
اإلحصاءات  البيئية

2016
تاريخ اإلصدار:أكتوبر 2017 



 

   

  2016 اإلحصاءات البيئية 2

 فهرس المحتويات

 2 ................................................................................................................ المحتويات فهرس

 4 ..................................................................................................................... الجداول قائمة

 7 .................................................................................................................................. تمهيد

 8 ................................................................................................................... المناخ إحصاءات

 8 ........................................................................................................................ الحرارة درجات

 10 ................................................................................................................................ األمطار

 11 ....................................................................................................................النسبية الرطوبة

 12 ....................................................................................................................... الجوي الضغط

 13 ........................................................................................................................ الرياح سرعة

 14 ............................................................................................................... الشمسي اإلشعاع

 16 .................................................................................................................. الهواء إحصاءات

 17 .................................................................................. الحضرية المناطق في المحيط الهواء جودة

 19 .............................................................................................................................. الضوضاء

 20 ............................................................................... والغاز النفط قطاع – للهواء الملوثة االنبعاثات

 21 .......................................................................... والغاز النفط قطاع- الكربون أكسيد ثاني انبعاثات

 22 .................................................................................................................. المياه إحصاءات

 22 ....................................................................................................... التقليدية غير المياه موارد

 22 ..................................................................................................................... الصحي الصرف

 24 ........................................................................................................... الساحلية المياه نوعية

 27 ................................................................................................. والسالمة الصحة إحصاءات

 27 .................................................................... الغذاء طريق عن المنقولة واألمراض الغذائي التسّمم

 28 .............................................................................................................. النفايات إحصاءات

 28 ..................................................................................................................... لبةالص النفايات

 30 ...................................................................................................... الحيوي التنوع إحصاءات

 30 ....................................................................................................... والمهّددة المعروفة األنواع

 32 ............................................................................................................. اإلحصائية الجداول

 46 ........................................................................................................ التوضيحيّة المالحظات

 46 ......................................................................................................................... المصطلحات

 46 ..................................................................................................................... المناخ إحصاءات

 47 ..................................................................................................................... الهواء إحصاءات

 50 ..................................................................................................................... المياه إحصاءات

 51 ............................................................................................ المهنية والسالمة الصحة إحصاءات

 52 .................................................................................................................. النفايات إحصاءات

 54 .......................................................................................................... الحيوي التنوع إحصاءات

 56 ......................................................................................................... المستخدمة االختصارات



 

   

  2016 اإلحصاءات البيئية 3

 56 .................................................................................................................. :البيانات مصدر

 56 ............................................................................................ :بالجداول المتعلّقة المالحظات

 57 ............................................................................................................ المستخدمة الرموز

 57 ......................................................................................... التالي واإلصدار إضافية معلومات

 57 ............................................................................................................................ المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  2016 اإلحصاءات البيئية 4

 قائمة الجداول

 
 8  2016-متوسط درجات الحرارة حسب المنطقة والشهر  (:1.1جدول )

 9 2016 – والشهر المنطقة حسب األمطار هطول متوسط(: 2.1) جدول

 10 2016 - والشهر المنطقة حسب النسبية الرطوبة متوسط(: 3.1) جدول

 11 2016 - والشهر المنطقة حسب الجوي الضغط متوسط(: 4.1) جدول

 12 2016- والشهر المنطقة حسب الرياح سرعة متوسط(: 5.1) جدول

 حسططب والعين أبوظبي منطقتي في الشططم  سطططوع سططاعات لعدد اليومي المتوسططط(: 6.1) جدول

 2016 - الشهر
13 

 14 2016 - والشهر المنطقة حسب الشمسي اإلشعاع لشّدة اليومي المجموع متوسط(: 7.1) جدول

 المنطقة حسطططب الحضطططرية المناطق في الهواء تلوّث لمؤشطططرات السطططنوي المتوسطططط(: 1.2) جدول

 2016 – والمحطة
16 

 16 المنطقة حسب المحيط الهواء في الكربون أكسيد أول لتركيز السنوي المتوسط(: 2.2) جدول

 17 المنطقة حسب الضوضاء لمستويات السنوي المتوسط(: 3.2) جدول

 18 والغاز النفط قطاع- الهواء لملوّثات الكليّة االنبعاثات(: 4.2) جدول

 19  والغاز النفط قطاع - للهواء الملوّثة الكليّة االنبعاثات من الفرد نصيب(: 5.2) جدول

 19 والغاز النفط قطاع- الكربون أكسيد ثاني انبعاثات(: 6.2) جدول

 20 (: إجمالي موارد المياه غير التقليدية حسب النوع1.3جدول )

 20 الصحي الصرف مياه كميّة(: 2.3) جدول

 21 الصحي الصرف مياه معالجة محطات طاقة إجمالي(: 3.3) جدول

 21 الصحي الصرف مياه نوعية(: 4.3) جدول

 22 2016- الساحلية المياه نوعية(: 5.3) جدول

 23 2016 - الساحلية المياه في الطبيعية المغّذيات تركيز(: 6.3) جدول

 24 النوع حسب الغذاء طريق عن المنقولة واألمراض الغذائي التسّمم حاالت عدد(: 1.4) جدول

 25 2016- المصدر ونشاط المنطقة حسب الخطرة غير الصلبة النفايات كميّة(: 1.5) جدول

 25 والمهّددة المعروفة األنواع عدد إجمالي(: 1.6) جدول

 26 2016 – أبوظبي الشهر، حسب الحرارة درجات(: 1) رقم جدول

 26 2016 – العين الشهر، حسب الحرارة درجات(: 2) رقم جدول

 27 2016 - ةظفرال الشهر، حسب الحرارة درجات(: 3) رقم جدول

 27 2016 - الجزر الشهر، حسب الحرارة درجات(: 4) رقم جدول

 28 2016 – الشهر حسب والعين أبوظبي منطقتي في األمطار هطول(: 5) رقم جدول
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 30 2016 - الشهر حسب والجزر ةظفرال في األمطار هطول(: 6) رقم جدول

 32 2016 – أبوظبي الشهر، حسب النسبية الرطوبة(: 7) رقم جدول

 32 2016 – العين الشهر، حسب النسبية الرطوبة(: 8) رقم جدول

 33 2016 – ةظفرال الشهر، حسب النسبية الرطوبة(: 9) رقم جدول

 33 2016 – الجزر الشهر، حسب النسبية الرطوبة(: 10) رقم جدول

 34 2016 – أبوظبي الشهر، حسب الرياح سرعة(: 11) رقم جدول

 34 2016 – العين الشهر، حسب الرياح سرعة(: 12) رقم جدول

 35 2016 – ةظفرال الشهر، حسب الرياح سرعة(: 13) رقم جدول

 35 2016 – الجزر الشهر، حسب الرياح سرعة(: 14) رقم جدول

 36 2016 – أبوظبي الشهر، حسب الشمسي اإلشعاع لشّدة اليومي المجموع(: 15) رقم جدول

 36 2016 – العين الشهر، حسب الشمسي اإلشعاع لشّدة اليومي المجموع(: 16) رقم جدول

 37 2016 – ةظفرال الشهر، حسب الشمسي اإلشعاع لشّدة اليومي المجموع(: 17) رقم جدول

 37 2016 – الجزر الشهر، حسب الشمسي اإلشعاع لشّدة اليومي المجموع(: 18) رقم جدول

 38 *المنطقة حسب المحيط الهواء في الكبريت أكسيد ثاني لتركيز السنوي المتوسط(: 19) رقم جدول

 38 قةالمنط حسب المحيط الهواء في النيتروجين أكسيد ثاني لتركيز السنوي المتوسط(: 20) جدول رقم

 39 ةحسب المنطق المحيط الهواء في األرضي األوزون لتركيز السنوي المتوسط(: 21) جدول رقم

 المحيط الهواء في( أقل أو ميكرونات 10) العالقة األغبرة لتركيز السطططنوي المتوسطططط(: 22) جدول رقم

 المنطقة حسب
39 

 40 والغاز النفط قطاع - الكبريت أكسيد ثاني انبعاثات(: 23) جدول رقم

 40 والغاز النفط قطاع - النيتروجين أكاسيد انبعاثات(: 24) جدول رقم

 41 والغاز النفط قطاع - المتطايرة العضوية المركبات انبعاثات(: 25) جدول رقم

 42 والغاز النفط قطاع - الكربون أكسيد ثاني انبعاثات(: 26) جدول رقم

 43 والغاز النفط قطاع - الكربون أكسيد ثاني انبعاثات من الفرد نصيب(: 27) جدول رقم
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 قائمة الرسومات البيانية

 

 8 2016 – والشهر المنطقة حسب والصغرى العظمى الحرارة درجات متوسط(: 1) الشكل

 9 أبوظبي إمارة في األمطار لهطول السنوي المتوسط(: 2) الشكل

 10 2016 – والشهر المنطقة حسب النسبية الرطوبة متوسط(: 3) الشكل

 11 2016 - الشهر حسب أبوظبي إلمارة الجوي الضغط متوسط(: 4) الشكل

 14 2016 - والشهر المنطقة حسب الشمسي اإلشعاع لشّدة اليومي المجموع متوسط(: 5) الشكل

 18 والغاز النفط قطاع- الهواء لملوّثات الكليّة االنبعاثات(: 6) الشكل

 21 الصحي الصرف مياه كميّة(: 7) شكلال

 29 2016 - المنطقة حسب الخطرة غير الصلبة النفايات لكميّة النسبي التوزيع(: 8) شكلال

 29 2016 - التخلّص طريقة حسب الخطرة غير الصلبة النفايات لكميّة النسبي التوزيع(: 9) شكلال

 31 2016 - المعروفة األنواع إجمالي من المهّددة األنواع إلجمالي النسبي التوزيع(: 10) شكلال
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 تمهيد

إحصاءات و، حيث يحتوي على إحصاءات المناخ 2016عة إلمارة أبوظبي لعام يعرض هذا التقرير إحصاءات بيئية متنوّ 

 السالمة الغذائية والصحةو إحصاءات المياهمن  ن كالا كما يتضمّ ، لهثة شمل جودة الهواء واالنبعاثات الملوّ التي ت الهواء

  .إضافة إلى إحصاءات التنوع الحيوي إحصاءات النفايات ،المهنية

وظبي أب – وهيئة البيئةالمركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل  د الرئي  لهذه البيانات:زوّ المصادر التالية الم دّ تع

وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وهيئة  مياه وكهرباء أبوظبيهيئة و أدنوك –الوطنية  ظبيأبوشركة بترول و

 .أبوظبي – النفاياتإدارة باإلضافة إلى مركز  ،أبوظبي – الصحة

 

 للمصطلحات األساسية والمفاهيم الفنية ة" في نهاية هذا التقرير شرحاا المالحظات التوضيحيّ م قسم "ويقدّ 

زامن بالتاء على الرجوع إلى هذا القسم ادة القرّ السّ  ونحثّ  .التقرير بهذاقة المستخدمة في تجميع اإلحصاءات المتعلّ 

  مع قراءة اإلحصاءات والمعلومات الواردة في التقرير.
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 المناخإحصاءات 

في  مارةبطبيعة صحراوية ذات درجات حرارة عالية خاصة في فترات الصيف، وتقع اإل أبوظبي إمارةسم مناخ يتّ 

المنطقة المدارية الجافة ويقطع مدار السرطان الجزء الجنوبي منها. وترتبط متوسطات درجات الحرارة الشديدة في 

بالدفء بشكل عام  أبوظبي إمارةصف شتاء ويتّ  في المناطق الساحلية. خاصة ،الصيف بارتفاع الرطوبة النسبية

ل كل من األمطار طوال السنة. وتشكّ  آخر، كما تعاني شحّ إلى مستويات دنيا من حين إلى وهبوط درجات الحرارة 

مع مالحظة اختالف درجات  مارةالمناطق الساحلية والصحراوية الداخلية والمرتفعات في مجموعها تضاري  اإل

 أتربة،لة بعلى الدولة على تلطيف الجو ما لم تكن محمّ  الحرارة بينها. وتساعد الرياح الموسمية الشمالية التي تهبّ 

ين ر الرياح غالباا برياح جنوبية شرقية تكون قصيرة األمد وذات درجات رطوبة شديدة. وتتغيّ  عليها أيضاا  بينما تهبّ 

وامل عر المياه بسبب جنوبية أو جنوبية شرقية وغربية أو شمالية وشمالية غربية. كما يالحظ زيادة متوسطات تبخّ 

 ة األمطار.وقلّ  ،االرتفاع الشديد في درجة الحرارةو، ة منها سرعة الرياح العالية وقوة هبوبهاعدّ 

 درجات الحرارة

ر غيّ الت ح( يوضّ 1.1. جدول )ح االختالف في درجات الحرارة في كل فصل من فصول السنةمناخ إمارة أبوظبي يوضّ  

العين،  منطقةفي  ينايرشهر في  لتسجّ  مئوية درجة 18.2لها  قيمةحيث بلغت أقل  ،في متوسط درجات الحرارة

( 1ح الشكل )ضّ ووي. أغسط شهر  العين في ةمنطقكل من في  لتدرجة مئوية سجّ  37.6قيمة لها أعلى وبلغت 

خالل  فيها التي قارب متوسط درجة الحرارة العظمى أبوظبي مارةر في متوسط القيم العظمى والصغرى إلالتغيّ 

 درجة مئوية 12.4 أقل منإلى  الصغرىلدرجة الحرارة  وسطمتأقل وصل في حين  ،درجة مئوية 42.5فصل الصيف 

ر في درجات الحرارة العظمى التغيّ  اإلحصائية( في ملحق الجداول 4 - 1) أرقام اإلحصائية ن الجداولوتبيّ . شتاءا 

 .السنة لكل منطقة شهوروالصغرى ومتوسط القيم العظمى والصغرى حسب 
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  2016- المنطقة والشهرة حسب رمتوسط درجات الحرا(: 1.1) جدول

 مئوية( )درجة

 الجزر الظفرة العين أبوظبي الشهر

 19.0 18.4 18.2 19.3 يناير

 19.2 19.5 19.8 19.8 فبراير

 23.1 24.5 23.9 23.9 مارس

 25.9 27.5 26.7 26.3 إبريل

 31.4 33.5 33.2 31.4 مايو

 32.8 35.0 35.1 33.2 يونيو

 35.4 37.2 37.1 35.8 يوليو

 35.7 37.5 37.6 36.1 أغسط 

 33.7 34.3 34.0 33.3 سبتمبر

 29.4 29.2 29.3 29.4 أكتوبر

 25.9 24.8 24.4 25.6 نوفمبر

 21.8 21.8 21.6 21.5 ديسمبر

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 

 2016 –والشهر درجات الحرارة العظمى والصغرى حسب المنطقة  متوسط (:1الشكل )

 

 .أبوظبي-مركز اإلحصاء  المصدر:
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متوسط درجات الحرارة الصغرى-منطقة العين  متوسط درجات الحرارة العظمى-منطقة العين 

متوسط درجات الحرارة الصغرى-منطقة الظفرة  متوسط درجات الحرارة العظمى-منطقة الظفرة 

متوسط  درجات الحرارة الصغرى-الجزر  متوسط درجات الحرارة العظمى-الجزر 
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 األمطار

قة تفرّ نحاء مأفي فصل الشتاء على  قليلةيام أمطارها القليلة والفجائية التي تسقط خالل أب أبوظبي إمارةتتصف  

ح ويوض .ز في منطقة العينتتركّ التي ويع والصيف على المناطق الجبلية منها الربأشهر ، وتمطر خالل مارةمن اإل

