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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 achieve this ambitious vision: the 2016-17
biennium was successful 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 of our core partner, UN
Environment, one of our flagship projects, the
Indicator Reporting Information System (IRIS) was
launched in December 2017. IRIS answers AGEDI’s
original mission directly and was the product of
years of collaborative efforts in the field of software
development.
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Commitment from other key partners, such as
the Ministry of Climate Change and Environment
(MoCCaE), allowed 2016-17 to be a successful biennia
that saw the closure of the four-year long Local,
National, Regional Climate Change Programme
(LNRCCP). This was a first for the region in terms
of the resolution utilised in the modelling work that
formed the basis for the other studies. This ambitious
programme has provided the right foundations
for us to build on in order to promote sustainable
development, but also preserve the natural heritage
that is an intrinsic aspect of the 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 our partners, 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.

KEY 2016-17 ACHIEVEMENTS –
AND WHAT’S NEXT FOR 2018

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

2016-17 was a pivotal biennial 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 UN Environment, the Indicator
Reporting Information System (IRIS) version 1.0 was
launched in Nairobi in December 2017. This was a proud
moment for Abu Dhabi in a project that was years in the
making. Consistent with the AGEDI mission, IRIS aims
to address systemic data and information challenges
that hinder environmental sustainability, and has the
potential to reduce the reporting burden for many
government institutions, leading to more efficient
decision-making. The prospects for 2018 are exciting
and we look forward to further collaboration with UN
Environment.
The closing of phase I of the LNRCCP was another
landmark achievement in 2017 for AGEDI. Addressing
the challenges and impacts posed by climate change
is of vital importance to Abu Dhabi, the UAE, and the
Arabian Peninsula at large. Comprehensive findings
on the vulnerability and impacts associated with
climate change were shared with stakeholders during
a momentous final regional symposium. AGEDI
collaborated with tens of stakeholders to achieve a first
in the region, in terms of the validation of the modelling
and the quality of the research. This impressive body of
work will help inform policymaking at the Emirate level,
federally and regionally, on topics as diverse as food
security, agriculture, marine biodiversity, desalination,
public health, coastal vulnerability, sea level rise, etc.

From its involvement with the International Partnership for Blue Carbon, to the successful conclusion of its
expansive Local, National, Regional Climate Change Programme, AGEDI worked closely with its diverse partners
and stakeholders in 2016-17 to complete projects and drive ongoing initiatives towards environmental sustainability.
AGEDI also successfully launched the Indicator Reporting Information System (IRIS), and continues its central enabling
role in the Eye on Earth movement, ensuring that the initiative is well positioned for another favorable year.

AGEDI remains committed to its partnerships, including
the Eye on Earth (EoE) movement, whose community
continues to grow thanks to a remarkable webinar
series that is gathering a lot of positive reviews. AGEDI
launched a new website for EoE that aims to reflect the
new developments. We are also actively contributing to
the International Partnership for Blue Carbon (IPBC), and
were delighted to host its second annual meeting with
many partners from around the world in attendance.
The sharing of varied experiences and knowledge allows
communities to become more resilient in the face of
climate change and to utilise coastal ecosystems to
their full potential.
Finally, AGEDI strives to use innovative tools, such as
fourth generation technology, to better map and assess
the health of our environment. Our mantra is to keep
delivering access to quality environmental data that
supports decision-making towards a sustainable future.
Our efforts are only realised thanks to the commitment
of and collaboration with our invaluable stakeholders,
who have played an essential role in each of our
accomplishments in 2016-17.
It has never been more imperative to better understand
and address complex environmental issues; by
leveraging our knowledge networks further, I am
confident that we will continue progressing in the right
direction, for the sake of our people, and our environment.

AGEDI launches Indicator Reporting Information
System (IRIS) Version 1.0 in Nairobi
Background:
The Indicator Reporting Information System (IRIS) project
is a joint initiative between EAD and UN Environment,
through the AGEDI partnership. Consistent with the
AGEDI mission, IRIS aims to address systemic data
and information challenges that hinder environmental
sustainability. Ongoing environmental monitoring
and reporting are fundamental to environmental
interventions and policy making; nevertheless, for many
organisations, routine reporting is an inefficient process
that represents a sub-optimal use of precious scientific
expertise.

IRIS is an enterprise web application that promises
to reduce the institutional burden associated with
recurrent reporting obligations; to improve timely
exchange of data between tiers of government and to
develop institutional capacity development through the
online exchange of reporting knowledge and process
automation resources.
IRIS is designed to provide immediate benefit to
organisations by establishing a reporting workflow,
and automating it to the maximum extent possible. This
frees precious expert staff to focus their time where
their skills are most needed, i.e. data collection and
interpretation.

Beyond delivering immediate improvements in business efficiency, IRIS is designed to overcome the institutional
capacity gap that many smaller and less well-resourced environmental entities face. Another capability of IRIS is to
connect to a “shared knowledgebase”, which is a repository of report templates, indicator definitions and algorithms.
The shared knowledgebase is a global community of practice-managed repository through which better-resourced
organisations can share reporting templates, and indicator algorithms for download and re-use by others.
Outcomes:
Throughout 2017, both partners worked closely together (using online collaboration and communication and
working as a single virtual team) toward not only delivering an excellent IRIS project but also toward its promotion
and deployment though the UN Environment regional offices and channels.
The functionality of IRIS has grown tremendously in 2017 and is now a very powerful enterprise grade web application
that will be available for download by institutional IT departments or can be used as an online service hosted by UN
Environment.
Version 1 of IRIS was launched during the Science-Policy-Business Forum (part of the UN Environment Assembly
– UNEA 3) on 2 December 2017 and was well received by the many international stakeholders, partners and
observers present.
What’s Next:
In 2018 AGEDI will deploy IRIS in EAD; test and refine the system internally then, in partnership with UN
Environment, host a Capacity Building workshop in Abu Dhabi for entities involved in indicators and indicatorbased reporting.
UN Environment has already received several expressions of interest from various African, European, Asian
countries as well as Small Islands Developing States (SIDS) to deploy the IRIS and use it to build the capacity of their
respective government to efficiently report on the state of their environment.

