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مت تاأ�شي�س جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة  قبل ع�شر �شنوات، لتجمع رغبة 

قوية من اأجل حماية ثروة الإمارات الطبيعية، مع �شنوات من اخلربة من منظمة عاملية. 

لقد منت هذه اجلمعية الإماراتية منذ ذلك احلني، لتلعب دورًا رياديًا يف جمال املحافظة البيئية، متممة بنجاح عدة 

م�شاريع مهمة �شترتك ب�شمتها يف ال�شنوات القادمة. 

وخالل رحلتها، مل تبتعد جمعية المارات للحياة الفطرية عن مبادئها الأ�شا�شية، لتنجح يف احل�شول على ثقة �شركائها 

ولتدخل قلوب داعميها، الذين ملا حققت جناحاتها دون م�شاهماتهم. 

و تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة EWS-WWF منذ تاأ�شي�شها 

بال�شرتاك مع جهات متعددة، موحدة خربات وجهود خمتلفة للم�شاعدة يف تطوير حلول متكاملة طويلة املدى للم�شاكل 

البيئية التي تواجه الإمارات. 

وحر�شًا على حتقيق اأهدافها وهي حماية بيئتنا الطبيعية وتاأ�شي�س م�شتقبل م�شتدام لالإمارات، تلتزم اجلمعية كذلك 

بالعمل مع املجتمع املدين لرفع م�شتوى الوعي البيئي ومتكني جميع من يقيم على هذه الأر�س الطيبة من امل�شاهمة يف 

اإيجاد حلول لهذه التحديات. 

من خالل بناء القدرات وترويج التعليم البيئي والبحث العلمي املحلي، تهدف اجلمعية اإىل امل�شاهمة يف و�شع اأ�شا�س متني 

للتنمية البيئية يف الإمارات يف العقود القادمة. وتاأمل اجلمعية بال�شتمرار يف نهجها بنف�س اللتزام للم�شاهمة يف اإيجاد 

حلول للق�شايا البيئية التي ت�شغل العامل، وبناء م�شتقبل م�شتدام يف الإمارات، وامل�شاهمة يف اجلهود املحلية والدولية 

للق�شايا البيئية التي ت�شغل العامل من اأجل املحافظة على كوكب ناب�س باحلياة من اأجل اأجيالنا القادمة.

رئي�س جمل�س الإدارة، جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة

EWS-WWF

الع�صو املنتدب جلمعية الإمارات للحياة الفطرية 

بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة

 EWS-WWF 

عندما اأنظر اإىل ال�شنوات الع�شر املا�شية واإىل ال�شوط الطويل الذي قطعته EWS-WWF يف رحلتها، ل ي�شعني اإل اأن 

اأ�شعر بالفخر.  بدءًا من فريق ميكن عّده على اأ�شابع يد واحدة، منت اجلمعية لتحت�شن مهارات متنوعة يف جمالت 

املحافظة البيئية وتطوير ال�شيا�شات البيئية والتعليم البيئي، وذلك دون اأن حتيد عن التزامها باأهدافها وبال�شراكات 

القوية التي قامت ببنائها على مر العقد املا�شي.

اإن النجاحات التي نحتفل بها اليوم، هي جناحات كل من �شاهم و�شاركنا يف هذ الرحلة، وملا كان اأيًا منها ممكنًا دون 

الدعم القوي واملتني الذي نح�شل عليه من �شركائنا وداعمينا ورعاة م�شاريعنا ومتطوعينا، ومن �شائل الإعالم واملعلمني 

والطالب واأفراد املجتمع املدين. 

هناك الكثري لنفخر به، حيث متكّنا بالتعاون مع هيئات وموؤ�ش�شات و�شركات خمتلفة من امل�شاهمة يف اإن�شاء اأول حممية 

جبلية يف الإمارات، والعمل من اأجل خف�س الب�شمة البيئية للبالد، واإطالق م�شروع حماية ال�شالحف البحرية، وامل�شاعدة 

يف ن�شر التعليم البيئي، وامل�شاهمة يف بناء القدرات املحلية للحد من الجتار غري القانوين لأنواع احلياة الربية، و ت�شجيع 

الأداء البيئي العايل، وامل�شاركة يف م�شح ال�شعاب املرجانية والت�شدي مل�شكلة م�شائد الأ�شماك غري امل�شتدامة.

وبينما ي�شعدنا اأن نحتفل بنجاحاتنا يف �شنتنا العا�شرة، لدينا اأي�شًا فخرنا مبا حققته الإمارات نحو التنمية البيئية 

امل�شتدامة بتبنيها العديد من املبادرات واخلطط الطموحة التي ت�شعى اإىل توجيه الإمارات نحو م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة.

ولكن مازال هناك الكثري لفعله، فعاملنا يواجه حتديات بيئية متزايدة تهدد بحارنا و�شحارينا وجبالنا ومواردنا الطبيعية. 

فمن املتوقع اأن ن�شهد اآثار تغري املناخ يف املنطقة ويف العامل لتهدد اأمن الطاقة والغذاء. ومازالت اأمناط ا�شتهالكنا للموارد 

الطبيعية ترتك اآثارها ال�شلبية على طبيعتنا، لتهدد اأعدادًا متزايدة من الأنواع احلية خلطر النقرا�س وت�شاهم يف تدمري 

العديد من املواطن الطبيعية. ومن اأجل مواجهة هذه التحديات، ل بد من التعاون والعمل امل�شرتك من اأجل بيئتنا.  

نحن نتطلع لال�شتمرار يف العمل بنف�س م�شتوى اللتزام واحلما�س يف العقود القادمة، وناأمل اأن ن�شتمر يف احل�شول على 

دعمكم املتوا�شل، لنعمل معَا من اأجل م�شتقبل اأف�شل لبلدنا وللعامل.

كلمة 
معالي محمد أحمد البواردي

كلمة 
سعادة رزان خليفة المبارك
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منذ تاأ�شي�شها يف عام 2001، تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع املنظمة البيئية الدولية ال�شندوق العاملي 

ل�شون الطبيعة، وتاأمل باأن ت�شبح املنظمة البيئية غري احلكومية الرائدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

ما ت�شعى اإليه جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة هو العمل مع الأفراد 

واملوؤ�ش�شات يف الإمارات ويف املنطقة من اأجل املحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة تغري املناخ وتقليل الب�شمة البيئية، 

وذلك من خالل اإن�شاء مبادرات ترتكز حول التعليم ورفع م�شتوى الوعي البيئي واقرتاح �شيا�شات وخطط بيئية وتطبيق 

م�شاريع مبنية على اأ�شا�س علمي.

و�شت�شتمر اجلمعية على خطاها من اأجل حماية الرتاث الطبيعي يف دولة الإمارات، لتجمع معًا جهودًا خمتلفة من اأجل 

تطوير وتطبيق حلول منا�شبة لق�شايانا البيئية. معًا، ميكننا خف�س ب�شمتنا البيئية وحماية التنوع البيولوجي الغني 

والفريد الذي يرثي بيئتنا البحرية والربية.

اآمل باأن ت�شتمتعوا بهذا الكتاب الذي يلقي ال�شوء على ع�شرة من اأهم اإجنازات جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون 

مع ال�شندوق العاملي للطبيعة خالل ال�شنوات الع�شرة الأخرية واآمل باأن تن�شموا اإلينا يف رحلتنا البيئية يف ال�شنوات 

القادمة.

املدير العام بالإنابة، جمعية الإمارات للحياة 

الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون 

EWS-WWF الطبيعة

مقدمة 
إيدا تيليش

10 سنوات
10 قصـص 
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المساهمة في الحفاظ على الحياة البحرية في العالم

مشروع حماية
السالحف البحرية

ملء ثغرات البيانات االقليمية من اأجل �سورة عاملية متكاملة عن ال�سالحف البحرية

حتت �شوء القمر املتالأىلء، ت�شق مئات ال�شالحف ال�شغرية طريقها من عمق ال�شاطىء لتخرج من ع�شها الرملي وتتجه 

اإىل البحر، حيث �شتبداأ رحلة مدتها ثالثني �شنة نحو البلوغ.

تطفو ال�شالحف ال�شغرية بني العوالق البحرية، خمتبئة من مفرت�شيها حتى يكتمل منوها وتدخل الطور احلدثي. تف�شل 

بني هذه ال�شالحف وبقائها العديد من الأخطار الطبيعية التي تهدد حياتها، وفوق ذلك؛ جاء الإن�شان مبجموعة اأخرى 

من التهديدات، منها ال�شيد العر�شي يف �شباك �شيد الأ�شماك وتدمري موائلها الطبيعية والتلوث وتغري املناخ. وحتى بعد 

البلوغ، ت�شارع ال�شالحف البحرية من اأجل بقائها، حيث مل يبق منها �شوى 7 اأنواع يف العامل، خم�شة منها مهددة بخطر 

النقرا�س. 

اإن و�شول ال�شالحف البحرية اإىل مرحلة البلوغ اجلن�شي وبدئها بالهجرة من اأجل التزاوج هي اأهم املراحل يف دورة 

حياتها، ولكن بالرغم من و�شعها لعدد كبري من البيو�س، ل ت�شل اإل �شلحفاة واحدة من بني األف اإىل مرحلة البلوغ. 

يعود عمر هذه الكائنات على كوكب الأر�س اإىل اأكرث من 100 مليون �شنة، وهي ت�شكل من ذلك احلني جزءًا مهمًا من 

البيئة البحرية له دور حيوي يف املحافظة على توازن اأنظمة احلياة البحرية. 

من اأجل امل�شاهمة يف حماية �شالحف »منقار ال�شقر« يف اخلليج، اأطلقت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 

ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة م�شروع »حماية ال�شالحف البحرية«، وهدفه حتديد م�شالك هجراتها ومناطق التغذية 

الرئي�شة يف املنطقة التي تعترب �شرورية من اأجل بقاء هذه الأنواع املهددة بالنقرا�س. 

ي�شنف الحتاد العاملي ل�شون الطبيعة 

 Eretmochelys( شالحف منقار ال�شقر�

imbricata( كحيوانات مهددة بالنقرا�س.
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ي�شعى هذا امل�شروع اإىل تتبع 75 من اأناث �شالحف منقار ال�شقر البحرية بوا�شطة الأقمار ال�شناعية بعد فرتة و�شعها 

لبيو�شها وذلك يف كل من عمان والإمارات واإيران وقطر على مدى ثالثة �شنوات. هذا الربنامج هو الأول من نوعه الذي 

يجمع جهودًا اقليمية يف درا�شاته، وذلك من خالل اإن�شاء �شراكات وعالقات تعاونية مع عدة هيئات يف هذه البلدان. 

