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FOREWORD

The United Arab Emirates (UAE)’s wise leadership
has laid out a strategic roadmap toward long-term
economic growth through diversification, with
environmental sustainability at its core. Addressing
critical knowledge gaps in areas that cut across
local, national, and international agendas is key
to achieving this ambitious vision; 2015 was a
successful year to this end, and I look back at the
Abu Dhabi Global Environmental Data Initiative
(AGEDI)’s most recent accomplishments with
great pride.
Thanks to the support and commitment of the
Ministry of Climate Change and Environment
(MoCCaE, previously the Ministry of Environment
and Water – MoEW), 2015 saw the release of findings
of the first nation-wide study of blue carbon – a
relatively new science that is now being utilised
across the world to drive environmental decisionmaking. Complemented with an exploration of the
amenity values of Abu Dhabi’s coastal ecosystems,
relevant authorities in the UAE and its capital can
now leverage this new knowledge to inform policymaking that helps preserve our coastal ecosystems,
and mitigate climate change.

H.E. Razan Khalifa Al Mubarak
Secretary General,
Environment Agency - Abu Dhabi

In line with UAE Vision 2021 and Abu Dhabi Vision 2030,
climate change mitigation is as strong a priority as
ever. AGEDI’s efforts in this field will help its numerous
collaborators and stakeholders address this challenge
with more reliable information. The progress we have
made in 2015 in AGEDI’s Climate Change Programme
has provided the right foundations for us to build on in
order to promote sustainable development, but also
to preserve the natural heritage that is an intrinsic
aspect of UAE culture.
AGEDI’s work is based on collaboration, and our
stakeholders have played an instrumental role in all
our achievements, and will continue to do so into the
future. Working closely with some of the world’s best
minds in their respective field, I am certain that AGEDI
and the Environment Agency - Abu Dhabi (EAD) will
continue to set knowledge sharing best practices
and inspire the creation of sustainable communities
across the globe.

PREFACE
Ahmed Abdulmuttaleb Baharoon
Executive Director of the
Environmental Science,
Information and Outreach Sector,
Environment Agency- Abu Dhabi,
and Acting Director of AGEDI

2015 was a pivotal year for AGEDI that saw the culmination
of various initiatives and projects, each one bringing us one
step closer to an environmentally sustainable future.
A collaborative initiative managed and facilitated by
a partnership between what is now the Ministry of
Environment and Climate Change and AGEDI, the National
Blue Carbon project witnessed the first quantification
of the UAE’s blue carbon stocks when the project report
was released in October 2015. This was a proud moment
for the entire UAE, as the project’s findings are critical to
guiding decision-making efforts in both coastal ecosystem
preservation and climate change mitigation.
In addition to carbon storage and sequestration, coastal
ecosystems offer numerous services, including amenity
services like tourism, recreation as well as fishing. In
order to determine a framework for compensation related
to the environment, AGEDI sought to quantify the value
of these services. The Ecosystem Services Assessment
in Abu Dhabi explored how much stakeholders would
be willing to accept as compensation for inability to
access coastal waterways that provide such amenity
services as well as their willingness to pay for the sites’
preservation. Following extensive analysis, a first estimate
of compensation required to offset the lack of access to
waterways was found to be approximately AED 3 billion per
year. This staggering first look at the value of our coastal
ecosystems paves the way for continued responsible,
sustainable development as well as the preservation of our
environmental heritage, with is paramount to both local
and national agendas in the UAE.
AGEDI launched these project reports at two of the region’s
most prominent environmental events of the year; Eye on
Earth Summit 2015 and Ecocity World Summit 2015, each
of which AGEDI successfully facilitated in partnership with
numerous stakeholders. Together, the events gathered

more than 1,450 delegates. The three-day Eye on Earth
Summit concluded with a commitment by delegates to
implement a number of mechanisms, recommendations
and practical actions around the supply and demand of
data as well as the enabling financial, institutional and
technical conditions reputed essential to support informed
decision-making, as well as the newly adopted Sustainable
Development Goals (SDGs). In the same week was held
the 11th edition of Ecocity World Summit in Abu Dhabi;
this marked the regional debut of the longest-running
international conference series on sustainable cities, with
delegates collaborating to usher in a new way of living that
provides the healthiest possible cities, in harmony with the
biosphere.
Last but not least is climate change, which is at the top of any
sustainable development agenda. Throughout 2015, AGEDI
continued to make progress in its unprecedented fouryear long Climate Change Programme, which includes 12
different sub-projects with a geographic scope that covers
the Abu Dhabi Emirate, the UAE as well as the Arabian
Peninsula. 2016 will be the final year of this comprehensive
regional study of the impacts and vulnerabilities associated
with climate change; having already completed four subprojects that set the scene for the remaining eight, we look
forward to sharing our findings with great anticipation.
AGEDI remains committed to delivering access to quality
environmental data that supports decision-making toward
a sustainable future. Our efforts are only realised thanks
to the collaboration and commitment of our invaluable
stakeholders, who have played an essential role in each
of our accomplishments in 2015. It has never been more
imperative to better understand and address complex
environmental issues; by leveraging our knowledge
network further, I am confident that we will continue
progressing in the right direction, for the sake of our
people, and our environment.

KEY 2015 ACHIEVEMENTS –
AND WHAT’S NEXT FOR 2016
From expanding on its Blue Carbon studies to guide
policy-making, to continuing its extensive Climate
Change Programme on the local, national and regional
level, AGEDI worked closely with its diverse stakeholders
in 2015 to complete projects and drive ongoing initiatives
towards environmental sustainability. AGEDI also
successfully facilitated two key events that were hosted
in Abu Dhabi to promote environmental sustainability,
ensuring that the organisation is well-positioned for
another successful year.
National Blue Carbon
and Findings Released

Project

Concludes

Background:
The Abu Dhabi Blue Carbon Demonstration Project
(Phase I of the Blue Carbon Project) helped improve
our understanding of coastal ecosystems; how they
sequester carbon and provide valuable services to coastal
communities. At the Emirate level, the Project enhanced
local capacity to measure and monitor carbon in coastal
ecosystems; findings were subsequently incorporated
into policy-making for sustainable conservation,

particularly in Abu Dhabi’s coastal ecosystem
management plans as well as climate change mitigation
and development plans. Internationally, the Project
helped guide other Blue Carbon initiatives to develop
the science and data management tools, by creating a
sophisticated methodology for the preservation of blue
carbon habitats. Among the various outcomes, the Blue
Carbon Mapping Tool was developed to allow users to
learn more about the important role of coastal marine
ecosystems and their ability to absorb and store carbon
dioxide from the atmosphere.
Following the success of Phase I, the National Blue
Carbon Project, which forms part of Phase II, was
launched to expand the science to the Northern and
Eastern Emirates of the UAE. Marking the first national
quantification of Blue Carbon stocks in the country, the
aim was to help guide decision-making toward coastal
ecosystem preservation and climate change mitigation,
but at a national level. The field work commenced in
late 2014 as a collaborative initiative managed and
facilitated by a partnership between MoEW, now
known as MOCCAE, and AGEDI, and implemented in
collaboration with the Environment Agency-Abu Dhabi
(EAD), alongside the local authorities of the other
emirates. The objective was to quantify carbon stocks
of 18 mangrove sites of the UAE across three key areas:
in the Sea of Oman (Kalba) of the Sharjah Emirate (four);
in the Arabian Gulf of the Northern Emirates (six); and in
the Abu Dhabi Emirate (eight).
Outcome:
After months of analysis, the National Blue Carbon
project report was successfully launched on 12 October
2015 during the Ecocity World Summit in Abu Dhabi by
MOEW in collaboration with AGEDI and EAD.
Dr. Stephen Crooks, one of the Project’s two principal
investigators presented the project findings, which
include:
•
•

Mangroves in the Northern Emirates are generally
larger than those in the Abu Dhabi Emirate
Significant differences were found in the carbon stocks
of mangroves in the Northern and Eastern Emirates
compared to those sampled in Abu Dhabi, with the
greatest differences being in the plant carbon pools

•

•

•
•

Deeper soil layers showed larger variations in
carbon stocks, even though plant carbon stocks in
the Northern and Eastern Emirates greatly exceeded
those of the Abu Dhabi mangroves
The carbon stocks of hyper-arid and hyper-saline
mangroves of the UAE are at the lower end of carbon
stocks, but were found to have some similarities
with other parts of the world
The size of the UAE’s carbon stocks of mangroves
of sandy substrates is similar to what has been
reported for Madagascar
The very high carbon stocks measured for Kalba
South and in Sharjah are similar to productive
mangroves in many parts of the world; moreover,
these blue carbon ecosystems hold the largest
carbon stocks found across the Arabian Peninsula

In addition to EAD’s vital contribution, the Project was
implemented with the engagement of Dubai Municipality,
Environment and Protected Areas Authority of Sharjah,
Environment Protection and Development Authority
of Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain Municipality, and
Municipality and Planning Department Ajman. The
Principal Investigators of the study, Dr. Stephen Crooks
and Dr. Boone Kauffman, are both members of the
International Blue Carbon Scientific Working Group.

