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Message FROM
H. E. Mohammed
Ahmed Al Bowardi
The Chairman of the Board of
Directors of EWS-WWF
10 years ago, Emirates Wildlife Society in association with WWF was established. It
brought together an inspiring determination to protect the UAE’s natural wealth and
the years of experience from a credible international organisation.
Throughout its journey, EWS-WWF has stayed committed to its key founding
principles, and as a result has gained the trust of its partners and the hearts of
its supporters. EWSWWF has continued to work closely with institutions and
organisations, drawing from their support and at the same time, lending its own
expertise to facilitate the development of long- term, well-rounded solutions to
environmental challenges.
By striving to achieve shared goals in protecting nature and underpinning a
sustainable future for the country, EWS-WWF has also been working in the
community to elevate environmental consciousness and empower all UAE residents
to become part of the solution.
Through capacity building, furthering environmental education and local scientific
research, a solid long-term foundation is being set for the country to continue its
efforts in environmental actions in the decades to come.
In the face of growing environmental challenges, EWS-WWF aspires to continue on
this path – maintaining its passion towards helping to create a sustainable future
for the UAE and the region, while contributing to global efforts to help us pass on a
living planet to our future generations.

As a priority, our work covers protecting natural habitats, key to the future survival of the many
species that depend on it and reside within it.

A DECADE OF
CONSERVATION

© EWS-WWF

CELEBRATING
10 YEARS

A message from H. E. Razan Khalifa Al Mubarak
Managing Director of EWS-WWF

A dedicated gala lunch and limited edition book, highlighting 10 key achievements
from the past decade, marked the 10th year of our conservation journey in the UAE.
Our anniversary also coincided with WWF’s five decades of conservation, giving us
even more reason to celebrate.

Starting out with a team you could count on one hand, to an organisation which
today boasts a varied skill-set in policy, conservation, education, communication and
fundraising, the organisation has maintained its passion and the team still tackles its
projects with the same level of excitement and dedication, backed by a strong support
network.

Over the last decade, our work in the UAE and the region has resulted in us being
acknowledged as a leader in environmental conservation. It also highlighted the need
for urgent action to address humanity’s impact on the natural environment.
However, the lesson learned which has been most valuable to us is that successful
conservation efforts depend on a partnership approach: working with the community,
with government, with businesses and with other NGOs.

The successes we are celebrating are the triumphs of all of us, and could not have been
achieved without the committed support of sponsors, partners, volunteers, media,
teachers, students and the UAE community. It’s only by working together that we can
address pressing environmental issues.

Empowering environmental action has been an integral element of our conservation,
education and policy projects and although we have achieved a lot, our work here is far
from over. We will continue taking strides towards our vision of enabling current and
future generations to live in harmony with nature.

We look forward to working with the same level of commitment and enthusiasm and
hope to gain your continued support for a better future for our country and world.

10 CONSERVATION highlights

1- Filling Data
Gaps
By using satellite
tracking technology,
our Marine Turtle
Conservation
Project aims to
fill regional data
gaps by better
understanding
the migratory
movements
and feeding
grounds vital
to this critically
endangered species’
survival in the
region.
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2- Environmental
Education
Teaching
students about
the environment
from an early
age is integral
to developing
their passion
for it. Through
Be’ati Watani and
Eco-Schools, we
are fostering in
youngsters an
interest in caring for
the environment.

3- Sustainable
Fisheries
To address the
issue of overfishing
here in the UAE,
the Sustainable
Fisheries project
was launched to
drive positive
changes to the
fisheries industry
and encourage the
UAE community to
take action through
its Choose Wisely
campaign.

4- Pioneering
Research
The UAE became
the third country in
the world to embark
on such in-depth
research into its
ecological footprint
in 2009, through an
initiative launched
to identify the key
sectors contributing
to the UAE’s high
per capita footprint,
and the policies
that can have a real
impact in lowering
it.

5- CITES
To help protect
the world’s rarest
species from illegal
wildlife trafficking
in the UAE, a
capacity building
programme
working with
UAE authorities
on legislation for
CITES (Convention
on International
Trade in
Endangered Species
of Wild Fauna
and Flora) was
implemented.

6- Coastal
Excellence
The first Blue
Flags were raised
in the UAE in
2011, marking a
significant step
towards recognizing
coastal excellence
at beaches and
marinas in the
country, following
the launch of a pilot
phase in 2009.