المتوسط السنوي لهطول  انخفضحيث  .2016( متوسط هطول األمطار حسب المنطقة والشهر لعام 2.1جدول رقم )

 . 2016عام مليمتر  60.7إلى  2015عام  مليمتر 87.4 من   أبوظبي إمارةاألمطار في 

 

 2016 – والشهر المنطقة حسب األمطار هطول متوسط (:2.1) جدول

 (مليمتر)

 الجزر الظفرة العين أبوظبي الشهر

 4.3 4.0 7.7 4.0 يناير

 0.3 1.2 5.7 0.2 فبراير

 32.1 41.4 83.7 18.3 مارس

 6.4 7.9 2.5 2.7 إبريل

 0.0 0.0 0.0 0.0 مايو

 0.0 0.0 0.0 0.0 يونيو

 0.0 0.0 1.9 0.0 يوليو

 0.0 1.6 2.8 0.0 أغسط 

 0.0 0.4 2.4 0.0 سبتمبر

 0.0 0.4 10.6 0.0 أكتوبر

 0.0 0.0 0.3 0.0 نوفمبر

 0.0 0.0 0.0 0.0 ديسمبر

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 
 

 في إمارة أبوظبيهطول األمطار السنوي لمتوسط ال (:2) الشكل
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 الرطوبة النسبية

 حيوضّ و، لرطوبة فيها عن المناطق الداخليةبارتفاع نسبة ا أبوظبي إمارةفي المناطق الساحلية والجزر  تختصّ  

ث بلغ ، حير فصول السنةمع بيان تأثير الموقع الجغرافي وتغيّ  الرطوبة النسبيةر في قيم التغيّ  (3.1الجدول رقم )

 أبوظبيمنطقة في  ديسمبرفي شهر ذلك  لالشتاء وسجّ  أشهرقيمة له خالل أعلى متوسط الرطوبة النسبية 

 ن الجداولوتبيّ  .%23.2 بنسبة العين في منطقة مايوشهر  فيله  قيمةأقل  تبلغ، في حين %76.7بنسبة 

سطاتها حسب الشهر والعظمى والصغرى ومتالقيم في ملحق الجداول اإلحصائية ( 10 - 7)أرقام اإلحصائية 

 .والمنطقة

 

 2016 -والشهر متوسط الرطوبة النسبية حسب المنطقة (: 3.1) جدول
)%(     

 جزرال الظفرة العين أبوظبي الشهر

 70.7 66.7 59.0 67.3 يناير

 68.3 59.0 51.2 65.5 فبراير

 68.0 56.0 47.1 62.8 مارس

 58.3 42.7 34.8 50.0 إبريل

 53.7 34.8 26.4 47.3 مايو

 57.7 39.5 29.2 52.8 يونيو

 58.3 41.3 35.6 52.5 يوليو

 60.0 41.3 23.2 46.5 أغسط 

 60.0 49.0 39.9 58.8 سبتمبر

 60.0 53.2 44.4 60.5 أكتوبر

 66.7 62.3 51.7 62.3 نوفمبر

 74.7 69.1 54.9 76.7 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 

 

 2016 –والشهر متوسط الرطوبة النسبية حسب المنطقة  (:3)الشكل 
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 الضغط الجوي

قيمة أقل حيث بلغت  ،في فصل الصيف أبوظبي إمارة على الجوي الضغط متوسطض انخف( ا4.1ح الجدول رقم )يوضّ 

الضغط الجوي  ويرتفع عادةا  ،ةظفرال منطقةفي  هيكتوباسكال 997.2 إلىلتصل  2016من عام له في شهر يوليو 

 .جزر اإلمارةفي  هيكتوباسكال 1,020.8حو ن ديسمبرقيمة له في شهر أعلى  حيث بلغت ،فصل الشتاء في

 2016 -والشهر متوسط الضغط الجوي حسب المنطقة (: 4.1) جدول

 ()هيكتوباسكال

 جزرال الظفرة العين أبوظبي الشهر

 1,020.1 1,018.4 1,019.3 1,018.9 يناير

 1,019.8 1,018.1 1,018.8 1,018.7 فبراير

 1,014.7 1,013.2 1,014.4 1,013.9 مارس

 1,012.3 1,010.8 1,011.9 1,011.5 إبريل

 1,006.6 1,005.2 1,006.1 1,005.7 مايو

 1,002.2 1,000.9 1,002.3 1,001.2 يونيو

 9,98.3 9,97.2 9,98.1 9,97.5 يوليو

 1,000.4 9,99.2 1,000.5 9,99.8 أغسط 

 1,005.2 1,003.9 1,005.1 1,004.4 سبتمبر

 1,012.0 1,010.5 1,011.5 1,011.0 أكتوبر

 1,018.9 1,015.8 1,016.9 1,016.3 نوفمبر

 1,019.5 1,017.7 1,018.8 1,018.4 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 

 2016 – الشهر حسب أبوظبي إلمارة الجوي الضغط متوسط (:4) الشكل
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 سرعة الرياح

لت بينما سجّ  ،ينايرفي شهر  مارةاإلفي جزر عقدة  17.3قيمة لمتوسط سرعة الرياح أعلى بلغت  ،2016في عام  

(، وبشكل 5.1ح في الجدول رقم )كما هو موضّ  ،نوفمبرعقدة في شهر  8.9 وبلغت نحومدينة العين في أدنى قيمة 

فة للجو عادة وملطّ  لة باألتربة والغباررياح شمالية جافة تأتي محمّ : نوعان من الرياح أبوظبي إمارةعلى  هبّ يعام 

ياح ر قصيرة وشديدة الحرارة تأتي من الربع الخالي من المملكة العربية السعودية. كما تهبّ شرقية  أحياناا، ورياح

رعة سطات سغير موسمية تكون غالباا جنوبية أو جنوبية شرقية وغربية أو شمالية وشمالية غربية. ويالحظ أن متو

 ، نظراا إلىوالعين أبوظبيمدينتي  أكبر مما هي عليه في ومنطقة الظفرةتكون في الجزر  أبوظبي إمارةح في االري

مناطق مفتوحة مقارنةا بالتضاري  الجبلية التي توجد في العين والبنايات العالية واألشجار  الظفرةكون الجزر ومنطقة 

في ملحق الجداول ( 14- 11)أرقام  ةحصائين الجداول اإلوتبيّ  .أبوظبيالتي تعمل كمصّدات للرياح في مدينة 

 . مى لسرعة الرياح ومتوسطاتها حسب الشهر والمنطقةظالع القيماإلحصائية 

 2016-والشهر متوسط سرعة الرياح حسب المنطقة (: 5.1) جدول

     (*)عقدة

 جزرال الظفرة العين أبوظبي الشهر

 17.3 12.5 9.8 11.5 يناير

 15.7 11.8 11.8 11.0 فبراير

 16.7 13.7 12.1 12.8 مارس

 14.7 13.7 12.3 13.5 إبريل

 15.3 13.2 11.7 12.5 مايو

 16.0 13.7 10.8 14.0 يونيو

 15.7 14.2 11.3 14.3 يوليو

 13.7 11.5 11.3 12.8 أغسط 

 14.3 11.3 11.0 12.3 سبتمبر

 12.7 10.2 9.9 11.0 أكتوبر

 14.3 10.5 8.9 10.8 نوفمبر

 15.7 11.7 10.0 10.0 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 
 ميل في الساعة. 1.15* العقدة = 
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 الشمسي اإلشعاع

ها من السحب معظم بصفائها وخلوّ  أبوظبي إمارةسماء  زتميّ إلى يرجع طول فترة عدد ساعات سطوع الشم   

نتاج إفي  الذي يستغل حالياا الشمسي اإلشعاع كبيرة من  كميّةرض بد سطح األامدإنه مينتج  ما ،أيام السنة

متوسط  أعلى ( وصل6.1ح جدول )وكما يوضّ  2016ية من محطات الطاقة الشمسية، ففي صيف عام ائالطاقة الكهرب

ساعات  8 إلىوالعين  أبوظبيالعين، فيما انخفض طول النهار في منطقتي  ةساعة في منطق12إلى طول النهار ل

 لإلشعاعمتوسط المجموع اليومي  ( قيم7.1جدول )ح ويوضّ . نفسه على التوالي في شتاء العام اتساع 9 و

ح الجداول وتوضّ  .العينلت في منطقة سجّ التي  /ساعة2وات/م 7,475 نحوا قيمة لهأعلى  بلغت التيالشمسي 

الشمسي اليومي  اإلشعاعة مى والصغرى لشدّ ظالقيم العفي ملحق الجداول اإلحصائية ( 18 - 15)أرقام  اإلحصائية

 .حسب الشهر والمنطقة

 

والعين  أبوظبيالمتوسط اليومي لعدد ساعات سطوع الشمس في منطقتي (: 6.1) جدول

 2016 -الشهر حسب 

 )ساعة(
  

 العين أبوظبي الشهر

 9.0 8.0 يناير

 9.0 8.0 فبراير

 9.0 8.0 مارس

 10.5 8.9 إبريل

 12.0 11.0 مايو

 11.6 11.2 يونيو

 10.0 8.0 يوليو

 11.0 10.0 أغسط 

 10.5 10.4 سبتمبر

 10.0 10.0 أكتوبر

 9.2 9.2 نوفمبر

 9.0 9.0 ديسمبر

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 
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والشهر الشمسي حسب المنطقة  اإلشعاعة متوسط المجموع اليومي لشدّ  (:7.1) جدول

- 2016 

     /ساعة(2)وات/م

 جزرال الظفرة العين أبوظبي الشهر

 4,440.7 4,393.0 4,624.6 4,281.8 يناير

 5,341.7 5,133.5 5,299.9 5,171.3 فبراير

 5,248.3 5,450.2 5,389.8 5,244.5 مارس

 6,292.0 6,225.8 6,492.4 6,320.3 إبريل

 7,189.7 6,718.7 7,475.3 7,182.3 مايو

 6,911.7 6,415.7 7,222.4 6,933.3 يونيو

 6,323.7 5,884.5 6,521.8 6,245.8 يوليو

 5,919.7 6,005.0 6,531.0 6,163.5 أغسط 

 5,446.0 5,835.5 6,353.7 5,997.5 سبتمبر

 5,181.3 5,227.5 5616.0 5,497.3 أكتوبر

 4,397.0 4,543.8 4,814.7 4,870.0 نوفمبر

 4,000.3 4,171.1 4,407.8 4,617.7 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 
 

 

 

 –والشهر حسب المنطقة  اإلشعاع الشمسية متوسط المجموع اليومي لشدّ  (:5)الشكل 

2016 
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 إحصاءات الهواء

ت نشئأ ، حيثلهثة من االنبعاثات الملوّ  لى تحسين جودة الهواء المحيط والحدّ إبشكل دؤوب  أبوظبيتسعى حكومة  

 نتاج الطاقةإثات كتقليل حرق الوقود بخطار الملوّ أعلى حماية البيئة من  بشكل رئي شركات ومؤسسات تعمل 

وضع العديد من القوانين إلى ضافة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك باإل دة كالطاقةمن مصادر متجدّ  الكهربائية

ب آثارها وأخطارها وللحفاظ على صحة المقيمين على وذلك لتجنّ  ،ثات الهواءمن انبعاثات ملوّ  والتشريعات للحدّ 

بشأن  2006( لسنة 12وصدر قرار مجل  الوزراء رقم )ومتنا الرشيدة األولوية القصوى. حكتولي ذلك حيث  ،أرضها

د فيه أنواع حيث حدّ  جميعهم،جهات واألفراد للهذا القرار من القرارات الملزمة  دّ ث، ويعنظام حماية الهواء من التلوّ 

 ثات والحدود القصوى المسموح بها.الملوّ 

وتختلف هذه القيم  ،بشكل عام ودولياا  وح بها محلياا مها المسدضمن حدوتلوّث الت المعدّ  تعدّ  أبوظبي إمارةوفي  

 تلوّثالت الي  معدّ المحطات المنتشرة على الطرقات تقأن ، حيث نرى حسب المناطق واألنشطة التي تقام فيها

ي مثل منطقة مصفح الصناعية التي ف األنشطة الصناعية والنفطية أيضاا  إلىالناتج من انبعاثات السيارات، باإلضافة 

 .جميعها مارةأنحاء اإلب فيها مرتفعة نسبياا مقارنةا تلوّث الت المعظم األوقات تكون معدّ 

 

 مواقع محطات رصد جودة الهواء المحيط

 

 

 

 

 

 

 

 

بوظبيأ  

 الظفرة

 العين
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 في المناطق الحضرية الهواء المحيطجودة 

هم مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى العالم، حد أأضرية قياس جودة الهواء في المناطق الحمؤشرات  تعدّ  

( يالحظ 1.2ومن الجدول ) .أبوظبي إمارةرض أمنة للقاطنين على آفر بيئة صحية واقياس مدى توإلى ويهدف المؤشر 

 المناطق قصى تركيز له فيأحيث بلغ ، كسيد الكبريت لم يتجاوز الحدود المسموح بهاأمتوسط تركيز ثاني  أن

ذلك يز قصى السنوي المسموح به لتركاأل الحدّ  علماا بأن 2016مكعب خالل عام  مترات/ميكروجرام 15.4الحضرية 

 ،ميكرون 10 – غبرة العالقةاأل بما في ذلكثات األخرى على الملوّ  ذلك ينطبقو مكعب. /متراا ميكروجرام 60هو الغاز 

علماا بأن الحّد األقصى السنوي  2016خالل عام  مكعب /مترميكروجرام 155.9و 90.8بين  القراءاتتراوح معدل  حيث

في ملحق  (22- 19)أرقام اإلحصائية ح الجداول وتوضّ . /متر مكعبميكروجرام 150هو  الملوثالمسموح به لتركيز ذلك 

 .ث والمنطقة وموقع المحطةمؤشرات قياس جودة الهواء المحيط حسب نوع الملوّ الجداول اإلحصائية 

المتوسط السنوي لمؤشرات تلوّث الهواء في المناطق الحضرية حسب (: 1.2) جدول
 2016 –المنطقة والمحطة 

 أبوظبي. –المصدر: هيئة البيئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

     )ميكروجرام/متر مكعب(

 المنطقة
ثاني أكسيد 

 الكبريت
ثاني أكسيد 
 النيتروجين

األوزون 
 األرضي

األغبرة العالقة 
 ميكرون 10 -

     أبوظبي

 127.1 91.2 27.8 11.2 مدرسة خليفة

 130.0 70.9 32.2 9.4 ياس مدرسة بني

 155.9 93.3 28.2 10.4 مدينة خليفة

 136.4 80.7 38.7 10.8 المقطع

     العين

 111.7 65.0 32.4 6.4 مدرسة العين

 90.8 90.2 13.2 8.1 سويحان

 94.0 - 35.2 8.1 زاخر

 100.1 92.7 33.4 6.4 الطوية

     الظفرة

 128.7 95.9 14.0 15.4  بدع زايد
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صادر ة الغاز اليتم قياس تركيز أول أكسيد الكربون في محطات يتم تصميمها ووضعها في جوانب الطرق لقياس كميّ 

مليجرام/متر  1.4في شارع حمدان بمدينة أبوظبي نحو  الكربونول أكسيد ألتركيز أعلى من عوادم السيارات، وبلغ 

أما في  ،مليجرام/متر مكعب 0.8 بط منطقة الظفرة  في الروي محطة في  أول أكسيد الكربون ركيزت يليهمكعب، 

 ./متر مكعبمليجرام 0.6فلم يتعدى التركيز  عينمنطقة ال

 

 

المتوسط السنوي لتركيز أول أكسيد الكربون في الهواء المحيط حسب  (:2.2) جدول

 المنطقة

 متر مكعب(/)مليجرام

 2016 2015 2014 2013 2012 موقع المحطة

      أبوظبي

 1.4 1.8 1.1 0.9 0.9 شارع حمدان -جانب الطريق 

 0.6 0.8 0.7 0.5 - المقطع -منطقة حضرية/سكنية 

    العين

 

  

 0.6 1.0 0.9 1.2 1.2 شارع العين -جانب الطريق 

 0.3 0.6 0.3 0.3 - القوع -منطقة مرجعية 

 0.5 0.7 0.5 0.4 0.1 سويحان -منطقة حضرية/سكنية 

       ظفرةال

 - - 0.3 0.4 - طريف - أبوظبي شارع

 0.8 1.1 0.3 0.3 - الروي  - صناعية منطقة

 أبوظبي. –المصدر: هيئة البيئة 
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 الضوضاء

بعض ظت حافحيث  ،في إمارة أبوظبير في المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء ( التغيّ 3.2ن الجدول )ويبيّ 

وبلغ متوسط مستوى  ،المناطق الحضريةكمحطات  نوعاا ما ى مستوياتها من الضوضاءعل مارةالمناطق في اإل

ديسيبل على  45.9و 52.1، 50.2( الظفرةجميع مناطق إمارة أبوظبي )أبوظبي، العين و في 2016الضوضاء لعام 

 التوالي.