What’s Next:
AGEDI’s work in blue carbon has led to project
adaptations by the governments of both Australia and
Indonesia, in collaboration with the UAE government
and AGEDI. The objective is to work closely together to
advance blue carbon science and policy through a new
International Partnership for Blue Carbon.
A First Look at the Value of Abu Dhabi’s Coastal
Ecosystems
Background:
In addition to National Blue Carbon, Phase II of the Blue
Carbon Project comprised the Ecosystems Services
Assessment, which saw contingent valuation employed
to study the willingness to pay for the preservation of
coastal marine habitats that have already been studied.
A survey was distributed to two stakeholder groups
in Abu Dhabi and the Western Region: hotel and real
estate managers, and beach-goers. Their responses
were used to provide the framework for a compensation
model that will help influence the decisions of regional
leaders when it comes to land-use.
Led by AGEDI and supported by EAD, the assessment
explored how much stakeholders would be willing
to accept as compensation for inability to access
coastal waterways that provide amenity services,
such as tourism, recreation or fishing, for an extended

period of time. The lack of access was presented
as a result of harmful algal blooms (also known as
red tides) as a proxy, though disruption of amenity
service can be caused by a variety of sources.
The assessment also studied the stakeholders’
willingness to pay for the sites’ preservation.
Through education about the environment in coastal
marine habitats, and with the understanding that
financial compensation may one day be required,
leaders will be able to make informed decisions when it
comes to complex land-use in order to lessen negative
environmental impact. The aim is for the findings and
recommendations from Phase II to be incorporated into
local, national, regional and international programmes
and frameworks documents.
Outcome:
The report for the Ecosystem Services Assessment
was released in October 2015 at the Eye on Earth
Summit in Abu Dhabi, showing that a first estimate of
compensation required to offset the inability to access
coastal waterways would be approximately AED 3
billion per year.
For the hotel and real estate managers group (which
covered more than 95% of beach hotels in Abu Dhabi),
the objective was to quantify the potential change in

revenue that could result from dis-amenity of services,
with the following findings:
•

The impact on revenue among the studied beachfront Abu Dhabi hotels was estimated to be AED 517
million per year

•

Over a 13-year period (the average period between
major refurbishments), the Net Present Value was
estimated to range between AED 4.7 billion to AED
7.71 billion. Such a decline in individual hotel revenue
would require compensation of approximately 30%35% of turnover

•

The impact could include a short-term decline in
sector revenue, resulting in the shrinking of the
hospitality and related economic sectors

On the other hand, for the over 100 beach visitors from
principal beaches, the aim was to determine the perceived
amount that would be needed as compensation to offset
the inability to access first that beach, then all beaches,
with the following findings:
•

Both the residents and tourists sampled indicated
that they would be willing to accept compensation
to go to an alternative beach – a value that could
equate to AED 566 million per year

•

If all beaches were affected, the potential loss in the
total amenity value could be approximately AED 450

million per hectare, covering both residents and
tourists
What’s Next:
A collaborative three-stage approach was recommended
to move forward. The initial stage includes a series
of participatory modeling workshops to assess the
priority services that encompass the Western Region’s
food security and biodiversity assets, in addition to
developing priority contingent valuation research
projects. Secondly, it was recommended to determine
and assess the national and international value of the
Western Region’s assets to guide future management.
The third stage then points to the analysis of the relation
between the expected revenue loss and the restoration
costs. Once all stages have been completed, the
assessment structure could potentially be replicated
across the nation.
First Four Sub-projects Completed for Climate
Change Programme – Phase II
Background:
In 2008, a climate change vulnerability assessment was
carried out in the Emirate of Abu Dhabi and found that
several systems and sectors were potentially highly
vulnerable to climate change. While the assessment
focused on coastal zones, water resources and dry land
ecosystems, a deeper understanding of climate change
in the region was needed.
To this end, AGEDI launched a follow-up to this initial
study in 2011, establishing a climate change work
programme that would build upon, expand and deepen
the understanding of vulnerability to the impacts of
climate change as well as identify practical adaptive
responses at the local, national and regional levels.
Known as the Local, National and Regional Climate
Change Programme (LNRCCP), this work is driven by
AGEDI’s vision to enhance accessibility to environmental
data and information to support effective decisionmaking. More than 100 stakeholders were engaged
with in the early conceptualisation stages of the Climate
Change Programme to help define 12 highly integrated
sub-projects across the Emirate of Abu Dhabi, the UAE
and the Arabian Peninsula.

These sub-projects are organised around five thematic
areas:

Eye on Earth Movement Drives Forward Following
Successful Second Summit

•
•
•
•
•

Background:

Regional Climate Change
Environment
Water resources
Coastal Zones
Socioeconomic Systems

Outcome:
AGEDI, in collaboration with its key partners,
successfully completed four sub-projects in 2015:
Regional Atmospheric Modeling, Arabian Gulf Modeling,
Public Health Benefits of GHG Mitigation as well as Food
Security. The findings of the two Modeling sub-projects
have already been released via an Executive Summary,
a Technical Summary as well as a Technical Report,
catering to the programme’s diverse stakeholder
groups.
Significant progress was also made in 2015 on developing
a climate change knowledge portal, which houses the
findings and reports of each sub-project as well as relevant
tools for users to access data and detailed information;
the knowledge portal also serves as a forum in which
stakeholders and partners can engage and interact. The
portal can be used to modify inputs, such as the time period,
to gain a better understanding of future climate conditions
on a regional scale, exploring changes in temperature,
precipitation, humidity as well as wind patterns for the
unique Arabian Peninsula. Similarly, for the Arabian Gulf
Modeling, the model will include parameters like tidal
characteristics amongst others; this will allow the user to
view changes in sea surface temperature, salinity, currents
as well as other marine parameters in the Gulf.
What’s Next:
Results of the completed sub-projects will be released
in 2016, and AGEDI will be completing and releasing the
findings of the remaining eight sub-projects by year-end,
including: Terrestrial Biodiversity, Marine Biodiversity,
Regional Water-Energy Nexus, National Water-Energy
Nexus, Al Ain Water Resources, Coastal Vulnerability
Index, Desalinated Water Supply and Sea Level Rise.

Eye on Earth (EoE) was established to enable the
generation, maintenance, sharing and application
of environmental, societal and economic data and
information to support informed decision-making for
sustainable development. In December 2011, AGEDI
hosted and facilitated the first EoE Summit in Abu
Dhabi in partnership with EAD and the United Nations
Environment Programme (UNEP). The inaugural
summit witnessed more than 45 countries endorse
the EoE Declaration, its 14 guiding principles as well
as the launch of eight Special Initiatives (SIs) to help to
deliver the EoE mission: Access for All, Environmental
Education, Global Network of Networks, Biodiversity,
Community Sustainability and Resiliency, Disaster
Management, Oceans and Blue Carbon and Water
Security.
Since then, an alliance comprising of AGEDI, UNEP,

the World Resources Institute (WRI), the Group on
Earth Observations, and the International Union for
Conservation of Nature has taken the lead to further the
mission of the movement.

-

The second EoE Summit was held in Abu Dhabi from 6-8
October 2015. Facilitated by AGEDI in partnership with
EoE Alliance members and hosted by EAD, the Summit
built on the outcomes of the first event and sought to
identify solutions to fill the environmental, social and
economic data gaps to support informed decision
making for sustainable development.
EoE Summit 2015’s aim was to promote dialogue and
drive international action in order to transform the way
data is collected, accessed, shared and used. The main
discussion revolved around themes such as data for
sustainable development, data demand, data supply
as well as the enabling financial, legal and technical
conditions required to facilitate better availability of,
access to and sharing of data.
Outcomes:
•

The EoE Alliance partners agreed to formalise
a governance framework and institutional
arrangements for a Secretariat in 2016

•

The Summit produced a set of action-oriented
statements embracing various policy, institutional,
programmatic, and technical level interventions
needed to support informed decision-making for
sustainable development Citizen science was a
major focus area of the Summit agenda and there
was general consensus that tracking the Sustainable
Development Goals (SDGs) must include citizen
science data. To this end, the Eye on Earth Alliance
will continue to engage citizen science groups in
order for new data to be generated in areas where
gaps are evident

•

The Summit produced a set of action-oriented
statements embracing various policy, institutional,
programmatic, and technical level interventions
needed to support informed decision-making
for sustainable development. The priority areas
addressed by these statements included:

•

Needs Statement for policy makers
Capacity building for reporting against the SDGs
Data Revolution for Sustainable Development
The supporting role of Technology
Mechanisms for inter-regional networking and
knowledge sharing
The data needs of the Arab Region
Data issues of Small Island Developing States
(SIDS)
Data issues relevant to polar and cold regions
Building knowledge for healthy lives
The role of Citizen Science in observation and
reporting

35 Special Interest Groups (SIGs) were proposed
to be established – based on common themes,
such as climate change, air quality, poles and cold
regions – across the eight SIs to encourage inter-SI
collaboration

What’s Next:
2016 presents many opportunities for EoE’s expertise
and perspectives to be brought to the attention of world
leaders in the context of the post-2015 Sustainable
Development Agenda. These include for example
the SDGs, the Sendai Framework on Disaster Risk
Reduction, and the Paris Agreement on Climate Change.
Potential opportunities for engagement include the
United Nations Environment Assembly (UNEA) in May,
the IUCN Congress and the UN General Assembly in
September as well as the UNFCCC COP-22 in November.
In order to continue driving progress forward, the
following steps have been decided:
•

