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EXECUTIVE SUMMARY

THE ABU DHABI BLUE CARBON 
DEMONSTRATION PROJECT 
Blue Carbon in Abu Dhabi – Protecting our Coastal Heritage



“Through their beauty, their important role in preventing the 
loss of coastlines and cleaning water, and their habitat function 
for fish and iconic marine species such as dugong, mangroves, 
saltmarshes and seagrass continue to deliver an array of critical 
contributions to the intricate web of life and living in the Emirate.” 

Razan Khalifa Al Mubarak
Secretary General

Environment Agency Abu Dhabi (EAD)
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Project Overview
The Abu Dhabi Blue Carbon Demonstration Project has improved the 
understanding of carbon storage and sequestration, the extent of 
these ecosystems in Abu Dhabi and the other Ecosystem Services 
that they provide, within the limits of a one-year long project.

The Abu Dhabi Blue Carbon Demonstration Project is facilitated 
by the Abu Dhabi Environmental Data Initiative (AGEDI) and 
supported by an expert team led by GRID-Arendal, including 
UNEP, UNEP-WCMC, Forest Trends, and a group of world-class 
coastal carbon scientists. 

Context

Abu Dhabi was the ideal setting for such a project due to its 
innovative concepts and commitment to informed decision-
making, in particular with regards the environment. In just over 
40 years, Abu Dhabi has evolved from a small fishing community 
to the largest of the seven Emirates of the United Arab Emirates 
(UAE).  With the vision and direction from His Highness the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the environment has become 
an intrinsic part of the heritage and traditions of the people of 
the UAE. This national affinity to the sea led to the initiation of 
the Abu Dhabi Blue Carbon Demonstration Project, with the aim 
of exploring the values coastal and marine ecosystems provide 
in the UAE, and to help preserve the Emirate’s environment and 
cultural heritage.

The Project Components

Carbon baseline assessment: quantified the stocks of carbon 
for coastal ecosystems, and the rate of carbon sequestration 
associated with mangrove afforestation;

Geographic assessment: mapped Abu Dhabi’s Blue Carbon 
ecosystems and provides a carbon analysis tool to support 
informed decision making;

Ecosystem services assessment: investigated the goods 
and services beyond carbon sequestration that Blue Carbon 
ecosystems provide Abu Dhabi;

Policy component: identifies the most suitable options for 
incorporating Blue Carbon and Ecosystem Services in Abu 
Dhabi’s policy and governance framework;

Finance feasibility assessment: recommends the most feasible 
options for implementing Blue Carbon initiative in Abu Dhabi 
on behalf of AGEDI and were ultimately responsible for the 
interaction and integration of the components.

Ph
ot

o:
 ©

 Y
us

uf
 T

ha
ku

r

5



Abu Dhabi’s Blue Carbon Ecosystem 
Services

The Emirate’s Blue Carbon ecosystems store 
significant amounts of carbon that would be emitted 
upon their degradation. Carbon stocks of Abu Dhabi 
Emirate’s Blue Carbon ecosystems are likely to be 
the largest of any ecosystem in the Emirate, while 
on a global scale per area values are on the low end 
of the spectrum. Across the range of ecosystems 
studied, algal mats showed the highest combined 
above and below ground carbon stocks per hectare. 
Average total carbon stock in planted mangroves 
of different ages was lower than that of natural 
mangroves. Blue Carbon stocks are estimated to be 
highest in seagrass, due to the large extent of the 
ecosystem. 

Overall, Blue Carbon ecosystems in Abu Dhabi are 
calculated to store over an estimated 41 million 
tonnes of CO2 equivalent within the soil and biomass, 
more than the Emirate’s annual emissions from 
the oil and gas (26,4 million tonnes) or water and 
electricity (30,9 million tonnes) sectors. 

The combined value of Blue Carbon ecosystems’ 
services, including carbon sequestration and storage, 
coastline protection, habitat provision and water 
purification, was estimated to exceed 2 billion AED per 
annum. They also have significant cultural and social 
value. In Abu Dhabi, these ecosystems contribute to 
maintaining livelihoods, provide food and recreation 
and reduce vulnerabilities to sea level rise, storm 
events and the spread of disease. These factors merit 
their inclusion into conservation and management 
activities and strategies, particularly for future marine 
spatial planning and financial planning frameworks.