خالل مو�شم التع�شي�س واأثناء الليل، يجوب فريق جمعية المارات للحياة الفطرية ال�شواطئ ب�شرب من اأجل تثبيت اأجهزة 

التتبع على اأناث ال�شالحف بعد و�شعها لبيو�شها. خالل عملية �شاقة ت�شتغرق حوايل ال�شاعتني، تقوم اأنثى ال�شلحفاة  بحفر 

ع�س يف الرمل وو�شع بيو�شها فيه. ويف طريق عودتها اإىل البحر، يقوم الفريق بانتهاز فر�شة وجودها على ال�شاطىء 

لتثبيت جهاز اإر�شال �شغري على �شدفة ال�شلحفاة الكبرية. هذه العملية ل تت�شبب باأي اأمل لل�شلحفاة حيث يتم ل�شق اجلهاز 

با�شتخدام الراتنج والألياف الزجاجية. 

يف كل مرة ت�شعد ال�شلحفاة اىل �شطح املاء للتنف�س؛ يقوم جهاز الإر�شال املثبت عليها باإر�شال اإ�شارات اإىل قمر �شناعي. 

ومن خالل هذه الإ�شارات، ي�شتطيع فريق الباحثني حتديد موقع تقريبي لهذه ال�شالحف يف املنطقة. يتم بعدها مقارنة 

هذه البيانات مع بيانات ال�شالحف الأخرى التي مت جتميعها من خالل امل�شروع من اأجل حتديد املناطق التي تتغذى فيها 

واأمناط هجراتها عرب اخلليج.

ومن اأجل رفع م�شتوى الوعي العام ب�شرورة املحافظة على هذه الكائنات العريقة، قام م�شروع حماية ال�شالحف البحرية 

باإطالق �شباق اخلليج الكبري لل�شالحف البحرية. وقد حاز هذا احلدث الرمزي الذي ا�شتمر ملدة خم�شة اأ�شابيع على دعم 

كبري من و�شائل الإعالم التي �شجعت اجلميع على متابعة ال�شالحف والت�شويت لها ومعرفة املزيد عنها وعن اأهمية مثل 

هذا امل�شروع  ملنطقة اخلليج.

�شت�شاهم املعلومات التي يتم جمعها يف هذا امل�شروع البحثي يف معرفة املزيد عن هذه الكائنات املهاجرة العاملية من اأجل 

م�شاعدة املجتمع العلمي العاملي والإقليمي. ومب�شاركة هذه املعرفة مع الهيئات املعنية يف منطقة اخلليج، ميكن للم�شروع 

باأن ي�شاعد يف تطوير خطط حمافظة فعالة ت�شاهم يف حماية وبقاء هذا الكائن الفريد ملا بعد القرن الواحد والع�شرين. 

ي�شاعد تتبع اإناث �شالحف منقار ال�شقر عرب اخلليج على حتديد م�شالك هجراتها ومواقع التغذية الأ�شا�شية لهذه الكائنات املهددة بالنقرا�س. 
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بناء امل�سوؤولية البيئية عند اأجيال امل�ستقبل 

يف الف�شول الدرا�شية عرب مدار�س الدولة، يتعلم الطالب عن بيئتنا الطبيعية الغنية يف الإمارات العربية املتحدة، وعن 

اأهمية احلفاظ على املوارد التي تقدمها لنا.  

منذ اإطالق جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة EWS-WWF و�شركائها 

يف عام 2002 للمنهج البيئي ثنائي اللغة »بيئتي وطني«، ان�شم اأكرث من مليون طالب وطالبة يف رحلة ا�شتك�شاف ممتعة 

ليتعلموا عن البيئة املحلية.

ي�شطحب هذا املنهج التعليمي املتكامل ال�شغار وعائالتهم يف رحلة �شيقة مبرافقة حمد وعائ�شة، للتعلم عن احلياة الربية 

املحلية والق�شايا البيئية املختلفة.

على الرغم من بداياته املتوا�شعة على �شكل كتيبات لتعليم الطالب عن البيئة يف دولة المارات العربية املتحدة، تطور 

الربنامج  ب�شكل كبري يف ال�شنوات الأخرية، لينتقل من الورق اإىل الأقرا�س املدجمة، ومن ثم اإىل مرحلة تفاعلية على 

النرتنت. اأعيد اإطالق الربنامج الذي عرف �شابقُا با�شم املاراثون البيئي بهيئته اجلديدة وحتت ا�شمه اجلديد، بيئتي 

وطني، يف عام 2011.

بتقدميه ملعلومات دقيقة جمعتها البحوث العلمية املحلية والعاملية بطريقة �شهلة الفهم، اكت�شب م�شروع بيئتي وطني تاأييدًا 

ر�شميًا من وزارة الرتبية والتعليم التي تو�شي املدار�س بتبني املنهج كن�شاط اإ�شايف ل�شّفي.

وقد اأبدى الطالب حت�شنًا ملحوظًا يف معرفتهم حول احلياة الربية املحلية  وفقًا ل�شتبيان مت اإجراوؤه قبل تطبيق الربنامج وبعده.

نشر التعليم البيئي

بيئتي وطني
والمدارس البيئية

اإن غر�س ال�شغف والهتمام بالبيئة 

هو عامل مهم يف بناء م�شتقبل 

م�شتدام لكوكبنا.
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هذا الربنامج املتكامل يوفر ثمانية م�شتويات خمتلفة تقدم معلومات قيمة عن التنوع البيولوجي والتدوير وتغري املناخ 

وغريها من املوا�شيع التي ت�شغل العامل حاليًا. وتتوفر هذه املعلومات على موقع تفاعلي ي�شم م�شادر اإ�شافية للمعلمني 

وم�شابقات وحتديات �شيقة جتذب اهتمام الطالب. 

اإن غر�س ال�شغف البيئي يف الطالب يعترب اأحد اأهم اإجنازات هذا امل�شروع، ويف مرحلته القادمة، تاأمل جمعية الإمارات 

للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة نقل هذا الربنامج اإىل خارج حدود الإمارات لي�شتفيد منه 

طالب املنطقة اأي�شًا.

بالإ�شافة اإىل بيئتى وطني، وب�شفتها املن�شق الوطني ملوؤ�ش�شة التعليم البيئي FEE، اأطلقت اجلمعية م�شروع املدار�س 

البيئية الدويل يف الإمارات. 

يركز هذا امل�شروع على العمل مع الطالب واملدر�شني من اأجل م�شاعدتهم يف اتخاذ تدابري واأن�شطة بيئية متكن املدار�س 

امل�شاركة من لعب دور فعال يف  احلد من تغري املناخ وخف�س الب�شمة البيئية.

باتباع �شبع خطوات رئي�شية، يعمل الطالب �شمن �شفوفهم الدرا�شية ومع جمتمعهم املحلي على حت�شني اأداء مدار�شهم 

البيئي وعلى اإ�شراك اجلميع يف تر�شيد ا�شتهالك املوارد وبناء ح�س من امل�شوؤولية نحو بيئتنا امل�شرتكة.

وميكن للمدار�س امل�شاركة يف الربنامج اأن تتقدم بطلب احل�شول على العلم الأخ�شر من موؤ�ش�شة التعليم البيئي، وهو 

و�شام دويل عايل امل�شتوى مينح للمدار�س التي جنحت يف اإ�شراك طالبها يف تنفيذ اخلطوات ال�شبع يف حياتهم املدر�شية 

اليومية. ومن اأجل �شمان ا�شتمرار التزام املدار�س بالربنامج؛ يجب عليها التقدم  كل عامني للح�شول على حق ال�شتمرار 

يف رفع العلم الأخ�شر. 

اإن بناء اأ�شا�شيات التعليم البيئي وغر�س ح�س امل�شوؤولية البيئية يف طالب املدار�س من خالل م�شروعي بيئتي وطني 

واملدار�س البيئية تعترب من اأبرز ما تفخر به اجلمعية وفريقها املتفاين.

يقدم كل من منهج بيئتي وطني وم�شروع املدار�س البيئية اأفكارًا ممتعة و�شيقة جتذب العقول ال�شابة للتعلم عن البيئة.
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العمل مع املجتمعات املحلية يف االإمارات العربية املتحدة لرفع م�ستوى الوعي من اأجل 

حماية ثروتنا ال�سمكية

يقفز غوا�س اللوؤلوؤ من قاربه اىل اأعماق البحر دون اأي اأقنعة اأك�شجني اأو اأ�شطوانات هواء تقف بينه وبني عامل وفري 

باأ�شماك حتيط به من كل الجتاهات.

يف املا�شي، اعتمد ال�شيادون على معدات ب�شيطة مكتفني مبا يجلبه البحر الغني اإليهم من طعام. وبرمي القراقري 

التقليدية يف البحر ل�شيد اأعداد �شغرية من الأ�شماك تكفي حاجاتهم ول ت�شع �شغطًا على الأنظمة الطبيعية، بداأت بني 

الإماراتيني والبحر عالقة وطيدة اأ�شبحت جزءًا ل يتجزء من تراثهم ولغتهم وثقافتهم.

لكن يف هذه الأيام، وعلى الرغم من اأن البع�س ما زال ي�شتخدم الطرق التقليدية، ت�شتعني الأغلبية بتقنيات اكرث تطورًا يف 

ا�شطياد ال�شمك لإطعام عدد متزايد من ال�شكان.

اأدت زيادة عدد ال�شيادين وارتفاع معدل الطلب وال�شتهالك اإىل خف�س املخزون ال�شمكي التجاري املحلي بن�شبة ٪80 

وذلك بدءًا من عام 1978، لتعاين العديد من اأنواع الأ�شماك اإىل نق�س يف تعدادها يتجاوز معدلت ا�شتدامتها وتكاثرها. 

يتعر�س 60٪ من جمموع الأ�شماك امل�شطادة ل�شغط ال�شيد اجلائر، بل ويتم ا�شطياد بع�س هذه الأنواع مثل �شمك 

الهامور مبعدل يتجاوز �شبعة اأ�شعاف معدل ال�شتدامة.