The Alliance will agree on an annual high-level
strategy to promote the EoE Agenda and the 2015
Summit Outcomes

•

With guidance from the Alliance, the SI Community
will identify its problem statement and develop a
Scope of Activities in the context of the SDGs and
other global trends

•

Its recently established Network Coordination Unit
(NCU) will support the work of the EoE Community,
encourage collaboration across the Community as

well as raise the profile of EoE’s perspective on
da§ta and information demand, supply and enabling
conditions
•

The Alliance members are assigning additional
facilitators to each of the SIs. The new facilitators
will help embed the newly adopted SIGs into the
current SIs

The National Reporting Toolkit (NRT) Transforms
into the Integrated Reporting Information
System (IRIS)
Background:
With countries having increasingly limited resources
at all levels of Government, jurisdictions struggle
to produce consistent, objective, data-driven status
reports about the environment and its interaction with
the social or economic dimensions of sustainability.
This leads to sub-optimal policy formulation and poorly
informed tactical decisions. IRIS, previously known as
NRT, is a web-based information system that aims to
decrease the difficulties of routine reporting and so
enables timelier and better decisions, and ultimately
a more sustainable world. IRIS is especially relevant
in administrations where technological and scientific
expertise is low.
Indicators – information that tells audiences in a
simple manner about the status of often complex
systems – are at the heart of IRIS and of objective
decision making. By automating data processing, IRIS
will allow institutional staff to be deployed efficiently,
focusing on just those critical reporting activities that
need human involvement such as enabling the supply
of monitoring data and interpreting indicator values.
AGEDI, in partnership with the UNEP’s Division of Early
Warning & Assessment (DEWA), is developing IRIS
to facilitate informed decision-making by reducing
institutional burden. The design and implementation
of IRIS is based on real world user needs, including
those of EAD and UNEP’s national environmental and
statistical stakeholders.

Outcomes:
The project was renamed from NRT to IRIS in
recognition that the system has been designed to be
applicable to a broad range of reporting user groups,
and that it is capable of supporting:
•

Any reporting obligation provided a report
template can be specified

•

Any indicator provided an indicator value can be
automatically calculated from one or more data
sets

The IRIS software has been substantially enhanced
in 2015, and this work continues to be tested and
documented.

The biennial forum discusses ecological city design,
development and functioning, whilst promoting
healthy cities in all their aspects for the long-term
vitality of living systems. It is the longest-running
international conference series on sustainable cities.
Outcomes:
ECWS 2015 attracted more than 700 delegates from
across the world, who collaborated to usher in a new
way of living that provides the best possible cities
while enhancing, not destroying, the biosphere; the
dynamic programme included a series of engaging
solution-oriented workshops that will pave the way
for further ecocity development initiatives.
•

The City Form and Resource Flows Workshop,
which was hosted by Ecocity Builders and British
Columbia Institute of Technology, focused on the
development of a framework for an Ecocity index
for local, regional and global use

•

The American University of Beirut and Integrated
Urbanism and Sustainable Design (IUSD)
workshop on social networking addressed the
role of local social networks and universities
in addressing the environmental challenges in
cities of the Arab region. The workshop identified
the potential strategies for universities to
implement, in order to enhance the relevance of
their activities to society and industry partners,
including
partnerships
with
government,
society and industry bodies in teaching
and research activities

•

The University of Geneva organised its Urban
Futures workshop in collaboration with the
University of California, Los Angeles (UCLA) and
hosted by Masdar Institute, Zayed University
as well as ALHOSN University to identify the
role that identity and sense of place play in
formulating a successful ecocity, exploring Abu
Dhabi, Los Angeles and Geneva as case studies.
The workshop identified that experiential,
problem-based learning is integral to better
understanding the challenges and opportunities
for the development of Ecocities, which can be
done by connecting people in person, such as

What’s Next:
A further round of software development in 2016
will add further functionality, performance and
reliability enhancements, which will also be tested by
stakeholders already engaged in the process. Given
that IRIS is aimed primarily at institutions with limited
technical expertise, the focus will be on ensuring
quality, rich functionality and ease of use for such
audiences.
Furthermore, a new capability being built into
IRIS is its shared knowledge base – a repository of
reporting and indicator knowledge, experiences and
practices that is populated through IRIS by the global
reporting community-of-practice. This will greatly aid
the transfer of knowledge between institutions and
strengthen institutional capacity building.
Ecocity World Summit Makes Middle East Debut
Background:
Facilitated by AGEDI, Abu Dhabi hosted the 11th
Ecocity World Summit (ECWS) from 11 to 13 October
2015, marking the first time the series is held in
the Middle East. The event was hosted by EAD and
supported by the UAE Ministry of Foreign Affairs
(MoFA), the Urban Planning Council (UPC) as well as
Masdar, with Abu Dhabi Tourism & Culture Authority
(TCA) as the destination host.

via the workshop as well as online, through
MOOCs (Massive Open Online Courses), which the
University of Geneva is developing. Participants
discussed how to best create on the ground
solutions, and agreed to host students from
Geneva and Los Angeles, in Abu Dhabi in 2016
to facilitate this
•

Ecocity Builders in partnership with EAD’s
Environment Information, Science & Outreach
Management (EISOM) division hosted the
Urbinsight Pilot as well as the Ecocitizen World
Map Project. They introduced Urbinsight,
which is a global initiative connecting cities and
neighbourhoods with web-based crowd-mapping
tools designed to explore, understand, and
measure holistic urban health from a citizen’s
perspective. The well-received event realised
the potential for collaboration and the important
role the tool plays in planning for healthier
cities by giving more information to help people
understand their neighbourhoods and provoke
change to transform cities into more ecological
ones. The initiative further provides policymakers and decision-makers with greater insight
into their cities’ conditions

What’s Next:
The 2015 Summit concluded with the announcement
that Melbourne, Australia will be the host city for the
next edition of Ecocity World Summit, which is set to
take place in July 2017.

FOR MORE INFORMATION
AGEDI’s outputs rely on the willingness of partners and stakeholders to share knowledge and expertise,
and we are always grateful to expand and diversify our network.
For further information or updates on project developments, visit www.AGEDI.org or email info@agedi.ae
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واتفقــوا علــى اســتضافة طــاب مــن جامعتــي جنيــف ولــوس
أنجليــس فــي أبوظبــي خــال العــام  2016لتســهيل العمليــة
	•اســتضاف «بنــاة المــدن البيئيــة» بالشــراكة مــع قطــاع إدارة
المعلومــات والعلــوم والتوعيــة البيئيــة فــي هيئــة البيئــة –
أبوظبــي المرحلــة التجريبيــة مــن مشــروع  ،UrbInsightومشــروع
خارطــة المواطنــة البيئيــة .وقدمــت الورشــة مشــروع UrbInsight
وهــو عبــارة عــن مبــادرة عالميــة تربــط المــدن واألحيــاء الســكنية من
خــال رســم الخرائــط والتخطيــط عــن طر يــق تطبيــق إلكترونــي يهــدف
إلــى استكشــاف وفهــم وقيــاس الصحــة الحضر يــة الشــاملة مـ ًـن
وجهــة نظــر المواطــن .أدرك الحــدث الــذي لقــي اســتقباال ناجحــا
إمكانــات التعــاون والــدور الهــام الــذي تلعبــه األداة فــي التخطيــط
لمــدن صحيــة مــن خــال تقديــم المز يــد مــن المعلومــات لمســاعدة
النــاس علــى فهــم أحيائهــم ،وإحــداث تغييــر لتحويــل المــدن إلــى
مــدن بيئيــة .وتقــدم مبــادرة لواضعــي السياســات وصنــاع القــرار
بالمز يــد مــن التبصــر فــي ظــروف مدنهــم.
مــاذا بعد:
اختتمــت القمــة مؤتمــر قمــة  2015باإلعــان عــن اســتضافة مدينــة
ّ
ملبــورن ،أســتراليا ،للنســخة القادمــة مــن قمــة مــدن البيئــة العالميــة،
والمقــرر انعقادهــا فــي يوليــو .2017

للمزيد من المعلومات

تعتمــد نتائــج ً«مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة» علــى رغبــة الشــركاء والجهــات المعنيــة فــي تبــادل المعــارف والخبــرات ،ونحــن
نســعى دائمــا لتوســيع وتنويــع شــبكتنا .للمز يــد مــن المعلومــات حــول المشــاريع ومســتجداتها ،يرجــى ز يــارة  www.AGEDI.orgأو
مراســلتنا علــى البر يــد االلكترونــي info@agedi.ae