 

 المنطقةالمتوسط السنوي لمستويات الضوضاء حسب (: 3.2) جدول
 (ديسيبل)

 2016 2015 2014 2013 2012 موقع المحطة

        أبوظبي

 مدرسة خديجة -وسط المدينة 
60.1 67.5 - - - 

 مدرسة خليفة -منطقة حضرية/سكنية 
47.6 58.4 42.8 29.1 49.0 

 شارع حمدان -جانب الطريق 
- 68.3 65.7 64.4 58.7 

 مدرسة بني ياس -منطقة حضرية/سكنية 
56.9 52.0 50.2 44.6 45.5 

 مصفح -منطقة صناعية 
44.7 69.0 60.7 54.5 53.4 

 المفرق -منطقة صناعية 
- 60.2 53.0 53.3 50.6 

 مدينة خليفة أ -منطقة حضرية/سكنية 
- 60.1 49.7 45.1 45.8 

 المقطع -منطقة حضرية/سكنية 
- 53.7 49.3 47.5 48.5 

 العين
         

 مدرسة العين -حضرية/سكنية منطقة 
51.2 55.8 51.5 50.3 50.2 

 شارع العين -جانب الطريق 
62.6 64.1 62.0 61.4 61.3 

 القوع -منطقة مرجعية 
- 54.4 51.5 51.3 47.6 

 زاخر -وسط المدينة 
- 54.9 49.1 51.3 49.2 

 الطوية -منطقة حضرية/سكنية 
- 56.7 51.7 51.7 52.2 

 ظفرةال
         

 بدع زايد -منطقة حضرية/سكنية 
51.3 53.8 45.5 39.2 - 

 47.8 - 61.1 65.8 - طريف - أبوظبي شارع

 39.1 51.6 53.2 55.6 - الروي  - صناعية منطقة

 مدرسة غياثي -وسط المدينة 
65.3 61.3 54.8 51.5 - 

 واحة ليوا -منطقة مرجعية 
47.3 50.8 45.3 42.8 - 

 حبشان -منطقة  صناعية مرجعية 
- 59.7 55.1 54.9 50.9 

 أبوظبي. –المصدر: هيئة البيئة 
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 قطاع النفط والغاز –االنبعاثات الملوثة للهواء 

تشمل االنبعاثات الكليّة مجموع كميّة انبعاثات كل من ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية  

االنبعاثات الكليّة لقطاع النفط والغاز بمقدار  ةكميّ  إنخفاض( إلى 6( والرسم البياني )4.2المتطايرة. ويشير الجدول )

الجدول ح . ويوضّ اا طن 378,456، حيث وصل إجمالي كميّة الغازات المنبعثة نحو 2015عن عام  2016في عام  21.6%

 0.13 حيث بلغ نصيب الفرد 2015 عن 2016في عام من االنبعاثات الكلية الملوثة للهواء نصيب الفرد  إنخفاض (5.2)

ث ح كميّة االنبعاثات حسب نوع الملوّ توضّ في ملحق الجداول اإلحصائية ( 25- 23طن. الجداول اإلحصائية أرقام )

 .أدنوك- وحسب قطاع األعمال في شركة بترول أبوظبي الوطنية

 النفط والغاز قطاع-ة لملوّثات الهواء االنبعاثات الكليّ (: 4.2) جدول

       )طن(

 2016 2015 2014 2013 2012  نوع الملوث

 378,456 482,484 448,392 348,525 356,975  المجموع

 220,249 363,692 322,798 208,121 217,925  ثاني أكسيد الكبريت 

 69,716 54,335 56,708 68,380 66,597  أكاسيد النيتروجين

 88,491 64,457 68,886 72,024 72,453  المركبات العضوية المتطايرة 

 .أدنوك –الوطنية  أبوظبيشركة بترول  المصدر:

 النفط والغاز قطاع-ثات الهواء ة لملوّ االنبعاثات الكليّ  (:6) الشكل

 

 أبوظبي. -مركز اإلحصاء  ،أدنوك –شركة بترول أبوظبي الوطنية  المصدر:
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  قطاع النفط والغاز -نصيب الفرد من االنبعاثات الكليّة الملوّثة للهواء  (:5.2) جدول

  )طن(

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 نوع الملوث

 0.13 0.17 0.17 0.14 0.16 0.16 المجموع 

 0.08 0.13 0.12 0.08 0.10 0.10 ثاني أكسيد الكبريت 

 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 أكاسيد النيتروجين 

 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 المركبات العضوية المتطايرة 

 .أبوظبي-المصدر: مركز اإلحصاء 
 

 

 النفط والغاز قطاع-انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 لقطاع النفط والغاز. 2016-2010خالل الفترة  كسيد الكربونر في انبعاثات ثاني أ( التغيّ 6.2) يالحظ في الجدول رقم 

للعام قطاع النفط والغاز نصيب الفرد من انبعاثات  بلغ اكم، مليون طن 34.1 نحو 2016عام  في انبعاثات الغاز بلغتو

د يكسأانبعاثات ثاني في ملحق الجداول اإلحصائية ( 27- 26)ويوضّح الجدوالن اإلحصائيان رقما . نط 11.7نحو  نفسه

 .أدنوك - الوطنية أبوظبيبترول في شركة حسب قطاعات العمل الكربون ونصيب الفرد 

 

 النفط والغاز قطاع- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون :(6.2) جدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2010 البند

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )مليون 
 طن(

23.0 26.6 30.0 30.0 33.7 34.1 

نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد 

 الكربون )طن(
11.0 12.2 11.2 11.3 12.1 11.7 

 .أبوظبي -أدنوك، مركز اإلحصاء  -المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية 
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 مياهإحصاءات ال

 موارد المياه غير التقليدية

مجموع المياه المحالة  من فتتألّ التي  مارةاإلفي ارد غير التقليدية ومن الم المستهلكة جمالي المياهبلغ إ 

 %3.16 مقداره بإنخفاض 2016مليون متر مكعب في عام  1,283 الصرف المعاد استخدامها مياه كميّةالمستهلكة و

 .2015عام  عن

 النوع حسب التقليدية غير الموارد من المستهلكة المياه كمية إجمالي (:1.3) جدول

  )مليون متر مكعب(

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 النوع

 1,283 1,325 1,318 1,237 1,198 1,094 المجموع

 1,116 1,154 1,126 1,083 1,059 961 استهالك المياه المحالة

كميّة مياه الصرف الصحي المعالجة 

 المعاد استخدامها
133 139 154 192 171 167 

 .أبوظبي-المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 الصرف الصحي 

في  إذا كان هناك شحّ  خاصة ،مصادرهاوتنويع المياه  طرق استغالل إحدىهي الصرف الصحي  إن معالجة مياه 

مياه الصرف الصحي ة في كميّ  اإلنخفاضنسبة  بلغتقد و .نتاجالمنتجة والداخلة في عملية اإلالمياه مصادر 

ما يقارب  ولجع  مليون متر مكعب  336 إلى 2016، حيث وصلت في عام 2016في عام  %2.3الداخلة للمعالجة 

بلغ إجمالي طاقة محطات المعالجة وقد  .المياه المعالجة كميّة جماليمن إ %51.2وأعيد استخدام  منها 97%

  .مليون متر مكعب 474.7نحو  2016لمياه الصرف الصحي لعام 

وإعادة استخدامها، ارتفع مستوى المراقبة  أبوظبي إمارةومع ازدياد الطلب على معالجة مياه الصرف الصحي في 

ة. ص منها في البيئإعادة استخدام المياه أو التخلّ  في حال البيئية في عمليات التنقية ومراعاة المعايير الصحية

ة ات الحمأة المنتجبة وكميّ لمراقبة جودة عملية التنقية قياس المحتوى من المواد الصل ت درسومن المعايير التي 

 والطلب البيوكيميائي على األكسجين في المياه.  يومياا 

لتركيز اليومي المتوسط  زاد فيما، 2015عام عن  %60 بنسبةل اإلنتاج اليومي للحمأة معدّ  زاد 2016في عام و

 .(4.3ح في الجدول )كما هو موضّ  ،2015عن عام  %47كسجين بنسبة الطلب البيوكيميائي على األ

 

  الصرف الصحيكميّة مياه  (:2.3) جدول

  )مليون متر مكعب(

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البند

 336 344 322 295 276 259 كميّة مياه الصرف الصحي الداخلة للمعالجة

 326 332 312 283 265 243 كميّة مياه الصرف الصحي المعالجة

كميّة مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد 
 استخدامها

133 139 154 192 171 167 

  المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
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 مياه الصرف الصحي كميّة :(7) شكل

 
 المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

 

 

 إجمالي طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي (:3.3) جدول

 )مليون متر مكعب(

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المنطقة

 474.7 470.5 466.8 497.5 405.2 431.4 محطات معالجة مياه الصرف الصحيجمالي طاقة إ

 469.9 465.3 461.6 496.3 404.6 414.4 جمالي طاقة محطات المعالجة التقليدية للصرف الصحيإ

 4.8 5.2 5.2 1.2 0.6 17.0 جمالي طاقة محطات المعالجة غير التقليدية للصرف الصحيإ

 لخدمات الصرف الصحي.المصدر: شركة أبوظبي 

 

 نوعية مياه الصرف الصحي (:4.3) جدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المنطقة

المتوسط اليومي لكميّة الحمأة الصلبة المنتجة 

 )طن/يوم(
149.63 164.7 119.2 134.4 80.1 128.6 

المتوسط اليومي لتركيز الطلب البيوكيميائي على 
 األكسجين )كيلوجرام/يوم(

107.70 170.2 128.6 157.1 97.1 142.7 

المتوسط اليومي لتركيز الجسيمات الصلبة العالقة 
 )طن/يوم(

103.11 148.4 564.4 - 128.5 139.7 

  المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
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  نوعية المياه الساحلية

 الحموضةو من حيث درجة الحرارة أبوظبي إمارةالجدول أدناه على قراءات حول نوعية المياه الساحلية في  ييحتو

هذه القراءات في  أخذتا. وقد ممن فوسفات ونترات وغيره مغّذياتال إلىإضافة  ،الملوحة واألكسجين الذائبو

 .منطقة ثنين وعشرينإلن محطات رصد على عمق معيّ 

مياه البحر عن طريق العواصف  علىالتي تدخل  مغّذياتغنية نسبياا بال أبوظبي إمارةالمياه الساحلية في  دّ وتع

 مغّذياتفي المناطق القريبة من الشاطئ. ومن أهم هذه ال خاصةمياه األمطار والصرف الصحي  صرفو الغبارو الرملية

رتفع ت الفوسفات والسيليكات. وعلى وجه العموم،والنترات والالزمة لحياة النباتات والعوالق النباتية ونموها النتريت 

والمناطق الصناعية التي تكثر فيها األنشطة  ،د المياهالتي ال تسمح بتجدّ  ،في المناطق المغلقة ياتمغذّ نسبة ال

 البشرية. 

من  التأثير المشترك لكلإلى كبير ويعود السبب في ذلك  حدّ إلى إن الملوحة في مياه الخليج العربي عالية نسبياا 

 ،المفتوحة وارتفاع نسبة التبخر الناجمة عن درجات الحرارة العاليةالتبادل المحدود لمياه الخليج مع مياه المحيط 

الت الملوحة في المياه الساحلية لمدينة الصناعات القائمة على تحلية مياه البحر، فقد تراوحت معدّ  إلىباإلضافة 

 وحدة ملوحة عملية.   46.5 و 26.7بين  2016عام  أبوظبي

لتر وهي مستويات مليجرام/  5.8و 4.2 معظم القراءات المأخوذة تتراوح بينألكسجين المذاب فإن إلى اأما بالنسبة 

 مثلى لدعم حياة الكائنات البحرية. دّ تع

ية الطبيعية للمياه الساحل مغّذياتعلى القياسات الفيزيائية والكيميائية وتراكيز ال( 6.3و ) (5.3)ول االجد تحتويو

 .أبوظبيلمدينة 

 

 مواقع قياس جودة المياة الساحلية 

 

 

 

 

 

 

 الظفرة أبوظبي
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 2016- نوعية المياه الساحلية (:5.3)جدول 

 رقم

 العيّنة

أدنى 
 عمق

 الملوحة الحموضة
درجة 
 الحرارة

األكسجين 
 الذائب

الطلب 

البيوكيميائي 
على األكسجين 

(BOD) 

 (pH) متر
وحدة ملوحة 

 psu عملية
 مليجرام/لتر مليجرام/لتر درجة مئوية

1 4.3 8.3 45.0 27.3 4.9 2.9 

2 5.8 8.3 45.9 27.8 5.0 2.9 

3 7.3 8.1 44.5 28.1 4.7 2.8 

4 7.3 8.1 44.7 27.9 4.7 2.9 

5 7.3 8.1 44.2 28.1 4.7 3.4 

6 17.5 8.1 44.8 26.6 5.1 2.8 

7 14.5 8.1 44.7 26.8 5.0 2.8 

8 7.8 8.1 43.3 28.5 4.9 2.9 

9 5.1 8.1 46.3 28.3 4.8 3.5 

10 6.2 8.1 43.6 28.3 4.7 3.0 

11 4.8 8.0 46.2 27.8 4.3 3.2 

12 10.7 8.1 43.6 26.1 5.0 2.8 

13 7.1 8.1 46.2 26.6 5.1 2.8 

14 7.0 8.1 43.2 28.6 4.7 3.0 

15 12.3 8.1 42.4 28.0 4.8 2.7 

16 20.1 8.1 41.0 28.4 5.0 3.1 

17 17.2 8.2 45.4 26.5 5.0 2.8 

18 11.3 8.1 45.6 26.2 5.0 2.8 

19 10.1 8.1 44.6 29.8 5.0 2.7 

20 8.8 8.1 46.5 29.0 4.7 3.0 

    .أبوظبي - البيئة هيئة: المصدر
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 2016 -الساحلية تركيز المغّذيات الطبيعية في المياه  (:6.3) جدول

 جرام/لتر(و)ميكر

 الكلوروفيل نةرقم العيّ 
 نتريت نترات سيليكات فوسفات

4PO 3SiO 3NO 2NO 

1 2.2 282.5 876.7 588.3 2.5 

2 3.5 296.7 1,034.2 1,296.7 20.8 

3 1.3 130.8 603.3 294.2 2.5 

4 0.9 172.5 501.7 615.8 2.5 

5 0.9 106.7 397.5 430.8 2.5 

6 0.6 71.7 390.0 116.7 - 

7 0.5 91.7 310.0 1,238.3 - 

8 0.9 81.7 530.0 246.7 - 

9 1.7 215.8 815.0 959.2 20.0 

10 1.3 174.2 1,573.3 450.8 10.0 

11 1.3 127.5 797.5 360.8 5.8 

12 0.7 87.1 465.7 424.3 - 

13 0.7 65.7 430.0 340.0 - 

14 1.1 94.2 778.3 476.7 2.5 

15 0.5 92.5 359.2 257.5 2.5 

16 0.6 64.5 240.9 312.7 - 

17 0.8 86.7 255.0 273.3 - 

18 0.8 82.9 370.0 322.9 2.9 

19 0.4 106.7 440.0 220.0 - 

20 1.0 169.2 548.3 822.5 5.0 

 .أبوظبي -المصدر: هيئة البيئة 
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 إحصاءات الصحة والسالمة

 ة،مللمجتمعات المتقدّ وتحسينها ر األوضاع المعيشية ل الصحة العامة والحفاظ عليها الركن األساسي في تطوّ تشكّ  

ولذلك عملت الحكومة على إنشاء األجهزة الرقابية والمؤسسات التي تعمل على ضمان سالمة الغذاء، وفي المقابل 

 فالسالمة الغذائية علم يختصّ سعت إلى تحسين الخدمات الطبية والعالجية لضمان الحفاظ على الصحة العامة. 

