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لقد اأ�صافت �صنة 2010 ف�صاًل جديدًا من النجاح اإىل اإجنازات جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 

ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF وذلك يف �صعيها نحو حماية الرتاث الطبيعي لدولة الإمارات 

واملنطقة. وج�صدت هذه ال�صنة اأي�صًا اإميان اجلمعية باأهمية العمل يدًا بيد مع القطاعات املختلفة واملنظمات 

الأخرى من اأجل حتقيق هدف يعنينا جميعًا، األ وهو �صون كوكبنا وموارده الطبيعية. 

لقد متكن فريق اجلمعية من خالل العمل امل�صرتك مع هيئات خمتلفة يف املنطقة من البدء بجمع معلومات 

�صرورية عن �صالحف منقار ال�صقر املهددة بالنقرا�ص، وذلك من اأجل التو�صل اإىل خطط حمافظة فعالة من 

�صاأنها حماية اأعدادها وبقائها. ول �صك باأن النجاح يف مثل هذه املهمة هو اأمر يتطلب تعاونًا من قبل الأفراد 

وال�صركات واملنظمات احلكومية وغري احلكومية املحلية والإقليمية.

تركز اجلمعية على �صم اجلهود وجمع اأفراد املجتمع معًا والعمل معهم من اأجل التو�صل اإىل اأهدافنا امل�صرتكة 

املتمثلة يف حماية بيئتنا. وم�صروع حماية ال�صالحف البحرية هو  واحد من عدة م�صاريع تلعب فيها اجلمعية دور 

املوّجه واجلامع للجهود ليعمل اجلميع نحو ا�صتدامة بيئتنا. 

اإن هذا الدور هو من اأهم املهارات التي تربع فيها اجلمعية، وهو اأمر برهنت عليه من خالل م�صاريعها املختلفة، 

مثل منتدى املحافظة على احلياة البحرية، وحممية وادي الوريعة اجلبلية، وحملة اخرت بحكمة، وحملة اأبطال 

الإمارات، ومبادرة الب�صمة البيئية، و�صاعة الأر�ص، حيث وظف فريق اجلمعية خرباته العلمية ومعرفته يف تن�صيق 

وتوجيه اجلهود املختلفة نحو هدف موحد من اأجل حماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية وم�صاعدتنا على تبني اأ�صاليب 

حياة م�صتدامة. 

لقد اأثبتت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF قدرتها 

على العمل مع جميع قطاعات املجتمع من اأجل املحافظة على بيئتنا، وهذه الإجنازات ملا كانت ممكنة دون الدعم 

امل�صتمر الذي ح�صلت عليه من اجلهات املختلفة. لذا اأرغب بالتقدم بال�صكر اجلزيل اإىل كل من دعمنا و�صركائنا 

ومتطوعينا الذين مدوا يد العون لفريق اجلمعية، اإذ مبثل هذه اجلهود نحن لقادرون على العمل من اأجل م�صتقبل 

م�صتدام لالإمارات.

كلمة 
معالي محمد أحمد البواردي

رئي�س جمل�س الإدارة، جمعية الإمارات 

للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق 

EWS-WWF العاملي ل�صون الطبيعة
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عام 2010- عام التنوع البيولوجي الدويل- كان احتفاًل باحلياة الغنية على كوكب الأر�ص، ونحن يف دولة 

الإمارات لدينا الكثري لنحتفل به، حيث حتت�صن بحارنا وودياننا و�صحارينا حياة تتميز بتنوعها وتفردها، �صواء 

كانت ال�صعاب املرجانية والأ�صماك التي ت�صكنها، اأو حيوانات الطهر وقطط الو�صق التي تطوف اأرجاء ودياننا. 

وادي الوريعة، اأول حممية جبلية يف الإمارات هو موطن لأكرث من 300 نوع من النباتات و74 نوع من الطيور و14 

نوع من الزواحف و12 نوع من الثدييات، اإ�صافة اإىل احت�صانه اإىل 30 نوعًا من احل�صرات التي متت اإ�صافتها 

اإىل الت�صنيف العلمي موؤخرًا. وقد ان�صم وادي الوريعة الذي يحتوي على م�صادر مياه عذبة تدعم هذا التنوع 

البيولوجي الغني اإىل قائمة الأرا�صي الرطبة ذات الأهمية الدولية �صمن اتفاقية رام�صار. 

ووجدت اأ�صماك الهامور و�صالحف منقار ال�صقر وغريها من اأنواع احلياة البحرية �صندًا لها يف حملة اخرت 

بحكمة لالأ�صماك امل�صتدامة وم�صروع املحافظة على ال�صالحف البحرية وبرنامج العلم الأزرق وغريها من م�صاريع 

اجلمعية التي تركز على حماية احلياة البحرية.

و�صهد عام 2010 اأي�صًا اختتام مبادرة الب�صمة البيئية، وهي مبادرة جتمع هيئات حكومية ومنظمات غري حكومية 

تهدف اإىل درا�صة اأمناط ال�صتهالك يف الدولة للتو�صل اإىل فهم اأكرث عمقًا للب�صمة البيئية ودوافعها، والتو�صل اإىل 

�صبل اأف�صل لإدارتها. لقد طورت احلملة يف �صنتها الثالثة والأخرية منوذجًا ملحاكاة ال�صيناريوهات املختلفة الناجتة 

عن تطبيق �صيا�صات وت�صريعات خمتلفة من اأجل تقييم اآثار اخلطط وال�صيا�صات البيئية على انبعاثات الكربون. 

ميكننا �صون التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية التي نعتمد عليها من خالل العمل معًا للتو�صل اإىل اإدارة اأف�صل 

ملواردنا الطبيعية وتبنى اأ�صلوب حياة وعمل م�صتدام. هناك الكثري مما ميكننا القيام به من اأجل حتقيق ذلك، 

ابتداء من منازلنا ومكاتبنا، وو�صوًل اإىل مدننا وبلداننا. ميكننا اأن نوظف اإمكاناتنا وقدراتنا املختلفة واأن نلتزم 

بتغيري �صلوكنا ال�صخ�صي لكي نحمي بيئتنا. ومن خالل دورها كمنظمة بيئية، ت�صاعد جمعية الإمارات للحياة 

الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF جمتمعنا يف تبني حياة م�صتدامة من خالل 

م�صاريعها التعليمية املختلفة والتي ت�صل اإىل ع�صرات الآلف من الطلبة عرب الإمارات ال�صبع، وم�صاريعها التوعوية 

التي ت�صل اإىل املجتمع املدين باأكمله من خالل حملة اأبطال الإمارات وحملة اخرت بحكمة.

 EWS-WWF هذا العام الذي احتفلنا به بنجاحات عديدة ملا كان ممكنًا لول الدعم الذي نح�صل عليه. وبالنيابة عن

ي�صعدين اأن اأتقدم بال�صكر اإىل خمتلف املوؤ�ص�صات وال�صركات واملدار�ص والأفراد، لدعمهم امل�صتمر وجهودهم الرائعة التي 

تلهمنا وتدعمنا لنتابع م�صريتنا وم�صاريعنا من اأجل احلفاظ على التنوع البيولوجي يف الإمارات ويف املنطقة وترويج اأ�صاليب 

احلياة امل�صتدامة. وندعو جميع من يقيم على هذه الأر�ص الطيبة اإىل العمل معًا من اأجل �صون هذا التنوع الغني والحتفال 

به ملا بعد عام 2010.

كلمة 
سعادة رزان خليفة المبارك

الع�صو املنتدب جلمعية الإمارات للحياة 

الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي 

EWS-WWF ل�صون الطبيعة

يف مار�ص 2009، مت الإعالن عن وادي الوريعة كاأول حممية جبلية يف الإمارات، وذلك بعد تقييم �صامل لقيمة الوادي البيئية 

ا�صتمر ملدة 3 �صنوات، نفذته جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة  EWS-WWF وبلدية 

الفجرية، ورعاه بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود.
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EWS-WWF عن

نبذة عن
EWS-WWF

من نحن

مت تاأ�صي�ص جمعية الإمارات للحياة الفطرية حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل 

احلاكم يف املنطقة الغربية ورئي�ص جمل�ص هيئة البيئة – اأبوظبي. تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون 

مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF على امل�صتوى الحتادي والإقليمي حتت اإدارة جمل�ص حملي، 

ولها مكاتب يف اأبوظبي ودبي والفجرية. 

عملنا

تركز اجلمعية عملها يف اأربع جمالت وهي: الكائنات احلية واملوائل الطبيعية والتغري املناخي والب�صمة البيئية. 

وتتطلع اجلمعية اإىل مواجهة التحديات البيئية يف الإمارات واملنطقة، م�صلحة بجهود فريقها وبدعم من �صركائها 

املحليني ومن �صبكة ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة الدولية. 

تتبع اجلمعية منهجًا متكاماًل يف تنفيذها مل�صاريعها ي�صمل البحث العلمي، واقرتاح ال�صيا�صات والت�صريعات، ون�صر 

الوعي والتعليم البيئي، واحلر�ص على بناء القدرات املحلية. وللجمعية اإ�صرتاتيجية مالية طويلة املدى ت�صمن لها 

حتقيق اأهدافها بفعالية وكفاءة.

 

وركزت اجلمعية جهودها يف عام 2010 على امل�صاريع التالية:

التفاعلي(، برنامج تعليمي بيئي الكرتوين للمدار�ص  البيئي  املاراثون  با�صم  �صابقًا  )عرف  وطني  • بيئتي 
واملرا�صي  لل�صواطئ  تاأهيل  برنامج  الأزرق،  • العلم 

م�صتدامة حياة  اأ�صاليب  وترويج  املناخي  التغري  مواجهة  اإىل  تدعو  �صنوية  عاملية  توعوية  حملة  الأر�ص،  • �صاعة 
HSBC املناخية للمدار�ص البيئية، برنامج تعليمي بيئي للمدار�ص بنك  • مبادرة 

الأو�صط ال�صرق  ملنطقة  البحرية  احلياة  على  املحافظة  • منتدى 
اخلليج يف  البحرية  ال�صالحف  على  املحافظة  • م�صروع 

امل�صتدامة الأ�صماك  م�صائد  لرتويج  توعوية  حملة  بحكمة،  • اخرت 
البيئية للب�صمة  الإمارات  • مبادرة 

امل�صتدامة  احلياة  اأ�صاليب  لرتويج  توعوية  حملة  الإمارات،  اأبطال  • حملة 
اجلبلية  وريعة  وادي  • حممية 

كيف ميكننا اإحداث فرق

كمنظمة بيئية غري حكومية، يحمل الأثر الذي نرتكه اأهمية ق�صوى وهو اأحد العوامل التي حتدد جناحنا. لهذا 

نحر�ص يف EWS-WWF على ا�صتغالل مواردنا باأكرث ال�صبل كفاءة وفعالية. 

ومن اأجل اإحداث فرق فعلي، ن�صعى للتو�صل اإىل حلول متكاملة تاأخذ بعني العتبار جميع املتغريات والعوامل. 

ولهذا نحن نقدر قيمة التعاون والعمل امل�صرتك، ونلتزم بالو�صول اإىل اأهدافنا من خالل تاأ�صي�ص �صراكات 

اإ�صرتاتيجية مع الهيئات احلكومية و�صركات القطاع اخلا�ص واملوؤ�ص�صات التعليمية، بالإ�صافة اإىل ا�صتعانتنا 

باخلربات الفردية. بهذه الطريقة، ميكننا اأن نعمل مع �صركائنا للتو�صل اإىل اأف�صل احللول كفاءة والتي ميكن لها 

اأن ترتك اأثرًا اإيجابيًا.

يعود تاريخ منظمة ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة WWF  يف املنطقة اإىل عام 1960 حيث �صاهمت يف تاأ�صي�ص م�صروع » قطيع 

املها العربي العاملي« والذي جنح يف تنا�صل هذه احليوانات واإعادتها اإىل املحميات الطبيعية يف الأردن وال�صعودية وعمان. 

هدفنا هو حماية اأنواع احلياة 

الفطرية وموائلها الطبيعية، 

والت�صدي للق�صايا املتعلقة 

بظاهرة تغري املناخ والب�صمة 

البيئية واملوارد الطبيعية

©
E
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F

جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 

 EWS-WWF ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة

هي منظمة غري حكومية تعمل يف الإمارات 

العربية املتحدة ويف املنطقة من اأجل احلفاظ على 

الرتاث الطبيعي وترويج اأمناط احلياة امل�صتدامة 

من خالل م�صاريع تركز على املحافظة والتعليم.
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دعم اجلهات الراعية

نقدم �صكرنا اجلزيل اإىل جميع الهيئات وال�صركات التي قدمت دعمها املادي مل�صاريعنا املختلفة، فهذا الدعم 

ميّكننا من ال�صتمرار يف العمل نحو حتقيق اأهدافنا. 

EWS-WWF عن

خالل العقود القليلة املا�صية، �صهدت الإمارات طفرة اإيجابية يف منوها القت�صادي والعمراين. وبينما وفر هذا 

النمو م�صتوى معي�صي عايل ل�صكانها، �صّكل اأي�صًا �صغطًا على موارد الدولة الطبيعية. وقد اأدى ارتفاع الطلب على 

الطاقة واملاء اإىل ارتفاع الب�صمة البيئية الفردية ب�صكل كبري. ويهدد منط ال�صتهالك املرتفع للموارد الطبيعي 

اأي�صًا املوائل الطبيعية واأنواع احلياة الربية التي تتخذها م�صكنًا لها. اإن اإخاللنا بتوازن دورة احلياة الطبيعية له 

اأخطار ل تهدد فقط بيئتنا الطبيعية ولكنها تهدد اأي�صًا ا�صتدامة ازدهارنا.

هناك حاجة ملحة للعمل من اأجل ا�صتدامة منونا يف الإمارات ويف املنطقة. وتعمل جمعية الإمارات للحياة 

الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF مع �صركائها على ترويج التنمية امل�صتدامة 

والتو�صل اإىل حلول فعالة ت�صاهم يف بناء م�صتقبل م�صتدام للدولة والعامل. 

نرغب يف تقدمي �صكرنا اجلزيل لكل من ي�صاركنا �صغفنا و�صعينا ولكن من قّدم لنا يد امل�صاعدة يف اتخاذ اأول 

اخلطوات نحو م�صتقبل م�صتدام لالإمارات. نحن نقدر دعمكم لفريقنا ومل�صاريعنا.

دعم الهيئات احلكومية

لقد ح�صلت العديد من م�صاريعنا على رعاية ودعم من هيئات حكومية عالية امل�صتوى، الأمر الذي �صاعدنا على 

بناء م�صداقيتنا ورفع م�صتوى الثقة بعملنا. نحن نقدر هذا الدعم ونتطلع اإىل العمل معًا يف ال�صنوات املقبلة.