النتا ئــج:
تــم تغييــر اســم المشــروع مــن حافظــة إعــداد التقار يــر الوطنيــة إلــى
مؤشــر نظــم تقار يــر المعلومــات ،وذلــك ألن النظــام قــد تــم تصميمــه
ليكــون قابــا للتطبيــق علــى نطــاق واســع مــن المســتخدمين إلعــداد
التقار يــر ،وأنــه قــادر علــى دعــم:
ً
تحديده
يمكن
نموذجا
	•أي التزام إلعداد التقارير يقدم
ً
	•تقــدم أي مؤشــر قيمــة يمكــن أن تحســب تلقائيــا مــن مجموعــة
واحــدة أو أكثــر مــن البيانــات
تــم تعز يــز برنامــج مؤشــر نظــم تقار يــر المعلومــات بشــكل ملحــوظ عــام
 ،2015مــع اســتمرار فحصــه وتوثيقــه ا.
مــاذا بعد:
هنــاك جولــة أخــرى مــن تطويــر البرمجيــات فــي عــام  2016مــع تعز يـ ًـز
الوظائــف واألداء والموثوقيــة والتحســينات ،والتــي ســيتم أيضـ ًـا
اختبارهــا مــن قبــل الشــركاء الذيــن يتفاعلــون مــع هــذه العمليــة .ونظــرا
إلــى أن مؤشــر نظــم تقار يــر المعلومــات يســتهدف فــي المقــام األول
المؤسســات ذات الخبــرة الفنيــة المحــدودة ،ســيتم التركيــز علــى ضمــان
الجــودة وتعز يــز الوظائــف وســهولة االســتخدام.
وعــاوة علــى ذلــك ،يجــري تطويــر قــدرة جديــدة في مؤشــر نظم تقارير
المعلومــات أال وهــي قاعــدة المعرفــة المشــتركة ،وهــي عبــارة عــن
أرشــيف للتقار يــر ومؤشــر للمعرفــة والخبــرات والممارســات التــي يتــم
إدخالهــا مــن خــال مؤشــر نظــم تقار يــر المعلومــات مــن قبــل جماعــات
ممارســة إعــداد التقار يــر العالميــة .وهــذا سيســاعد بشــكل كبيــر علــى
نقــل المعرفــة بيــن المؤسســات وتعز يــز بنــاء القــدرات المؤسســية.
ّ
نعقــاد قمــة مــدن البيئــة العالميــة ألول مــرة فــي
الشــرق األوسط
نبذة:
بدعــم مــن مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة ،اســتضافت
ّ
أبوظبــي وللمــرة األولــى قمــة مــدن البيئــة العالميــة فــي نســختها
الــ 11فــي الشــرق األوســط مــن  11حتــى  13أكتوبــر  .2015وانعقــدت
القمــة تحــت إشــراف هيئــة البيئــة  -أبوظبــي بالتعــاون مع وزارة الخارجية
اإلماراتيــة ومجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي ومدينــة «مصــدر».
وشــاركت هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة فــي إدارة وتســهيل
انعقــاد القمــة بصفتهــا الجهــة المضيفــة.

ّ
ّ
تنعقــد قمــة مــدن البيئــة العالميــة مــرة كل عاميــن وتناقــش تصميــم
المــدن البيئيــة وتطويرهــا وتشــغيلها ،وفــي الوقــت نفســه تدعــم
تطويــر المــدن الصحيــة علــى كافــة األصعــدة مــن أجل تحقيق االســتدامة
ألنظمــة الحيــاة .وتعــد القمــة أطــول سلســلة مــن المؤتمــرات الدوليــة
حــول المــدن المســتدامة.
النتائــج:
اســتقطبت القمــة ًأكثــر مــن  700موفــد مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،
وقــد ناقشــوا طرقــا جديــدة للعيــش تقــدم أفضــل مــدن ممكنــة أثنــاء
تعز يــز وليــس تدميــر المحيــط الحيــوي .وتضمــن البرنامــج الحيــوي سلســلة
مــن ورش العمــل التفاعليــة التــي ســتمهد الطر يــق نحــو تحقيــق المز يــد
مــن مبــادرات التنميــة للمــدن البيئيــة.
	•ورشــة عمــل حــول نمــوذج المدينــة وتدفقــات المــوارد اليــي
اســتضافها كل مــن «بنــاة المــدن البيئيــة» ومعهــد بريتيــش
كولومبيــا للتكنولوجيــا ،والتــي ارتكــزت علــى تطويــر إطــار عمــل
لمؤشــر المــدن البيئيــة لالســتخدام المحلــي واإلقليمــي والعالمــي
	•ورشة عمل تضم الجامعة األميركية في بيروت ،ومختبر العمران
المتكامــل والتصميــم المســتدام حــول الشــبكات االجتماعيــة،
ومناقشــة دور الشــبكات االجتماعيــة المحليــة والجامعــات فــي
التصــدي للتحديــات البيئيــة فــي مــدن المنطقــة العربيــة .وحــددت
ورشــة العمــل االســتراتيجيات القابلــة للتنفيــذ فــي الجامعــات لتعز يــز
أهميــة أنشــطتها للمجتمــع وشــركاء الصناعــة ،بمــا فــي ذلــك
الشــراكات مــع الهيئــات الحكوميــة والمجتمــع والهيئــات الصناعيــة
فــي األنشــطة التعليميــة والبحثيــة
	•نظمــت جامعــة جنيــف ورشــة عمــل حــول مســتقبل المناطــق
الحضر يــة بالتعــاون مــع جامعــة كاليفورنيــا فــي لــوس أنجلــوس،
واســتضاف الورشــة معهــد مصــدر وجامعــة زايــد ،إضافــة إلــى
جامعــة الحصــن ،للتعــرف علــى دور تلــك الهويــة والشــعور باإلنتماء
فــي الصياغــة الناجحــة للمــدن البيئيــة ،واستكشــاف أبوظبــي
ولــوس أنجليــس وجنيــف كدراســات حالــة .وحــددت ورشــة العمــل
أهميــة التعلــم القائــم علــى حــل المشــاكل التجريبيــة كجــزء ال يتجــزأ
الســتيعاب أفضــل التحديــات والفــرص المتاحــة لتطويــر المدن البيئية،
والتــي يمكــن أن تتــم مــن خــال تواصــل النــاس ببعضهــا البعــض عبــر
ورشــة العمــل ،وكذلــك علــى شــبكة اإلنترنــت ،ودورات تدريبيــة
علــى االنترنــت تعمــل جامعــة جنيــف علــى تطويرهــا .وناقــش
المشــاركون كيفيــة إنشــاء أفضــل الحلــول علــى أرض الواقــع،

علــى منظــور القمــة حــول البيانــات والطلــب علــى المعلومــات
وتوفيرهــا والظــروف المواتيــة
	•تعييــن أعضــاء إضافييــن لــكل مبــادرة مــن المبــادرات الخاصــة.
وسيســاعد األعضــاء الجــدد فــي تضميــن المبــادرات الخاصــة
المعتمــدة الجديــدة فــي المبــادرات الخاصــة الحاليــة
تحو يــل حافظــة إعــداد التقار يــر الوطنيــة إلــى مؤشــر نظــم
تقار يــر المعلومــات
نبذة:
تواجــه العديــد مــن الــدول مــوارد محــدودة علــى كافــة المســتويات
الحكوميــة ،وتحتــاج الســلطات القضائيــة لتعز يــز عمليــة إعــداد تقار يــر
حالــة تعتمــد علــى البيانــات بشــكل متســق وموضوعــي حــول البيئــة
وتفاعلهــا مــع األبعــاد اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة لالســتدامة .وهــذا
األمــر يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة وقــرارات سياســة وتكتيكيــة
دون المسـ ًـتوى .ومؤشــر نظــام تقار يــر المعلومــات ( ،)IRISالــذي
عــرف ســابقا باســم حافظــة إعــداد التقار يــر الوطنيــة ،هــو عبــارة عــن
نظــام للمعلومــات علــى شــبكة اإلنترنــت يهــدف للحــد مــن عــبء
ُ ِّ
تقديــم التقار يــر الروتينيــة ،ممــا يمكــن مــن اتخــاذ قــرارات أنســب وفــي
الوقــت المناســب لتحقيــق عالــم أكثــر اســتدامة .ويعــد مؤشــر نظــام
تقار يــر المعلومــات ذو أهميــة خاصــة فــي اإلدارات التــي تمتلــك
تكنولوجيــا وخبــرة علميــة منخفضــة.
المعلومــات التــي تعلمنــا بطريقــة مبســطة
تعتبــر المؤشــرات ،وهــي ً
حــول وضــع النظــم التــي غالبــا مــا تكــون معقــدة ،أحــد أســس مؤش ــر
نظـ ــم تقار يـ ــر المعلومــات واتخــاذ قــرارات موضوعيــة .ومــن خــال
أتمتــة معالجــة البيانــات ،يســمح مؤش ــر نظـ ــم تقار يـ ــر المعلومــات
للموظفيــن بنشــرها بكفــاءة ،والتركيــز فقــط علــى تلــك األنشــطة
الهامــة التــي تحتــاج لتدخــل اإلنســان مثــل تمكيــن رصــد قنــوات إمــداد
البيانــات وتفســير قيــم المؤشــر.
وتعمــل مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة بالتعــاون مــع
برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة – قســم اإلنــذار المبكــر والتقييــم
) ،(DEWAعلــى وضــع مؤشــر نظــام تقار يــر المعلومــات لتســهيل
اتخــاذ القــرارات المســتنيرة مــن خــال الحــد مــن األعبــاء المؤسســية.
ويســتند تصميــم وتنفيــذ مؤشــر نظــام تقار يــر المعلومــات إلــى
احتياجــات العالــم الحقيقــي للمســتخدم ،بمــا فــي ذلــك مســتخدمون
مــن هيئــة البيئــة  -أبوظبــي وشــركاء البيئــة واإلحصائيــات الوطنيــة
ببرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة.

