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AGEDI is a facilitator that aims to leverage its knowledge network to enable informed decision-making,
with a focus on the Arab region.

The AGEDI Story
Access to sound environmental data and information is universally recognised as essential to achieving sustainable
development. A lack of access to this information in developing countries around the world has challenged policymakers to make vital decisions without the right data.
In February 2002, the United Arab Emirates (UAE) was listed as 141 out of 142 countries in Environmental Sustainability
Index (ESI), produced by the World Economic Forum – a ranking that shed light on gaps in the approach and criteria
used to develop the ESI rankings. It was established that the application of non-region specific measures and associated
indicators presented skewed results. The need to ensure readily accessible, accurate and relevant data from which to
inform sound environmental management, monitoring and performance became clear.
As a result, the Abu Dhabi Global Environmental Data Initiative (AGEDI) was inaugurated by His Highness Sheikh Khalifa
bin Zayed Al Nahyan in 2002 at the World Summit on Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg. AGEDI works
closely with its founders, the United Nations Environment Programme (UNEP) and Environment Agency- Abu Dhabi
(EAD) towards achieving sustainable development.

AGEDI serves as a resource and capacity-builder at the local, national, regional and international level.

AGEDI Today
AGEDI was formed to facilitate access to quality environmental data that equips policy-makers with actionable,
timely information to inform and guide critical decisions towards sustainable development, with a focus on the Arab
region and based on systemic problems that exist around the world.
AGEDI works in close coordination with EAD and UNEP to maximise information exchange for improved decisionmaking at the local, national, regional and global levels. While UNEP supports AGEDI on an international level and
helps pave the way for environmental sustainability efforts in developing countries across the Arab region, EAD
supports AGEDI on a local level.
Furthermore, AGEDI’s success is dependent on the engagement, feedback and endorsement of all its partners and
stakeholders; this extends from a project’s conception phase through to post-completion, where project findings
are used by partners and stakeholders to drive progress in sustainable development goals, and to inform decisionmakers for policy implementation. Organisations and entities, including the UAE Ministry of Environment and Water,
the Directorate of Energy & Climate Change (DECC) within the UAE Ministry of Foreign Affairs (MoFA), and the Emirates
Wildlife Society-World Wildlife Fund (EWS-WWF), continue to play a pivotal role in all AGEDI projects.

Role
Information is the foundation of sound decision-making. An effective environmental management
system is entirely dependent upon the use of a consistent cluster of parameters and methodologies
for data collection and refinement, in addition to an aligned framework for conversion to
information, and comparison.
In developing countries, as in much of the Arab region, inconsistencies and lack of
alignment tasks decision-makers with effecting change without complete or contextual
understanding of environmental impact. AGEDI’s role is to alleviate this challenge.
AGEDI’s process is collaborative and designed to make relevant environmental
data and information accessible to all stakeholders in the form – and at
the time – required to facilitate its use. Using a bottom-up approach,
AGEDI works to identify the needs of its stakeholders – whether
governments, agencies, inter-governmental organisations, nongovernmental organisations (NGOs), or academia – to pinpoint
where data, information, or accessibility gaps lie, and how
best to address them.
AGEDI leverages its network of global experts to
facilitate environmental capacity-building in a
systematic fashion. This not only ensures the
application of tried and tested international best
practice, but helps sustain existing efforts for
knowledge and expertise transfer.
AGEDI helps maximise impact by providing an integrated framework
that can encompass collecting, refining, assessing and comparing
quality data on critical dimensions of environmental achievement,
combined with a mechanism for improved environmental monitoring.

Highlighted Projects
Source: European Space Agency (ESA)