ترويج اأ�صاليب احلياة امل�صتدامة واحلفاظ 

على الرتاث الطبيعية لدولة الإمارات العربية 

املتحدة هو اأمر يتطلب دعماً والتزاماً من جميع 

م�صروع العلم الأزرق، حملة اخرت بحكمة، م�صروع املاراثون البيئي، قطاعات املجتمع.

حملة اأبطال الإمارات

هيئة البيئة – اأبوظبي

مبادرة الب�صمة البيئية  مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية

مبادرة بنك HSBC املناخية للمدار�ص البيئية، 

حملة اأبطال الإمارات للمدار�ص

بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود

م�صروع املاراثون البيئي الدار العقارية

م�صروع املاراثون البيئي، درا�صات حالة حلملة اأبطال الإمارات موؤ�ص�صة الإمارات للنفع الجتماعي

م�صروع املاراثون البيئي، برنامج املحافظة على ال�صالحف البحرية 

قامت برعاية كل من بايل، ولونا، وبوراكاي، ودجيلة 

جيان/ يل مار�صيه

وادي الوريعة بريج�صتون ال�صرق الأو�صط واأفريقيا

حملة اأبطال الإمارات �صركة اأبوظبي لالإعالم

حملة اأبطال الإمارات هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي

درا�صات حالة حلملة اأبطال الإمارات اباليد ماترييالز

حملة اأبطال الإمارات م�صدر

برنامج املحافظة على ال�صالحف البحرية 

قامت برعاية �صلحفاة اأطلقت عليها ا�صم �صيلي

لنكليرتز

برنامج املحافظة على ال�صالحف البحرية 

 Q قامت برعاية �صلحفاة اأطلقت عليها ا�صم  كيو

كلية �صمال الأطلنطي يف قطر

برنامج املحافظة على ال�صالحف البحرية 

قامت برعاية ال�صلحفاتني �صارة وجميلة

جلف تيرن

دبي ف�صتيفال �صيتي

برنامج املحافظة على ال�صالحف البحرية 

قامت برعاية ال�صلحفاة: وات اإيفري فلوت�ص يور بوت

مرجان ماريناز اآي جي واي

انرتكونتينينتال يف دبي ف�صيتفال �صيتي

شكرًا

شراكات قّيمة

نعمل معًا من أجل 
مستقبل مستدام

من اجل م�صتقبل م�صتدام
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برنامج ع�صوية ال�صركات

نرغب بالتعبري عن تقديرنا للدعم القوي الذي نح�صل عليه من ال�صركات الأع�صاء يف برناجمنا. ي�صاهم ريع 

الربنامج املادي يف دعم م�صاريعنا واأن�صطتنا املختلفة.

الع�صوية البالتينية

البيئية للبيانات  العاملية  اأبوظبي  • مبادرة 
لالإعالم اأبوظبي  • �صركة 

العمراين للتخطيط  اأبوظبي  • جمل�ص 
اأبوظبي وكهرباء  مياه  • هيئة 

العقارية • الدار 
ماترييالز  • اباليد 
كومباين اأند  • بوز 

واأفريقيا الأو�صط  ال�صرق  • بريج�صتون 
�صتار • �صيني 

الجتماعي للنفع  الإمارات  • موؤ�ص�صة 
اأبوظبي البيئة  • هيئة 

مار�صيه • جيان/يل 
نولتون اأند  • هيل 

HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود • بنك 
واتكينز اأند  • ليثام 

• لنكليتريز
• م�صدر

مورغان فال  • موتيفيت 
الوطني اأبوظبي  • بنك 

حياة بارك  • فندق 
دنتون اآر  اإن  • اإ�ص 

لالإعالم اأومنيكوم  • جمموعة 

الع�صوية الذهبية

للمحا�صبة اأبوظبي  • جهاز 
• اأيكوم

• اإنفريومينا 
املحدودة تيرن  • جلف 
ال�صم�ص باب  • منتجع 

تاميز • اخلليج 
اأبوظبي مول،  • مارينا 

العقارية لال�صتثمارات  • �صبان 
�صلرت • ذي 

نا�صيونال • ذي 
والإعالم لال�صت�صارة  بوينت�ص  • تات�ص 

الع�صوية الف�صية

الدار • مرا�صي 
الأو�صط ال�صرق  • كانون 

ت�صارترد �صتاندرد  • بنك 
• ت�صب

• يوكليب
الوطني  الحتاد  • بنك 

نعتمد على �صبكة وا�صعة من املتطوعني الذين يقدمون لنا يد العون يف العديد من املهام اليومية، مثل احلمالت 

الهاتفية وخدمات الت�صوير وغريها من الأن�صطة التي ل ميكن ال�صتغناء عنها. بالنيابة عن فريق اجلمعية، 

نتقدم بال�صكر جلميع املتطوعني، ونتقدم ب�صكر خا�ص اإىل اأن�ص عطية و�صي�صيل �صامبان واإىل امل�صرتكني يف حملة 

اخرت بحكمة على جهودهم ال�صتثنائية خالل العام املا�صي.

شبكة متينة

شكرًا

©
E
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خالل عام 2010، ومب�صاعدة �صركائنا عرب املنطقة، متكن فريق جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي 

ل�صون الطبيعة EWS-WWF  من تثبيت اأجهزة تتبع على 20 �صلحفاة من �صالحف منقار ال�صقر �صملت اإيران، وقطر، والإمارات 

و�صلطنة عمان من اأجل تتبع م�صارات هجراتها عرب الأقمار ال�صناعية وجمع املعلومات ال�صرورية لتحديد املناطق املهمة لبقائها.

EWS-WWF عن



التصدي لظاهرة التغير  
المناخي والبصمة البيئية

نعي�ص يف عامل ت�صتهلك فيه الب�صرية املوارد الطبيعية من طعام واألياف وطاقة مبعدلت تتجاوز 

قدرة الكوكب على جتديدها. وتوؤدي معدلت ال�صتهالك العالية هذه اإىل العديد من امل�صاكل 

البيئية مثل ظاهرة التغري املناخي التي تهدد ازدهار اقت�صادنا وحياتنا، عامليًا وحمليًا.

اإن الت�صدي اإىل ظاهرة التغري املناخي وخف�ص الب�صمة البيئية لالإمارات هي من اأهم اأولويات 

 .EWS-WWF جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة

وتهدف اجلمعية اإىل الت�صدي اإىل هذا الق�صايا من خالل العمل مع خمتلف �صرائح املجتمع 

الإماراتي وقطاعاته، حيث ت�صعى مبادرة الب�صمة البيئية اإىل م�صاعدة القطاع احلكومي يف 

تطوير �صيا�صات بيئية ذات اأ�صا�ص علمي ون�صر الوعي بني الأفراد حول الأمناط ال�صتهالكية. اأما 

حملة اأبطال ال�صركات، فتعمل مع املوؤ�ص�صات املختلفة من القطاعني اخلا�ص والعام لرتويج تبني 

اأ�صاليب عمل بيئية. بينما تركز العديد من م�صاريعنا على ن�صر التوعية حول هذه الق�صايا وترويج 

�صبل اإدارة اأف�صل للموارد الطبيعية، ومنها حملة اأبطال الإمارات، وم�صروع بيئتي وطني، وم�صروع 

بنك HSBC للمدار�ص البيئية، و�صاعة الأر�ص. معًا، تهدف كل هذه الربامج اإىل الو�صول اإىل 

حلول جذرية ت�صاعد يف بناء م�صتقبل م�صتدام لالإمارات وللعامل. 
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امل�صاريع

وفقًا لتقرير الكوكب احلي 2006 احتلت الإمارات اأعلى ب�صمة بيئية للفرد يف العامل، اأي اأنه لو ا�صتهلك اجلميع 

املوارد الطبيعية بنف�ص معدل ا�صتهالك الفرد يف الإمارات، لحتجنا اإىل 4 كواكب ون�صف ل�صتدامة اأ�صلوب 

معي�صتنا احلايل. 

امل�صروع

يف عام 2007، اتخذت حكومة دولة الإمارات خطوات كبرية من اأجل التعامل مع ب�صمتها البيئية للفرد املرتفعة، 

وذلك بعد نتائج تقرير الكوكب احلي 2006. هذه اخلطوات و�صعت الإمارات كثالث دولة يف العامل تبداأ بحثًا 

مكثفًا يف ب�صمتها البيئية بعد �صوي�صرا واليابان، وذلك من خالل مبادرة الب�صمة البيئية. هذه املبادرة هي �صراكة 

بني وزارة البيئة واملياه، ومبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية، وال�صبكة العاملية للب�صمة البيئية، وجمعية 

 .EWS-WWF الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة

الأهداف

 تن�ص مهمة مبادرة الب�صمة البيئية على التايل: »جهد وطني ل�صمان م�صتقبل م�صتدام من خالل قيا�ص وفهم 

الآثار املرتتبة عن اأ�صاليب معي�صتنا على كوكب الأر�ص«، وعززت هذه الر�صالة الأهداف التالية:

بدقة. العاملية  البيئية  الإمارات  ب�صمة  متثل  اأنها  من  والتاأكد  البيانات  • جمع 
املرتفعة البيئية  ب�صمتنا  وراء  املحركات  لفهم  علمي  بحث  • اإجراء 

م�صتويات  �صمن  البيئية  ب�صمتنا  لإدارة  فعالة  طرق  اإىل  الو�صول  اأجل  من  ال�صيا�صات  وتقييم  •  درا�صة 
م�صتدامة.

اتخاذ  يف  البيئية  الب�صمة  مثل  املختلفة  ال�صتدامة  موؤ�صرات  ا�صتخدام  من  للتمكن  املحلية  القدرات  •  بناء 
القرارات.

م�صتدام. ا�صتهالكي  منط  يتبنى  دائم  �صلوكي  تغيري  لتحفيز  املجتمع  قطاعات  جميع  بني  الوعي  • ن�صر 

الإجنازات

عمل �صركاء مبادرة الب�صمة البيئية خالل ال�صنوات الثالثة املا�صية على بناء القدرات �صمن القطاع احلكومي 

يف الإمارات واملجتمع املدين، واإجراء بحث علمي بيئي متقدم واتخاذ خطوات مبا�صرة من اأجل خف�ص الب�صمة 

البيئية ومواجهة ظاهرة تغري املناخ.

ت�صاعد مبادرة الب�صمة البيئية حكومة الإمارات 

وجمتمعها املدين من خالل اإجراء درا�صات وبحوث 

متقدمة يف جمال ال�صتدامة من اأجل خف�س 

الب�صمة البيئية لالإمارات.

يف �صنتها الأوىل

يف �صنتها الثانية

يف �صنتها الثالثة 

ركزت مبادرة الب�صمة البيئية جهودها على تقييم جدوى موؤ�صر الب�صمة البيئية واإمكانية تطبيقه يف الإمارات. مت 

ذلك من خالل مراجعة دقيقة للبيانات املحلية وملنهجية املوؤ�صر. تو�صلت املبادرة اإىل اأن الب�صمة البيئية هي موؤ�صر 

منا�صب لدولة الإمارات العربية املتحدة وميكن ا�صتخدامه للتو�صل اإىل ا�صتنتاجات بيئية علمية. 

قامت املبادرة بتحليل الب�صمة البيئية للدولة وا�صتنتاج القطاعات التي ت�صاهم فيها، وقد اأدت هذه النتائج اإىل 

تطوير حملة اأبطال الإمارات التي هدفت اإىل رفع م�صتوى الوعي حول الب�صمة البيئية وظاهرة التغري املناخي، 

وكيفية مواجهة هذه امل�صكلة من خالل تر�صيد ا�صتهالك املاء والكهرباء.

قامت املبادرة بتطوير منوذج ملحاكاة ال�صيناريوهات املتعلقة بالعر�ص والطلب على قطاع الطاقة واملاء يف اإمارة 

اأبوظبي. ي�صعى هذا النموذج اإىل درا�صة تاأثري قطاع الطاقة واملاء على انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون لإمارة 

اأبوظبي وب�صمتها البيئية وذلك حتى عام 2030، واإىل تطوير �صيناريوهات بديلة ذات انبعاثات كربونية اأقل. مت 

تطوير هذا النموذج مل�صاعدة حكومة الإمارات يف ت�صميم حمافظ �صيا�صات قادرة على حتقيق خف�ص حقيقي 

طويل املدى يف ب�صمة الإمارات البيئية. ت�صري هذه الأداة اإىل اإمكانية خف�ص انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون بن�صبة 

40% بحلول عام 2030 وذلك يف حالة اتباع خطوات طموحة نحو ال�صتدامة، ومن املتوقع اأن يرتتب على هذا 

خف�ص ب�صمة اأقل بهكتار عاملي واحد بالن�صبة للفرد وذلك يف اإمارة اأبوظبي وحدها. 

بالإ�صافة اإىل ذلك، عملت املبادرة على ن�صر الوعي بني ال�صرائح املجتمعية والت�صجيع على تبني �صلوك اأكرث 

ا�صتدامة. لقد طورت املبادرة عدة اأدوات تعليمية عن الب�صمة البيئة منها فيلم كرتوين حا�صل على جوائز، وموقع 

فرعي خمت�ص على موقع اأبطال الإمارات، وعدة ور�صات تدريبية ملوظفي املوؤ�ص�صات احلكومية، والعديد من 

الأن�صطة التوعوية واملحا�صرات يف اجلامعات. 

مت تطوير فيلم كرتوين ا�صتخدم مناذج من ورق اجلرائد، ممثاَل ليوم عادي يف حياة فرد يف دولة الإمارات ليظهر 

الآثار املرتتبة على خياراتنا اليومية.

مبادرة
البصمة البيئية

2010-2007

مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات 

البيئية

القطاع املنزيل م�صوؤول عن 

57% من ب�صمة الإمارات 

البيئية يليه قطاع الأعمال 

وال�صناعة بن�صبة 30%، ومن ثم 

القطاع احلكومي بن�صبة %12

دولة اإلمارات 
هي ثالث دول 

في العالم 

تأخذ على عاتقها 
إجراء بحث علمي 

مكثف في 
بصمتها
 البيئية

%57
القطاع املنزيل

%30
القطاع احلكومي

%12
قطاع الأعمال 

وال�صناعات 

وزارة البيئة واملياه،

مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات 

البيئية،

ال�صبكة العاملية للب�صمة البيئية،

الفترة

الجهة الراعية

الشركاء

يمكن خفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون 
في إمارة أبوظبي بنسبة

إن تم تبني مقاييس 
طموحة

 %40

مبادرة الب�صمة البيئية
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امل�صروع

مت تطوير امل�صروع بالتعاون مع هيئة البيئة- اأبوظبي، ومت اإطالق احلملة يف عام 2009 التي ركزت على مو�صوع 

الطاقة ب�صكل اأ�صا�صي. ولكن العالقة الوطيدة بني املاء والطاقة يف الإمارات الناجتة عن عمليات التحلية ذات 

ال�صتهالك العايل الطاقة، دفعت اإىل تو�صيع نطاق احلملة من اأجل الو�صول اإىل نتيجة اأكرث فاعلية لت�صمل احلملة 

برناجمًا رّكز على املحافظة على املاء وذلك يف بداية عام 2010. 

