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 :تقديم
يط يات كبيرة تتمثل في تخطشأن بقية المجتمعات الدولية، تحد   اتواجه إمارة أبوظبي اليوم، شأنه

ات األجيال احتياج ي على قدرات الموارد في سد  ي احتياجات اإلنسان األساسية دون التعد  التنمية بحيث ُتلب  
خطيط، واعتمادها على البيانات والمؤشرات اإلحصائية في الت علميا   وفي ظل انتهاج أبوظبي أسلوبا   القادمة.

ريب ق الدقيقة في رسم الخطط والبرامج واتخاذ القرارات، فإن الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة أصبح أمرا  
 المنال.

ن تنام ،فردكل مؤسسة وكل قضية المستدامة في إمارة أبوظبي، وستظل،  لقد كانت التنمية ي وا 
ا، تحد يات بعضها يتعلق بإدارة الموارد االقتصادية وحسن توظيفه ة ألبوظبي يفرز تلقائيا  الطموحات التنموي

وم على بعد ي ولذلك يزداد الطلب يوما  مومة هذه الموارد وبعدها الزمني، ق بعضها اآلخر بديفي حين يتعل  
 تخدامها. مع الوقت مجاالت اسوتتنو ع ، كما تتسع اإلحصائية المتخص صة والبيانات مؤشراتال

القرار  خذيلمت   ميقد  أن أبوظبي  - مركز اإلحصاء يسر  ، المتسارعة هاتمع هذه التوج   وانسجاما  
العدد األول من إصداره  ،المستدامةبقضايا التنمية  المعنيين وراسمي الخطط والبرامج والسياسات وجميع

في  المستدامة التنمية دالئل أهم يرصد الذي "،4102إمارة أبوظبي في  المستدامةالسنوي: "مؤشرات التنمية 
بأكبر قدر  د. ويأتي هذا اإلصدار باعتباره وثيقة إحصائية رسمية تجس  خالل السنوات الخمس الماضية اإلمارة

 والعدالة والرفاهية.الشاملة هات القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع التنمية من الدقة والشمول توج  

بتعاون شركائنا االستراتيجيين كافة من الدوائر والهيئات الحكومية أن أشيد  وبهذه المناسبة، أود  
 الجميع من إيمانا   نها هذا اإلصدار،البيانات اإلحصائية التي تضم  العديد من دت المركز بالمحلية التي زو  

 خذي القرارآملين أن يحقق هذا اإلصدار أهداف مت   ،وطنه رفعة على الحريص الفريق بروح العمل ةبأهمي  
 .كافة همومتطلبات في إمارة أبوظبي المستدامةين والمعنيين بمؤشرات التنمية والمهتم  

 واهلل الموفق ،،

 

 
 بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي      

  المدير العام                                     
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 :مةمقد  
 يتهدف إلى استخدام الموارد وتطويرها لتلب   ،يدة المدىالتنمية المستدامة عملية مستمرة بعتمثل 

القادمة، األمر الذي يعني المضي احتياجات األجيال  دون المساس بقدرتها على سد  من  ،احتياجات الحاضر
ية المستدامة ب التنمتتطل  كما  قدما  في دفع مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية مع المحافظة على البيئة،

 .هاواستنزاف ظروف المعيشة لجميع أفراد المجتمع دون زيادة استهالك الموارد المتاحةتحسين 

حيث  ،البعد الزمني فيها هو األساس ويعد   ،تنمية طويلة المدى بالضرورةإن التنمية المستدامة هي 
فأولويتها  ،لاألو  تلبية االحتياجات األساسية للفرد في المقام، كما تضع في الموارد القادمةحق األجيال تراعي 

وكل  ،األولى هي تلبية الحاجات األساسية من الغذاء والمسكن والملبس وحق العمل والتعليم والخدمات الصحية
 واالجتماعية كاألمن البيئي واألمن المائي واألمن الغذائي. ن نوعية حياتهم الماديةيما يتصل بتحس

 هي: ،يسة متداخلةقضايا رئ التنمية المستدامة تعالج ثالثوبذلك فإن 

 التنمية االقتصادية وتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الثروة. (0
 التنمية االجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة والتماسك االجتماعي. (4
 المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. (3

 الفصلحتوي يحيث تدامة، للتنمية المس الثالثةاألبعاد  تمثل ،فصول ثالثة إلىتنقسم هذه النشرة        
التجارة  لىإباإلضافة  ،واالقتصادين مؤشرات عن الوضع المالي ويتضم  ، االقتصادياألول على مؤشرات البعد 

لفصل ويتضم ن ا، االقتصاديةوغيرها من المؤشرات ووسائل االتصال وتقنية المعلومات والسياحة  الخارجية
خرى األت مؤشراالو  ،س تطور مستوى المعيشة والصحة والتعليمالذي يعكوالسكاني  االجتماعيالبعد الثاني 

 االقتصادية ة وصلة وثيقة بالتطوراتالثالث فيشمل مؤشرات البعد البيئي لما له من أهمي   الفصلذات العالقة، أما 
ي ع المائوالوض الزراعة والثروة السمكيةو المياه، ن مؤشرات عن قطاعات الكهرباء و حيث يتضم   ،واالجتماعية
 .ص من النفايات الخطرة والصرف الصحيالتخل   وآلية، تهاوحماي وصون البيئة
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  الناتج المحلي اإلجمالي 1-1

ألداء االقتصادي لبلد ما، فهو عبارة عن مجموع القيم المضافة في ر عن امن أهم المؤشرات االقتصادية التي تعب   الناتج المحلي اإلجمالي واحدا   يعد   
شمولة في أي إعانات غير م ا  أي ضرائب على المنتجات وناقص ا  كافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في االقتصاد زائد أنشطة االقتصاد المعني

يتم تقدير و  .هاأو إجراء أي خصوم بسبب نضوب الموارد الطبيعية وتدهور عة ويتم حسابه دون اقتطاع قيمة إهالك األصول المصن   .قيمة المنتجات
ماالفترة نفسها، خالل الجارية باألسعار  أي ،باألسعار الجاريةإما الناتج المحلي اإلجمالي  فترة خالل  أي األسعار التي كانت سائدة ،باألسعار الثابتة وا 

 .وطريقة الدخل اإلنفاق وطريقة اإلنتاج طرق: طريقة ثالث ناه الناتج المحلي اإلجمالي، محددة. ولتقدير مرجعية

 

خطط اهتمامات القيادة السياسية وال من ز كبيرعلى حي  استحوذت التنمية واإلصالح االقتصادي في إمارة أبوظبي لقد 
ى مراحل مية في اإلمارة إلم. ونتيجة لهذا االهتمام وصلت التنقي والتطور واللحاق بالعالم المتقد  من أجل تحقيق الر   الحكومية

 القتصاداتامات المنافسة للعديد من من خالل امتالكه مقو   ،ر االقتصاد الوطني حتى وصل إلى مستويات عالميةوتطو   مة جدا  متقد  
 زا  ألكثر تمي  اضمن قوائم تصنيف األداء والتنافسية والمناخ االستثماري كافة  رياديا   . وحقق االقتصاد المحلي موقعا  وعالميا   إقليميا  

نتيجة السياسات الرشيدة للقيادة العليا التي تسهم في خلق بيئة جاذبة لالستثمارات العالمية وقادرة على استقطاب الشركات من 
من الناتج المحلي  %61بنحو السنوات الماضية تسهم  طوالإمارة أبوظبي ت قد ظل  و صات كافة ومن مختلف أنحاء العالم. التخص  

 . من إجمالي السكان %32ل سكانها نحو يشك   وفي المقابلولة اإلمارات العربية المتحدة، اإلجمالي لد

 

 الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي )مليون درهم( (:1-1جدول )

 *2013 2012 2011 2010 2009 السنة
  953,239  909,721  846,684  639,952  535,311 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
  707,516  672,668  641,831  587,107  551,525 (4117الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )

 .أبوظبي- المصدر: مركز اإلحصاء

 .تقديرات أولية * 

 كافة، حيث بلغ حجم الناتج المحلي اإلجمالي في المجاالت 4103لقد حقق اقتصاد إمارة أبوظبي نموا  كبيرا  خالل عام 
 .4104مليون درهم لعام  (919,740) بـمليون درهم باألسعار الجارية مقارنة  953,439 قيمتهلإلمارة ما 
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 ل نمو الناتج المحلي اإلجماليمعد   1-2
التنمية االقتصادية هي العملية التي من خاللها تتحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي على مدار 

غييرات في كل من هيكل اإلنتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة، إضافة إلى إحداث تغيير في هيكل الزمن، وتحدث من خالل ت
النمو االقتصادي ال يعني فقط حدوث زيادة في إجمالي الناتج  وبذلك فإن .الطبقات الدنيا في المجتمع لمصلحةتوزيع الدخل 

ل ن يفوق معد  أمن  ل النمو االقتصادي ال بد  الحقيقي، بمعنى أن معد  ترتب عليه زيادة في دخل الفرد تأن من  المحلي، بل ال بد  
 ييقصد بالنمو االقتصادي حدوث زيادة في إجمالو  .المجتمعالنمو السكاني. وهذا يعني زيادة مستوى الرفاهية االقتصادية في 

 دخل الحقيقي.بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الأو الدخل القومي  اإلجمالي يالناتج المحل

 (919,740) بـمليون درهم مقارنة  953,439 قيمتهما  4103بلغ إجمالي الناتج المحلي إلمارة أبوظبي عام لقد 
 قيمته، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ما %2.8بنسبة نمو بلغت  4104مليون درهم عام 

 .4104مليون درهم عام  (674,668) ـبمقارنة  4103عام  مليون درهم 717,506

 

 أبوظبي )%( إلمارة الت نمو الناتج المحلي اإلجماليمعد   (:1-1شكل )

 

 أبوظبي. - المصدر: مركز اإلحصاء

 .تقديرات أولية 5102بيانات  * 

 

2010 2011 2012 2013

يةالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجار 19.5 32.3 7.4 4.8

2007-الناتج المحلي  باألسعار الثابتة  6.5 9.3 4.8 5.2
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 مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي 1-3
ر تها التنموية وفي مختلف أوجه االقتصاد، برزت القطاعات غيفي ظل الجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبوظبي في مسير 

ي قراءة في واقع إن أ في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي. مهما   في عملية التنمية االقتصادية ولعبت دورا   أساسيةالنفطية كركيزة 
ع في و  وأحرز درجة كبيرة من التطور والتن بعيدة في النمو تؤكد أن هذا االقتصاد، الذي قطع أشواطا   هاقتصاد إمارة أبوظبي وآفاق
فر إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق اك من قوة إلى قوة في ظل تو غضون فترة قصيرة، يتحر  

 ةاالستغالل األمثل للفرص المتاحة. وقد انعكس ذلك من خالل ما شهده اقتصاد إمارة أبوظبي في السنوات الماضية من إقام
مرين من أنظار المستث انطوت على رؤية عملية وقراءة دقيقة لآلفاق جعلت من االقتصاد المحلي محط   هايمشاريع كبرى وتبن  

 مختلف أنحاء العالم ونقطة مهمة إلقامة الصفقات التجارية الكبرى. 

