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What is Blue Carbon?
“Blue Carbon” refers to the ability of coastal vegetation to sequester carbon. Blue
Carbon ecosystems, including mangrove forests, saltmarshes, seagrass beds, sabkhas
and cyanobacterial mats, sequester and store atmospheric carbon in biomass and
sediments, sometimes at rates higher than tropical rainforests. When these ecosystems
are destroyed, buried carbon can be released into the atmosphere as carbon dioxide,
contributing to global warming.
In addition to their climate related benefits, Blue Carbon ecosystems provide highly valuable
Ecosystem Services to coastal communities. They protect shorelines, support coastal tourism,
and provide nursery grounds for fish and habitats for a wide range of species. They also have
significant cultural and social value. The conservation and restoration of Blue Carbon ecosystems can
be supported by funds generated through ‘Payment for Ecosystem Services’ schemes
such as carbon offsets.
The Blue Carbon concept has strengthened interest in the management
and conservation of coastal marine ecosystems, supporting
climate change mitigation efforts. However, there are
still gaps in our understanding of Blue Carbon,
and incentives are needed to ensure
more sustainable environmental
management practices.

Project Setting

In just over 40 years, Abu Dhabi has evolved from a small fishing
community to the largest and most populated 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 has led to the initiation of the Abu Dhabi Blue Carbon
Demonstration Project in order to explore the values which coastal ecosystems
provide the UAE, and to help preserve our environmental and cultural heritage. The
project will run for 12 months.

Project Team
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.

Project Synergies and Goals
Locally | The Abu Dhabi Blue Carbon Demonstration
Project aims to improve our understanding of
carbon sequestration and other services that coastal
and marine Blue Carbon ecosystems provide. The
project will enhance local capacity to measure
and monitor carbon in coastal ecosystems, and
to manage associated data. It will also identify
options for the incorporation of these values into
policy and management and lead to sustainable
ecosystem use and the preservation of their
services for future generations.
Internationally | The experience and
knowledge gained from the project will help
guide other Blue Carbon projects and international
efforts, such as the Global Environment Facility’s
(GEF) Blue Forests Project. It will help develop
Blue Carbon science and data management
through the production of tools and the testing
of methodologies that can be utilized and scaledup to the international arena and will enhance
international blue carbon cooperation and training.

Stakeholders
The project takes a broad perspective on Blue
Carbon in Abu Dhabi by assessing carbon stocks,
the distribution and associated services of
Blue Carbon ecosystems, the potential policy
frameworks to implement Blue Carbon, and the
most viable routes for implementation.
Reflecting this project scope, stakeholders
range from local experts to members of the
international Blue Carbon community. These
stakeholders have been selected carefully to
engage with those who can support Blue Carbon
through their specific expertise and guidance,
and have a genuine interest in furthering
the conservation of coastal ecosystems
in Abu Dhabi and internationally.
The project will solicit their views
on existing policy, market and
investment
frameworks,
and preferences for their
application, and will
engage closely with

those who have the best
information available on how Blue
Carbon ecosystems can be beneficial to people
today or in the future.
Coastal and marine ecosystems play a critical role
in ensuring continued wealth and well-being, and
support many stakeholders’ cultural, economic
and social values and interests.
Blue Carbon is a new and promising approach
to conserving coastal habitats. Its local and
international success relies on stakeholders’
expertise, guidance and dedication to creating a
future of sustainability and prosperity.

Beyond the Project
The Abu Dhabi Blue Carbon Demonstration Project
empowers Abu Dhabi to make well-informed
decisions about the well-being of coastal marine
ecosystems for a more sustainable UAE, and
to contribute learning and best practices to
international Blue Carbon initiatives by:
•

Testing new grounds in Blue Carbon research;

•

Providing leadership and guidance for Blue
Carbon assessments elsewhere; and

•

Facilitating an understanding of the
international appetite for global Blue Carbon
investment and mitigation.

Blue Carbon habitat types:

The coastal and marine environments of Abu Dhabi are diverse and include mangrove forests, saltmarshes,
sabkha, intertidal mudflats with cyanobacterial mats and extensive subtidal seagrass meadows.