رافق اأبطال الإمارات حملة اإعالنية وا�صعة �صملت العديد من الفعاليات التوعوية التي ا�صتهدفت املدار�ص 

واجلامعات والقطاع املنزيل، بالإ�صافة اإىل القطاعني اخلا�ص والعام. للحملة حاليًا اأربعة برامج، وهي اأبطال 

الطاقة، واأبطال املاء، واأبطال املدار�ص، واأبطال ال�صركات. 

اأهداف احلملة

ن�صر الوعي حول اأهمية تر�صيد ا�صتهالك الطاقة واملاء كو�صيلة خلف�ص الب�صمة البيئية ومواجهة تغري املناخ 

امل�صاهمة يف خف�ص معدل الطلب على الطاقة واملاء عند جميع القطاعات، من اأفراد واأ�صر اإىل �صركات وموؤ�ص�صات 

ومدار�ص

الإجنازات

متكنت احلملة من خالل براجمها املختلفة من اإن�صاء عالمة جتارية معروفة ذات م�صداقية، اعتمدت عليها يف 

تو�صيل ر�صالتها عرب النرتنت والأفالم الوثائقية واأفالم الكرتون. وقد �صهد موقعها احلا�صل على جوائز، والذي 

ي�صم خم�صة مواقع فرعية خمت�صة برباجمها املختلفة، 60 األف زائر فريد وذلك يف عام 2010، بينما مت ت�صجيل 

10 اآلف تعهد من خمتلف اأنحاء الدولة. كذلك قامت احلملة بتوليد تغطية اإعالمية وا�صعة تعادل اإعالنات 

مدفوعة جتاوزت قيمتها 12 مليون درهم وذلك حتى مايو 2010. وقد قام فريق احلملة منذ اإطالقها بتوزيع 

اأكرث من 100 األف م�صباح موفر للطاقة، ويعادل معدل اخلف�ص يف انبعاثات الكربون اإن مت ا�صتبدال امل�صابيح 

التقليدية  بهذه امل�صابيح �صحب 6 اآلف �صيارة من ال�صارع.

اأهم اإجنازات الربنامج

متت اإ�صافة موقع فرعي اإىل موقع حملة اأبطال الإمارات الرئي�صي �صمل معلومات وافية عن م�صكلة املاء يف 

الإمارات وعن الو�صائل التي ميكن اإتباعها خلف�ص ا�صتهالك املاء.

�صهد هذا املوقع الفرعي اأكرث من 32 األف زائر فريد خالل عام 2010، بينما �صجل اأكرث من 1700 �صخ�ص 

تعهداتهم على املوقع. 

خالل عام 2010، مت تنظيم اأكرث من 20 فعالية توعوية و�صلت اإىل ما يقارب 15 األف �صخ�ص من خالل اأن�صطة 

ا�صتهدفت اجلامعات واملجتمع املدين وو�صائل الإعالم املختلفة، ومن خالل اإن�صاء �صراكات ا�صرتاتيجية مع 

موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية، والهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف، وهيئة البيئة –اأبوظبي.

اأطلقت ثالثة عمليات تقييم بيئية لثالثة منازل يف اأبوظبي ودبي والفجرية، تبعتها عملية اإعادة ت�صميم بيئية، وقد 

وجدت عمليات التقييم باأنه بالإمكان حتقيق خف�ص يعادل 31% من انبعاثات الكربون يف هذه املنازل.

 حملة
أبطال اإلمارات

تعود ن�صبة 80% من ب�صمة الإمارات البيئية اإىل 

املنتجات واخلدمات التي ت�صتهلك الكربون، مبا 

فيها الطاقة واملاء. وب�صبب النمو ال�صريع وتزايد 

عدد ال�صكان، �صرعان ما �صيتجاوز معدل الطلب 

على الطاقة واملاء معدلت عر�صها. 

جذب برنامج اأبطال املياه اهتماماً وا�صعاُ خالل عام 2010 من خالل تركيزه 

على فعاليات توعوية هادفة. اتبع الربنامج خطى برنامج اأبطال الطاقة يف 

دعوة املجتمع املدين اإىل التعهد باملحافظة على املاء وباإتباع خطوات ون�صائح 

ب�صيطة لتحقيق ذلك. 

حملة أبطال اإلمارات 

برنامج أبطال المياه

أطلقت الحملة آلة حاسبة 
تشير إلى مقدار الماء الذي 
يدخل في عمليات تصنيع 
المنتجات المختلفة

 %57
من البصمة البيئية تعود 
إلى القطاع المنزلي

الأطفال هم مرا�صلي حملة 

اأبطال الإمارات التي تعمل 

حتت �صعار: )ا�صتدامة 

الإمارات هي حق لكل طفل(

2009 وحتى الوقت احلا�صر

�صركة اأبوظبي لالإعالم،

هيئة كهرباء ومياه اأبوظبي،

 اأباليد ماترييالز،

 موؤ�ص�صة الإمارات للنفع الجتماعي،

 هيل اأند نولتون،

 بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود

هيئة البيئة- اأبوظبي

وزارة البيئة واملياه

وزارة الرتبية والتعليم

هيئة ال�صوؤون التنفيذية

املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي

الفترة

الجهات الراعية

الشركاء

بتوثيق رسمي من

اأبطال الإمارات
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امل�صاريع

امل�صروع

يو�صع هذا الربنامج مدى حملة اأبطال الإمارات، وي�صعى اإىل توجيه وحتفيز �صركات القطاع اخلا�ص واملوؤ�ص�صات 

احلكومية على اتخاذ مبادرات اإيجابية وتبني حمنى اأكرث ا�صتدامة. وميكن لل�صركات الراغبة بامل�صاركة يف احلملة 

التعهد باتخاذ خطوات من اأجل لتخفي�ص انبعاثات الكربون على املدى البعيد، وكذلك ميكنها الت�صجيل وحتميل 

حقيبة اأدوات العمل املتوفرة على موقع احلملة. كذلك وفر الربنامج يف �صنته الأوىل فر�صة احل�صول على عمليات 

اإعادة ت�صميم بيئية اأمام خم�ص �صركات، وذلك بهدف عر�ص العوائد الإيجابية املرتتبة عن خف�ص ا�صتهالك 

الكهرباء واملاء. 

الأهداف

واملاء  الطاقة  ا�صتهالك  تر�صيد  على  الإمارات  �صركات  ت�صاعد  اأدوات  عدة  • تطوير 
اإىل  تن�صم  لكي  والكهرباء  للماء  ا�صتهالكها  بخف�ص  والتعهد  الربنامج  اإىل  الن�صمام  على  ال�صركات  •  ت�صجيع 

»اأبطال ال�صركات«

نحو  والتوجه  خطاها  اإتباع  على  الآخرين  وت�صجيع  ريادي  دور  تبني  على  احلكومية  املوؤ�ص�صات  • حتفيز 
ال�صتدامة

لرت�صيد  الإيجابية  العوائد  اإثبات  اأجل  من  بيئي  ت�صميم  اإعادة  عمليات  لتلقي  �صركات  خم�ص  •  اختيار 
ال�صتهالك واإلهام الآخرين على اإتباع نف�ص التوجه

الإجنازات

بن  را�صد  الدكتور  معايل  �صملت  امل�صتوى  رفيعة  بيئية  �صخ�صيات  عدة  بح�صور  حفل  يف  الربنامج  اإطالق  •  مت 
فهد، وزير البيئة واملياه، و�صعادة حمد بوعميم، املدير العام لغرفة جتارة و�صناعة دبي. 

اخلا�ص  القطاع  من  �صركة   40 ومنها  ال�صركات،  اأبطال  اإىل  لالن�صمام  يلزم  ما  باإتباع  موؤ�ص�صة   43 •  تعهدت 
و3 هيئات حكومية.

اأبطال ال�صركات هي جمموعة من ال�صركات ذات الهتمام البيئي والتي تعهدت ب�صكل ر�صمي على خف�ص 

ا�صتهالكها للكهرباء واملاء بن�صبة 10% خالل 12 �صهرًا متالحقًا. وتلتزم هذه ال�صركات بتطبيق خطة ميكن 

قيا�صها من اأجل حتقيق هذا اخلف�ص، وبتوثيق نتائجها وال�صبل التي تتبعها، وبتطوير اإ�صرتاتيجية طويلة 

املدى من اأجل خف�ص ب�صمتها الكربون ب�صكل تراكمي على مدى ال�صنوات املقبلة.

م�صاركة املوؤ�ص�صات احلكومية

مت اإجراء عملية اإعادة ت�صميم بيئي مقدمة من �صركة اأباليد ماترييالز على مبنى وزارة البيئة واملياه، ومن 

املتوقع خف�ص الب�صمة الكربونية مبعدل 24% وذلك من خالل حت�صني فعالية اأجهزة التكييف، وخف�ص معدل 

ا�صتهالك املاء بن�صبة 44% عن طريق تركيب اأدوات موفرة للماء، بينما ل تتجاوز فرتة ا�صرتداد ال�صتثمار 

الأويل لإجراء هذه التغيريات اأربعة اأ�صهر. وقد مت توثيق هذه العملية يف فيلم ق�صري. بالإ�صافة اإىل ذلك، مت 

تنظيم ور�صة عمل توعوية باللغة العربية ملوظفي الوزارة لت�صجعيهم على الريادة باملثال. وخالل الربع الأخري 

من عام 2010، مت تنظيم اأربع ور�صات توعوية باللغة العربية اإحداها ا�صتهدفت موظفي واأئمة الهيئة العامة 

لل�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف، واأخرى ا�صتهدفت موظفني من 4 وزارات وهي وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة 

الطاقة، ووزارة ال�صوؤون الجتماعية ووزارة ال�صوؤون الرئا�صية.

م�صاهمة اجلميع على 

جميع امل�صتويات هو اأمر 

يف غاية الأهمية من اأجل 

حتقيق تغيري اإيجابي دائم

ي�صاهم القطاع اخلا�س بن�صبة 30% يف ب�صمة الإمارات البيئية، ليحتل املرتبة 

الثانية بعد قطاع املنازل. وقد طورت جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF برنامج اأبطال 

ال�صركات والذي ين�صوي حتت مظلة حملة اأبطال الإمارات لت�صجيع ال�صركات 

على خف�س معدل ا�صتهالك الكهرباء واملاء يف مكاتبها وخمتلف مبانيها من 

اأجل خف�س ب�صمتها البيئية.

حملة أبطال اإلمارات 

برنامج الشركات

الفرتة 2010- حاليًا

�صركة اأبوظبي لالإعالم،

هيئة كهرباء ومياه اأبوظبي،

اأباليد ماترييالز،

موؤ�ص�صة الإمارات للنفع الجتماعي،

 هيل اأند نولتون،

بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود،

م�صدر

هيئة البيئة-اأبوظبي

الفترة

الجهات الراعية

الشركاء

هي نسبة مساهمة 
قطاع األعمال في البصمة 
البيئية لدولة اإلمارات

شركة قامت بتحميل 
حقيبة أدوات العمل خالل 
عام 2010

لقد كانت 
وزارة البيئة 
والمياه أول 
مؤسسة تنضم إلى حملة 
أبطال الشركات، وخضعت 
مكاتبها لعملية إعادة 
تصميم بيئية لتبنى الوزارة 
دور الريادة بالمثال 

 %30

311

قامت 311 �صركة بتحميل حقيبة اأدوات العمل التي مت تطويرها من قبل احلملة، وذلك يف عام 2010، وقد 

اأظهرت نتائج ا�صتفتاء مت اإجراوؤه لتقييم فعاليتها باأن 81% من ال�صركات التي قامت بتحميل حقيبة الأدوات 

و�صاركت يف هذا ال�صتفتاء اأكدت على فعالية الأدوات يف خف�ص ا�صتهالك املاء والكهرباء. 

مت اختيار كل من: اأجيليتي، والدار العقارية، وبرايت بوينت ال�صرق الأو�صط، وفندق ون تو ون، وجمموعة كانو 

للح�صول على عمليات اإعادة ت�صميم بيئي مقدمة من موؤ�ص�صة الإمارات للنفع الجتماعي. وقد اأظهرت عمليات 

التقييم التي رافقت اإعادة الت�صميم باأنه من املمكن خف�ص ا�صتهالك املاء مبعدل 24% وا�صتهالك الطاقة مبعدل 

28%، بينما قّدرت فرتة ا�صرتداد ال�صتثمار باأربع �صنوات. 

Heroes of the UAEحملة اأبطال الإمارات  - برنامج ال�صركات



التعليم- بناء  
أساسات المستقبل

ل يكفي باأن نعمل من اأجل ترك كوكب �صحي وم�صتدام لأجيال امل�صتقبل، ولكن علينا 

اأي�صًا اأن نعمل معًا من اأجل تن�صئة جيل واعي بامل�صائل البيئية وم�صتعد ملواجهة التحديات 

البيئية التي تواجه املنطقة والعامل.

من اأجل الو�صول اإىل حلول فعالة، نركز يف جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون 

مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF على اجلانب التوعوي والتعليمي 

يف جميع م�صاريعنا، ونحن نحر�ص على العمل مع املجتمع املدين من اأجل اإحداث تغيري 

�صلوكي اإيجابي ودائم. 

بالإ�صافة اإىل ذلك، للجمعية عدة م�صاريع تعليمية خمت�صة ت�صتهدف املدار�ص والطلبة 

لغر�ص قيم بيئية اإيجابية والتزامًا قويًا نحو البيئة يف من �صيكونوا قادة ومعلمي وعلماء 

الغد.
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امل�صاريع

 تمكنت إحدى المدارس 
الفائزة من خفض 
استهالكها بمعدل 

 %67,2
من خالل إتباع تغييرات 
سلوكية بسيطة

امل�صروع

مت اإطالق برنامج اأبطال املدار�ص والذي ين�صوي حتت مظلة حملة اأبطال الإمارات بهدف ن�صر الوعي حول 

م�صكلة ال�صتهالك الهادر للكهرباء واملاء ودعوة الطلبة لكي ي�صكلوا جزء من احلل. وقام الربنامج بتحفيز الطلبة 

واملدار�ص على امل�صاركة يف احلملة وخف�ص ا�صتهالك الطاقة واملاء من خالل اإطالق م�صابقتني و�صعت حتديًا 

مثريًا اأمام امل�صاركني وخلقت روحًا من التناف�ص والتعلم يف وقت واحد. وقد مت اأي�صًا اإن�صاء موقع فرعي للربنامج 

�صمن موقع حملة اأبطال الإمارات  www.heroesoftheuae.ae لتوفري م�صادر ومعلومات اإ�صافية للطلبة 

واملدار�ص ت�صاعدهم يف رحلتهم نحو ال�صتدامة.