From science to action 

The project’s engagement with Abu Dhabi 
stakeholders revealed the institutional and policy 
frameworks to be adequate to integrate and 
mainstream Blue Carbon conservation efforts. 
Opportunities for efficient implementation lie in 
institutional cooperation.

Further efforts should be made to map the Emirate’s 
Blue Carbon ecosystems, and can be based on 
the tools developed as part of the project. Further 
research and analysis of the economic costs and 
benefits of protecting the Emirate’s coastal and marine 
ecosystems would enable Abu Dhabi to determine 
the most cost effective allocation of funds for the 
protection and management of these ecosystems.

The project has demonstrated that a scientific 
approach to environmental management can 
facilitate and shape effective policy decisions. In 
relation to Blue Carbon ecosystems in Abu Dhabi, the 
scientific findings lead the project to recommend:

• Natural mangroves capture and store more 
carbon, and are likely to deliver more ecosystem 
services than recently planted mangroves. Their 
conservation should therefore be a priority.

• Excavation into coastal soils has 
the potential to release historically 
accumulated carbon stocks. It is 
recommended that potential emissions be 
determined within Environmental Impact 
Assessments undertaken for these activities, 
also in the context of planting mangroves.

• The large extent of seagrass found in the 
Emirate is a habitat for significant populations 
of dugongs and sea turtles. Prior to permitting 
potentially detrimental activities, such as 
discharges to the marine environment, impacts 
on seagrass should be considered. 

• The continuous provision of important ecosystem 
services would benefit from an 
adoption of Ecosystem-based 
Management, including Spatial 
Planning, taking into account the 
importance of ecosystem integrity, connectivity 
and resilience. It is recommended to further 
strengthen the scientific basis for such approaches, 
particularly site-specific evaluations.

• Stakeholder engagement has shown considerable 
support for the establishment of a specialised 
“compensation fund”, which developers in the 
coastal and marine zone would be obliged to 
contribute to as part of a compensation agreement 
and all are encouraged to contribute to as part of 
their Corporate Social Responsibility. The Fund 
would allow support to priority activities of the 
regulatory authority on of Blue Carbon ecosystems 
management. 

While these outcomes have been significant, they 
are recognised as a first step in overall ecosystem 
based management in Abu Dhabi. It is hoped that 
the success of this demonstration project be 
replicated in other ecosystems throughout 
the emirate and a holistic approach to 
ecosystem management be pursued to 
the benefit of all.
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Mangroves are essential fish nurseries and 
contribute to the vitality of commercial fisheries 
in the Emirate. The naturally-occurring species of 
mangrove (Avicennia marina) found in Abu Dhabi, 
locally called ‘Qurm’, is the grey or white mangrove, 
due to the colour of the underside of its leaves.

Ph
ot

o: 
©

 A
GE

DI
/

Ro
b 

Ba
rn

es

7



Areas of potentially high 
ecosystem service value
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Figure 1 Estimated areas of highest concentration of Blue Carbon 
co-benefits arising from Blue Carbon and candidate and associated 
ecosystems. Total carbon stock of Abu Dhabi Blue Carbon (and 
candidate and associated) Ecosystems & Summary of carbon stock in 
Blue Carbon, candidate and associated ecosystems in Abu Dhabi.
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Abu Dhabi’s Blue Carbon, candidate and associated ecosystems 
Traditional Blue Carbon ecosystems include intertidal mangroves and salt marsh as well as subtidal 
seagrass meadows. It is these ecosystems (on occasion in combination) that have been the focus of 
international Blue Carbon research to date. In the Abu Dhabi context however, two further ecosystems of 
particular local relevance - algal mats and coastal sabkha - were studied for their Blue Carbon potential. 

Seagrass meadows
The Gulf’s seagrass meadows are one of the largest expanses in the world. 
In Abu Dhabi it is estimated that they cover 158,262 hectares, accounting 
for 84% of the total estimated extent of Blue Carbon ecosystems in the 
Emirate – an amount that is likely to still be an underestimate.

Intertidal cyanobacterial mats
Along tidal margins of coastal sabkha, where soils are consistently moist, algal 
mats are formed by the accumulation of cyanobacteria. In total, these cover an 
estimated area of 10,930 hectares throughout Abu Dhabi Emirate. Algal mats were 
found to sequester and store significant amounts of carbon, and are considered a 
candidate Blue Carbon ecosystem for international scientific review. 