Abu Dhabi’s State of the Environment
Sector Papers on Abu Dhabi’s State of the Environment
were first released in 2006. Three years later, AGEDI
revisited the nine papers, with the aim of updating
information and re-engaging stakeholders to reinforce
the partner network. All the information and data was
catalogued into a knowledge base that the stakeholder
community could access and further develop via the
Geospatial Portal, now known as the Environment Agency
– Abu Dhabi Geoportal www.enviroportal.ead.ae.
Local, National & Regional Biodiversity Rapid
Assessment
Based on the ‘Systematic Conservation Planning’ concept,
AGEDI’s Local, National & Regional Biodiversity Rapid
Assessment project identified which terrestrial and marine
ecosystems are under the most pressure, how well they are
represented in protected areas, and where the spatial priorities
should be for future conservation implementation within the
Abu Dhabi Emirate, the UAE and the Arabian Peninsula.
The Biodiversity project brought together more than 270
collaborators from the UAE, the region, and across the globe.
Local, National and Regional (LNR) Climate
Change Programme
In 2008, AGEDI, with support from EAD, completed the first
climate change vulnerability assessment for the Emirate
of Abu Dhabi and determined that several systems and
sectors were highly vulnerable to climate change. However,
information on the environmental impact is limited in many
regions, pointing to gaps in data and studies.
AGEDI has embarked on the next phase of the assessment,
facilitating the Rapid and Systematic Climate Change
Impacts, Vulnerability and Adaptation Assessment
for Abu Dhabi, UAE, and the Arabian Peninsula, which
encompasses 12 highly integrated sub-projects across
the Emirate of Abu Dhabi, the UAE and the Arabian Gulf.
The sub-projects are being completed over a four-year
period, ending in 2017, and are organised around five

thematic areas to address the impacts, vulnerability and
adaption of each: regional climate change, environment,
water resources, coastal zones, and socioeconomic
systems. The Programme involves more than 500
stakeholders and partners.
The Blue Carbon Project
Having identified a need among local environment
agencies for the study of coastal ecosystems in 2013,
AGEDI collaborated with local environment authorities
and international experts on Phase I of the Blue Carbon
Project (Abu Dhabi Blue Carbon Demonstration Project).
Following field work conducted in various coastal areas
of the Abu Dhabi, the project illustrated the full potential
of coastal ecosystems for carbon storage and their
other benefits, and through the initiative of over 100
collaborators, the values of Blue Carbon and related
ecosystem services were incorporated into the Emirate’s
coastal and marine management policies.
The success of the Project led to the initiation and
completion of Phase II, which expanded the science to
the national level, and extended the understanding and
valuation aspects of coastal blue carbon ecosystem
services. AGEDI’s Blue Carbon work helped enhance local
capacity to better manage their ecosystems, and also
provided lessons learned for regional and international
replication. Furthermore, Phase II includes the Contingent
Ecosystem Services Valuation project, which determined a
framework for compensation related to the environment.

Partnership Projects
Arab Region: Atlas of Our Changing Environment
The Arab Region: Atlas of Our Changing Environment
was developed by AGEDI in partnership with UNEP, with
the aim of drawing attention to environmental change in
key selected areas in West Asia. The Atlas examines the
environmental change that has taken place at more than
80 locations across the Arab region, using a combination of
on-the-ground photographs, current, and historical satellite
images, with a narrative based on extensive scientific
evidence. The publication illustrates how humans have
altered their surroundings and continue to make observable
and measurable changes to the global environment.
Eye on Earth (EoE) Summit
In 2011, AGEDI, together with UNEP and EAD, began a
worldwide movement with the launch of the inaugural
EoE Summit. The successful event saw the initiation
of eight Special Initiatives (SI’s) that draws together a
broad set of stakeholders across environmental, social
and economic sectors to converge and collaborate to
support informed decision-making for sustainable
development.
With Alliance partners UNEP, Global
Earth Observations (GEO), the International Union for
Conservation of Nature (IUCN), and World Resource
Institute (WRI), EoE strives to enable the generation,
maintenance, sharing and application of environmental,
societal and economic data and information, provided by
the diversity of knowledge communities. The Alliance
hosted the second Eye on Earth Summit in October 2015,
with AGEDI as the key facilitator.
The Environmental Atlas of Abu Dhabi Emirate
Recognising a growing demand for user-friendly information
about the environment, AGEDI and EAD developed The
Environmental Atlas of Abu Dhabi Emirate. In a beautifully
illustrated format, the Atlas tells a story about Abu Dhabi’s
environmental heritage, including geological history, water
resources, marine and terrestrial habitats, oil and gas
resources, human development and challenges society
might face in the future. The Atlas presents concepts and

scientific information in a manner that is understandable
to a wider audience, and is fully available with interactivity
and supplementary educational resources at www.
environmentalatlas.ae.
Indicator Reporting Information System (IRIS)
In partnership with UNEP’s Division of Early Warning &
Assessment (DEWA), AGEDI is coordinating efforts to
develop a web-based information system that automates
all data processing to facilitate enhanced decision-making
related to the environment. Previously known as the
National Reporting Toolkit, IRIS will simplify and speed
up the calculation of values for indicators according to a
reporting schedule, which can be made to be far more
current and accurate than existing methodologies to do
so, based on relevant circumstances and issues. IRIS can
be used at all levels of government, from sub-national
to global, and across geographies. Furthermore, reports
generated by one IRIS can be used as a data source by
another IRIS, i.e. a federal ministry can prepare national
reports from reports submitted by state-level entities.