 ما قيمته بلغ 4103نفطي عام الللقطاع غير  التالي أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية الجدولن من تبي  ي
درهم  543,899القطاع النفطي  ت قيمةبلغبينما ، 4104عام خالل مليون درهم  (391,861) بـمليون درهم مقارنة  249,231

 . 4104مليون درهم عام  (508,860) بـمقارنة  4103عام في 
 

 يون درهم()مل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية حسب القطاع (:2-1جدول )
 *2013 2012 2011 2010 2009 السنة

  429,340   390,860   361,947   322,715   296,305  القطاعات غير النفطية

  523,899   518,861   484,737   317,237   239,006  قطاع النفط

  953,239   909,721   846,684   639,952   535,311  الناتج المحلي اإلجمالي

 أبوظبي. - ر: مركز اإلحصاءالمصد

 .تقديرات أولية*  

 
ز اقتصاد أبوظبي خالل السنوات الماضية مسيرته نحو إقامة بنية قوية قائمة على التنوع االقتصادي والسير لقد عز  

. فمن اقتصاد ةأكبر اقتصاد في المنطقة العربي نيبعد أن أصبح االقتصاد األكثر ديناميكية في المنطقة، وثا ،نحو التنمية الشاملة
نشاطاته على إنفاق القطاع العام الذي يتأثر بشكل مباشر باإليرادات النفطية الخاضعة للتذبذب، بات االقتصاد  كان يعتمد في جل  

 . ا  ميإقلي وسياحيا   وتجاريا   ماليا   ع في أنشطته الرئيسة حتى أصبح اآلن يمثل مركزا  القتصاد متنو   المحلي رديفا  

مليون درهم  323,695 بلغ نفطيال غيرللقطاع  التالي أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة دولالجن من تبي  وي
  .4103مليون درهم لعام  363,840قطاع النفطي لل، و 4103لعام 
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 )مليون درهم( الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة(: 3-1جدول )
 

 *2013 2012 2011 2010 2009 السنة

  343,695   320,053   302,256   283,217   266,955  اعات غير النفطيةالقط

  363,821   352,615   339,575   303,891   284,570  قطاع النفط

  707,516   672,668   641,831   587,107   551,525  الناتج المحلي اإلجمالي
 

 أبوظبي. - المصدر: مركز اإلحصاء

 .تقديرات أولية * 
 

 
 )مليون درهم( الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة (:2-1شكل )
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 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 1-4
 على عدد السكان في منتصف العام. نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي هو إجمالي الناتج المحلي مقسوما  متوسط  
 

ة في تسخير الموارد الطبيعية لخدم اإلمارةوات الماضية يحكي قصة نجاح على مدى السن اقتصاد إمارة أبوظبي أداءإن 
 يتضاعف ظلمستويات المعيشة في العالم وبحياة كريمة، حيث  بواحد من أعلىع المواطنين تضمن تمت   مستدامةعملية تنمية 

 بعة الماضية.ية متقاربة خالل العقود األر في فترات زمن والثابتة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في العالم. ومع ذلك فإن قصة  لمتوسطل وتتمتع إمارة أبوظبي اليوم بثاني أعلى معد  

م الذي التقد   والل يكن ممكنا   الذي لم ،من فصول توفير العيش الكريم للمواطن والوافد فصل واحدالنجاح االقتصادي ليست سوى 
 تم إحرازه في مجاالت الحياة األخرى.

 )ألف درهم( متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (:4-1جدول )
 *2013 2012 2011 2010 2009 السنة

 388.6 389.7 391.7 325.2 293.1 متوسط نصيب الفرد باألسعار الجارية

 288.4 288.1 296.9 298.4 301.9 متوسط نصيب الفرد باألسعار الثابتة

 أبوظبي. - المصدر: مركز اإلحصاء

 .تقديرات أولية * 

 

حيث  4103و 4119بين عامي  شهد مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية نموا  كبيرا  
 .%8.05ل زيادة سنوية بلغت في المتوسط نحو ألف درهم بمعد   388.6ألف درهم إلى  493.0ارتفع من 

 

 )ألف درهم( متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (:3-1شكل )
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 إجمالي تكوين رأس المال الثابت  1-5

باستخدامها مرة واحدة في  ىاإلنتاج التي ال تفن أصول. ورأس المال الثابت هو رأو متغي   ينقسم رأس المال إلى رأس مال ثابت ورأس مال متداول 
وغيرها، حيث تنتقل قيمة رأس المال الثابت إلى السلع المنتجة بصورة متفاوتة من  واألدوات واآلالتواألبنية والمنشآت  كاألرضية العملية اإلنتاج

لسلع لى اإمن خالل عمليات اإلنتاج وتنتقل قيمته  خالل دورات إنتاجية متعددة على شكل أجزاء، ويستهلك أو يتآكل رأس المال الثابت تدريجيا  
ص لتخل  ا منها األصول التي تم   بأنه مجموع اإلضافات السنوية لألصول الثابتة مخصوما   " فيعرفإجمالي تكوين رأس المال الثابت" ات. أماوالخدم
 .منها

 

سواق نتيجة الرتفاع أسعار النفط في األ قويا   وانتعاشا   شهد اقتصاد إمارة أبوظبي خالل السنوات الماضية تطورا  لقد 
على زيادة حجم االستثمارات الثابتة في جميع األنشطة االقتصادية التي نمت خالل الفترة الماضية  ي انعكس إيجابا  العالمية، الذ

زت مسارات التنمية االقتصادية في إمارة أبوظبي خالل السنوات الماضية بتوجيه استثمارات ضخمة الت قياسية. وقد تمي  بمعد  
يجاد قاعدة إنتاجية تكون دعامة في عمليات التمويل. نحو أنشطة سلعية وخدمية وصوال  إلى تنو   يع مصادر الدخل القومي وا 

نفطي ال غيرالقطاع  ت قيمةمليون درهم، حيث بلغ 093,911 ما قيمته 4103جمالي رأس المال الثابت عام إلقد بلغ 
القطاع النفطي  ت قيمةلغببينما ، 4104عام في مليون درهم  (032,292) بـمقارنة  4103مليون درهم لعام  055,054
 .4103عام خالل مليون درهم  38,728

 

 )مليون درهم(إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية باألسعار الجارية  (:5-1جدول )

 *2013 2012 2011 2010 2009 السنة

 155,152 134,494 139,360 109,136 121,575 القطاعات غير النفطية

 38,748 35,276 24,673 33,716 33,930 طقطاع النف

 193,900 169,770 164,033 142,852 155,505 إجمالي رأس المال الثابت

 أبوظبي. - المصدر: مركز اإلحصاء

 .تقديرات أولية * 
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 األجنبي المباشراالستثمار  1-6

 أنهباالستثمار األجنبي المباشر يعرف  ،0993 عام وليالد النقد صندوق عن الصادر المدفوعات ميزان إحصاءات إعداد لدليل وفقا   
 اقتصاد يف مقيمة مؤسسة في دائمة مصلحة على ما اقتصاد في مقيم كيان حصول يعكس الذي الدولي االستثمار أنواع من النوع ذلك
ى إنتاج ر في مشروعات تسعى إلبإنشاء مؤسسات إنتاجية وخدمية هدفها االستثماوبمعنى آخر فإن هذا النوع من االستثمار يعنى  .آخر

التدفقات ب ىيعنغير المباشر الذي  االستثمار األجنبي بخالف، إنتاجيةفي مشاريع  ا  مادي ا  سلع أو خدمات جديدة، أي أن هناك استثمار 
 لالستثمار في السندات واألسهم. الخارجيةالنقدية 

 

ة ومة التنمية بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبشريلديم مهما   يمثل مصدرا  المباشر االستثمار األجنبي لقد بات 
، وذلك فيما إذا نجحت الدولة في استقطاب االستثمارات النوعية التي تخدم األهداف الحقيقية لمتطلبات التنمية. على المدى البعيد

مارات األجنبية تشجيع االستثل ةة ملح  ، فإن هناك ضرور على النفط اعتمادهاتقليل  تسعى إلى إمارة أبوظبي، التيإلى بالنسبة و 
 . الحديثةلوجيا و ونقل التكن كوسيلة من وسائل التنويع االقتصادي

في العمليات التنموية اإلنتاجية، وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو  المشاركةوقد نجحت أبوظبي في توسيع قاعدة 
ما أن . كأنشطة االستثمار الخاص المحلي واألجنبيقوم به تن وذلك إلعطاء الدور المناسب الذي يمكن أ ،النشاط االقتصادي

لالستثمارات المحلية  متعاظما   ، ترسم دورا  4131، خاصة رؤية أبوظبي تها إمارة أبوظبي مؤخرا  الخطط واالستراتيجيات التي تبن  
 واألجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها. 