ب ساليوإعداد خطط وأ الغذائي واألمراض المنقولة تسّمممع المواد الغذائية وإعدادها وتخزينها لمنع حدوث ال بالتعامل

يهدف وجود أنظمة صحة وسالمة مهنية كما . مارةاإلفي عمال كالت التي تواجه مختلف قطاعات األعمل لحل المش

 لتقليل من إمكانية حدوث الحوادث.عن طريق تحديد المخاطر ومراقبتها وا توفير بيئات عمل آمنةإلى 

 

 مراض المنقولة عن طريق الغذاءالغذائي واأل تسمّمال

ثة ببكتيريا أو فيروسات أو سموم ن تناول أغذية أو مشروبات ملوّ متنتج أنه أمراض بالغذائي  تسّممتعريف ال يمكن

الغذائي الغثيان والقيء  تسّمموقد يصبح المرض قاتالا في بعض األحيان. وعادة ما تشمل أعراض ال ،تهاتتراوح شدّ 

شخص واحد أو مجموعة من األشخاص الذين يتناولون  فيد تؤثر قوالمغص واإلسهال والحمى والقشعريرة وغيرها و

زايد مشاعر القلق لدى المستهلكين، المرتبطة بالسالمة الغذائية وت تالشيء نفسه. ونتيجة لتزايد عدد المشكال

 تقوم الحكومات بجهود مكثفة من أجل تحسين السالمة الغذائية وصحة اإلنسان.

بسبب أمراض منقولة عن طريق الغذاء وحاالت تسّمم  إصابة 1,895في إمارة أبوظبي  2015وسّجل خالل عام 

فرداا  275 ات بمرض التيفوئيداإلصاب وبلغ عددغذائي ناجمة عن تناول أغذية أو مشروبات ملوّثة ببكتيريا وفيروسات. 

 .2015من مجموع حاالت التسّمم خالل عام  تقريباا  %14.5بنسبة 

 الغذائي واألمراض المنقولة عن طريق الغذاء حسب النوع تسمّمعدد حاالت ال (:1.4) جدول

 2015 2014 2013 2012 2011 النوع

 1895 955 1,949 2,107 1,356 المجموع

 - - - - - السالمونيال

 1233 360 1,237 1,147 667 أنواع أخرى من التسّمم الغذائي

 275 222 248 443 394 تيفوئيد

 173 224 271 279 138 التهاب الكبد الوبائي أ

 139 100 94 103 82 جيارديا المبيا

 - - - - - الدوسونتاريا العصوية

 - - - - - الدوسونتاريا البكتيرية

 - - - - - باراتيفويد

 75 49 99 135 75 الحمى المتموجة )داء البروسيالت(

 - - - - - أخرى

 .أبوظبي -هيئة الصحة  المصدر:
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 إحصاءات النفايات

خفض  التشجيع علىوضمان االستخدام السليم والمستدام للموارد الطبيعية على  أبوظبي إمارةتعمل حكومة  

على  بوذلك للتغلّ  ،ومراقبتها وتسجيلها إدارة النفاياتبقة المتعلّ  جميعهارصد األنشطة إنتاج النفايات من مصدرها و

بحرية والالمياه الجوفية تلوّث إلى ي ص منها قد يؤدّ التخلّ ، حيث إن سوء هانمقتصادية الناتجة األضرار البيئية واال

بطرق  إن تمّ ص منها بطرق الطمر الصحي، حتى ، هذا عالوة على أن التخلّ وتشويه المناطق الساحلية والحضرية

 إلىة مساحات واسعة من األراضي قد ال تتوافر في كثير من الدول؛ ولذلك فإن هناك حاجة ملحّ  إلىيحتاج سليمة، 

فاتها؛ للحفاظ على البيئة، ولتعود أو إعادة تدوير مخلّ  منها ص اآلمن والجيدفي التخلّ  تساهمم إدارة للنفايات إيجاد نظ

 الصلبة غير الخطرة النفايات كميّةبلغ إجمالي  2016وفي عام . االقتصاديةمع وقطاعاته على المجتاقتصادية بفائدة 

 .مليون طن 9.5نحو  أبوظبي إمارةفي 

 

  النفايات الصلبة

النفايات  بلغت، حيث 2016في عام ألف طن  26.22 دة يومياا المتولّ غير الخطرة الصلبة النفايات  كميّةبلغ إجمالي  

طن  مليون 1.6النفايات البلدية الصلبة نحو  كميّةالنفايات، وبلغت  كميّةمن إجمالي  %28إلى  الصناعية والتجارية

 .%75بنسبة  أبوظبيز معظم إنتاجها في منطقة تركّ 

 

 

 

 

 

 

 2016-حسب المنطقة ونشاط المصدر  الصلبة غير الخطرةكميّة النفايات  (:5.1) جدول

 )طن(

 ظفرةال العين يأبو ظب المجموع المصدر

 1,237,054 1,863,332 6,498,583 9,598,969 المجموع 

 3,380 5,091 17,756 26,227 المتوسط اليومي 

 891,251 1,116,692 2,524,436 4,532,379 نفايات اإلنشاءات والهدم

 17,119 0 2,675,649 2,692,768 نفايات صناعية وتجارية

 189,703 500,447 55,495 745,644 نفايات زراعية

 138,981 246,194 1,176,505 1,561,680 نفايات بلدية 

 - - 66,499 66,499 * أخرى

 . أبوظبي -،مركز اإلحصاء  أبوظبي –النفايات  مركز إدارةالمصدر: 

 .نفط والغازالالنفايات الصلبة من معالجة مياة الصرف الصحي ونفايات  تشمل*

 .أبوظبي -المصدر: مركز إدارة النفايات 

 .اإلطارات * تشمل النفايات الصلبة من معالجة مياه الصرف الصحي ونفايات
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 2016 – حسب المنطقة الصلبة غير الخطرة النفايات كميّةالتوزيع النسبي ل :(8) شكل

 

 
 .أبوظبي-المصدر: مركز اإلحصاء 

دة من األنشطة المختلفة، بلغت نسبة في مجال معالجة النفايات المتولّ  أبوظبي إمارةر الذي تشهده في ظل التطوّ 

ص منها عن طريق التخلّ  تمّ النفايات التي  كميّة، كما بلغت %30 مارةفي اإل 2016النفايات المعاد تدويرها في عام 

والتي تمثل أعلى نسبة من طرق التخلص  المنتجةالنفايات  كميّةن إجمالي م %66نحو  الدفن الصحي وطرق أخرى

 .(9) ح في شكلكما هو موضّ من النفايات 

 

 - صحسب طريقة التخلّ  الصلبة غير الخطرة النفايات كميّةالتوزيع النسبي ل :(9) شكل

2016 

 
 

  .أبوظبي-المصدر: مركز اإلحصاء 
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  التنوع الحيويإحصاءات 

يدعم التنوّع الحيوي الحياة على األرض وتكمن أهميّته في أن البشر يعتمدون بشكل يومي على التنوّع الحيوي 

ية ناح الذي يوفر بدوره اللبنات األساسية للحصول على كثير من الخدمات والسلع المهّمة التي تعّد أساسية من

الصحة مثل المياه النظيفة والهواء النظيف والمنتجات الغذائية، فضالا عن العديد من المنتجات األخرى مثل منتجات 

ويعّد التنوّع الحيوي مهماا في المجال الطبي، فهو من ناحية يتيح استخدام النباتات الطبية في الطب  .األخشاب

يساهم تنوّع النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة في تحقيق التقليدي أو الطب الشعبي، ومن ناحية أخرى 

اكتشافات علمية وعالجية في مجالي الطب والصيدلة. وبالتالي فإن خسارة التنوّع الحيوي قد تؤثر في االكتشافات 

تنوّع الحيوي ومن الخدمات األخرى المهّمة التي يوفرها ال .العالجية وقد تساهم في زيادة األمراض والقضايا الصحية

الخدمات الترفيهية المتمثّلة بالسياحة البيئية، إضافة إلى الحفاظ على التراث المحلي وما تمثّله بعض الكائنات من 

 لصقور. رموز مثل ارتباط الصقور برياضة الصيد با

 

 األنواع المعروفة والمهّددة

حيث وصل إجمالي عدد  ،المسّجلة في إمارة أبوظبي( إجمالي عدد أنواع الكائنات الحيّة 1.6يبيّن الجدول رقم ) 

في نوعاا  988 طبمقارنة  نوعاا برياا وبحرياا  993إلى  2016 عام فيباستثناء الالفقاريات –الحيوانات المعروفة المسّجلة 

تشكّل  2016لعام  نوع مسّجل لمفصليات األرجل البرية 2,000، وتشير الدراسات إلى وجود أكثر من 2015عام 

 ن النباتات الوعائية في اإلمارة.منوع  436الحشرات الغالبية العظمى منها، في حين تّم تسجيل 

 

كما يشير الجدول إلى إجمالي عدد األنواع المهّددة، التي تشمل فئات التهديد الثالثة: مهّدد باالنقراض من الدرجة  

( حسب القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعة VU)(، ومعرّض لالنقراض EN(، ومهّدد باالنقراض )CRاألولى )

(، باإلضافة إلى عدد األنواع المدرجة ضمن هذه الفئات حسب القائمة الحمراء IUCN Red Listوالموارد الطبيعية )

 ة أبوظبي متى وجدت.المحلية إلمار

 

 * إجمالي عدد األنواع المعروفة والمهّددة (:16.جدول )

 الطائفة
 إجمالي عدد األنواع المهّددة عدد األنواع المعروفةإجمالي 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

 13 13 11 27 456 456 540 449 األسماك

 15 15 31 9 427 427 427 452 الطيور**

 7 4 5 6 57 52 51 70 الزواحف**

 0 0 0 0 2 2 2 2 البرمائيات

 6 6 16 15 51 51 54 55 الثدييات**

 41 38 63 57 993 988 1074 1028 المجموع

 0 - - 0 2219 2219 2000 3,464 مفصليات األرجل )برية(

 8 8 8 11 436 432 432 401 النباتات الوعائية**

  .أبوظبي -المصدر: هيئة البيئة، مركز اإلحصاء 

 القائمة الحمراء.* تشمل األنواع المدرجة ضمن الفئات المهّددة عالمياا و/أو محلياا حسب 

 ** تشمل األنواع البرية والمائية.
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دة أنواع مهدّ ثمة دة من إجمالي األنواع المعروفة، فالتوزيع النسبي إلجمالي األنواع المهدّ  (10)ح الشكل رقم يوضّ و

تقع ضمن الفئات المهّددة حسب القائمة الحمراء العالمية، وأنواع أخرى ضمن الفئات المهّددة حسب القائمة الحمراء 

 ،2015 عام عن %75 بنسبة 2016في عام باالنقراض دة المهدّ المصنفة في الفئة  الزواحف لمعدّ  زادالمحلية، حيث 

 ،%3.5نحو  2016و 2015دة بين عامي الت األنواع المهدّ معدّ  ثبتتفقد  الطيور، الثدييات،من إلى كل أما بالنسبة 

 من إجمالي األنواع المعروفة لكل طائفة على التوالي. %11.8و

 

 

 2016 - دة من إجمالي األنواع المعروفةالتوزيع النسبي إلجمالي األنواع المهدّ  (:10شكل )

 

 .أبوظبي-مركز اإلحصاء المصدر: 
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 الجداول اإلحصائية

 

 

 2016 –درجات الحرارة حسب الشهر، العين (: 2) جدول

 )درجة مئوية(

 الشهر
المتوسط 

 الشهري

درجة الحرارة 

 الصغرى

 متوسط درجة

 الحرارة الصغرى 

درجة الحرارة 

 العظمى

متوسط درجة 

 الحرارة العظمى

  17.3   31.8   12.5   3.9   18.2  يناير

  19.7   36.0   13.1   7.0   19.8  فبراير

  23.0   37.2   18.0   11.3   24.0  مارس

  25.7   43.5   19.9   9.8   26.7  إبريل

  33.0   47.6   25.3   18.2   33.2  مايو

  43.1   49.3   28.3   22.0   35.6  يونيو

  36.9   50.7   30.6   23.5   37.0  يوليو

  37.2   48.9   31.0   20.4   37.6  أغسط 

  33.4   48.2   27.8   19.5   34.0  سبتمبر

  28.4   42.2   22.9   18.6   29.1  أكتوبر

  23.7   36.6   18.7   13.7   24.4  نوفمبر

  21.9   37.0   15.6   8.9   21.6  ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 

 

 2016 –درجات الحرارة حسب الشهر، أبوظبي (: 1) جدول

      )درجة مئوية(

 الشهر
المتوسط 

 الشهري

درجة الحرارة 

 الصغرى

 متوسط درجة

 الحرارة الصغرى 

درجة الحرارة 

 العظمى

متوسط درجة 

 الحرارة العظمى

  22.9   31.5   14.6   7.3   19.3  يناير

  23.5   35.2   14.0   5.0   19.8  فبراير

  26.9   38.1   19.3   9.4   23.9  مارس

  29.8   43.4   20.6   10.5   26.3  إبريل

  34.9   45.8   25.0   16.4   31.4  مايو

  37.0   49.0   28.0   19.0   33.2  يونيو

  39.6   49.3   30.9   24.9   35.8  يوليو

  41.0   48.9   30.1   22.9   36.1  أغسط 

  37.4   47.4   28.2   22.4   33.3  سبتمبر

  33.6   40.7   22.7   16.2   29.1  أكتوبر

  30.0   36.0   20.2   11.9   25.6  نوفمبر

  25.5   33.8   17.3   7.6   22.0  ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 
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 2016 - ظفرةالحرارة حسب الشهر، الدرجات (: 3) جدول