وشــهدت القمــة االفتتاحيــة تأييــد أكثــر مــن  45دولــة إلعــان قمــة
ً
«عيــن علــى األرض» ومبادئــه اإلرشــادية ال ـ ـ ــ ،14فضــا عــن إطــاق
ثمانــي مبــادرات خاصــة للمســاعدة فــي تحقيــق مهمــة «عيــن علــى
األرض» والتــي تشــمل إتاحــة الوصــول للجميــع ،والتعليــم البيئــي،
وربــط شــبكات المعرفــة ،والتنــوع البيولوجــي ،ومرونــة واســتدامة
المجتمعــات ،وإدارة الكــوارث ،والمحيطــات والكربــون األزرق ،وأمــن
الميــاه .ومنــذ ذلــك الحيــن ،اســتلم تحالــف القمــة المكــون مــن مبــادرة
أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة ومعهــد المــوارد العالميــة والفر يــق
المختــص برصــد األرض واالتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة ،زمــام المبــادرة
لتعز يــز مهمــة الحركــة.
انعقــدت قمــة «عيــن علــى األرض» الثانيــة فــي أبوظبــي فــي الفتــرة
مــن  8-6أكتوبــر  2015بتنظيــم مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات
البيئيــة بالشــراكة مــع أعضــاء تحالــف «عيــن علــى األرض» واســتضافتها
هيئــة البيئــة  -أبوظبــي ،وقــد اســتندت هــذه القمــة إلــى نتائــج القمــة
َ
األولــى .وســعت القمــة الثانيــة إلــى إيجــاد الحلــول لجســر فجــوات
البيانــات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة ممــا يعــزز مــن اتخــاذ قــرارات
واعيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
هدفــت قمــة «عيــن علــى األرض» فــي عــام  2015إلــى تعز يــز الحــوار
ودفــع العمــل الدولــي لتحويــل ســبل جمــع البيانــات والوصــول إليهــا
وتبادلهــا واســتخدامها .وتمحــورت المناقشــة الرئيســية حــول مواضيــع
مثــل البيانــات للتنميــة المســتدامة ،الطلــب علــى البيانــات ،وتوفيــر
البيانــات ،إضافــة إلــى تمكيــن األوضــاع الماليــة والقانونيــة والفنيــة
الالزمــة لتســهيل توافــر أفضــل للبيانــات ،والوصــول إليهــا وتبادلهــا.
النتا ئــج:
	•اتفــق شــركاء تحالــف «عيــن علــى األرض» علــى تشــكيل إطــار عمــل
للحكومــة وتدابيــر مؤسســية فــي العــام 2016
	•وضعــت القمــة مجموعــة مــن اإلجــراءات الواضحــة تتبنــى
سياســات مختلفــة وتدخــات علــى مســتوى البرامــج
المؤسســية والفنيــة المتخصصــة الالزمــة فــي دعــم اتخــاذ
قــرارات مســتنيرة للتنميــة المســتدامة .وكان علــم المواطــن مــن
مجــاالت التركيــز الرئيســية لجــدول أعمــال القمــة ،حيــث كان هنــاك
توافــق باإلجمــاع علــى أن مهــام إعــداد التقار يــر حــول أهــداف
التنميــة ًالمســتدامة ال بــد أن تشــمل بيانــات علــم المواطــن.
وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،ســيواصل تحالــف «عيــن علــى األرض»
إشــراك مجموعــات علــم المواطــن ،بحيــث يمكــن اســتحداث
بيانــات جديــدة فــي مجــاالت تبــرز فيهــا الفجــوات بوضــوح.

	•وضعــت القمــة مجموعــة مــن اإلجراءات الواضحة تتبنى سياســات
مختلفــة وتدخــات علــى مســتوى البرامــج المؤسســية والفنيــة
المتخصصــة الالزمــة فــي دعــم اتخــاذ قــرارات مســتنيرة للتنميــة
المســتدامة .وشــملت مجاالت األولوية لهذه اإلجراءات ما يلي:
	-متطلبات البيانات لواضعي السياسات
	-بناء القدرات إلعداد التقارير حول أهداف التنمية المستدامة
	-االستفادة من ثورة البيانات
	-دور الدعم االلكتروني
	-آليات التواصل بين األقاليم ومشاركة المعارف
	-متطلبات البيانات في العالم العربي
	-قضايا البيانات لدول الجزر الصغيرة
	-قضايا البيانات المتعلقة بالمناطق القطبية والباردة
	-بناء القدرات لحياة صحية
	-دور علم المواطن في المراقبة وإعداد التقارير
ً
	•تــم اقتــراح إنشــاء  53مجموعــة للمصالــح الخاصــة اســتنادا علــى
الموضوعــات المشــتركة ،مثــل تغيــر المنــاخ ونوعيــة الهــواء
والمناطــق البــاردة ،عبــر المبــادرات الخاصــة الثمانــي لتشــجيع
التعــاون المشــترك.
مــاذا بعد:
يقــدم عــام  2016العديــد مــن الفــرص الجاذبــة لخبــرات ووجهــات
نظــر «عيــن علــى األرض» والتــي قــد تجــذب انتبــاه قــادة العالــم فــي
ســياق مــا بعــد جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة  .2015وتشــمل
هــذه علــى ســبيل المثــال أهــداف التنميــة المســتدامة ،وإطــار ســينداي
للحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،واتفاقيــة بار يــس حــول التغيــر المناخــي.
وتشــمل الفــرص المشــاركة المحتملــة فــي كل مــن الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة للبيئــة فــي مايــو ،واالتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة
والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي ســبتمبر ،واتفاقيــة األمــم
المتحــدة المبدئيــة بشــأن التغيــر المناخــي  -مؤتمــر األطــراف – فــي 22
نوفمبــر .ولمتابعــة التقــدم المحــرز ،تــم إقــرار الخطــوات التاليــة:
	•ســيتفق التحالــف علــى إســتراتيجية ســنوية رفيعــة المســتوى
لتعز يــز جــدول أعمــال «عيــن علــى األرض» ونتائــج قمــة 2015
	•بتوجيــه مــن التحالــف ،ســتعمل لجنــة المبــادرات الخاصــة علــى
تحديــد بيــان المشــكلة وتطويــر نطــاق األنشــطة فــي ســياق أهداف
المســتدامة واالتجاهــات العالميــة األخــرى
التنميــة ً
	•تــم مؤخــرا تأســيس وحــدة تنســيق لدعــم عمــل مجتمــع «عيــن
علــى األرض» ،وتشــجيع التعــاون بيــن المجتمــع وتســليط الضــوء

والوطنــي واإلقليمــي ،بنـ ًـاء علــى رؤيــة مبــادرة أبوظبــي العالميــة
للبيانــات البيئيــة لتعز يــز إمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات والمعلومــات
البيئيــة لدعــم اتخــاذ القــرارات الفعالــة.
ـج
شــارك أكثــر مــن  001مــن الشــركاء فــي مراحــل الصياغــة المبكــرة ًلبرنامـ ً
التغيــر المناخــي ،األمــر الــذي ســاعد فــي تحديــد  21مشــروعا فرعيــا
ً
متكامــا فــي إمــارة أبوظبــي واإلمــارات العربيــة المتحــدة والخليــج
العربــيّ .
وقــد نظمــت هــذه المشــروعات الفرعيــة حــول خمســة جوانــب
موضوعيــة هــي:
	•التغير المناخي اإلقليمي
	•البيئة
	•الموارد المائية
	•المناطق الساحلية
	•األنظمة اإلجتماعية واالقتصادية
النتا ئــج:
أكملــت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة بالتعــاون مــع
شــركائها الرئيســيين أربعــة مشــاريع فرعيــة فــي العــام  5102شــملت
نظــام النمذجــة اإلقليميــة للغــاف الجــوي ،والنمذجــة فــي الخليــج
العربــي ،فوائــد الصحــة العامــة للحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة،
واألمــن الغذائــي .وتــم اإلعــان عــن النتائــج الثنيــن مــن مشــاريع النمذجــة
الفرعيــة عبــر الملخــص التنفيــذي والملخــص الفنــي ،باإلضافــة إلــى التقر يــر
الفنــي ،لتســتفيد منهــا مجموعــة الشــركاء المختلفــة للبرنامــج.

ســيتم اإل عــان عــن نتا ئــج المشــار يع الفرعيــة التــي أنجــزت فــي
عــام  ،2016و ســتكمل مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة
عملهــا وتعلــن عــن النتا ئــج التــي توصلــت إليهــا بشــأن المشــار يع
الفرعيــة الثمانيــة المتبقيــة بحلــول نها يــة العــام ،وهــي تشــمل:
التنــوع البيولوجــي البــري ،التنــوع البيولوجــي البحــري ،العالقــة
اإلقليميــة بيــن الميــاه والطا قــة والغــذاء ،العال قــة الوطنيــة بيــن
الميــاه والطاقــة ،المــوارد المائيــة فــي العيــن ،مؤشــر قابليــة تأثــر
الســواحل ،امــدادات الميــاه المحــاة ،وارتفــاع مســتوى البحــر.
حركــة «عيــن علــى األرض» مســتمرة بعــد نجــاح القمــة الثانيــة
نبذة:
تأسســت قمــة «عيــن علــى األرض» لتمكيــن توفيــر ومراجعــة وتبــادل
وتطبيــق البيانــات والمعلومــات البيئيــة والمجتمعيــة واالقتصاديــة
لدعــم اتخــاذ القــرارات المســتنيرة لتحقيــق التنميــة المســتدامة .ففــي
ديســمبر  ،2011اســتضافت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة
قمــة «عيــن علــى األرض» األولــى فــي أبوظبــي بالشــراكة مــع هيئــة
البيئــة – أبوظبــي وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة.

