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امل�صاريع

جمعية الإمارات للحياة الفطرية هي منظمة بيئية غري حكومية وغري 

ربحية، مت تاأ�صي�صها حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، 

ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية ورئي�س جمل�س اإدارة هيئة البيئة-

اأبوظبي.

منذ تاأ�صي�صها يف عام 2001، تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة، اإحدى اأكرب املنظمات 

البيئية امل�صتقلة يف العامل، وتهدف اإىل خف�س الب�صمة البيئية ومكافحة 

تغري املناخ واحلفاظ على التنوع البيولوجي يف الإمارات واملنطقة. تعمل 

اجلمعية على امل�صتوى الحتادي حتت رئا�صة جمل�س اإدارة حملي ولها عدة 

مكاتب يف اأبوظبي ودبي والفجرية. 

املكتب الرئي�صي

�س.ب. 45553

اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة 

هاتف : 7117 634 2 971+

فاك�س : 1220 634 2 971+

مكتب دبي

�س. ب. 454891

دبي، الإمارات العربية املتحدة 

هاتف : 9776 354 4 971+

فاك�س : 9774 354 4 971+

info@ewswwf.ae الربيد اللكرتوين

www.ewswwf.ae املوقع اللكرتوين

@ ews_wwf :تويرت

ews.wwf :في�صبوك

© EWS-WWF :صورة الغالف�

يجب عند اإعادة الإنتاج ال�صامل اأو اجلزئي ذكر العنوان وا�صم النا�صر 
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امل�صاريع

اإحدى اأولويات عملنا هي حماية املوائل الطبيعية ال�صرورية ل�صمان م�صتقبل العديد من الأنواع احلية التي ت�صكنها وتعتمد عليها.

مت تاأ�صي�س جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF قبل 

ع�صر �صنوات، لتجمع رغبة قوية من اأجل حماية ثروة الإمارات الطبيعية، مع �صنوات من اخلربة من منظمة 

عاملية. 

وخالل رحلتها، مل تبتعد اجلمعية عن مبادئها الأ�صا�صية، لتنجح يف احل�صول على ثقة �صركائها ولتدخل قلوب 

داعميها، الذين ملا حققت جناحاتها دون م�صاهماتهم. 

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

تاأ�صي�صها بال�صرتاك مع جهات متعددة، موحدة خربات وجهود خمتلفة للم�صاعدة يف تطوير حلول متكاملة طويلة 

املدى للم�صاكل البيئية التي تواجه الإمارات. 

وحر�صًا على حتقيق اأهدافها وهي حماية بيئتنا الطبيعية وتاأ�صي�س م�صتقبل م�صتدام لالإمارات، تلتزم اجلمعية 

كذلك بالعمل مع املجتمع املدين لرفع م�صتوى الوعي البيئي ومتكني جميع من يقيم على هذه الأر�س الطيبة من 

امل�صاهمة يف اإيجاد حلول لهذه التحديات. 

من خالل بناء القدرات وترويج التعليم البيئي والبحث العلمي املحلي، تهدف اجلمعية اإىل امل�صاهمة يف و�صع 

اأ�صا�س متني للتنمية البيئية يف الإمارات يف العقود القادمة. وتاأمل اجلمعية بال�صتمرار يف نهجها بنف�س اللتزام 

للم�صاهمة يف بناء م�صتقبل م�صتدام يف الإمارات، وامل�صاهمة يف اجلهود املحلية والدولية للق�صايا البيئية التي 

ت�صغل العامل، من اأجل املحافظة على كوكب ناب�س باحلياة من اأجل اأجيالنا القادمة.

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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امل�صاريع
امل�صاريع

�صايت�س 

للم�صاعدة يف حماية 

الأنواع الأكرث ندرة يف 

العامل من الجتار غري 

امل�صروع باحلياة الربية، 

مت تنفيذ برناجمًا تدريبيًا 

مع ال�صلطات املعنية يف 

دولة الإمارات العربية 

املتحدة من اأجل امل�صاعدة 

يف بناء القدرات املحلية 

على تطبيق اتفاقية �صايت�س 

)اتفاقية الجتار الدويل 

بالأنواع املهددة بالنقرا�س 

من الأنواع النباتية 

واحليوانية الربية(.

الأبحاث الرائدة

اأ�صبحت دولة الإمارات 

العربية املتحدة ثالث دولة 

يف العامل تبا�صر يف �صل�صلة 

الأبحاث املعمقة حول 

ب�صمتها البيئية، وذلك يف 

عام 2009، عرب مبادرة 

الب�صمة البيئية التي 

اأطلقت لتحديد القطاعات 

الرئي�صة التي ت�صاهم يف 

الب�صمة البيئية لدولة 

الإمارات العربية املتحدة، 

وتقييم اآثار ال�صيا�صات 

املختلفة عليها. 

م�صائد الأ�صماك 

امل�صتدامة 

ملواجهة م�صكلة ال�صيد 

اجلائر هنا يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة، 

مت اإطالق م�صروع م�صائد 

الأ�صماك امل�صتدامة من 

اأجل الدفع بتغيريات 

اإيجابية ومتكني املجتمع 

من لعب دور يف حلها عرب 

حملة »اخرت بحكمة«.

التعليم البيئي

اإن �صغار اليوم هم حماة 

هذا الكوكب يف امل�صتقبل، 

لذا ي�صكل تعليم التالميذ 

حول حماية البيئة منذ 

�صن مبكرة جزء هام من 

تنمية �صغفهم نحوها. 

وعرب براجمنا التعليمية 

 مثل »بيئتي وطني« 

و »املدار�س البيئية« ناأمل 

باأن ننمي ال�صغف البيئي 

عند هوؤلء اليافعني.

توفري البيانات العلمية 

من خالل تتبع �صالحف 

منقار ال�صقر البحرية 

عرب منطقة اخلليج، 

ي�صتهدف م�صروع 

املحافظة على ال�صالحف 

البحرية اإىل �صد الثغرة يف 

البيانات الإقليمية، وذلك 

بدرا�صة م�صالك هجراتها 

وحتديد مناطق تغذيتها 

ذات الأهمية احليوية 

لبقاء هذه الأنواع املهددة 

بالنقرا�س.

�صاعة الأر�س 

تعد �صاعة الأر�س اأكرب 

حملة توعوية يف العامل 

ومنذ عام 2008، �صهدت 

دولة الإمارات العربية 

املتحدة ازديادًا ملحوظًا 

يف اأعداد املوؤيدين للحملة، 

لت�صارك الإمارات جمعيها 

يف �صاعة الأر�س يف عام 

.2011

م�صح خرائط ال�صعاب 

املرجانية 

اإن م�صح خرائط لل�صعاب 

املرجانية يف جنوب �صرق 

اخلليج هو واحد من 

موروثات م�صروع احلفاظ 

على ال�صعاب املرجانية، 

والذي �صلط ال�صوء على 

غنى اأنواع احلياة البحرية 

التي تعتمد على ال�صعاب 

املرجانية و�صراعها من 

اأجل البقاء يف املياه التابعة 

لكل من اأبوظبي وقطر.

منطقة جبلية حممية 

يف عام 2009، اأ�صبح 

وادي الوريعة منطقة 

حممية مبوجب مر�صوم 

اأمريي، وذلك بعد درا�صة 

برهنت على تفرد تنوعه 

البيولوجي، حيث ي�صكنه 

اأكرث من 500 نوع من اأنواع 

احلياة الربية. وان�صم 

الوادي يف عام 2011 اإىل 

قائمة املناطق الرطبة ذات 

الأهمية الدولية مبوجب 

اتفاقية رام�صار الدولية 

وذلك بف�صل موارده من 

املياه العذبة.

احلفاظ على املوارد

مت اإطالق حملة اأبطال 

الإمارات بال�صراكة مع 

هيئة البيئة – اأبوظبي 

ملواجهة م�صكلة الب�صمة 

البيئية الفردية املرتفعة يف 

الإمارات. تهدف احلملة 

اإىل ت�صجيع قطاعات 

املجتمع املختلفة على تبني 

�صلوكيات وتغيريات ب�صيطة 

للمحافظة على الطاقة 

واملاء وامل�صاهمة يف خف�س 

الب�صمة البيئية.

التميز ال�صاحلي

مت رفع اأوىل الأعالم 

الزرقاء يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة يف عام 

2011، يف خطوة هامة 

نحو العرتاف بالتميز 

ال�صاحلي يف �صواطئ 

وموانئ البالد، وذلك بعد 

اإطالق املرحلة التجريبية 

يف نهاية عام 2009.

عقد من
 العمل البيئي

مقتطفات من العمل البيئي
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احتفلنا بالذكرى ال�صنوية العا�صرة لرحلتنا يف احلفاظ على البيئة يف دولة الإمارات العربية املتحدة خالل حفل 

غداء وبن�صر طبعة حمدودة من كتاب عنوانه »ع�صر �صنوات من املحافظة البيئية يف الإمارات«. وتزامنت �صنتنا 

العا�صرة اأي�صًا مع الذكرى اخلم�صني لعمل ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة، �صريكنا يف هذه الرحلة، مما اأعطانا 

�صببًا اإ�صافيًا لالحتفال.

وقد اأدى عملنا خالل العقد املا�صي يف دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل العرتاف بنا كموؤ�ص�صة رائدة يف جمال 

املحافظة على البيئة. كما �صلط ال�صوء اأي�صًا على احلاجة اإىل اتخاذ اإجراءات عاجلة ملعاجلة وقع الأن�صطة 

الب�صرية على البيئة الطبيعية.