AGEDI hosts the Second Annual Meeting of the
International Partnership for Blue Carbon
Background:
Announced at the 2015 United Nations Climate Change
Conference (COP21), the International Partnership for
Blue Carbon (IPBC) is led by the governments of Australia
and the United Arab Emirates. It is a consortium of
governments, non-profits, and intergovernmental
agencies who equip policy-makers with actionable
information and knowledge of coastal blue carbon
ecosystems (mangrove, tidal marsh and seagrass) for
climate change mitigation as well as securing social,
economic and environmental outcomes.
Outcome:
From 11-13 July 2017, AGEDI hosted, in partnership with
the UAE Ministry of Climate Change and Environment
(MoCCaE) and the Australian Department of Environment
and Energy, the International Partnership for Blue
Carbon’s second annual meeting.
The second annual meeting involved policy and
technical discussions from mitigation and adaptation
perspectives. It took stock of the international state
of play on blue carbon science, policy and on-ground
activities, discussed advancements in international
policy frameworks relevant to blue carbon and looked

at innovative financing avenues available to implement
activities more effectively. The more than forty attendees
included members from international organisations,
government representatives from Africa, Europe,
America and Asia as well as participants from the private
sector and NGOs.
What’s Next:
In 2018, AGEDI will continue to support the IPBC through
sharing lessons as part of the Toolkits and Methodologies
Working Group, as well as sharing experiences and
supporting IPBC’s work plan. AGEDI is also planning to
attend IPBC’s third annual meeting in Fiji later this year.

AGEDI uses fourth generation technology to
develop a 360 degree Virtual Educational Tour of
the Mangrove National Park
Background:
AGEDI is always looking for new solutions in how to
best communicate, bridge and enhance the science to
policy interface; this is one of the biggest challenges
that developing and emerging economies face. Effective
communication and education around the importance
of protecting coastal ecosystems can be achieved by
utilising innovative solutions such as Google virtual
glasses, 360 degree imagery and aerial images. Utilising
different mechanisms and means to collect the data in
a more creative way is another step towards resource
friendly communication.
Outcome:
AGEDI selected a site (the Mangrove National Park)
that was covered as part of its Abu Dhabi Blue Carbon
Demonstration project and which is important culturally
to the Emirate. AGEDI used this pilot project to test
the use of fourth (4th) generation technology tools for
enhanced communication on the importance of these

ecosystems but also as a means to tie a story together on
the layers of information which we have been building on
coastal blue carbon habitats. Thus the 360 degree Virtual
Educational Tour was born.
This pilot project tells the story of the site, what can be
found in mangroves and why they are important, how
much shoreline protection they provide, the value of the
ecosystem services they provide, the amount of blue
carbon they sequester, the vulnerability of mangroves
to climate change and finally how lessons learnt are
shared through international projects.
What’s Next:
2018 will see a continuation and an improvement of the
use of 4th generation technology to develop and enhance
the 360 degree Virtual Educational Tour of the Al Wathba
Wetland Reserve, which will include imagery from kite
aerial photography and utilise spectral reflectance to
assess vegetation health.

Climate Change Programme Phase I closes with successful regional symposium
Background:
In 2008, a climate change vulnerability assessment was carried out on 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 dryland ecosystems, a deeper understanding of climate change in the region
was needed.

AGEDI engaged more than 100 stakeholders in the early conceptualisation stages of the LNRCCP, which helped
define 12 highly integrated sub-projects across the Emirate of Abu Dhabi, the United Arab Emirates and the
Arabian Peninsula.
These sub-projects are organised around five thematic areas:
• Regional climate change
• Environment
• Water resources
• Coastal zones
• Socioeconomic systems
Outcome:
The first four sub-projects (Regional Atmospheric Modeling, Arabian Gulf Modeling, Public Health Benefits of GHG
Mitigation and Food Security) were effectively concluded in 2015. The two modeling sub-projects formed the basis
and provided the data upon which the other ten (10) sub-projects could build on.
In 2016, AGEDI, through extensive collaboration with its key partners across the region, successfully completed
the remaining eight (8) studies, which include: Terrestrial Biodiversity, Marine Biodiversity, Regional Water-Energy
Nexus, National Water-Energy Nexus, Al Ain Water Resources, Coastal Vulnerability Index, Sea Level Rise and
Desalinated Water Supply.
The significant local, national and regional findings were released in early 2017 through the publications of
Technical Reports and Executive Summaries, as well as through the official launch of the AGEDI LNRCCP Inspector
Online Portal. The portal is a one-stop shop for users to access all the data, reports, presentations and recordings
from the 12 studies. It is also serving as a forum in which stakeholders and partners can engage and interact.
Various models can be downloaded and used for further research.
The first Phase of the LNRCCP was closed in March 2017 with a three day Regional Climate Change Symposium,
which gave a chance to the more than 70 stakeholders present to hear the groundbreaking findings from each study,
presented by and discussed with its respective principal investigator.

To this end, in 2011, AGEDI launched a follow-up to this initial study, 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, Regional Climate Change Programme (LNRCCP), this work was driven by AGEDI’s
vision to enhance accessibility to environmental data and information to support effective decision-making.

Throughout the year, the team continued to promote the above-mentioned Inspector Portal in an effort to ensure
that as many experts as possible access the highly relevant information, use and expand on the findings and that the
work ultimately influences policies in the region.
What’s Next:
Discussions are ongoing regarding a potential phase II of the project, which holds great potential in closing the
knowledge gap that still exists on the Arabian Peninsula’s vulnerability to Climate Change. This will be done through
continuing holistic research that ties the foundational findings of the various LNRCCP project together.

Eye on Earth Alliance moves ahead with popular
webinar series and a new website
Background:
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 held
the first ever EoE Summit in Abu Dhabi in partnership
with Environment Agency - Abu Dhabi (EAD) and United
Nations Environment. The inaugural summit saw the
establishment of the EoE Declaration and its fourteen
(14) guiding principles, which were endorsed by more
than 45 countries. The Summit also witnessed the
founding of eight (8) Special Initiatives (SIs), which were
created to help to deliver the EoE mission over a global
network: 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, EAD, UNEP,
the Group on Earth Observations (GEO), International
Union for Conservation of Nature (IUCN) and the World
Resources Institute (WRI) 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. 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.