اأهداف امل�صروع

البيئية بالب�صمة  وعالقته  واملاء  للطاقة  العايل  ال�صتهالك  م�صكلة  حول  الطلبة   عند  الوعي  م�صتوى  • رفع 
احللول اإيجاد  يف  الطلبة  • م�صاركة 

واملاء الطاقة  على  املحافظة  جلهود  الإيجابية  التاأثريات  • عر�ص 
املدر�صة اإطار  خارج  العائالت  اإىل  الطبيعية  املوارد  على  املحافظة  اأهمية  ر�صالة  • تو�صيل 

•  خلق توجه �صلوكي جديد يتبنى عادات وت�صرفات ت�صاهم اإيجابيًا يف احلفاظ على مواردنا الطبيعية وبيئتنا على 
املدى البعيد. 

الإجنازات

مت اإطالق برنامج اأبطال املدار�ص يف دي�صمرب 2009 على م�صرح وزارة الرتبية والتعليم يف دبي، وي�صمل الربنامج 

م�صابقتني، الأوىل هي م�صابقة الحتبا�ص احلراري املبنية على حمتوى امل�صتوى ال�صابع من برنامج بيئتي وطني 

)�صابقًا، املاراثون البيئي التفاعلي(. و�صارك يف هذه امل�صابقة طالب تراوحت اأعمارهم بني 13-14 �صنة. �صهدت 

امل�صابقة جولتها النهائية يوم 20 اأبريل 2010 على م�صرح قرية املعرفة يف دبي، و�صملت ثالثة فئات: املدار�ص 

احلكومية للبنات، املدار�ص احلكومية للبنني، واملدار�ص اخلا�صة.

اأما امل�صابقة الثانية، فهي م�صابقة تر�صيد ا�صتهالك الطاقة واملاء بني املدار�ص فقد �صجعت على العمل اجلماعي 

لتخاذ مبادرات اإيجابية. اأتاحت هذه امل�صابقة للمدار�ص فرتة ثالثة اأ�صهر لتقليل ا�صتهالكها للماء والكهرباء 

وابتكار طرق خا�صة بها لرت�صيد ال�صتهالك، ومت تقييم الأداء مبقارنة فواتري ا�صتهالك املاء والكهرباء خالل 

ال�صهور الثالثة بفواتري ال�صنة املا�صية من نف�ص الفرتة، وبتقييم امل�صتندات التي قدمتها املدر�صة والتي احتوت على 

معلومات مف�صّلة حول اخلطوات التي مت اإتباعها لتخفي�ص ال�صتهالك. 

ومت ر�صد جوائز قّيمة للم�صابقتني قدمها بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود �صملت اأعمال وحت�صينات ت�صاعد 

املدر�صة على زيادة تر�صيد ا�صتهالكها للطاقة واملاء، بالإ�صافة اإىل عدد من اأجهزة احلا�صوب املحمولة.

ومت تكرمي املدار�ص الفائزة خالل احتفالية وزارة الرتبية والتعليم يف جامعة ال�صارقة؛ حيث فازت على م�صتوى 

م�صابقة تر�صيد ا�صتهالك الطاقة واملاء كل من: مدر�صة الزوراء من عجمان والتي متكنت من خف�ص ا�صتهالكها 

للماء والكهرباء بن�صبة 67.2 % عن فئة املدار�ص احلكومية للبنات، ومدر�صة ابن الهيثم من عجمان بن�صبة قدرها 

36.6% عن فئة املدار�ص احلكومية للبنني، ومدر�صة ال�صعلة اخلا�صة من ال�صارقة عن فئة املدار�ص اخلا�صة بن�صبة 

40.71%، وذلك عند مقارنة ا�صتهالكها خالل نف�ص الفرتة من عام 2009. اأما املدار�ص الفائزة يف م�صابقة 

الحتبا�ص احلراري فكانت: مدر�صة اأم القيوين للبنات عن فئة املدار�ص احلكومية للبنات، ومدر�صة ابن الهيثم من 

عجمان عن فئة امدار�ص احلكومية للبنني، ومدر�صتنا الجنليزية الثانوية من ال�صارقة عن فئة املدار�ص اخلا�صة.

�صبتمرب 2009 – وحتى الوقت احلا�صر

بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود

وزارة الرتبية والتعليم،

 هيئة البيئة – اأبوظبي

الفترة

الجهة الراعية

الشركاء

حملة أبطال اإلمارات 
125برنامج المدارس

مدرسة شاركت في 
مسابقة االحتباس الحراري 
الوطنية ومسابقة ترشيد 
الماء والكهرباء

اإن العمل مع املدار�س هو جزء ل يتجزاأ من �صعينا نحو حياة م�صتدامة لأن 

الطلبة هم �صفراء امل�صتقبل، وهم قادرون على ن�صر ر�صالة ال�صتدامة والتوعية 

اإىل عائالتهم واأ�صدقائهم. ويبقى الهدف النهائي هو حتقيق تغيري دائم 

ت�صبح فيه ال�صلوكيات البيئية جزء من املعتاد واليومي.

حملة اأبطال الإمارات  - برنامج املدار�ص
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امل�صروع

برنامج بيئتي وطني هو اأول برنامج بيئي متخ�ص�ص يف بيئة دولة الإمارات العربية املتحدة يتم تقدميه اإىل 

مدار�ص الدولة. عرف الربنامج �صابقًا با�صم املارثون البيئي التفاعلي، ومتت اإعادة ت�صميته يف اأواخر عام 2010 

ليحمل عنوان بيئتي وطني والذي يعك�ص حمتوى الربنامج ب�صكل اأف�صل. 

يتوفر هذا الربنامج التعليمي البيئي باللغة العربية والإجنليزية، ويحتوي على ثمانية م�صتويات، بداية من امل�صتوى 

البتدائي وحتى امل�صتوى الإعدادي مغطيًا بذلك طلبة املدار�ص الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6 – 14 �صنة، ويتناول 

الربنامج اأهم الق�صايا التي تتعلق ببيئتنا املحلية مثل احلياة الربية والبحرية يف الدولة واأهمية احلفاظ عليها 

وظاهرة التغري املناخي واأ�صاليب احلياة امل�صتدامة وغريها.

لقد �صهد الربنامج مراحل تطور عدة، منذ طرحه يف بادئ الأمر على �صكل كتيبات مطبوعة اإىل ظهوره بحلته 

اجلديدة مبا�صرة على �صبكة الإنرتنت من خالل املوقع www.beatiwatani.com وعلى اأقرا�ص مدجمة. 

تكمن روؤية الربنامج الرئي�صية يف متكني الأطفال من احلفاظ على تراث دولة الإمارات الطبيعي، ويهدف اإىل 

ت�صجيع الأطفال واأولياء اأمورهم ومعلميهم على املحافظة على بيئتنا الطبيعية من خالل تبني �صلوكيات اإيجابية 

بيئيًا. 

 

الأهداف

املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف  الفريد  البيئي  التنوع  عن  �صنة(   14 –  6( لالأطفال  املعلومات  •  توفري 
و�صرورة حماية مواردنا الطبيعية

جيدة بيئية  وت�صرفات  عادات  تبني  على  الأطفال  • ت�صجيع 
بنا املحيطة  البيئة  وبني  الطبيعية  للموارد  ا�صتهالكنا  اأمناط  بني  العالقة  اكت�صاف  على  الأطفال  • حتفيز 

• تعزيز م�صتوى معرفة الأطفال بامل�صطلحات والعبارات البيئية ال�صائعة
البيئية الق�صايا  حول  تتمحور  نقا�صات  اإدارة  على  ت�صاعدهم  مبوارد  املعلمني  • تزويد 

الدولة يف  املتبعة  املدر�صية  املناهج  اإىل  البيئي  التعليم  • اإ�صافة 

الإجنازات

ا�صتفاد اآلف الطلبة من برنامج بيئتي وطني، حيث مت ت�صجيل 555،000 زيارة يف �صهر فرباير 2010، بينما تراوح 

معدل الزيارات ال�صهري حول 287 األف زيارة من داخل الدولة بني �صهري يناير ويونيو من عام 2010. وقد قام ما 

يزيد عن 65 األف طالب وطالبة من 250 مدر�صة �صملت اإمارات اأبوظبي، ودبي، والفجرية، عجمان وراأ�ص اخليمة 

بدرا�صة الربنامج خالل العام الدرا�صي 2009-2010، بالإ�صافة اإىل الفرق التي �صاركت يف م�صابقة حملة اأبطال 

الإمارات الوطنية لالحتبا�ص احلراري والتي قامت بدرا�صة امل�صتوى ال�صابع من الربنامج. مت حتويل بيئتي وطني 

بالكامل اإىل برنامج على النرتنت يف �صبتمرب 2010 ليتيح الفر�صة اأمام طالب املدار�ص امل�صرتكة يف الربنامج 

للدخول اإىل ق�صم الختبار واحل�صول على ال�صهادات وحتى اجلوائز )اعتمادًا على الدرجات واحلظ( وكل هذا 

دون اأن يبارحوا �صا�صة الكمبيوتر. اإن هدف الربنامج الأكرث اأهمية هو الو�صول اإىل جميع طالب املدار�ص داخل 

دولة الإمارات، ولتحقيق هذا الهدف، تقدمت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي 

ل�صون الطبيعة EWS-WWF اإىل وزارة الرتبية والتعليم يف الدولة للح�صول على املوافقة بتدري�ص الربنامج 

ب�صكل ر�صمي كمنهج اإ�صايف يف املدار�ص. . 

بيئتي وطني
)الماراثون البيئي 
التفاعلي سابقًا( 

ل بد من اأن يرتبع التعليم البيئي على قائمة 

اأولوياتنا، فاأطفال اليوم هم م�صتهلكي ومعلمي 

وقادة امل�صتقبل، وهم من �صيحدد ال�صيا�صات وير�صم 

ال�صبل التي �صتقود العامل نحو م�صتقبل اأكرث 

ا�صتدامة.

2007 وحتى الوقت احلا�صر

موؤ�ص�صة الإمارات للنفع الجتماعي،

الدار العقارية،

بنك HSBC  ال�صرق الأو�صط املحدود

جيان/ يل مار�صيه،

هيئة البيئة - اأبوظبي

هيئة البيئة- اأبوظبي،

بلدية دبي،

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 

)ال�صارقة(،

بلدية الفجرية،

هيئة حماية البيئة والتنمية

)راأ�ص اخليمة(،

هيئة املعرقة وتنمية املوارد 

الب�صرية )دبي(

الفترة

الجهات الراعية

الشركاء

 65000 

طالبًا وطالبة من 250 
مدرسة عبر الدولة 
استفادوا من البرنامج

ميكن لطلبة املدار�ص يف الإمارات اكت�صاف العديد من احلقائق عن البيئة املحلية والتحديات البيئية التي تواجه 

كوكبنا وهم برفقة حمد وعائ�صة املمتعة.

بيئتي وطني
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املدار�ص البيئية هو برنامج تاأهيل دويل طورته موؤ�ص�صة التعليم البيئي FEE لري�صد املدار�ص يف رحلتهم نحو 

ال�صتدامة، وذلك عن طريق تزويدهم باإطار عمل ي�صاعدهم على تر�صيخ هذه املبادئ يف �صلب احلياة املدر�صية. 

ان�صمت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF اإىل 

موؤ�ص�صة التعليم البيئي كع�صو م�صاهم ممثل لدولة الإمارات العربية املتحدة يف عام 2008، وبهذه ال�صفة قامت 

اجلمعية باإطالق برنامج املدار�ص البيئية يف الدولة مع مبادرة بنك HSBC املناخية للمدار�ص البيئية، لتن�صم 

دولة الإمارات اىل �صبكة املبادرة التي ت�صم 18 دولة حول العامل. ومت تاأ�صي�ص مبادرة بنك HSBC املناخية 

للمدار�ص البيئية www.eco-school-hsbc.org بناء على التزام البنك طويل املدى بالتعليم البيئي وذلك 

بتعاونه مع موؤ�ص�صة التعليم البيئي FEE يف اأكرب برنامج بيئي لالأطفال حول العامل. 

الأهداف

املختلفة  والفعاليات  ال�صفية  الدرا�صة  خالل  من  امل�صتدامة  التنمية  ق�صايا  حول  للطلبة  التوعية  م�صتوى  •  رفع 
داخل املدر�صة وخارجها

      اإتاحة الفر�صة اأمام الطلبة للم�صاركة ب�صكل عملي يف خف�ص معدل النبعاثات الكربونية اليومية

      احلفاظ على الطاقة واملياه واإدارة النفايات، وبالتايل تقليل التكاليف وامل�صاعدة يف احلفاظ على املوارد

البيئية  )الإدارة  الأعمال  اإدارة  عملية  اأ�صا�ص  على  للمدار�ص  البيئي  الأثر  من  للحد  عملية  خطوات  •  تعلم 
ونظام التدقيق وايزو 14001 -- نظام الإدارة البيئية(، والتي ت�صكل الأ�ص�ص ملنهجية املدار�ص البيئية

الأخ�صر العلم  جائزة  مثل  بيئية  �صهادة  على  للح�صول  الكفاءة  لديها  ن�صطة  خ�صراء  مدار�ص  • اإن�صاء 

الإجنازات

اأطلق هذا امل�صروع يف 18 اأكتوبر 2010 يف دبي خالل موؤمتر �صحايف تبعته ور�صة عمل تدريبية للمدر�صني. �صهدت 

املبادرة التي ت�صتهدف مكافحة ظاهرة التغري املناخي من خالل 7 خطوات منهجية م�صاركة اأولوية من 20 مدر�صة 

ما بني حكومية وخا�صة. ويقوم 56 من موظفي HSBC بدعم املدار�ص من خالل تطوعهم بوقتهم للعمل مع الطلبة 

واملدر�صني. وقد مت ت�صكيل جلان بيئية يف املدار�ص امل�صاركة املختارة واإجراء عمليات تقييم بيئية، بينما مازالت 

خطط العمل للحفاظ على الطاقة واملياه وتقليل النفايات قيد التطوير والتنفيذ.

تقوم جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF بالتعاون مع املتطوعني من 

موظفي بنك HSBC على توجيه الطلبة خالل خطوات الربنامج ال�صبعة، وم�صاعدتهم على تطوير وتنفيذ خطط عمل من اأجل تر�صيد 

ا�صتهالك املاء والكهرباء وخف�ص كمية النفايات.