ولكنَّ اإدراكنا ل�صرورة التم�صك بنهج العمل امل�صرتك مع املجتمع املدين والهيئات احلكومية وال�صركات اخلا�صة 

ومنظمات النفع العام من اأجل حتقيق فرق حقيقي وجهود حماية ناجحة، كان هو الدر�س الأعظم والأكرث قيمة 

بالن�صبة لفريقنا خالل العقد املا�صي.

وعلى الرغم من اأننا حققنا الكثري، مازال اأمام الكثري. و�صوف نوا�صل عملنا نحو حتقيق روؤيتنا لتمكني الأجيال 

احلالية والقادمة من العي�س يف تناغم مع الطبيعة.

عندما اأنظر اإىل ال�صنوات الع�صر املا�صية واإىل ال�صوط الطويل الذي قطعته EWS-WWF يف رحلتها، ل ي�صعني 

اإل اأن اأ�صعر بالفخر. بدًء من فريق ميكن عّده على اأ�صابع يد واحدة، منت اجلمعية لتحت�صن مهارات متنوعة يف 

جمالت املحافظة البيئية وتطوير ال�صيا�صات البيئية والتعليم البيئي، وذلك دون اأن حتيد عن التزامها باأهدافها 

وبال�صراكات القوية التي قامت ببنائها على مر العقد املا�صي.

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

دون الدعم القوي واملتني الذي نح�صل عليه من �صركائنا وداعمينا ورعاة م�صاريعنا ومتطوعينا، ومن �صائل 

الإعالم واملعلمني والطالب واأفراد املجتمع املدين.

نحن نتطلع لال�صتمرار يف العمل بنف�س م�صتوى اللتزام واحلما�س يف العقود القادمة، وناأمل اأن ن�صتمر يف 

احل�صول على دعمكم املتوا�صل، لنعمل معَا من اأجل م�صتقبل اأف�صل لبلدنا والعامل.

االحتفال بالذكرى 
السنوية العاشرة

ر�صالة من �صعادة رزان خليفة املبارك

الع�صو املنتدب جلمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق 

العاملي ل�صون الطبيعة
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امل�صاريع

احتفلنا عام 2011 بالذكرى ال�صنوية العا�صرة من م�صريتنا يف احلفاظ على البيئة يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة. وكمنظمة م�صتقلة غري ربحية، �صهدنا العديد من التحديات والتغريات خالل رحلتنا، ومل يكن جناحنا 

ممكنًا لول التوجيهات احلكيمة والدعم املتني الذين قدمهما لنا جمل�س اإدارتنا.لقد مثلت ال�صنة املا�صية حتديًا 

اقت�صاديًا للجميع، لكنها مل متنعنا من ترك ب�صمة واأثر اإيجابي. وقد تقدمنا يف عملنا يف مبادرة الب�صمة البيئية، 

واأطلقنا ن�صخة جديدة وحم�صنة من اأقدم برنامج لدينا، وهو »بيئتي وطني«، وحتدينا ال�صركات لتتبنى ممار�صة 

اأعمال جتارية اأكرث ا�صتدامة من خالل حملة ابطال الإمارات.

اإن للحفاظ على التنوع البيولوجي والت�صدي للتغري املناخي وتخفي�س الب�صمة البيئية اأهمية اأكرب الآن من اأي 

وقت م�صى، وذلك ب�صبب ال�صغوطات املتنامية على مواردنا الطبيعية وعلى التنوع احليوي. ومع تزايد التحديات 

البيئية، من املتوقع روؤية اآثار التغري املناخي العاملي يف اأرجاء الدولة واملنطقة، وبالتايل ل بد من اتخاذ اإجراءات 

بيئية عاجلة يف الإمارات ويف العامل.

ومع الدعم القيم وامل�صتمر من �صركائنا وداعمينا، �صن�صتمر يف العمل على م�صاريعنا احلالية خالل عام 2012، 

ومن �صمنها م�صروع املحافظة على ال�صالحف البحرية. و�صنعمل اأي�صًا ب�صكل وثيق مع الهيئات املحلية على تطوير 

وتطبيق خطط اإدارة فعالة لوادي الوريعة يف الفجرية، وعلى اإطالق املرحلة الثانية من مبادرة الب�صمة البيئية 

لتطوير معايري كفاءة الطاقة ولإجراء تقييم اجتماعي –اقت�صادي لل�صيا�صات. 

نحن ندرك باأن مفتاح جناحنا هو العمل بال�صراكة مع القطاعني العام واخلا�س، ومع املدار�س واجلامعات 

والأفراد، لتحقيق نتائج ذات تاأثري، وهذا هو النهج الذي �صن�صتمر عليه يف امل�صتقبل. واأود اأن اأغتنم هذه الفر�صة 

لأتقدم بال�صكر اجلزيل اإىل جميع �صركائنا وموؤيدينا على دعمهم القوي، ونحن نتطلع قدمًا اإىل دعمهم امل�صتمر 

الذي ي�صمح لنا بال�صعي نحو اأهدافنا وباغتنام الفر�س اجلديدة عندما تلوح لنا. و�صنبداأ العقد القادم من عملنا 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة برتقٍب وتوٍق وحما�س.

التعليم البيئي هو اأحد العنا�صر املهمة التي نركز عليها، وذلك لإعداد اأجيال م�صتقبلية واعية بامل�صائل البيئية.
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ر�صالة من اإيدا تيل�س

 املدير العام بالإنابة، جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق 

EWS-WWF العاملي ل�صون الطبيعة
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قطعت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 

ال�صندوق العاملي للطبيعة EWS-WWF �صوطًا طوياًل 

منذ تاأ�صي�صها، وهناك العديد من الإجنازات التي ت�صتحق 

الحتفال. لقد عملت اجلمعية على 13 م�صروعًا منذ عام 

2001، و�صاهمت يف تاأ�صي�س اأول حممية جبلية يف الإمارات 

وم�صح ال�صعوب املرجانية ون�صر التعليم البيئي وامل�صائد 

امل�صتدامة والعمل من اأجل خف�س الب�صمة البيئية يف 

البالد.

الذكرى السنوية 
©العاشرة
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اإن اإلهام اأجيال امل�صتقبل وزرع احلما�س فيهم جتاه 

الق�صايا البيئية هو اأمر بالغ الأهمية للحفاظ 

على ا�صتدامة كوكبنا ومواردنا الطبيعية لل�صنوات 

القادمة. وبدافع غر�س القيم البيئية منذ عمر مبكر، 

اأطلقت جمعية الإمارات للحياة الفطرية م�صروع »بيئتي وطني« يف عام 2001.

اإن التعليم البيئي هو اأمر مهم للأجيال ال�صابة، 

لتمكينهم من اإدراك الآثار التي ترتتب على البيئة 

نتيجة اأن�صطتهم وخياراتهم، ومل�صاعدتهم على 

امل�صاهمة يف حلول طويلة املدى للق�صايا البيئية التي 

تواجه كوكبنا. 

تعليم اليافعني بني �صن ال�صاد�صة والرابعة ع�صرة حول احلياة الربية يف ال�صحاري والبحار واملدن، املحافظة على 

الطاقة واملياه والتعامل مع التغريات املناخية واإدارة النفايات، لي�صاهم يف ن�صر التعليم البيئي عرب النرتنت يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة، وليغر�س قيم امل�صوؤولية البيئية يف طالب املدار�س.

والتزامًا بالقيم التي يروجها، مت نقل برنامج »بيئتي وطني« من الن�صخة الأ�صلية الورقية اإىل النرتنت. وقد 

ت�صمنت هذه النقلة اأي�صًا تغيريًا يف ا�صم الربنامج من »املاراثون البيئي« اإىل »بيئتي وطني« ليعك�س م�صمونه 

وهدفه ب�صكل اأف�صل.

مت اإطالق برنامج »بيئتي وطني« ر�صميًا على �صبكة النرتنت يف اأكتوبر 2011 خالل موؤمتر �صحفي يف اأبوظبي مع 

راعي الربنامج، �صركة دولفني للطاقة، واأتاح حفل الإطالق الفر�صة اأمام عدة تالميذ لتجربة الربنامج باأنف�صهم 

والتحاور مع الإعالميني حول هذه التجربة. وبداأت املدار�س بالت�صجيل يف الربنامج منذ دي�صمرب 2011، حيث 

اأثبت الربنامج �صعبيًة وا�صعة بني املدر�صني والتالميذ على حد �صواء. 

وتتيح هذه املرحلة اجلديدة التي يتاألق فيها برنامج »بيئتي وطني« كمن�صة الكرتونية تفاعلية، فر�صة فريدة اأمام 

التالميذ ملعرفة املزيد عن البيئة املحلية والعاملية من خالل رحلة ا�صتك�صافية مرحة مبرافقة �صخ�صيات الر�صوم 

املتحركة الإماراتية: حمد وعائ�صة وبقية عائلتهما.

وبدعم من وزارة الرتبية والتعليم وال�صركاء املحليني على م�صتوى الإمارات املختلفة، قدم فريقنا �صل�صلة من اأربع 

ع�صرة ور�صة عمل ثنائية اللغة للمدر�صني يف جميع اأنحاء الإمارات ال�صبع. وقد �صممت ور�صات العمل هذه لتعزيز 

الهتمام بربنامج »بيئتي وطني« وت�صجيع املدار�س على امل�صاركة من خالل الت�صجيل يف »بيئتي وطني« وال�صتفادة 

من امل�صادر التعليمية واخلطط الدر�صية اخلا�صة باملدر�صني والتي يوفرها الربنامج ب�صكل مفتوح وجماين على 

.www.beatiwatani.com موقع

ويف الفرتة املقبلة، يهدف فريقنا اإىل زيادة عدد الطالب امل�صاركني يف »بيئتي وطني« لتعليمهم حول اأهمية 

املحافظة البيئية، واأهمية الدور الذي ميكن لكل منا لعبه. ونحن ناأمل اأي�صًا باأن يتم ت�صدير برنامج »بيئتي وطني« 

اإىل الدول الأخرى يف امل�صتقبل، للم�صاعدة يف رفع م�صتوى الوعي البيئي بني الطالب يف جميع اأنحاء املنطقة.