 )درجة مئوية(

 الشهر
المتوسط 

 الشهري

درجة الحرارة 

 الصغرى

 متوسط درجة

 الحرارة الصغرى 

درجة الحرارة 

 العظمى

متوسط درجة 

 الحرارة العظمى

 22.5 31.5 12.4 5.3 18.4 يناير

 23.0 37.1 12.7 5.0 19.5 فبراير

 27.0 39.8 18.5 9.4 24.5 مارس

 29.6 44.6 20.3 9.9 27.5 إبريل

 35.2 47.6 24.9 16.3 33.5 مايو

 36.0 48.6 27.0 19.0 35.0 يونيو

 39.4 49.6 30.2 25.3 37.2 يوليو

 40.0 49.7 30.1 23.8 37.5 أغسط 

 36.9 48.6 27.4 22.1 34.3 سبتمبر

 32.5 42.5 22.8 15.2 29.4 أكتوبر

 28.9 36.9 18.5 12.3 24.8 نوفمبر

 25.0 35.1 15.6 7.3 21.6 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 
 

 

 

 

 

 

  2016 -درجات الحرارة حسب الشهر، الجزر  (:4) جدول

 )درجة مئوية(

 الشهر
المتوسط 

 الشهري

درجة الحرارة 

 الصغرى

 متوسط درجة

 الحرارة الصغرى 

درجة الحرارة 

 العظمى

متوسط درجة 

 الحرارة العظمى

 21.4 29.7 15.8 11.3 19.0 يناير

 22.6 32.1 15.7 10.0 19.2 فبراير

 26.5 39.0 19.6 13.7 23.1 مارس

 30.8 39.5 21.8 15.2 25.9 إبريل

 36.8 44.2 26.8 21.2 31.4 مايو

 37.6 45.7 28.3 24.0 32.8 يونيو

 40.4 48.0 31.4 26.8 35.4 يوليو

 40.5 48.1 31.2 27.5 35.7 أغسط 

 37.4 45.2 30.0 25.5 33.7 سبتمبر

 33.0 38.3 25.7 21.8 29.4 أكتوبر

 28.9 35.8 22.6 16.9 25.9 نوفمبر

 24.6 31.7 18.6 12.7 21.8 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 
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 2016 – هطول األمطار في منطقتي أبوظبي والعين حسب الشهر (:5) جدول

     )مليمتر(

 الشهر

 العين أبوظبي

أقوى الزخات 

 في يوم واحد

المجموع 

 الشهري

أقوى الزخات 

 في يوم واحد

المجموع 

 الشهري

 69.7 14.8 15.8 4.2 يناير

 51.7 12.3 0.9 0.4 فبراير

 753.2 88.6 73.1 18.4 مارس

 22.6 8.6 10.7 3.0 إبريل

 0.0 0.0 0.0 0.0 مايو

 0.2 0.2 0.0 0.0 يونيو

 17.1 10.0 0.0 0.0 يوليو

 25.6 6.0 0.0 0.0 أغسط 

 21.4 21.0 0.0 0.0 سبتمبر

 95.7 42.8 0.0 0.0 أكتوبر

 3.1 1.7 0.0 0.0 نوفمبر

 0.0 0.0 0.0 0.0 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 

 

 2016 –والجزر حسب الشهر  ظفرةهطول األمطار في ال (:6) جدول

 )مليمتر(

 الشهر

 الجزر ظفرةال

أقوى الزخات 

 في يوم واحد

المجموع 

 الشهري

أقوى الزخات 

 في يوم واحد

المجموع 

 الشهري

 13.0 6.2 23.7 6.2 يناير

 0.8 0.2 7.0 2.2 فبراير

 96.4 42.8 248.5 80.0 مارس

 19.2 13.8 47.4 22.0 أبريل

 0.0 0.0 0.0 0.0 مايو

 0.0 0.0 0.0 0.0 يونيو

 0.0 0.0 0.0 0.0 يوليو

 0.0 0.0 9.8 3.4 أغسط 

 0.0 0.0 2.2 2.2 سبتمبر

 0.0 0.0 2.2 2.2 أكتوبر

 0.0 0.0 0.0 0.0 نوفمبر

 0.0 0.0 0.0 0.0 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 
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 2016 –الرطوبة النسبية حسب الشهر، أبوظبي  (:7) جدول

)%( 

 الشهر
 المتوسط

 الشهري 

الرطوبة 

 الصغرى

متوسط 

 الرطوبة

 الصغرى 

الرطوبة 

 العظمى

متوسط الرطوبة 

 العظمى

 84.8 100.0 44.5 15.0 67.3 يناير

 86.8 100.0 40.0 5.0 65.5 فبراير

 85.3 100.0 38.0 5.0 62.8 مارس

 73.3 100.0 26.3 3.0 50.0 إبريل

 71.5 100.0 23.8 2.0 47.3 مايو

 79.3 100.0 24.8 2.0 52.8 يونيو

 84.5 100.0 27.5 5.0 52.5 يوليو

 74.5 100.0 16.5 2.0 46.5 أغسط 

 83.3 100.0 29.5 6.0 58.8 سبتمبر

 82.5 100.0 35.8 3.0 60.5 أكتوبر

 82.8 100.0 36.5 10.0 62.3 نوفمبر

 92.7 100.0 48.7 18.0 76.7 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 2016 –الرطوبة النسبية حسب الشهر، العين  (:8) جدول

)%( 

 الشهر
 المتوسط

 الشهري 

الرطوبة 

 الصغرى

متوسط 

 الرطوبة

 الصغرى 

الرطوبة 

 العظمى

متوسط 

الرطوبة 

 العظمى

 85.2 100.0 31.4 0.0 59.0 يناير

 81.7 100.0 23.1 4.0 51.2 فبراير

 76.8 100.0 23.2 2.0 47.1 مارس

 58.1 98.0 17.0 3.0 34.8 إبريل

 50.3 98.0 10.3 1.0 26.4 مايو

 55.0 95.0 9.9 1.0 29.2 يونيو

 70.6 95.0 16.3 4.0 35.6 يوليو

 41.9 95.0 10.3 2.0 23.2 أغسط 

 67.2 100.0 17.0 5.0 39.9 سبتمبر

 73.8 100.0 19.1 5.0 44.4 أكتوبر

 79.7 100.0 26.1 1.0 51.7 نوفمبر

 82.1 100.0 27.6 3.0 54.9 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 
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  2016 – ظفرةالرطوبة النسبية حسب الشهر، ال (:9) جدول

)%(      

 الشهر
 المتوسط

 الشهري 

الرطوبة 

 الصغرى

 متوسط الرطوبة

 الصغرى 

الرطوبة 

 العظمى

متوسط الرطوبة 

 العظمى

 89.5 100.0 40.0 0.0 66.7 يناير

 86.3 100.0 31.3 6.0 59.0 فبراير

 82.7 100.0 31.3 7.0 56.0 مارس

 68.0 100.0 23.2 5.0 42.7 إبريل

 60.8 99.0 16.5 3.0 34.8 مايو

 68.3 100.0 17.5 2.0 39.5 يونيو

 89.2 99.0 21.5 3.0 41.3 يوليو

 67.2 100.0 18.3 3.0 41.3 أغسط 

 75.5 100.0 25.0 4.0 49.0 سبتمبر

 81.8 100.0 25.8 6.0 53.2 أكتوبر

 87.3 100.0 37.3 12.0 62.3 نوفمبر

 89.1 100.0 44.1 15.0 69.1 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 2016 –الرطوبة النسبية حسب الشهر، الجزر  (:10) جدول

)%(      

 الشهر
 المتوسط

 الشهري 

الرطوبة 

 الصغرى

 متوسط الرطوبة

 الصغرى 

الرطوبة 

 العظمى

متوسط الرطوبة 

 العظمى

 84.3 100.0 51.7 22.0 70.7 يناير

 86.0 100.0 44.3 12.0 68.3 فبراير

 86.3 100.0 44.0 14.0 68.0 مارس

 82.0 93.0 28.7 10.0 58.3 إبريل

 80.3 95.0 24.7 6.0 53.7 مايو

 82.0 98.0 27.0 9.0 57.7 يونيو

 83.3 94.0 30.3 10.0 58.3 يوليو

 82.7 93.0 27.3 9.0 60.0 أغسط 

 78.0 98.0 36.7 9.0 60.0 سبتمبر

 78.0 97.0 38.0 12.0 60.0 أكتوبر

 80.7 99.0 47.3 20.0 66.7 نوفمبر

 86.7 94.0 57.7 25.0 74.7 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 
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  2016 – العين، سرعة الرياح حسب الشهر (:12) جدول

 (*)عقدة

 متوسط القيم العظمى القيمة العظمى المتوسط الشهر

 21.9 72.0 9.8 يناير

 22.9 63.0 11.8 فبراير

 16.8 44.0 12.1 مارس

 15.2 44.0 12.3 إبريل

 16.8 44.0 11.7 مايو

 21.8 67.0 10.8 يونيو

 27.7 105.0 11.3 يوليو

 28.1 77.0 11.3 أغسط 

 25.4 53.0 11.0 سبتمبر

 25.4 60.0 9.9 أكتوبر

 20.4 44.0 8.9 نوفمبر

 22.6 60.0 10.0 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 ميل في الساعة. 1.15* العقدة = 

 

 

 

 2016–سرعة الرياح حسب الشهر، أبوظبي  (:11) جدول

 (*)عقدة

 متوسط القيم العظمى القيمة العظمى المتوسط الشهر

 23.0 47.0 11.5 يناير

 23.0 36.0 11.0 فبراير

 28.5 63.0 12.8 مارس

 16.0 44.0 13.5 إبريل

 16.0 44.0 12.5 مايو

 16.0 44.0 14.0 يونيو

 27.5 39.0 14.3 يوليو

 28.0 42.0 12.8 أغسط 

 24.8 36.0 12.3 سبتمبر

 22.8 35.0 11.0 أكتوبر

 22.3 45.0 10.8 نوفمبر

 20.7 35.0 10.0 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 ميل في الساعة. 1.15* العقدة = 
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 2016 – الجزرسرعة الرياح حسب الشهر،  (:14) جدول

 (*)عقدة

 العظمىمتوسط القيم  القيمة العظمى المتوسط الشهر

 28.3 54.0 17.3 يناير

 29.0 50.0 15.7 فبراير

 18.3 44.0 16.7 مارس

 13.7 44.0 14.7 إبريل

 18.3 44.0 15.3 مايو

 29.7 53.0 16.0 يونيو

 28.0 48.0 15.7 يوليو

 27.3 39.0 13.7 أغسط 

 26.3 43.0 14.3 سبتمبر

 23.0 36.0 12.7 أكتوبر

 25.3 46.0 14.3 نوفمبر

 26.3 42.0 15.7 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 ميل في الساعة. 1.15* العقدة = 

 2016 –ة ظفرسرعة الرياح حسب الشهر، ال (:13) جدول

 (*)عقدة

 متوسط القيم العظمى القيمة العظمى المتوسط الشهر

 24.8 54.0 12.5 يناير

 25.0 48.0 11.8 فبراير

 16.0 44.0 13.7 مارس

 16.0 44.0 13.7 إبريل

 16.0 44.0 13.2 مايو

 30.2 66.0 13.7 يونيو

 29.8 54.0 14.2 يوليو

 27.8 71.0 11.5 أغسط 

 26.0 44.0 11.3 سبتمبر

 23.8 36.0 10.2 أكتوبر

 22.7 57.0 10.5 نوفمبر

 23.3 47.0 11.7 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 ميل في الساعة. 1.15* العقدة = 
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 2016 – العين، اإلشعاع الشمسي حسب الشهرة المجموع اليومي لشدّ  (:16) جدول

 /ساعة(2)وات/م

 القيمة العظمى القيمة الصغرى المتوسط الشهر

 6,038.0 8,54.0 4,624.6 يناير

 6,434.0 7,36.0 5,299.9 فبراير

 7,716.0 3,74.0 5,389.8 مارس

 8,266.0 2,598.0 6,492.4 إبريل

 8,969.0 4,735.0 7,475.3 مايو

 8,731.0 4,918.0 7,222.4 يونيو

 8,294.0 4,704.0 6,521.8 يوليو

 8,078.0 4,121.0 6,531.0 أغسط 

 7,698.0 5,269.0 6,353.7 سبتمبر

 6,885.0 3,829.0 5,616.0 أكتوبر

 5,762.0 3,784.0 4,814.7 نوفمبر

 5,197.0 3,539.0 4,407.8 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 

 

 

 

 2016 –المجموع اليومي لشّدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر، أبوظبي  (:15) جدول

 

 /ساعة(2)وات/م
 

 العظمىالقيمة  القيمة الصغرى المتوسط الشهر
 

  5,236.0 8,19.0 4,281.8 يناير

  6,467.0 2,477.0 5,171.3 فبراير

  7,340.0 3,60.0 5,244.5 مارس

  8,030.0 1,074.0 6,320.3 إبريل

  8,260.0 4,202.0 7,182.3 مايو

  8,520.0 5,207.0 6,933.3 يونيو

  7,950.0 4,523.0 6,245.8 يوليو

  9,560.0 3,364.0 6,163.5 أغسط 

  9,060.0 4,447.0 5,997.5 سبتمبر

  7,930.0 4,018.0 5,497.3 أكتوبر

  6,630.0 3,556.0 4,870.0 نوفمبر

  5,780.0 2,574.0 4,617.7 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 
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 2016 – ةظفرال، ة اإلشعاع الشمسي حسب الشهرالمجموع اليومي لشدّ (: 17) جدول

 /ساعة(2)وات/م

 القيمة العظمى القيمة الصغرى المتوسط الشهر

 5,590.0 1,308.0 4,393.0 يناير

 6,457.0 2,138.0 5,133.5 فبراير

 7,640.0 9,55.0 5,450.2 مارس

 7,934.0 8,48.0 6,225.8 إبريل

 8,295.0 4,583.0 6,718.7 مايو

 8,096.0 4,641.0 6,415.7 يونيو

 7,774.0 4,111.0 5,884.5 يوليو

 7,509.0 3,738.0 6,005.0 أغسط 

 7,131.0 4,537.0 5,835.5 سبتمبر

 6,404.0 3,854.0 5,227.5 أكتوبر

 5,360.0 2,691.0 4,543.8 نوفمبر

 4,959.0 3,263.0 4,171.1 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 

 

 

 2016 – الجزر، ة اإلشعاع الشمسي حسب الشهرالمجموع اليومي لشدّ  (:18) جدول

    /ساعة(2)وات/م

 القيمة العظمى القيمة الصغرى المتوسط الشهر

 5,623.0 1,205.0 4,440.7 يناير

 6,607.0 2,342.0 5,341.7 فبراير

 7,563.0 1,016.0 5,248.3 مارس

 8,122.0 1,201.0 6,292.0 إبريل

 8,190.0 4,476.0 7,189.7 مايو

 8,082.0 5,340.0 6,911.7 يونيو

 7,565.0 5,291.0 6,323.7 يوليو

 6,713.0 4,472.0 5,919.7 أغسط 

 5,973.0 4,660.0 5,446.0 سبتمبر

 6,347.0 3,917.0 5,181.3 أكتوبر

 5,526.0 2,410.0 4,397.0 نوفمبر

 4,994.0 2,576.0 4,000.3 ديسمبر

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، المصدر: 
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المتوسط السنوي لتركيز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء المحيط حسب  (:19) جدول