 بلغ حيث ،وظبيأب إمارة في المباشر األجنبي االستثمار إجمالي في كبيرا   نموا   أن هناك إلى ول التاليتشير بيانات الجد
، 4100 عام نهاية في درهم مليون (54,434) مقارنة بـ ،4104 عام نهاية في درهم مليون 61,898 حجم االستثمار األجنبي

 ية.من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجار  %6.69بنسبة 

 االستثمار األجنبي المباشر في إمارة أبوظبي )مليار درهم( (:6-1جدول )

 * 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 60,898 52,232 48,446 43,171 38,855 االستثمار األجنبي المباشر )مليار درهم(

 6.69 6.17 7.57 8.06 5.51 من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%( نسبته

 أبوظبي. - المصدر: مركز اإلحصاء

 .تقديرات أولية * 
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 الت التضخم السنويةمعد   1-7

ساس ر في أسعار المستهلك بين فترتين زمنيتين تدعى الفترة األولى فترة األل التضخم هو عبارة عن متوسط نسبة التغي  معد   
لك ذ ياسي ألسعار المستهلك. وكلما ارتفع هذا المؤشر دل  ل التضخم على الرقم القوالثانية فترة المقارنة. ويعتمد حساب معد  

صفة عامة. ب المحدودة خاصة أصحاب الدخول واألجور ،فئات المجتمع المختلفة فير في األسعار على األثر السلبي للتغي  
. في الدولة خطورة مباشرة على األوضاع االقتصادية واالجتماعيةل تشك   %5الت التضخم التي تتجاوز معد   فإن وعموما  

، ا  أم موجب ا  ما إذا كان سعر الفائدة الحقيقي سالبعلى خرات يمكن االستدالل ل التضخم بسعر الفائدة على المد  وبمقارنة معد  
  خار.على ميل األفراد إلى االد   من أثر سعر الفائدة الحقيقيلوغني عن البيان ما 

 

ذ عام الت التضخم بشكل سنوي منسية ألسعار المستهلك ومعد  رات األسعار القيات حكومة أبوظبي ترصد تطو  ظل  لقد 
قد شهدت إمارة أبوظبي و  .4118منذ عام  شهريا   هاأبوظبي تجميع هذه المؤشرات ونشر  - ، بينما بدأ مركز اإلحصاء0977
عدودة. وبشكل وات مالت التضخم في سنلتها قفزات في معد  العقود الماضية حالة من االستقرار النسبي في األسعار، تخل   طوال

عام، فإن أسباب ارتفاع األسعار في إمارة أبوظبي ترجع إلى زيادة تكلفة اإلنتاج وارتفاع الطلب على السلع والخدمات بنسبة أكبر 
 من ارتباط سعر صرف الدرهم بالدوالر وسياسة سعر الفائدة وارتفاع أسعار السلع المستوردة.  من ارتفاع العرض، كما تأتي أيضا  

خالل  %3.0و %1.8الت التضخم السنوية في إمارة أبوظبي تتراوح بين ت معد  ن من الجدول التالي فقد ظل  ما يتبي  وك
 الت طبيعية ومعتدلة اقتضتها حركة النمو االقتصادي التي تشهدها اإلمارة.السنوات الخمس الماضية، وهي معد  

 الت التضخم السنوية في إمارة أبوظبي )%(معد  (: 2-0شكل )

 
 أبوظبي. - المصدر: مركز اإلحصاء
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 واالتصاالت المعلومات تقنية 1-8

إلى إنشاء واحدة من أفضل البنى التحتية المتطورة  شاملة ومستدامةى سعي إمارة أبوظبي المتواصل نحو تنمية أد  لقد   
. والمواصالتلمتقد مة ابكات االتصاالت ة من شبنية أساسية متين تشييدنت أبوظبي خالل فترة زمنية قصيرة من تمك   حيثفي العالم، 

 المعلومات لتقنية التحتية ةالبني في التنمية جهود لدفع ا  طموح وطنية استراتيجية أبوظبي حكومة فقد أطلقت التقنية، الثورة مواكبة بغيةو
  .المتطورة التقنيات قطاع في واألجنبي المحلي االستثمارين عيوتشج واالتصاالت،

 8من  الثابتة اإلنترنت خطوطحيث ارتفع عدد مشتركي ، 4103و 4119الت نموا  بين عامي شهد نشاط االتصا
 ،مشتركي الهاتف المتحر كإلى من السكان. كذلك األمر بالنسبة  011مشتركا  لكل  04من السكان إلى  011لكل  ينمشترك
وزاد متوسط عدد  من السكان، 011ا  لكل مشترك 097من السكان إلى  011مشتركا  لكل  059من ارتفع عدد المشتركين  حيث

للفترة نفسها، وكانت نسبة تغطية شبكة الهاتف المتحرك  %6من السكان بنسبة  011مشتركي خطوط الهاتف المتحرك لكل 
 خالل الفترة نفسها.ثابتة تعرفة خدمات االتصاالت بقيت في حين  ،011%

 

 واالتصاالت المعلومات مؤشرات تقنية (:8-1جدول )

 من السكان( 011لمؤشر لكل )ا

 *3102 2012 2011 2010 2009 المؤشرات

 12 11 11 11 8 من السكان 011عدد مشتركي خطوط اإلنترنت الثابتة لكل 

 17 17 11 14 13 من السكان 011عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت لكل 

 197 189 168 161 159 من السكان 011عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك لكل 

 100 100 100 100 100 نسبة السكان الذين تشملهم تغطية شبكة الهاتف المتحرك

 أبوظبي. - المصدر: مركز اإلحصاء

 .تقديرات أولية * 
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 مؤشرات التجارة الخارجية 1-9

ل متؤدي التجارة الخارجية إلى االستخدام األمثل والتخصص الكفء للموارد االقتصادية من خالل توجيه عنصر الع
ظبي التي تتمتع بميزة نسبية وقدرات تنافسية، وتمكين إمارة أبو  تهاورأس المال المحليين إلى فروع القطاعات االقتصادية وأنشط

 ستثماريناالره من سلع وخدمات، وتشجيع زيادة ات أكبر من الواردات بمختلف أنواعها في مقابل ما تصد  من الحصول على كمي  
اعدة ي في مجمله إلى تعزيز القاألساليب الحديثة في إنتاج السلع التصديرية، األمر الذي يؤد  المحلي واألجنبي، وتطبيق 

 ل النمو.االقتصادية وزيادة كبيرة ومستمرة في معد  

فتاح تها النسبية في الناتج المحلي اإلجمالي إلى اتجاهات انتشير بيانات التجارة الخارجية السلعية إلمارة أبوظبي وأهمي  
بوجود  زعلى العالم الخارجي، خاصة أن الميزان التجاري هو من الدعائم الرئيسة للمركز المالي إلمارة أبوظبي الذي يتمي   اإلمارة

من الناتج  %51.2نحو  السلعية الماضية، مثلت الصادرات السنوات الخمسفائض بشكل دائم ومستمر. وكمتوسط عام خالل 
 من الناتج المحلي اإلجمالي. %13.3 السلعية لت الوارداتالمحلي اإلجمالي، بينما شك  

لة لنمو الصادرات  ، وجاء هذا4119مقارنة بعام  4103في عام  %111تجاوزت وقد نمت تجارة أبوظبي بنسبة  محص 
ما  4103بلغ حجم صادرات التجارة الخارجية عام و  خالل الفترة نفسها. %6.8بنسبة السلعية والواردات  %157بنسبة  السلعية
ما  4103بلغت قيمة واردات أبوظبي لعام  بينمامن الناتج المحلي اإلجمالي،  %57.9بنسبة  مليون درهم 544,915 ليعاد
 .4104مليون درهم عام  (008,974) بـمليون درهم مقارنة  011,455 تهقيم

 

 الجارية )مليون درهم(باألسعار  الصادرات والواردات السلعية والناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي(: 9-1جدول )
 *3102 *3103 2011 2010 2009 السنة

 52290 2 210,105 445,534 296703 214,827 الصادرات السلعية

 %57.93 %52.9 %52.6 %46.36 %40.1 نسبتها من الناتج المحلي اإلجمالي

 100,255 118,972 116,374 86,574 93,872 الواردات السلعية

 %10.5 %13.1 %13.7 %13.5 %17.5 ي اإلجمالينسبتها من الناتج المحل

 953,239 909,721 846,684 639,952 535,311 الناتج المحلي اإلجمالي

 أبوظبي. - المصدر: مركز اإلحصاء

 .تقديرات أولية * 
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 اليومي من النفط اإلنتاجمتوسط  1-11

نية تحتية لماضي األثر الكبير في تأسيس بوتصديره في مطلع ستينيات القرن ا في إمارة أبوظبي كان الكتشاف النفط
بة استغالله من خالل رؤية شاملة وبصيرة ثاق النفط الذي تم   قوية، وبناء اقتصاد متين معتمد على الموارد الذاتية، وتحديدا  

ل العقود خالو . تهوقو  من حيث سرعة النمو فريدا   نموذجا   -خالل فترة زمنية قصيرة- جعلت اقتصاد أبوظبي حكيمةوتوجيهات 
لنفط رات قطاع النفط الخام، ليس فقط ألن مبيعات التطو   مباشرا   األداء االقتصادي في اإلمارة يمثل انعكاسا   الخمسة الماضية ظل  

من خالل وذلك ، أيضا   للقطاعات غير النفطية أساسيا   باعتبار النفط محركا   ل المصدر الرئيس للدخل القومي، ولكن أيضا  تشك  
 هذه القطاعات. مباشر وغير مباشر لعلى دعم  كومة أبوظبيحما تنفقه 

ر قد  ي حيث، المؤكد من النفط الخام من حيث حجم االحتياطي العالمي أبوظبي المرتبة السادسة عالميا   إمارة تحتلو 
ل شك  ، بينما يالميمن إجمالي االحتياطي الع %7 ، وهو ما يعادلمليار برميل حاليا   94االحتياطي المؤكد من نفط أبوظبي بنحو 

، وبذلك فإن بإمكان إمارة أبوظبي أن تواصل إنتاجها من "أوبك" من إجمالي ناتج %8أكثر من  من النفط الحالي أبوظبي إنتاج
 الت اإلنتاج الحالية.من اآلن، حسب معد   عام 011النفط لمدة تتجاوز 

 

 (ل/يومألف برمي) من النفط الخام هاإنتاج أبوظبي وصادرات (:11-1جدول )

 2012 2011 2010 2009 البيان
 948,200 913,191 825,291 795,991 اإلنتاج السنوي

 873,515 833,070 744,525 712,994 الصادرات السنوية
 2,034 1,999 1,962 1,896 مجموع اآلبار المنتجة للنفط

 

 أبوظبي. –المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 (795,991بــ)ألف برميل مقارنة  948,200لتصل إلى  4104لعام  في إمارة أبوظبي إنتاج النفط الخام ةارتفعت كمي  

 . %6.2ل زيادة سنوية بلغت في المتوسط ، وبمعد  4119ألف برميل في عام 
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 السكان 2-1
 فياشر ، لما له من تأثير مببمجاالت التنمية المستدامة ينالمهتم  يستحوذ موضوع السكان على اهتمام متزايد من قبل 

ما استحوذت هذه رين، كاهتمام المفك   ت العالقة بين السكان والتنمية منذ حقب زمنية بعيدة محط  جوانب التنمية المختلفة. وقد ظل  
جميع ة موضوع السكان من ارتباطه المباشر برة في أروقة المؤتمرات الدولية الكبرى، حيث تنبع أهمي  مساحات كبيعلى العالقة 

 موضوع السكان وخصائصهم من الموضوعات األنشطة االجتماعية واالقتصادية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. كما يعد  
حاجات  ياآلنية والمستقبلية، من منظور استراتيجي يلب   هاوبرامجنمية م رؤية متوازنة تحقق النجاح لخطط التالتي تقد   ةالمهم  

 . همومطالب األجيال الحالية، ويحافظ على حقوق األجيال القادمة

في  هام  وأهيات القائمة التحد  برز أأحد  أبوظبي تمثل دون شك  إمارة إلى من جانب آخر، فإن قضية السكان بالنسبة 
لسكان في إمارة ت الزيادة الكبيرة لتها. وقد أد  ية واألمنية، إضافة إلى تأثيرها في مستقبل التنمية برم  افقأبعادها االجتماعية والث