Outcome:

What’s Next:

In 2016, the Eye on Earth Alliance agreed to replace the
SIs with Focal Areas (FAs - Access to Information; Data
Infrastructure and Capacity Development). This strategic
change was made to provide a more holistic framework
whereby the three FAs would engage within the three
following domains: the Sustainable Development
Goals (SDGs), the Natural Environment, and the Built
Environment.

2018 will see the continuation of the monthly webinars, which are breaking records in attendance and are being very
well received by the Eye on Earth Community at large. In October 2018, the Federal Competiveness and Statistics
Authority (FCSA) is hosting the second United Nations World Data Forum in Dubai. Eye on Earth has secured a
presence alongside the event, and will host a number of sessions around environmental data for sustainability.

Another highlight of 2016 was the hosting by AGEDI
of a series of monthly data-for-sustainability themed
webinars, which has carried through to date. These
webinars feature globally prominent experts speaking
on significant initiatives from the data-for-sustainable
development sector. Through the networking effect,
the number of webinar registrants has increased
month on month. Recent webinars have attracted
almost four hundred registrants from over 90 different
nations including many less-developed countries from
multiple continents. The webinars have become a much
appreciated and highly effective global knowledge
exchange mechanism, on top of being a beneficial
recruitment mechanism for the EoE network, whose
active participants have grown from 1800 to almost
4200. The success of the webinars confirms the great
appetite for global knowledge exchange in support of
evidence-based sustainable development.
In 2017, the Eye on Earth Network Coordination Unit
(NCU), operated by AGEDI, revamped the EoE website
to shift its focus from the Summit to the Webinar
series. More information can be found by visiting
www.eye-on-earth.net.

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, please visit www.AGEDI.org,
email info@agedi.ae, or follow us @AGEDITweets.
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تحالــف عيــن علــى األرض يواصــل جهــوده فــي إقامــة سلســلة مــن
النــدوات الرائجــة عبــر اإلنترنــت وإطــاق موقــع إلكترونــي جديــد
تمهيد:
تأسســت حركــة عيــن علــى األرض ( )EoEلتمكيــن توليــد البيانــات
والمعلومــات البيئيــة والمجتمعيــة واالقتصادية وحفظها ومشــاركتها
مــن أجــل دعــم اتخــاذ القــرارات القائمــة علــى المعرفــة لتحقيــق التنميــة
المســتدامة .ففــي ديســمبر  ،2011عقــدت مبــادرة أبوظبــي العالميــة
للبيانات البيئية أول قمة لحركة عين على األرض في أبوظبي بالتعاون
مــع هيئــة البيئــة – أبوظبــي وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة .وشــهدت
القمــة االفتتاحيــة تأســيس إعــان الحركــة ومبادئهــا اإلرشــادية األربعــة
ّ
شــر ( )14والتــي صدقــت عليهــا أكثــر مــن  45دولــة .شــهدت القمــة
ع ً
أيضــا إطــاق ثمانــي ( )8مبــادرات خاصــة تهــدف إلــى المســاعدة فــي
تنفيــذ رســالة الحركــة عبــر شــبكة عالميــة وهــذه المبــادرات هــي :إتاحــة
وصــول الجميــع للبيانــات والمعلومــات ،والتعليــم البيئــي ،والشــبكات
العالميــة ،والتنــوع الحيــوي ،ومرونــة المجتمــع واســتدامته ،وإدارة
الكــوارث ،والمحيطــات والكربــون األزرق ،وأمــن الميــاه.
ومنــذ ذلــك الحيــن ،أخــذ التحالــف المؤلــف مــن مبــادرة أبوظبــي العالميــة
للبيانــات البيئيــة ( ،)AGEDIوهيئــة البيئــة  -أبوظبــي ( ،)EADوبرنامــج
األمــم المتحــدة للبيئــة ( ،)UNEPوالفر يــق المختــص برصــد األرض
( ،)GEOواالتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة ( ،)IUCNومعهــد المــوارد
العالميــة ( )WRIعلــى عاتقــه مهمــة توســيع رســالة الحركــة.
عقــدت القمــة الثانيــة لحركــة عيــن علــى األرض فــي أبوظبــي فــي الفترة
مــن  6إلــى  8أكتوبــر  .2015وقــد قامــت القمــة التــي تولــت مبــادرة
أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة مهمــة تنســيقها بالشــراكة مــع
أعضــاء تحالــف عيــن علــى األرض واســتضافتها هيئــة البيئــة  -أبوظبــي
بالبنــاء علــى نتائــج القمــة األولــى وســعت إلــى تحديــد حلــول للقضــاء
علــى الفجــوات فــي البيانــات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة مــن أجــل
دعــم اتخــاذ القــرار القائــم علــى المعرفــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
وقــد تمحــور النقــاش الرئيســي حــول موضوعــات مثــل :البيانــات مــن
أجــل التنميــة المســتدامة ،والطلــب علــى البيانــات ،واإلمــداد بالبيانــات،
باإلضافــة إلــى توفيــر الظــروف الماليــة والفنيــة والقانونيــة المواتيــة
لتســهيل الوصــول إلــى البيانــات وتوافرهــا ومشــاركتها.

النتائج:

ما المرحلة التالية:

فــي عــام  ،2016وافــق تحالــف عيــن علــى األرض علــى اســتخدام
مجــاالت التركيــز (مجــاالت التركيــز  -الو ًصــول إلــى المعلومــات؛ والبنيــة
التحتيــة للبيانــات؛ وتطويــر القــدرات) بــدل مــن المبــادرات الخاصــة .وكان
الغــرض مــن هــذا االســتبدال االســتراتيجي توفيــر إطــار عمــل أكثر شــمولية
تتالقــى فيــه مجــاالت التركيــز الثالثــة ضمــن النطاقــات التاليــة :أهــداف
التنميــة المســتدامة ( ،)SDGsوالبيئــة الطبيعيــة ،والبيئــة المبنيــة.