Coastal Sabkha
Covering an estimated 389,331 
hectares, Abu Dhabi is recognised as 
hosting the world’s largest coastal 
sabkha. While usually not inundated 
by normal astronomical tides, it can 
be flooded several times per year. 
The project found sabkha to not be 
sequestering carbon, but capping 
carbon stored by other ecosystems 
earlier, highlighting the importance 
of well-informed planning of sabkha 
conversion. Sabkha is considered an 
associated Blue Carbon ecosystem. 

يـــة مـــروج األعشـــاب البحر
العربــي  الخليــج  فــي  يــة  البحر األعشــاب  مــروج 
قــّدر 

ُ
ــر المــروج فــي العالــم. ت هــي واحــدة مــن أكب

 158,262 بحوالــي  أبوظبــي  فــي  مســاحتها 
هكتــار، وهــو مــا يمثــل ٪84 مــن مجمــوع مســاحة 
أنظمــة الكربــون األزرق البيئيــة فــي اإلمــارة – ومــن 

المتوقــع أن تكــون الكميــة أكبــر مــن هــذا.

حصيــــر الطحالــب الزرقــاء الواقعــة فــي 
مناطق المــــّد والجــزر

علــى حافــة المــد والجــزر للســبخة الســاحلية حيــث تكــون التربة 
يــق  رطبــة بصــورة مستمـــــرة، يتشــكل حصيــر الطحالــب عــن طر
تراكـــــــم الطحالب الزرقاء، وتغطي هذه السبخــــــــة مســاحة 
يبيــة تعــادل 10,930 هكتــار فــي كافــة أنحــاء  إجماليــة تقر
إمــارة أبوظبــي. وقــد ثبــت أّن حصيــر الطحالــب يحتجــز ويخــّزن 
 
ً
 مرشــحا

ً
بيئيـــــا  

ً
الكربــون، ويعتبــر نظامــا كميــات معتبــرة مــن 

للكربــون األزرق فــي دوائــر المراجعــة العلميـــــة العالميـــــة.

السبخــــة الساحليـــة
 389,331 بحوالــي  ُيقــدر  مــا  تغطــي 
هكتــار، تعتبــر أبوظبــي أنهــا تســتضيف أكبــر 
 مــا 

ً
الســبخات الســاحلية فــي العالــم. عــادة

تكــون هــذه الســبخات غيــر مغمــورة بالمــد 
الممكــن  مــن  أنــه   

ّ
إال المعتــاد،  الفلكــي 

 عــدة مــرات فــي 
ً
أن تغمرهــا الميــاه كليــا

ال  الســبخة  أّن  المشــروع  وجــد  الســنة.  
الكربــون  تحبــس  ولكنهــا  الكربــون  تحتجــز 
األخــرى  البيئيــة  األنظمــة  خّزنتــه  الــذي 
أهميــة  علــى  الضــوء  طة 

ّ
مســل ســابقا 

للمحافظــة  مســتنيرة  يقــة  بطر التخطيــط 
علــى الســبخة. تعتبــر الســبخة مــن األنظمــة 

األزرق. بالكربــــون  المرتبطــة  البيئيــة 
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Mangroves
The iconic Blue Carbon ecosystem in Abu Dhabi occupies 
an estimated 14,117 hectares. They are found in 
scattered locations throughout the Emirate, particularly 
around the margins of lagoons and mud banks behind 
the barrier islands near Abu Dhabi island and on the outer 
islands. Recognising the importance of mangroves, His 
Highness the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
initiated programmes of mangrove planting to maintain 
and expand these forests. As a result, Abu Dhabi has the 
oldest known mangrove restoration and afforestation 
initiatives anywhere in the world, with some stands in the 
Eastern Mangrove region being nearly 50 years old. 

Saltmarshes
Salt marshes are relatively limited in extent, compared with 
the other Blue Carbon ecosystems, covering 4,770 hectares 
(equivalent to over 29 Formula 1 Yas Marina Circuits). They 
occur in patches along the fringe of coastal sabkha, locally on 
sand veneers, adjacent to channels within coastal sabkha, and 
amongst higher intertidal areas of mangrove stands.