Mangroves

Sabkha
On higher ground away from the
water’s edge in areas of extremely
high salinity (2-4 times greater than
seawater), coastal sabkha, extensive
areas of saltflats, occasionally
flooded by extreme high tides, are
hostile to all but the hardiest forms
of life. While considered a fringe
blue carbon habitat at the onset of
the project, assessments indicate
negligible carbon, and sabkha is
therefore no longer considered a Blue
Carbon ecosystem in this project.

Mangroves are the most visible Blue Carbon ecosystem, occupying some 68
square kilometres along the UAE coast. A patch of mangrove forest in the east
of Abu Dhabi was the first to be intentionally planted in the UAE and dates
back to 1966. Over the following decades this practice was expanded along
the Emirate’s coast, with particular success in sheltered locations adjacent to
existing stands. A single species - the grey mangrove (Avicennia marina), locally
known as Qurm - is found in Abu Dhabi. The dense and complex structure of
old natural stands provides a rich environment for fish and other species.

Intertidal cyanobacterial mats
Project field surveys have discovered an unusual potential blue
carbon ecosystem, and one that is unique to the Gulf states.
Cyanobacterial (blue-green algal) mats associated with areas of
sheltered intertidal mud are the present day representation of the
earliest known forms of life identified in rock records, dating back
3.2 billion years. Primary production can be very high, but carbon
storage may be highly variable depending upon soil conditions.

القرم:
السبخات

ً
ً
علــى األراضــي األكثــر ارتفاعــا بعيــدا عــن حافــة
الميــاﻩ ،وفــي المناطــق التــي ترتفــع فيهــا
نســبة الملوحــة بشــدة ) 4-2مــرات أكبــر مــن
ميــاﻩ البحــر( ،توجــد أصعــب الظــروف الحياتيــة
فــي المســاحات الواســعة للمســطحات
الملحيــة فــي الســبخات الســاحلية التــي
يغمرهــا المــد العالــي بشــكل موســمي.
ورغــم أنهــا كانــت تعتبــر فــي بدايــة المشــروع
مــن الموائــل الهامشــية للكربــون األزرق ،إال أن
التقييمــات تشــير إلــى الكربــون المهمــل،
وذللــك فــإن الســبخة ال تعتبــر أحــد النظــم
البيئية للكربون األزرق في هذا المشروع.

تعتبــر أشــجار القــرم أحــد أبــرز النظــم البيئيــة المرئيــة
للكربــون األزرق ،حيــث تمتــد علــى مســاحة  86كيلومتــر
مربــع بطــول ســاحل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
يمثــل جــزء مــن غابــات القــرم الواقعــة فــي شــرق
أبوظبــي أول أشــجار للقــرم تمــت زراعتهــا فــي العالــم
ويعــود تار يــخ زراعتهــا إلــى عــام  .6691وبمــرور
العقــود اتســعت ممارســات زراعــة أشــجار القــرم
ـة اإلمــارات ًالعربيــة المتحــدة ،وقــد
بطــول ســواحل دولـ ً
حققــت زراعتهــا نجاحــا ملحوظــا خاصــة فــي المواقــع
المحميــة المتاخمــة لألشــجار الموجــودة بالفعــل.
ـاك نــوع مــن األشــجار )القــرم الرمــادي( ،معــروف
هنـ ً
محليــا باســم ” القــرم“ يعتبــر مــن النباتــات المحليــة
الكثيف
ً
األصليــة فــي إمــارة أبوظبــي .كمــا يوفر ًالهيكل ً
والمعقــد لألشــجار المزروعــة قديمــا موئــال غنيــا
لألسماك ولغيرها من األنواع والكائنات.