 *المنطقة

  متر مكعب( /)ميكروجرام

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 موقع المحطة

       أبوظبي

 13.6 8 9.1 10.6 5.6 8.3 مدرسة خديجة -وسط المدينة 

 11.2 8.7 5.6 5.7 5.7 7.5 مدرسة خليفة -منطقة حضرية/سكنية 

 13.4 9.4 5 4.7 5.4 7.4 شارع حمدان -جانب الطريق 

مدرسة بني  -منطقة حضرية/ سكنية 

 ياس
9.1 3.0 2.7 5.4 7.3 9.4 

 12.4 11.6 7.5 5.4 5.3 7.4 مصفح  -منطقة صناعية 

 10.0 5.9 2.4 5.3 14.1 - المفرق -منطقة صناعية 

 10.4 10 9.2 6.7 - - مدينة خليفة أ -منطقة حضرية/سكنية 

 10.8 8.1 4.2 5.1 - - المقطع -منطقة حضرية/سكنية 

       العين

 6.4 6.4 7.7 8 4.9 8.8 مدرسة العين -منطقة حضرية/سكنية 

 5.4 4.9 8.7 9.1 4.7 6.7 شارع العين -جانب الطريق 

 5.6 4.5 4.3 13.1 - - القوع -منطقة ريفية 

 8.1 6.4 4.1 5.9 7.4 - سويحان -منطقة حضرية/سكنية 

 8.1 8.9 4.3 5.5 6.7 - زاخر -وسط المدينة 

 6.4 5.8 6.4 9.9 - - الطوية -منطقة حضرية/سكنية 

       ةظفرال

 15.4 15.1 15.2 10.2 7.7 6.9 بدع زايد -منطقة حضرية/سكنية 

 - - 11.4 13 - - طريف - أبوظبي شارع

 20.2 15.6 17.6 19.2 - - الروي  - صناعية منطقة

 12.9 11.2 10.2 4.9 3.9 5.3 مدرسة غياثي -وسط المدينة 

 10.2 14.1 6.5 3.2 4.7 5.1 واحة ليوا -منطقة مرجعية 

 17.7 17 11.1 8.2 - - حبشان -منطقة  صناعية مرجعية 

  أبوظبي. –المصدر: هيئة البيئة 

  ميكروجراماا/ متر مكعب. 60هو * الحّد األقصى السنوي المسموح به لمتوسط تركيز ثاني أكسيد الكبريت 
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المتوسط السنوي لتركيز ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء المحيط حسب  (:20) جدول

 المنطقة

 متر مكعب(/)ميكروجرام

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 موقع المحطة

       أبوظبي

 30.8 35.7 28.8 34.7 33.5 30.1 مدرسة خديجة -وسط المدينة 

 27.8 28.3 27.8 32.1 33.3 29.2 مدرسة خليفة -منطقة حضرية/ سكنية 

 50.1 49.9 47.7 56.7 46.2 46.4 شارع حمدان -جانب الطريق 

 32.2 30.7 32.5 31.3 29.3 28.1 مدرسة بني ياس -منطقة حضرية/ سكنية 

 52.4 49.8 53.3 49.3 43.0 49.8 مصفح  -منطقة صناعية 

 45.8 47.7 49.8 41.2 44.0 - المفرق -منطقة صناعية 

 28.2 25.4 34.7 25.6 - - مدينة خليفة أ -منطقة حضرية/سكنية 

 38.7 36.9 42 31 - - المقطع -منطقة حضرية/سكنية 

       العين

 32.4 34.3 36.3 29.3 27.0 26.6 مدرسة العين -منطقة حضرية/سكنية 

 42.7 42 52 42 48.7 4.1 شارع العين -جانب الطريق 

 4.5 4.9 6.5 3.8 - - القوع -منطقة ريفية 

 13.2 13.8 15.1 10.1 12.2 - سويحان -منطقة حضرية/سكنية 

 35.2 31.5 28.4 29 40.8 - زاخر -وسط المدينة 

 33.4 25.2 20.5 18.4 - - الطوية -منطقة حضرية/سكنية 

       ةظفرال

 14.0 16.5 17 19.8 22.4 17.3 بدع زايد -منطقة حضرية/سكنية 

 - - 26.4 17.9 - - طريف - أبوظبي شارع

 24.8 25.6 28.7 21.2 - - الروي  - صناعية منطقة

 14.9 15.6 16.8 12.7 13.2 12.7 مدرسة غياثي -وسط المدينة 

 4.1 3.8 4.6 2.7 3.4 3.7 واحة ليوا -منطقة مرجعية 

 13.1 13.8 17.2 12.8 - - حبشان -منطقة  صناعية مرجعية 

  أبوظبي. –المصدر: هيئة البيئة 
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ميكرونات أو أقل( في الهواء  10المتوسط السنوي لتركيز األغبرة العالقة ) (:22) جدول

 المحيط حسب المنطقة
  متر مكعب(/)ميكروجرام

 2016 2015 2014 2013 2012  موقع المحطة

      أبوظبي

 
  

 117.1 138.3 92.8 134.8 121.8  مدرسة خديجة -وسط المدينة 

 127.1 118.6 82.5 136.7 74.3  مدرسة خليفة -حضرية/ سكنية منطقة 

 101.0 171.6 123.5 106.6 143.1  شارع حمدان -جانب الطريق 

 130.0 142.4 67.8 144.7 189.3  مدرسة بني ياس -منطقة حضرية/ سكنية 

 158.1 172.1 142.3 163.7 226.7  مصفح  -منطقة صناعية 

 206.9 174.9 163.8 196.7 -  المفرق -منطقة صناعية 

 155.9 136.1 83.5 142 -  مدينة خليفة أ -منطقة حضرية/سكنية 

 136.4 144 112.6 124.8 -  المقطع -منطقة حضرية/سكنية 

       العين

 111.7 124.1 105.4 115.0 96.4  مدرسة العين -منطقة حضرية/سكنية 

 102.3 100.8 97.7 155.5 151.3  شارع العين -جانب الطريق 

 108.9 138.1 95.5 145.8 -  القوع -منطقة ريفية 

 90.8 132.9 92.8 135.7 -  سويحان -منطقة حضرية/سكنية 

 94.0 101.9 94.2 79.8 -  زاخر -وسط المدينة 

 100.1 136.2 100.6 130.3 -  الطوية -منطقة حضرية/سكنية 

       الظفرة

 128.7 134.8 98.7 146.2 102.3  زايدبدع  -منطقة حضرية/سكنية 

  - 132.4 104.1 -  طريف -شارع أبوظبي 

 125.6 139.7 121.9 76.8 -  الروي  -منطقة صناعية 

 112.4 115.9 95.7 143.9 128.4  مدرسة غياثي -وسط المدينة 

 112.8 168.3 110.9 133.3 153.0  واحة ليوا -منطقة مرجعية 

 208.1 106.0 151.2 - -  حبشان -مرجعية منطقة  صناعية 

  أبوظبي. –المصدر: هيئة البيئة 

 

 

 المنطقة المحيط حسب المتوسط السنوي لتركيز األوزون األرضي في الهواء (:21) جدول

  متر مكعب(/)ميكروجرام

 2016 2015 2014 2013 2012  موقع المحطة

  أبوظبي

 79.9 88.9 89.2 96.4 94.8  مدرسة خديجة -وسط المدينة 

 91.2 99.8 94.3 71.1 73.4  مدرسة خليفة -منطقة حضرية/سكنية 

 70.9 115.4 103.9 72.5 65.2  مدرسة بني ياس -منطقة حضرية/سكنية 

 93.3 114.4 102.6 116.1 -  مدينة خليفة أ -منطقة حضرية/سكنية 

 80.7 101.6 78.5 102.2 -  المقطع -منطقة حضرية/سكنية 

  العين

 65.0 94.5 74.6 47.7 68.8  مدرسة العين -حضرية/سكنية منطقة 

 91.7 117.3 98.5 111.3 -  القوع -منطقة ريفية 

 90.2 118.2 101.5 106.2 21.9  سويحان -منطقة حضرية/سكنية 

 92.7 97.5 102.5 106.7 -  الطوية -منطقة حضرية/سكنية 

  ةظفرال

 95.9 123.8 99.7 68.6 66.2  بدع زايد -منطقة حضرية/سكنية 

 91.9 115.4 117.7 101.2 -  الروي  - صناعية منطقة

 91.8 105.7 100.5 78.8 81.0  مدرسة غياثي -وسط المدينة 

 106.6 117.8 104.1 75 83.1  واحة ليوا -منطقة ريفية 

 91.9 106.3 96.6 113.1 -  حبشان -منطقة  صناعية ريفية 

  أبوظبي. –المصدر: هيئة البيئة 
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 قطاع النفط والغاز -انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت  (:23) جدول

 )طن(

 2016 2015 2014 2013 2012 قطاع العمل

 220,249 363,692 322,798 208,121 241,707 المجموع

 56,117 52,977 57,067 62,078 63,565 جواإلنتا االستكشاف، التطوير

 154,892 299,588 252,776 130,068 161,153 إدارة الغاز

 1,327 1,433 1,235 1,191 1,252 التكرير والبتروكيماويات

 7,913 9,694 11,719 14,785 15,737 المبيعات والتسويق

 أدنوك. –المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية 

 تصنيف القطاعات من قبل المصدر. عادةإمالحظة: تم 

 

 

 

 

 

 قطاع النفط والغاز -انبعاثات أكاسيد النيتروجين  (:24) جدول

 )طن(

 2016 2015 2014 2013 2012 قطاع العمل

 69,716 54,335 56,708 68,380 69,164 المجموع

 االستكشاف، التطوير
 واإلنتاج

14,048 15,242 14,648 10,870 15,898 

 27,258 22,089 24,448 21,371 21,738 الغاز إدارة

 12,340 11,037 10,304 8,477  8,713  والبتروكيماويات التكرير

 14,220 10,339 7,308 23,290  24,665  والتسويق المبيعات

 أدنوك. –المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية 

 عادة تصنيف القطاعات من قبل المصدر.إمالحظة: تم 

 

 قطاع النفط والغاز -انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة  (:25) جدول

 )طن(

 2016 2015 2014 2013 2012 قطاع العمل

 88,491 64,457 68,886 72,024 68,727 المجموع

 52,225 52,295 54,222 54,634 50,682 واإلنتاج االستكشاف، التطوير

 5,802 7,531 5,569 6,333  6,392  الغاز إدارة

 1,888 1,837 2,189 1,915  3,644  والبتروكيماويات التكرير

 28,577 2,795 6,906 9,142 8,009 والتسويق المبيعات

 أدنوك. –المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية 

 عادة تصنيف القطاعات من قبل المصدر.إمالحظة: تم 
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 قطاع النفط والغاز -انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  (:26جدول )

 طن(مليون )

 2016 2015 2014 2013 قطاع العمل

 34.1 33.7 30.0 26.1 المجموع

 5.3 4.8 4.5 4.2 واإلنتاج االستكشاف، التطوير

 17.4 16.3 14.1 12.5 إدارة الغاز

 9.9 11.2 10.1 8.1 التكرير والبتروكيماويات

 1.4 1.4 1.2 1.3 والتسويقالمبيعات 

 أدنوك. –المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية 

 عادة تصنيف القطاعات من قبل المصدر.إمالحظة: تم 

 

 

 

 

 قطاع النفط والغاز -نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  (:27جدول )

  (طن)

 2016 2015 2014 2013 قطاع العمل

 11.7 12.1 11.3 11.2 المجموع

 1.8 1.7 1.7 1.7 واإلنتاج االستكشاف، التطوير

 6.0 5.9 5.3 5.4 إدارة الغاز

 3.4 4 3.8 3.5 التكرير والبتروكيماويات

 0.5 0.5 0.5 0.6 المبيعات والتسويق

 أدنوك. –المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية 

 عادة تصنيف القطاعات من قبل المصدر.إمالحظة: تم 
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 ةالمالحظات التوضيحيّ 

 المصطلحات 

عند تحليل إحصاءات البيئة  مهماا  وتلعب هذه المصطلحات دوراا البيئة  نة تخصّ يحتوي التقرير على مصطلحات معيّ 

 ن التقرير المصطلحات التالية:ويتضمّ ، إلمارة أبوظبي

 البيئة:

وتشمل المناخ والهواء  ،وبقائه على سطح األرضإجمالي الظروف الخارجية التي تؤثر في حياة كائن حي ونموه 

 .نفسهاة الكائنات الحيّ  إضافة إلى ،والماء والتربة والمعادن

 

 اإلحصاءات البيئية:

األرض/التربة( و الماءو ن حالة البيئة واتجاهاتها وتغطي أوساط البيئة الطبيعية )الهواء/المناخهي إحصاءات تبيّ 

بيئية، والمستوطنات البشرية. واإلحصاءات البيئية تميل بطبيعتها إلى تحقيق التكامل، ة في األوساط الوالكائنات الحيّ 

فهي تقي  النشاطات البشرية واألحداث الطبيعية التي تؤثر في البيئة، وتأثيرات هذه النشاطات واألحداث، 

 .(2)ودالالت ومحاسبة بيئيةن مؤشرات ستجابات االجتماعية للتأثيرات البيئية، وتشمل تعريفات واسعة تتضمّ واال

 

 إحصاءات المناخ

 

 الضغط الجوي:

يعرف الضغط الجوي بأنه وزن عمود الهواء الممتد من سطح األرض حتى نهاية الغالف الجوي المحيط بالكرة األرضية. 

 التيي االختالف في الضغط الجوي إلى بروز قوة تحدر الضغط الضغط الجوي من أهم عناصر الطق ، حيث يؤدّ  دّ ويع

وبالتالي انتقال الطاقة من مكان إلى  -أي إلى هبوب الرياح-لحركة الهواء من مكان إلى آخر  ب الرئي المسبّ  دّ تع

 بات في الطق  والمناخ. آخر وحدوث التقلّ 

 

سم ويتناسب الضغط الجوي عكسياا مع درجة  76ويعادل الضغط الجوي عند سطح البحر عموداا من الزئبق ارتفاعه 

كثافته ومن ثم يتناقص وزنه وضغطه والعك  صحيح، إذا  د الهواء وتقلّ الهواء، فإذا ارتفعت درجة الحرارة يتمدّ حرارة 

إذ  ،انخفضت درجة الحرارة ينكمش الهواء ويزداد وزنه أي يرتفع ضغطه. كما يتأثر الضغط الجوي باالرتفاع واالنخفاض

 البحر.الضغط الجوي كلما زاد ارتفاع المنطقة عن سطح  يقلّ 

 متوسط األمطار الهاطلة:

 لة بالمليمتر خالل شهر أو سنة.األمطار الهاطلة المسجّ  كميّةهو المتوسط الحسابي ل

 المناخ:

 .عّدة ن أو منطقة على مدى فترة طويلة من الزمن قد تكون شهراا أو سنة أو فصالا أو سنواتحالة الجو في موقع معيّ 

 والحرارة والرطوبة ونوع الهطول الشمسي الجوي من العناصر مثل اإلشعاع لة طويلة المدى في الغالفوهو المحصّ 

 تجاهاا، وتباينات هذه العناصر.سرعة وا ،والضغط الجوي والرياح

 

 أقوى زخة مطرية:

 ل الشهر أو السنة )فترة زمنية(.د خالأمطار هاطلة بالمليمتر على موقع محدّ  كميّة أعلى
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 الرطوبة النسبية:

هي نسبة كتلة بخار الماء الموجودة فعالا في وحدة الحجم من الهواء إلى كتلة بخار الماء الالزمة إلشباع وحدة 

. وهي نسبة مئوية ال وحدة لها. ويمكن حسابها بالطرق نفسهما في درجة الحرارة والضغط الجويذاتها الحجم 

 التالية:

 

 أو  x %100 (خار الماء اإلشباعيضغط بالرطوبة النسبية = )ضغط بخار الماء الفعلي/

  

 x %100 الرطوبة النوعية اإلشباعية(الرطوبة النسبية = )الرطوبة النوعية/ 

 

ن ضغط البخار اإلشباعي يعتمد على درجة إإذ  ،ر في درجة الحرارةر الرطوبة النسبية خالل اليوم تبعاا للتغيّ وتتغيّ 

أثناء النهار وترتفع تدريجياا إلى أن تصل إلى أعلى مستوياتها في  في الحرارة. وتكون الرطوبة النسبية منخفضة

ن حيث يتكوّ  ،درجة اإلشباع الساعات األخيرة من الليل عند تسجيل درجة الحرارة الصغرى. وقد تصل أحياناا إلى

 المئوي.من الصفر المئوي أو الصقيع إذا كانت درجة الحرارة دون الصفر  الندى إذا كانت درجة الحرارة أعلى

 

 الشمسي: اإلشعاع

 مجموعة من اإلشعاعات األثيرية مصدرها الشم  تتألف من ثالثة أنواع ضوئية وحرارية وحيوية.