)Source: European Space Agency (ESA

ً
ً
كمــا أحــرزت المبــادرة تقدمــا ملحوظــا فــي العــام  2015فــي تطويــر
بوابــة المعرفــة للتغيــر المناخــي ،والــذي يضم النتائج والتقارير المقدمة
حــول كل مشــروع فرعــي واألدوات ذات الصلــة للمســتخدمين للوصــول
إلــى البيانــات والمعلومــات التفصيليــة .وتخــدم بوابــة المعرفــة
الشــركاء كمنتــدى للتواصــل والتفاعــل .ويمكــن اســتخدام البوابــة
ً
لتعديــل المدخــات ،مثــل الفتــرة الزمنيــة مثــا ،للحصــول علــى فهــم
ً
أوضــح للظــروف المناخيــة اإلقليميــة مســتقبال ،واستكشــاف التغيــرات
ً
فــي درجــة الحــرارة واألمطــار والرطوبــة ،فضــا عــن أنمــاط الر يــاح فــي
شــبه الجز يــرة العربيــة الفر يــدة مــن نوعهــا .ويتشــابه نظــام النمذجــة مــع
نظــام النمذجــة اإلقليمــي للغــاف الجــوي ،حيــث سيشــمل النمــوذج
العوامــل المتغيــرة مثــل خصائــص المــد والجــزر وغيرهــا ،والــذي سيســمح
للمســتخدم بعــرض التغييــرات فــي درجــة حــرارة ســطح البحــر والملوحــة
والتيــارات ،إضافــة إلــى العوامــل المتغيــرة البحر يــة األخــرى فــي منطقــة
الخليــج.

مــاذا بعد:

مليــار درهــم .االنخفــاض فــي
يبلــغ مــا بيــن  4.5مليــار درهــم وً 7.71
إيــرادات الفنــدق الواحــد يتطلــب تعويضــا يتــراوح بيــن  30و 35٪مــن
قيمــة دورة المبيعــات
ً
	•يمكــن أن يشــهد القطــاع تأثــرا علــى المــدى القصيــر فــي العائــدات،
ـادي فــي قطــاع الضيافــة
مــا ســوف يتســبب فــي تراجــع اقتصـ ً
والقطاعــات األخــرى ذات الصلــة اقتصاديــا.
على صعيد آخر ،شــملت الدراســة أكثر  100شــخص من زوار الشــواطئ
وكان الهــدف تحديــد الكميــة المتوقعــة التــي مــن شــأنها
األساســيةً ،
أن تمثــل تعويضــا عــن عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى أحــد الشــواطئ
المحــددة ،أو الشــواطئ جميعهــا ،وذلــك حســب النتائــج
مــاذا بعد:

ً
تــم طــرح توصيــات للنهــج وفــق ثــاث مراحــل تكامليــة للمضــي قدمــا.
وتشــمل المرحلــة األولــى سلســلة مــن ورش العمــل حــول النمذجــة
المشــتركة لتقييــم الخدمــات ذات األولويــة التــي تشــمل أصــول األمــن
الغذائــي والتنــوع البيولوجــي فــي المنطقــة الغربيــة ،إضافــة إلــى تطوير
مشــاريع البحــوث ذات األولويــة لتقييــم الوحــدات .ويلــي ذلــك مرحلــة
تحديــد وتقييــم القيمــة الوطنيــة والدوليــة ألصــول المنطقــة الغربيــة
إلرشــاد اإلدارة المســتقبلية .أمــا المرحلــة الثالثــة فهــي لتحليــل العالقــة
بيــن خســارة اإليــرادات المتوقعــة وتكاليــف الترميــم .وبمجــرد االنتهــاء
مــن جميــع المراحــل ،مــن المرتقــب أن تتــم إعــادة الهيــكل التقييمــي فــي
مختلــف أنحــاء الدولــة.
االنتهــاء مــن المشــروعات الفرعيــة األربعــة األولــى فــي
المرحلــة الثانيــة مــن برنا مــج التغيــر المناخــي
نبذة:
فــي عــام  ،2008تــم إجــراء أول تقييــم إلمكانيــة التعرض للتغير المناخي
إلمــارة أبوظبــي حيــث تبيــن أن العديــد مــن النظــم والقطاعــات كانــت
ّ
معرضــة للتأثــر بالتغيــر المناخــي .ومــع أن التقييــم ركــز علــى المناطــق
الســاحلية والمــوارد المائيــة والنظــم البيئيــة لألراضــي الجافــة ،تبينــت
الحاجــة ًلفهــم أعمــق لتغيــر المنــاخ فــي المنطقــة.
وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،أطلقــت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات
البيئيــة متابعــة لهــذه الدراســة األوليــة فــي العــام  ،2011مــع وضــع
برنامــج عمــل حــول تغيــر المنــاخ يســتند إلــى هــذه الدراســة ،وتوســيع
وتعميــق فهــم التعــرض للتغيــر المناخــي ،إضافــة إلــى تحديد االســتجابات
التكيفيــة العمليــة علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة.
ويأتــي البرنامــج الــذي يعــرف باســم برنامــج التغيــر المناخــي المحلــي

نظــرة أو لــى إلــى قيــم النظــم البيئيــة لســواحل أبوظبــي

نبذة:
إضافــة إلــى الكربــون األزرق الوطنــي ،ضمــت المرحلــة الثانيــة من مشــروع
الكربــون األزرق نتائــج تقييــم خدمــات النظــم البيئيــة وتحديــد منهجيــة
التقييــم المحتملــة للمعاينــة ،التــي شــملت قابليــة الدفــع مقابـ ًـل
الحفــاظ علــى الموائــل البحر يــة الســاحلية التــي تمــت معاينتهــا مســبقا.
تــم إجــراء االســتفتاء الميدانــي مــع مجموعتيــن مــن الشــركاء فــي
أبوظبــي والمنطقــة الغربيةمــن مــدراء العقــارات والفنــادق ورواد
الشــواطئ .وتــم اسـ ّـتخدام نتائــج التقر يــر إلعــداد إطــار عمــل للتعويضــات
المحتملــة فــي مــا يتعلــق باتخــاذ القــرارات الحكيمــة واســتخدام األراضــي
مــن قبــل صنــاع القــرار فــي الدولــة.
وتحــت إشــراف مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة ،وبدعــم
مــن هيئــة البيئــة – أبوظبــي ،أظهــر التقييــم قيمــة التعويضــات التــي
قــد يقبــل بهــا الشــركاء بســبب عــدم قدرتهــم علــى الوصــول إلــى
الشــواطئ المخصصــة للترفيــه ،واالنتفــاع بهــا كمــا يجــب ســواء ألغــراض
الســياحة واالســتجمام أو الصيــد ،لفتــرات زمنيــة طويلــة .وأفــاد التقييــم
أن صعوبــة الدخــول إلــى المنطقــة الســاحلية قــد جــاء إثــر تكاثــر الطحالــب
الضــارة (المعــروف باســم المــد األحمــر) ،هــذا إلــى جانــب عــدد مــن
األســباب األخــرى..
ومــن خــال التثقيــف حــول بيئــات الموائــل البحر يــة الســاحلية ،ومــع

العلــم أنــه قــد تكــون هنــاك حاجــة لدفــع التعويضــات ،ســيتمكن القــادة
مــن رفــع تقار يــر لصنــاع القــرار بشــأن تعديــل قــرارات بنــاء واســتخدام
ّ
المجمعــات العقار يــة للحــد مــن اآلثــار البيئيــة الســلبية ،وذلــك بهــدف
إدراج نتائــج وتوصيــات المرحلــة الثانيــة فــي البرامــج والوثائــق المحليــة
والوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.
النتائــج:
عرضــت نتائــج تقييــم خدمــات النظــم البيئيــة خــال قمــة «عيــن علــى
ُ ّ
األرض» التــي أقيمــت فــي أبوظبــي خــال شــهر أكتوبــر  ،2015وقــدرت
ـول إلــى
قيمــة التعويضــات المطلوبــة عــن عــدم القــدرة علــى الدخـ ً
المنطقــة الســاحلية بنحــو ثالثــة مليــارات درهــم إماراتــي ســنويا.
وبالنســبة لمــدراء العقــارات والفنــادق (شــملت الدراســة أكثــر مــن95%
مــن الفنــادق المطلــة علــى ســواحل أبوظبــي) ،أظهــرت النتائــج الهادفــة
إلــى تحديــد التغيــر المحتمــل فــي العوائــد الناتجــة عــن عــدم تقديــم
خدمــات الراحــة ،مــا يلــي:
ـى
ـال دراســة الفنــادق المطلــة علـ ً
	•التأثيــر علــى العوائــد مــن خـ ً
تقريبــا بنحــو  517مليــون درهــم ســنويا
شــواطئ أبوظبــي تقــدر ً
	•علــى مــدار أكثــر مــن  13عامــا (الفتــرة المتوســطة لمــا قبــل مرحلــة
التجديــد الرئيســية والمتوقعــة) ،فــإن صافــي القيمــة المتوقعــة