المســطحات الطينيــة مــع
الطحالب الخضراء المزرقة
كشــفت المســوحات الميدانيــة للمشــروع،
نظــام بيئــي غيــر عــادي ومحتمــل للكربــون
األزرق نظــام بيئــي محتمــل للكربــون األزرق،
ويعتبــر أحــد الموائــل الفر يــدة فــي دول الخليــج
العربــي .ترتبــط الطحالــب الخضــراء المزرقــة
بالمناطــق المحميــة بالطيــن مــن المــد والجــزر،
وهــي تمثــل أحــد األشــكال المعروفــة
المحــددة فــي الســجالت الصخر يــة التــي تعــود
إلــى  2.3مل ًيــار ســنة .اإلنتــاج األولــي قــد يكــون
مرتفــع جــدا ،ولكــن حجــم مخــزون الكربــون
يعتمد على ظروف التربة

ﺃﻧﻮﺍﻉ مﻮﺍﺋﻞ الكربون األزرق:

تتنــوع البيئــات الســاحلية والبحر يــة إلمــارة أبوظبــي وتشــمل غابــات القــرم ،والســبخات الملحيــة ،والســهول الطينيــة فــي منطقــة
المد والجزر ،و الطحالب الخضراء المزرقة باإلضافة إلى مروج األعشاﺏ البحرية وغيرها .

مروج األعشاب البحرية

السبخات الملحية

ً
ً
تعتبــر الســبخات الملحيــة نــادرة نســبيا فــي اإلمــارة ،وتتواجــد محليــا فــي أماكــن
المــد العالــي خلــف أشــجار القــرم .يتكــون الغطــاء النباتــي مــن شــجيرات قصيــرة تتميز
بتحملهــا للملوحــة مــن النباتــات الســرمقية والعائلــة الرطريطيــة ،باإلضافــة إلــى نبــات
الذانون المستخدم كدواء في المنطقة الشرقية

ً
ـتضيف أبوظبــي أحــد أكبــر
أقــل رؤيــة ،نظــرا لوجودهــا تحــت خــط الميــاﻩ ،تسـ ُ
وأوســع المــروج البحر يــة الخضــراء وأكثرهــا تعقيــدا ،فهــي تمثــل الغــذاء
الرئيســي لثانــي أكبــر عــدد مــن أبقــار البحــر فــي العالــم .هــذﻩ المــروج تتز يــن
بثالثــة أنــواع مــن األعشــاب البحر يــة منهــا :ضيقــة األوراق ،وواســعة األوراق
والمجــداف ،والتــي توجــد بالقــرب مــن الشــاطئ وحــول الجــزر علــى عمــق
حوالــي  8أمتــار .ومثــل الســبخات الملحيــة وأشــجار القــرم ،تراكــم الكثيــر مــن
األعشاب البحرية الكربون في التربة من خالل إنتاج وتخزين مواد الجذور.

Seagrass meadows

Saltmarshes
Saltmarshes are relatively rare in the Emirate, found locally
at high tidal elevations and behind mangrove stands. The
vegetation consists of specialist salt tolerant dwarf shrubs of
)the goosefoot (Chenopodiaceae) and caltrop (Zygophyllaceae
)family, as well as the desert hyacinth (Cistanche tubulosa
favored for eastern traditional medicinal benefits.

Less visible, and beneath the waterline, Abu
Dhabi hosts one of the world’s most expansive
complex of seagrass meadows, supporting the
second largest population of dugongs found
anywhere. The meadows are populated by
mosaics of three seagrass species (Halodule
uninervis, Halophila ovalis, and Halophila
stipulacea), which are found near the shore and
around islands down to a depth of 8 metres. Like
saltmarshes and mangroves, many seagrasses
accumulate carbon within soils through the
production and storage of root material.