 

 ساعات سطوع الشمس:

عدد ساعات سطوع الشم  خالل النهار، التي تقاس في األوقات غير المحجوب فيها ضوء الشم  نتيجة وجود 

 سحب أو ضباب أو جسيمات عالقة.

 

 الرياح:

إلى أسفل فتعرف باسم التيارات الصاعدة  وإما أعلى هي الحركة األفقية للهواء. وحركة الهواء إما أن تكون رأسية إلى

إذ إن أشعة الشم   ،رات المناخية على سطح األرضالشم  السبب األساسي في التغيّ  أو التيارات الهابطة، وتعدّ 

اطق من ك الرياح من مناطق الضغط الجوي المرتفع إلىضغطه وتتحرّ  يقلّ  ده، وبالتاليتعمل على تسخين الهواء وتمدّ 

الضغط الجوي المنخفض، وبسبب دوران األرض حول نفسها فإن الرياح ال تتجه مباشرة من مناطق الضغط المرتفع 

ف صيمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي وإلى يسار اتجاهها في ن مناطق الضغط المنخفض بل تنحرف إلى إلى

 ن دوران األرض حول محورها.مالكرة الجنوبي بسبب قوة )كوريو لي ( الناتجة 

 

 إحصاءات الهواء

 الهواء:تلوّث 

تهم أو تحدث آثاراا بيئية يد بصورة سليمة وتؤثر في صحة البشر أو رفاهثة في الهواء، ال تتبدّ ث أو مواد ملوّ وجود ملوّ 

 .(2)ضارة 

 

 ل السنوي للتراكيز:المعدّ 

 .(1) جميعهالقياسات لالمتوسط الحسابي 
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 (:CO2) ثاني أكسيد الكربون

ل عادة جزءاا من الهواء المحيط، وينتج ن احتراق الوقود األحفوري. ويشكّ مغاز ال لون له وال رائحة وغير سام وينتج 

 رساهم في تغيّ تي تمن أهم الغازات الدفيئة )ظاهرة االحتباس الحراري( ال دّ ة، ويعأيضاا خالل تنف  الكائنات الحيّ 

 .(2)المناخ 

 

 انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون )نصيب الفرد(:

ات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في بلد ما نتيجة ألنشطة السكان )اإلنتاج واالستهالك( مقسوماا هو مجموع كميّ  

انبعاثات هذا الغاز المحسوبة للبلد الغاز المنبعث من استهالك أنواع الوقود الصلبة  على عدد سكان البلد. تشمل

حدة اتفاقية األمم المتإلى مة والسائلة والغازية، وإنتاج اإلسمنت وحرق الغاز المشعلي. تتبع التقارير الوطنية المقدّ 

تي ر المناخ، الق الدولي الحكومي المعني بتغيّ ر المناخ، المبادئ التوجيهية الصادرة عن الفرياإلطارية الخاصة بتغيّ 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نصيب الفرد من انبعاثات تقوم على أساس اإلحصاءات الوطنية لالنبعاثات وتشمل مصادر 

 .(1)بتقسيم كميات الغاز المنبعثة على عدد سكان البلد المعني  ثاني أكسيد الكربون

 

 (:COأول أكسيد الكربون )

حد أول أكسيد الكربون ن االحتراق غير الكامل للوقود األحفوري. ويتّ مغاز ال لون له وال رائحة ولكنه سام ينتج 

 .(2)ضارة بهم  بالهيموجلوبين في دم البشر ويخفض قدرته على حمل األكسجين ملحقاا آثاراا 

 

 ديسيبل:

 .(2)ديسيبل 10 مقدارهاوحدة قياس الصوت على مقياس لوغاريتمي، حيث يتضاعف علو الصوت تقريباا لدى كل زيادة 

 

 (:3Oاألوزون األرضي )

ثات أخرى تكوينه. وهو سام ز ملوّ ث ثانوي في الطبقة السفلى من الغالف الجوي ويمكن أن تعزّ وزون يوجد كملوّ األ

 .(2)جزء في المليون  0.1 علىإذا زاد مستواه  جداا 

 

 (:2NOثاني أكسيد النيتروجين )

ة عند وجوده بتركيزات كبيرة ملحقاا أضراراا شديد السميّ  اا غاز دّ هو غاز لونه بني محمر ذو رائحة يمكن تمييزها، ويع

 إلى التآكل إضافة إلىي الرئة. وهو معامل مؤكسد قوي يتفاعل في الهواء لتشكيل حامض النيتريك الذي يؤدّ ببالغة 

 تساهم في إنتاج األوزون على مستوى األرض أو الضباب الدخاني. التي تكوين النترات العضوية السامة

 

 (:NOx) أكاسيد النيتروجين

االحتراق من عمليات النقل ومصادر ثابتة وهو مساهم رئي  في الترسيبات الحمضية وتكوين األوزون على ينتج من 

 .(2)ف الجوي مستوى األرض في الغال

 

 الضوضاء:

 .(2)د آثاراا مزعجة وضارة )فقدان السمع( وتقاس بوحدة الديسيبلصوت مسموع من حركة المرور والبناء وسواها، تولّ 
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 (:3Oاألوزون )

جزء في  0.01غاز سام كريه الرائحة يحتوي الجزيء منه على ثالث ذرات من األكسجين، وينشأ طبيعياا بتركيز يبلغ 

جزء في المليون سامة. ويتيح األوزون في الستراتوسفير طبقة واقية من األشعة فوق  0.1مستويات  وتعدّ  ،المليون

ي ناألوزون مكوناا رئيساا للضباب الدخا دّ ة األخرى. وفي التروبوسفير يعالبنفسجية على البشر والكائنات الحيّ 

 .(2)الجهاز التنفسي البشري  فيرة الكيميائي الذي يؤثر بدرجة خط

 

 (:SPMالجسيمات العالقة )

والضباب الدخاني  والدخان والضباب واألبخرة سائلة مثل الغبار هي عبارة عن حبيبات أو جزيئات دقيقة صلبة أو

 .(2)الموجودة في الهواء أو االنبعاثات 

 

 مناطق نائية )بعيدة عن التلوث(:

 .(1)محطة مراقبة بعيدة عن أي صناعة أو كثافة سكانية 

 

 أكسيد الكبريت:ثاني 

غاز ثقيل كريه الرائحة ال لون له يطلق بصورة رئيسة نتيجة احتراق أنواع الوقود األحفوري، وهو ضار للبشر  هو

 .(2)وللنباتات. ويساهم في حمضية التهاطل 

 

 (:SPM10األغبرة العالقة )

يمكن أن تنتشر خالل الهواء نتيجة عمليات الحرق،  ات،ميكرون 10من  أقلسائلة،  هي عبارة عن حبيبات صلبة أو

 .(1)واألنشطة الصناعية أو الموارد الطبيعية 

 

 المركبات العضوية المتطايرة:

 .(2)ية بإنتاج أكاسيد كيميائية ضوئيةالهواء بصفة أساستلوّث ر بسهولة وتساهم في مركبات عضوية تتبخّ 

 

 المركبات العضوية المتطايرة عدا الميثان:

ها في رالمركبات العضوية المتطايرة عدا الميثان: مجموعة من المذيبات مثل المركبات العضوية التي من السهل تبخّ 

درجة الحرارة العادية، تنتج عادة من احتراق الوقود وفي العمليات التي تستخدم مذيبات أو منتجات معتمدة على 

ة اإلنسان إذا والعديد من هذه الكيماويات ضارة بصحّ المذيب مثل الدهانات، وإزالة شحوم المعادن وغيرها. 

استنشقت أو هضمت أو شربت أو عند مالمستها للجلد. كما أن المركبات العضوية المتطايرة عدا الميثان لها 

في تكوين األوزون األرضي. والمركبات العضوية المتطايرة عدا الميثان هي حاصل جمع المركبات  مهّمةمساهمة 

 .(1)نية الملوثة للهواء عدا الميثان الهيدروكربو
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 إحصاءات المياه

 (:BODالطلب البيوكيميائي على األكسجين )

ة للتحليل الهوائي للمواد العضوية الموجودة في المياه، ويقاس على به الكائنات الحيّ األكسجين الذائب الذي تتطلّ 

المياه بالمادة تلوّث درجة مئوية لمدة خمسة أيام. هذا المقياس يعطي معلومات عن درجة  20درجة حرارة 

 .(1)العضوية

 

 معالجة بيولوجية:

هي عملية تستخدم البكتيريا الهوائية أو غير الهوائية لفصل المواد السائلة عن الحمأة التي تحتوي ملوثات ميكروبية 

 .(1)أو بالتزامن معهابالترافق مع المعالجة الميكانيكية وملوثات، وتستخدم المعالجة البيولوجية 

 

 المياه المحالة:

عليها من عمليات تحلية المياه )مياه البحر، مياه المسوس/المياه شبه المالحة...  ي حصلإجمالي حجم المياه التي 

 .(1)إلخ( 

 

 المعالجة الميكانيكية:

لة وحمأة تدفقات سائإلى نها تحويل المياه العادمة مطبيعة فيزيائية وميكانيكية، التي ينتج هي عملية معالجة ذات 

. اأو بالتزامن معه مةبالترافق مع المعالجة البيولوجية ووحدة المعالجة المتقدّ مفصولة عنها. وتستخدم هذه العملية 

 .(1)وتشمل عمليات مثل الترسيب والتعويم 

 

 مياه البحر:

 حر في محيطات العالم بنسبة ملوحةهي المياه المأخوذة من البحر أو المحيط. وفي المتوسط، تكون مياه الب

غراماا من األمالح )معظمها وإن لم  35مليلتر( من ماء البحر يحتوي على  1000. وهذا يعني أن كل لتر )3.5%

 .(3)يكن كلها كلوريد صوديوم( مذابة فيها 

 

 إنتاج الحمأة الصلبة )المواد الجافة(:

يعية أو اصطناعية، وتكون المواد الصلبة المستقرة المتراكمة، رطبة أو مختلطة، مع مكون سائل نتيجة عمليات طب

 .(3)أثناء المعالجة  في قد فصلت عن شتى أنواع المياه العادمة

 

 مجموع التزويد بالمياه من قبل القطاع العام:

 طاطة الوحدات االقتصادية المرتبطة بتجميع المياه وتنقيتها وتوزيعها وهي مرتبطة بسدة بوهو مجموع المياه المزوّ 

(ISIC 41)  وتشمل تحلية مياه البحر إلنتاج المياه كمنتج رئي  لالستثمار ويستثنى نظام االستخدام ألغراض

 .(1)تلوّث الزراعة ومعالجة المياه العادمة للوقاية من ال

 

 مجموع المياه العذبة المعاد استخدامها:

مستخدمي المياه العادمة، إلى  وت وصلالمياه العذبة الخارجة من محطات تنقية المياه العادمة بعد معالجتها، هو 

وهذا يعني التزويد المباشر بالمياه المعالجة للمستخدم ويستثنى من ذلك المياه العادمة المستخدمة لتغذية 

 .(1)تدويرها  ىالمسارات المائية والوديان والمياه التي يجر
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 دة:مجموع المياه العادمة المتولّ 

أو  كميّةن عدم وجود غرض الستخدامها أو بسبب وجودها بنوعية أو مالمياه بالمتر المكعب التي تنتج  كميّةهو 

 .(1)في الوقت الذي و جدت فيه 

 

 مجموع المياه العادمة المعالجة:

ي المعايير البيئية أو نوعيات أخرى تقابل معيار التدوير أو إعادة العمليات المستخدمة إلنتاج مياه عادمة التي تلبّ 

 .(1)االستخدام 

 

 المعالجة في محطات معالجة أخرى:

معالجة المياه العادمة في أي محطة معالجة غير القطاع العام مثل معالجة المياه العادمة الصناعية، يستثنى من 

 .(1)بخدمات معالجة مستقلة مثل الحفر االمتصاصية  ىلتي تغط)المعالجة األخرى للمياه العادمة( المعالجة ا

 

 المعالجة في خدمات معالجة مستقلة:

فر شبكة المياه االمعالجة المستقلة لمعالجة المياه العادمة المنزلية والمياه العادمة األخرى في حاالت عدم تو

العادمة من قبل القطاع العام أو ألنها تنتج منتجات غير نافعة للبيئة، مثال على ذلك المعالجة في صهاريج المياه 

 .(1)العادمة 

 

 مجموع المياه العادمة المعالجة في محطات القطاع العام:

المعالجة في محطات المعالجة التابعة للبلديات كسلطات رسمية أو الشركات الخاصة العاملة  جميعهاالمياه العادمة 

 .(1)السلطات المحلية التي هدفها الرئي  معالجة المياه العادمة  لمصلحة

 

 إحصاءات الصحة والسالمة المهنية

 الغذائي: تسّممال

مرضية  تسّممطبيعي ناجم عن تناول غذاء أو ماء. وبعبارة أخرى هو حالة  تسّممأي مرض يكون سببه عدوى أو 

الذي يحتوي على مادة )ضارة( سمية أو ناتجة  نفسهث لفرد أو مجموعة من األفراد بعد تناولهم الغذاء أو الماء الملوّ 

أو  وم طبيعية )نباتيةن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية أو إفرازات لسموم بكتيرية أو سموم فطرية أو سمم

 الغذائي أعراض وعوامل مختلفة. تسّممولحدوث ال ،ب الحساسيةمات كيميائية أو مواد تسبّ حيوانية( أو مسمّ 

 

 السالمة والصحة المهنية:

ادث بات الحوبالحفاظ على سالمة اإلنسان وصحته، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسبّ  العلم الذي يهتمّ 

أو اإلصابات أو األمراض المهنية. وبعبارة أخرى هي مجموعة من اإلجراءات والقواعد والنظم لها إطار تشريعي تهدف 

 الحفاظ على اإلنسان من خطر اإلصابة، وعلى الممتلكات من خطر التلف والضياع. إلى

 

 الحوادث المهنية:

صابة هي النتيجة المباشرة للحادث ن بأنه )إصابة(، أي أن اإلمعيّ ي عرف الضرر الذي يصيب العامل بسبب وقوع حادث 

 دّ ض له العامل، وتعرف إصابة العمل بأنها اإلصابة التي تحدث للعامل في مكان العمل أو بسببه. وكذلك تعالذي يتعرّ 

ط أن يكون العمل أو طريق الرجوع من العمل إصابات عمل بشر إلىاإلصابات التي تقع للعمال في طريق ذهابهم 

 األمراض المهنية من إصابات العمل. دّ الطريق الذي سلكه العامل هو الطريق المباشر دون توقف أو انحراف. وتع
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 النفاياتإحصاءات 

 

 النفايات من الزراعة والغابات:

 .(1)مختلف األنشطة الزراعية والغابات تنتج من التي  هاجميعالنفايات 

 

 السماد العضوي )النفايات(:

سماد عضوي هي عملية بيولوجية يتم بها تحليل النفايات عن طريق الميكروبات الهوائية أو غير  إلىعملية التحويل 

 .(1)الهوائية، وتكون نتيجتها منتج قابل لالستخدام 

 

 النفايات من اإلنشاءات:

من  45دة في التصنيف تقسيم النفايات المتولّ  إلىن نشاط اإلنشاءات. وتشير هذه الفئة مالناتجة  هاالنفايات جميع

 .(1) (ISIC) تصنيف

 

 النفايات الخطرة:

 اا طرخ لالتي تشكّ وقابلة لالشتعال، أو  أشعةأو  معديةأو  نة مثل مواد سامةخصائص معيّ على نفايات التي تحتوي ال

 .(1)خرى وعلى البيئة ة األعلى صحة اإلنسان والكائنات الحيّ اا أو خطر اا مادي اا حقيقي

 

 )النفايات(:الحرق 

 .(1) أو من دونها استعادة الطاقةت السيطرة للنفايات مع هي عملية حرق تح

 

 محارق النفايات:

 .(1) تهادون استعادمن أو الطاقة تسهيالت حرق النفايات تحت السيطرة، سواء باستعادة 

 

 النفايات الصناعية:

وإنتاج الطاقة واإلنشاءات السائلة والصلبة والغازية التي وتشمل النفايات من المناجم والمحاجر والصناعات التحويلية 

 .(1)دة ها من تصنيع منتجات محدّ ؤمنش

 

 مواقع دفن النفايات:

 .(1)م بها بها أو غير متحكّ  اا مومتحكّ  أو فوقهاصة كمواقع نهائية للنفايات تكون تحت األرض المواقع المخصّ 

 

 مدافن النفايات: إلىالنفايات المنقولة 

بقايا عمليات االسترجاع إلى إضافة ، سواء مباشرة أو بعد فرزها و/أو معالجتها ت دفنات التي إجمالي الكميّ شمل ت

مدافن النفايات. ومدافن النفايات هي المكان النهائي للنفايات داخل إلى ص من النفايات التي ي ذهب بها والتخلّ 

األرض أو فوقها بطريقة مسيطر عليها أو غير مسيطر عليها، ويغطي التعريف المدافن في المواقع الداخلية )مثل 

 .(1)جية ص من النفايات الذي يملكه منتج النفايات( ومواقع خارمكان التخلّ  إلىقيام منتج النفايات بنقلها 
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 النفايات السائلة:

عة مثل الزيوت، ومياه ن من خالل استخدام المياه في عمليات التصنيع أو بقايا مواد مصنّ هي نواتج سائلة تتكوّ 

 شبكة المجاري أو اإللقاء في البحر أو غيره.في منها عن طريق المعالجة في الموقع أو  وي تخلصالصرف الصناعي، 

 

 النفايات البلدية:

تشمل النفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها. هذا التعريف يشمل أيضاا النفايات الكتلية )مثل الشراشف واألثاث 

القديم والفراش( ونفايات فناء البيت، وأوراق األعشاب المقصوصة وكناسة الشوارع ومحتويات حاويات النفايات 

مل النفايات التي مصدرها المساكن والمتاجر ومنشآت ونفايات تنظيف األسواق، إذا عوملت كنفايات، كما يش

األعمال الصغيرة والمكاتب والمؤسسات )المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية(.كما تشمل أيضاا نفايات 

يستثني هذا التعريف النفايات من الشبكة  مختارة مثل نفايات المتنزهات وصيانة الحدائق( إذا عوملت كنفايات.

 .(1)العامة للمياه العادمة وأبنية البلدية، والنفايات نتيجة التدمير 

 

 جمع النفايات البلدية:

ن قبل النفايات البلدية التي تجمع م إلىإضافة  ،اطة البلديات أو بالنيابة عنهاسالنفايات البلدية التي تجمع بو كميّة

وضع  إلىالقطاع الخاص، وتشمل خليطاا من النفايات المنزلية، والجزء الذي يجمع بشكل منفصل بغرض العودة 

 .(1)بيت و/أو العمل( إلىسوي )من خالل الجمع من بيت 

 

 :إنتاج النفايات البلدية

رة من المناطق غير المخدومة النفايات البلدية المقدّ  كميّةهو حاصل جمع النفايات البلدية المجموعة مضافاا إليها 

 .(1)جمع النفايات البلدية بوساطة 

 

 إدارة النفايات البلدية في الدولة:

لنفايات ا كميةمنها +  التخلصو أالنفايات التي تصدر قبل معالجتها -النفايات البلدية التي تجمع في الدولة  كميّة

 .(1)ص منهاالمستوردة للمعالجة والتخلّ 

 

 االنسكابات )النفطية( البترولية:

نفط يصرف مصادفة أو عن عمد ويطفو على سطح أجسام مائية ككتلة متميزة تحملها الريح والتيارات وحركة المد 

ها. وامتزاز وحرقها واحتوائها آلياا  تشتيتها كيميائياا سكابات النفط عن طريق نفي ا م جزئياا والجزر، ويمكن التحكّ 

 .(2)رة على األنظمة اإليكولوجية الساحلية ولالنسكابات النفطية آثار مدمّ 

 

 ص من النفايات(:أخرى )معالجة/تخلّ 

التخزين و سماد( الحرق والدفن إلىص من النفايات يختلف عن إعادة التدوير )التحويل معالجات نهائية أو تخلّ  أي

 .(1)الدائم مشمول هنا 

 

 إعادة تدوير )النفايات(:

إعادة التدوير يعرف بأنه إعادة استخدام مواد النفايات في عمليات اإلنتاج عن طريق استرجاعها من النفايات، عدا 

 .(1)إعادة استخدام الوقود 
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 محطات المعالجة:مصانع/

صائص النفايات تغيير خإلى ي الكيميائية والبيولوجية للنفايات، التي تؤدّ و الحراريةو التسهيالت للعمليات الفيزيائية

تدوير أو مصانع المعالجة أو إعادة البهدف تصغير حجمها أو الطبيعة الخطرة لها، يمكن أن تكون التسهيالت في 

 .(1)األسمدة مشمولة هنا 

 

 النفايات:

د وال يوجد لها استخدام من قبل منتجها التي تتولّ ة )مثال منتجات تنتج للسوق( هي مواد ليست منتجات رئيس

 ص منها، ويستثنى من ذلك النفاياتالتخلّ  في والتي يرغب ،ألغراضه اإلنتاجية أو التحويلية أو االستهالكية الخاصة

المياه أو إلى التي يعاد تدويرها أو استخدامها في مكان إنتاجها )مثل المنشآت( والنفايات التي تصرف مباشرة 

 .(1)لهواء المحيط ا

 

 التنوع الحيويإحصاءات 

 (: Biodiversityالتنوّع الحيوي )

يعرّف التنوّع الحيوي بأنه نطاق االختالفات الجينية، واختالف األنواع والنظام اإليكولوجي في منطقة ما. )األمم 

 (.1997المتحدة، 

 (IUCN Red Listالموارد الطبيعية )وحماية الطبيعة القائمة الحمراء لتصنيف االتحاد الدولي لصون 

 يشمل تصنيف القائمة الحمراء الفئات التالية:

 

  :(EXمنقرض )

يعّد النوع منقرضاا عندما ال يكون هناك شّك في أن آخر أفراده قد فني، ويتحقق ذلك عندما تفشل عمليات المسح 

األوقات المناسبة لوجوده )الوقت المناسب من الشامل لكل بيئاته المعروفة أو المتوقعة داخل نطاق توزيعه وفي 

اليوم والفصل والعام( في تسجيل وجود أي فرد له، مع مراعاة دورة حياة النوع وكذلك أشكال حياته )االتحاد الدولي 

 (.2001طبيعة والموارد الطبيعية، لصون ال

 ( EW) منقرض بريا  

)نبات( أو داخل أسر )حيوان( أو عندما يعاد تأهيله وإدخاله إلى مناطق يعدّ النوع منقرضاا برياا عندما ال يوجد إال مزروعاا 

خارج نطاق توزيعه، ويفترض ذلك عندما تفشل عمليات المسح الشامل لكل بيئاته المعروفة أو المتوقعة داخل نطاق 

أي فرد له، مع توزيعه وفي األوقات المناسبة لوجوده )الوقت المناسب من اليوم والفصل والعام( في تسجيل وجود 

 (.2001مراعاة دورة حياة النوع وكذلك أشكال حياته )االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، 

 

 ( Threatenedالفئات المهّددة )

 (. VU) (، ومعرّض لالنقراضEN) (، ومهّدد باالنقراضCR) مهّدد باالنقراض من الدرجة األولىتشمل ثالث فئات، هي: 

 

(، أو EN) (، أو مهّدد باالنقراضCR) النوع ضمن الفئات: مهّدد باالنقراض من الدرجة األولىيصنّف 

ه( الخاصة بكل فئة )انظر -عندما تتفق أفضل األدلة المتاحة مع أحد المعايير الخمسة )أ (،VU) معرّض لالنقراض

لصون الطبيعة والموارد الطبيعية ومعاييرها الدولي لحمراء لالتحاد االقسم الخام  للمرجع الخاص بفئات القائمة 

)االتحاد الدولي البرية في المصادر( التي تشير إلى أن هذا النوع يواجه أعلى المخاطر والتي تهّدده باالنقراض في 

 (.2001لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، 

 

 



 

   

  2016 اإلحصاءات البيئية 55

 (NT) تحت التهديد

مع فئات مهّدد باالنقراض من الدرجة األولى، ومهّدد باالنقراض،  النوع تحت التهديد عندما ال تتفق معايير تقويمهيعّد 

ومعرّض لالنقراض، ولكنه مؤّهل ألن يصبح مهّدداا في المستقبل القريب )االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد 

 (.2001الطبيعية، 

 

 (LC) أقل تهديدا  

من الفئات السابقة. وتضّم هذه الفئة األنواع الشائعة النوع أقل تهديداا عندما ال تتفق معايير تقويمه مع أي يعّد 

 (.2001والمنتشرة )االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، 

 

 (DD)غير متوافر المعلومات 

يضمّ النوع لفئة "غير متوافر المعلومات" عندما تكون المعلومات المتاحة عن توزيعه وحجم جماعته ووضعها غير كافية 

مخاطر االنقراض التي يواجهها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على الرغم من أن هذا النوع قد يكون مدروساا  لتقويم

جيداا وخصائصه البيولوجية معروفة، لذلك ال تعّد هذه الفئة واحدة من الفئات المهّددة بل إن تصنيف النوع ضمنها 

ر الذي تحّققه األبحاث المستقبلية )االتحاد الدولي لصون يشير إلى أهميّة الحصول على معلومات أكثر عنه وهو األم

 (.2001الطبيعة والموارد الطبيعية، 

 

 (NE)ف غير مصنّ 

ينضم النوع إلى هذه الفئة إذا لم ي قوّم بالمعايير المستخدمة بعد )االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، 

2001.) 

يشير إلى العدد اإلجمالي لألنواع المعروفة والموصوفة والمسّجلة لفئة أو طائفة  إجمالي عدد األنواع المعروفة

ما في بلد معيّن أو منطقة معيّنة )إمارة أبوظبي(. إجمالي عدد األنواع المعروفة للثدييات والزواحف تشمل األنواع 

 ة.تشمل الطيور المهاجرة والمقيم إجمالي عدد األنواع المعروفة للطيوروالبحرية. 

يشير إلى العدد اإلجمالي لألنواع التي تواجه أعلى خطر باالنقراض العالمي و/أو  إجمالي عدد األنواع المهّددة

(، وعرضة EN(، ومهّدد باالنقراض )CRاالنقراض المحلي وتشمل الفئات: مهّدد باالنقراض من الدرجة األولى )

( و/أو IUCN Red Listماية الطبيعة والموارد الطبيعية )(، حسب القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحVUلالنقراض )

 القائمة الحمراء المحلية.

بأنها عدد األنواع التي صنّفت بأنها مهّددة ضمن األنواع التي قوّمت حتى اآلن،  عدد األنواع المهّددةينبغي تفسير 

 إذ إنه ال تزال هناك أنواع لم ت قوّم.

ولذلك فإن تصنيف األنواع ضمن الفئات األعلى في التهديد يشير إلى توقعات أكبر  صهو عملية فر االنقراض

لتعرّضها لالنقراض، فاألنواع المدرجة في تلك الفئات فرصتها أكبر في االنقراض خالل فترة زمنية محّددة عن تلك 

بقاء األنواع المدرجة في الفئات المدرجة في فئات أقل )هذا إذا لم تتخذ محاوالت جادة للحفاظ عليها(، ومع هذا فإن 

 البداية.منذ التقويم لم يكن دقيقاا هذا األعلى في التهديد وعدم انقراضها ال يعني بالضرورة أن 
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 االختصارات المستخدمة

.(Extinct) منقرض :EX 

.(Extinct in the Wild)برياا  : منقرض EW 

.(Critically Endangered) مهّدد باالنقراض من الدرجة األولى :CR 

.(Endangered) مهّدد باالنقراض :EN 

.(Vulnerable) معرّض لالنقراض :VU 

.(Near Threatened) تحت التهديد :NT 

 .(Least Concern)  أقل تهديداا :LC 

.(Data Deficient) غير متوافر المعلومات :DD 

.(Not Listed) : غير مدرجةNL 

 .(Not Evaluated) غير مصنّف :NE 

.(Over-Exploited) مستغلة بشكل مفرط :OE 

.(Exploitation within Sustainable Limit) مستغلة ضمن حدود االستدامة :WSL 

.(International Union for Conservation of Nature) االتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية :IUCN 

 

 :مصدر البيانات

ياه وهيئة م أدنوك –شركة بترول أبوظبي الوطنية وأبوظبي  –هيئة البيئة و والزالزل الجوية لألرصاد الوطني المركز

وشركة أبوظبي لعين للتوزيع اشركة وشركة أبوظبي للتوزيع و وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي للماء والكهرباء

البيانات لمركز اإلحصاء  و فّرتولقد أبوظبي.  –ومركز إدارة النفايات  أبوظبي – وهيئة الصحة لخدمات الصرف الصحي

 ى معالجتها وتدقيقها واستخدمها إلنتاج اإلحصاءات والمؤشرات.الذي تولّ  أبوظبي –

 :قة بالجداولالمتعلّ  المالحظات

خالف ذلك.  يشار فيها إلىأبوظبي، فيما عدا الحاالت التي  الواردة في هذه النشرة بإمارة جميعهاق األرقام تتعلّ 

كلمة  تتفاصيل حسب المناطق داخل الجدول، فإن األرقام تعك  إجمالي اإلمارة وأينما ورد وما لم تتم اإلشارة إلى

 منطقة أبوظبي فقط ولي  كل اإلمارة. دة في هذه النشرة فهي تشير إلى" مجرّ أبو ظبي"

حاصل الجمع الفعلي لألعداد التي تتألف منها في بعض  ، قد ال يتطابق المجموع المذكور معإلى التقريب نظراا 

 الجداول.
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 الرموز المستخدمة

 .البيانات غير متوافرة -

 " < " الرقم في الواقع أكبر من الرقم المسّجل في الجدول.

 

 معلومات إضافية واإلصدار التالي

الرسمية األخرى الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني واإلحصاءات البيئية اإلحصاءات للمزيد من اإلحصاءات التفصيلية حول 

 http://www.scad.ae: أبوظبي-اإلحصاء  لمركز

 .2017 عام لبيانات 2018 عام في أكتوبر المقبلسيتم نشر اإلصدار 
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