وعرب برنامج موؤ�ص�صة التعليم البيئي FEE  الدولية، التي جلمعية الإمارات للحياة الفطرية ع�صوية عاملة فيها، 

ميكن للطالب تعلم كيف ميكنهم اأن ي�صاهموا يف جعل حميطهم اليومي يف منازلهم ومدار�صهم اأكرث رفقًا بالبيئة، 

وذلك عرب التعليم التفاعلي وغر�س ح�س امل�صوؤولية البيئية. ونحن ناأمل باأن يعزز هذا امل�صروع التفاعلي وعيهم 

البيئي وي�صمح لهم باتخاذ قرارات واعية مل�صلحة هذا الكوكب يف امل�صتقبل.

يف مايو 2011، عرب الطالب عن �صغفهم البيئي عرب ت�صميم مل�صقات مل�صابقة ال�صعار البيئي، وهي اإحدى 

اخلطوات ال�صبعة التي يتطلب على املدار�س امل�صاركة يف هذا الربنامج الدويل اإمتامها. وقد �صلم ال�صيخ عبد 

العزيز بن علي النعيمي، واملعروف اأي�صًا بال�صيخ الأخ�صر، اجلوائز اإىل الفائزين املحظوظني عن فئتي ال�صغار 

والكبار تقديرًا لروحهم البتكارية، ومت تر�صيح الفائز النهائي من كلى الفئتني ليمثال دولة الإمارات العربية 

املتحدة يف امل�صابقة الدولية للمدار�س البيئية .

وقد ان�صمت اإلينا 10 مدار�س اإ�صافية خالل عام 2011، لي�صبح العدد الكلي للمدار�س التي تعمل �صمن برنامج 

املدار�س البيئية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 30 مدر�صة، والذي يعني ان�صمام 27000 طالبًا اإىل هذه 

اخلطة التعليمية الفعالة واملعرتف بها دوليًا. ومل يخيب اأداء الطلبة توقعاتنا، حيث �صهدنا العديد من املبادرات 

الرائعة، كان منها اإقامة حديقة للنباتات املحلية  وا�صتخدام املياه التي جتمع من مكيفات الهواء لري هذه 

النباتات.

ومع وجود كل هذه املبادرات اجلديدة، من املهم تبادل املالحظات والأفكار من اأجل امل�صي قدمًا واإجراء 

حت�صينات ل�صتمرار جناح الربنامج. ولهذا اأقام فريقنا ور�صة عمل لالأ�صاتذة لتقدمي امل�صورة وال�صتماع اإىل 

التحديات والإجنازات التي تعي�صها املدار�س. وقد جمع الفريق املعلومات التي قدمها من�صقي املدار�س وقام 

بت�صليمها اإىل امل�صوؤولني يف �صركات اخلدمات ومنظمات اإدارة النفايات والهيئات البيئية لزيادة التوا�صل بني 

الأطراف املعنية.

اأما الرتكيز يف املرحلة املقبلة ف�صيكمن يف م�صاعدة املدار�س للح�صول على العلم الأخ�صر، وهي ال�صهادة التعليمية 

العاملية التي تتوج املدار�س املميزة والقادرة على امتام مراحل الربنامج ال�صبعة. ونحن ناأمل باأن يرتفع عدد 

املدار�س امل�صاركة يف الربنامج با�صطراد يف ال�صنوات القادمة، واأن تقود دولة الإمارات العربية املتحدة الطريق 

على امل�صتوى العاملي يف التثقيف البيئي.

التعليم البيئي
 على االنترنت

المدارس
البيئية

إدخال التعليم البيئي في 
المنهج التعليمي االبتدائي 
هو خطوة مهمة  نحو 
مستقبل مستدام

27,000
هو عدد طالب المدارس 
المشاركة في برنامج 
المدارس البيئية في 
اإلمارات.

ح�صل الربنامج على دعم وزارة 

الرتبية والتعليم ومتت التو�صية به 

كن�صاط اإ�صايف من قبل العديد من 

املناطق التعليمية يف الإمارات

مت تقدمي منح مالية ل�صتة 

ع�صرمدر�صة من اأجل العمل على 

م�صاريع �صغرية ت�صاعدهم على 

تر�صيد ا�صتهالك الطاقة واملاء
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تعد دولة الإمارات العربية املتحدة ثالث دولة يف 

العامل ت�صرع يف رحلة لتخفي�س ب�صمتها البيئية. وقد 

�صنف تقرير الكوكب احلي ال�صادر عن ال�صندوق 

العاملي ل�صون الطبيعة دولة الإمارات العربية املتحدة 

كواحدة من الدول ذات الب�صمات البيئية الفردية 

الأعلى يف العامل، ولذلك فنحن نعمل جاهدين  وب�صكل ل�صيق مع �صركائنا خلف�س الب�صمة البيئية من اأجل 

اأجيال امل�صتقبل.

اإن اإلهام وحتفيز املوؤ�ص�صات على حت�صني بيئات عملها 

نحو توجه اأكرث ا�صتدامة هو الدافع وراء برنامج 

القطاع اخلا�س حلملة اأبطال الإمارات والذي 

يهدف اإىل توفري التوجيه والأدوات املنا�صبة مل�صاعدة 

ال�صركات على خف�س انبعاثاتها الكربونية.

ركزت املرحلة الأوىل من مبادرة الإمارات للب�صمة البيئية )EFI( التي اأطلقت بال�صراكة عدة هيئات حكومية، 

على اإجراء اأبحاث متعمقة يف العوامل والقطاعات امل�صوؤولة عن ارتفاع الب�صمة، لتختم املرحلة بتطوير اأداة 

ملحاكاة ال�صيناريوهات املختلفة للم�صاعدة يف تقييم تاأثري �صيا�صات الطاقة واملياه يف احلد من الب�صمة البيئية.

وبعد ن�صر تقرير موجز حدد الإجنازات الرئي�صة للمرحلة الأوىل للمبادرة يف مطلع عام 2011، عمل فريقنا ب�صكل 

وثيق مع اجلهات ذات العالقة يف قطاع ال�صناعة والقطاع احلكومي لتحديد جمموعة من خيارات �صيا�صات ذات 

اأثر �صريع لتخفي�س الب�صمة البيئية ب�صكل فعال وملمو�س.

ووفقًا لذلك، طرحت اللجنة التوجيهية للمبادرة تو�صياتها للمرحلة الثانية، والتي ت�صمل تطوير معايري كفاءة 

الطاقة، واإجراء حتليل اجتماعي–اقت�صادي لل�صيا�صات، وتو�صيع مدى اأداة منذجة �صيناريو الب�صمة البيئية، 

لتحديد التاأثريات الناجتة عن جمموعات ال�صيا�صات املختلفة من اأجل توفري ذات عالقة مبنية على اأ�صا�س �صلب 

ل�صناع القرار. 

قد يبدو الأمر ب�صيطًا ولكن اإذا ا�صتخدم جميع املقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة الإ�صاءة املوفرة للطاقة، 

فاإن من �صاأن هذا اأن يخف�س ا�صتهالك البالد للطاقة ب�صكل كبري. ولهذا ال�صبب �صتعمل املرحلة الثانية على و�صع 

اإطار عمل ملعايري اأنظمة الإ�صاءة الداخلية يف القطاع ال�صكني.

وللتاأكد من متانة املرحلة الثانية؛ خ�صع امل�صروع اإىل فرتة من البحث واملراجعة خالل عام 2011، وقد كان 

ح�صولها على موافقة وزير البيئة واملياه، وعلى الدعم من هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س )الهيئة الحتادية 

امل�صوؤولة عن تطوير املقايي�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة( اأمرًا حيويًا وهامًا.

وقد دعي فريقنا لتمثيل ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة يف فريق عمل مبادرة en.lighten التابعة لربنامج 

الأمم املتحدة للبيئة يف العام املا�صي. لتتوفر لنا فر�صة الطالع على اأف�صل ممار�صات مقايي�س الإ�صاءة على 

ال�صعيد العاملي من اأجل مراجعتها وحتديد التنظيمات واللوائح التي تنا�صب املجتمع الإماراتي باأف�صل �صكل.

لي�س هناك �صك باأن باإمكان الإمارات العربية املتحدة، اإحدى اأ�صرع الدول منوًا يف العامل، باأن تكون �صباقة 

باعتمادها ملنحى يتطلع نحو التنمية امل�صتدامة، ولهذا �صوف نحر�س على اتباع هذه ال�صرتاتيجية الثالثية خالل 

ال�صنة املقبلة من خالل العمل عرب �صراكة مبادرة الب�صمة البيئية رفيعة امل�صتوى. و�صتغطي هذه ال�صرتاتيجية 

و�صع اإطار عمل لطرح مقايي�س لالإ�صاءة الداخلية، واإجراء تقييم اجتماعي-اقت�صادي لل�صيا�صات البيئية 

املختلفة، وال�صتمرار يف التحقق من �صحة املعلومات حول الب�صمة البيئية للدولة.