مبادرة HSBC المناخية 
للمدارس البيئية 

تتطلب مواجهة ظاهرة التغري املناخي م�صاهمة 

جميع �صرائح املجتمع وقطاعاته املختلفة مبا فيها 

القطاع التعليمي وقطاع الأعمال والقطاع احلكومي. 

ومن ال�صروري ت�صليح الأطفال بالعلم واملعرفة حول 

التحديات التي نواجهها وتزويدهم بالقدرة على 

اتخاذ القرارات ب�صاأن ظاهرة تغري املناخ. 

2010 وحتى الوقت احلا�صر

HSBC بنك 

وزارة الرتبية والتعليم،

بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود، 

موؤ�ص�صة التعليم البيئي

الفترة

الجهة الراعية

الشركاء

مبادرة HSBC املناخية للمدار�ص البيئية 



 
تقع العديد من املواطن العاملية الطبيعية حتت التهديد، بينما ت�صمل قائمة الحتاد 

الدويل ل�صون الطبيعة احلمراء التي تدرج الكائنات املهددة بالنقرا�ص 23% من 

الثدييات، و 12% من الطيور يف العامل. يعود ذلك ب�صكل كبري اإىل الأن�صطة الب�صرية 

مثل ا�صتغالل الأرا�صي، وال�صتهالك غري امل�صتدام للموارد الطبيعية، واإنتاج امللوثات 

والنفايات.

ولي�صت بيئتنا املحلية بح�صينة �صد مثل هذه التهديدات، حيث تواجه اأعداد امل�صائد 

ال�صمكية يف الإمارات تراجعًا كبريًا ب�صبب ال�صيد اجلائر، بينما تتدهور اأنظمة املياه 

العذبة ب�صبب التنمية غري املدارة. 

اإن مبداأ ال�صتدامة واحلاجة اإىل اإبقاء التوازن بني الق�صايا البيئية والجتماعية 

والقت�صادية هو اأمر ل بد من التعامل معه من عدة اأوجه وعلى م�صتويات خمتلفة. تعمل 

جمعية الإمارات بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF منذ 

تاأ�صي�صها يف احلفاظ على الرتاث الطبيعي للمنطقة والو�صول اإىل م�صاريع حمافظة 

متكاملة تركز على اإجراء بحوث علمية من اأجل ملء اأي ثغرات معلوماتية قد متنع من 

الو�صول اإىل فهم كامل للتحديات الراهنة، وامل�صاهمة يف تطوير تو�صيات و�صيا�صات 

مبنية على اأ�صا�ص علمي، واللتزام ببناء القدرات املحلية ون�صر الوعي البيئي. 

المحافظة على البيئة - 
 منهج متكامل
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تظهر الإح�صائيات التي اأجريت على املخزون ال�صمكي يف الإمارات تراجعًا ملحوظًا يف اأعداد العديد من اأنواع 

الأ�صماك على راأ�صها �صمك الهامور Epinephelus coioides وذلك ب�صبب �صيدها ب�صكل يتجاوز املعدلت التي 

ت�صمن ا�صتدامتها، حيث يحد هذا الرتاجع يف اأعدادها من قدرتها على التكاثر باملعدلت ال�صرورية لبقائها. 

وت�صري الدرا�صات اإىل تراجع يف املخزون ال�صمكي التجاري و�صل معدله اإىل 80%، وذلك على مدى العقود الثالثة 

املا�صية، وتتعر�ص بع�ص الأنواع اإىل �صيد جائر يفوق معدله 7 مرات معدل ال�صيد امل�صتدام الذي ي�صمن بقاءها. 

اإن املحافظة على املخزون ال�صمكي هو اأمر يهم اجلميع: من ال�صيادين اإىل امل�صتهلكني، مرورًا باملوزعني واملطاعم 

والهيئات البيئية. 

امل�صروع

يهدف م�صروع م�صائد الأ�صماك امل�صتدامة اإىل الت�صدي مل�صكلة ال�صيد اجلائر يف الإمارات والآثار البيئية املرتتبة 

عليها. اأحد اأهم عنا�صر امل�صروع هو حملة “اخرت بحكمة” التوعوية والتي تهدف اإىل رفع م�صتوى الوعي حول 

م�صكلة ال�صيد اجلائر يف الإمارات وحتفيز امل�صتهلكني على اتخاذ مبادرات فعالة ت�صكل جزء من احلل. توؤمن 

جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعية EWS-WWF باأن ا�صتدامة 

م�صائد الأ�صماك هو اأمر حله يف اأيدينا، وباأن رفع م�صتوى الوعي عند امل�صتهلك ميكن اأن يلعب دورًا رئي�صيًا يف 

ترويج املنتجات ال�صمكية امل�صتدامة. وقد اأ�صار ا�صتفتاء اأجرته اجلمعية اإىل اأن 62% من �صكان الإمارات يوؤمنون 

باأن ال�صتدامة هي عامل مهم عند �صراء ال�صمك، بينما اأ�صار 70% من هوؤلء امل�صتخدمني اإىل رغبتهم بروؤية 

مل�صقات بيئية ت�صري اإىل ا�صتدامة املنتجات عند �صراء اأو طلب الأ�صماك.

بدعم ون�صح علمي من هيئة البيئة –اأبوظبي، اأ�صبحت EWS-WWF اأول منظمة تن�صر الوعي حول ظاهرة 

ال�صتغالل اجلائر للحياة ال�صمكية يف منطقة ال�صرق الأو�صط، وعلى الأخ�ص يف منطقة اخلليج.

اأهداف امل�صروع

• رفع م�صتوى الوعي عن م�صكلة �صيد الأ�صماك اجلائر وعن الآثار البيئية املرتتبة عليها
•  توفري معلومات �صحيحة ذات اأ�صا�ص علمي للم�صتهلكني متّكنهم من اتخاذ قرار م�صوؤول ي�صاهم يف حماية الرثوة 

ال�صمكية يف الدولة

•  ت�صجيع حمالت ال�صوبر ماركت واملطاعم وقطاع ال�صياحة والقطاع اخلا�ص على ترويج خيارات الأ�صماك 
امل�صتدامة و ن�صر الوعي حول م�صكلة ال�صيد اجلائر بني زبائنهم

• رفع معدل الطلب على اأنواع ال�صمك امل�صتدامة 

الإجنازات

اأ�صدرت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF اأول دليل 

للم�صتهلك عن اأنواع الأ�صماك املحلية، والذي �صنف 19 نوعًا من الأ�صماك اإىل ثالث فئات ح�صب و�صعها احلايل. 

مت طبع وتوزيع 15 األف ن�صخة من هذا الدليل �صغري احلجم يف اأنحاء الإمارات، ويتوفر اأي�صًا ب�صكل الكرتوين على 

موقع احلملة www.choosewisely.ae، والذي يزود اجلميع مبعلومات وافرة حول م�صادر امل�صائد ال�صمكية 

وحالة الأنواع املختلفة لالأ�صماك املحلية. 

تقدم احلملة اأي�صًا املعلومات ال�صرورية التي تتيح الفر�صة اأمام حمالت ال�صوبر ماركت واملطاعم لتوفري خيارات 

م�صتدامة للم�صتهلكني. وت�صمل قائمة �صركاء احلملة جمموعة فنادق �صتاروود يف اأبوظبي )�صرياتون اأبوظبي، يل 

رويال مرييديان، فندق املرييديان، �صرياتون اخلالدية، وفندق األوفت(، بالإ�صافة اإىل حمالت اأبيال يف اأبوظبي، 

وكارفور و�صويرتام. 

اإجنازات اأخرى:

• اإعداد تقرير بناء على بحث متكامل در�ص اأمناط ا�صتهالك الأ�صماك.
•  اإعداد فيلم وثائقي مدته حوايل 7 دقائق يتناول م�صكلة تراجع املخزون ال�صمكي يف دولة الإمارات العربية 

 املتحدة، واأهمية امل�صائد والأ�صماك للدولة ول�صكانها. ميكن م�صاهدة الفيلم على موقع احلملة

www.choosewisely.ae 

•  م�صاركة فريق احلملة يف اأكرث من 25 فعالية تراوحت بني حما�صرات ومنتديات وفعاليات توعوية وذلك عرب 
الإمارات املختلفة

• اإطالق موقع متكامل غني باملعلومات
•  تنظيم عدة عرو�ص لفيلم End of the Line الذي يتناول ظاهرة ال�صيد اجلائر وذلك يف كل من دبي 

واأبوظبي 

•  اإن�صاء برنامج تدريبي للمتطوعني الراغبني يف امل�صاركة يف احلملة، وقد جنح الربنامج يف تدريب 18 متطوع 
وتاأهيلهم على تو�صيل ر�صالة احلملة والتعرف على اأنواع الأ�صماك التي ي�صملها دليل امل�صتهلك

•  اإ�صدار كتاب و�صفات مبينة على الأ�صماك امل�صتدامة. وقد ح�صل الكتاب على جائزة غورماند العاملية لكتب 
الطبخ 2010 وذلك �صمن فئة “اأف�صل كتاب اإماراتي للماأكولت البحرية” 

من األنواع ذات القيمة 
التجارية العالية تتعرض 
للصيد الجائر

هي نسبة األسماك 
التي يتم اصطيادها في 

اإلمارات بمعدالت تفوق 
معدالت استدامتها 

بداأ �صعار احلملة بالنت�صار 

والظهور على قوائم الطعام 

يف املطاعم ويف اأق�صام حمالت 

ال�صوبر ماركت م�صرياً اإىل 

اأنواع الأ�صماك امل�صتدامة

فّكر مرة اأخرى

خيار جيد ولكن هناك 

ما هو اأف�صل

خيار حكيم

مت اإ�صدار الو�صفات التي قدمها جمموعة من الطهاة املحرتفني وهواة الطبخ يف كتاب مميز.

اختر بحكمة
ومشروع المصائد 
المستدامة

ي�صهد عاملنا طلباً متزايداً على املاأكولت البحرية 

جاعاًل من ال�صيد اجلائر والنتائج البيئية املرتتبة 

عليه اأحد اأكرب التحديات التي تواجه التنمية 

امل�صتدامة، والإمارات لي�صت با�صتثناء، حيث يكاد ي�صل 

الطلب على املاأكولت البحرية اإىل م�صتويات ل ميكن 

ا�صتدامتها. 

اأغ�صط�ص 2009 وحتى الوقت احلا�صر

جمال الرعاية مازال مفتوحًا

هيئة البيئة- اأبوظبي

الفترة

الجهة الراعية

الشركاء
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امل�صاريع

امل�صروع

ترتبع حممية وادي الوريعة اجلبلية على م�صاحة ت�صل اإىل 129 كيلومرتًا مربع، وتقع يف اجلزء ال�صمايل من اإمارة 

الفجرية، بني خورفكان والبدية. يقع الوادي �صمن املنطقة الطبيعية رقم 127 )املرتفعات العربية �صبه القاحلة( 

وهي واحدة من 200 منطقة طبيعية مت ت�صنيفها يف تقرير عاملي اأ�صدره ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة 

WWF هدف اإىل حتديد اأكرث املوائل الطبيعية غنى على كوكب الأر�ص، واأكرثها تفردًا وندرة. 

اإن احتواء املنطقة على م�صادر دائمة للمياه العذبة جعلت من الوادي ملجئًا لأهل املنطقة على مدى اآلف ال�صنني، 

حيث مت اكت�صاف 29 موقعًا اأثريًا، يبلغ عمر بع�ص منها 2300 �صنة. اأما زهوره ونباتاته الغنية فقد �صاهمت يف 

ازدهار �صناعة جمع الع�صل وذلك بت�صكيلها م�صدر دائم للرحيق الذي يجذب النحل الربي. 

الأهداف

يهدف م�صروع حممية وادي الوريعة اجلبلية اإىل ترميم وحماية نظام الوادي البيئي الذي يعتمد على املياه العذبة، 

والتو�صل اإىل �صبل اإدارة م�صتدامة جتعله قادرًا على دعم التنوع البيئي الغني يف املنطقة، وتوفري خدمات بيئية 

تفتح لأهايل املنطقة اأبواب فر�ص اقت�صادية، بالإ�صافة اإىل خلق مثال يقتدى به لالإدارة النموذجية لالأنظمة 

البيئية، وبناء قدرات املوؤ�ص�صات احلكومية املعنية من اأجل اإدارة املناطق املحمية بطريقة م�صتدامة.

الإجنازات

دلت الأبحاث العلمية على اأن وادي الوريعة هو موطن لـ300 نوعًا من النباتات و74 نوعًا من الطيور التي يتعر�ص 

 العديد منها خلطر النقرا�ص مثل الن�صر امل�صري Neophron percnopterus وعقاب بونيللي

 من اأنواع 
ً
Hieraaetus fasciatus وطائر احلبارى Chlamydotis macqueeni. وي�صكن الوادي 14 نوعاأ

 Echis الزواحف، 5 منها تعترب اأنواعًا حملية يف جبال الإمارات و�صمال عمان، ومنها اأفعى ال�صجاد العمانية

 Garra barreimiae التي مت �صمها اإىل الت�صنيف العلمي موؤخرًا. والوادي هو موطن �صمكة omanensis

الإماراتية-العمانية، والتي مت ت�صنيفها كنوع معر�ص لالنقرا�ص وفقًا لالحتاد الدويل ل�صون الطبيعة.

ياأوي الوادي اأي�صًا 30 نوعًا من احل�صرات اجلديدة على ال�صاحة العلمية منها 14 نوع مت و�صفه لأول مرة �صمن 

 حدود هذه املنطقة املحمية. خم�صة من هذه الأنواع هي من ذباب الربيع )اأو ذبابات مايو(

Ephemeroptera، التي ت�صتخدم كموؤ�صر على جودة املياه ب�صبب ح�صا�صيتها ال�صديدة للتلوث. كذلك متت 

ت�صمية نوعني جديدين من احل�صرات تيمنًا بالوادي، النوع الأول هو خنف�صاء مائية يبلغ طولها 2 مليمرت تن�صوي 

حتت رتبة احل�صرات غمدية الأجنحة واأطلق عليها ا�صم  Ochthebius wurayah، اأما النوع الثاين فهو نوع 

من الزنابري التي تعرف با�صم “النمل املخملي”، وتن�صوي حتت رتبة غ�صائيات الأجنحة Hymenoptera ويبلغ 

 .Nanomutilla wurayahensis طوله 5 مليمرت ومتت ت�صميته علميًا بـ

خالل ال�صنوات الأخرية، نظمت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة 

EWS-WWF العديد من الرحالت التعليمية اإىل الوادي، ح�صرها طلبة من مدرا�ص وجامعات خمتلفة، لي�صكل 

وادي الوريعة من�صة رائعة للتعليم البيئي ومكانًا مثاليًا لعقد ف�صول درا�صية يف الهواء الطلق تتيح الفر�صة للطلبة 

لدرا�صة التنوع البيولوجي يف الوادي. كما تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي 

ل�صون الطبيعة  EWS-WWF مع كليات التقنية العليا يف الفجرية منذ ربيع 2010 لإ�صراك الطالب واملوظفني 

يف اأن�صطة توعوية بيئية جمتمعية. 