الكربــون األزرق فــي أبوظبــي واألنظمــة البيئيــة المرشحـــــة والمرتبطـــــة بــه
يــة فــي المنطقــة الســاحلية التــي تشــهد المــّد  تشمــــــل أنظمـــــة الكربــون األزرق البيئيــة أشــجار القــرم ومــروج األعشــاب البحر
يخــــــه علــى هــذه األنظمة  ــزت األبحــاث العالميــة للكربــون األزرق حتــــــى تار

ّ
والجــزر، وتشــمل كذلــك الســبخات الملحيــة. وقــد رك

)، ولكــــــن فــي حالــة أبوظبــي يوجــد نظامــان بيئيــان إضافيــان ولهمــــا أهميــة محليــة خاصــة وهمــا حصير 
ً
البيئيــة (المدموجــة أحيانــا

الطحالــب والســبخة الســاحلية اللذيــن تمــت دراســتهما إلحتماليــة إحتوائهمــا علــى الكربــون األزرق.

أشجـــار القــــرم
فــي  المتميــز  البيئــي  األزرق  الكربــون  نظــام  يشــغل 
هكتــار،   14,117 بحوالــي  تقــّدر  مســاحة  أبوظبــي 
فــي  مختلفــة  مواقــع  فــي  عليــه  العثــور  ويتــّم 
نحــو خــاص حــول  أنحــاء اإلمــارة ولكــن علــى  كافــة 
الحاجــز  جــزر  وراء  الطيــن  وضفــــــاف  البحيــرات  أطــراف 
يــرة أبوظبــي وفــي الجــزر الخارجيـــــــة.  بالقــرب مــن جز
لــه  المغفــور  القــرم قــام   ألهميــة  أشــجار 

ً
وإدراكا

نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
أشجــــــــار  زراعــة  برامــج  بمباشــرة  توجيهاتــه  بإصــدار 
يــادة  وز الغابــات   هــذه  علــى  للمحافظــة  القــرم 
مســاحتها. ونتيجــة ذلــك، أصبحــت  أبوظبــي تمتلــك 
مــن  مــكان  أي  فــي  المعروفــة  المبــادرات  أقــدم 
العالــم العــادة تأهيــل  وتشــجير القــرم ، حيــث يبلــغ 
عمــر البعــض مــن األشــجار الموجــودة  فــي منطقــة 

.
ً
عامــا   50 حوالــي  الشــرقية  القــرم 

السبخـــات الملحيـــة 
بأنظمــة   إذا مــا قورنــت 

ً
الملحيــة محــدودة نســبيا إّن مســاحة الســبخات 

(تعــادل  هكتــار   4,770 تغطــي  التــي  األخــرى  البيئيــة  األزرق  الكربــون 
ينــا). تتخــذ  مســاحة أكثــر مــن  29 حلبــة ســباق فورمــوال وان فــي يــاس مار
الســاحلية  الســبخة  هامــش  طــول  علــى  بقــع  شــكل  الملحيــة  الســبخات 
وعلــى قشــرة الرمــال، متاخمــة للقنــوات داخــل الســبخة الســاحلية، وبيــن 

القــرم. مناطــق المــد العالــي فــي مواقــع أشــجار 



مناطق متوقعة بإحتوائها على  
قيمة مرتفعة لخدمات ا�نظمة البيئية 
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إجمالــي الكربون (طــن)المساحـــة (هكتـــار)

8,170,000

1,417,000 1,388,000 330,000

28,191,000

Total C٠ ٢ equivalent
(tonne)

5,195,000 5,088,000

103,365,000

29,955,000
1,209,000

Total C (tonne)

8,170,000

1,417,000 1,388,000 330,000

28,191,000

مجموع ثاني أكسيد الكربون
 معادل في (طن)

5,195,000 5,088,000

103,365,000

29,955,000
1,209,000

الشكل )1( المناطق المقدرة بإحتوائها أعلى تركيز لفوائد الكربون 
األزرق المشتركة والناجمة عن الكربون األزرق وعن األنظمة البيئية 

المرشحة والمرتبطة بها. مجموع مخزون الكربون في الكربون األزرق 
في أبوظبي واألنظمة البيئية المرشحة والمرتبطة بها.
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خدمات النظم البيئية للكربون األزرق فـــي 
أبوظبـــي

تقوم أنظمة الكربون األزرق البيئية في اإلمارة بتخزين كميات 
لها. ومن 

ّ
كبيرة من الكربون التي من شأنها أن تنبعث عند تحل

المحتمل أن يكون مخزون الكربون األزرق في األنظمة البيئية 
بأبوظبي هو األكبر من أي نظام بيئي آخر داخل اإلمارة، بينما 