7- Conserving
Resources
To address the
country’s high per
capita ecological
footprint, Heroes of
the UAE campaig
was launched in
partnership with
Environment
Agency-Abu Dhabi,
targeting all sectors
of society to change
their daily actions
for the betterment
of the environment.

8- Protected
Mountain Region
By royal decree,
Wadi Wurayah;
home to more than
500 species, became
a protected area in
2009. It was also
declared a wetland
of international
importance under
the Ramsar
Convention in
2011, thanks to
its freshwater
resources.

9-Coral Mapping
Mapping coral reefs
in the southeastern
Gulf is one of the
legacies of the Coral
Reef Conservation
project, which
also shed light on
the abundance
of marine life
dependent on coral
reefs for survival
in Abu Dhabi and
Qatari waters

10-Earth Hour
Earth Hour is the
largest voluntary
environmental
action in the world.
Since 2008, the
UAE has witnessed
significant increases
in participation
in the movement.
In 2011, all seven
emirates showed
their commitment
to the cause.

Page 7

© EWS-WWF

© Tiffany Schultz

LOOKING
FORWARD
A message from Ida Tillisch
Acting Director General of EWS-WWF
We marked the 10th anniversary of our conservation journey in the UAE in 2011. As
an independent non-profit organisation, we have seen a multitude of challenges and
changes on our journey and our success has only been possible with the wise guidance
and incredible support afforded us by our board of directors.
This past year has been challenging economically but it has not stopped us from
continuing to have an impact: we progressed with our work on the Ecological
Footprint Initiative, implemented a new and improved version of our longest running
programme; Be’ati Watani and challenged companies to practice more sustainable
business actions through the Heroes of the UAE campaign.
Our work on conserving biodiversity, tackling climate change and reducing the
ecological footprint is needed now more than ever, as our natural resources and
biodiversity are placed under increasing pressure. As environmental challenges
increase, the effects of climate change are expected to be felt across the country and
region, therefore the increased need for urgent environmental actions from the UAE
community is paramount.
With the much-valued and continued backing from our many partners and supporters,
2012 will see us progress on our current programmes, such as the Marine Turtle
Conservation Project. We will also be assisting the local authorities in developing
and implementing an effective management plan for Wadi Wurayah in Fujairah and
launching the second phase of the Ecological Footprint Initiative to develop energy
efficiency standards and conduct a socio-economic assessment of policies, among
many other ventures.
We understand our key to success is through working in partnership with the public
and private sector, schools and universities as well as individuals to come up with the
right solutions and achieve impactful, meaningful results. I would like to take this
opportunity to thank our supporters for their strong backing of EWS-WWF. The reality
is that you are making our efforts possible and we look forward to your continued
support, allowing us to strive towards our goals and to embrace new opportunities as
they arise. It is with eager anticipation and enthusiasm we begin the next decade of our
work in the UAE.

Environmental education is a critical element of our work, teaching the next generation to be
increasingly environmentally conscious.
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10 YEAR
ANNIVERSARY
EWS-WWF has come a long way since its
establishment and there is much to celebrate
as a vast amount has been achieved through
our 13 projects that have been launched since
2001; such as aiding in the establishment of the
country’s first mountain protected area, mapping
coral reefs, initiating environmental education,
promoting well-managed and sustainable
fisheries and taking action to help the country
lower its ecological footprint among other
achievements.

Projects

Projects

ONLINE
environmental
education

Inspiring future generations to be
passionate about the environment
is crucial in preserving the planet
for years to come. The earlier facts
are learnt, the sooner the knowledge
can be used to make a difference
and it is with this in mind that the
Be’ati Watani project was created 10 years ago.

The online programme seeks to teach youngsters, aged 6 to 14, about wildlife of the
deserts, seas and cities, water preservation, tackling climate change and managing
waste, while addressing the evident need for online environmental education in the
UAE and also help them grow up to be environmentally responsible citizens.

INtEGRATING
ENVIRONMENTAL
STUDIES INTO
PRIMARY EDUCATION
IS A CRUCIAL
STEP TOWARDS A
SUSTAINABLE FUTURE

The programme has
the seal of approval
from the Ministry of
Education and is highly
recommended as an
extra-curricular activity
by many educational
zones
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Be’ati Watani is committed to being more environmentally friendly by being 100%
available online, shifting away from the programme’s original paper-based set up.
This move also involved a name-change for the programme from Interactive EnviroSpellathon to Be’ati Watani, meaning ‘My Environment, My Country.’