اثبتت كامريات مراقبة خمفية مثبتة يف اأماكن اإ�صرتاتيجية يف الوادي وجود العديد من احليوانات 

النادرة، ومنها الطهر العربي Arabitragus jayakari، وثعلب بالنفورد Vulpes cana وقط 

الو�صق Caracal caracal schmitzi وقط غوردون الربي Felis silvestris lybica. وقد قامت 

كل من بريج�صتون ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا ومدر�صة جي�ص بتقدمي الريع املادي للح�صول على هذه 

الكامريات. 

 ،Felis silvestris lybica  قط غوردون الربي

م�صنف كنوع معر�ص لالنقرا�ص حمليًا ب�صبب 

تكاثره مع القطط املنزلية

ثعلب بالنفورد Vulpes cana، م�صنف 

كنوع معر�ص لالنقرا�ص على قائمة الحتاد 

الدويل ل�صون الطبيعة احلمراء

 ،Arabitragus jayakari الطهر العربي

م�صنف كنوع مهدد لالنقرا�ص على قائمة 

الحتاد الدويل ل�صون الطبيعة احلمراء
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محمية 
وادي الوريعة الجبلية

و�صعت فرتات طويلة من اجلفاف وال�صيد اجلائر 

والرعي وتدمري املوائل الطبيعية وال�صتهالك العايل 

للمياه اجلوفية وادي الوريعة حتت �صغط عال ترك 

ب�صمته ال�صلبية على احلياة الربية التي تعي�س فيه. 

لقد دفع ال�صيد غري املنظم بقطعان الطهر العربي 

اإىل حافة النقرا�س، بينما يهدد رمي النفايات نقاء مياه الوادي وبقاء احلياة الربية التي تعتمد عليها. 

وادي الوريعة هو اآخر م�صتجمع للمياه اجلوفية العذبة يف اإمارة الفجرية. 

من 2006 وحتى الآن

بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود،

بريج�صتون ال�صرق الأو�صط و�صمال 

اأفريقيا

 بلدية الفجرية

الفترة

الجهات الراعية

الشركاء

نوعًا من فئة المفصليات 
تم وصفها في الوادي 

ألول مرة

14

حممية  وادي الوريعة اجلبلية
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امل�صاريع

امل�صروع

 يف عام 2010، اأطلقت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة

 EWS-WWF م�صروعًا ميتد على مدى ثالث �صنوات، ويهدف اإىل تعقب ال�صالحف البحرية عرب الأقمار 

ال�صناعية، وذلك يف حماولة للتعرف على متطلباتها من اأجل احلفاظ على بقائها. يركز امل�صروع على �صالحف منقار 

ال�صقر Ertmochelys impricata املهددة ب�صكل كبري خلطر النقرا�ص، والتي اأدرجت على الالئحة احلمراء 

 .IUCN لالحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة

�صت�صتخدم البيانات التي �صتجمع عن طريق برنامج التتبع عرب الأقمار ال�صناعية يف م�صاعدة املنظمات 

املحلية والإقليمية يف التعرف على م�صارات الهجرة املهمة واملوائل ال�صاحلية التي تف�صلها هذه ال�صالحف. هذا 

بدوره �صي�صاعد اجلهات املعنية يف التو�صل اإىل قرارات وخطط فعالة للمحافظة على هذه ال�صالحف. من اأجل 

حتقيق اأهداف امل�صروع، تتعاون اجلمعية مع عدة هيئات يف املنطقة. ويويل هذا امل�صروع اهتمامًا كبريًا بن�صر 

الوعي البيئي على امل�صتوى املحلي من خالل و�صائل الإعالم املختلفة وتنظيم حما�صرات تعليمية، وعرب موقع 

. www.gulfturtles.com امل�صروع اللكرتوين الذي ميكن زيارته على الرابط التايل

موؤ�ص�صة البحث البحري )MRF( كم�صت�صار علمي. 

اإيران: دائرة البيئة الطبيعية والتنوع البيئي

قطر: وزارة البيئة، مركز الدرا�صات بجامعة قطر، مدينة را�ص لفان ال�صناعية – ال�صوؤون البيئية. 

عمان: وزارة البيئة وال�صوؤون املناخية، اجلمعية العمانية للبيئة.

دولة الإمارات العربية املتحدة: هيئة البيئة – اأبو ظبي، هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�صارقة، 

جمموعة الإمارات للبيئة البحرية 

الأهداف

ي�صعى م�صروع احلفاظ على ال�صالحف البحرية اإىل تطوير �صيا�صات وخطط فعالة للمحافظة ترتكز على املعلومات 

التي �صيتم جمعها خالل �صنوات م�صروع التعقب الثالث، وذلك من اأجل :

ال�صطناعية الأقمار  عرب  متابعتها  خالل  من  للبي�ص  و�صعها  بعد  ال�صالحف  هجرة  م�صارات  على  • التعرف 
البي�ص  و�صع  مبناطق  وعالقتها  الرئي�صية  البحرية  ال�صالحف  تغذية  مناطق  على  • التعرف 

• م�صاركة البيانات والنتائج مع الهيئات املعنية وامل�صاهمة يف تطوير خطة اإقليمية للحفاظ على ال�صالحف البحرية
البحرية  لل�صالحف  الدولية  املحافظة  واتفاقيات  املحلية  الربامج  مع  املنطقة  يف  املحافظة  مبادرات  • دمج 

الإقليمي امل�صتوى  على  البحرية  ال�صالحف  على  احلفاظ  اأهمية  حول  التوعية  م�صتوى  • رفع 

الإجنازات

جنح امل�صروع يف حتقيق اأهدافه املقررة لل�صنة الأوىل وذلك بتعقب 20 �صلحفاة من �صالحف منقار ال�صقر يف 

مرحلة ما بعد التع�صي�ص يف كل من الإمارات وعمان وقطر واإيران، ومت حتقيق ذلك من خالل دعم ال�صركاء 

والهيئات الراعية للم�صروع.

وقد مت جمع ما يقارب 6500 نقطة بيانات للمواقع بناء على حتركات ال�صالحف التي ر�صدتها الأقمار ال�صناعية، 

لت�صاهم يف ر�صم �صورة عن حتركات ال�صالحف يف املنطقة. ولوحظ يف ال�صنة الأوىل من امل�صروع توجه بع�ص 

ال�صالحف من اإيران نحو اململكة ال�صعودية عابرة حدود قطر والبحرين والإمارات. وقطعت بع�ص ال�صالحف م�صافة 

تعادل 20 كيلومرت يف اليوم وذلك ملدة �صهرين متوا�صلني، لت�صل اإىل اأماكن تغذيتها التي تبعد حوايل 1000 كم.

 

ميكن الإطالع على جميع املعلومات التي مت جمعها على موقع امل�صروع، الذي يوفر اأي�صًا فر�صة تتبع حتركات ال�صالحف. 

وتهدف جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة  EWS-WWF اإىل تعقب 

25 �صلحفاة من �صالحف منقار ال�صقر خالل عام 2011 يف منطقة اخلليج. 

وناأمل من خالل هذا البحث العلمي الذي ي�صعى اإىل جمع معلومات اأ�صا�صية حول �صالحف منقار ال�صقر يف 

املنطقة باأن نتمكن من تزويد الهيئات املعنية باملحافظة على البيئة يف كل بلد على معلومات وافية تعطي �صورة 

وا�صحة عن �صلوك �صالحف منقار ال�صقر واأمناط حتركاتها. 

خريطة تو�صح جميع نقاط البيانات التي مت ر�صدها من خالل امل�صروع     �صورة مف�صلة تو�صح اأهم مواقع التغذية وم�صارات الهجرة

 مشروع المحافظة على 
السالحف البحرية

تواجه جمموعات ال�صالحف البحرية العديد من 

الأخطار، حيث ت�صري البيانات العاملية اإىل انخفا�س 

كبري يف اأعدادها يف جميع مناطق العامل. لقد اأدى 

جمع البي�س، وتدهور مواطن التع�صي�س، والوفيات 

العر�صية ب�صبب فعاليات �صيد الأ�صماك، وتدمري 

املواطن البحرية وغريها من العوامل اإىل النخفا�س الهائل الذي ت�صهده اأعداد ال�صالحف البحرية حول 

العامل. ول تتوفر لدينا معلومات كافية حول اأعداد ال�صالحف البحرية يف املناطق املحيطة ب�صبه اجلزيرة 

العربيـة، ونكاد ل نعرف اإل القليل عن م�صارات هجراتها وموائلها.

 2012– 2010 

 جيان/يل مار�صيه

كلية �صمال الأطلنطي يف قطر

لينكليرتز

جلف تيرنز

في�صتيفال �صيتي

انرتكونتينينتال يف دبي ف�صتيفال �صيتي

مرجان ماريناز اآي جي واي

الفترة

الجهات الراعية

الشركاء

تم تتبع 

20
سلحفاة من سالحف 
منقار الصقر في المنطقة 
في عام 2010

املحافظة على ال�صالحف البحرية
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امل�صاريع

الإجنازات 

قدم منتدى املحافظة على احلياة البحرية 2010 الذي نظمته جمعية الإمارات للحياة البحرية بالتعاون مع 

ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF  منربًا للخرباء ي�صاعد على اإن�صاء حلقات توا�صل بني دول 

اخلليج والدول الإقليمية ب�صاأن امل�صوؤولية امل�صرتكة للحفاظ على املواطن املناطق البحرية الفريدة من نوعها.

 جمع املنتدى اأهم خرباء املنطقة اأكادميييها، و�صمت قائمة املتحدثني الربوف�صور ت�صارلز �صيبارد من جامعة 

وارويك، ود. �صاميون �صتيوارت، رئي�ص جلنة بقاء الأنواع يف الحتاد الدويل ل�صون الطبيعة IUCN، ود. وليام 

ت�صيونغ من جامعة اي�صت اجنليا. اأما قائمة امل�صاركني ف�صملت ممثلني من منظمات اإقليمية غري حكومية واأخرى 

حكومية من قطر والبحرين واليمن واململكة العربية ال�صعودية و�صلطنة عمان واإيران والكويت والإمارات العربية 

املتحدة. وقد كان املنتدى مفتوحًا اأمام اأفراد اجلمهور والقطاع اخلا�ص.

ومت تطوير جمموعة من الق�صايا ذات الأولوية والتو�صيات للحفاظ على احلياة البحرية يف املنطقة بعد ختام 

اجلل�صات العامة واجلانبية، ون�صرت هذه التو�صيات يف تقرير وقائع منتدى املحافظة على احلياة البحرية 2010.

ت�صعى EWS-WWF من خالل منتدى املحافظة على احلياة البحرية اإىل جمع وتن�صيق اجلهود العاملية والإقليمية 

واملحلية من اأجل املحافظة على بيئتنا البحرية الغنية.

اإن جميع العوامل، من التلوث وتدمري املوائل الطبيعية  و�صيد ال�صمك اجلائر، مرورًا بالتطوير العمراين 

 
ً
وا�صتخراج الغاز والنفط وال�صحن البحري واملزارع ال�صمكية، واإىل ظاهرة التغري املناخي، ت�صع �صغطُا متزايداأ

تعاين من اآثاره ال�صلبية كاًل من البيئة البحرية والأنواع احلية التي تقطنها واملجتمعات التي تعتمد عليها يف ك�صب 

رزقها.

امل�صروع

جتاوبًا مع اأهمية هذا املو�صوع، قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون 

الطبيعة EWS-WWF بتنظيم املنتدى الأول حلماية احلياة البحرية يف عام 2006، والذي جمع خرباء من 

املنطقة والعامل وذلك لتقييم حالة ال�صعب املرجانية وال�صالحف البحرية. 

اأما املنتدى الثاين حلماية احلياة البحرية 2010 فقد ح�صره خمت�صني من جميع القطاعات، من هيئات حكومية 

وموؤ�ص�صات اأكادميية تعليمية ومنظمات غري حكومية وذلك للتحاور حول م�صتقبل اأنواع الكائنات البحرية على 

امل�صتوى الإقليمي، والعمل جنبًا اإىل جنب من اأجل التو�صل اإىل حلول فعالة للم�صكالت البيئية التي تواجه بيئتا 

البحرية امل�صرتكة وذلك حتت �صعار »مبادرات حملية لتحديات عاملية«. وركز املنتدى على عدة موا�صيع رئي�صية 

منها حماية الكائنات البحرية وموائلها الطبيعية، واملحميات الطبيعية، وتقييم الآثار، والتو�صل اإىل مبادرات 

م�صرتكة. مت تقدمي ومناق�صة عدد من الربامج املحلية حلماية البيئة البحرية يف املنطقة، اأكدت جميعها على 

التحديات امل�صرتكة التي تواجه جهود املحافظة، واأهمية م�صاركة املعلومات والبحوث واخلربات. ووفر املنتدى 

جل�صات مناق�صة اأتاحت الفر�صة للتحاور وم�صاركة الأفكار واخلربات، وتناولت هذه اجلل�صات النقا�صية عدة 

موا�صيع متحورت حول املحافظة على اأ�صماك القر�ص، واإدارة امل�صائد ال�صمكية، وا�صتغالل املوائل الطبيعية 

وال�صواحل، واملحافظة على ال�صالحف البحرية واأبقار البحر )الأطوم( واحليتان يف املنطقة. و�صاعدت هذه 

املناق�صات على تطوير عدد من املقرتحات والتو�صيات لتح�صني اإدارة البيئة البحرية وفتحت الباب ملناق�صة 

جمالت التعاون امل�صتقبلي. 