مــن المخطــط أن يشــهد عــام  2018اســتمرار النــدوات الشــهرية عبــر اإلنترنــت ،والتــي تحظــى بإقبــال فــاق التوقعــات وترحيــب كبيــر فــي أوســاط
مجتمــع حركــة عيــن علــى األرض .ففــي أكتوبــر  ،2018مــن المقــرر أن تســتضيف الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصـ ًـاء ( )FCSAمنتــدى األمــم
المتحــدة الثانــي للبيانــات فــي دبــي .وقــد أكــدت حركــة عيــن علــى األرض حضورهــا الفعاليــة ،وســوف تســتضيف عــددا مــن الجلســات تــدور حــول
البيانــات البيئيــة مــن أجــل االســتدامة.

ً
وكان مــن بيــن األنشــطة البــارزة فــي  2016أيضــا اســتضافة مبــادرة
أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة لسلســلة نــدوات شــهرية حــول
موضــوع البيانــات مــن أجــل االســتدامة ،والتــي ال تــزال متواصلــة حتــى
اآلن .وتقــدم هــذه النــدوات خبــراء بارز يــن علــى مســتوى العالــم
يتحدثــون عــن المبــادرات المهمــة فــي قطــاع البيانــات مــن أجــل التنميــة
المســتدامةً ،وقــد تزايــد عــدد األفــراد المســجلين لحضــور النــدوات عبــر
اإلنترنــت شــهرا تلــو اآلخــر بفضــل جهــود التواصــل .وقــد ســجل فــي
النــدوات األخيــرة حوالــي أربعمائــة فــرد مــن أكثــر مــن  90دولــة مختلفــة
ً
عبــر قــارات متعــددة بعضهــا مــن الــدول األقــل نمــوا .وأصبحــت النــدوات
تمثــل آليــة تبــادل معرفــة عالميــة بالغــة التأثيــر عــاوة علــى كونهــا آليــة
توظيــف مفيــدة لشــبكة عيــن علــى األرض ،والتــي زاد عــدد المشــتركين
ـاح
النشــطين فيهــا مــن  1800إلــى حوالــي  4200مشــارك .ويؤكــد نجـ ً
هــذه النــدوات عبــر اإلنترنــت علــى الرغبــة الكبيــرة لتبــادل المعرفــة عالميــا
لدعــم التنميــة المســتدامة القائمــة علــى األدلــة.
في عام  ،2017قامت وحدة تنســيق شــبكة عين على األرض ،وهي
وحــدة تشــغلها مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة ،بتجديــد
الموقــع اإللكترونــي للحركــة لتحويــل اهتمامــه مــن القمــة إلــى سلســلة
النــدوات عبــر اإلنترنــت .ويمكــن العثــور علــى مز يـ ٍـد مــن المعلومــات مــن
خــال ز يــارة الرابــط التالــي .www.eye-on-earth.net

للمزيد من المعلومات
تعتمــد مخر ًجــات مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة علــى رغبــة شــركائها وأصحــاب العالقــة فــي مشــاركة المعرفــة والخبــرات
ونحــن دائمــا مســتعدون لتوســيع شــبكتنا وتنويعهــا.
ُ
لمز يـ ٍـد مــن المعلومــات أو للتعــرف علــى آخــر المســتجدات بشــأن المشــروعات ،يرجــى ز يــارة الموقــع اإللكترونــي ،www.AGEDI.org
أو المراســلة عبــر البر يــد اإللكترونــي  ،info@agedi.aeأو المتابعــة عبــر@.AGEDITweets

اختتام المرحلة األولى من برنامج التغير المناخي بعقد ندوة إقليمية ناجحة
خلفية:
ً
ُ
فــي عــام  2008تــم إجــراء تقييــم حــول تأثيــرات التغيــر المناخــي علــى إمــارة أبوظبــي حيــث تبيــن أن عــددا مــن النظــم والقطاعــات يحتمــل تعرضهــا
بشــكل كبيــر آلثــار التغيــر المناخــي .ورغــم أن التقييــم ركــز علــى المناطــق الســاحلية والمــوارد المائيــة والنظــم اإليكولوجيــة البر يــة ،إال أنــه كانــت هنــاك
حاجــة إلــى فهــم أعمــق للتغيــر المناخــي فــي المنطقــة.

عملــت المبــادرة علــى إشــراك أكثــر مــن  100مــن الشــركاء فــي المراحــل المبكــرة لصياغــة مفهــوم البرنامــج ممــا ســاعد فــي تحديــد 12
وقــد ً
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ـ
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ـ
ش
الم
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ـ
م
ـروعا
مشـ
ـال بصفــة عامــة فــي إمــارة أبوظبــي واإلمــارات العربيــة المتحــدة وشــبه
ـ
ع
ٍ
الجزيرة العربية.
وقد تم تنظيم هذه المشروعات الفرعية في خمسة مجاالت موضوعية:
• التغير المناخي اإلقليمي
• البيئة
• الموارد المائية
• المناطق الساحلية
• النظم البيئية االجتماعية
النتيجة:
تــم االنتهــاء بنجــاح فــي عــام  2015مــن المشــروعات الفرعيــة األربعــة األولــى (النمذجــة اإلقليميــة الجويــة ،ونمذجــة الخليــج العربــي ،والفوائــد
ّ
علــى الصحــة العامــة مــن تقليــل غــازات الدفيئــة ،واألمــن الغذائــي) .ولقــد شــكل المشــروعان الفرعيــان المعنيــان بالنمذجــة األســاس للمشــاريع
الفرعيــة العشــر ( )10األخــرى ووفــرا البيانــات المطلوبــة لهــا.
فــي عــام  ،2016اســتكملت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة الدراســات الثمانيــة ( )8المتبقيــة بنجــاح مــن خــال التعــاون ال ًجــاد والشــامل
ـيين؛ وهــو مــا شــمل :التنــوع الحيــوي البــري ،والتنــوع الحيــوي البحــري ،والترابــط بيــن الميــاه والطاقــة إقليميــا ،والترابــط بيــن
مــع شــركائها الرئيسـ ً
الميــاه والطاقــة محليــا ،ومــوارد العيــن المائيــة ،ومؤشــر التعــرض الســاحلي ،وارتفــاع منســوب البحــر ،وتوفيــر الميــاه المحــاة.
وقــد تــم نشــر النتائــج المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة ذات األهميــة فــي مطلــع  2017مــن خــال التقار يــر الفنيــة والملخصــات التنفيذيــة ،بجانــب
البوابــة وجهــة شــاملة تتيــح لمســتخدميها كل
اإلطــاق الرســمي لبوابــة  AGEDI LNRCCP Inspector Online Portalعبــر اإلنترنــت .وتمثــل ً
البيانــات والتقار يــر والعــروض التقديميــة والتســجيالت الخاصــة بالدراســات االثنتــي عشــرة ،وتعمــل أيضــا كمنتــدى يتيــح ألصحــاب العالقــة والشــركاء
التواصــل والتفاعــل فيمــا بينهــم .ويمكــن تحميــل نمــاذج مختلفــة واســتخدامها مــن أجــل مز يــد مــن البحــث.
وقــد تــم اختتــام المرحلــة األولــى مــن برنامــج  LNRCCPفــي مــارس  2017بإقامــة نــدوة التغيــر المناخــي اإلقليمــي التــي اســتمرت ثالثــة أيــام،
والتــي أتاحــت ألكثــر مــن  70مــن أصحــاب العالقــة الحاضر يــن االســتماع إلــى النتائــج الجديــدة التــي توصلــت إليهــا كل دراســة ،والتــي تــم عرضهــا
ومناقشــتها بواســطة الباحــث الرئيســي للدراســة.