Key Success Stories

Sector Papers on Abu Dhabi’s State
of the Environment
State of Environment Abu Dhabi (SOE)
 أبوظبي- األوراق القطاعية حول تقرير حالة البيئة
 أبوظبي- تقرير حالة البيئة

20062009

Environmental Atlas of Abu Dhabi Emirate
Inaugural Eye on Earth Summit
األطلس البيئي إلمارة أبوظبي
قمة «عين على األرض» االفتتاحية

2011

Blue Carbon Phase I
Biodiversity Rapid Assessment
المرحلة األولى من مشروع الكربون األزرق

2013

التقييم العاجل للتنوع البيولوجي
Indicator Reporting Information System (IRIS)
Eye on Earth Summit 2015
Eye on Earth Alliance
Ecocity World Summit 2015
(IRIS) مؤشر نظم تقارير المعلومات
2015 ”قمة “عين على األرض
تحالف عين على األرض
2015 قمة مدن البيئة العالمية

All resources are available to download at

AGEDI.org

2015
& beyond

أبرز المشاريع

AGEDI inception at WSSD
إطالق مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات
ّ
البيئية القمة العالمية للتنمية المستدامة
Abu Dhabi Environmental
Performance Index
مؤشر األداء البيئي في أبوظبي

2002

2009

Eye on Earth Special Initiatives
Eye on Earth Alliance
Climate Change Programme Phase I
مبادرات “عين على األرض” الخاصة

2012

تحالف “عين على األرض”
المرحلة األولى من برنامج التغير المناخي
Blue Carbon Phase II
Climate Change Programme Phase II
المرحلة الثانية من مشروع الكربون األزرق

2014

المرحلة الثانية من برنامج التغير المناخي

بمبادرة منan initiative of :
جميع المصادر متوفرة على الموقع اإللكتروني:
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المشــاريع مع الشــركاء
“المنطقــة العربية:أطلــس بيئتنــا المتغيــرة”
طــورت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة “المنطقــة
العربيــة :أطلــس بيئتنــا المتغيــرة” بالشــراكة مــع برنامــج األمــم
المتحــدة للبيئــة ،وذلــك بهــدف لفــت االنتبــاه إلــى التغيــر البيئــي
فــي مناطــق رئيســية محــددة فــي غــرب آســيا .ويـ ًـدرس األطلس
التغيــر البيئــي الــذي حــدث فــي أكثــر مــن  80موقعــا فــي جميــع
أنحــاء المنطقــة العربيــة ،وذلــك باســتخدام مز يــج مــن صــور حاليــة
وتار يخيــة عبــر األقمــار الصناعيــة ،مــع ســرد يســتند إلــى أدلــة علميــة
واســعة النطــاق .ويوضــح المنشــور كيــف غيــر البشــر المناطــق
المحيطــة بهــم ،واســتمرارهم فــي القيــام بتغييــرات يمكــن
مالحظتهــا وقياســها علــى البيئــة العالميــة.
قمــة عيــن علــى األرض
بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة وهيئــة البيئــة  -أبوظبي،
أسســت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة في العام
 2011حركــة عالميــة مــع افتتــاح قمــة عيــن على األرض .وشــهد
هــذا الحــدث الناجــح بدايــة ثمانــي مبــادرات خاصــة تجمع مجموعة
واســعة مــن الشــركاء فــي مختلــف القطاعات البيئيــة واالجتماعية
واالقتصاديــة ليلتقــوا ويتعاونــوا فــي دعــم اتخاذ قرارات مدروســة
لتحقيــق التنميــة المســتدامة .وبتعاونهــا مــع شــركاء مثــل برنامج
األمــم المتحــدة للبيئــة ( ،)UNEPوالفر يــق المعنــي برصــد األرض
( ،)GEOواالتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى الطبيعــة (،)IUCN
ومعهــد المــوارد العالميــة ( ،)WRIتســعى قمــة عيــن على
األرض جاهــدة لتمكيــن توليــد وصيانــة وتبــادل وتطبيــق البيانات
والمعلومــات البيئيــة والمجتمعيــة واالقتصاديــة ،التــي يقدمهــا
تنــوع مجتمعــات المعرفــة .واســتضاف التحالــف قمــة عين على
األرض الثانيــة فــي أكتوبــر  ،2015وســتكون مبــادرة أبوظبي
العالميــة للبيانــات البيئيــة المنظــم الرئيــس لها.
األطلــس البيئــي إلمــارة أبوظبــي
لوحــظ طلــب متزايــد علــى المعلومــات بســيطة التطبيــق عن البيئة،
وقامــت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة وهيئــة البيئة
– أبوظبــي ،بوضــع األطلــس البيئــي إلمــارة أبوظبــي .ويروي هذا
األطلــس بشــكل جميــل وواضــح قصــة التــراث البيئي إلمارة أبوظبي،
بمــا فــي ذلــك التار يــخ الجيولوجــي والمــوارد المائية والبحرية
التنمية البشــرية
والموائــل البر يــة ومــوارد النفــط والغــاز ،إضافــة إلى ً
والتحديــات التــي قــد تواجههــا فــي المجتمع مســتقبال .ويقدم
األطلــس مفاهيــم ومعلومــات علميــة بطريقــة مفهومــة لدى
الجميــع ،ويوفــر مــوارد تعليميــة تفاعليــة ومتكاملــة عبــر الموقع
اإللكترونــيwww.environmentalatlas.ae :