اإن ا�صتهالك الطاقة واملياه من قبل ال�صركات هو العامل الرئي�س يف انبعاثاتها الكربونية، ولهذا ال�صبب من املهم 

توفري الأدوات وال�صبل للموؤ�ص�صات مل�صاعدتها يف تطبيق تغيريات بيئية اإيجابية. ومن هذا املنطلق، قمنا بتطوير 

عدة اأدلة واأدوات تتوفر ب�صكل جماين على موقع احلملة، وقد مت حتميل هذه الأدوات من قبل 97 �صركة خالل 

العام املا�صي، لي�صل عدد ال�صركات التي ا�صتفادت منها اإىل 329. ووفقًا ل�صتبيان مت توزيعه على هذه ال�صركات، 

قام الفريق بتح�صني الأدوات املوجودة واإ�صافة البع�س الآخر، و�صيتم اإطالق املجموعة اجلديدة يف �صيف 2012.

و�صهدت ال�صنتان الأخريتان ارتفاعًا مطردًا يف عدد ال�صركات ال�صاعية لت�صبح اإحدى اأبطال ال�صركات، حيث 

توجد الآن 41 �صركة م�صاركة، وهو اأكرث من ثالثة اأ�صعاف رقم املجموعة الأ�صلية املكونة من 12 �صركة يف عام 

2010. ومن اأجل تقدمي دعم اإ�صايف اإىل هذه ال�صركات يف رحلتها لتنفيذ التعهدات الثالثة التي توؤهلها للح�صول 

على لقب اأبطال ال�صركات، مت ن�صر دليلني هما: كيفية تطوير ا�صرتاتيجية قابلة للقيا�س لتوفري الطاقة واملياه 

ب�صورة فعالة، وكيفية تطوير تقرير عن درا�صة حالة حَلْملة اأبطال الإمارات. ومتت اإقامة ور�صة عمل يف نوفمرب 

لتقدمي هذين الدليلني.

من ال�صعب قيا�س تاأثري كل منا على البيئة، ولكن لتو�صيح الأثر الذي متلكه ال�صركات؛ خ�صعت خم�س �صركات 

لعمليات تدقيق بيئية من قبل مدقق خارجي نظرت يف ا�صتهالك الطاقة واملياه، تبعها تطبيق بع�س التغيريات 

التقنية يف مكاتب هذه ال�صركات، وذلك بف�صل متويل و�صل اإىل 100,000 درهم اإماراتي من خالل منحة مقدمة 

من موؤ�ص�صة الإمارات للنفع الجتماعي. وبعد حتليل النتائج، قررت كل �صركة على الإجراءات التي �صتنفذها يف 

مكان عملها تلت تقييمها لزمن ا�صرتداد التكاليف ووفورات الكربون لكل درهم م�صتثمر.

خالل العام املقبل، �صريكز فريقنا على مراجعة درا�صات احلالة التي يتوجب على ال�صركات امل�صاركة تقدميها، 

لي�س فقط لتاأهيلها للقب اأبطال ال�صركات، ولكن اأي�صًا جلمع املعلومات حول اأف�صل الطرق لتوفري الطاقة واملياه يف 

�صركات القطاع اخلا�س يف الإمارات. و�صيقدم الفريق كذلك ور�صة عمل توفر من�صة لل�صركات امل�صاركة لتبادل 

املعلومات وحتديد اأهم التحديات التي تواجهها يف رحلتها نحو ال�صتدامة.

خفض
البصمة البيئية

تمكين
القطاع الخاص 

عمل فريقنا ب�صكل ل�صيق مع 17 

�صركة مل�صاعدتهم يف رحلتهم نحو 

تنفيذ التعهدات الثالثة للح�صول 

على لقب اأبطال ال�صركات

يساهم قطاع 
األعمال بنسبة 

30% من البصمة 
البيئية في دولة 

اإلمارات

تساهم االنبعاثات 
الكربونية بنسبة 76% من 
البصمة البيئية الكلية في 
اإلمارات

قمنا بتوفري من�صات حوار حول 

احلاجة اإىل تطوير �صيا�صات بيئية 

مبنية على اأ�صا�س علمي وذلك يف 

عدة ندوات حملية ومنابر دولية



مع التوقعات بو�صول التعداد ال�صكاين العاملي اإىل 9   

مليارات بحلول عام 2050، هناك �صرورة ملحة لتخاذ 

خطوات فعالة من اأجل احلفاظ على مواردنا الطبيعية 

وا�صتدامة كوكبنا. ويف عقدنا جديد، �صن�صتمر يف ال�صعي 

للو�صول اإىل حلول طويلة املدى  للتحديات البيئية من اأجل 

�صمان م�صتقبل م�صتدام لالإمارات وللمنطقة.

التطلع قدمًا
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وتكر�س جمعية الإمارات للحياة الفطرية جهودها من خالل م�صروعها »م�صائد الأ�صماك امل�صتدامة« للت�صجيع 

على اإدارة فعالة مل�صائد ال�صماك ورفع م�صتوى التوعية حول اأهميتها عرب حملة »اخرت بحكمة« التي ت�صملها مظلة 

امل�صروع، اإ�صافة اإىل العمل ب�صكل وثيق مع ال�صلطات واجلهات املعنية ملعاجلة ق�صية ال�صيد غري امل�صتدام.

ولال�صتمرار يف رفع م�صتوى الوعي حول اأهمية اختيار الأنواع البحرية امل�صتدامة، ركزت حملة اخرت بحكمة خالل 

عام 2011 على ت�صكيل �صراكات مع اأربعة جتار جتزئة و 13 فندقًا يف دولة الإمارات. وي�صتخدم �صركاء احلملة 

نظام الت�صنيف الذي طرحته اجلمعية من اأجل تعريف زبائنهم على اأنواع الأ�صماك امل�صتدامة، وحثهم على اأن 

يكونوا جزءًا من احلل. ويتم حاليًا توزيع اأكرث من مائة األف ن�صخة من دليل اخرت بحكمة للم�صتهلك، الذي �صهد 

موؤخرًا اإ�صافة ثالثة اأنواع يف القائمتني الربتقالية واخل�صراء. وقد جذب جتديد الدليل اهتمام و�صائل الإعالم 

خالل �صهر رم�صان والتي دعت املقيمني يف دولة الإمارات اإىل اختيار اأنواع اأ�صماك م�صتدامة لتح�صري وجبات 

الإفطار. 

مل متر جهود فريقنا من دون مالحظة، وهو ما يت�صح من الدعم الإعالمي القوي للم�صروع خالل عام 2011، 

حيثت ن�صرت العديد من التحقيقات ال�صحفية واملقالت حول احلملة، كما ظهرت و�صفات من كتاب الطبخ 

اخلا�س الفائز باجلوائز »و�صفات �صمك م�صتدامة« يف العديد من املجالت وال�صحف على مدار العام، مما �صاعد 

ل  يف  تثقيف املجتمع حول ق�صية ال�صيد اجلائز ودور امل�صتهلك فيها. واإىل جانب هذه التغطية املمتازة، توا�صَ

فريق احلملة مع طهاة عامليني يف عدة فعاليات مهمة مثل املوؤمتر العاملي لل�صياحة اخل�صراء ومعر�س �صيال ال�صرق 

الأو�صط والتي وفرت من�صات حوار ممتازة حول م�صاألة ا�صتدامة املاأكولت البحرية.

اإن مل�صاركة املعلومات ومناق�صة التح�صينات امل�صتقبلية اأهمية يف دفع امل�صروع اإىل الأمام، ولهذا ال�صبب، وعرب 

العمل الوثيق مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة، متت اإقامة عدة اجتماعات يف دبي مع موؤ�ص�صة ا�صتدامة 

املاأكولت البحرية الدولية. وقد جمعت هذه الجتماعات اأي�صًا خرباء وهيئات اأخرى ملناق�صة ا�صتدامة احلياة 

البحرية من اأجل اأجيال امل�صتقبل.

اإن العمل اجلماعي والتوا�صل مع اخلرباء والهيئات واملجموعات والقطاعات املختلفة، لي�س اأقلها م�صائد الأ�صماك 

التي توفر �صبل العي�س لكثري من النا�س، هي متممات اأ�صا�صية لنجاح امل�صروع. ويف الفرتة املقبلة، �صت�صاعدنا 

معرفتنا مبواقف ال�صيادين ومدى اطالعهم على الأنظمة القائمة من امل�صي قدمًا يف امل�صتقبل. اإن تركيزنا 

على اإجراء درا�صات متكاملة يف هذا املجال ميكن اأن ي�صاهم يف توفري معلومات ل�صناع القرار متكنهم من طرح 

�صيا�صات فعالة، و�صي�صاهم اأي�صًا يف زيادة الوعي بني جمتمعات ال�صيد للم�صاعدة يف التغلب على م�صكلة ال�صيد 

اجلائر املتنامية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

من اأجل املحافظة على اإرثه الثقايف وبيئاته الطبيعية، مت الإعالن عن وادي الوريعة كمنطقة جبلية حممية يف 

عام 2009 مبوجب مر�صوم اأمريي. ومن اأجل وقف خطر تدمري هذه املنطقة املتفردة باأنواع احلياة الربية 

التي ت�صكنها، مت اإطالق م�صروع وادي الوريعة الذي ي�صعى اإىل حماية هذا املوئل الطبيعي لل�صنوات القادمة. اإن 

للم�صروع اأهمية كبرية يف حماية التنوع احليوي يف الوادي؛ والذي يعد موطنًا لأكرث من 500 نوع، �صكل بع�صها 

اكت�صافًا علميًا حديثًا ونادرًا للغاية.

عقب اإعالن املوقع منطقة رطبة ذات اأهمية عاملية مبوجب اتفاقية رام�صار الدولية يف عام 2011، اأقيمت ور�صة 

عمل يف مايو حول »الأرا�صي الرطبة واتفاقية رام�صار يف دول غرب اآ�صيا«. وقد برهنت ور�صة العمل ثنائية اللغة 

والتي �صملت تنظيم زيارة ميدانية اإىل الوادي على تفرد وادي الوريعة وا�صتحقاقه الن�صمام اإىل قائمة رام�صار 

التي ت�صمل اأغنى املوائل الطبيعية واأكرثها ه�صا�صة.