 للمقياس العالمي 
ً
 وفقا

ً
 نسبيا

ً
يعتبر ذلك المخزون منخفضا

الخاص بقيم الكربون المتواجد في وحدة المساحة. ومن 
بين كل مجموعة األنظمة البيئية التي تمت 
دراستها، تبّين أن »حصير الطحالب« يتضمن 

أعلى نسبة من مخزون الكربون في الهكتار 
الواحد فوق وتحت األرض مجتمعين. أما إجمالي 

مخزون الكربون في أشجار القرم المزروعة على 
اختالف أعمارها، فاتضح أنه أدنى من معدل مخزون 

الكربون في أشجار القرم الطبيعية. ُيقّدر أن يتواجد 
أعلى مخزون للكربون األزرق في األعشاب البحرية 

بسبب كبر حجم النظام البيئي الخاص بها.

بصورة شاملة، فإن النظم البيئية للكربون األزرق في 
 من 

ً
أبوظبي سوف تقوم بتخزين حوالي 41 مليون طنا

ثاني أكسيد الكربون المعادل  داخل التربة والكتلة الحيوية، 
أي أكثر من االنبعاثات السنوية في اإلمارة من قطاعي 

النفط والغاز (26,4 مليون طن) أو من قطاعي المياه 
والكهرباء (30,9 مليون طن).

تّم تقدير القيمة اإلجمالية لخدمات النظم 
البيئية للكربون األزرق ، والتي تشمل احتجاز وتخزين 

الكربون، حماية السواحل، توفير الموائل وتنقية المياه، بما يتجاوز 
2 مليار درهم إماراتي في السنة، كما أنها تتمتع بقيمة ثقافية 

واجتماعية كبيرة. تساهم تلك األنظمة البيئية في أبوظبي 
في الحفاظ على سبل العيش، توفير الطعام والتسلية أو 

االستجمام، والحّد من مواطن الضعف إزاء ارتفاع مستوى البحر 
والعواصف وانتشار األمراض. هذه العوامل تستحق أن يتّم 

تضمينها في نشاطـــــات واستراتيجيات الحفظ واإلدارة وبصـــــورة 
خاصة فيما يتعلق بأطر عمل التخطيط المكاني البحري في 

المستقبل وأطر التخطيط المالي.

مــن العلــم إلــى المبــادرة والعمــل 
كشفت مشاركة الجهات المعنية في أبوظبي و التي لها 

مصلحة مشتركة  بالمشروع عن أطر العمل المؤسساتية 
والسياسية المناسبة لدمج جهود المحافظة على الكربون 

األزرق. وبالتالي فإن فرص التطبيق الفعال لهذه األطر 
تعتمد على التعاون بين المؤسسات.

 لرسم خريطة 
ً
ينبغي بذل المزيد من الجهود أيضا

النظم البيئية للكربون األزرق في اإلمارة والتي 
يمكنها أن تستند على األدوات التي يتّم 

تطويرها كجزء من المشروع. تحقيق المزيد من 

البحث والتحليل للتكاليف والمزايا االقتصادية المرتبطة باألنظمة 
البيئية الساحلية والبحرية في اإلمارة يعزز من فعالية التخصيص 

المالي في أبوظبي لحماية وإدارة النظم البيئية المذكورة.

أّن اعتماد مقاربة علمية لإلدارة  أثبت المشروع  لقد 
البيئية سوف يؤدي إلى تسهيل وصياغة قرارات 

األزرق  للكربون  البيئية  النظم  أما بخصوص  سياسية فعالة. 
العلمية تؤدي  النتائج واالستنتاجات  أبوظبي فإّن  في 

بالمشروع إلى أن يوصي بما يلي:

أشجار القرم الطبيعية تحجز و تخزن كمية أكبر من الكربون، • 
و بالتالي من المرجح أن تقدم خدمات للنظم البيئية أكثر 
من أشجار القرم المزروعة حديثا. ولذلك ينبغي أن يعتبر 

الحفاظ عليها من بين األولويات الرئيسية .

قد يؤدي الحفر في التربة الساحلية إلى احتمـــــالية إطالق • 
. وبالتالي، يوصى بأن يتّم 

ً
مخزون الكربون المتراكم تاريخيا

تحديد االنبعاثات المحتملة ضمــــــن عملية تقييم األثر البيئي 
التي يتّم اضطــــــالع بها في إطار هذه النشاطات، وأيضا 

في سياق زراعة أشجار القرم.