أهداف المشروع

ً
محليــا | يهــدف مشــروع أبوظبــي اإلرشــادي للكربــون األزرق إلــى
تحقيــق فهــم أفضــل بشــأن تخز يــن الكربــون وغيــره مــن الخدمــات
التــي توفرهــا نظــم الكربــون األزرق البيئيــة البحر يــة والســاحلية.
يســاهم المشــروع فــي تعز يــز القــدرة المحليــة لقيــاس ومراقبــة
الكربــون فــي النظــم البيئيــة الســاحلية ،وإدارة البيانــات ذات الصلــة،
باإلضافــة إلــى تحديــد خيــارات لتضافــر هــذه القيــم فــي السياســة
واإلدارة ،ممــا يــؤدي إلــى اســتخدام مســتدام للنظــم البيئيــة،
والمحافظة على خدمات هذه النظم ألجيال المستقبل.
ً
دوليــا | :تســاعد الخبــرة والمعرفــة المكتســبة مــن المشــروع
فــي القيــام بــدور إرشــادي للمشــار يع األخــرى التــي تتنــاول
قضيــة الكربــون األزرق وللجهــود الدوليــة ،مثــل مشــروع
الغابــات الزرقــاء التابــع لمرفــق البيئــة العالميــة ،ممــا يســاعد
فــي تطويــر علــوم الكربــون األزرق ،وإدارة البيانــات مــن خــال
إنتــاج األدوات ،واختبــار المنهجيــات التــي يمكــن اســتخدامها
ورفعهــا إلــى الســاحة الدوليــة ،باإلضافــة إلــى تعز يــز التعــاون
الدولــي بشــأن الكربــون األزرق.

الشركاء
ً
ً
يتخــذ هــذا المشــروع اإلرشــادي منظــورا واســعا بشــأن الكربــون
األزرق فــي إمــارة أبوظبــي ،مــن خــال تقييــم مخــزون وتوز يــع
الكربــون والخدمــات المرتبطــة بأنظمــة الكربــون األزرق ،واألطــر
السياســة المحتملــة لتنفيــذ مشــروع الكربــون األزرق ،والطــرق
األكثر جدوى لعملية التنفيذ.
يعكــس هــذا المشــروع نطــاق الشــركاء مــن الخبــراء المحلييــن إلــى
أعضــاء المجتمــع الدولــي للكربــون األزرق .تــم اختيــار هــؤالء
الشــركاء بعنايــة للمشــاركة مــع مــن يســتطيع دعــم الكربــون
األزرق مــن خــال التوجيهــات والخبــرات المتخصصــة ،كمــا أن لهــم
اهتمــام أصيــل بتعز يــز جهــود المحافظــة علــى النظــم البيئيــة
الســاحلية فــي أبوظبــي وعلــى مســتوى العالــم.
يســتعرض المشــروع وجهــات نظرهــم بشــأن
السياســات القائمة ،وأطر الســوق واالســتثمار،
وتفضيــات التطبيــق ،ويشــترك عــن كثــب
مــع مــن يملكــون أفضــل المعلومــات
المتاحــة حــول فائــدة وأهميــة
الكربــون األزرق للنــاس فــي
الحاضر والمستقبل.

ً
ً
األنظمــة البيئيــة البحر يــة والســاحلية تلعــب دورا هامــا فــي
ضمــان اســتمرار الثــروة والرفاهيــة ودعــم االهتمامــات والقيــم
الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة للكثيــر من الشــركاء.
يعتبــر الكربــون األزرق مبحــث واعــد وجديــد حــول المحافظــة
علــى الموائــل البيئيــة الســاحلية ،ويعتمــد نجاحــة المحلــي
والدولــي علــى خبــرات الشــركاء والتوجيــه وااللتــزام بتحقيــق
االســتدامة والرفاهيــة فــي الحاضــر والمســتقبل.

ما وراء المشروع
يمكــن المشــروع اإلرشــادي للكربــون األزرق أبوظبــي مــن اتخــاذ
قــرارات دقيقــة بشــأن النظــم البيئيــة البحر يــة الســاحلية مــن أجــل
تحقيــق االســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وللمســاهمة فــي تعلــم أفضــل الممارســات فــي مبــادرات
الكربون األزرق العالمية بواسطة:
	• اختبار وسائل جديدة في أبحاث الكربون األزرق
	• توفير القيادة والتوجيه بشأن تقييم الكربون األزرق في
أي مكان
	• تعزيز فهم االهتمام الدولي الستثمارات الكربون األزرق،
والحد من آثارها.