ً
ومــن أجــل هــذه الغايــة ،أطلقــت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة ملحقــا لهــذه الدراســة المبدئيــة فــي  2011مــن خــال وضــع برنامــج
عمــل يتعلــق بالتغيــر المناخــي يمكنــه البنــاء علــى الفهــم الحالــي بشــأن إمكانيــة التعــرض آلثــار التغيــر المناخــي وتوســيعه وتعميقــه باإلضافــة إلــى
تحديــد اســتجابات تكيفيــة عمليــة علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة .وقــد أطلــق علــى هــذا العمــل اســم برنامــج تغيــر المنــاخ علــى
المســتوى المحلــي والوطنــي واإلقليمــي ( )LNRCCPلتعز يــز تحقيــق رؤيــة المبــادرة الخاصــة بتحســين إتاحــة البيانــات والمعلومــات البيئيــة لدعــم
اتخــاذ القــرارات الفعالــة.

ـدد ممكــن مــن الخبــراء إلــى
وعلــى مــدار العــام ،واصــل الفر يــق الترويــج للبوابــة المذكــورة أعــاه فــي جهـ ٍـد يرمــي إلــى ضمــان وصــول أكبــر عـ ٍ
المعلومــات ذات الصلــة ،واســتخدام النتائــج ،والتوســع فيهــا بحيــث يؤثــر العمــل فــي نهايــة األمــر علــى السياســات فــي المنطقــة.
ما المرحلة التالية:
مــا زالــت المناقشــات جار يــة حــول مرحلــة ثانيــة محتملــة مــن المشــروع يكــون الهــدف منهــا ســد الفجــوة المعرفيــة التــي مــا زالــت قائمــة بشــأن مدى
تعــرض شــبه الجز يــرة العربيــة آلثــار التغيـ ًـر المناخــي ،وهــو مــا يمكــن تحقيقــه مــن خــال مواصلــة البحــوث الشــاملة التــي تربــط بيــن النتائــج األساســية
لمشــروعات  LNRCCPالمختلفــة معــا.

وتســتخدم مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة تكنولوجيــا
الجيــل الرابــع لتطويــر جولــة تعليميــة افتراضيــة تعــرض محيــط 360
درجــة لمتنــزه القــرم الوطنــي.

وكذلــك كوســيلة للربــط بيــن المعلومــات المختلفــة التــي يتــم تجميعهــا
بشــأن بيئــات الكربــون األزرق الســاحلية .وهكــذا خرجــت الجولــة التعليميــة
االفتراضيــة  360درجــة للنــور.

خلفية:
ً
تبحــث مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة دائمــا عــن حلــول
ـم والسياســة ومــد الجســور وتعز يــز
جديــدة لتحقيــق التكامــل بيــن العلـ ً
الروابــط بينهمــا ،باعتبــار ذلــك واحــدا مــن أكبــر التحديــات التــي تواجههــا
االقتصــادات الناميــة والناشــئة .ويمكــن تحقيــق التواصــل والتثقيــف حــول
أهميــة حمايــة النظــم اإليكولوجيــة الســاحلية عــن طر يــق توطيــن الحلــول
المبتكــرة ،مثــل :نظــارات  Googleاالفتراضيــة ،والتصويــر البانورامــي
ـتفادة مــن اآلليــات والوســائل
 360درجــة ،والصــور الجويــة .وتعــد االسـ ً
المختلفــة لجمــع البيانــات بطــرق أكثــر إبداعــا خطــوة أخــرى علــى طر يــق
ُ
راعــي للمــوارد.
التواصــل الم ِ

يحكــي المشــروع التجريبــي قصــة الموقــع ،ومــا الــذي يمكــن العثــور
عليــه فــي القــرم ،وســبب أهميتــه ومــدى الحمايــة الشــاطئية التــي
يوفرهــا ،ومقــدار الكربــون ًاألزرق الــذي يحتجــزه ،والخطــر الــذي يتهــدده
جــراء التغيــر المناخــي ،وأخيــرا كيفيــة مشــاركة الــدروس المســتفادة مــن
خــال المشــروعات الدوليــة.

النتيجة:
ً
اختــارت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة موقعــا (متنــزه
القــرم الوطنــي) تمــت تغطيتــه كجــزء مــن مشــروع أبوظبــي اإلرشــادي
للكربــون األزرق يمثــل أهميــة ثقافيــة لإلمــارة .واســتخدمت المبــادرة
هــذا المشــروع اإلرشــادي الختبــار اســتخدام أدوات تكنولوجيــا الجيــل
الرابــع فــي تعز يــز التواصــل بشــأن أهميــة هــذه النظــم اإليكولوجيــة،

ما المرحلة التالية:
مــن المخطــط خــال  2018مواصلــة وتحســين اســتخدام تكنولوجيــا
الجيــل الرابــع مــن أجــل تطويــر جولــة تعليميـ ًـة افتراضيــة ( 360درجــة)
لمحميــة الوثبــة لألراضــي الرطبــة تتضمــن صــورا ملتقطــة بالتصويــر الجــوي
وتوظــف االنعــكاس الطيفــي لتقييــم الصحــة النباتيــة.