ل المساحات الكبيرة من األعشاب البحرية المتواجدة في • 
ّ
تشك

 لعدد كبير من أبقار البحر والسالحف البحرية. 
ً
اإلمارة موطنا

قبل التصريح بأنشطة يحتمل أن تكون ضارة، مثل الصرف 
الصحي في البيئة البحرية، ينبغي النظر في اآلثار المترتبة من 

جراء ذلك على األعشاب البحرية.

إّن االستمرار في تقديم خدمات هامة لألنظمة البيئية • 
سوف يستفيد من تبني إدارة تستند على النظام البيئي، 

بما في ذلك التخطيط المكاني، مع األخذ بعين االعتبار 
أهمية سالمة النظام البيئي والربط والقدرة على 

يز األساس العلمي لهذا  التكيف. إذ يوصى بمواصلة تعز
النهج، وال سيما التقييمات الخاصة بمواقع معّينة.

 لتأسيس »صندوق • 
ً
 كبيرا

ً
أظهر التزام الشركاء دعما

للتعويضات«  يلزم المطورين في المنطقة الساحلية 
يـــة بالمساهمة فيه كجزء من اتفاقية تعويــــض،  والبحر

كما يتّم تشجيع الجميع على المساهمة في الصندوق 
المذكور كجزء من مسؤوليتهم االجتماعية. سيجيز 

الصندوق دعم النشاطات ذات األولوية التي تزاولها 
السلطة التنظيمية على إدارة النظم  البيئية للكربـــون األزرق.

وبما أّن تلك النتائج تشكل أهمية كبيرة فقد تّم االعتراف 
بها على أنها تشكل الخطوة األولى في نظام بيئي عام 

وشامل تتّم إدارته في أبوظبي، ومن المرجو أن يؤدي نجاح 
هذا المشروع اإلرشادي إلى تكراره في أنظمة بيئية أخرى 

في كافة أنحاء اإلمارة وإلى اعتماد نهج شمولي في 
إدارة األنظمة البيئية يعود بالفائدة على الجميع.
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لألسماك وتساهم  توفر  مأوى  بيئة  هامة  القرم  أشجار  تعتبر 
أشجار  اإلمارة.  ية في  التجار األسماك  حيوية مصائد  يز  تعز في 

أبوظبي  في  طبيعي  بشكل  المتواجدة  ينا)  مار (آفيسينيا  القرم 
إلى  نسبة  األبيض،  أو  الرمادي  »القرم«  باسم   

ً
محليا والمعروفة 

أوراقها. من  السفلي  الجانب  لون 

بارنـــــــز روب  آجيــــدي/   ©
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لمحـــة عامـــة عـــن المشـــروع 
يز فهم موضوع  نجح مشروع أبوظبي اإلرشادي للكربون األزرق في تعز

المعنية في  البيئية  تأثير ذلك على األنظمة  الكربون ومدى  ين واحتجاز  تخز
تلك  التي تقدمها  البيئية  بالنظم  الخاصة  األخرى  الخدمات  أبوظبي وعلى 

األنظمة خالل فترة المشروع الذي إمتد لمدة عام.

اإلرشادي  أبوظبي  البيئية على مشروع  للبيانات  العالمية  أبوظبي  تشرف مبادرة 
للبيئة /  برنامج األمم المتحدة  يق من الخبراء من  للكربون األزرق ويدعمه فر

الطبيعة  العالمي لرصد  للبيئة ، والمركز  المتحدة  برنامج األمم  أرندال،  يد –  غر
يق  يندس، باإلضافة إلى فر تر لبرنامج األمم المتحدة ، ومؤسسة فورست  التابع 

الساحلي. الكربون  المختصين  الخبراء  عالمي من 

السيــــاق
للمفاهيم   

ً
نظرا النوع  المثالي لمشروع من هذا  المكان  أبوظبي  تشكل 

فيما  خاصة  قرارات مستنيرة  باتخاذ  لديها واللتزامها  المعتمدة  المبتكرة 
 فقط، من مجرد 

ً
انتقلت إمارة أبوظبي، خالل 40 عاما بالبيئة.  يتعلق 

مجتمع صغير يعتمد على صيد األسماك إلى أكبر اإلمارات السبع في 
المغفور  وتوجيهــــــات  رؤيـــــة  وبفضل  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة 