  .ل النمو السكاني بصورة كبيرة جدا  أبوظبي خالل نصف القرن الماضي إلى ارتفاع معد  

ل يشك  ، 4103منتصف عام  مليون نسمة في 4.253بلغ عدد سكان إمارة أبوظبي ن من الجدول التالي فقد وكما يتبي  
كانت نسبة ألف نسمة، حيث  295.2بنحو  العام الماضي منتصفتقدير عدد المواطنين في  حيث تم   ،%41.4المواطنون منهم 

 .لكل أنثى ذكور 017النوع عند المواطنين في تلك السنة 
 

 العاممنتصف  في تقديرات سكان إمارة أبوظبي حسب الجنسية (:1-2جدول )

 2013 2012 2011 2010 2009 السنة
 495368 476722 455065 433788 414441 المواطنون

 1957728 1857841 1706554 1533871 1412232 غير المواطنين
 2453096 2334563 2161619 1967659 1826673 إجمالي السكان

 أبوظبي. - مركز اإلحصاء المصدر:
 

، في حين ال تزيد %47.1ي منطقة أبوظبي، تليها منطقة العين من سكان اإلمارة ف %61.7من ناحية أخرى يتمركز 
 4103عام في منتصف يظهر الهرم السكاني لمواطني إمارة أبوظبي . وعلى صعيد آخر، %04.4نسبة السكان في الغربية على 

 الذين السكانل شك  ، حيث يالسنتركيبا  عمريا  ونوعيا  ذا قاعدة عريضة للسكان، إذ تتناقص تدريجيا  كلما اتجهنا نحو السكان كبار 
–1، في حين ال تزيد نسبة السكان في الفئة العمرية من إجمالي السكان %84.0نحو  سنة 62–05يندرجون في الفئة العمرية 

 . %1.9 سنة فأكثر على 65والفئة  %07.1على  سنة 02
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 ل النمو السكانيمعد   4–4
عدد السكان في و  تهاونهاية التي طرأت على السكان بين بداية السنة لي  الفرق بين الزيادة الكهو  ل النمو السكانيمعد  
 على النحو التالي: ر عنها رياضيا  ويعب  ، منتصف السنة

 .ل الهجرةل الزيادة الطبيعية + صافي معد  ل النمو السكاني = معد  معد  

 

ل معد  وب، 4103سمة في منتصف عام مليون ن 4.253بلغ عدد سكان إمارة أبوظبي ن من الجدول التالي، فقد كما يتبي  
ل من بين أعلى هذا المعد   ، حيث يعد  السنوات الخمس الماضيةخالل  %7.68بلغ في المتوسط إلجمالي السكان سنوي نمو 
ت الالت النمو السكاني في العالم. ويرجع سبب ارتفاع النمو الطبيعي للسكان المواطنين في إمارة أبوظبي إلى ارتفاع معد  معد  
 ل تيارات الهجرة الخارجية العامل الرئيس في زيادة إجمالي عدد السكان.صوبة والتجنيس، بينما تشك  الخ

 

 العاممنتصف  في ل النمو السكاني حسب الجنسيةمعد   (:2-2جدول )

 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 السنة

 %3.91 %4.76 %4.90 %4.67 %4.73 المواطنون

 %5.38 %8.87 %11.26 %8.61 %8.63 مواطنينغير ال

 %5.08 %8.00 %9.86 %7.72 %7.72 إجمالي السكان

.هي تقديرات أولية وتخضع للمراجعة 4103و 4104و 4101و 4119و 4118أعداد السكان لسنوات  مالحظة:  
 أبوظبي. - مركز اإلحصاء المصدر:

 

 الو دة، تأثر بشكل كبير بموجات الهجرة الوافيفي إمارة أبوظبي  تهمالسكان وتركيب الت نمومعد  في  الحادثر التطو   إن
غرافية و الصورة العامة للخصائص العمرية والديم منضح معظمها من الذكور في سن العمل. ويت  في ن موجات تتكو  هذه الما أن سي  

ر من ثالثة أرباع الوسطى لتمثل أكثحيث ترتفع نسبة السكان في الفئة  ،للسكان أنها تعطي صورة للمجتمع الوافد غير الطبيعي
القاعدة  ما يعطي صورة للهرم السكاني ذي ،السكان، بينما تنخفض نسبة السكان صغار السن وكذلك الفئة العمرية لكبار السن

 .الضيقة مع اتساع في الوسط، األمر الذي يؤكد ظاهرة انتقائية الهجرة الوافدة وأثرها في خصائص السكان

 

 



18 
 

 

 ةالسكاني الكثافة 4-3
م تها لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يستخدهي أحد مؤشرات التنمية المستدامة التي أقر   الكثافة السكانية

ة مساحة الكلي  لل الكثافة السكانية نسبة يتم التعبير عنالسكان في منطقة ما، ففي حالة الدول  وجودل لقياس معد   هذا المؤشر
وما  الكثافة السكانية هي عدد السكان في منتصف العام مقسف. بالسكان ةمأهول مناطق جغرافية وأيللمدن  ، وتستخدم أيضا  للدولة

ة المقاسة بالكيلومترات المربعة. ويستند مؤشر مجموع السكان إلى تعريف مبني على األمر الواقع للسكان، على المساحة الكلي  
طحات الدولة األراضي الواقعة تحت المس مساحةأو الجنسية. ويستبعد من يحصي كل السكان بصرف النظر عن الوضع القانوني 

 المائية الداخلية مثل األنهار والبحيرات وغيرها.

 العالقة التالية:من خالل  ويتم التعبير عن الكثافة السكانية

 .ة لتلك المنطقةالمساحة الكلي  ÷ الكثافة السكانية = عدد السكان في منطقة ما 

ياه تتضم ن المبينما من المساحة الكلي ة لدولة اإلمارات العربية المتحدة باستثناء الجزر،  %87نحو  إمارة أبوظبيمساحة تمث ل 
على المستوى االتحادي للدولة، فقد استحوذت إمارة إجراؤه  على بيانات آخر تعداد سكاني تم   . وبناء  جزيرة 411الساحلية إلمارة أبوظبي نحو 

 من إجمالي سكان دولة اإلمارات.  %32أبوظبي على نحو 

كما تشير معطيات و على هذه المعطيات الجغرافية والسكانية فإن إمارة أبوظبي تتمتع بأقل كثافة سكانية بين إمارات الدولة.  وبناء  
، حيث 4103الواحد في عام  للكيلومتر المربع تقريبا   شخصا   20ل الكثافة السكانية في إمارة أبوظبي ما يعادل ، فقد بلغ معد  التاليالجدول 

هذا  داخل اإلمارة، حيث بلغأخرى إلى الت الكثافة السكانية من منطقة الت في المنطقة. وتتفاوت معد  ل من بين أقل المعد  هذا المعد   يعد  
 بية.في المنطقة الغر  8.6في منطقة العين و (28.8) بـشخص للكيلومتر المربع في منطقة أبوظبي، مقارنة  037.5ل المعد  

 

 المنطقة حسب( مربع كيلومتر لكل) السكانية الكثافة (:3-2جدول )

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 المنطقة

 41.3 39.3 36.4 33.1 30.8 28.5 إمارة أبوظبي 

 137.5 130.2 120.3 109.9 101.3 93.3 منطقة أبوظبي

 48.8 47.1 44.5 42.5 40.5 38.6 منطقة العين

 8.6 8.1 7.3 5.8 5.2 4.6 ة الغربيالمنطقة 
 أبوظبي. – مركز اإلحصاء المصدر:
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 القوى العاملة 2–4
مرتبطة بحاضر أهم القضايا ال إحدى يلقى موضوع القوى العاملة اهتماما  متزايدا  على المستويين الرسمي والشعبي باعتباره

حقيق يمكن أن تتم دون العنصر البشري المؤهل القادر على ت عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية الن إ، حيث هاومستقبل التنمية
 منالناتجة  ةة والنوعي  الماضية جملة من التحوالت الكمي   السنوات فيوقد شهد سوق العمل المحلي التنمية بجوانبها المختلفة. 

غرافي، باإلضافة ل الديمكست عملية التحو  الطلب المتزايد على العمالة الوافدة خالل الطفرات االقتصادية التي شهدتها اإلمارة. وانع
 ردة.الت مط  بمعد  حجم القوى العاملة  زيادةإلى الموجات الكبيرة من الهجرة الوافدة إلى إمارة أبوظبي، في 

 يقصد به الفرد الذي يبلغ من العمرو  .عاطلين عن العملسواء كانوا مشتغلين أو سنة فأكثر(  05)القوى العاملة جميع األفراد تشمل     
 أو شركة أو منشأة أو إدارة حكومية ويتقاضى أجرا   لدى الغير سواء كان فردا   سنة فأكثر ويعمل لحسابه الخاص أو زاول عمال   05

 مقابل ذلك.
 

 نحومنهم  %83.3حة ل المشاركة االقتصادية المنق  معد  أن  4103لعام أبوظبي  -مركز اإلحصاء  بياناتقد أظهرت ل
ل النشاط الخام )النسبة المئوية للسكان في القوى العاملة( كان إناث. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معد   %90.4مواطنون و 8.8%

 وسط كل القوى العاملة. %2.0ل البطالة بينما بلغ معد  ، 69.5%

 سنة فأكثر( حسب الجنسية 05القوى العاملة ) حجم راتتطو   (:4 -2جدول )
 2113 2112 **2111 *2118 2115 السنة

 01101 01101 01101 01101 01101 المجموع

 101 108 100 0102 0102 مواطنون

 1005 1002 1101 1102 1102 نيمواطنغير 

 أبوظبي. – مركز اإلحصاء المصدر:

 .2005ة على نتائج تعداد مبني   2008تقديرات منتصف  *

 .1122تقديرات منتصف  **

نسبتهم بلغت  حيث ،في حجم القوى العاملة للمواطنين ملحوظا   هناك انخفاضا   أبوظبي إلى أن - ز اإلحصاءوتشير بيانات مرك
ق بحجم القوى العاملة لغير . وفيما يتعل  4115في عام  %01.5حين كانت  في ،4103من إجمالي القوى العاملة في عام  %8.8 نحو

  .%89.5ما نسبته  4115حيث كانت في عام  %90.4 لى نحوإلتصل نسبتهم  4103المواطنين لقد ارتفعت في عام 
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 المستوى التعليمي للقوى العاملة 5–4
ة العنصر البشري في العمليات اإلنتاجية والخدمية تعتمد على مدى التطور النوعي لهذا العنصر الذي يتحقق من إن أهمي  