من أجل مصائد أسماك مستدامة

مشروع مصائد األسماك 
المستدامة وحملة

اختر بحكمة

يعترب ال�شيد اجلائر يف الإمارات 

م�شكلة بيئية ل تهدد خمزون ال�شمك 

املحلي فقط، بل تهدد اأي�شًا مكا�شب 

الرزق التي تعتمد عليه.
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من اأجل م�شاعدة امل�شتهلكني على اختيار اأ�شماك م�شتدامة لوجباتهم من بني الأنواع العديدة التي تعر�شها حمالت ال�شوبرماركت 

بعناية؛  قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة   EWS-WWF من خالل حملتها 

التوعوية »اخرت بحكمة« با�شدار دليل �شغري احلجم ي�شنف بع�س الأنواع املحلية ح�شب نظام اإ�شارات املرور ال�شوئية. 

تظهر الأنواع التي تعاين �شغط ال�شيد اجلائر على القائمة احلمراء، بينما ت�شمل القائمة الربتقالية الأنواع التي بداأت 

تعاين بع�س �شغوط ال�شيد، اأما القائمة اخل�شراء فتمنح امل�شتهلك خيارات م�شتدامة من الأ�شماك. ويتم اإ�شافة اأنواع 

جديدة لهذه القوائم وفقًا لتوفر املعلومات والبيانات العلمية املحلية.

واإن مل يعرف امل�شتهلك �شابقًا عن الأنواع غري امل�شتدامة وعن م�شكلة ال�شيد اجلائر، اأ�شبح باإمكانه اليوم معرفة الأنواع 

التي يجدر به جتنبها اإما با�شتخدام دليل امل�شتهلك اأو بتفقد املل�شقات احلمراء والربتقالية واخل�شراء يف ق�شم ال�شمك 

يف حمالت ال�شوبرماركت امل�شاركة يف احلملة.

ومنذ اإطالق حملة »اخرت بحكمة« يف عام 2009، مل يعد الت�شوق �شهاًل فقط، بل اأ�شبح بالإمكان ال�شتمتاع باأطباق �شمك 

م�شتدامة يقدمها عدد متزايد من املطاعم التي بداأت بدعم احلملة. يف هذه املطاعم، ميكن روؤية �شعار احلملة املميز 

باألوانه احلمراء والربتقالية واخل�شراء اأمام الأطباق امل�شتدامة على قوائم الطعام.

ملنا�شرة هذه احلملة، قام عدد من متطوعي اجلمعية بتقدمي و�شفات ت�شتخدم الأ�شماك امل�شتدامة على موقع احلملة، 

التي ظهرت لحقًا على �شفحات كتاب عن الطبخ بالأ�شماك امل�شتدامة مكون من 50 �شفحة باللغتني )العربية 

والجنليزية(، قامت باإعداده جمعية الإمارات للحياة الفطرية. وقد ح�شل الكتاب على جائزة »اف�شل كتاب اإماراتي 

لل�شمك واملاأكولت البحرية« يف م�شابقة غورماند العاملية لكتب الطبخ وذلك يف عام 2010.

ي�شاعد هذا الكتاب يف ت�شجيع امل�شتهلكني على اختيار الأ�شماك امل�شتدامة لت�شبح جزءًا من الختيارات اليومية من خالل 

طبخ بع�س الأطباق اللذيذة يف منازلهم.

وقد �شاعد موقع احلملة املخت�س ودعم و�شائل الإعالم املكثف على ن�شر الوعي حول م�شكلة ال�شيد اجلائر وترويج اأعمال 

واأهداف اجلمعية. 

وخالل �شهر رم�شان عام 2011، ح�شلت احلملة على �شعبية متزايدة بعد اإ�شافة نوعني جديدين اىل القائمة اخل�شراء ونوع 

ثالث اإىل القائمة الربتقالية، ومت ن�شر اأكرث الو�شفات �شعبية يف املجالت واجلرائد املختلفة لتوفري خيارات لإفطار م�شتدام. 

�شت�شتمر حملة اخرت بحكمة يف اإن�شاء �شراكات ا�شرتاتيجية مع قطاعات البيع بالتجزئة واملطاعم وال�شياحة من اأجل 

ترويج وت�شويق املاأكولت البحرية امل�شتدامة بهدف مواجهة م�شكلة ال�شيد اجلائر التي ت�شع �شغوطًا كبرية على اأنواع 

احلياة البحرية التي تقطن مياه دولة الإمارات العربية املتحدة. اأما الف�شل التايل من م�شروع م�شائد الأ�شماك امل�شتدامة 

ف�شريكز على بدء احلوار مع جمعيات ال�شيادين وفهم ما يواجهونه من حتديات ون�شر الوعي حول اخليارات امل�شتدامة. 

ميكن للم�شتهلكني الآن اتخاذ قرارات واعية عن اأنواع الأ�شماك امل�شتدامة با�شتخدام نظام الت�شنيف الذي اأطلقته حملة اخرت بحكمة.
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اإجراء بحوث متخ�س�سة ومكثفة يف ب�سمة االإمارات البيئية 

مع جتاوز �شكان العامل عتبة 7 مليارات ن�شمة، يتوجب علينا الآن، اأكرث من اأي وقت م�شى، فهم وقيا�س معدلت طلبنا على 

املوارد الطبيعية التي يوفرها كوكبنا.

يقوم تقرير الكوكب احلي الذي يتم ن�شره كل عامني من قبل ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة، باإجراء ما ي�شبه الفح�س 

الطبي ال�شامل ملعرفة مدى الأثر الذي نرتكه على الكوكب. اأحد املوؤ�شرات التي ي�شتخدمها التقرير هو موؤ�شر الب�شمة 

البيئية الذي يعنى بقيا�س التاأثريات البيئية الناجتة عن كل دولة، حيث يقوم برتتيب الدول ح�شب معدل طلبها على 

املوارد الطبيعية من الأرا�شي الزراعية واملراعي وم�شائد الأ�شماك والغابات والأرا�شي امل�شت�شلحة لإن�شاء البنى التحتية 

والأرا�س الطبيعية املطلوبة لمت�شا�س انبعاثاتها من غاز ثاين اأك�شيد الكربون.

بعد ت�شنيف دولة الإمارات من بني الدول ذات الب�شمة البيئية الأعلى بالن�شبة للفرد يف العامل، وذلك يف تقرير الكوكب 

احلي لعام 2006، اأ�شبحت الدولة ثالث بلد يف العامل بعد اليابان و�شوي�شرا ت�شرع يف عملية بحث متعمقة يف ب�شمتها 

البيئية.

يف عام 2007، مت اإطالق مبادرة الإمارات للب�شمة البيئية التي �شملت �شراكة فريدة من نوعها جمعت وزارة البيئة واملياه 

وجمعية المارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة EWS-WWF ومبادرة اأبوظبي العاملية 

للبيانات البيئية وال�شبكة العاملية للب�شمة البيئية.

من خالل هذه املبادرة، متكنت اجلمعية من امل�شاهمة يف بناء القدرات املحلية ومعرفة الأن�شطة التي �شاهمت يف علو 

الب�شمة البيئية وفهم العوامل التي ت�شاهم يف الب�شمات البيئية  للمناطق اجلافة واحلارة. 

كذلك قامت اجلمعية �شمن امليادرة برتجمة »تقرير الكوكب احلي« اإىل اللغة العربية للم�شاعدة يف ترويج مفهوم الب�شمة 

البيئية ورفع م�شتوى الوعي لدى املجتمع العربي.

خفض البصمة البيئية لدولة االمارات العربية المتحدة

مبادرة اإلمارات للبصمة البيئية

اإن معدلت ال�شتهالك العالية هي ق�شية 

عاملية تهدد ا�شتدامة مواردنا الطبيعية. 

يقوم موؤ�شر الب�شمة البيئية بقيا�س معدل ما 

ت�شتهلكه الدول �شمن حدودها، لت�شمل املواد 

امل�شتوردة وت�شتثني املواد امل�شدرة.
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لقد �شهدت هذه الدولة ذات البيئة ال�شحراوية امل�شم�شة زيادة كبرية يف عدد �شكانها وطفرة اقت�شادية �شريعة يف 

ال�شنوات الأخرية، و�شغط الطلب الهائل هذا يفوق ما ميكن ملواردها الطبيعية املحدودة اأن تلبيه، لت�شطر اإىل العتماد 

على ال�شترياد من اخلارج.

ومع درجات حرارة ت�شل اىل 50 درجة مئوية يف اأ�شهر ال�شيف، وبيئة ل تهطل فيها اإل اأمطار �شحيحة ل تتجاوز 120 مم 

�شنويًا، ل بد من ا�شتهالك كميات متزايدة من الطاقة من اأجل التربيد واإدارة حمطات حتلية املياه. 

وهذا كله، بجانب تبني منط ا�شتهالكي عايل، اأدى اإىل ب�شمة بيئية فردية مرتفعة يف الإمارات.

نتيجة ملا تو�شلت اإليه بحوث املبادرة، واإدراكًا باأهمية الدور الذي ميكن لقطاعات املجتمع املختلفة اأن تلعبه يف خف�س 

ب�شمة الإمارات البيئية، اأطلقت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بال�شراكة مع هيئة البيئة- اأبوظبي حملة اأبطال الإمارات 

التوعوية التي هدفت اإىل ترويج اأمناط احلياة امل�شتدامة وت�شجيع اجلميع على تبني تغيريات �شلوكية لرت�شيد ا�شتهالك 

الطاقة واملاء.

ومن اأهم ما قدمته املبادرة هو برنامج حماكاة حا�شوبي لبناء �شيناريوهات خمتلفة من اأجل تقييم ال�شيا�شات امل�شتقبلية 

التي ت�شتهدف قطاعي الطاقة واملياه وكيفية تاأثريها على الب�شمة البيئية يف البالد حتى عام 2030.

هذه الأداة ت�شاعد �شناع القرارات يف معرفة ما �شيرتتب عن ال�شيا�شات البيئية امل�شتقبلية والأثر الذي قد ترتكه على 

الب�شمة البيئية. 

ح�شب تقديرات هذه الأداة ، فاإنه اإذا ما مت تطبيق اخلطط الأكرث طموحا والتي تركز على توفري ا�شتهالك الطاقة واملياه 

يف اأبوظبي، فاإن المارة ت�شتطيع خف�س انبعاثات الكربون بن�شبة ت�شل اىل 40٪ بحلول عام 2030.

