال متوسط 
للمياهالمنزلي 

في اليوم/ للفرد/ باللترللمياه المنزلي االستهالك 
629

)2013(
340أقل من 450

اا لال ل ااأل الل الال اإل الال %60ال لمياهاألمثل لالستخداما
المعالجة

المعالجةالمياهإلجماليالنسبة المئوية 
المستهلكة

60%

)2013(
100%100%

ع ز الت النقل ائ لخ ة ئ ال ة %20اه(الن تقليل الفاقد من المياه المحاله
من مياه(النسبة المئوية لخسائر النقل والتوزيع

)التحلية المنتجة
20%

 )2010(
15 - 17 %10%

1أل ن714 ل
أقل من 

االستخدام األمثل للمياه
الزراعةالجوفية بغرض 

آمية المياه الجوفية المستخرجة سنويًا بالمليون
مكعبمتر 

مليون1.714
مكعبمتر 

)2010(

مليون 1.400
متر مكعب

755 
مليون متر  
مكعب

9صفحة أبوظبي-البيئةهيئة



شكرًا لحسن استماعكم
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