مؤشــر نظــم تقار يــر المعلومــات ()IRIS
ّ
نســقت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة بالتعــاون مــع
برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة – قســم اإلنــذار المبكــر والتقييــم
( ،)DEWAالجهــود لتطويــر نظــام معلوماتــي علــى شــبكة
اإلنترنــت ألتمتــة معالجــة البيانــات كافــة لتســهيل عمليــة تعز يــز صنــع
ـي .وسيســهل مؤشــر نظــم تقار يــر المعلومــات ،الــذي
القــرار البيئـ ً
عــرف ســابقا باســم حافظــة إعــداد التقار يــر الوطنيـ ًـة (،)NRT
ويســرع مــن عمليــة حســاب قيــم المؤشــرات وفقــا للجــدول الزمنــي
الخــاص بالتقار يــر ،الــذي يمكــن أن يكــون أكثــر دقــة مــن النهــج الحالــي
المعتمــد فــي التقار يــر ،وبشــكل يعتمــد علــى الظــروف والقضايــا
المتصلــة .ويمكــن اســتخدام مؤشــر نظــم تقار يــر المعلومــات علــى
جميــع مســتويات الحكومــة ،مــن ًدون الوطنيــة وإلــى العالميــة،
وعبــر المناطــق الجغرافيــة .وفضــا عــن ذلــك ،يمكــن اســتخدام
التقار يــر الصــادرة مــن أحــد مؤشــرات نظــم تقار يــر المعلومــات
كمصــدر للبيانــات بواســطة لمؤشــر نظــم تقار يــر المعلومــات آخــر،
فعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن لــوزارة اتحاديــة إعــداد التقار يــر الوطنيــة
مــن التقار يــر المقدمــة مــن الكيانــات علــى مســتوى الدولــة.

المشــاريع الرئيسية

صــدر تقر يــر حالــة البيئــة إلمــارة أبوظبــي للمــرة األولــى فــي عــام
 .2006وبعــد ثــاث ســنوات ،أعــادت مبــادرة أبوظبــي العالميــة
للبيانــات البيئيــة النظــر فــي األوراق التســعة ،وذلــك بهــدف تحديــث
المعلومــات واســتعادة دور الشــركاء لتعز يــز شــبكة التواصــل
معهــم .وتمــت فهرســة جميــع المعلومــات والبيانــات فــي
قاعــدة المعرفــة التــي يمكــن للشــركاء الوصــول إليهــا وتطويرهــا
عبــر البوابــة الجيومكانيــة ،التــي تعــرف اآلن باســم البوابــة الجغرافيــة
لهيئــة البيئــة – أبوظبــيwww.enviroportal.ead.ae :