بناء على النجاحات الرئي�شية للم�شروع حتى الآن، �شرتكز املرحلة املقبلة من املبادرة على درا�شة خيارات ل�شيا�شات بيئية 

ميكن لها اأن ترتك اأثرًا �شريعًا من اأجل املوا�شلة يف خف�س الب�شمة البيئية يف البالد.

اأطلقت مبادرة الب�شمة البيئية دعوة لكل من يقيم يف دولة الإمارات للتفكري املتاأين يف اأمناط ا�شتهالكهم للموارد. وقد مت اإنتاج فيلم كرتوين ح�شل على جوائز عدة 

لن�شر الوعي حول العالقة بني اأفعالنا اليومية والب�شمة البيئية.
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بناء القدرات الوطنية حلماية االأنواع النادرة يف العامل من االجتار غري امل�سروع

على حدود دولة الإمارات العربية املتحدة؛ يدقق موظفو اجلمارك  يف جميع اأنواع احليوانات الربية التي تدخل اىل الدولة، لكي 

يقرروا اإن كانت هذه الأنواع على و�شك اأن تدخل الإمارات بطريقة م�شروعة اأم ل، معتمدين على التدريب املكثف الذي تلقوه 

وعلى دليل التعريف العربي الذي ي�شف الأنواع املندرجة حتت اتفاقية �شايت�س.

مع وجود اأكرث من 20 نقطة عبور اىل الدولة، يلعب موظفو اجلمارك دورا حيويا يف احلد من تهريب احليوانات الربية.

ي�شتهدف هذا النوع من الجتار غري القانوين اأنواع عدة من اأنواع احلياة الربية املهددة بالنقرا�س، منها ما يجري تداولها 

يف اأ�شواق ال�شرق الأو�شط مثل فهود الت�شيتا والزواحف والغزلن والقرود واأنواع الطيور النادرة، اإل اأنها لي�شت جمرد ق�شية 

اإقليمية فح�شب؛ ولكنها متتد يف جميع اأنحاء العامل.

تعترب هذه التجارة املربحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولرات كل عام واحدًا من الأ�شباب الرئي�شة  وراء انقرا�س احليوانات 

والنباتات يف الربية، ولكن ب�شمتها ال�شلبية تتجاوز دول امل�شدر، لترتتب عليها تاأثريات اقت�شادية و�شحية وبيئية يف الدول 

التي ت�شتقبل هذه الأنواع وذلك نتيجة غزو الأنواع الدخيلة وجلبها للعديد من الأمرا�س املعدية.

تهدف معاهدة �شايت�س الدولية )اتفاقية الجتار الدويل باحليوانات والنباتات املهددة بالنقرا�س( اإىل تزويد الدول املختلفة 

بتوجيهات حول كيفية كبح جماح هذه التجارة التي ل تتوقف عند املتاجرة يف اأنواع احلياة الربية مثل القطط الكبرية والقرود 

بل تتداول يف بيع املنتجات احليوانية اأي�شًا.

الحد من االتجار غير المشروع في الحياة البرية

اتفاقية السايتس: اتفاقية 
االتجار الدولي بالحيوانات 

والنباتات المهددة باالنقراض 

�شايت�س هي اتفاقية دولية ت�شعى اإىل تنظيم 

التجارة يف اأنواع احلياة الربية والنباتات 

من اأجل احلفاظ على بقائها، وتركز ب�شكل 

خا�س على الأنواع املهددة بالنقرا�س مثل 

فهود الت�شيتا.
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بان�شمامها اىل اتفاقية �شايت�س يف فرباير 1990، اأعلنت دولة المارات العربية املتحدة عن نواياها لالمتثال لهذه التفاقية 

الدولية وامل�شاهمة يف وقف التجارة غري امل�شروعة التي قد تعرب حدودها. اإل اأن �شعوبة تنفيذ بنود هذه التفاقية جذبت اهتمام 

و�شائل العالم ونتيجة لذلك مت فر�س حظر جتاري يف البالد يف عام 2001.

يف �شعيها للحد من هذه التجارة غري القانونية يف دولة المارات العربية املتحدة؛ عملت جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة EWS-WWF على و�شع الت�شريعات وبناء قدرات ال�شلطات املخت�شة من اأجل 

تنفيذ بنود التفاقية منذ عام 2001.  وبدعم من هيئة البيئة – اأبوظبي )عرفت حينها بهيئة تنمية البيئة وابحاث احلياة 

الربية(، ا�شتمر العمل على بناء قدرات ال�شلطات املحلية، ويف عام 2004  قدمت اجلمعية حلول جديدة لبناء قدرات م�شوؤويل 

اجلمارك من اأجل متكينهم على تطبيق بنود اتفاقية »�شايت�س«.

قامت جمعية المارات للحياة الفطرية حينها برتجمة ون�شر اأدلة التعرف على اأنواع احلياة الربية املندرجة حتت التفاقية اإىل 

اللغة العربية وذلك مل�شاعدة ال�شلطات يف عملية تطبيق القوانني. قدمت هذه الرتجمة معلومات مف�شلة جلميع من يعمل على 

تطبيق التفاقية، لتحتوي على تف�شريات واأو�شاف و�شور ور�شومات لالأنواع املحظورة دوليًا من اأجل امل�شاعدة يف حتديد الأنواع 

التي حتتاج اإىل ت�شاريح ت�شمح باملتاجرة بها ب�شكل قانوين، وتلك التي ل حتتاج لأي ت�شاريح.

يعترب هذا الدليل اأول دليل عربي من نوعه لتحديد الأنواع احلية، ويتم ا�شتخدامه حاليًا يف دولة الإمارات ويف دول منطقة 

ال�شرق الأو�شط املعنية الأخرى.  بالإ�شافة اإىل ذلك وبالتن�شيق مع بلدية الفجرية؛ عقدت جمعية المارات للحياة الفطرية 

ور�شة عمل تدريبية �شاملة يف الفجرية ملوظفي اجلمارك والنقاذ مت ا�شتخدام الأدلة املرتجمة خاللها.

 وقد ح�شل التزام دولة الإمارات على ثناء عال من قبل الأمانة العامة لـ »�شايت�س«، لت�شبح الدولة مثاًل يحتذى به بانتقالها من 

حالة احلظر التجاري اإىل دولة ع�شو معرتف بها يف التفاقية.

ومت رفع احلظر التجاري ب�شكل جزئي يف عام 2002 بعد اتخاذ الإمارات للتدابري املنا�شبة، ومن ثم رفع ب�شكل كامل يف عام 

2003. وتوؤدي جمعية الإمارات للحياة الفطرية دور امل�شت�شار واملراقب لـ »�شايت�س« بعد النتهاء من م�شروع بناء القدرات يف 

عام 2008، بينما تقوم وزارة البيئة واملياه بتاأدية دور اأ�شا�شي ك�شلطة اإدارية لـ »�شايت�س«، وتقدم هيئة البيئة-اأبوظبي دعمها 

ك�شلطة علمية لـ »�شايت�س« يف دولة  الإمارات.

تهدد املتاجرة غري امل�شروعة يف احليوانات الربية بقاء العديد من الكائنات حول العامل، ولالأ�شف مازالت روؤية حيوانات 

نادرة �شمن قيود احليوانات الأليفة م�شهدًا ماألوفًا يف هذه املنطقة، ومازالت منطقة ال�شرق الأو�شط معربًا رئي�شًا للتجارة غري 

امل�شروعة يف اع�شاء احليوانات مثل العاج وقرون وحيد القرن التي يتم جلبها من افريقيا وت�شديرها اىل امل�شتهلكني يف اآ�شيا.

اإن التعليم وبناء القدرات والتدريب امل�شتمر على تنفيذ التفاقية هو اأمر �شروري للحد من هذه التجارة املدمرة، بينما يعد 

العمل على رفع م�شتوى الوعي العام واحدًا من اأهم العوامل لنجاح التفاقية يف الإمارات العربية املتحدة.

ح�شل موظفو اجلمارك يف الإمارات على تدريب مكثف للتعرف على اأنواع احليوانات والنباتات ومنتجاتها التي تتم املتاجرة فيها ب�شكل غري قانوين، اأحد الأمثلة هو 

هذا اخلنجر اليمني امل�شنوع من قرن حيوان وحيد القرن.
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ترويج ال�سهادات البيئية املرموقة لل�سواطئ واملرا�سي

حتت اأ�شعة ال�شم�س امل�شرقة على كورني�س اأبوظبي، تتنزه العائالت على طول ال�شاطىء باطمئنان ب�شبب معرفتها باأن 

الكورني�س يعد من نخبة الوجهات ال�شاطئية حول العامل. 

وكاأول �شاطئ يف اخلليج يحمل العلم الأزرق، يجذب هذا ال�شاطىء ال�شياح واملقيمني، املتنزهني منهم والريا�شيني على 

حد �شواء، مبياهه الزرقاء ال�شفافة و�شواطئه النظيفة، التي ح�شلت على �شهادة العلم الأزرق الدولية يف عام 2011 

كدللة على مقايي�شه العالية. 

 للح�شول على هذه ال�شهادة البيئية املرموقة، كان على كورني�س اأبوظبي اأن يطبق 32 من املعايري ال�شارمة التي تتمحور 

حول الإدارة البيئية وتوفري املعلومات والتعليم وجودة املياه وال�شالمة العامة واخلدمات.

 يف دولة الإمارات، تلعب جمعية المارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة دور املن�شق 

الوطني ملوؤ�ش�شة التعليم البيئي يف دولة المارات العربية املتحدة، وهي املنظمة الدولية التي اأ�ش�شت برنامج العلم الزرق.

ومن خالل دورها كمن�شق للربنامج، تقدم جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة 

الن�شح والإر�شاد ملدراء ال�شواطىء واملرا�شي الراغبني باحل�شول على العلم الأزرق. تقوم اجلمعية كذلك با�شتالم 

الطلبات لتقييمها واملوافقة عليها ومن ثم تقدميها اإىل جلنة التحكيم الدولية التي متنح العلم. 

من خالل التن�شيق الوثيق مع بلدية مدينة اأبوظبي، �شاعدت جمعية الإمارات للحياة الفطرية على اإمتام املرحلة 

التجريبية للعلم الأزرق يف الإمارات بنجاح، والتي تكللت برفع العلم الأزرق على �شاطئ اإماراتي.