 
ً
يا  جوهر

ً
البيئة عنصرا ، أصبحت  زايد بن سلطــــــان آل نهيان  له سمو الشيخ 

في تراث وتقاليد الشعب اإلماراتي. وقد أّدى هذا التقارب الوطني 
للكربون األزرق، بهدف اكتشاف  أبوظبي اإلرشادي  إلى مباشــــرة مشروع 

اإلمارات  لدولة  ية  والبحر الساحلية  البيئية  األنظمة  تحققهــــــا  التي  الِقَيم 
البيئي  التراث  الحفاظ على حماية  المتحدة، والمساعدة في  العربية 

لإلمارة. والثقافي 

مكّونات المشروع 
التقييم األساسي للكربون: تحديد كمية مخزون الكربون الخاص باألنظمة 

البيئية الساحلية، وتحديد معّدل احتجاز الكربون المرتبط بتشجير غابات القرم؛

األزرق في  للكربون  البيئية  األنظمة  يطة  الجغرافي: رسم خر التقييم 
أبوظبي وتوفير أداة لتحليل الكربون من أجل دعم عملية اتخاذ القرار؛

التحّري عن الميزات والخدمات - وراء احتجاز  البيئي:  النظام  تقييم خدمات 
البيئية ألبوظبي؛ األزرق  الكربون  أنظمة  التي تقدمها  الكربون- 

مكّونات السياسة: تحديد الخيارات األكثر مالءمة لدمج وتضمين الكربون 
األزرق وخدمات األنظمة البيئية في سياسة أبوظبي وإطار الحوكمة فيها؛

بالخيارات األكثر جدوى من أجل تطبيق  التوصية  المالية:  الجدوى  تقييم 
مبادرة الكربون األزرق في أبوظبي بالنيابة عن آجيدي. كان هذا المكون 

المكّونات. النهاية عن تفاعل وتكامل كافة  المسؤول في 
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لمحـــة عامـــة عـــن المشـــروع 
يدة تساهم في حماية  السواحل من  ”تتمتع إمارة أبوظبي بنظم بيئية فر

التأكل وتحافظ على  نوعية المياه، كما تؤدي الموائل الخاصة باألسماك 
يدة مثل أبقار البحر واشجار القرم والسبخات الملحية  ية الفر واألنواع البحر

يز  شبكة الحياة المعقدة  ية وظائف حيوية تساهم في تعز واألعشاب البحر
وصور الحياة في اإلمارة“.

رزان خليفـــة المبـــارك
العـــام األميــــن 

هيئـــة البيئـــة – أبوظبي

© Yusuf Thakur
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ملخـــــص تنفيـــــذي

مشروع أبوظبي اإلرشادي للكربون األزرق
الكربــــــــون األزرق فــي أبوظبــي-  حمايــة تراثنـــــــــا الساحلــــــــــي



مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئيـــــــة (آجيــــدي)

ص.ب. 45553
مبنــى المعمـــورة أ، شــارع المـــرور

أبوظبـــي، اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
هاتــــف: 777 4454 (2) 971+

info@AGEDI.ae  :يــد إلكترونــي بر

تعمل 
آجيدي 

وهيئة البيئة 
- أبوظبي على تعزيز 

 على 
ً
الممارسات الصحيحة بيئيا

مستوى العالم وفي األنشطة الخاصة 
بهما. تّم طباعة هذه النشرة على ورق معاد 

تدويره. تهدف سياسات التوزيع لدينا إلى تقليل بصمتنا الكربونية.

Project Team

تسمية الكيانات الجغرافية ال تعني التعبير عن أي رأي مهما كان، سواء بشأن الوضع القانوني ألي بلد، إقليـــــــــم أو منطقة، أو السلطات المتواجدة 
فـــــــــي أي منها، أو فيما يتعلق بترسيم أي حـــدود.

تّم النشر بواسطة مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئيـــــــة (آجيــــدي)
ينـدال يـد-آر تـّم إعـداد النشرة بواسطــة غر

االقتبــاس الموصــى بــه:
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 لصاحب حقوق الملكية 
ً
تبقى كافة الصور الفوتوغرافية المستخدمة في هذه النشرة ملكا

ية األصلي. ال يجوز إعادة نسخ أو استخدام الصور الفوتوغرافية في سياقات أخرى دون  الفكر
ية. الحصول على تصريح خطي من صاحب حقوق الملكية الفكر
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