INSPIRING THE NEXT
GENERATION

27,000

number of students
benefiting from Eco
Schools

In October, Be’ati Watani was officially launched online at a press conference in Abu
Dhabi alongside the programme sponsor Dolphin Energy, where students were given
the opportunity to experiment with the programme for themselves. It has since proved
popular with both principals and pupils alike.

Looking ahead, our team aims to increase the number of youngsters participating in
Be’ati Watani so they understand why caring for the environment is critical and why it
is not up to someone else to save our planet. It is the team’s aim for the Be’ati Watani
programme to be exported to other Gulf countries in the near future, helping to build
environmental awareness levels in young people across the region.

Through the HSBC Eco Schools Climate Initiative, run in conjunction with the
Foundation for Environmental Education, of which we are the national operators, young
people gain a greater understanding of how they can improve their home and school
environments through interactive learning and active citizenship. This type of pupil
empowerment increases their environmental awareness and will hopefully allow them to
make informed decisions for the good of the planet in the future.
In May, students expressed their passion in caring for the environment by designing
posters for the eco-code competition; a crucial step towards completing the programme’s
seven-stage process to become an Eco-School. HH Sheikh Abdul Aziz Bin Ali Al Nuaimi,
also known as the Green Sheikh, handed out prizes to the lucky winners in both the
junior and senior categories. Two finalists from the national competition were chosen to
represent the UAE at the HSBC Eco Schools Climate Initiative international competition.
10 more schools joined the programme in the UAE, bringing the total number of schools
to 30, meaning that an impressive 27,000 students are now benefitting from this
revolutionary learning platform. The students did not disappoint and after some hard
work, came up with some fascinating initiatives including making a garden with native
plants and using water collected from the air conditioner to water the plants.

Entering this new chapter of Be’ati Watani through an online, interactive platform
allows students to understand more about the local and global environment. On this
journey of discovery, youngsters learn about the environment in a fun and engaging
way with animated Emirati characters Hamad, Aisha and the rest of their family. We
hope that in the not too distant future, every child in the UAE will in turn, lead a more
sustainable way of life.
With the support of the Ministry of Education and local emirate level partners, a series
of fourteen bilingual workshops for teachers were delivered by our team across all
seven emirates. These workshops were designed to boost interest in Be’ati Watani and
drive school participation. Schools can register to participate in the program as well
as download a number of teacher resources including lesson plans, which were also
presented at the workshop.

Environmental education is vital
for younger generations so they can
understand how their daily actions
impact our planet and how they can
be part of the long term solution.

With all new initiatives, it is important to share feedback and ideas in order to move
forward and make improvements for the continued success of the programme.
Our team held a teacher workshop to offer advice and also hear the challenges and
achievements experienced by the schools. The team collated information from the
schools’ coordinators and introduced them to officials from utility companies, waste
management organisations and environmental bodies to increase communication
between all involved parties.
16 schools were given seed
funds to undertake a microproject to help towards
reducing its energy and
water usage.

Our future focus will be helping schools to gain Green Flag status. This esteemed honour
rewards effort put in by the schools as a whole, while recognising it is also working
towards minimising its environmental impacts for a better future for the planet. Once
a school has committed to the programme’s seven step format for a year, they are
eligible to apply for the Green Flag. Our hope is that in the coming years, the number of
participating schools will steadily rise and the UAE will be leading the way on the global
stage in environmental education.
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Projects

Projects

Reducing
the ecological
footprint

The UAE is the third country in the
world embarking on a journey to
significantly reduce its ecological
footprint as a result of findings from
the WWF Living Planet Report.
The report ranked the UAE as
having one of the highest ecological
footprints per capita in the world which is why we are striving to reduce
this for future generations.

EMPOWERING
THE PRIVATE SECTOR

Positive strides have been made
by businesses all over the world to
reduce their ecological footprint
but more still needs to be done.
Inspiring businesses to change their
ways is the key component behind the Heroes of the UAE Private Sector
Programme.
Businesses have an important role to play when it comes to reducing the UAE’s
ecological footprint since they contribute 30% to the total figure. Through a range
of methods, the Heroes Private Sector Programme aims to provide guidance and
tools for companies to help them become more sustainable and decrease their carbon
emissions. Energy and water consumption by businesses are the main offenders
which is why it is important to put tools in place for organisations to implement
positive environmental changes.