ويف بداية العام، �صهد الوادي زياة ملكية من  �صاحبة ال�صمو امللكي ولية عهد ال�صويد الأمرية فيكتوريا وذلك 

ا�صتجابة لدعوة من قبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن حمد اآل �صرقي، ويل عهد اإمارة الفجرية. ومت ا�صطحاب 

جاللتها يف رحلة رافقها فيها املدير الإداري لبلدية الفجرية، املهند�س حممد �صيف الأفخم، وب�صحبة فريق 

اجلمعية لدينا.

يتميز الوادي باحت�صانه للعديد من اأنواع احلياة الليلية، والتي تن�صط فقط بعد غروب ال�صم�س وحلول الليل. 

ولذلك، وللتمكن من اإلقاء نظرة عليها واإثبات وجودها، قمنا برتكيب عدد من الكامريات اخلفية التي تعمل من 

خالل جم�صات حركية لتلتقط ملحة عن �صلوكيات هذه الكائنات الليلية.

وبف�صل الدعم املايل من اجلهات الراعية، فقد التقطت ت�صع كامريات خفية مت تركيبها يف اأماكن ا�صرتاتيجية 

عرب الوادي اأكرث من 5000 �صورة للحياة الربية ت�صمل: الثعلب الأحمر وثعلب بالندفورد واملها العربية املهددة 

بالنقرا�س والو�صق وقطط غوردون الربية وقنافذ براند وعدد من الطيور مل ي�صاَهد البع�س منها من قبل اأبدًا، 

تاأكيدًا على اأهمية حماية مواطن الإمارات الطبيعية.

وقد ح�صل د. كري�صتوف توِرنك، مدير امل�صروع يف فريق املحافظة يف جمعية الإمارات للحياة الفطرية على جائزة 

بي�س براون الهامة واملقدمة من جمموعة الإمارات للتاريخ الطبيعي تقديرًا لريادته يف احلفاظ على الطبيعة. اإننا 

فخورون للغاية بهذه اجلائزة، و�صوف يكمل فريقنا العمل ال�صاق بالتعاون مع بلدية الفجرية لإن�صاء وتطبيق خطة 

لإدارة املنطقة املحمية لحقًا هذا العام. كما يخطط فريقنا لإجراء درا�صة حول نباتات الوادي لفهم املزيد عن 

الأنواع املتوطنة يف الوادي.

لقد اأ�صبح ال�صيد اجلائر م�صكلة حقيقية يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة يف ال�صنوات الأخرية، حيث 

�صهد خمزون البلد من الأ�صماك التجارية يف العقود 

الثلثة املا�صية انخفا�صاً بن�صبة 80%، مما ي�صكل 

تهديداً لأحد التقاليد املتاأ�صلة يف الثقافة الإماراتية.

تفتخر دولة الإمارات العربية املتحدة مبجموعة 

فريدة من احليوانات والنباتات التي ت�صكن موائلها 

الطبيعية الغنية، ووادي الوريعة يف اإمارة الفجرية هو 

خري مثال على ذلك.

ترويج مصائد
األسماك المستدامة

الحفاظ على
الموائل الطبيعية

مع تواجد معلومات علمية جديدة، 

قمنا باإ�صافة نوعني اإىل القائمة 

اخل�صراء يف دليل »اخرت بحكمة« 

للم�صتهلك واإ�صافة نوع واحد اإىل 

القائمة الربتقالية

تتطلب مواجهة الصيد 
الجائر تعاونًا وثيقًا من قبل 
جميع قطاعات المجتمع

تم اكتشاف 55 نوع جديد 
من الكائنات في الوادي
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وقد قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية EWS-WWF باإطالق م�صروع املحافظة على ال�صالحف البحرية 

ملعرفة املزيد عن م�صالك هجرات �صالحف منقار ال�صقر التي ت�صكن اخلليج، وذلك بهدف امل�صاعدة يف و�صع 

خطط من اأجل حمايتها من النقرا�س.

واخلطوة الأوىل لفريق اجلمعية هي حتديد ودرا�صة ممرات الهجرة التي ت�صتخدمها ال�صالحف، وم�صح مناطق 

تقاطعها ومناطق التغذية التي تلجاأ اإليها ال�صالحف. ولتحقيق هذا مت تركيب اأجهزة تعقب تقوم باإر�صال اإ�صارات 

لالأقمار ال�صناعية على 24 �صلحفاة من نوع منقار ال�صقر يف كل من اإيران و�صلطنة ُعمان وقطر ودولة الإمارات 

العربية املتحدة، وذلك خالل مو�صم التع�صي�س لعام 2011 بني �صهري اأبريل ومايو. وقد مت اتباع هذا النهج 

الإقليمي ب�صبب �صلوك ال�صالحف البحرية ودورة حياتها طويلة املدى التي تقوم ال�صلحفاة خاللها بعبور عدة حدود 

وطنية لتنتقل بني �صواطئ تع�صي�صها واأماكن تغذيتها. ويهدف الفريق اإىل م�صاركة املعلومات والدرا�صات الناجتة 

عن هذا امل�صروع مع �صركائنا يف الدول امل�صاركة يف امل�صروع.

وبهدف رفع م�صتوى الوعي حول الأخطار التي تهدد ال�صالحف، مت اإطالق �صباق رمزي على النرتنت اأطلق عليه 

ا�صم �صباق اخلليج الكبري لل�صالحف البحرية يف يونيو 2011. وقد جذب هذا ال�صباق بروحه املرحة اهتمامًا 

كبريًا بامل�صروع يف اأو�صاط جمتمع دولة الإمارات العربية املتحدة وذلك خالل اأ�صابيعه اخلم�صة. وقد تابع ال�صباق 

 امل�صافات التي قطعتها كل من ال�صالحف التي مت تتبعها عرب الأقمار ال�صناعية، وزود زوار موقع امل�صروع

 gulfturtles.com  بخرائط حمدثة لكل �صلحفاة.

وحاز �صباق اخلليج الكبري لل�صالحف البحرية على اهتمام و�صائل الإعالم واملجتمع على حد �صواء، مما زودنا 

باأكرث من 4500 زائر منفرد للموقع خالل ال�صباق، بالإ�صافة اإىل تغطية اإعالمية وا�صعة. بينما اأبرزت و�صائل 

ومن�صات التوا�صل الجتماعي اهتمام اجلمهور بال�صباق حيث قام العديدون بتتبع م�صتجدات ال�صباق ون�صرها عرب 

�صفحات الفي�صبوك ومدونات تويرت اخلا�صة بهم.

خالل عام 2012، عام امل�صروع الثالث والأخري، �صوف يقوم فريقنا بتثبيت اأجهزة تتبع على 31 �صلحفاة اإ�صافية 

للو�صول اإىل هدف امل�صروع وهو تتبع 75 �صلحفاة خالل ثالثة �صنوات. وبعد ذلك، �صوف يتم جمع كل البيانات 

وحتليلها قبل اأن تتم م�صاركتها مع الهيئات واجلهات املعنية لتحديد املناطق ذات الأولوية التي حتتاج اإىل حماية، 

من اأجل �صمان ا�صتمرار بقاء هذه الكائنات التاريخية.

وحلماية احلياة التي ت�صكن الأعماق نف�س القدر من الأهمية؛ وهناك العديد من املرا�صي البحرية وال�صواطئ 

اجلميلة التي توفر مالذًا ممتازًا للحياة البحرية، ولأحفادنا احلق يف روؤية هذا العامل الغني اأي�صًا.

واحل�صول على العلم الأزرق لي�س ب�صهولة غر�س الراية يف الرمال؛ حيث مُتنح هذه ال�صهادة البيئية العاملية 

لل�صواطئ واملرا�صي البحرية التي تطبق معايري �صارمة فيما يتعلق بجودة املياه والتثقيف البيئي والإدارة البيئية 

وال�صالمة. وباعتبار جمعية الإمارات للحياة الفطرية EWS-WWF الع�صو املمثل الوطني ملوؤ�ص�صة التعليم البيئي 

)الهيئة املوؤ�ص�صة لربنامج العلم الأزرق( يف دولة الإمارات العربية املتحدة، نحن نعمل ب�صكل وثيق مع الأطراف 

املعنية مل�صاعدتهم على نيل هذا الو�صام البيئي، لي�س فقط للم�صاعدة يف تعزيز الفر�س ال�صياحية، واإمنا اأي�صًا 

لزيادة التميز ال�صاطئي والبيئي.

لقد مت منح اأوىل الأعالم الزرقاء يف دولة الإمارات الإمارات يف يونيو، ختامًا للمرحلة التجريبية للم�صروع، حيث 

احتفلت بلدية مدينة اأبوظبي برفعها للعلم على �صاطئ كورني�س اأبوظبي بعد عام من العمل امل�صني لاللتزام 

مبعايري الربنامج ال�صارمة، وذلك بالإ�صافة اإىل كل من مر�صى البندر مارينا ومر�صى يا�س مارينا يف اأبوظبي 

و�صاطئ فندق يل مرييديان امليناء ال�صياحي/ وي�صنت يف دبي. وي�صتمر العمل يف هذه املواقع الأربعة حيث يتم 

التدقيق من وقت اإىل اآخر من قبل جمعية الإمارات للحياة الفطرية EWS-WWF وب�صكل منتظم للتاأكد من اأنها 

ما تزال جديرة برفع العلم الأزرق.