أهم  د  يعى العاملة خالف على أن المستوى التعليمي للقو  اعه المختلفة. والخالل التنمية البشرية الحقيقية عن طريق التعليم والتدريب بأنو 
تصادي مة إلى أن تأثير التعليم في النمو االق، حيث تشير تجارب النمو في بعض الدول المتقد  االقتصاديالعوامل المؤثرة في النمو 

 مه رأس المال. لتعليم كان ضعف اإلسهام الذي قد  مه ايمثل ثلث الزيادة التي تحققت في اإلنتاجية، وأن اإلسهام الذي قد  

ية القوى جوهرية في بن تحوالتتؤكد البيانات المتاحة عن قوة العمل حسب المستوى التعليمي في إمارة أبوظبي أن هناك 
وى العاملة حسب للق التوزيع النسبيالتالي  الجدول ويعكسالمواطنة.  إلى العمالةالعاملة من حيث المستوى التعليمي، خاصة بالنسبة 

 :4103في عام  المستوى التعليمي والجنسية
 

 2113 –التوزيع النسبي للقوى العاملة حسب المستوى التعليمي والجنسية  (:5-2جدول )

 مواطنين غير  التعليمي المستوى مواطنون

 100.0 اإلجمالي 100.0

 17.5 ابتدائي من أقل 16.2

 21.0 ابتدائي 19.6

 20.0 الثانوي التعليم من األولى المرحلة 19.8

 13.5 الثانوي التعليم من الثانية المرحلة 15.1

 6.9 الثانوي بعد ما التعليم 7.3

 16.5 البكالوريوس 17.3

 4.4 العالي التعليم 4.7

 0.1 نمبي   غير 0.1

 أبوظبي. – مركز اإلحصاء المصدر:
 

مواطنين الذين يحملون مؤهل المرحلة األولى من التعليم ل أعلى مؤشر للمستوى التعليمي للسج   4103خالل عام 
أن أعلى نسبة هم حملة  فيالحظغير المواطنين  أما فيما يخص   .المواطنة من إجمالي القوى العاملة %09.8الثانوي بنسبة 

 من مجموع القوى العاملة لغير المواطنين.  %40.1بنسبة  الشهادة االبتدائية
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 ل البطالةمعد   4-6
عاما  فأكثر وقادرين على العمل وباحثين عنه  05البطالة هو عبارة عن عدد األشخاص الذين يبلغون من العمر  معدل

 وراغبين فيه، معبرا عنه كنسبة مئوية للمتعطلين عن العمل من مجموع عدد ذوي النشاط االقتصادي.

 

 .+ عدد المشتغلين(لعمل العاطلين عن ا)عدد ÷ العاطلين عن العمل ل البطالة = عدد األشخاص معد  

 

 ل البطالة حسب النوعمعد   (:1-2شكل )

 
 أبوظبي. – مركز اإلحصاء المصدر:

 
ل كان معد   حيث خالل السنوات الماضية، ملحوظا   ا  الت البطالة تذبذبشهدت معد  ن من الشكل البياني، فقد وكما يتبي  

ثم عاود  %4.8 إلى 4100انخفض في عام ، بينما %3.5نحو  4115البطالة إلجمالي السكان في إمارة أبوظبي في عام 
 4115عام  %4.8من  بينهمل البطالة فقد انخفض معد   إلى الذكورأما بالنسبة  .%2.0 ليصل إلى 4103في عام  االرتفاع
 %7.6إلناث فقد ارتفع من بين ال البطالة ق بمعد  ، وفيما يتعل  %4.0إلى  4103ثم ارتفع في عام  4100في عام  %0.6إلى 

 .4103في عام  %02.5، ثم إلى 4100في عام  %9.8إلى  4115في عام 

  

3.5 3.3 2.8 3.2
4.1

2.8 2.8
1.6 1.8 2.1

7.6

5.6

9.8
10.6

14.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2005 2008 2011 2012 2013

المعدل العام الذكور اإلناث



22 
 

 اإلعالةل معد   7–4
 معدل اإلعالة عبارة عن نسبة السكان خارج قوة العمل )المعالين( إلى قوة العمل )الجزء النشط(.

خاص لسكان، حتى لو كان بعض األشلها ذلك الجزء المنتج من اعبارة عن مؤشر عن األعباء االقتصادية التي يجب أن يتحم  وهو 
 .إنتاجيا   الذين يعرفون )كمعالين( يباشرون عمال  

  011 ×( 62إلى  05)عدد السكان من ÷ سنة(  62سنة + عدد السكان أكبر من  05نسبة اإلعالة = )عدد السكان أقل من 

 بنسبة بلغ 4103لعام  ظبيو أب رةإما في االقتصادية اإلعالة لمعد   أن العاملة القوى إحصاءات تقديرات أظهرتلقد 
 ومعظمهم 4103 لعام %06.7 اقتصاديا   النشيطين غير السكان نسبة وبلغت إناث، %058.3و ذكور %44.4 منهم 23.8%
 .البيوت اتورب   الطلبة من

 
 

 اإلعالة االقتصادية حسب الجنسيةل معد   (:2-2شكل )

 
 أبوظبي. – مركز اإلحصاء المصدر:

 

في عام  %70.7انخفض من  حيث ،السكانإجمالي إلى بالنسبة  ا  مستمر  ا  عالة االقتصادية تناقصاإل لمعد  شهد لقد 
من الذين هم خارج قوة العمل  ا  فرد 22 نحوفرد في القوى العاملة يعيل  011أي أن كل  ،4103في عام  %23.9إلى  4115

لغير  أعلى بكثير منهبشكل عام قتصادية للمواطنين اإلعالة اال لمعد  أن  يالحظفي المقابل  .اقتصاديا   أو غير النشيطين

2005 2008 2011 2012 2013

المعدل العام 71.7 84.5 46.9 49 43.9

مواطنون 308.1 310.9 232.8 240.3 226.5

غير مواطنين 43.8 58 28.2 30.7 26.3

0

50

100

150

200

250

300

350

لة
عا
لل
 ا
دل
مع



23 
 

بالنسبة أما  .لمواطنينإلى ابالنسبة  4103في عام  %446.5إلى  4115في عام  %318.0 منانخفض رغم أنه ب، المواطنين
 خالل الفترة نفسها. %46.3إلى  %23.8 ل منانخفض هذا المعد  المواطنين فقد غير إلى 

 والدةالعمر المتوقع عند ال 8–4
على مستوى العالم من حيث الجهود التي تبذلها لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وقد  متقد مةتحتل إمارة أبوظبي مراكز 

ود التي الجههذه شهدت اإلمارة خالل السنوات الماضية تطورا  كبيرا  في القطاع الصحي في القطاعين الحكومي والخاص. إن 
الحياة الكريمة للمواطنين أد ت إلى تطو رات ملحوظة في مستوى الخدمات الصحية المقد مة في اإلمارة تبذلها إمارة أبوظبي لتوفير 

ارتفاع العمر و كالشمول وجودة الخدمات الطبية العالجية والسريرية والوقائية التي أد ت إلى تحس ن فرص البقاء على قيد الحياة 
المعيشة  م عملية التنمية وارتفاع مستوياتأثر تقد  ن هذا المؤشر ، حيث يبي  لصحيةأهم المؤشرات ا المتوقع عند الوالدة والذي يعد  

 .عمر اإلنسان في
 

الميالد بأنه عدد الســــــنوات المتوقع أن يعيشــــــها المولود الجديد على اعتبار معد الت  عند المتوقع العمرُيعرف متوســــــط       
 )عادة سنة تقويمية واحدة(، ويتم احتسابها من خالل جداول حياة قياسية. الوفيات العمرية الحالية السائدة في فترة من الزمن

 

 

  النوع حسب للمواطنين الميالد عند( بالسنوات) الحياة قيد على البقاء (: توقع8-4جدول )

  
 السنة 

 النوع
 المجموع  ناث إ ذكور 

2009 73.5 77.9 75.7 
2010 74.1 78.4 76.2 
2011 75.6 77.5 76.5 
2012 75.2 78.7 76.9 
 أبوظبي. – اإلحصاء مركز :المصدر

 حالها لىع الوالدة ساعة السائدة الوفيات أنماط بقيت إذا األحياء للمواليد المتوقعة السنوات يعكس الجدول التالي عدد
، 4104 سنة في عام 76.9لعمر المتوقع عند الوالدة ليصل إلى ل العام لمعد  الارتفاع عمرهم. وتشير معطيات الجدول إلى  طوال
 متوسط العمر المتوقعبلغ  4104وفي عام  .4119 سنة في عام 75.7 الت العالمية، مقارنة بنحومن بين أعلى المعد  بذلك وهو 

  .للمواطناتسنة  78.7و للمواطنين الذكورسنة  75.4 عند الوالدة للبقاء على قيد الحياة



24 
 

 

 ل وفيات األطفال دون سن الخامسةمعد   9–4
هو نســـــــــــبة وفيات األطفال دون ســـــــــــن الخامســـــــــــة لكل ألف طفل يولدون أحياء، أي هو احتمال الوفاة خالل الفترة        

 ن هذا المؤشر درجة االهتمام برعاية صحة األطفال.المحصورة بين الوالدة ودون السنة الخامسة من العمر، حيث يبي  
 

 معد ل وفيات األطفال دون الخامسة =

 
 

ل وفيات األطفال دون الخامسة" لكل ألف ق بمؤشر "معد  فيما يتعل   ما  أبوظبي من أكثر الدول تقد  إمارة  تعد  
ضع في أبوظبي ل وفيات الر  . وقد انعكس انخفاض مؤشر معد  4104عام في  8.42ل مولود حي، حيث بلغ هذا المعد  

كل معد ل وفيات الرضع ل ا  فينخفاضحيث تشير البيانات إلى أن هناك ال وفيات األطفال دون الخامسة، على معد  
 .4100عام  فقط 6.3من المولودين أحياء إلى  0111

 الجنسية حسب( أحياء المولودين من 0111 لكل) الخامسة دون طفالاأل وفيات ل(: معد  9-4جدول )

  
 السنة 

 الجنسية  
 جمالياإل غير مواطنين مواطنون 

4117 11.28 10.20 10.70 
2008 11.81 10.65 11.32 
2009 11.43 11.37 11.49 
2010 9.90 9.64 9.99 
2011 8.13 8.85 8.51 
2012 9.25 7.41 8.24 

 أبوظبي. – اإلحصاء مركز :المصدر
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 ل اإللمام بالقراءة والكتابةمعد   01–4
ي تعزيز أساسية وحاسمة فلدى القيادة العليا بأن المهارات البشرية ورأس المال الفكري عوامل  باكرلقد كان هناك إدراك 

دراك الواعي بقيمة ل هذا اإلنات حيوية القتصاد المستقبل ومفاتيح النمو الناجح. لقد شك  القدرات اإلنتاجية والتنافسية لألمم، ومكو  
الها م تنظر إمارة أبوظبي إلى المواطن باعتباره رأس، حيث هاوبرامج خطط التنمية الشاملة إليهاإلنسان محور ارتكاز استندت 