إضافــة إلــى إدخــال التحســينات علــى فعاليــة ً األعمــال ،فقــد تــم تصميــم نظــام  IRISلســد الفجــوة فــي القــدرات المؤسســية التــي تواجــه
العديــد مــن المؤسســات البيئيــة األصغــر حجمــا والتــي تنقصهــا المــوارد الجيــدة ،كمــا يتضمــن  IRISقــدرة أخــرى هــي االتصــال «بقاعــدة معرفــة
مشــتركة» عبــارة عــن مخــزون لنمــاذج التقار يــر وتعريفــات المؤشــرات والخوارزميــات .وقاعــدة المعرفــة المشــتركة هــي مجتمــع عالمــي لمخــزون
ُ
ـوارد أفضــل مشــاركة نمــاذج التقار يــر وخوارزميــات المؤشــرات لتنزيلهــا وإعــادة
يــدار بالممارســة يمكــن مــن خاللــه للمؤسســات التــي تحظــى بمـ ٍ
اســتخدامها مــن قبــل اآلخر يــن.
النتائج:
ً
طــوال العــام  ،2017عمــل الشــريكان معــا بشــكل وثيــق (عــن طر يــق التعــاون والتواصــل عبــر اإلنترنــت والعمــل كفر يــق افتراضــي واحــد) ليــس فقــط
مــن أجــل تقديــم مشــروع  SIRIولكــن أيضــا مــن أجــل مواصلــة تطويــره ونشــره مــن خــال المكاتــب والقنــوات اإلقليميــة لبرنامــج األمــم المتحــدة
للبيئــة.
ً
لقــد تطــورت وظائــف  IRISبشــكل كبيــر فــي عــام  2017وأصبــح اآلن تطبيــق إلكترونــي قــوي للغايــة يخــدم المؤسســات وســيكون متاحــا للتنز يــل
مــن ِقبــل إدارات تكنولوجيــا المعلومــات فــي المؤسســات أو باســتخدامه مباشــرة عبــر اإلنترنــت كخدمــة يســتضيفها برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة.
وقــد جــرى إطــاق اإلصــدار األول مــن التطبيــق خــال منتــدى العلــوم والسياســات واألعمــال (جــزء مــن جمعيــة األمــم المتحــدة للبيئــة )UNEA 3 -
فــي  2ديســمبر 2017وحظــي بترحيــب كبيــر مــن قبــل العديــد مــن أصحــاب العالقــة الدولييــن والشــركاء والمراقبيــن الحاضر يــن.
ما المرحلة التالية:
مــن المقــرر أن تقــوم مبــادرة ً أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة بمشــاركة نظــام  IRISمــع هيئــة البيئــة – أبوظبــي خــال عــام  ،2018ووضعــه
تحــت االختبــار وتحســينه داخليــا ،وذلــك بالشــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ،ســيتم اســتضافة ورشــة عمــل لبنــاء القــدرات فــي أبوظبــي
تســتهدف الكيانــات المشــاركة فــي المؤشــرات والتقار يــر القائمــة علــى المؤشــرات.
وقــد تلقــى برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة بالفعــل العديــد مــن طلبــات إبــداء االهتمــام مــن مختلــف البلــدان األفريقيــة واألوروبيــة واآلســيوية،
َّ
وكذلــك الــدول الجزر يــة الصغيــرة الناميــة لنشــر IRISواســتخدامه فــي بنــاء القــدرات لــدى حكوماتهــم مــن أجــل إعــداد تقار يــر فعالــة عــن حالــة البيئــة
لديهــا.

مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة تســتضيف االجتمــاع
الســنوي الثانــي للشــراكة الدوليــة مــن أجــل الكربــون األزرق
خلفية:
ُ
تعــد الشــراكة الدوليــة مــن أجــل الكربــون األزرق والتــي تــم اإلعــان عنهــا
فــي مؤتمــر األمــم المتحــدة للتغيــر المناخــي لعــام)COP21( 2015
شــراكة دوليــة بقيــادة حكومتــا أســتراليا واإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وهــي اتحــاد مــن الحكومــات والمؤسســات غيــر الربحيــة والــوكاالت
ُ
ُ َّ
الحكوميــة الدوليــة التــي تــزود صنــاع السياســات بالمعلومــات
والمعرفــة القابلــة للتنفيــذ عــن النظــم اإليكولوجيــة للكربــون األزرق
الســاحلي (القــرم ،والســبخات ،واألعشــاب البحر يــة) للتخفيــف مــن حــدة
تغيــر المنــاخ ،وكذلــك ضمــان النتائــج االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة.
النتيجة:
فــي الفتــرة مــن  11إلــى  31يوليــو  ،2017اســتضافت مبــادرة أبوظبــي
العالميــة للبيانــات البيئيــة ،بالشــراكة مــع وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة
فــي اإلمــارات ودائــرة البيئــة والطاقــة األســترالية ،االجتمــاع الســنوي
الثانــي للشــراكة الدوليــة مــن أجــل الكربــون األزرق.
تضمــن االجتمــاع الســنوي الثانــي مناقشــات سياســية وتقنيــة مــن
منظــوري التخفيــف والتكيــف .واســتعرض االجتمــاع الوضــع الراهــن
ً
عالميــا بشــأن علــم الكربــون األزرق والسياســات واألنشــطة الميدانيــة
وناقــش التطــورات فــي أطــر السياســات الدوليــة ذات الصلــة بالكربــون
شــطة
األزرق ونظــر فــي ســبل التمويــل المبتكــرة المتاحــة لتنفيــذ األن ً
علــى نحــو أكثــر فعاليــة .وقــد ضــم الحضــور أكثــر مــن أربعيــن شــخصا مــن

مؤسســات دوليــة وممثليــن حكومييــن مــن إفريقيــا وأوروبــا وأمر يــكا
وآســيا باإلضافــة إلــى مشــاركين مــن القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر
الحكوميــة.
ما المرحلة التالية:
فــي عــام  ،2018ســتواصل مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة
دعــم شــراكة  IPBCمــن خــال مشــاركة الــدروس كجــزء مــن فر يــق عمــل
مجموعــات األدوات والمنهجيــات ،باإلضافــة إلــى مشــاركة الخبــرات
ودعــم خطــة عمــل  .IPBCكمــا تخطــط المبــادرة إلــى ح ًضــور االجتمــاع
الســنوي الثالــث للشــراكة المقــرر عقــده فــي فيجــي الحقــا هــذا العــام.