وقد قام فريقنا بح�صور الجتماع ال�صنوي ملوؤ�ص�صة التعليم البيئي »FEE« يف اأملانيا ملناق�صة ومراجعة معايري 

الربنامج وتبادل الأفكار مع الأع�صاء الآخرين يف املوؤ�ص�صة.

يكمن النجاح امل�صتقبلي للربنامج يف التزام فريقنا امل�صتمر بت�صجيع وحث قطاع الفنادق ومديري ال�صواطيء 

واجلهات وال�صلطات املعنية الأخرى يف دولة الإمارات العربية املتحدة على التقدم بطلب للح�صول على هذه 

ال�صهادة البيئية املرموقة. و�صيتم تنظيم ور�صات عمل لزيادة الوعي حول املزايا الوا�صحة لتطبيق الربنامج.

هدفنا هو اأن نرى عددًا متزايدًا من الأعالم الزرقاء املمنوحة ل�صواطئنا. ويف عاملنا هذا، من الأهمية مبكان اأن 

تكون لدينا و�صائل فعالة حلماية �صواطئنا ومرافئنا حتى ل ي�صيع جمالها اإىل الأبد.

يهدد الن�صاط الب�صري وجود ال�صلحف البحرية التي 

اتخذت من بحار هذا الكوكب موطناً لها منذ مليني 

ال�صنني، حيث ت�صع الأن�صطة الب�صرية و�صغوطات 

ال�صيد املتزايدة �صغطاً كبرياً على اأعداد �صلحف 

منقار ال�صقر املعر�صة للنقرا�س، خملة بتوازنها 

الطبيعي، وم�صببًة تناق�صاً �صريعاً يف اأعداد  هذه احليوانات التي يعود عمرها اإىل ما قبل التاريخ. 

جتعل املياه الزرقاء وال�صواطئ الذهبية واحلرارة 

املعتدلة من دولة الإمارات العربية املتحدة مق�صداً 

�صهرياً لق�صاء العطلت. وتعد املحافظة على مئات 

الكيلومرتات من ال�صواحل اأمراً ذو اأهمية ق�صوى؛ 

ولهذا ال�صبب قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

بتقدمي م�صروع العلم الأزرق الدويل يف الإمارات بهدف حماية مناطقنا ال�صاحلية واحلفاظ على متيزها.

حماية
كائنات فريدة

تقدير التميز
 الساحلي والبيئي

ترفرف أربعة أعالم زرقاء 
على شواطئ وموانئ 
اإلمارات

�صن�صتمر يف العمل مع اإدارات 

ال�صواطئ واملواين وم�صاعدتهم 

لتقدمي طلباتهم للح�صول على 

العلم الأزرق

من املهم  تبني ا�صرتاتيجية 

اإقليمية  يف جمع معلومات وافية 

عن �صالحف منقار ال�صقر يف 

اخلليج 

سمح لنا الدعم الكريم 
الذي قدمه رعاة 
السلحفاة بتثبيت أجهزة 
تعقب على 24 سلحفاة 
منقار صقر 
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امل�صاريع

يف عام 2007، مت اإطلق حملة �صاعة الأر�س يف 

مدينة واحدة فقط يف اأ�صرتاليا، واليوم؛ حتول 

هذا احلدث اإىل اأكرب حدث بيئي عاملي ي�صجع 

النا�س على تبني ممار�صات م�صتدامة يف كافة اأنحاء 

املعمورة. وعرب اإطفاء الأنوار ملدة �صتني دقيقة، 

ميكننا اأن نربهن باأنه اإن عملنا معاً، باإمكاننا اإحداث فرق حقيقي.
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يف عام 2011، ان�صمت الإمارات ال�صبع اإىل اأكرث من 5000 مدينة حول العامل حتتفل ب�صاعة الأر�س. وقد �صهدت 

الدولة م�صاركة اأكرث من 400 موؤ�ص�صة و 60 مدر�صة، بينما لفت الظلمة مدن الدولة واأهم معاملها. وخالل هذه 

ال�صاعة، ان�صم كل من برج خليفة وجامع ال�صيخ زايد الكبري وقناة الق�صباء وح�صن الفجرية وبرج العرب اإىل 

قائمة �صملت اأبرز املعامل العاملية، بينما �صارك العديد من املقيمني يف الدولة اإىل الفعاليات املختلفة وم�صرية 

ال�صموع التي مت تنظيمها للدعوة اإىل العمل معًا من اأجل كوكب م�صتدام.

وبف�صل العمل امل�صرتك والتعاون الوثيق، متّكن اجلميع من الحتفال بهذه ال�صاعة وال�صتمتاع باأم�صية على �صوء 

ال�صموع حركتها اأنغام الطبول على كورني�س اأبوظبي، بينما ركب اآخرون الدراجات الثابتة لأربع وع�صرين �صاعة 

مذهلة لإنتاج طاقة نظيفة متجددة با�صتخدام الدراجات. ولعب اجليل الأ�صغر دوره اأي�صًا؛ حيث مت تنظيم 

املعار�س الفنية للمدار�س وم�صرحيات ال�صارع لتظهر رغبة اجلميع بلعب دور فعال وامل�صاهمة يف احلفاظ على 

كوكبنا. وقد ح�صلت �صاعة الأر�س يف دبي على الرعاية الكرمية من قبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد 

بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي ورئي�س املجل�س التنفيذي.

ويف الأ�صابيع التي �صبقت �صاعة الأر�س، طلبنا من اجلميع امل�صاهمة يف جعل �صاعة الأر�س اأكرث من جمرد �صاعة 

واللتزام بتغيريات �صلوكية بيئية طويلة الأمد، وكان �صفري �صاعة الأر�س، ال�صيخ عبد العزيز بن علي النعيمي، 

واملعروف اأي�صًا بال�صيخ الأخ�صر، اأول من لبى النداء ليلهم الآخرين على امل�صاركة.

ونحن نتطلع اإىل حملة اأكرب يف عام 2012، لي�س فقط يف دولة الإمارات العربية املتحدة ولكن يف كل مكان، 

للم�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي وحث اجلميع على القيام باأعمال م�صتدامة من اأجل حماية م�صتقبل كوكبنا.

الوقوف معًا
من أجل األرض

شاركت اإلمارات السبعة 
في ساعة األرض 

7

تدعو �صاعة الأر�س اجلميع اإىل العمل معًا ملواجهة التحديات البيئية من اأجل م�صتقبل كوكبنا
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امل�صاريع
تو�صيل  الر�صالة

توصيل
 الرسالة

تلعب الت�صالت دورًا هامًا يف جميع م�صاريعنا، لي�س فقط يف رفع م�صتوى الوعي حول امل�صاريع والق�صايا البيئية 

بني �صرائح املجتمع وجميع قطاعاته، بل اأي�صًا يف متكني اجلميع من امل�صاهمة ب�صكل فعال يف بناء م�صتقبل اأف�صل 

لكوكبنا.  

من املهم لنا، كجمعية غري ربحية، باأن جنمع بني من�صات التوا�صل التقليدية مثل الإعالم والإعالن، مع اأدوات 

التوا�صل الجتماعي عرب النرتنت خللق اأثر اأكرب ي�صاعد اجلمهور على فهم اأهمية احلفاظ على البيئة واأهم 

التحديات التي تواجه عاملنا واتخاذ مبادرات بيئية اإيجابية.

وخالل 2011، �صاعدتنا التغطية الإعالمية الوا�صعة يف اجلرائد واملجالت على ن�صر ر�صالة املحافظة البيئية عرب 

الإمارات، حيث مت ن�صر 580 مقالة عن جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون 

الطبيعة EWS-WWF خالل هذا العام، موؤكدة مرة اأخرى الدور املحوري الذي يلعبه الإعالم يف ن�صر الوعي 

البيئي، ونحن �صاكرون لهذا الهتمام والدعم.

ونتيجة لذلك، �صهدنا زيادة يف م�صتوى التفاعل مع م�صاريعنا، وخا�صة يف كل من حملة »اخرت بحكمة« وم�صروع 

»املحافظة على ال�صالحف البحرية« الذين جذبا اهتمامًا وا�صعًا من الإعالم ومن املجتمع.

و�صاعدنا التخاطب عرب من�صات التوا�صل الجتماعي املختلفة على اإعالم موؤيديننا واملهتمني بالق�صايا البيئية 

عن م�صاريعنا وجهودنا، و�صاهم يف بناء حوارات عدة حتث على التفكري باأثر �صلوكياتنا البيئية. ويف عام 2011، 

وبف�صل تركيزنا على هذه املن�صات خالل حملة �صاعة الأر�س و�صباق اخلليج الكبري لل�صالحف البحرية، منى عدد 

موؤييدنا على في�صبوك بحوايل %20 وعلى تويرت مبعدل 40%.

ونحن نتطلع اإىل ال�صتمرار بالعمل والتوا�صل مع اجلميع ب�صكل ل�صيق من خالل موقعنا اللكرتوين ومن خالل 

ن�صرتنا الأخبارية اللكرتونية التي �صيتم اإطالقها يف عام 2012، لتحل حمل ن�صرتنا الف�صلية املطبوعة »دار 

اخلري«.

التقرير المالي 
عام 2011

)درهم اإماراتي(  2010
13,033,274 جممل الدخل  

10,638,814 جممل النفاق 

)درهم اإماراتي(  2011
9,622,021 جممل الدخل  

9,415,102 جممل النفاق 

تتقدم جمعية الإمارات للحياة الفطرية EWS-WWF بال�صكر اجلزيل اإىل جميع موؤيدينا، الذين وبالرغب من 

الأزمة القت�صادية العاملية، ا�صتمروا بدعمهم لنا، لنتمكن من ال�صتمرار يف جهودنا ل�صمان م�صتقبل م�صتدام 

لالإمارات واملنطقة.