الكربــون ألشــجار القــرم المتواجــدة فــي اإلمــارات الشــمالية
والشــرقية بالمقارنــة مــع مثيالتهــا الموجــودة فــي أبوظبــي
	•أظهــرت طبقــات التربــة العميقــة اختال فــات كبيــرة فــي مخــزون
ّ
الكربــون ،رغــم أن مخــزون الكربــون فــي اإلمــارات الشــرقية
والشــمالية تجــاوز بشــكل ملحــوظ أشــجار القــرم المتواجــدة
فــي أبوظبــي
	•معــدل مخــزون الكربــون المتواجــد فــي مناطــق أشــجار القــرم
القاحلــة وشــديدة الملوحــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
هــي فــي الطــرف األدنــى بالمقارنــة مــن مخــازن الكربــون
ا لعا لميــة
	•حجــم مخــزون الكربــون المتواجــد فــي أشــجار القــرم ذات الركائــز
الرمليــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مماثلــة لمــا تــم
اإل بــاغ عنــه فــي مدغشــقر
	•أ مــا فــي جنــوب منطقــة كلبــاء التابعــة إلمــارة الشــارقة ،فقــد
المنتشــرة فــي جميــع
بلــغ مخــزون الكربــون مــا يقــارب تلــك ً
أنحــاء العالــم .كمــا أظهــرت النتائــج أيضــا أن األنظمــة البيئيــة
للكربــون األزرق التــي تحتــوي علــى أكبــر مخــازن كربــون عثــر
عليهــا فــي جميــع أنحــاء شــبه الجز يــرة العربيــة.

وإضافــة إلــى هيئــة البيئــة – أبوظبــي ،تــم تنفيــذ المشــروع
بالتعــاون مــع بلد يــة د بــي وهيئــة البيئــة وحمايــة المناطــق فــي
الشــارقة والبلد يــة وحما يــة وتنميــة البيئــة فــي رأس الخيمــة
وبلديــة أم القيو يــن والبلد يــة وقســم التخطيــط فــي عجمــان .أمــا
الباحثــون الرئيســيون للدراســة ،فهــم أعضــاء المجموعــة الدوليــة
ً
ّ
لألبحــاث العلميــة للكربــون األزرق التــي تضــم كال مــن الدكتــور
ســتيفين كرو كــس والدكتــور بو نــي كوفمــان.
مــاذا بعد:
شــجعت جهــود مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة فــي الكربــون
األزرق على تبني المشروع من قبل الحكومة األسترالية واإلندونيسية
بالتعــاون مــع حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وذلــك بهــدف
التعــاون بشــكل وثيــق لتطويــر المجــال العلمــي والسياســيات المتعلقــة
بالكربــون األزرق مــن خــال إقامــة شــراكة دوليــة جديــدة للكربــون األزرق.

اإلنجــازات الرئيســية للعــام 2015
وخطــط عام 2016
ً
ً
ّ
بــدءا مــن التوســع فــي دراســات الكربــون األزرق ،وصــوال إلــى توجيــه
سياســات ومواصلــة برنامــج التغيــر المناخــي علــى المســتوى
المحلــي والوطنــي واإلقليمــي ،عملــت مبــادرة أبوظبــي العالميــة
للبيانــات البيئيــة بشــكل وثيــق مــع الشــركاء فــي عــام 2015
علــى إكمــال مشــار يعها وقيــادة مبادراتهــا الحاليــة نحــو تحقيــق
االســتدامة البيئيــة .كمــا نجحــت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات
ً
البيئيــة أيضــا فــي اســتضافة حدثيــن رئيســيين فــي إمــارة أبوظبــي
بهــدف ترويــج االســتدامة البيئيــة ،وضمــان اســتعداد المنظمــة
لســنة أخــرى مليئــة بالنجاحــات.
إختتــام مشــروع الكربــون األزرق الوطنــي واإلعــان عــن النتائــج
نبذة:
ســاهم المشــروع اإلرشــادي للكربــون األزرق فــي أبوظبــي
(المرحلــة األولــى) فــي تعز يــز فهمنــا للنظــم البيئيــة الســاحلية
وقدرتهــا علــى تخز يــن الكربــون وتقديــم خدمــات ذات قيمــة
للمجتمعــات الســاحلية .وعلــى مســتوى اإلمــارة ،قــام المشــروع
بتحســين الســعة الوطنيــة لقيــاس ورصــد الكربــون فــي النظــم
البيئيــة الســاحلية .وقــد تــم دمــج النتائــج فــي وقــت الحــق ضمــن
خطــط وسياســيات الحمايــة المســتدامة ،وال ســيما فــي خطــط

إدارة النظــم البيئيــة الســاحلية إل مــارة أبوظبــي باإلضافــة إلــى
خطــط التنميــة والتخفيــف مــن آ ثــار التغيــر المناخــي.
أمــا علــى الصعيــد الدو لــي ،ســاهم المشــروع فــي توجيــه مبــادرات
أخــرى للكربــون األزرق لتطويــر أدوات العلــم وإدارة البيانــات عــن
طر يــق و ضــع منهجيــة متطــورة للحفــاظ علــى بيئــات الكربــون
األزرق .ومــن بيــن النتا ئــج المختلفــة ،تــم تطويــر أداة رســم لخرائــط
الكربــون األزرق بهــدف الســماح للمســتخدمين لمعرفــة المز يــد عــن
الــدور الــذي تلعبــه النظــم البيئيــة الســاحلية البحر يــة وقدرتهــا علــى
اســتيعاب وتخز يــن ثا نــي أكســيد الكربــون مــن الغــاف الجــوي.
وبعــد نجــاح المرحلــة األو لــى ،تــم إ طــاق مشــروع الكربــون األزرق
الوطنــي كجــزء مــن المرحلــة الثانيــة فــي اإلمــارات الشــرقية
والشــمالية ،ممــا يجعلــه أول تقر يــر وطنــي يرصــد كميــة مخــزون
الكربــون األزرق فــي الدو لــة ويســاهم فــي إرشــاد صنــاع القــرار
حــول حما يــة األنظمــة البيئيــة الســاحلية وتأثيرهــا علــى تغيــر المنــاخ
علــى المســتوى الوطنــي.
وقــد بــدأت األعمــال الميدانيــة فــي أواخــر عــام ً 2014كمبــادرة
مشــتركة بيــن وزارة البيئــة والميــاه  ،والتــي تعــرف حاليــا بــوزارة
التغيــر المنا خــي والبيئــة ،ومبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات
البيئيــة ،و قــد شــارك فــي تنفيذهــا كل مــن هيئــة البيئــة – أبوظبــي
والجهــات المحليــة فــي ســائر إ مــارات الدولــة .وكان الهــدف
المبــادرة تحد يــد كميــة مخــزون الكربــون المتواجــدة فــي 18
مــن ً
موقعــا ألشــجار القــرم موزعــة علــى ثــاث مناطــق أساســية فــي
دولــة اإل مــارات هــي :بحــر عمــان (كلبــاء) فــي إمــارة الشــارقة
(أربعــة موا قــع) ،الخليــج العربــي فــي اإل مــارات الشــمالية (ســتة
مواقــع) وفــي إ مــارة أبوظبــي (ثمانيــة مواقــع).
النتائــج:
بعــد مــرور أ شــهر علــى ًالتحليــات ،أطلقــت وزارة البيئــة
والميــاه ،والتــي تعــرف حاليــا بــوزارة التغيــر المناخــي والبيئــة،
تقر يــر مشــروع الكربــون األزرق الوطنــي فــي  12أكتوبــر 2015
خــال «قمــة المــدن البيئيــة  »2015بإمــارة أبوظبــي بالتعــاون
مــع مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيا نــات البيئيــة وهيئــة البيئــة
 أبوظبــي .و قــام الدكتــور ســتيفين كروكــس أحــد الباحثيــنالرئيســيين بعــرض نتا ئــج المشــروع التــي تتضمــن:
ـجار القــرم المتوا جــدة فــي اإلمــارات الشــمالية هــي أكبــر
	•أشـ ً
حجمــا – بشــكل عــام – مــن مثيالتهــا فــي إمــارة أبوظبــي
	•تــم اكتشــاف عــدد مــن االختال فــات الملحوظــة فــي مخــزون

الكلمــة التمهيديــة
أحمد عبدالمطلب باهارون
المديــر التنفيــذي لقطــاع المعلومــات والعلــوم والتوعيــة
البيئيــة لهيئــة البيئــة – أبوظبــي،
ومديــر مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة باإلنابــة