الأهداف

تديرها التي  واملوؤ�ص�صات  املختلفة  املحلية  املبادرات  على  • التعرف 
      تبادل املعلومات ذات ال�صلة وو�صع اأولويات املحافظة الإقليمية

الأنواع  املحافظة حلماية هذه  تدابري  واتخاذ  وخارجها  املنطقة  داخل  تعاون  فر�ص  مفتوح خللق  منتدى  •  توفري 
البحرية ومواطنها امل�صرتكة

الأطراف بني  اإقليمية  حمافظة  مبادرات  • اإن�صاء 

منتدى الحفاظ على 
الحياة البحرية 2010 

14 اإىل 16 دي�صمرب 2010 

جمموعة بيو للبيئة

الفترة

الشركاء

تنعم منطقة اخلليج ببيئة بحرية ذات تنوع بيولوجي 

غني يزخر باأنواع عديدة من اأنواع احلياة البحرية 

مثل ال�صالحف وال�صعاب املرجانية والأ�صماك. ثقافياً، 

ولنا يف الإمارات ويف املنطقة عالقة وطيدة بالبحر 

تعود اإىل اأجيال عديدة �صابقة حيث كان اأجدادنا 

غوا�صني و�صيادين وجتار بحار، وهذه العالقة مازالت ت�صكل حموراً اأ�صا�صياً يف هويتنا الوطنية وموروثنا 

الثقايف. اإن حماية البيئة البحرية هو اأمر يف غاية الأهمية، ول يتطلب اهتماماً فورياً فقط، ولكنه يتطلب 

اأي�صاً تعاوناً اإقليمياً ودعماً متبادًل.

إن التعاون اإلقليمي هو 
أمر في غاية األهمية 
للوصول إلى خطط 
محافظة فعالة
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منتدى احلفاظ على احلياة البحرية 2010 
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امل�صاريع

 لقد �صهدت املناطق ال�صاحلية خالل العقود الأربعة املن�صرمة تطورًا ومنوًا مذهاًل �صمل عدة قطاعات مثل 

ال�صياحة وال�صيافة والعقارات والريا�صة والفعاليات الرتفيهية، لي�صبح لالإدارة البيئية وجلودة املياه اأهمية عالية، 

وخا�صة فيما يتعلق باحلفاظ على البيئة البحرية وعلى ال�صحة العامة.

امل�صروع

 يف �صعينا امل�صتمر ل�صون املناطق املهمة يف دولة الإمارات، وتوفري معايري منا�صبة ت�صاهم يف احلفاظ عليها، 

قامت اجلمعية باقرتاح طرح برنامج التوثيق واإ�صدار �صهادات العلم الأزرق العاملية يف الدولة. 

برنامج العلم الأزرق هو اأحد م�صاريع موؤ�ص�صة التعليم البيئي FEE، وهي منظمة عاملية غري حكومية. مينح 

الربنامج ال�صواطئ واملرا�صي امل�صاركة حق رفع �صعار العلم الأزرق �صرط متا�صيها مع معايري �صارمة ت�صمن جودة 

املياه وال�صالمة والإدارة. لقد اأ�صبح العلم الأزرق اليوم رمزًا للجودة يتطلع اإليه العديد من ال�صائحني وال�صركات 

ال�صياحية. كذلك ي�صاعد برنامج العلم الأزرق الدولة على ترويج ال�صياحة البيئية امل�صتدامة وا�صتقطاب املزيد 

من الزوار للتمتع ب�صواطئها ومناطقها ال�صاحلية. وي�صجع الربنامج على التعاون بني القطاعات املختلفة من اأجل 

م�صاركة م�صوؤولية حماية املناطق ال�صاحلية احل�صا�صة ومواطنها الطبيعية.

ي�صاهم تطبيق برنامج العلم الأزرق يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف حماية �صواطئ و�صواحل الدولة وبيئتها 

البحرية وال�صحة العامة، بل وي�صجع املجتمع املدين على امل�صاركة يف احلفاظ على ال�صواطئ واملرا�صي وذلك عن 

طريق رفع م�صتوى الوعي حول بيئتنا البحرية احل�صا�صة. كذلك يتيح هذا الربنامج الفر�صة اأمام الدولة لتعزيز 

مكانتها العاملية يف جمال التنمية امل�صتدامة وذلك بتبنيها ملعايري حملية واإقليمية بالإ�صافة اإىل معايري عاملية 

ت�صمن �صالمة بيئتها البحرية وجودة مياهها. 

الأهداف

•  امل�صاهمة يف تطبيق معايري عاملية ل�صمان جودة مياه ال�صواطئ للفعاليات الرتفيهية يف الدولة وذلك من اأجل 
حماية ال�صحة العامة

•  رفع م�صتوى الوعي وت�صجيع املجتمع املدين على امل�صاركة يف حماية البيئة البحرية وال�صاحلية وذلك من خالل 
تنظيم فعاليات تعليمية 

• امل�صاهمة يف اجلهود الإيجابية التي تدعو اإىل اإدارة بيئية جيدة لل�صواطئ واملرا�صي
• التاأكد من اإجراءات ال�صالمة لتجنب حوادث الغرق وغريها

•  تاأ�صي�ص هيئة وطنية للعلم الأزرق يف دولة الإمارات العربية املتحدة ت�صارك فيها اأطراف خمتلفة لالإ�صراف على 
تطبيق متطلبات الربنامج

• تدريب اأع�صاء الهيئة الوطنية على متطلبات ومعايري برنامج العلم الأزرق
• تعزيز دور ال�صياحة البيئية يف الدولة، وامل�صاهمة يف تطوير قطاع ال�صياحة يف الدولة 

• امل�صاهمة يف الأبحاث املحلية والعاملية ذات ال�صلة باملناطق ال�صاحلية ومبعايري جودة املياه
• �صم اجلهود الإقليمية والدولية التي تتعلق مبعايري ال�صواطئ واملرا�صي

الإجنازات

يف اأغ�صط�ص 2008 متت املوافقة على طلب جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون 

الطبيعة EWS-WWF بتطبيق برنامج العلم الأزرق يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ويف يونيو 2009 اأ�صبحت 

اجلمعية ع�صوًا م�صاهمًا يف موؤ�ص�صة التعليم البيئي FEE التي اأ�ص�صت برنامج العلم الأزرق. وتاأمل اجلمعية باأن 

يكّمل هذا امل�صروع حقيبة م�صاريعها املختلفة ذات ال�صلة بالبيئة البحرية و�صالمتها والتي تنظمها عرب التعاون 

مع �صركاء من املوؤ�ص�صات احلكومية والقطاع اخلا�ص والهيئات الأخرى. وعقدت اجلمعية اأول ور�صة عمل وطنية 

لربنامج العمل الأزرق ح�صرتها العديد من �صركات اإدارة ال�صواطئ واملرا�صي يف الدولة. ومن املتوقع ح�صول كل 

من كورني�ص اأبوظبي، ومر�صى اليا�ص، والبندر على العلم الأزرق يف وقت لحق من عام 2011. 

تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF مع عدد من 

ال�صواطئ واملرا�صي من اأجل ح�صولها على العلم الأزرق.

اإن �صاحل دولة الإمارات الذي ميتد على مدى 

1360 كيلو مرت هو نافذة الدولة على اأهم مناطق 

اإنتاجها الرئي�صية – وهي البحر. لقد متكن هذا 

ال�صاحل على مر الع�صور من توفري مقومات 

اأ�صا�صية مثل الأ�صماك واللوؤلوؤ واملرجان لأهايل 

املنطقة الذين اتخذوا من �صفافه م�صكناً لهم، بينما �صكل موطناً للعديد من الكائنات البحرية، منها 

اأبقار البحر )الأطوم( وال�صالحف واأ�صماك القر�س والدلفني. واإىل يومنا هذا، ما زال هذا ال�صريط 

ال�صاحلي يوفر م�صادراً للعي�س، ويحت�صن العديد من املواطن الطبيعية.

العلم األزرق 
للشواطئ والمراسي

2009 وحتى الوقت احلا�صر

ل يزال امل�صروع مفتوحًا لل�صركات 

الراغبة برعايته

هيئة البيئة-اأبوظبي

الفترة

الجهات الراعية

الشركاء

العلم الأزرق  لل�صواطئ واملرا�صي
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لقد عربت حملة �صاعة الأر�س حدود املدينة الواحدة 

يف 2007 لتتحول اإىل ظاهرة عاملية �صهدت م�صاركة 

1،3 مليار �صخ�س من 128 بلد حول العامل يف عام 

2010. خالل �صاعة واحدة، مت اإطفاء الأ�صواء يف اأ�صهر 

املعامل يف كافة اأرجاء الكرة الأر�صية ت�صامناً مع هذه 

النداء العاملي الذي يدعو اجلميع اإىل اتخاذ مبادرات فعلية ملواجهة ظاهرة تغري املناخ. 

يف الإمارات، ت�صدر كل من برج خليفة، وم�صجد املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان )رحمه اهلل( قائمة 

طويلة احتوت اأ�صهر معامل الدولة ومنها برج العرب، وق�صر الإمارات، واأبراج الإمارات، وبرج دبي التجاري 

العاملي، وحلبة �صباق اليا�ص مارينا، وغريها من املعامل التي اأطفاأت اأ�صواءها معلنة ان�صمامها اإىل هذه احلملة 

الرمزية. وقد فاق عدد ال�صركات والهيئات احلكومية امل�صاركة يف عام 2010 اأرقام العام املا�صي، حيث قامت 

اأكرث من 200 �صركة بالت�صجيل يف احلملة، بينما عرب الأفراد عن دعمهم اإما من بيوتهم التي غطتها عتمة �صاعة 

الأر�ص، اأو بان�صمامهم اإىل م�صرية القناديل التي نظمتها هيئة مياه وكهرباء دبي )ديوا(، اأو غريها من الفعاليات 

مت تنظيمها يف الدولة. 

ونظمت هيئة مياه وكهرباء دبي التي لطاملا قدمت دعمها الرا�صخ لهذا احلدث العاملي م�صرية قناديل بداأت من 

اأمام فندق جمريا بيت�ص، لتتحول ال�صاحة الرملية اأمام الفندق اإىل معر�ص �صاركت فيه العديد من اجلمعيات 

البيئية باأن�صطة توعوية جمتمعية. 

ان�صم �صكان الإمارات اإىل مئات املاليني من النا�ص حول العامل يف هذه النداء العاملي للعمل من اأجل الت�صدي اإىل 

ظاهرة التغري املناخي.

لقد متت تغطية م�صاريعنا وفعاليتنا يف 462 مقاًل مت ن�صرها يف مطبوعات اإعالمية خمتلفة لن�صل من خاللها اإىل 

مئات الآلف من املقيمني يف الدولة. بالإ�صافة  اإىل ذلك، مت ا�صت�صافة اأع�صاء الفريق اإىل العديد من املقابالت 

على التلفزيون والإذاعة باللغتني العربية والإجنليزية. ل يختلف اثنان على الدور التوعوي الذي ميكن لالإعالم اأن 

يلعبه، ونحن �صاكرون لكل الدعم الذي قّدم لنا خالل ال�صنة. 

لقد عززنا من تواجدنا على �صبكات التوا�صل الجتماعي خالل عام 2010، حيث يتابع اأخبارنا حوايل 3000 

ع�صو من خالل في�صبوك، و500 ع�صو على تويرت. وقد ح�صلنا على دعم العديد من املدونات التي �صاعدتنا يف 

ن�صر ر�صالتنا اإىل قرائهم واأ�صدقائهم وعائالتهم. ونتطلع دائمًا اإىل جلب اآخر الأخبار عن م�صاريعنا، و�صماع اآراء 

الآخرين حول اأعمالنا، وم�صاركة خرباتنا مع جميع من يتابعنا على �صبكات التوا�صل الجتماعي املختلفة. 

 خالل عام 2010، قمنا باإطالق موقعني الكرتونيني، اأحدهما عن م�صروع املحافظة على ال�صالحف البحرية 

 www.gulfturtles.com والآخر عن م�صروع اخرت بحكمة www.Choosewisely.ae، هذا بالإ�صافة اإىل 

ثالثة مواقع فرعية متت اإ�صافتها اإىل موقع حملة اأبطال الإمارات www.heroesoftheuae.ae احلا�صل على 

عدة جوائز. كذلك �صهد موقعنا www.ewswwf.ae منوًا كبريًا، لي�صل عدد الزوار خالل عام 2010 اإىل 25 

األف زائر. 

لقد عمل فريق اجلمعية عن قرب مع املجتمع املدين يف الإمارات، حيث قمنا بح�صور وتنظيم الع�صرات من 

الفعاليات وور�ص التدريب التي �صعت اإىل ن�صر التوعية البيئية يف الإمارات، هذا بالإ�صافة اإىل ح�صور املعار�ص 

واملنتديات املهمة، وتنظيم عرو�ص لأفالم وثائقية، وتنظيم فعاليات توعوية يف املجمعات التجارية والأماكن 

العامة. 

ساعة األرض 2010
في اإلمارات

نشر رسالة 
المحافظة على البيئة

و�صائل الإعالم

يف �صبكات التوا�صل الجتماعي

على النرتنت 

التوا�صل املجتمعي

ن عام 2010 تفرقات م متفرقات من عام 2010م
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يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

اإطالق برنامج اأبطال املياه �صمن حملة اأبطال الإمارات

مت اإطالق برنامج اأبطال املياه بال�صراكة مع هيئة البيئة – اأبوظبي للدعوة اإىل تر�صيد ا�صتهالك املاء من اأجل 

خف�ص الب�صمة البيئية لالإمارات. 

12 يناير 

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

ور�صة املحافظة على حيوانات �صبه اجلزيرة العربية

 ور�صة تدريبية على القائمة احلمراء لالحتاد الدويل ل�صون الطبيعة

31 يناير اإىل 1 فرباير 

ال�صارقة، الإمارات العربية املتحدة

منتدى حول يوم الأرا�صي الرطبة العاملي

املحافظة على الأرا�صي الرطبة، حل لظاهرة التغري املناخي

2 فرباير

دبي، الإمارات العربية املتحدة

فعالية توعوية بيئية يف مول الإمارات

ان�صمت حملة اأبطال الإمارات اإىل عدة �صركات بيئية يف م�صرح دبي الجتماعي ومركز الفنون.

9 فرباير

مول الإمارات، دبي، الإمارات العربية املتحدة

مبادرة الب�صمة البيئية تعقد �صل�صلة من ور�صات العمل التقنية 

ال�صوؤون  وهيئة  واملياه،  البيئة  ووزارة  �صملت الور�صة الأوىل ممثلني من م�صدر، وهيئة البيئة – اأبوظبي، 

التنفيذية، وجمل�ص اأبوظبي للتخطيط العمراين، وهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�ص، ومكتب التنظيم 

والرقابة، وهيئة كهرباء ومياه اأبوظبي و�صركة اأبوظبي للماء والكهرباء، وذلك ملناق�صة وتقييم منوذج حماكاة 

ال�صيناريوهات الذي طورته املبادرة. اأما الور�صة الثانية فعقدت يف مايو.