منح االمتيازات البيئية والساحلية

العلم األزرق

يتطلب احل�شول على حق رفع العلم الأزرق 

املرموق اللتزام مبعايري عالية يف جودة 

املياه والإدارة ال�شاحلية.
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كذلك، ح�شل كل من مر�شى البندر ومر�شى يا�س على حق رفع العلم الأزرق، ومن ثم تبعها �شاطئ مرييديان امليناء 

ال�شياحي، الذي ح�شل على اأول علم اأزرق يف دبي. 

لقد اأ�شبح العلم الأزرق رمزًا معرتف به يف جميع اأنحاء العامل ومن قبل اأهم املنظمات ومنها منظمة الأمم املتحدة 

ومنظمة ال�شياحة الدولية، وذلك بعد بداياته املتوا�شعة يف املدن ال�شاحلية الفرن�شية يف عام 1987، عندما ح�شلت 

البلديات على العلم حلر�شها على معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي ب�شكل �شليم واحلفاظ على جودة مياه ال�شاطئ املفتوحة 

لال�شتحمام.

متنح الأعالم الزرقاء ملو�شم واحد فقط، وهي قابلة للتجديد ب�شكل �شنوي ب�شرط التزام ال�شواطىء واملرا�شي باملحافظة 

على املعايري املتوقعة. ويف حالة عدم تطبيق هذه املعايري، يتم �شحب العلم الزرق، ولهذا، ح�شل العلم الأزرق على مكانة 

مرموقة باعتباره موؤ�شر جدير بالثقة يف التميز ال�شاحلي.

وتلعب جمعية المارات للحياة الفطرية دورًا حيويًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة، لي�س فقط للتاأكد من قيام 

ال�شواطىء واملرا�شي بتاأدية دورها ولكن اأي�شًا للتاأكد من  تطبيق ال�شواطىء التي ح�شلت على العلم للمعايريواملتطلبات 

ب�شكل م�شتمر.

يف �شبيل امل�شي قدمَا نحو جناح العلم الأزرق يف دولة المارات العربية املتحدة، توا�شل جمعية المارات للحياة الفطرية 

العمل مع البلديات والفنادق وال�شواحل واملدار�س لتخاذ الإجراءات الالزمة ورفع م�شتوى الوعي باأهمية هذه الأماكن التي 

ي�شتمتع بها الب�شر وما �شواهم، ولتكون دولة الإمارات وجهة جذابة لكل من املقيمني وال�شائحني واحلياة الربية.

ترفرف عدة اأعالم زرقاء على بع�س من �شواطئ وموانئ الإمارت يف خطوة كبرية نحو الإدارة ال�شاحلية عالية امل�شتوى يف الدولة.
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متكني جمتمع دولة االإمارات العربية املتحدة من الت�سدي لتغري املناخ وامل�ساهمة يف خف�ض 

الب�سمة البيئية

يوجد لدينا اأبطال. قد ل يرتدي اأبطالنا ثيابًا خارقة ولكنهم ي�شتخدمون م�شابيح الإنارة املوفرة للطاقة ويخف�شون مدة 

ال�شتحمام اىل الن�شف وي�شتخدمون اأ�شعة ال�شم�س لتجفيف مالب�شهم.

مت اإطالق حملة اأبطال الإمارات الوطنية من قبل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون 

الطبيعة EWS-WWF وبال�شراكة مع هيئة البيئة- اأبوظبي يف فرباير 2009 من اأجل الت�شدي مل�شكلة ب�شمة الإمارات 

الفردية العالية، وذلك من خالل ت�شجيع النا�س على احلد من الإ�شراف يف ا�شتخدام الكهرباء واملياه.

وترويجًا لأمناط احلياة امل�شتدامة، تقدم هذه احلملة حلوًل ب�شيطة لتوفري الطاقة واملياه اإىل قطاعات املجتمع ذات 

امل�شاهمات العالية يف ب�شمة الدولة البيئية، لتعمل ب�شكل مبا�شر مع الأ�شر وموؤ�ش�شات القطاعني احلكومي واخلا�س.

وبتاأييد ر�شمي من وزارة الطاقة ووزارة البيئة واملياه ووزارة الرتبية والتعليم، جنحت هذه احلملة يف الو�شول اىل ما يزيد 

عن الن�شف مليون �شخ�س يف الإمارات منذ اإطالقها.

ت�شتهدف احلملة القطاع املنزيل الذي ي�شهم بن�شبة 57٪ اإىل الب�شمة البيئية يف البالد، وذلك من خالل موقعها على 

�شبكة النرتنت الذي يت�شمن ن�شائح ب�شيطة وعملية من اأجل خف�س ا�شتهالك الطاقة واملاء، وعدة اأفالم ر�شوم متحركة 

تتناول امل�شاكل البيئية التي تواجهنا حمليًا وعامليًا، بالإ�شافة اإىل اآلة حا�شبة لقيا�س اأمناط ال�شتهالك.

وتعمل احلملة على تنظيم فعاليات توعوية متنوعة للتوا�شل مع الأ�شر والفراد. كذلك قامت احلملة باإجراء عدة درا�شات 

حالة، متثلت يف عمليات تقييم بيئية تناولت ثالثة منازل، تلتها عمليات اإعادة ت�شميم بيئي نتج عنها تطبيق تغيريات فنية 

ب�شيطة يف هذه املنازل من اأجل خف�س ا�شتهالك الطاقة واملاء. وقد اأظهرت عمليات اإعادة الت�شميم  البيئي هذه مدى 

�شهولة حتقيق خف�س ملمو�س يف معدلت ال�شتهالك.

ترويج انماط الحياة المستدامة

حملة أبطال االمارات

ت�شاهم اأفعالنا الفردية يف ارتفاع الب�شمة 

البيئية لالإمارات. بتبنينا لتغيريات ب�شيطة 

لرت�شيد ا�شتهالك مواردنا الطبيعية 

�شن�شمن م�شتقباًل م�شتدامًا لأولدنا.
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واإدراكا لأهمية دور القطاع اخلا�س يف خف�س انبعاثات الكربون، و�شعت حملة اأبطال المارات عدة اأدوات واأدلة م�شممة 

خ�شي�شًا مل�شاعدة ال�شركات على ال�شروع يف اتخاذ تدابري بيئية يف اأماكن العمل.

وقد جذبت هذه الأدلة والأدوات اهتمام العديد من ال�شركات، ليتم اإ�شافة موارد جديدة اإليها، اأحدثها هو عر�س تقدميي 

ي�شاعد ال�شركات على تثقيف واإ�شراك موظفيها يف الق�شايا البيئية.

وتقوم احلملة بت�شجيع املوؤ�ش�شات ليح�شلوا على لقب اأبطال ال�شركات بخف�شها ملعدل ا�شتهالك الطاقة واملياه بن�شبة 

اأدناها 10٪، واللتزام بتطبيق ا�شرتاتيجية بيئية طويلة الأمد.  وعلى املوؤ�ش�شات الراغبة يف احل�شول على اللقب تقدمي 

نتائجها اإىل اجلمعية لتقييم اإجنازاتها وفقًا ل�شروط احلملة.

ومن اأجل الربهنة على الفوائد التي قد تعود على ال�شركات من ال�شتثمار يف تقنيات تر�شيد الطاقة واملاء، قامت اجلمعية 

باإجراء اأربعة درا�شات حالة ت�شمنت عمليات تقييم بيئية واإعادة ت�شميم بيئي يف مكاتب اأربعة �شركات خمتلفة عرب 

الإمارات.

كذلك متكنت احلملة، بالعمل مع القطاع احلكومي؛ من م�شاعدة وزارة البيئة واملياه على تطبيق تغيريات فنية تبعت عملية 

تقييم بيئي خلف�س انبعاثات الكربون الناجتة عن مكاتبها يف دبي بن�شبة 24٪، وتخفي�س ا�شتهالك املياه بن�شبة 44٪. وقد 

حتقق هذا التوفري عن طريق تركيب اأجهزة توفري املياه وحت�شني كفاءة اأجهزة تكييف الهواء.

وقد ان�شمت هيئات حكومية اأخرى اإىل احلملة بنّية احل�شول على لقب اأبطال ال�شركات وهي  بلدية دبي، دائرة النقل يف 

اأبوظبي، وجهاز اأبوظبي لل�شوؤون التنفيذية.

واإميانًا منها باأهمية تعليم الأجيال النا�شئة عن القيم البيئية، عملت جمعية الإمارات للحياة الفطرية و�شركائها من خالل 

حملة اأبطال الإمارات مع املدار�س والطالب. 

وقد اأ�شرت احلملة العقول ال�شابة باإ�شراكها للطالب يف عدد من امل�شابقات واملناف�شات من اأجل الفوز بعملية اإعادة 

ت�شاميم بيئية ملدار�شهم بلغت قيمتها 600 األف درهم، ومت تطبيقها يف خم�شة مدار�س. ونتيجة لذلك؛ من املتوقع حتقيق 

خف�س يف معدل انبعاثات الكربون ي�شل اإىل 121 طنًا يف هذه املدار�س، وتوفري مايعادل مئة األف درهم �شنويًا.

بف�شل توجهاتها املختلفة ونهجها املتنوع؛ اأ�شبحت حملة اأبطال الإمارات حملة توعوية متكاملة ت�شعى اإىل حتقيق تغيري 

بيئي اإيجابي عرب الإمارات.

تدعو حملة اأبطال الإمارات اإىل تر�شيد ا�شتهالك املاء والكهرباء خلف�س ب�شمة الإمارات البيئية، حيث ي�شاهم معدل ا�شتهالكهما العايل يف الإمارات يف ارتفاع 

الب�شمة البيئية.

ت�شعى حملة اأبطال الإمارات التوعوية اإىل 

ترويج اأ�شاليب احلياة امل�شتدامة، ولها 

برامج عدة ت�شتهدف خمتلف القطاعات.
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حماية التنوع البيولوجي يف موقع مهم

يف قلب جبال احلجار ال�شخرية، يقوم الفريق البحثي جلمعية المارات للحياة الفطرية EWS-WWF بن�شب كامريات 

خفية مبج�شات حركية للتقاط لقطات مذهلة ل�شاكني وادي الوريعة. تك�شف هذه الكامريات عن معلومات رائعة عن 

حيوانات الوادي اخلجولة والليلية من قطة الو�شق املفرت�شة وهي تطارد فري�شتها اإىل ثعالب بالندفورد وهي تهتم 

ب�شغارها.