أهم اإلنجازات خالل  2017-2016واألنشطة
المخططة لعام 2018

تمهيد
أحمــد عبــد المطلــب باهــارون
المديــر التنفيــذي
لقطــاع المعلومــات والعلــوم والتوعيــة البيئيــة،
هيئــة البيئــة – أبوظبــي
ومديــر مبــادرة أبوظبــي العالميــة
للبيانــات البيئيــة باإلنابــة

تعــد الفتــرة مــن عــام  2017-2016فتــرة محور يــة لمبــادرة أبوظبــي
العالميــة للبيانــات البيئيــة ،والتــي شــهدت اكتمــال عــدد مــن المبــادرات
والمشــاريع المختلفــة التــي تقربنــا خطــوة أخــرى نحــو تحقيــق مســتقبل
مســتدام.
قمنــا خــال هــذه الفتــرة بإطــاق نظــام تقار يــر مؤشــرات اإلصــدار 1.0
مــن نيروبــي فــي ديســمبر  2017وهــي مبــادرة تعاونيــة تتــم إدارتهــا
وتنســيقها مــن خــال شــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة،
هــا أبوظبــي فــي مشــروع ظــل
وهــي إحــدى اللحظــات التــي تفخــر ب ً
فــي طــور اإلعــداد لســنوات .وتماشــيا مــع رســالة المبــادرة ،يهــدف
نظــام معلومــات تقار يــر المؤشــرات إلــى معالجــة تحديــات البيانــات
ُ
والمعلومــات النظاميــة التــي تعيــق االســتدامة البيئيــة ،ممــا يســهم
فــي الحــد مــن عــبء إعــداد التقار يــر بالنســبة للعديــد مــن المؤسســات
الحكوميــة ويــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات أكثــر فعاليــة .إن التوقعــات لعــام
 2018تدعــو للتفــاؤل ونحــن نتطلــع إلــى مز يـ ٍـد مــن التعــاون مــع برنامــج
األمــم المتحــدة للبيئــة.
لقــد كان اختتــام المرحلــة األولــى مــن برنامــج  LNRCCPأحــد اإلنجــازات
البــارزة لمبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة فــي عــام .2017
فليــس ثمــة شــك فــي أن مواجهــة التحديــات والتأثيــرات التــي يفرضهــا
تغيــر المنــاخ تمثــل أهميــة حيويــة بالنســبة ألبوظبــي ودولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وشــبه الجز يــرة العربيــة بوجــه عــام .وقــد أطلعنــا
شــركاءنا علــى نتائــج شــاملة تتعلــق بأوجــه الضعــف والتأثيــرات المرتبطــة
بتغيــر المنــاخ خــال نــدوة إقليميــة ختامية متميــزة .كما تعاونت المبادرة
مــع عشــرات الشــركاء المعنييــن فــي تحقيــق اإلنجــاز األول مــن نوعــه
فــي المنطقــة مــن حيــث التحقــق مــن صحــة النمــاذج وجــودة البحــث.
ومــن شــأن هــذا العمــل الرائــع أن يســاعد فــي توجيــه السياســات علــى
المســتوى المحلــي واالتحــادي واإلقليمــي فيمــا يتصــل بمواضيــع
متنوعــة ،مثــل :األمــن الغذائــي والزراعــة ،والتنــوع البيولوجــي البحــري،
وتحليــة الميــاه ،والصحــة العامــة ،وأوجــه الضعــف بالمناطــق الســاحلية،
وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر ،ونحوهــا.

وال تــزال المبــادرة ملتزمــة بشــراكاتها ،بمــا فــي ذلــك حركــة عيــن علــى
األرض ( ،)EoEالتي يســتمر مجتمعها في النمو بفضل سلســلة رائعة
مــن البرامــج التعليميــة علــى الويــب التــي تحظــى ًبالكثيــر م ًــن المراجعــات
ً
اإليجابيــة .كمــا أطلقــت المبــادرة موقعــا إلكترونيــا ًجديــدا لحركــة EoE
يهــدف إلــى التعر يــف بالتطــورات الجديــدة .ونحــن أيضــا نســاهم بفعاليــة
فــي الشــراكة الدوليــة مــن أجــل الكربــون األزرق ( )IPBCوســعداء
الســتضافة اجتماعهــا الســنوي الثانــي مــع العديــد مــن الشــركاء مــن
َّ
جميــع أنحــاء العالــم .إن تبــادل الخبــرات والمعرفــة المتنوعــة يســمح
للمجتمعــات بــأن تصبــح أكثــر مرونــة فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ ،وأن
تحقــق أقصــى اســتفادة مــن النظــم البيئيــة الســاحلية.
ً
وأخيرا ،تســعى مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية إلى اســتخدام
أدوات مبتكــرة ،مثــل :تكنولوجيــا الجيــل الرابــع ،لتحســين تخطيــط وتقييــم
َّ
صحــة بيئتنــا .إن شــعارنا هــو ضمــان توفيــر الوصــول إلــى البيانــات البيئيــة
الجيــدة التــي تدعــم اتخــاذ القــرار نحــو مســتقبل مســتدام .ولــم تكــن
جهودنــا لتؤتــي ًثمارهــا لـ ًـوال التــزام أصحــاب العالقــة الرائعيــن لدينــا
والذيــن لعبــوا دورا أساســيا فــي كل مــا أنجزنــاه خــال .2017-2016
ً
لقــد أصبــح لزامــا علينــا اآلن أن نفهــم القضايــا البيئيــة المعقــدة وأن
نتعامــل معهــا علــى نحـ ٍـو أفضــل؛ وأنــا علــى ثقــة مــن أنــه يمكننــا عــن
طر يــق االســتفادة مــن شــبكات المعرفــة مواصلــة التقــدم فــي االتجــاه
الصحيــح مــن أجــل اإلنســان والبيئــة.