)Source: European Space Agency (ESA

تقر يــر حالــة البيئــة إلمــارة أبوظبــي

مشــروع التقييــم العاجــل للتنــوع البيولوجــي المحلــي
والوطنــي واإلقليمــي
قــام مشــروع التقييــم العاجــل للتنــوع البيولوجــي المحلــي
والوطنــي واإلقليمــي ا ًلــذي قدمتــه مبــادرة أبوظبــي العالميــة
للبيانــات البيئيــة اســتنادا إلــى مفهــوم “التخطيــط المنهجــي
للمحافظــة علــى البيئــة” ،بتحديــد أي النظــم اإليكولوجيــة األرضيــة
والبحر يــة تتعــرض للضغــط األكبــر ،ومــا مــدى جــودة هــذه النظــم
فــي المناطــق المحميــة ،وأيــن يجــب أن تكــون األولويــات المكانيــة
لتنفيــذ الحفــظ داخــل إمــارة أبوظبــي واإلمــارات العربيــة المتحــدة
وشــبه الجز يــرة العربيــة فــي الم ًســتقبل .وقــدم مشــروع التنــوع
البيولوجــي أكثــر مــن  270متعاونــا مــن دولــة اإلمــارات والمنطقــة
والعا لــم.
برنامــج التغيــر المناخــي المحلــي والوطنــي واالقليمــي
أنهــت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة فــي العــام 2008
وبالتعــاون مــع هيئــة البيئــة – أبوظبــي ،أول تقييــم لجوانــب
ضعــف التغيــر المناخــي فــي إمــارة أبوظبــي ،حيــث ذكــر أن العديــد
مــن النظــم والقطاعــات فــي اإلمــارة معرضــة بشــدة لخطــر تغيــر
المنــاخ .ومــع ذلــك ،هنــاك قصــور فــي المعلومــات عــن األثــر البيئــي
فــي كثيــر مــن المناطــق ،مــا يشــير إلــى وجــود ثغــرات فــي البيانات
والدراسات.
وبــدأت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة بالمرحلــة التاليــة
مــن هــذا التقييــم ،التــي نتــج عنهــا التقييــم العاجــل والمنهجــي
لتأثيــرات التغيــر المناخــي وقابليــة التأثــر والتكيــف معــه فــي أبوظبـ ًـي
واال ًمــارات و ًشــبه الجز يــرة العربيــة ،ويشــمل البرنامــج  12مشــروعا
فرعيــا متكامــا فــي إمــارة ًأبوظبــي ودولــة اإلمــارات ومنطقــة
الخليــج العربــي .ويجــري حاليــا االنتهــاء مــن المشــاريع الفرعيــة علــى
مــدى أربــع ســنوات ،تنتهــي فــي العــام  ،2017وقــد نظمــت
حوالــي خمســة مجــاالت موضوعيــة لمعالجــة آثــار وضعــف التغيــر
المناخــي والتكيــف معــه فــي كل مــن :التغييــر اإلقليمــي للمنــاخ،

والبيئــة ،والمــوارد المائيــة ،والمناطــق الســاحلية ،واألنظمــة
االجتماعيــة االقتصاديــة .ويتضمــن البرنامــج مشــاركة أكثــر مــن 500
مــن الجهــات المعنيــة والشــركاء.
مشــروع الكربــون األزرق
تــم تحديــد الحاجــة بيــن وكاالت البيئــة المحليــة لدراســة النظــم
اإليكولوجيــة الســاحلية فــي العــام  ،2013حيــث تعاونــت مبــادرة
أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة مــع ســلطات البيئــة المحليــة
والخبــراء الدولييــن علــى المرحلــة األولــى مــن مشــروع الكربــون
األزرق (مشــروع أبوظبــي اإلرشــادي للكربــون ألزرق) .وبعــد إكمــال
إجــراءات العمــل الميدانــي فــي المناطــق الســاحلية المختلفــة فــي
أبوظبــي ،يوضــح المشــروع اإلمكانــات الكاملــة للنظــم اإليكولوجيــة
ـده العديــدة .فمــن خــال المبــادرة
الســاحلية لتخز يــن الكربــون وفوائـ ُ
وتفانــي أكثــر مــن  100متعــاون ،أدرجــت قيــم الكربــون األزرق
وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة ذات الصلــة فــي سياســات إدارة
المناطــق الســاحلية والبحر يــة إلمــارة أبوظبــي.
و ســمح نجــاح مشــروع مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة
بالبــدء واإلنتهــاء مــن المرحلــة الثانيــة ،والتــي وســعت انتشــار
العلــم إ لــى المســتوى الوطنــي ،وو ســعت فهــم وتقييــم
جوا نــب خد مــات النظــم اإليكولوجيــة للكربــون األزرق الســاحلي.
و ســاعد عمــل مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة علــى
مشــروع الكربــون األزرق فــي تعز يــز القــدرات المحليــة إلدارة
ـت االســتفادة مــن
النظــم اإليكولوجيــة بشــكل أفضــل ،كمــا تمـ ً
التطا بــق اإلقليمــي والدو لــي .وتتضمــن أيضــا المرحلــة الثانيــة
مشــروع تقييــم خدمــات النظــم البيئيــة الطارئــة ،والــذي حــدد إطــار
التعو يــض المتعلــق بالبيئــة.