11 فرباير

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

ف�صول درا�صية يف الهواء الطلق مع مدر�صة رافلز

11 مار�ص

وادي الوريعة، الفجرية، الإمارات العربية املتحدة

اأبطال الإمارات يف معر�ص اأدنوك لل�صحة وال�صالمة والبيئة

قام فريق حملة اأبطال الإمارات بن�صر التوعية حول تر�صيد ا�صتهالك الكهرباء واملاء بني املقيمني يف مدينة الروي�ص

من 22مار�ص اإىل24 مار�ص

الروي�ص، املنطقة الغربية، الإمارات العربية املتحدة

اإطالق حملة اخرت بحكمة

مت اإطالق حملة اخرت بحكمة التي ت�صعى اإىل ترويج امل�صائد امل�صتدامة يف الإمارات خالل حفل غداء ا�صتمتع 

�صيوفه بالعديد من اأطباق الأ�صماك امل�صتدامة.

25 اأبريل

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

اإطالق برنامج ال�صركات �صمن حملة اأبطال الإمارات

مت اإطالق برنامج ال�صركات يف حفل ر�صمي ح�صرته عدة �صخ�صيات رفيعة امل�صتوى، منها معايل الدكتور را�صد 

اأحمد بن فهد، وزير البيئة واملياه، و�صعادة حمد بوعميم، املدير العام لغرفة جتارة و�صناعة دبي. 

5 مايو

دبي، الإمارات العربية املتحدة

عر�ص فيلم الب�صمة البيئية على �صا�صات �صينما �صيني �صتار

مت عر�ص فيلم الب�صمة البيئية الكرتوين الذي يهدف اإىل ن�صر الوعي حول الآثار البيئية املرتتبة على خياراتنا 

ال�صتهالكية على �صا�صات ال�صينما اأثناء الفوا�صل الإعالنية ملدة �صهر كامل.

اأبوظبي، دبي وعجمان، الإمارات العربية املتحدة

مبادرة الإمارات للب�صمة البيئية يف اإيطاليا

حتدثت رزان خليفة املبارك عن اإجنازات مبادرة الإمارات للب�صمة البيئية يف منتدى الب�صمة البيئية الدويل يف اإيطاليا

7 يونيو

�صيينا، اإيطاليا

»في�ص فايندرز« يح�صرون اأول ور�صة تدريبية

ح�صر املتطوعون الراغبون بالن�صمام اإىل برنامج حملة اخرت بحكمة التطوعي اأول ور�صة تدريبية ملعرفة املزيد 

عن ظاهرة �صيد الأ�صماك اجلائر وقوانني �صيد ال�صماك يف الدولة و�صبل التعرف على الأ�صماك التي ي�صملها 

دليل امل�صتهلك. تلت احل�ص�ص النظرية زيارة عملية ل�صوق ال�صمك.

14 و17 يونيو

اأبوظبي ودبي، الإمارات العربية املتحدة

حفل تقدمي اجلواز لأبطال املدار�ص

مت تكرمي الفائزين يف م�صابقة الحتبا�ص احلراري الوطنية وم�صابقة تر�صيد ا�صتهالك الكهرباء واملاء يف حفل 

ر�صمي نّظم من قبل وزارة الرتبية والتعليم.

22 و24 يونيو

ال�صارقة، الإمارات العربية املتحدة

الجتماع العام ملوؤ�ص�صة التعليم البيئي

عقد هذا الجتماع يف �صنزن وح�صره ممثلون من 45 بلد، ومن �صمنهم EWS-WWF التي ح�صرت كع�صو 

م�صاهم ممثل لالإمارات. 

من 30 يونيو اإىل4 يوليو

�صنزن، ال�صني

متفرقات من عام 2010

ن عام 2010 تفرقات م متفرقات من عام 2010م
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خميم الفجرية ال�صيفي

قدمت EWS-WWF حملة اخرت بحكمة لالأطفال الذين ح�صروا خميم الفجرية ال�صيفي ونظمت لهم عدة 

اأن�صطة ترفيهية وتعليمية.

13 يوليو

الفجرية، الإمارات العربية املتحدة

ور�صة عمل مع موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية

نظمت موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية، وهيئة البيئة – اأبوظبي، وEWS-WWF فعالية توعوية ا�صتهدفت الن�صاء 

الإمارتيات يف اأبوظبي. ومت تقدمي تر�صيد ا�صتهالك املاء كاأحد احللول خلف�ص الب�صمة البيئية �صمن عر�ص حملة 

اأبطال الإمارات.

21 يوليو

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

حملة اأبطال الإمارات تنّظم �صباحيات قهوة 

ان�صمت 75 امراأة اإىل 3 �صباحيات قهوة للتناق�ص حول تر�صيد الكهرباء واملاء وامل�صاركة يف م�صابقة توعوية. 

اأغ�صط�ص

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

الهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف تقود باملثال

نظمت EWS-WWF بالتعاون مع هيئة البيئة-اأبوظبي �صل�صلة من الور�صات التوعوية ملوظفي واأئمة الهيئة حول 

الب�صمة البيئية واأ�صاليب احلياة امل�صتدامة.

21 و22 �صبتمرب

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

اخرت بحكمة يف كليات التقنية العليا 

�صاعدت طالبات كليات التقنية العليا يف الفجرية يف اإجراء ا�صتبيان لتحديد الأمناط ال�صتهالكية يف املنطقة 

ال�صرقية ون�صر التوعية حول ظاهرة ال�صيد اجلائر.

27 �صبتمرب

الفجرية، الإمارات العربية املتحدة

اإطالق باقات تبني ال�صالحف الرمزية 

بداأت عدة حمالت بتوفري باقات تبني ال�صالحف الرمزية للم�صاعدة يف دعم م�صروع املحافظة على ال�صالحف 

البحرية

27 �صبتمرب

دبي واأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

HOME تنظيم عرو�ص �صينمائية لفيلم

مت تنظيم عدة عرو�ص �صينمائية لفيلم HOME بالتعاون مع جمموعة الإمارات للغو�ص و�صيني �صتار.

28 و29 �صبتمرب

دبي واأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

اإطالق الن�صخة العربية من تقرير الكوكبي احلي 2010

قامت مبادرة الب�صمة البيئية باإطالق الن�صخة العربية من تقرير الكوكب احلي 2010 الذي ي�صدره ال�صندوق العاملي 

.www.ewswwf.ae/ecologicalfootprint  للطبيعة كل �صنتني. ميكن حتميل الن�صخة املرتجمة من موقع

13 اأكتوبر

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

اإطالق مبادرة HSBC املناخية للمدار�ص البيئية

مت اإطالق مبادرة HSBC املناخية للمدار�ص البيئية يف موؤمتر �صحفي تلته ور�صة عمل تدريبية، معلنة ان�صمام 

الإمارات اإىل 18 دولة اأخرى ت�صارك يف هذا الربنامج التعليمي البيئي.

18 اأكتوبر

فندق بارك حياة، دبي، الإمارات العربية املتحدة

اجتماع العلم الأزرق يف كرواتيا

مثل معاذ �صواف اجلمعية يف اجتماع العلم الأزرق الوطني الذي �صم من�صقي الربنامج من 30 دولة.

22 و23 اأكتوبر

زغرب، كرواتيا

امللكة اإليزابيث الثانية تتعرف على م�صاريع اجلمعية

تعرفت امللكة اإليزابيث الثانية اإىل ثالثة من م�صاريع EWS-WWF وذلك �صمن زيارتها حلفل الك�صف عن 

ت�صاميم متحف ال�صيخ زايد الوطني، حيث عر�صت اجلمعية عملها �صمن ق�صم “البيئة عطاء الأر�ص”. 

25 نوفمرب

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

اجتماع من�صقي برنامج املدار�ص البيئية الوطني

مثلت EWS-WWF الإمارات خالل الجتماع الوطني ملن�صقي املدار�ص البيئية الذي نظمته موؤ�ص�صة التعليم 

البيئي، لتن�صم اإىل ممثلني من 65 دولة.

من 16 اإىل 19 نوفمرب

اأدنربه، اململكة املتحدة

”Whatever Floats Your Boat“ صباق�

هدف هذا احلدث اإىل ن�صر الوعي حول اأهمية التدوير، حيث طلب من امل�صاركني من �صركات ومدار�ص بناء 

قوارب من مواد معاد تدوريها والت�صابق بها عرب مر�صى دبي ف�صتيفال �صيتي. ومت التربع بالريع املادي من احلدث 

اإىل EWS-WWF التي �صاركت يف ال�صباق بقاربها الآن�صة �صيلي منقار ال�صقر.

26 نوفمرب

دبي، الإمارات العربية املتحدة

املنتدى الثاين للمحافظة على البيئة البحرية

جمع هذا املنتدى الذي نظمته EWS-WWF بال�صراكة مع جمموعة بيو ممثلني من خمتلف الهيئات احلكومية 

واملنظمات غري احلكومية واملعاهد العلمية و�صركات القطاع اخلا�ص للعمل من اأجل التو�صل اإىل حلول ملواجهة 

الأخطار امل�صرتكة التي تواجه البيئة البحرية يف املنطقة.

من 14 اإىل 16 دي�صمرب

جزيرة اليا�ص، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

ن عام 2010 تفرقات م متفرقات من عام 2010م
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الإنفاق خالل عام 2010

الدخل خالل عام 2010

لقد �صهدنا عامًا مليئًا بامل�صاريع الطموحة والأن�صطة املختلفة، واأمتنى اأن تكونوا قد ا�صتمتعتم بقراءة هذا التقرير 

ومبعرفة املزيد عن كيفية ا�صتخدام جمعية الإمارات للحياة الفطرية ملواردها املالية.

يف عام 2010، قّدر ريع اجلميعة املادي بحوايل 13 مليون درهمًا، وهو مبلغ يقل عن قرينه يف عام 2009. وقد 

تناق�ص مقدار جمع التربعات من �صركات القطاع خا�ص خالل عام 2010 ب�صبب تداعيات الأزمة القت�صادية 

العاملية، ولكننا ناأمل باأن نتمكن من زيادة ن�صبة م�صاهمة �صركات القطاع اخلا�ص يف عام 2011 من خالل بناء 

�صراكات ا�صرتاتيجية تعود بالنفع على جميع الأطراف. لقد دفعنا الو�صع القت�صادي العاملي اإىل اإعادة النظر يف 

اأهدافنا ل�صمان توازن ثابت بني م�صاريعنا ومواردنا املالية احلالية. 

وعلى الرغم من هذه التحديات، جنحنا يف رفع كفاءتنا دون اأن نعر�ص اأي من م�صاريعنا وجهودنا للم�صاومة، بل 

وقمنا بجمع ريع مادي منذ الآن لبدء �صنة 2011. 

نحن ندخل عام 2011 ون�صب اأعيننا اأهداف طموحة وم�صاريع عدة، ونحن على اأهبة ال�صتعداد ملواجهة 

التحديات القادمة، وكلنا ثقة باأن لدينا فريقًا واإ�صرتاتيجية ت�صمن لنا جناحنا. 

نتطلع اإىل دعمكم امل�صتمر يف العام املقبل والذي به �صن�صعى اإىل حتقيق اأهدافنا وامل�صي نحو اآفاق جديدة. 

كلمة 
إيدا تيليش

التقرير المالي 
عام 2010

املدير العام بالإنابة، جمعية الإمارات للحياة 

الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون 

EWS-WWF الطبيعة

)درهم اإماراتي(   2009

16،555،488 جممل الدخل  

14،162،397 جممل الإنفاق 

%19
العمليات وال�صوؤون الإدارية 

%4
جمع التربعات

%77
تنفيذ امل�صاريع

%51
الدعم اجلكومي

%25
املوؤ�ص�صات والهيئات

%22
تربعات القطاع اخلا�س

%2
تربعات الأفراد وم�صادر اأخرى

)درهم اإماراتي(  2010

13،033،274 جممل الدخل  

10،638،814 جممل الإنفاق 

ر املايل  عام 2010 ري ق ت التقرير املايل  عام 2010ال
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رئي�س جمل�س الإدارة

معايل حممد اأحمد البواردي

الأمني العام للمجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي والع�صو املنتدب لهيئة البيئة – اأبوظبي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�صعادة اأحمد علي ال�صايغ 

الرئي�ص التنفيذي ل�صركة دولفني للطاقة ورئي�ص جمل�ص اإدارة الدار العقارية 

الأع�صاء

معايل ماجد املن�صوري

رئي�ص دائرة ال�صوؤون البلدية - اأبوظبي

�صعادة املهند�س حمدان ال�صاعر

مدير اإدارة البيئة - بلدية دبي

�صعادة عبدالعزيز املدفع

املدير العام لهيئة البيئة واملحميات الطبيعية، ال�صارقة

�صعادة الكابنت اإبراهيم اأحمد الطنيجي

ع�صو جمل�ص الإدارة 

�صعادة الرائد علي �صقر �صلطان ال�صويدي

رئي�ص جمموعة الإمارات للبيئة البحرية

�صعادة �صعيد بن جرب ال�صويدي

رئي�ص جمموعة بن جرب املحدودة

�صعادة رزان خليفة املبارك

EWS-WWF الع�صو املنتدب جلمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان

ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية ورئي�ص جمل�ص هيئة البيئة – اأبوظبي.

أعضاء الفريقتحت رعاية

مجلس اإلدارة
اأع�صاء اللجنة الإدارية

الع�صو املنتدب �صعادة رزان خليفة املبارك 

املدير العام بالإنابة اإيدا تيلي�ص 

مدير وحدة امل�صاريع ليزا بريي 

مدير وحدة ال�صيا�صات تنزيد علم 

م�صت�صار د.فريدريك لونيه 

اأع�صاء الفريق

مدير م�صروع، التوعية والتعليم اأجيتا نيار 

مديرة مكتب اأمل عيا�ص 

من�صق التفاعل املجتمعي اأجنانا كومار 

�صكرتري مكتب دبي اإملا كو�صتال�ص 

م�صت�صار ال�صيا�صات باول فرييرا 

م�صوؤول امل�صوؤولية الجتماعية لل�صركات متارا ويذرز 

�صائق وخمل�ص معامالت خليل جان رحمان 

مدير اأول، م�صاريع التعليم  را�صمي دي روي 

م�صوؤول اأول، الت�صال والعالقات العامة رمي الذوادي 

اأخ�صائية موارد ب�صرية �صيلينا �صمايث 

م�صوؤول تعليم غادة نبيل 

مدير اأول، م�صاريع املحافظة د. كري�صتوف تورينك 

م�صت�صار الت�صال والعالقات العامة  كريك دثلر 

مدير م�صروع، �صيا�صة الب�صمة الكربونية ليلى عبداللطيف 

مدير م�صروع، حماية البيئة البحرية مارينا اأنتونوبولو 

م�صوؤول تطوير الأعمال ماري-لوي�ص �صولدتز 

مدير م�صروع، املحافظة والتعليم معاذ �صواف 

من�صق اأول، الب�صمة البيئية منى العامري 

مدير م�صروع، حماية البيئة البحرية ن�صرين الزحالوي 

م�صوؤول اإداري ومايل هند ال�صنوي 