يحت�شن الوادي اأنواعًا عديدة من احلياة الربية التي تعتمد على م�شادره الت�شع للح�شول على مياه عذبة ذات نوعية 

ا�شتثنائية، ومنها الغزلن العربية وقطط الغوردون الربية وال�شحايل زرقاء الذيل واأفاعي ال�شجاد العماين واأ�شماك الغارا 

والطهر العربي وطيور احلبارى املهاجرة. 

ويعتقد باأن هناك 500 نوعًا من اأنواع احلياة الربية التي تتخذ منطقة وادي الوريعة موطنًا لها، 55 منها مت اكت�شافها لأول 

مرة يف املنطقة، وذلك منذ عام 2006 عندما بداأ باحثو اجلمعية بدرا�شة الوادي. وقد نتج عن هذه الدرا�شة بحث مكثف 

مت ن�شره يف عام 2006. ومنذ ذلك احلني، مت اكت�شاف اأنواع جديدة ان�شمت اإىل �شفحات تقارير متكاملة اأ�شدرت لحقًا. 

يتباهى وادي الوريعة يف الفجرية بغنًى من التنوع البيولوجي، ف�شاًل عن اأهميته الثقافية كموقع تراثي اكت�شفت فيه �شظايا 

فخارية تعود اإىل القرن اخلام�س ع�شر ومقابر اإ�شالمية قدمية.

ومع ذلك، يهدد الإفراط يف ا�شتغالل م�شادر املياه العذبة واملحاجر والنمو العمراين والنفايات وال�شيد احلياة الربية 

النادرة واملهددة بالنقرا�س التي تقطن وادي الوريعة.

بالتعاون الوثيق مع بلدية الفجرية، وبالتوا�شل مع اجلامعات املحلية و�شكان الوادي، عملت جمعية المارات للحياة 

الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة EWS-WWF على ت�شكيل �شراكات ناجحة جمعتها روؤية طموحة 

بعيدة املدى للوادي.

الحفاظ على المواطن الطبيعية

وادي الوريعة

حماية املواطن الطبيعية هو اأمر يف غاية 

الأهمية من اأجل املحافظة على نظم بيئية 

قادرة على دعم تنوع بيولوجي غني.
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وقد حتققت هذه الروؤية يف عام 2009 عندما مت الإعالن عن منطقة بطول 129 كيلو مرت تقع ما بني خورفكان والبدية 

كمنطقة حممية من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية.

وتعود فوائد الإعالن عن املحمية بالنفع على التنوع البيولوجي يف هذه املنطقة الغنية، بالإ�شافة اإىل توفري اخلدمات 

البيئية والفر�س القت�شادية والجتماعية ل�شكان الوادي.

تعترب حممية وادي الوريعة ثاين موقع يف دولة الإمارات العربية املتحدة يتم الإعالن عنه كمنطقة رطبة ذات اأهمية دولية 

�شمن اتفاقية رام�شار، وذلك يف عام 2010، يف اأعقاب راأ�س اخلور يف دبي التي ان�شمت اإىل التفاقية يف عام 2008. وقد 

تبع الإعالن ور�شة عمل رام�شار ا�شت�شافتها بلدية الفجرية فتحت فر�س التحاور من اأجل احلفاظ على الأرا�شي الرطبة 

يف املنطقة.

يف عام 2011، �شهد الوادي زيارة �شاحبة ال�شمو امللكي ولية عهد ال�شويد الأمرية فكتوريا ك�شيفة ملكية على ويل عهد 

اإمارة الفجرية. جاءت هذه الزيارة كو�شام اآخر يدل على اأهمية املنطقة.

وي�شت�شيف الوادي اأي�شًا وب�شكل منتظم طالب املدار�س واجلامعات لتتاح لهم الفر�شة يف تلقي تعليم بيئي وبحثي عن 

احلياة الربية التي ت�شكن الوادي يف الهواء الطلق. 

اأما املرحلة الثانية يف رحلة املحافظة البيئية على هذا املوقع ف�شرتكز على تطبيق �شبل اإدارة ومراقبة �شليمة حلديقة وادي 

وريعة الوطنية من اأجل حمايتها من اآثار ال�شتغالل املفرط، واإتاحة فر�س تعليمية وعلمية لزوار الوادي، وترك اإرث طبيعي 

ي�شتحق فخر الأجيال القادمة.

الإعالن عن حممية وادي الوريعة اجلبلية يلعب دور �شروري حلماية م�شادرها من املياه العذبة عالية اجلودة.
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حتديد املناطق الرئي�سية ال�سرورية للبيئة البحرية يف اخلليج

 ينتطرنا يف اأعماق املياه الزرقاء قبالة �شواحل دولة الإمارات العربية املتحدة عامل ناب�س باحلياة.

حتت�شن اأعماق اخلليج �شمن حدود قطر والإمارات حياة غنية تزدهي باألوانها الغنية ت�شكل جزء ل يتجزاأ من النظم 

البيئية البحرية يف اخلليج. ينك�شف هذا العامل الزاهي �شيئًا ف�شيئًا اأمام زواره من الغوا�شني ليك�شف عن مرجان وردي 

واأ�شفر وبرتقايل ينبت من قاع البحر باأحجام واأ�شكال خمتلفة، وي�شكل ملجئًا وموطنًا للعديد من اأنواع احلياة البحرية 

التي ت�شاركه هذا العامل.

تقيم هنا، بني ال�شعاب املرجانية ال�شلبة واللينة، ثعابني النمر التي متوه نف�شها ملطاردة فري�شتها، يف حني يعتمد جنم 

البحر وفر�س البحر على هذه ال�شعاب من اأجل حاجات البقاء ال�شا�شي.

توفر ال�شعاب املرجانية الغذاء واملاأوى ومواطنًا لتكاثر العديد من الأنواع املحلية الهامة، مبا يف ذلك اأ�شماك الفرا�شة 

ال�شفراء العربية التي تعي�س يف مياه اخلليج العربي والتي تتغذى ب�شكل ح�شري على امل�شتعمرات املرجانية )البوليبات 

املرجانية(.

اإن كنوز البحر هذه �شرورية حلماية �شحة النظم البيئية البحرية، فهي تعد موطنًا حلوايل ربع احلياة البحرية يف العامل 

على الرغم من اأن ال�شعاب املرجانية تكاد ل ت�شكل واحد يف املئة من البيئة البحرية. 

وبالإ�شافة اإىل كل هذا، توفر ال�شعاب املرجانية يف اخلليج فر�شا فريدة للباحثني لفهم التاأثريات امل�شتقبلية لتغري املناخ 

نظرًا لقدرتها على حتمل امللوحة العالية ودرجات حرارة تفوق 030. ولكن، حتت �شغوط التطور العمراين والتغيريات 

الدائمة، تعاين هذه املواطن الغنية من خطر التدهور والتدمري. 

المساهمة في البحوث البحرية

المحافظة على الشعاب 
المرجانية

تعتمد العديد من الكائنات على 

ال�شعاب املرجانية الغنية يف اخلليج 

من اأجل بقائها.
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لقد �شاهمت جمعية المارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة  EWS-WWF ب�شكل كبري يف 

البحوث البحرية عن طريق اإجراء درا�شات متعمقة يف املواطن البحرية يف مياه ابوظبي وقطر.

واأنتج م�شروع املحافظة على ال�شعاب املرجانية اإرثًا علميًا مهمًا على �شكل جمموعة من اخلرائط املف�شلة لل�شعاب 

املرجانية ولئحة متكاملة باأنواع ال�شعاب املرجانية التي تعي�س يف اجلنوب ال�شرقي للخليج العربي. اليوم، تتم مقارنة 

امل�شوحات احلالية لل�شعاب املرجانية بهذه اخلرائط ملعرفة التغيريات التي طراأت عليها. ودلت هذه اخلرائط  اإىل 

منطقتني متفردتني بغناهما البيولوجي وهما راأ�س غنا�شة وجزيرة حالول.

نتيجة لهذا البحث، مت ن�شر خطة لإدارة وحماية لل�شعاب املرجانية قامت باإدراج ال�شعاب املرجانية يف اأبوظبي و�شرق قطر 

كاأنظمة �شرورية لبقاء النظام البيئي يف منطقة اخلليج. وقد اأثمر امل�شروع عن تو�شيات ا�شرتاتيجية حلماية ال�شعاب 

املرجانية.

 على ال�شعاب املرجانية يف 
ً
واأظهرت نتائج امل�شروع اأن اخلطط الأ�شلية لبناء ميناء خليفة كانت لأثرت تاأثريًا مبا�شراأ

راأ�س غنا�شة التي تتباهى بكونها ال�شاطىء املرجاين الوحيد على طول �شاحل اأبوظبي، والذي يتميز بدعمه لنمو الرفوف 

املرجانية وبرثائه البيولوجي.

مب�شاركة املعلومات الناجتة عن هذه امل�شوحات مع �شلطات اأبوظبي، متكنت ال�شلطات من اتخاذ قرارات علمية وفعالة 

حول خطط تطوير امليناء، و�شاهمت هذه املعرفة من اتخاذهم لقرار بنائه على جزيرة م�شت�شلحة على بعد اربع 

كيلومرتات يف البحر.

يف عام 2010، افتتح ميناء خليفة يف موقعه اجلديد متجنبًا الت�شبب باأي اآثار مدمرة لراأ�س غنا�شة، وحمافظًا على جوهرة 

من جواهر اخلليج العربي. هذه النتيجة تدل على اأهمية نهج التعاون الذي ت�شلك جمعية المارات للحياة الفطرية بعملها 

الدائم مع ال�شلطات املحلية.

ونتج عن امل�شروع كذلك تركيب 12 حمطة لر�شد ال�شعاب املرجانية يف مواقع رئي�شة يف جميع انحاء املنطقة. تعمل هذه 

املحطات التي تديرها هيئة البيئة-اأبوظبي على قيا�س التغيريات يف درجات احلرارة وجمع البيانات الفوتوغرافية ليتمكن 

الباحثون من مراقبة منو املرجان. ويتم اأي�شًا جمع يرقات املرجان للم�شاعدة يف حتديد اأنواع املرجان يف املنطقة ومعدل 

�شحتها. 