تعمل مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية كمصدر لبناء القدرات على المستويات المحلية والوطنية واالقليمية والدولية.

مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية اليوم
ّ
ّ
فعاليــة اتخــاذ القــرارات مــن قبــل
تأسســت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة كــي تســهل الوصــول إلــى بيانــات بيئيــة دقيقــة وكافيــة تعــزز
ّ
كأولويــة وذلــك بنـ ً
ـاء علــى التحديــات
صنــاع السياســات البيئيــة بمــا يســهم فــي تحقيــق مســتقبل مســتدام ،مــع التركيــز علــى الــدول العربيــة
المنهجيــة التــي تواجــه جميــع أنحــاء العالــم.
وتعمــل مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة بالتنســيق عــن كثــب مــع «هيئــة البيئــة – أبوظبــي» و«برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة» لتبــادل
المعلومــات وتعز يــز اتخــاذ القــرارات علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة .ويدعــم برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة مبــادرة
أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة علــى الصعيــد الدولــي ويســاعدها علــى تمهيــد الطر يــق أمــام جهــود االســتدامة البيئيــة فــي الــدول الناميــة
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة  ،بينمــا تدعمهــا هيئــة البيئــة – أبوظبــي علــى الصعيــد المحلــي.

دور المبادرة

ً
ّ
إن المعلومــات هــي األســاس لصنــع قــرارات ســليمة .ففعاليــة أي نظــام لــإدارة البيئيــة تعتمــد كليــا علــى كتلــة متســقة مــن عوامــل القيــاس
والمنهجيــات لجمــع وتعديــل البيانــات ،إضافــة إلــى إطــار عمــل متناســق لتحويلهــا إلــى معلومــات ومقارنتهــا.
فــي الــدول الناميــة ،مثــل معظــم الــدول العربيــة ،يفــرض عــدم وجــود اتســاق وتنســيق علــى صانعــي القــرار إحــداث تغييــر مــن دون الفهــم الكامــل
ّ
لألثــر البيئــي .ودور مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة هــو التخفيــف مــن صعوبــة هــذا التحــدي.
ّ
ّ
ومنهجيــة مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة ترتكــز علــى التعــاون ،وهــي مصممــة لجعــل البيانــات والمعلومــات البيئيــة ذات الصلــة متوفــرة
لكافــة الشــركاء بالشــكل – وفــي الوقــت – المطلــوب لتســهيل اســتخدامها .وباعتمــاد مقاربــة تصاعديــة مــن القاعــدة إلــى األعلــى ،تعمــل مبــادرة
أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة علــى تحديــد احتياجــات الشــركاء  -أكانــوا حكومــات أو هيئــات أو منظمــات حكوميــة أو منظمــات غيــر حكوميــة أو
ّ
وكيفية ردم هذه الفجوات.
مؤسسات أكاديمية – للتركيز على مكامن الفجوات في البيانات أو المعلومات أو إمكانية الوصول إليها،
وتســتفيد مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة مــن شــبكة الخبــرات العالميــة التــي تمتلكهــا لتســهيل بنــاء القــدرات البيئيــة
ّ
بأســلوب منتظــم .وهــذا ال يضمــن فقــط تطبيــق أفضــل الممارســات الدوليــة التــي تــم اختبارهــا والتحقــق منهــا ،بــل يســهم كذلــك
فــي اســتدامة الجهــود المبذولــة لنقــل المعــارف والخبــرات.
وتســهم مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة فــي تعز يــز النتائــج إلــى أقصــى حــد ممكــن عبــر توفيــر إطــار عمــل
ّ
متكامــل يشــمل جمــع وتحســين وتقييــم ومقارنــة البيانــات ذات الجــودة العاليــة وفــق أبعــاد حساســة لإلنجــازات
ّ
البيئيــة ،إضافــة إلــى آليــة للرقابــة البيئيــة المحســنة.
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن النجــاح الــذي حققتــه مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة ،يعتمــد
بشــكل رئيســي علــى إنخــراط الشــركاء وأصحــاب المصالــح وعــرض إنطباعاتهــم وإظهــار تأيديهــم،
حيــث امتــد ذلــك منــذ أن كان المشــروع فكــرة حتــى مرحلــة مــا بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذه.
وقــد اســتخدم الشــركاء وأصحــاب المصالــح نتائــج المشــروع للدفــع باألهــداف
الخاصــة بالتنميــة المســتدامة ،وكذلــك تقديــم المعلومــات لصنــاع ًالقــرار
لتنفيــذ السياســات .ويلعــب عــدد مــن المنظمــات والهيئــات دورا
أساســيا فــي مختلــف المشــاريع التــي تقدمهــا مبــادرة أبوظبــي
العالميــة للبيانــات البيئيــة ،وعلــى رأســهم؛ وزارة البيئــة
والميــاه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وإدارة شــؤون الطاقــة وتغيــر المنــاخ
فــي وزارة الخارجيــة ،وجمعية اإلمــارات
للحيــاة الفطرية بالتعــاون مــع الصنــدوق
العالمــي لصــون الطبيعــة.