بكل  هماقنواتو الحقيقي ووسيلتها األهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولذلك فهي تحرص على توفير أدوات العلم والمعرفة 
 ل كل العقبات التي تعترض هذا الطريق. الوسائل وتذل  

سنوات فأكثر  01ان الذين أعمارهم من السك 0111عدد السكان الذين يجيدون القراءة والكتابة لكل : ل القرائيةمعد         
ا  بسيطا  وقصيرا   د  ويع. نةفي سنة معي   الشخص ملما  بالقراءة والكتابة، عندما يكون في استطاعته أن يقرأ ويكتب ويفهم نص 

 يطة.سن مفهوم القرائية عادة مفهوم "الحسابية" أو القدرة على إجراء العمليات الحسابية البيتناول حياته اليومية. ويتضم  
 

كل مباشر انعكست بش السنوات الماضيةخالل في إمارة أبوظبي إن التطورات الملحوظة والمتالحقة التي شهدها التعليم 
. 4103في عام  %89.092.5عاما  فأكثر( إلى  05ارتفعت بين السكان البالغين )بين اإلناث والذكور التي  القرائية في مستويات

ت معد الت الذكور للفترة نفسها. وحسب الجنسية بلغ بين النوع بين اإلناث هي األعلى من نظيراتهاوكانت معد الت القرائية حسب 
 غير المواطنين خالل العام نفسه.غير إلى بالنسبة  (%88.2) بـ، مقارنة %93.3القرائية بين المواطنين 

 

 النوعو  الجنسية حسب( فأكثر سنة 05) السكان بين)%(  القرائية نسبة (:10-2) جدول

 2113 2012 2011 2010 الجنسية والنوع
 92.5 90.3 88.9 88.7 المجموع 

 92.2 89.7 88.0 87.7 ذكور
 93.2 92.2 91.6 91.4 إناث

 93.8 93.2 93.0 92.6 مواطنون
 96.2 95.8 96.0 95.7 ذكور
 91.4 90.5 89.9 89.4 إناث

 92.3 89.8 88.1 87.9 غير مواطنين
 91.8 88.9 87.0 86.7 ذكور
 94.0 92.9 92.3 92.3 إناث

 .أبوظبي –: مركز اإلحصاء المصدر
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 ل االلتحاق بالمراحل التعليميةمعد   00–4
ة ل االلتحاق بالمراحل التعليميل معرفة القراءة والكتابة، ومعد  مؤشران: معد   إن أهم مؤشرات التعليم المعتمدة دوليا  

خاصة بالتعليم مثل: نسبة اإلنفاق على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي، ونسبة المختلفة. كما أن هناك مؤشرات أخرى عديدة 
 الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية أو الشهادة الجامعية فما فوق إلى مجموع السكان، إلى غير ذلك من المؤشرات.

 نة،معي   ةتعليمي مرحلة في الملتحق سن عن النظر بغض   الطالب عدد بالتعليم عن اإلجمالي االلتحاق نسبة رتعب         
 .011 في مضروبا   المرحلة لتلك الرسمية العمرية المجموعة في السكان عدد على مقسوما  

 

ين تمثل في الزيادة العددية الكبيرة في الطلبة والمعلمين واإلداري ملحوظا   ، شهد التعليم نموا  كرباالوفي ظل هذا االهتمام 
بحيث  ورأسيا   ،عات السكانية في الريف والحضربحيث غطى جميع التجم   ر أفقيا  صة له، وتطو  ات المخص  وارتفاع حجم الميزاني

 االلتحاق سبةنن من الجدول التالي فقد بلغت وكما يتبي   ة.شمل كل مراحل التعليم بأنواعه المختلفة العام والمهني ومحو األمي  
 .4119/4101فقط في عام  (%84) بـ، مقارنة 4104/4103عام  %016 االبتدائية المرحلة من األخير بالصف اإلجمالي

  النوع حسب االبتدائية المرحلة من األخير بالصف اإلجمالي االلتحاق نسبة (:11-2جدول )

 المجموع إناث ذكور السنة
4119-2008 80.9 87.6 84.0 
4101-2009 77.8 86.9 82.0 
4100-2010 79.4 87.6 83.1 
4104-2011 102.0 105.8 103.8 
4103-2012 102.1 110.3 106.0 

 .للتعليم أبوظبي مجلسو  والتعليم التربية وزارةو  أبوظبي - اإلحصاء مركز :المصدر

، بينما بلغت %017.9المرحلة التعليمية األولى في  4104/4103العام الدراسي  بلغت نسبة االلتحاق اإلجمالي في
 4104/4103أما نسبة االلتحاق الصافي خالل عام  في المرحلة الثانوية. %88.3ة، وفي المرحلة التعليمية الثاني 011.9%

االنخفاض في المرحلة التعليمية الثانية ب، ومن ثم بدأت %87.3فقد بلغت أعلى مستوياتها في المرحلة التعليمية األولى بمعد ل 
وفيما يتعل ق بنسب وصول الطالب  .%65.3عليم بمعد ل لتبلغ أدنى مستوى لها في المرحلة الثانوية من التو ، %79.3لتصل إلى 

نسب ، بينما بلغت %011.1فقد بلغت  4104/4103إلى الصف الخامس على مستوى إمارة أبوظبي خالل العام الدراسي 
 . للجنسين معا   %94.1لإلناث و %93.2للذكور و %91.6االنتقال إلى المرحلة الثانوية خالل العام الدراسي نفسه 
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 يل الخصوبة الكل  معد   04–4

ل لمعد  . وعند حساب انجاباإلالمرأة خالل فترة  متنجبهقد  الذيني عن متوسط عدد األطفال ل الخصوبة الكل  يعبر معد        
دد األطفال ر عنه بعكما ُيفترض عدم وجود حاالت وفاة، ويعب   امرأة.دة لكل الت الخصوبة في الفئة العمرية المحد  تراعى معد  

 مرأة.لكل ا

∑ معد ل الخصوبة حسب العمر ∗ 5 

 

 

 لغير المواطنات خالل العام نفسه. وتعد   (4.42بـ )مقارنة  4103في عام  3.24ي للمواطنات ل الخصوبة الكل  بلغ معد  
وقد شهد  .0.7ل الخصوبة مة، حيث ال يتجاوز معد  ل العالمي، خاصة في الدول المتقد  المعد  بمقارنة  الت مرتفعة نسبيا  هذه المعد  

 .4100في عام  3.83خالل السنوات الماضية، حيث انخفض من  تدريجيا   ي للمواطنات انخفاضا  ل الخصوبة الكل  معد  

 

 الجنسية حسب يالكل   الخصوبة لمعد   (:12-2جدول )

  
 السنة 

 الجنسية والنوع 
 جمالي اإل غير مواطنين  مواطنون 

2011 3.83 1.66 2.24 
2012 3.77 1.69 2.24 
2013 3.42 1.86 2.24 

 أبوظبي. – اإلحصاء مركز :المصدر

 

إن التطورات الكبيرة والمتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي وارتفاع المستوى التعليمي للمرأة وزيادة نسبة مساهمتها في 
ت إلى ات أد  ر وغيرها من المتغي   ،ر النظرة حيال حجم األسرة لدى أغلبية األزواجوالتأخر في الزواج، وتغي   رالتحض  و قوة العمل 

 ة للنساء المواطنات.ل الخصوبة الكلي  االنخفاض التدريجي المستمر في معد  
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  عدد الجرائم لكل ألف من السكان 13–4
 نة لكل ألف من السكان في منتصف تلك السنة.هو عدد الجرائم المرتكبة خالل سنة معي       

 

جريمة لكل ألف من السكان في منتصف السنة، في حين كان  47.4بوظبي أرة في إما 4103ل الجريمة لعام بلغ معد  
 الت الجريمة انخفاضا  سنويا  ، وبذلك فقد حققت معد  4119من السكان في منتصف عام لف أجريمة لكل  31.5ل الجريمة معد  

 (.4103-4119( خالل )%4.8مركبا  بلغ )

 

 (2113-2119الت الجريمة في إمارة أبوظبي )معد   (:3-2شكل )

 

 

 

  :الثالثالفصل  

 

30.5 32.0 31.6 33.5

27.2

2009 2010 2011 2012 2013
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 استخدام الطاقة 1–3
 الضرورية اتالخدم توفير على القطاع يعمل حيث ،لإلمارة االقتصادي النمو خطط في أساسيا   دورا   الكهرباء قطاع يلعب

 تشهدهما نياللذ والصناعي العمراني والتوس عين المتزايد الطلب ونتيجة. اإلمارة في واالجتماعي االقتصادي النمو عملية لدعم
، وبلغ 4104 عام لىع %2,6 بنسبة ارتفع أي ساعة/جيجاواط 29,467 يقارب ما 4103 عام الكهرباء استهالك بلغ اإلمارة،

 .ميجاوات/ساعة في السنة 41نصيب الفرد من الكهرباء 

 

 المنطقة حسب الكهرباء (: استهالك1-3جدول )

     (ساعة / ميجاوات)

 2111 2112 2010 2005 المنطقة

 49,266,569 47,116,826 39,173,140 25,423,862 *االستهالك الكلي

 30,560,312 29,237,489 24,850,010 16,158,411 أبوظبي

 9,736,976 9,816,642 9,081,380 6,849,131 العين

 8,969,281 8,062,695 5,241,750 2,416,320 المنطقة الغربية

      .ءالمصدر: شركة أبوظبي للماء والكهربا

.* االستهالك يشمل االستهالك الداخلي للمحطات باإلضافة إلى المفقود عبر الشبكة  
 
 
  

 (: استهالك الكهرباء حسب المنطقة: 1-1شكل )

 

 
 

 الكهرباء:الستهالك التوزيع النسبي 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

2010201120122013

ت
وا
جا
مي

 /
عة

سا

أبوظبي العين المنطقة الغربية



31 
 

اري النصيب األكبر من الكهرباء بنسبة المنزلي والتجالقطاعان يتم استهالك الكهرباء من خالل مختلف القطاعات في اإلمارة، ويستهلك 

 من إجمالي استهالك الكهرباء في إمارة أبوظبي. %61تصل إلى ما يقارب 

 

 2113القطاع  التوزيع النسبي الستهالك الكهرباء حسب(: 2-3جدول )

 2111 2112 2010 2007 القطاع

 100 100 100 100 المجموع

 29.9 30.5 35.9 45.3 المنزلي

 30.0 29.8 32.1 29.2 التجاري

 24.1 23.9 16.1 17.4 الحكومي

 5.6 6.1 8.2 7.1 الزراعة

 9.7 9.3 7.2 0.2 الصناعة

 0.7 0.3 0.6 0.8 أخرى

        .شركة العين للتوزيعو المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع

 .ية )المرفأ(للمنطقة الغرب 8022عام لى إ 8002اد بشكل تراكمي من عام أخذ قراءة العد   مالحظة: تم  
 

 : 2111القطاع لعام  (: التوزيع النسبي الستهالك الكهرباء حسب2-1شكل )
 

   

 
 .للتوزيع العين شركةو  للتوزيع أبوظبي شركة: المصدر
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 استخدامات المياه 2–3
 تحت خط قعتالماء هو عصب الحياة والركيزة األساسية األولى التي تقوم عليها التنمية المستدامة. إن إمارة أبوظبي 

 ىمن هذه المشكلة، حيث ال يتعد   ا  كبير  ا  الظروف المناخية جزء د  وتعمتر مكعب للفرد في العام،  0111الفقر المائي الذي يبلغ 
ات األمطار مجموع كمي  من  %75ر نحو ملليمترا ، بينما تبلغ نسبة المياه المفقودة بسبب التبخ   041متوسط المطر السنوي 

 السنوية.