ونظرا لجنازات م�شروع ر�شم خرائط لل�شعاب املرجانية، تعترب موا�شلة م�شح هذه املناطق الغنية البحرية يف مياه دولة 

المارات العربية املتحدة اأحد اأهم اأولويات جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة 

.EWS-WWF
اإن امل�شح الذي مت اإجراوؤه لل�شعاب املرجانية اأظهر تنوعًا بيولوجيًا فريدًا من نوعه يف مياه الإمارات. هذه النتائج دلت اأي�شًا على اأهمية احلفاظ على هذه ال�شعاب 

املرجانية من اأجل توازن بيئتنا البحرية.
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االن�سمام اىل نداء عاملي للعمل �سد تغري املناخ

ي�شتمتع العديدون مب�شهد اإطفاء الأ�شواء يف ال�شقق واملباين املجاورة وهم واقفون على �شرفاتهم التي تلفها ظلمة الليل.

خالل �شاعة واحدة وهي �شاعة الأر�س، يقوم مئات املاليني من النا�س حول العامل باإطفاء الأ�شواء والأجهزة يف منازلهم 

ومكاتبهم ليتوحدوا يف نداء عاملي يدعو اإىل التعاون والعمل اجلدي من اأجل مواجهة ظاهرة تغري املناخ.

ما بداأ من مدينة واحدة يف �شيدين عام 2007، اأ�شبح اليوم ظاهرة عاملية ت�شارك فيها اأكرث من 5000 مدينة يف 135 دولة 

لتذكرنا من خالل رمزيتها مبا ميكن اأن نحققه اإن عملنا معًا.

كمن�شق حملي ل�شاعة الأر�س التي ينظمها ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة، �شهدت جمعية المارات للحياة الفطرية 

م�شاركة جميع الإمارات ال�شبعة لأول مرة يف عام 2011 ت�شامنًا مع حركة ال�شتدامة العاملية هذه.

وقد ان�شمت العديد من املعامل البارزة يف دولة المارات العربية املتحدة، ومنها م�شجد ال�شيخ زايد الكبري وبرج خليفة 

وح�شن الفجرية، اإىل الآلف من املعامل الأخرى يف جميع اأنحاء العامل، لتقبع يف ظلمة تامة ملدة �شاعة تناق�شت ب�شكل 

�شارخ مع مظهرها املعتاد.  

تعد �شاعة الأر�س اأكرب حركة بيئية �شعبية يف التاريخ حيث و�شلت اإىل 1.8 مليار ن�شمة يف عام 2011.  وتقدم هذه احلركة 

خطوة اأوىل و�شهلة نحو م�شتقبل اأف�شل واكرث ا�شتدامة لتظهر لنا كيف ميكن لأفعالنا اليومية جمتمعة اأن توؤثر على البيئة. 

عرب الإمارات، ويف كل عام، ي�شارك اآلف الأفراد ومئات املدار�س وال�شركات يف �شاعة الأر�س، يف نداء عاملي رمزي يعرب 

عن اهتمامنا بكوكبنا وعن رغبتنا بالت�شدي لتغري املناخ.

مبادرات بيئية ملهمة

ساعة األرض

اأ�شبحت �شاعة الأر�س اأكرب حملة تطوعية 

بيئية يف العامل، لتدل على توجه عاملي نحو 

ال�شتدامة.
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مع تزايد �شعبيتها، حتث هذه احلملة الناجحة النا�س على بذل املزيد وعدم الكتفاء ب�شاعة واحدة فقط، بالتعهد باإحداث 

تغيري اإيجابي يف حياتنا يدوم اإىل ما بعد �شاعة الأر�س.

يف دولة الإمارات العربية املتحدة، تعهد العديدون بالعمل ملا بعد �شاعة الأر�س عرب تر�شيد ا�شتهالك املاء والكهرباء 

من خالل اتباع ن�شائح ب�شيطة مثل اإغالق ال�شنابري خالل تنظيف ال�شنان، وا�شتخدام املوا�شالت العامة، وا�شتخدام 

التكييف ب�شكل اأقل، واإغالق جميع املعدات املكتبية يف حالة عدم ا�شتخدامها.

وقد دعمت ال�شخ�شية البيئية البارزة، ال�شيخ عبد العزيز بن علي النعيمي وامللقب بـ »ال�شيخ الخ�شر«، حملة �شاعة الأر�س 

بحّث اجلميع على امل�شاركة والتعهد ملا بعد �شاعة الأر�س.

ومع تزايد �شعبية �شاعة الأر�س، يحتفل النا�س بال�شاعة بطرق خمتلفة وجديدة. يف عام 2011، وعلى موقعها اللكرتوين، 

قامت اجلمعية بالإعالن عن خمتلف الفعاليات والتجمعات يف كورني�س اأبوظبي و�شاحة برج خليفة وف�شيتفال �شيتي 

والق�شباء وح�شن الفجرية، وبع�شًا من املطاعم التي ان�شمت اإىل احلملة بتقدمي وجبات الع�شاء حتت �شوء ال�شموع. 

با�شتخدام �شاعة الأر�س كنقطة انطالق لت�شجيع النا�س على العناية بالبيئة، تعترب هذه احلملة العاملية من�شة مهمة 

جلمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة EWS-WWF ت�شمح لها بالتوا�شل ون�شر 

الوعي حول كيفية العناية بكوكبنا.

ان�شمت الإمارات ال�شبعة اإىل �شاعة الأر�س، و�شارك العديدون اإىل احلملة اإما بان�شمامهم اإىل الفعاليات العديدة اأو من ظلمة منازلهم.
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فبراير 2001
تاأ�شي�س جمعية الإمارات للحياة 

الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي 

EWS-WWF ل�شون الطبيعة

2006
ن�شر اأول خريطة وا�شعة النطاق لل�شعاب 

املرجانية يف مياه اأبوظبي وقطر نتيجة 

م�شروع احلفاظ على ال�شعاب املرجانية 

2006
زراعة اأ�شجار الغاف يف ال�شحراء كجزء 

من م�شروع احلفاظ على الغاف

سبتمبر  2006
عقد املنتدى الأول للمحافظة 

على احلياة البحرية يف ابوظبي 

أبريل 2007
عقد ور�شة تدريبية لبناء القدرات يف 

الفجرية على تنفيذ اتفاقية �شايت�س يف 

الفجرية با�شتخدام اأدلة تعريف عربية

ديسمبر 2007
من خالل اإطالق مبادرة الب�شمة 

البيئية، اأ�شبحت دولة المارات 

العربية املتحدة ثالث دولة العامل 

تاأخذ على عاتقها البحث املتعمق 

لفهم ب�شمتها البيئية

مارس  2009
�شهدت �شاعة الأر�س يف دولة 

المارات العربية املتحدة 

م�شاركة كل من اأبوظبي 

ودبي والفجرية مع دعم 

اإ�شايف من كري�س مارتن – 

املغني يف فرقة كولدبالي.

مارس 2010
م�شاركة العديد من املعامل العمرانية يف 

الإمارات يف حملة �شاعة الأر�س

مايو 2010
تثبيت اأجهزة تتبع على 20 �شلحفاة من اإناث 

�شالحف منقار ال�شقر يف ال�شنة الأوىل من 

م�شروع املحافظة على ال�شالحف البحرية لتتبع 

طرق هجرتها وحتديد مناطق تغذيتها

اكتوبر 2010
ان�شمت 20 مدر�شة و15000 طالب 

اىل مبادرة بنك HSBC املناخية 

للمدار�س البيئية خالل �شنتها الأوىل

أكتوبر 2010
تطوير مبادرة الب�شمة البيئية لنموذج 

ملحاكاة ال�شيناريوهات التي قد تنتج عن 

تطبيق �شيا�شات بيئية م�شتقبلية املختلفة 

وبرتجمة تقرير الكوكب احلي 2010

أبريل 2010
اإطالق حملة اخرت بحكمة 

التوعوية لرتويج اأنواع الأ�شماك 

امل�شتدامة بني املوردين 

وامل�شتهلكني. اأطلقت احلملة 

اأي�شًا دلياًل للم�شتهلك مل�شاعدته 

على التعرف على النواع 

امل�شتدامة. 

مايو 2010
م�شاركة اأول مطعم يف حملة اأخرت 

بحكمة  

مايو 2010
اإطالق برنامج اأبطال 

ال�شركات كجزء من حملة 

اأبطال الإمارات

مارس 2009
الإعالن عن وادي الوريعة 

كمحمية جبلية مبوجب مر�شوم 

من حاكم اإمارة الفجرية

سبتمبر  2009
�شهدت حملة اأبطال الإمارات اإنطالق 

برنامج اأبطال املدار�س

يناير  2010
اأطلقت حملة اأبطال الإمارات 

برنامج اأبطال املياه

2009
قبول جمعية المارات للحياة الفطرية 

بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون 

الطبيعة كع�شو م�شاهم ومن�شق وطني 

ملوؤ�ش�شة التعليم البيئي.