ً
كان  2015عامــا محور يــا ،حيــث شــهد تتويــج مبــادرات ومشــار يع
مختلفــة ســاهمت كل ًواحــدة منهــا فــي اقترابنــا مــن تحقيــق
مســتقبل مســتدام بيئيــا.
شــهد مشــروع الكربــون األزرق الوطنــي ،المبــادرة المشــتركة
والمــدارة مــن قبــل وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة ومبــادرة أبوظبــي
العالميــة للبيانــات البيئيــة ،إطــاق أول تقر يــر وطنــي يرصــد كميــة
مخــزون الكربــون األزرق فــي الدولــة خــال شــهر أكتوبــر .2015
وكانــت هــذه لحظــة فخــر واعتــزاز لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،
حيــث ســاهمت النتائــج فــي توجيــه جهــود صناعــة القــرارات لحمايــة
ّ
التغيــر المناخــي.
األنظمــة البيئيــة الســاحلية  ،والحــد مــن تأثيــرات
باإلضافــة إلــى تخز يــن واحتجــاز الكربــون ،تقــدم النظــم البيئيــة
الســاحلية عــدة خدمــات تتضمــن الســياحة والترفيــه ،والصيــد .ومــن
جانبهــا ،عملــت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة علــى
تحديــد قيمــة التعويضــات المطلوبــة التــي قــد يقبــل بهــا الشــركاء
بســبب عــدم قدرتهــم علــى الوصــول إلــى الشــواطئ المخصصــة
للترفيــه والحفــاظ علــى المواقــع ،باإلضافــة إلــى اســتعدادهم
للمشــاركة فــي المحافظــة علــى هــذه المواقــع .وبعــد إجــراء تحليــل
ُ ّ
مكثــف للوضــع ،قــدرت النتائــج األوليــة لقيمــة التعويضــات المطلوبــة
عــن عــدم القــدرة علــى الدخــول إ ًلــى المنطقــة الســاحلية بنحــو
ثالثــة مليــارات درهــم إماراتــي ســنويا .هــذه النتائــج الهائلــة لقيمــة
النظــم الســاحلية لدينــا تمهــد الطر يــق الســتمرار تحمــل المســؤولية
والتنميــة المســتدامة باإلضافــة إلــى الحفــاظ علــى تراثنــا البيئــي ذو
األهميــة البالغــة علــى المســتويين المحلــي والوطنــي فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
أطلقــت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة هــذه التقار يــر
خــال «قمــة المــدن البيئــة العالميــة  »2015و»قمــة عيــن علــى
األرض  ،»2015وهمــا مــن الفعاليــات البيئيــة البــارزة  ،التــي قامــت
مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة بتنظيمهمــا بالتعــاون مــع
الشــركاء.
ً
اســتقطب الحدثــان معــا أكثــر مــن  1450مشــارك .واختتمــت فعاليــات

قمــة عيــن علــى األرض  ،2015التــي اســتمرت ثالثــة أيــام ،بالتــزام
المشــاركين بتنفيــذ عــدد مــن اآلليــات والتوصيــات واإلجــراءات
ً
العمليــة المتعلقــة بعــرض وطلــب البيانــات ،فضــا عــن الشــروط
الماليــة والمؤسســية والتقنيــة الالزمــة لدعــم قــرارات صنـ ًـاع القــرار
واألهــداف التنمويــة المســتدامة التــي تــم اعتمادهــا حديثــا .وفــي
نفــس األســبوع عقــدت الــدورة الحاديــة عشــرة مــن «قمــة المــدن
البيئــة العالميــة  »2015فــي أبوظبــي ،التــي شــكلت أول ظهــور
إقليمــي ألطــول سلســلة مــن المؤتمــرات الدوليــة حــول المــدن
المســتدامة ،بهــدف إيجــاد أنمــاط جديــدة للعيــش مــن خــال تقدمــة
مــدن صحيــة متناغمــة مــع محيطهــا الحيــوي.
وأخيــرا التغيــر المناخــي ،الــذي يعــد مــن أبــرز أولويــات أعمــال التنميــة
المســتدامة .فطــوال عــام  ،2015واصلــت مبــادرة أبوظبــي
ـج
العالميــة للبيانــات البيئيــة إحــراز تقــدم لــم يســبق لــه مثيــل فــي برنامـ ً
التغيـ ًـر المناخــي علــى مــدى أربــع ســنوات ،وتضمــن  12مشــروعا
فرعيــا ذات نطــاق الجغرافــي شــمل إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وشــبه الجز يــرة العربيــة .وسيشــهد عــام 2016
المراحــل األخيــرة لهــذه الدراســة اإلقليميــة الشــاملة التــي تتمحــور
حــول نقــاط الضعــف واآلثــار المرتبطــة بالتغيــر المناخــي ،ومــع انتهــاء
ـاهم فــي وضــع أســس
أربعــة مــن المشــاريع الفرعيــة التــي تسـ
ً
المشــاريع ًالثمانيــة المتبقيــة ،نحــن نتطلــع قدمــا إلــى مشــاركة هــذه
النتائــج قريبــا.
ســتبقى مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة ملتزمــة بتقديــم
بيانــات بيئيــة موثوقــة بهــدف دعــم صنــاع القــرار نحــو مســتقبل
بجهودنــا بفضــل تعــاون والتــزام
مســتدام .لقــد تــم االعتــراف
ً
الشــركاء ،الذيــن لعبــوا دورا أساســيا فــي كل مــن إنجازاتنــا خــال
عام .2015
ً
لقــد أصبــح فهــم ومعالجــة القضايــا البيئيــة المعقــدة ضرور يــا أكثــر
مــن أي وقــت مضــى؛ فمــن خــال االســتفادة مــن شــبكات المعرفــة،
أنــا واثــق مــن أننــا ســنواصل التقــدم فــي االتجــاه الصحيــح ،مــن أجــل
شــعبنا ،وبيئتنــا.

المقدمة

وضعــت القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
خارطــة طر يــق اســتراتيجية للنمــو االقتصــادي طويــل المــدى
تســتند إلــى التنــوع وتأتــي االســتدامة البيئيــة فــي صميمهــا.
كمــا أن معالجــة الفجــوات المعرفيــة الهامــة فــي األجنــدات
المحليــة والوطنيــة والدوليــة ضرور يــة لتحقيــق هــذه الرؤيــة
الطموحــة .وقــد تميــز عــام  2015بتحقيــق الكثيــر مــن النجاحــات
وهــا نحــن ننظــر إلــى أحــدث إنجــازات مبــادرة أبوظبــي العالميــة
للبيانــات البيئيــة بــكل فخــر واعتــزاز.
ً
بدعــم مــن وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة (وزارة البيئــة والميــاه ســابقا)،
األزرق
شــروع الكربــون
ً
شــهد عــام  2015إطــاق مخرجــات تقر يــر م ً
الوطنــي ،الــذي يعتبــر مــن العلــوم الحديثــة نســبيا والمســتخدمة حاليــا
حــول العالــم بهــدف دعــم عمليــة صنــع القــرارات البيئيــة .ومــع اكتمــال
استكشــاف مميــزات النظــم البيئيــة الســاحلية إلمــارة أبوظبــي ،ســتتمكن
الســلطات المعنيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعاصمتهــا
مــن االســتفادة مــن هــذه المعرفــة الجديــدة ورفــع تقار يــر بشــأنها
لصنــاع السياســات ،ممــا يســاعد فــي الحفــاظ علــى أنظمتنــا البيئيــة
الســاحلية ،والتخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي.

سعادة رزان خليفة المبارك
األمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي

ً
وتماشــيا مــع رؤيــة اإلمــارات  2021ورؤيــة أبوظبــي  ،2030أصبــح
التخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي أولويــة هامــة أكثــر مــن أي وقــت
مضــى .ستســاعد جهــود مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئية في
هــذا المجــال العديــد مــن المتعاونيــن والشــركاء فــي مواجهــة هــذه
التحديــات بتوفيــر معلومــات موثوقــة .قــدم اإلنجــاز الــذي حققنــاه
فــي برنامــج التغيــر المناخــي فــي  2015األســس الصحيحــة لنتمكــن مــن
بنــاء وتعز يــز ً التنميــة ًالمســتدامة والحفــاظ علــى التــراث الطبيعــي الــذي
يشــكل جانبــا أساســيا مــن ثقافــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
يســتند عمــل مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة بشــكل أساســي
علــى التعــاون ،وقــد قــام الشــركاء بــدور أساســي فــي كل إنجازاتنــا،
وســيواصلون القيــام بذلــك فــي المســتقبل .وإننــي علــى ثقــة بــأن
مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة وهيئــة البيئــة  -أبوظبــي
سيســتمران ،مــن خــال العمــل بشــكل وثيــق مــع أفضــل الكــوادر العالميــة
فــي هــذا المجــال ،فــي تبــادل المعرفــة وأفضــل الممارســات لبنــاء
مجتمعــات مســتدامة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ال تقدم مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية أي ضمانات ،وال تفصح عن أو تخفي وال تتحمل أي مسؤولية عن دقة وشمولية
ّ
أو جدوى المعلومات المقدمة .آراء ووجهات نظر الكتاب المطروحة في هذا التقرير ال تعكس بالضرورة أو تتطابق مع وجهة
نظر هيئة البيئة – أبوظبي أو مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية.
تم النشر بواسطة :مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية .2016
االقتباسات الموصى بها :مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية  ،2016التقرير التنفيذي .2015

تعمل مبادرة
أبوظبي العالمية للبيانات البيئية
بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي على
الترويج للممارسات البيئية المعتدلة عالميا
وعلى مستوى مبادراتهما الخاصة .تمت طباعة
هذا التقرير على أوراق صديقة للبيئة ،حيث أن
سياسة التوزيع التي نعتمدها تهدف إلى تقليل
بصمتنا البيئية.

مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية
التقرير التنفيذي 2015
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