ما هو الكربون األزرق ؟
يشــير ”الكربــون األزرق“ إلــى قــدرة الغطــاء النباتــي الســاحلي علــى تخز يــن الكربــون .وتخــزن
األنظمــة البيئيــة التــي تشــمل غابــات أشــجار القــرم ،ومــروج األعشــاﺏ البحر يــة ،والســبخات
المالحــة ”الكربــون األزرق“ وتحتجــز كربــون الغــاف الجــوي علــى شــكل كتلــة حيويــة ،فــي
أوراقهــا وجذوعهــا وفــي الرواســب العضويــة الغنيــة ،وفــي بعــﺾ األحيــان بمعــدالت
تتخطــى الغابــات االســتوائية المطيــرة .عندمــا تتدمــر هــذه النظــم البيئيــة ،ينبعــث
الكربــون المحتجــز بداخلهــا إلــى الغــاف الجــوي مثــل ثانــي أكســيد الكربــون ،الــذي
يســاهم فــي ظاهــرة االحتبــاس العالمي.
باإلضافــة إلــى فوائدهــا المتعلقــة بالمنــاﺥ ،توفــر النظــم البيئيــة للكربــون
األزرق خدمــات قيمــة لﻸنظمــة البيئيــة الســاحلية ،مثــل حمايــة الشــواطﺊ
ودعــم الســياحة الشــاطئية ،وتوفيــر الموائــل لﻸســماك والعديــد مــن
الكائنــات .هــذا باإلضافــة إلــى قيمتهــا الثقافيــة واالجتماعيــة .المحافظــة
علــى واســتعادة النظــم البيئيــة للكربــون األزرق يمكــن تمويلهــا مــن خــال
مشــروعات ” الدفــع للحصــول علــى خدمــات النظــم البيئية“.
عــزز مفهــوم الكربــون األزرق مــن االهتمــام بــﺈدارة والمحافظــة
علــى النظــم البيئيــة الســاحلية ،ودعــم جهــود تخفيــﻒ آثــار التغيــر
المناخــي .ومــع ذلــﻚ ال تــزال توجــد فجــوات فــي فهــم الكربــون
األزرق ،نحتــاج إلــى التشــجيع للتأكــد مــن تطبيــق أكثــر لممارســات
إدارة االســتدامة البيئيــة.

إعدادات المشروع

ً
انتقلــﺖ إمــارة أبوظبــي ،خــال  ٠٤عامــا فقــﻂ ،مــن مجــرد قر يــة
صغيــرة تعتمــد علــى صيــد األ ًســماك بشــكل أساســي إلــى أكبــر
وأكثــر اإلمــارات الســبع ســكانا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
ـمو
المتحــدة ،وذلــﻚ بفضــل رﺅيــة وتوجيهــات المغفــور لـ ًـه سـ ً
الشــيﺦ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،وأصبحــﺖ البيئــة عنصــرا جوهر يــا
في تراث وتقاليد الشعب اإلماراتي.

وأدى هــذا الترابــﻂ بيــن البحــر والطبيعــة مــن حولــه إلــى توجيــه
مشــروع أبوظبــي اإلرشــادي للكربــون األزرق ،الستكشــاف القيــم التــي
توفرهــا النظــم البيئيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،باإلضافــة إلــى
المســاعدة فــي حمايــة التــراث البي ًئــي والثقافــي للدولــة ،ومــن المتوقــع
أن يستغرق المشروع حوالي  ٢١شهرا.

فريق عمل المشروع
مشــروع أبوظبــي اإلرشــادي للكربــون األزرق تديــره مبــادرة أبوظبــي
العالميــة للبيانــات البيئيــة بدعــم مــن فر يــق مــن الخبــراء مــن برنامــﺞ األمــم
المتحــدة للبيئــة  /غر يــد – أرنــدال ،برنامــﺞ األمــم المتحــدة للبيئــة ”يونيــب“،
والمركــز العالمــي لرصــد الطبيعــة التابــع لبرنامــﺞ األمــم المتحــدة  ،ومؤسســة
اتجاهــات الغابــات  ،فورســﺖ ترينــدس ،باإلضافــة إلــى فر يــق عالمــي مــن
الخبــراء المختصيــن الكربون الســاحلي.
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