ويف وجه التحديات القت�صادية العاملية، قمنا بالرتكيز على الرتكيز على  م�صاريعنا اجلارية، بينما عمل فريقنا 

بال كلل على تطوير ا�صرتاتيجية تغطي ال�صنوات اخلم�صة املقبلة، تدعمها خطة مالية. 

اإحدى اأهم الأولويات يف الفرتة املقبلة �صتكون �صمان املوارد ال�صرورية وال�صتمرار يف العمل على ما �صي�صمن 

الأثر الأكرب والنتيجة الأف�صل لعملنا، ووفقًا لهذا النهج، �صن�صتمر يف اإدارة دعمكم املادي املقدم لنا باأ�صد حر�س 

وم�صوؤولية.

نحن على مطلع �صنوات حرجة على البيئة عامليًا تتطلب منا جميعًا العمل باجتهاد لتجنب عواقب تغري املناخ 

التي �صتوؤثر على ا�صتدامة حياتنا وازدهارها، ولهذا نحن نلتزم مبهمتنا يف خف�س الب�صمة البيئية ومكافحة تغري 

املناخ واحلفاظ على البيئية الطبيعية يف الإمارات واملنطقة، و�صنكر�س كل �صغفنا وطاقتنا ودعمكم القيم من اأجل 

حتقيق مهمتنا وامل�صاهمة يف بناء م�صتقبل م�صتدام للجميع.

ملخ�س التقرير املايل لعام 2011

التقرير املايل  عام 2011



اإن لكل منا  دور ميكن اأن ي�صاهم من خالله ب�صكل اإيجابي  

من اأجل م�صتقبل اأف�صل لكوكبنا. وبف�صل الدعم الكرمي من 

العديد من اجلهات والأفراد، متكنا من تو�صيع مدى عملنا 

يف جمال املحافظة البيئية. اإن ت�صكيل عالقات و�صراكات 

طويلة املدى هو اأمر جوهري يف نهج عملنا، وهو عامل مهم 

للو�صول اإىل نتائج اإيجابية وملمو�صة.

العمل المشترك
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امل�صاريع العمل معًا من اأجل  م�صتقبل م�صتدام

نحر�س دائمًا على العمل ب�صكل وثيق مع �صركائنا من اأجل احلث على تطبيق املمار�صات الأكرث ا�صتدامة، ومن اأجل التو�صل اإىل حلول ت�صاعد على بناء 

م�صتقبل م�صتدام لالإمارات وللعامل. 

ونتقدم بال�صكر اجلزيل للتاأييد والتوجيه اللذين تلقيناهما من املوؤ�ص�صات والوزارات احلكومية للعديد من براجمنا، مما �صاعدنا على بناء م�صتوى اأعلى 

من امل�صداقية والثقة. كما اأننا يف غاية المتنان والتقدير للدعم الذي قدمته لنا هيئات و�صركات القطاع اخلا�س ومتطوعينا الرائعني والطالب وو�صائل 

الإعالم والأفراد، والذي مكننا من امل�صي قدمًا نحو روؤيتنا م�صرتكة.

لقد متكنا عرب �صراكتنا من حتقيق نتائج ملمو�صة ت�صع اأ�ص�صًا للدفع بعجلة تغيري طويل الأمد نحو ال�صتدامة. ومل يكن اأيًا من هذا ممكنًا لول تقدمي 

الدعم املادي والن�صح وال�صت�صارة واللتزام وال�صغف الذي ح�صلنا عليه من جميع من يدعم عملنا ومهمتنا البيئية. وعلى هذا النهج، معًا، ميكننا اأن 

نحدث فرقًا حقيقيًا يف ال�صنوات القادمة. 

الشركاء والرعاة 
نتقدم بال�صكر اجلزيل اإىل رعاة امل�صاريع الذين قدموا الدعم املادي اإىل م�صاريعنا املختلفة، واإىل ال�صركاء الذين قدموا امل�صاعدة والتوجيه والن�صح. 

 بيئتي وطني 

 ح�صل هذا امل�صروع على دعم مادي كرمي من �صركة دولفني للطاقة، وذلك لل�صنوات الثالثة املقبلة.

كما ح�صل على تاأييد من وزارة الرتبية والتعليم، وهيئة املعرفة والتنمية الب�صرية، وهيئة البيئة- اأبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية 

يف ال�صارقة، وموؤ�ص�صة حميد بن را�صد يف عجمان، وبلدية الفجرية، وهيئة التنمية واحلماية البيئية يف راأ�س اخليمة. 

 العلم الأزرق

لقد مت تطبيق الربنامج بت�صهيل من موؤ�ص�صة التعليم البيئية وهيئة البيئة-اأبوظبي كما ح�صل كل من �صاطئ كورني�س اأبوظبي، و�صاطئ فندق امليناء 

ال�صياحي/ وي�صنت يف دبي، وكل من مر�صى البندر ومر�صى اليا�س على العلم الأزرق.

 �صاعة الأر�س

لقد تلقت هذه احلملة دعمًا كبريًا من العديد من املوؤ�ص�صات التي تبنت احلملة واأخذت على عاتقها تو�صيل ر�صالة احلملة، ونحن ن�صكر جميع من �صارك 

يف اإجناحها. لقد متكن املقيمني يف الإمارات من ال�صتمتاع بالعديد من الفعاليات والن�صاطات عرب الإمارات كلها بدعم من بلدية مدينة اأبوظبي، وهيئة 

كهرباء ومياه دبي، وهيئة البيئة-اأبوظبي، وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�صارقة، وبلدية الفجرية،  وهيئة مياه وكهرباء ال�صارقة، وموؤ�ص�صة اأبوظبي 

للفنون واملو�صيقى، وف�صتيفال �صيتي، وتيكوم وtwofour54، وجمموعة Wednesday للت�صوير الفوتوغرايف، وم�صدر، وجمموعة الإمارات للغو�س، 

وجاجمار، وليو برينت ورادي�صون بلو وراديو �صونو 102.4 وغريها الكثري.

كما ح�صلت �صاعة الأر�س يف دبي على رعاية كرمية من �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد اإمارة دبي ورئي�س املجل�س التنفيذي 

لدبي. كما قدم ال�صيخ عبدالعزيز النعيمي، املعروف بال�صيخ الأخ�صر دعمه الكرمي للحملة.

 املدار�س البيئية

�صهل الدعم املادي املقدم من بنك HSBC  ال�صرق الأو�صط املحدود تطبيق مبادرة HSBC  املناخية للمدار�س البيئية، بينما قدم متطوعي البنك وقتهم 

ودعمهم للجان الطالبية يف املدار�س. وح�صل الربنامج على تاأييد من موؤ�ص�صة التعليم البيئي )موؤ�ص�س الربنامج العاملي( ووزارة الرتبية والتعليم.

 مبادرة الب�صمة البيئية

حتت التوجيه احلكيم من معايل الدكتور را�صد اأحمد بن فهد، وزير البيئة واملياه وفريق عمله، بداأت هذه املبادرة مرحلتها الثانية ب�صراكة مع هيئة 

الإمارات للموا�صفات واملقايي�س وهيئة البيئة-اأبوظبي ومبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية وال�صبكة العاملية للب�صمة البيئية.

 برنامج القطاع اخلا�س- حملة اأبطال الإمارات

مت اإطالق هذه احلملة بال�صراكة مع هيئة البيئة- اأبوظبي وح�صل على دعم مادي من موؤ�ص�صة الإمارات للنفع العام وذلك لتطبيق عمليات تدقيق بيئي يف 

ثالثة منازل وخم�س �صركات.

 م�صروع املحافظة على ال�صلحف البحرية

لقد لعب �صركائنا يف البلدان التي مت تطبيق امل�صروع فيها دورًا هامًا يف جناح امل�صروع: هيئة البيئة-اأبوظبي، جمموعة الإمارات للحياة البحرية، هيئة 

البيئة واملحميات الطبيعية – ال�صارقة، وزارة البيئة وال�صوؤون املناخية يف عمان، جمعية البيئة العمانية، وزارة البيئة يف قطر، مركز العلوم البيئية يف 

قطر، مدينة راأ�س لفان ال�صناعية يف قطر ودائرة �صوؤون احلياة الربية والبحرية يف اإيران.

 بالإ�صافة اإىل ذلك، نحن �صاكرون للدعم الذي ح�صلنا عليه من �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية، بالإ�صافة اإىل رعاية ال�صركات 

التالية: بريج�صتون ال�صرق الأو�صط و�صمال افريقيا، بنك HSBC  ال�صرق الأو�صط، جيان/يل مار�صيه، غلفتيرن، فريمونت دبي، هيئة البيئة – اأبوظبي، 

كلية �صمال الأطلنطي، مبادلة، جمل�س التخطيط العمراين، موؤ�ص�صة ال�صيخة �صالمة بنت حمدان اآل نهيان، منتجع جبل علي و�صبا، هيئة البيئة واملحميات 

 7days الطبيعية يف ال�صارقة، و

 م�صروع امل�صائد امل�صتدامة

اعتمدت حملة اخرت بحكمة على معلومات قدمتها هيئة البيئة- اأبوظبي. و�صارك العديد من الفنادق واملحالت يف حملة اخرت بحكمة لي�صاعدوا يف ن�صر 

الوعي بني زبائنهم حول ق�صية ال�صيد اجلائر.

 وادي الوريعة

لطاملنا عملنا ب�صكل وثيق مع بلدية الفجرية، ونحن �صاكرون لدعمها وجهودها حلماية هذه املنطقة الفريدة.