ّ
ّ
تتولى مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ،ومن خالل استفادتها من شبكة معلوماتها ،مهمة تمكين صناعة
ّ
القرار مع التركيز على الدول العربية كأولوية.

مسيرتنا

ً
ً
ً
ّ
ّ
التنميــة المســتدامة ،كمــا بــات معترفــا بــه علــى صعيــد عالمــي .وقــد شــكل
الوصــول إلــى بيانــات ومعلومــات بيئيــة ســليمة يعتبــر أمــرا أساســيا لتحقيــق ّ ً
عــدم الوصــول إلــى هــذه المعلومــات فــي الــدول الناميــة حــول العالــم تحديــا لصانعــي السياســات كــي يتخــذوا قــرارات حيويــة مــن دون الحصــول علــى
البيانــات الصحيحة.

ّ
فــي فبرايــر  ،2002حلــت دولــة ّاإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المركــز  141مــن أصــل  142دولــة علــى مؤشــر االســتدامة البيئيــة الــذي يصــدره المنتــدى
ّ ّ
وتبيــن أن تطبيــق معاييــر
االقتصــادي العالمــي .وقــد ســلط هــذا الترتيــب الضــوء علــى الفجــوات فــي المقاربــة والمعاييــر المعتمــدة إلعــداد المؤشــر.
ً
ّ
ّ
ّ
غيــر محــددة بــكل منطقــة والمؤشــرات الخاصــة بهــا أدى إلــى نتائــج مغلوطــة .وبــدت واضحــة الحاجــة إلــى ضمــان الحصــول علــى بيانــات ســهلة المنــال
ّ
وتتميــز بالدقــة ويمكــن مــن خاللهــا تحقيــق إدارة ومراقبــة وأداء بيئــي أفضــل.
ً
نتيجــة لذلــك ،أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان إطــاق “مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة” (أجيــدي) فــي العــام 2002
ّ
خــال القمــة العالميــة للتنميــة المســتدامة فــي جوهانســبرج .وتعمــل مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة بشــكل وثيــق مــع مؤسســيها ،برنامــج
األمــم المتحــدة للبيئــة ،وهيئــة البيئــة – أبوظبــي ،لتحقيــق التنميــة المســتدامة.

بمبادرة من:

 | AGEDIمبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة
نعمــل لتحقيــق مســتقبل مســتدام .محليــا وعالميــا.

AGEDI.org
info@AGEDI.ae