ب موارد مائية تطل  تتحقيقها إلى أن مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تسعى كرا  بات إمارة أبوظبي لذا أدرك
ة والصناعية ع في المشروعات الزراعيت الزيادة السكانية والتوس  تفوق كثيرا  إمكانياتها من المياه الجوفية المتاحة، حيث أد   عذبة

لعجز المائي ا ع في تحلية مياه البحر لسد  ى بدوره إلى التوس  عذبة بشكل متسارع، األمر الذي أد  إلى زيادة الطلب على المياه ال
 ة الضغط على خزانات المياه الجوفية. وتخفيف حد  

     المخطط لبلوغها هاواستهالكة والطاقة اإلنتاجية إنتاج المياه المحال   :(3-3جدول )

     (مليون جالون بريطاني)

 2013 2012 2010 2005 البيان

 244,666 238,605 211,793 163,241 فر ةا ة المتوة المياه المحال  كمي  

 198,048 194,321 183,561 140,100 اإلنتاج

 46,618 44,284 28,232 23,141 اإلمداد من محطة الفجيرة

 238,123 232,999 192,028 146,727 االستهالك

 652 637 526 402 االستهالك اليومي

 266 273 267 293 ة الفرد من االستهالك اليومي )جالون(وسط حص  مت

 916 916 815 652  ة )مليون جالونييوم(الطاقة التصميمية للمياه المحال  

  .المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء
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 فر ة:ا ة المتوة المياه المحال  (: االستهالك وكمي  1-1شكل )

 
 استهالكاً للمياه راألكث القطاعات

 من استهالك المياه %54 تقارب أكبر مستهلك للموارد المائية، حيث يستأثر بنسبة المنزليالقطاع  يعد  
من  %46ة بنسبة تقارب واحتل القطاع الحكومي المركز الثاني في نسبة استهالك المياه المحال   ،4103لعام 

 .للعام نفسهاستهالك المياه 
 )%( القطاع ة حسبالنسبي الستهالك المياه المحال   التوزيع(: 4-3جدول )

 2013 2012 2010 2007 القطاع

 100 100 100 100 المجموع

 51.9 51.8 55.2 54.8 المنزلي

 14.0 13.7 15.5 13.0 التجاري

 26.2 26.5 22.4 26.9 الحكومي

 5.2 5.4 4.0 3.3 الزراعة

 1.8 1.7 1.5 0.1 الصناعة

 0.9 1.0 1.4 2.0 أخرى

 .شركة العين للتوزيعو المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع
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   ة حسب القطاع:(: نسبة استهالك المياه المحال  4-1شكل )

 

 

 الصحي معالجة مياه الصرف 3-3
بات للحفاظ على البيئة واستغالل الموارد الطبيعية بشكل أمثل. ولذلك سعت معالجة مياه الصرف أحد أهم المتطل   تعد  

المياه  ةففي إمارة أبوظبي بلغت كمي   بنية تحتية من شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة.إنشاء إلى الحكومات الدول و 
 بنسبة المعالجة الصحي الصرف مياه إنتاج في األولى المرتبة أبوظبي منطقة ، وقد احتلتمليون متر مكعب 483.6 المعالجة
 هذا في إنتاجا   األقل الغربية كانت حين في ،4103 عام لإلمارة في ةالمعالج الصحي الصرف مياه إجمالي من %75 بلغت

دد،  .المعالجة المياه إجمالي من فقط %5 بلغ بإنتاج الص 

  2113ة مياه الصرف الصحي حسب نوع المعالجة لعام (: كمي  5-3جدول )
 .)مليون متر مكعب(

 عالمجمو  ية تقليدالالمعالجة غير  المعالجة التقليدية  المنطقة
 214.09 0.06 214.04 أبوظبي 
 54.75 0.23 54.52 العين

 14.73 0.25 14.47 الغربية 
 283.57 0.54 283.02 اإلجمالي 
 .شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحيالمصدر: 

 
 

51.9%

14.0%

26.2%

5.2%
1.8% 0.9%

المنزلي التجاري الحكومي الزراعة الصناعة أخرى
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 :المنطقة حسب ة مياه الصرف الصحي المعالجةالتوزيع النسبي لكمي  (: 5-1) شكل

 

 

 

 

 يئةانبعاثات الغازات الدف 3-4
ل من مصادر منها والتقلي يات التي تواجه المجتمعات والحكومات الدولية للحد  ر المناخي أحد أهم التحد  قضية التغي   تعد  

 ،راريبة لظاهرة االحتباس الحأصدرت حكومة أبوظبي أول تقرير لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة والمسب   4101التلوث. وفي عام 
الغاز نتاج إل قطاع مليون طن شك   56.4 في قطاع الطاقة لثاني أكسيد الكربون المكافئ ةصافيحيث بلغ حجم االنبعاثات ال

، بينما شك ل قطاع إنتاج الماء والكهرباء نسبة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة%27.3نحو  والنفط
مقارنة  %4.0بنسبة  4103بعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام ة انفي كمي   طفيفا   . وقد شهد قطاع الطاقة انخفاضا  منه 53.7%
 .4104بعام 

 

 )مليون طن( قطاع الطاقة -(: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 6-3جدول )
 2113 2012 2011 2010 2009 2008 2007 قطاع العمل

 46.6 26.4 27.9 23.0 21.0 21.0 22.0 قطاع الغاز والنفط 
 49.6 30.9 28.8 27.1 26.9 24.2 23.6 هرباء قطاع إنتاج الماء والك

 56.4 57.4 56.7 50.1 47.9 45.2 45.6 المجموع

 .هيئة مياه وكهرباء أبوظبيو أدنوك  -المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية 
  

76%

19%
5%

أبوظبي  العين الغربية 
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 2111في إمارة أبوظبي لعام  الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربونل انبعاثات (: معد  7-3جدول )
 .م()جيجا جرا

العمليات  الطاقة  القطاع 
 الصناعية 

تغيير استخدام 
 صافي االنبعاثات  إجمالي االنبعاثات  النفايات  الزراعة األراضي والغابات 

الغازات الدفيئة )مكافئ  انبعاثات
 94,491 99,101 6,857 2413 4609- 17,907 71,924  ثاني أكسيد الكربون(

 73,298 77,907 0 0 4609- 10,367 67,540  ثاني أكسيد الكربون انبعاثات

 ."تقرير جرد انبعاثات الغازات الدفيئة" أبوظبي –هيئة البيئة  :المصدر
 
 

 :2111ل انبعاثات الغازات الدفيئة لعام (: معد  6-1شكل )
 

 

بلغت نحو  ةبكمي   %78.6ل مساهمة ثاني أكسيد الكربون من إجمالي االنبعاثات المباشرة للغازات الدفيئة نحو تشك  
ل كل من غاز أكسيد من إجمالي حجم االنبعاثات. وشك   %8.8كما بلغت نسبة مساهمة غاز الميثان نحو  ،مليون طن 77,917

 على التوالي. %7.6و %5النيتروز والكلوروفلوروكربون نحو 
 االنبعاثات المباشرة للغازات الدفيئةجمالي إ(: 8-3جدول )

ثاني أكسيد  الغاز
 (2COالكربون )

 الميثان
(4CH) 

أكسيد النيتروز 
(O2N) 

الكلوروفلوروكربون 
(PFCs) 

 7.60% 5.0% 8.80% 78.60% الغازات الدفيئةالمساهمة في 
ة االنبعاثاتكمي   (جيجا جرام)   77907.12 413.92 16.00 1.16 

 ."تقرير جرد انبعاثات الغازات الدفيئة" أبوظبي -المصدر: هيئة البيئة 

71,924

17,907

-4609

2413

6,857

99,101

94,491

-20,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

الطاقة 

العمليات الصناعية 

تغيير استخدام األراضي والغابات 

الزراعة

النفايات 

إجمالي االنبعاثات 

صافي االنبعاثات 

(جيجا جرام)
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 ت الهواء ثاتركيز ملو   3-5
تعد  جودة الهواء في إمارة أبوظبي بشكل عام جيدة، وتختلف القراءات من منطقة إلى أخرى ويرجع االرتفاع الطفيف 

لة باألتربة والرمال.  في تركيب األغبرة العالقة باإلمارة إلى الطبيعة الصحراوية وهبوب الرياح المحم 
قة والمصانع ومصادر أخرى متحركة مثل الشاحنات والسيارات ينتج تلوث الهواء من مصادر ثابتة مثل محطات الطا

وتوازن  صحة اإلنسان في ما يؤثر سلبا   ،هذه المصادر على تقليل جودة الهواء منتعمل االنبعاثات الناتجة  حيث ،والحافالت
ت تلوث الهواء التتجاوز معد   لم. و بشكل دوري قياس ملوثات الهواء للمناطق الحضرية في إمارة أبوظبييتم و  .النظم اإليكولوجية

/متر مكعب وتراوح اتجرامميكرو  01و 3حيث تراوحت متوسطات تركيز ثاني أكسيد الكبريت بين  ،الحدود المسموح بها محليا  
 ./متر مكعبا  ميكروجرام 027و 005 بين اتميكرون 01تركيز األغبرة العالقة التي ال يتجاوز قطرها 

 
 ث الهواء في المناطق الحضرية حسب المنطقة والمحطةمؤشرات تلو  المتوسط السنوي ل(: 9-3جدول )

 .(ميكروجرام/ متر مكعب)

المؤشر )الحد األقصى 
 (بهالمسموح 

 61ثاني أكسيد الكبريت )
 11 -األغبرة العالقة  األوزون األرضي ثاني أكسيد النيتروجين /متر مكعب(ا  ميكروجرام