 مبادرات بيئية

ونتقدم بال�صكر اأي�صًا للهيئات التي �صاعدت على ن�صر الوعي والدعم مل�صاريعناعن طريق اإطالق مبادرات مبتكرة.

ا�صتمرت جيان/يل مار�صيه يف حملتها التي تدعو اإىل التخلي عن الأكيا�س البال�صتيكية، وقدمت الريع املادي من احلملة لدعم م�صاريعنا التعليمية 

وم�صروع املحافظة على ال�صالحف البحرية. 

بعد عدة اأ�صابيع ق�صوها يف ت�صميم وبناء قوارب م�صنوعة من مواد معاد ا�صتخدامها، ت�صابقت العديد من ال�صركات واملدار�س يف يف حدث خريي مرح 

نظمه كل من فندق انرتكونتيننتال ف�صتيفال �صيتي ودبي ف�صتيفال �صيتي ومورجان ماريناز وذلك دعمًا مل�صروع املحافظة على ال�صالحف البحرية. 

من خالل بيع باقات تبني ال�صالحف، ل تكتفي فقط هذه املحالت بدعم امل�صروع ب�صكل مادي، ولكنها اي�صًا ت�صاهم يف ن�صر الوعي حول التحديات التي 

تواجهها �صالحف منقار ال�صقر، وهي: اإيكوترايب )يف مركز مريكاتو التجاري(، غرفة جتارة و�صناعة ابوظبي )الطابق الثامن(، فندق فريمونت يف 

دبي، لمي تري كافيه، مركز البوم للغو�س، مركز بافيليون للغو�س )فندق جمريا بيت�س(، منتجع و�صبا جزر ال�صحراء من اأنانتارا ، مور كافيه، وعلى 

النرتنت، كل من: ذي غرين اإيكو�صتور، غومبوك، وجريين تويز.

دعت نوكيا عمالءها للم�صاركة يف حملتها لتدوير الهواتف املتحركة مقابل فر�صة للفوز بباقة تبني �صلحفاة يف مراكز العناية بالعمالء يف كل من الإمارات 

وقطر وعمان.

 كما قدمت مدر�صة رافلز دعمًا ماديًا اإىل م�صروع املحافظة على ال�صالحف البحرية من خالل اأن�صطة طالبية متعددة والتي نظمها املدر�س بيرت ميلن 

الذي لطاملا �صاهم يف م�صاريعنا.

نرغب بالتقدم بال�صكر لكل من قام ب�صراء باقة تبني �صلحفاة، مع �صكر خا�س لكل من مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية وهيئة البيئة-اأبوظبي، 

والذين �صاهموا اأي�صًا يف ن�صر الوعي حول امل�صروع من خالل توزيع هذه الباقات خالل قمة عني على الأر�س ويف قبة جزيرة بوطينه يف ابوظبي.

EWS-WWF تتربع كانون بن�صبة 10% من مبيعاتها لآلتها احلا�صبة امل�صنعة من  الكامريات املعاد ت�صنيعها والتي تعمل على الطاقة ال�صم�صية اإىل

 قدمت �صينما فوك�س قاعات عر�س �صينمائي جمانًا يف دبي وابوظبي حلدث قمنا بتنظيمه ملتطوعينا وموؤيدينا، عر�صنا فيه فيلم

 Turtle: The Incredible Journey 

العمل معًا من أجل 
مستقبل مستدام

العمل معًا من اأجل  م�صتقبل م�صتدام
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امل�صاريع

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

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

رئي�س جمل�س الإدارة

معايل حممد اأحمد البواردي

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

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�صعادة اأحمد علي ال�صايغ 

الرئي�س التنفيذي ل�صركة دولفني للطاقة ورئي�س جمل�س اإدارة م�صدر

الأع�صاء

تحت رعاية

أعضاء الفريق

مجلس اإلدارة

اأع�صاء اللجنة الإدارية

�صعادة رزان خليفة املبارك/ د.فريدريك لونيه/ اإيدا تيلي�س/ ليزا بريي/تنزيد علم/نيكول�س دي لونيه

اأع�صاء الفريق

اأجيتا نيار/ اإملا كو�صتال�س/ اأجنانا كومار/ اأوليفر كري/ اإيرين لنغز/ باول فرييرا/ متارا ويذرز/ جوانا 

اأبوحجلة/ خالد حممود/ د. كري�صتوف تورينك/ دارين هليتز/ را�صمي دي روي/ رمي الذوادي/ �صيلينا �صمايث/ 

علي اأنور قرقا�س/ غادة نبيل/ كريك دثلر/ ليلى عبداللطيف / ماري-لوي�س �صولدتز/ مارينا اأنتونوبولو/ معاذ 

�صواف/ منى العامري/ ميلي�صا ماثيوز/ ن�صرين الزحالوي/ نو�صني عطائي/ نيك نوغريا/ هند ال�صنوي

ي�صكل برناجمنا لع�صوية ال�صركات من�صة للموؤ�ص�صات التي ت�صاركنا التزامنا و�صغفنا باحلفاظ على البيئة. وي�صجع 

الربنامج هذه املوؤ�ص�صات على امل�صاركة يف م�صاريعنا للحماية والتثقيف وال�صيا�صات، كما مينح الأع�صاء اأي�صًا 

فر�س ح�صور ور�صات العمل والأن�صطة ليكت�صبوا املزيد من املعرفة حول الق�صايا البيئية واإلهامهم ليكونوا �صركات 

م�صوؤولة بيئيًا.

ونحن يف غاية المتنان ل�صبكة الدعم هذه التي متّكن جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق 

العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF من امل�صي قدمًا يف مبادراتها املختلفة، ونود اأن ننتهز هذه الفر�صة لن�صكر 

ال�صركات الأع�صاء امل�صاركة معنا.

تقديم يد العون
بالنيابة عن فريق جمعية الإمارات للحياة الفطرية EWS-WWF، نرغب بتقدمي ال�صكر والتقدير لالأفراد 

واملوؤ�ص�صات التي قدمت لنا خدماتها ب�صكل جماين، وي�صمل ذلك: جهاز اأبوظبي للمحا�صبة، اأ�س اأن اآر دنتون، 

اأومنيكوم ميديا غروب، اإيكوترايب، بوز اأند كومباين، بيكر بوت�س املحدودة، بيلد غرين، داي، دور العر�س 

ال�صينمائي فوك�س، غومبوك، ف�صيتفال �صيتي، لثام اأند واتكينز، ليو برنيت، اجلمعية الإماراتية ل�صناعات الطاقة 

ال�صم�صية، مرجان ماريناز، هيل اأند نولتون، تيفاين �صولتز، اأن�س عطية، وجميع متطوعينا الرائعني.

البلتينية

الذهبية

الف�صية

• اأباليد ماترييلز	

• بريدج�صتون ال�صرق الأو�صط واإفريقيا	

• بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود	

• بنك اأبوظبي الوطني	

• بوز و�صركاه	

• جهاز اأبوظبي للمحا�صبة	

• جيان/ يل مار�صيه 	

• داي	

• دور العر�س ال�صينمائي فوك�س 	

• �صركة ا�س اأن ار دينتون 	

• ال�صركة القاب�صة العامة	

• �صركة ايكوترايب 	

• �صركة دولفني املحدودة للطاقة 	

• �صركة لثام وواتكينز	

• �صركة لينكليرتز للمحاماة 	

• �صركة موتيفيت فال مورغان لل�صينما والإعالن  	

ذ.م.م.

• مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية 	

• جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين	

• جمموعة اأومنيكوم لالإعالم )منطقة ال�صرق 	

الأو�صط و�صمال اأفريقيا(

• هيل ونولتون 	

• هيئة البيئة – اأبوظبي	

• اجلمعية الإماراتية ل�صناعات الطاقة ال�صم�صية	

• �صركة انفايرومينا لأنظمة الطاقة 	

• �صركة اآيكوم 	

• �صركة بيكر بوت�س للمحاماة 	

• �صركة رويال كوليمر 	

• �صركة �صبان لال�صتثمارات العقارية	

• فندق ومنتجع باب ال�صم�س ال�صحراوي	

• جمموعة �صعيد وحممد النابوذة القاب�صة 	

معايل ماجد املن�صوري

رئي�س دائرة ال�صوؤون البلدية - اأبوظبي

�صعادة املهند�س حمدان ال�صاعر

مدير اإدارة البيئة - بلدية دبي

�صعادة الكابنت اإبراهيم اأحمد الطنيجي

املدير ال�صابق لهيئة موانئ راأ�س اخليمة 

�صعادة الرائد علي �صقر �صلطان ال�صويدي

رئي�س جمموعة الإمارات للبيئة البحرية

�صعادة �صعيد بن جرب ال�صويدي

رئي�س جمموعة بن جرب املحدودة

�صعادة رزان خليفة املبارك

الأمني العام لهيئة البيئة-اأبوظبي 

�صعادة املهند�س حممد �صيف الأفخم

املدير العام لبلدية الفجرية

�صعادة هنا �صيف ال�صويدي

اأمني عام هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�صارقة

• بنك الحتاد الوطني	

• بنك �صتاندرد ت�صارترد 	

• حديقة وايلد وادي املائية 	

• �صركة جزيرة القرم	

• �صركة مرا�صي الدار	

• �صركة يو كليب 	

• غرفة اأبوظبي للتجارة وال�صناعة	

• فندق بارك حياة دبي 	

• فندق جراند حياة دبي 	

• فندق حياة ريجن�صي دبي	

• كانون ال�صرق الأو�صط 	

شبكة من 

الدعم

الفريق العمل معًا من اأجل  م�صتقبل م�صتدام