عملــت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة  ،بـ ً
ـدءا مــن دورهــا فــي الشــراكة الدوليــة مــن أجــل الكربــون األزرق وحتــى اختتــام برنامجهــا
َّ
ـكل وثيــق مــع شــركائها وأصحــاب العالقــة المختلفيــن عامــي خــال2017-2016
الموســع المحلــي والوطنــي واإلقليمــي لتغيــر المنــاخ بنجــاح ،بشـ ٍ
الســتكمال المشــاريع ودفــع المبــادرات الراميــة إلــى تحقيــق االســتدامة البيئيــة .كمــا أطلقــت المبــادرة بنجــاح نظــام معلومــات تقار يــر المؤشــرات
وتواصــل دورهــا التمكينــي المحــوري فــي حركــة عيــن علــى األرض ممــا يبشــر بعــام مثمــر جديــد للمبــادرة.

ُ
مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة تطلــق نظــام تقار يــر
المؤشــرات ( )IRISاإلصــدار  1.0فــي نيروبــي
خلفية:
نظــام تقار يــر المؤشــرات ( )SIRIهــو مبــادرة مشــتركة بيــن هيئــة البيئــة
 أبوظبــي وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة مـًـن خــال شــراكة مبــادرةأبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة .وتماشــيا مــع رســالة المبــادرة،
يهــدف  SIRIإلــى معالجــة تحديــات البيانــات والمعلومــات النظاميــة
التــي تعرقــل االســتدامة البيئيــة .إن عمليــة الرصــد البيئــي وإعــداد ًالتقار يــر
المســتمرة ذات العناصــر األساســية فــي المداخــات البيئيــة وأيضــا فــي
صنــع السياســات والقضايــا البيئيــة ،بينمــا عمليــة إعــداد التقار يــر الروتينيــة
للعديــد مــن المؤسســات فإنهــا عمليــة غيــر فعالــة ،إذ أن االســتفادة
مــن الخبــرات العلميــة القيمــة ليســت علــى النحــو األمثــل.

يســهم نظــام  SIRIاإللكترونــي فــي تخفيــف العــبء المؤسســي
ُ ِّ
المرتبــط بالتزامــات إعــداد تقار يــر متكــررة ويســهل تبــادل البيانــات فــي
الوقــت المناســب بيــن المســتويات الحكوميــة ،ويســاعد فــي تطويــر
القــدرات المؤسســية مــن خــال تمكيــن تبــادل المعلومــات ومــوارد
أتمتــة العمليــات الالزمــة إلعــداد التقار يــر عبــر اإلنترنــت.
وقــد تــم تصميــم  SIRIلتوفيــر مســاعدة فور يــة للمؤسســات مــن
خــال وضــع ســير عمــل إلعــداد التقار يــر ،وجعلهــا تلقائيــة إلــى أقصــى
ـاعدة الخبــراء علــى التركيــز
حــد ممكــن .وهــذا البرنامــج مــن شــأنه مسـ
ً
واســتخدام مهاراتهــم فــي الجوانــب األكثــر طلبــا .أي :جمــع البيانــات
وشــرحها وتفســيرها.

تمهيد

وضعــت القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
خارطــة طر يــق اســتراتيجية تهــدف إلــى تعز يــز التنميــة مــن خــال
التنــوع االقتصــادي طويــل المــدى ،علــى أن يكــون محــور هــذه
الخارطــة هــو االســتدامة البيئيــة .تمثل معالجــة الثغرات المعرفية
المهمــة فــي المجــاالت المشــتركة عبــر جــداول األعمــال المحليــة
والوطنيــة والدوليــة المفتــاح نحــو تحقيــق هــذه الرؤية الطموحة،
وقــد حققــت مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة إنجــازات
متميــزة فــي عامــي  2016و 2017فــي هــذا الشــأن.
بدعــم مــن شــريكنا األساســي ،برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ،أطلقنــا
أحــد أهــم مشــاريعنا وهــو نظــام تقار يــر المؤشــرات ( )IRISفــي
ديســمبر  .2017يخــدم هــذا النظــام مهمــة مبــادرة أبوظبــي العالميــة
ـكل مباشــر ،وهــو نتــاج ســنوات من الجهــود التعاونية
للبيانــات البيئيــة بشـ ٍ
فــي مجــال تطويــر البرمجيــات.

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 .2018
االقتباسات الموصى بها :مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية  ،2018التقرير التنفيذي .2017 - 2016

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.

سعادة رزان خليفة المبارك
األمين العام لهيئة البيئة  -أبوظبي

لقــد كان اللتــزام الشــركاء الرئيســيين مثــل وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة
أثــره فــي النجــاح الــذي تحقــق خــال العاميــن  2016و 2017حيــث
شــهدت اختتــام برنامــج تغيــر المنــاخ على المســتوى المحلي والوطني
واإلقليمــي ( )LNRCCPالقائــم منــذ أربــع ســنوات .كان البرنامــج هــو
األول مــن نوعــه فــي المنطقــة مــن حيــث القــرار المســتخدم فــي عمــل
النمذجــة التــي شــكلت األســاس للدراســات األخــرى .ولقــد وفــر هــذا
البرنامــج الطمــوح األســس الصحيحــة التــي يمكــن البنــاء عليهــا مــن أجــل
تعز يــز التنميــة المســتدامة والحفــاظ علــى التــراث الطبيعــي ،الــذي يمثــل
ً
ً
جانبــا جوهريــا مــن ثقافــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ـات البيئيــة علــى الجهــد
يقــوم عمــل مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانـ ً
ً
التعاونــي وقــد لعبــت الجهــات المعنيــة دورا فعــاال فــي جميــع
إنجازاتنــا ونأمــل منهــم مواصلــة القيــام بذلــك فــي المســتقبل .فمــن
خــال التعــاون الوثيــق مــع شــركائنا ،وإننــي علــى يقيــن مــن أن المبــادرة
وهيئــة البيئــة  -أبوظبــي ستســتمران فــي بنــاء المعرفــة ومشــاركة
أفضــل الممارســات باإلضافــة إلــى كونهمــا مصــدر إلهــام بشــأن إنشــاء
مجتمعــات مســتدامة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية
التقرير التنفيذي 2017 - 2016
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