فبراير 2009
اإطالق حملة اأبطال 

الإمارات للطاقة

2008
اإطالق املارثون البيئي 

التفاعلي على اأقرا�س 

مدجمة

مارس 2008
ترجمة اأدلة التعريف اخلا�شة باتفاقية 

�شايت�س اإىل اللغة العربية ل�شتخدامها يف 

الإمارات ويف دول ال�شرق الأو�شط املعنية 

مارس 2008
اأظهرت درا�شة تقييمة غنى وادي الوريعة 

البيولوجي وك�شفت عن العديد من املخاطر 

التي تهدد توازن نظامه البيئي 

فبراير 2002
اإطالق برنامج لبناء القدرات لدى 

�شلطات �شايت�س املحلية

2003
اإطالق م�شروع املارثون 

البيئي بال�شراكة مع هيئة 

البيئة-اأبوظبي و�شركاء 

امل�شروع

ديسمبر 2005
ت�شليم تقرير لل�شبكة العاملية 

ملراقبة التجارة يف احلياة 

الربية عن العود يف الإمارات 

كجزء من م�شروع �شايت�س

 ديسمبر2010
مبادرة الب�شمة البيئية تن�شر تقريرها 

النهائي

يناير 2011
اأثبتت لقطات لكامريات خمفية يف وادي 

وريعة وجود الطهر العربي وقط الو�شق 

والقط »غوردون« الربي يف الوادي

أبريل 2011
ن�شر كتاب و�شفات الأ�شماك امل�شتدامة 

كجزء من حملة اخرت بحكمة

يونيو 2011
اإطالق »�شباق اخلليج الكبري لل�شالحف 

البحرية« كجزء من م�شروع املحافظة على 

ال�شالحف البحرية 

أكتوبر 2011
رفع اأول علم اأزرق يف دبي

نوفمبر 2011
اإطالق منهج بيئتي وطني ب�شكل 

كامل على النرتنت

ديسمبر 2011
احتفال جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون 

الطبيعة بعامها العا�شر

مايو 2011
رفع اأول علم اأزرق يف دولة 

المارات يف اأبوظبي

مايو  2011
تثبيت اأجهزة التتبع على 23 من اأناث 

�شلحفاة منقار ال�شقر يف العام الثاين من 

م�شروع املحافظة على ال�شالحف البحرية

فبراير 2011
�شم وادي وريعة اإىل اتفاقية 

رام�شار الدولية لالأرا�شي 

الرطبة ذات الأهمية الدولية 

مارس  2011
م�شاركة الإمارات ال�شبعة يف �شاعة 

الأر�س 2011 لدولة المارات العربية 

املتحدة لي�شهد احلدث م�شاركة 

متيزت عن ال�شنوات ال�شابقة

ديسمبر 2010
اجتماع عدة ممثلني من املوؤ�ش�شات احلكومية 

و�شركات القطاع اخلا�س واملنظمات غري 

احلكومية، واخلرباء والعلماء من خمتلف اأنحاء 

املنطقة يف املنتدى الثاين للمحافظة على احلياة 

البحرية ملناق�شة التحديات البيئية امل�شرتكة

2002 200120032004200520062007200920102011 2008

أهم األحداث
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الراعي:
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان

)رئي�س هيئة البيئة – ابوظبي وممثل احلاكم يف املنطقة الغربية(

اعضاء مجلس االدارة:
معايل/ حممد �حمد �لبو�ردي

)االمني العام ملجل�س ابوظبي التنفيذي(

�شعادة/ �حمد علي �ل�شايغ

)نائب املدير العام، الرئي�س التنفيذي ل�شركة دولفني للطاقة املحدودة ورئي�س جمل�س اإدارة �شركة الدار العقارية(

�شعادة/ ماجد �ملن�شوري

)رئي�س دائرة ال�شوؤون البلدية – ابوظبي(

�شعادة �ملهند�س/ حمد�ن �ل�شاعر

)مدير ادارة البيئة – بلدية دبي(

�شعادة/ عبد �لعزيز �ملدفع 

)املدير العام ال�شابق، هيئة البيئة واملحميات الطبيعية – ال�شارقة(

�شعادة �لكابنت/ �بر�هيم �حمد �لطنيجي

)املدير ال�شابق لهيئة ميناء را�س اخليمة(

�لر�ئد/ علي �شقر �شلطان �ل�شويدي

)رئي�س جمموعة االمارات للبيئة البحرية – دبي(

�شعادة/ �شعيد جابر �ل�شويدي

)رئي�س جمل�س ادارة جمموعة بن جرب – ابوظبي(

�شعادة/ رز�ن خليفة �ملبارك

)االمني العام لهيئة البيئة – ابوظبي(

�ملهند�س/ حممد �شيف �الفخم

)املدير العام لبلدية الفجرية(

�شعادة/ هناء �شيف �ل�شويدي

)املدير العام لهيئة البيئة واملحميات الطبيعية – ال�شارقة(

شكرًا

نرغب بالتقدم بال�شكر اجلزيل لكل من �شاهم يف هذه االإجنازات التي نحتفل بها.

خالل �شنواتها الع�شر، عمل فريق جمعية االإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة بتفاين 

و�شغف. بع�س من افراد الفريق ترك اجلمعية واآخرون مازالوا معنا يف هذه الرحلة، ولكن كل م�شاهمة تركت ب�شمة 

و�شكلت جزء مما نحن عليه االآن.

نرغب اأي�شًا بالتعبري عن �شكرنا لكل املوؤ�ش�شات وال�شركات واالأفراد الذين قدموا لنا دعمهم ال�شخي مل�شاعدتنا يف 

م�شاريعنا املتعددة. لقد قدمت لنا م�شاهماتكم دعمًا قويًا �شواء كانت مادية اأو بخرباتكم اأو ت�شجعيكم ون�شحكم.

نتقدم بال�شكر اأي�شًا اإىل ال�شركات واملوؤ�ش�شات والفنادق واملطاعم واملدار�س التي ا�شتجابت اإىل حمالتنا وان�شمت اإليها، 

لتخطو خطى ثابتة نحو اال�شتدامة البيئية.

كل من عمل في الجمعية منذ تأسيسها:
اأجيتا نايار، اأمل عيا�س، اأجنانا كومار، اأوليفر كري، اإيدا تيلي�س، ايرين النغز، اميا �شمارت، باوال فرييرا، متارا ويذرز، 

 تنزيد علم، جوانا اأبو حجلة، خالد حممود، د. فريديريك لونيه، د. كري�شتوف تورنك، دارين هيلتز، را�شمي دي روي،

 رمي الذوادي، �شعادة/ رزان خليفة املبارك، �شيلينا �شميث، �شاهباز احمد، علي قرقا�س، غادة نبيل، كريك دثلر،

 لورا ليدويث، ليزا بريي، ليلى عبد اللطيف، لينا ايينجر، املا كو�شتال�س، مارك جيم�س، مارينا انتونوبولو،

 ماري- لوي�س �شولتز، معاذ �شواف، منار قا�شم، منى العامري، ميلي�شا ماثيوز، مي�شون ال�شريف، نارميان زيائي،

ن�شرين الزحالوي، نو�شني عطائي، نيك نوغريا، نيكوال�س ديلونيه، هند ال�شنوي، يا�شمني رم�شان

شكرشكر
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الشركاء والجهات الداعمة
ABB، اأباليد ماترييليز، ARY، اإ�س اإن اآر داننت )�شابقًا دينتون وايلد �شابته(، ا�شتوديوهات بلنك، اأطل�س، اإنرتكونتيننتال 

ف�شتيفال �شيتي، اإنفايرومينا، اأومنيكوم ميديا غروب، AME Info، اإيكوترايب املحدودة، اإيكوم، بارك حياة دبي، 

بريج�شتون ال�شرق الأو�شط واأفريقيا، بلدية الفجرية، بلدية دبي، بنك HSBC  ال�شرق الأو�شط، بنك اأبوظبي الوطني، 

بنك الحتاد الوطني، بنك اخلليج الأول، بنك دبي الوطني، بوز اأند كومباين، بومتاون لالإنتاج، بيكر بوت�س ذ.م.م، تات�س 

بونت�س، ت�شيب ال�شرق الأو�شط، تي. �شويرتام  واأولده، جامعة قطر، جمريا انرتنا�شيونال، جهاز اأبوظبي للمحا�شبة، 

جيان/ يل مار�شيه، حديقة العني للحيوانات، حديقة وايلد وادي املائية، حكومة دبي، حياة ريجن�شي دبي، خليج تاميز، 

الدار العقارية، داي، دبي ف�شتيفال �شيتي، دولفني للطاقة، DHL، ذي ريتز كارلتون، ذي �شلرت، ذي نا�شيونال، رويال 

كليمر، �شتاندرد ت�شارترد بنك، 7Days، �شعيد وحممد النابودة القاب�شة، �شوين اخلليج، ال�شبكة العاملية للب�شمة البيئية، 

�شركة اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل، �شركة اأبوظبي لالإعالم، �شركة احتاد املقاولني، ال�شركة القاب�شة العامة، �شركة الكويت 

ل�شترياد ال�شيارات، �شركة جزيرة القرم، �شبان لال�شتثمارات العقارية، غراند حياة دبي، غرفة جتارة  و�شناعة دبي، 

غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي، غلفتيرن املحدودة، فال�س للرتفيه، فورت�شن �شيفني، فورد ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، 

فوك�س �شينمان فريمونت دبي، ق�شم البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي )اإيران(، كانون ال�شرق الو�شط، كلية اأبوظبي 

للطالبات، كلية دبي لالإدارة احلكومية، كلية �شمال الأطلنطي يف قطر، كولدبالي، كومباك، لثام اأند واتكينز، مرييديان 

العقة، لينكالترز، لينوفو، مارينا مول اأبوظبي، مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية، مبادلة، جمل�س اأبوظبي للتخطيط 

العمراين، املجل�س الأعلى للبيئة واملحميات الطبيعية يف قطر، املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، جمموعة الإمارات للبيئة 

البحرية، جمموعة الإمارات للغو�س، جمموعة الفهيم، جمموعة لندمارك، مدر�شة رافلز، مرا�شي الدار، م�شدر، منتجع 

باب ال�شم�س ال�شحراوي، منتجع جبل علي للغولف و�شبا، موتيفيت فال مورغان لالإعالنات ال�شينمائية، مرجان ماريناز، 

موؤ�ش�شة ابوظبي للفنون واملو�شيقى، موؤ�ش�شة الإمارات للنفع الجتماعي، موؤ�ش�شة التنمية الب�شرية يف عجمان، موؤ�ش�شة 

ال�شيخة �شالمة بنت حمدان اآل نهيان، موؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي للتنمية الب�شرية )عجمان(، هيل اأند نولتون، هيئة 

البيئة- اأبوظبي، هيئة البيئة العمانية، هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة، هيئة ال�شوؤون التنفيذية، هيئة املعرفة 

والتنمية الب�شرية، هيئة تنفيذ �شايت�س، هيئة حماية البيئة والتنمية يف راأ�س اخليمة، هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي، هيئة مياه 

وكهرباء دبي، وزارة البيئة يف قطر، وزارة البيئة وال�شوؤون املناخية يف عمان، وزارة البيئة واملياه، وزارة الرتبية والتعليم، 

وزارة الطاقة، يوكليب

المتطوعين
مع �شبكة تتكون من 800 متطوعًا، تعتمد  EWS-WWF على جهود متطوعيها الذين بذلوا قدر ا�شتطاعتهم مل�شاعدتنا 

على مر ال�شنوات املا�شية. اإن متطوعينا هم امتداد لفريقنا، وبينما ل تكفي هذه ال�شحفة لت�شمل جميع الأ�شماء، نرغب 

بتقدمي �شكر خا�س لكم جميعًا.  

شكر