 أو أقل اتميكرون
     أبوظبي

 139 48 30 6 ةمدرسة خليف
 147 44 31 3 مدرسة بني ياس

 142 79 26 7 مدينة خليفة
 124 68 31 5 المقطع

     العين
 115 30 29 8 مدرسة العين

 137 77 10 6 سويحان
 130 75 18 10 الطوية

     الغربية
 146 49 20 10 بدع زايد 

 

 .أبوظبي –المصدر: هيئة البيئة 
 2111ث الهواء في المناطق الحضرية لعام ي لمؤشرات تلو  (: المتوسط السنو7-1شكل )

 

 أبوظبي. -المصدر: هيئة البيئة 
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30 31 29 20
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مدرسة خليفة مدرسة بني ياس مدرسة العين بدع زايد

(متر مكعب/ميكروجرام60) ثاني أكسيد الكبريت  ثاني أكسيد النيتروجين

األوزون األرضي ميكرون أو أقل10-األغبرة العالقة 
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 ع الحيويالتنو   3-6
ز إمارة أبوظبي بإرث طبيعي غني، ومزيج رائع من الطبيعة الجيولوجية والبيئات الطبيعية واألنواع المختلفة في تتمي  

لبرمائيات فريدا  من البيئات الطبيعية التي تعيش فيها مجموعة كبيرة من الثدييات وا عا  توفر أبوظبي تنو  . و سواء البر والبحر على حد  
عبر دولة اإلمارات بين مليونين وثالثة ماليين طائر سنويا  في أثناء هجرتها من قلب آسيا إلى  والزواحف والطيور، كما يمر  

 أفريقيا  جنوبا  أو شرقا  باتجاه الهند وما بعدها.

على المحتوى الحيوي إلمارة أبوظبي، بلغ عدد أنواع  4104الدراسات اإلحصائية التي أجريت في عام  وطبقا  آلخر
لة في اإلمارة نحو  نوعا  تشمل الطيور واألسماك والزواحف والثدييات والبرمائيات، وبلغت نسبة  793الحيوانات المعروفة والمسج 

ل لمفصليات األرجل البرية تشك ل الحشرات  4,111ى وجود أكثر من . وتشير الدراسات إل%6دة منها نحو األنواع المهد   نوع مسج 
 .%4.4نوعا  من النباتات الوعائية وبلغت نسبة األنواع المهد دة منها نحو  202الغالبية العظمى منها، في حين تم  تسجيل 

 

 2112 -إجمالي عدد األنواع المعروفة والمهد دة )أ(  (:10-3جدول )

لي عدد إجما الطائفة
 من األنواع المهددةجمالي إنسبة  إجمالي عدد األنواع المهد دة األنواع المعروفة

 األنواع المعروفة إجمالي
 %4.0 10 247 األسماك
 %3.6 15 420 )ب(الطيور

 %7.1 5 70 )ب(الزواحف
 %0.0 0 2 البرمائيات
 %29.6 16 54 )ب(الثدييات
 %5.8 46 793 المجموع

 - - >4111 )برية(مفصليات األرجل 
 %2.2 9 414 )ب(النباتات الوعائية

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء و أبوظبي  –المصدر: هيئة البيئة 

 )أ( تشمل األنواع المدرجة ضمن الفئات المهد دة عالميا  و/أو محليا  حسب القائمة الحمراء. )ب( تشمل األنواع البرية والمائية.
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لة في إمارة أبوظبي حسب آخر تحديث تم  في منتصف بلغ إجمالي عدد أنواع الكائنات  الحي ة المسج 
لة باستثناء الالفقاريات )مفصليات األرجل( 4103عام  ، حيث وصل إجمالي عدد الحيوانات المعروفة المسج 
لمفصليات األرجل  مسج ال   ا  نوع 3262نوعا  بريا  وبحريا ، وتشير الدراسات إلى وجود أكثر من  0148إلى 
من األنواع المعروفة من  %5.5 عد  تو نوعا  من النباتات الوعائية في اإلمارة.  202ة، في حين تم  تسجيل البري

 دة باالنقراض. من النباتات الوعائية مهد   %4.4 عد  تو  ،دة باالنقراضالفقاريات مهد  

 

 2113 لعامتها ونسبإجمالي عدد األنواع المعروفة والمهددة  (:11-3جدول )

الي عدد األنواع إجم الطائفة
األنواع المهددة من جمالي إنسبة  إجمالي عدد األنواع المهد دة المعروفة

 األنواع المعروفةجمالي إ
 6.0% 27 449 األسماك
 2.0% 9 452 )ب(الطيور

 8.6% 6 70 )ب(الزواحف
 0.0% 0 2 البرمائيات
 27.3% 15 55 )ب(الثدييات
 5.5% 57 0148 المجموع

 0.0% 0 3464 )برية( مفصليات األرجل
 2.2% 9 414 )ب(النباتات الوعائية

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء و أبوظبي  –المصدر: هيئة البيئة 
 تشمل األنواع المدرجة ضمن الفئات المهد دة عالميا  و/أو محليا  حسب القائمة الحمراء. )ب( تشمل األنواع البرية والمائية. (أ)
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 ة المناطق المحمي   3-7
 

ات الطبيعية إلى حماية األحياء الفطرية النباتية والحيوانية والموارد الطبيعية والثقافية المرتبطة بها إنشاء المحمي   يهدف
واردها وتعريض ثها أو استنزاف ممن خالل وسائل قانونية فع الة، ويحظر فيها نشاط اإلنسان الذي قد يؤد ي إلى تدمير بيئاتها وتلو  

 ا  مربع كيلومترا   8772ات البرية في إمارة أبوظبي نحو حيث بلغت مساحة المحمي   ت الحي ة فيها للخطر.استمرارية وجود الكائنا
 .ا  مربع ا  كيلومتر  6583ات البحرية نحو وبلغت مساحة المحمي  

 

 المحمي ة المعلنة والمقترحة في إمارة أبوظبي حسب النوع المناطق (:12-3)جدول 
 

 

 .أبوظبي – مركز اإلحصاءو أبوظبي  –هيئة البيئة  :المصدر
 

ة بشكل ملحوظ خالل السنوات المقبلة، في ظل وجود ة من المساحة الكلي  من المتوقع أن تزداد نسبة المناطق المحمي  
 كيلومتر مربع. آالف 9ة إلى ما يزيد على ات المقترحة التي تصل مساحتها الكلي  دد من المحمي  ع
 
 
 
 

 2م(المساحة )ك قعالمو سنة اإلعالن النوع االسم
جمالي إالنسبة من 

 % مساحة أبوظبي

          المعلنة رسميا   المحمي ات

 0.0074 5 أبوظبي 1998 برية بحيرة الوثبة محمي ة

 6.3187 4,255 الغربية 2001 بحرية مروح للمحيط الحيوي محمي ة

 3.0383 2,046 الغربية 8002و  8002 بحرية الياسات البحرية محمي ة

 9.3644 6,306      موع مساحة المحمي ات المعلنةمج

          المحمي ات المقترحة

 0.4188 282 الغربية 2007 بحرية بو السيياييف محمي ة

 1.1420 769 الغربية 2009 برية الحبارى محمي ة

 11.7375 7,904 الغربية 2009 برية المها العربي محمي ة

 0.1426 96 العين - برية جبل حفيت منتزه

 13.4407 9,051     مجموع مساحة المحمي ات المقترحة

 22.8052 15,357       المجموع الكل ي
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 الصيد السنوي لألسماك 3-8
 2113إلى  2119 من حسب العائالت الرئيسة لألسماك تهاوقيمة األسماك المصطادة كمي   :(13-3جدول )

 .ة: طن، القيمة: مليون درهمالكمي  

  .أبوظبي -البيئة  المصدر: هيئة
  

عائالت 
 األسماك

4119 4101 4100 4104 4103 
 القيمة ةالكمي   القيمة ةالكمي   القيمة ةالكمي   القيمة ةالكمي   القيمة ةالكمي  

 84,822 3,862 80.8 4,399.20 69.4 3,921.90 124.4 6,333.00 104.8 5,977.00 المجموع
 7,483 533 9.5 982.1 8.1 557.5 14 940 15.8 1,009.00 جش
 2,399 286 2.5 298.2 2.6 379 4 684 3.9 727 فرش
 12,202 739 11.5 733.9 12.8 839.4 13.7 927 15.6 1,111.00 شعري
 189 32 0.4 45.4 0.2 35.5 1.9 133 2.1 275 نيسر
 2,255 131 1.5 112 1.6 84.9 1.2 76 1.5 133 قبقوب
 29,247 1,015 27 1,149.90 13.1 780 45.9 1,636.00 26.3 954 كنعد

 27,887 824 25.4 788.5 26.4 824.8 34.7 1,022.00 29.2 940 هامور
 734 65 0.8 73.4 0.8 80.2 1.6 121 1.7 162 كوفر
 2,428 240 2.2 215.8 3.9 340.6 7.4 794 8.8 666 أخرى
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 األراضي الصالحة للزراعة 3-9
 2113إلى  2119 من سب استخدامات األرض الزراعيةالمساحة الصالحة للزراعة ح(: 14-3جدول )

 .المساحة: دونم

 

 

 

 
  .الغذائية المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة 

 

 ل استهالك المياه الجوفيةمعد   3-11
الت وشهدت معد  ، والمحافظة عليها من األولويات في إمارة أبوظبي، دةالمياه الجوفية من المصادر غير المتجد  تعد  

مقارنة بعام  %50إلى ما يقارب  4103ل السحب في أبوظبي في عام السنوات حيث انخفض معد   سحب تنخفض على مر  
 .للفترة نفسهاعلى التوالي  %44و %41. وانخفض في مدينتي العين والغربية إلى ما يقارب 4115

 

 الت السحب من المياه الجوفية حسب المنطقة(: معد  17-3جدول )
  .مكعب مليون متر

 2011 2010 2009 2005 المنطقة 

 77 78 101.3 158.2 أبوظبي

  1,251.6  1,260.80 1,286.90 1,570.00 العين

  889.3  912 1,011.70 1,133.90 الغربية

 .أبوظبي –المصدر: هيئة البيئة 

 

 

 

 4103 4104 4100 4101 4119 البند
 625,215 625,215 651,274 648,473 655,406 المجموع

 303,084 303,084 293,022 283,976 245,693 األشجار المثمرة
 18,280 17,960 179,513 231,919 232,141 المحاصيل الحقلية 

 12,666 14,766 10,500 11,910 15,543 حاصيل الخضراوات )المكشوفة(م
 3,010 1,756 3,375 2,825 2,555 محاصيل الخضراوات )المحمي ة(

 262,715 262,189 139,404 92,364 126,690 بور للراحة
 25,460 25,460 25,460 25,479 32,784 ات الر ياحمصد  