The first phase of our Ecological Footprint Initiative, in collaboration with our
partners, was to carry out in-depth research and also develop a cutting edge scenario
modelling tool to help test the impact of energy and water policies to reduce the
footprint.

Carbon emissions
accounts for
76% of the UAE’s
overall ecological
footprint

After a summary report outlining key achievements of the initiative’s first phase was
published in early 2011, our team has since been working closely with key industry and
government stakeholders to identify a range of quick win policy options to reduce the
UAE footprint.
The steering committee has now put forward recommendations for phase two. These
include research to facilitate the development of energy efficiency standards and
carrying out socio-economic analysis of the policies, to expand on the ecological
footprint scenario modelling tool and quantify the implications of the different
scenarios and policies ensuring robustness and relevance for decision makers.
It may sound simple but if everyone in the UAE used more energy efficient lighting,
this would dramatically reduce the country’s energy consumption. This is why the
second phase will work towards creating an energy efficiency policy framework for
lighting in the residential sector.
To ensure the second phase is robust; a rigorous scoping period was undertaken in
2011. Gaining the approval of the Minister of Environment and Water, as well as
support from the Emirates Authority for Standardisation and Metrology (ESMA); the
federal body responsible for the development of standards in the UAE, was vital.

We facilitated dialogue
around the need to
develop science-based
policies in seminars and
international forums

Our team was invited to represent WWF on the UNEP En.lighten Initiative Policy and
Regulation Task Force last year. The task force provides access to the best practices of
lighting standards globally, so armed with this information, a review will be carried
out to emphasise the regulations which will best suit the UAE community.
There is no doubt that as one of the fastest growing countries in the world, the UAE has
to be proactive in its approach to adopting a more sustainable way of life, which is why
our team will follow this three-step process covering policy framework for lighting, a
socio-economic assessment of polices and verifying the UAE’s ecological footprint.

Our team worked closely
with 17 companies to help
them in their journey to
meet the three Corporate
Heroes pledges

We have all witnessed the power of the internet and so we decided to assist
businesses in their efforts to lead a more sustainable existence by producing an
online business toolkit. Ninety seven organisations downloaded the toolkit in 2011
bringing the total number of companies that have benefited from this information
to 329. To keep the business toolkit informative and current, our team developed a
survey to assess the needs of the business community and the usability of the toolkit.
As a result, the team has been working on updating the toolkit and a new and
improved version will be available in summer 2012.
Our team recently launched e-updates in a bid to increase the interest shown by
stakeholders. Three e-updates were sent in 2011 packed with practical information
on reducing energy and water consumption in the workplace.

Businesses
contribute 30%
to the UAE’s
ecological
footprint

The last two years have seen a steady rise in the number of companies signing up to
become Corporate Heroes. There are now 41 businesses on board; more than three
times the original cohort figure of 12 in 2010. During 2011, our team met with 17
companies to help them in their journey to meet the three Corporate Heroes pledges.
Additionally, two guides were published to support the companies in their efforts:
How to Develop a Measurable Strategy for Effective Energy and Water Savings
and How to Develop a Case Study Report for the Heroes of the UAE Campaign. A
workshop was held in November to introduce these guides as well as to preview new
elements for the business toolkit and the feedback was very positive with more than
50% of participants rating the workshop as ‘excellent’.
It’s hard to measure the impact we all have on the environment but to demonstrate
the effect businesses have; five companies underwent an energy and water audit by
a third party, followed by a retrofit worth up to 100,000AED, thanks to a grant from
Emirates Foundation for Philanthropy. After analysing the results, each company
then decided which measures to implement in their workplace based on payback time
and carbon savings per dirham invested.
In 2011, our team will host a glittering award ceremony to recognise the
programme’s verified Corporate Heroes and also a workshop on ‘sharing practices
and identifying policy and market recommendations’.
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LOOKING
FORWARD
With earth’s population set to tip nine billion by
2050, there is an increased urgency to take action
to preserve the beautiful wildlife and precious
resources of the planet we call home. As we enter
this next chapter in EWS-WWF’s journey, through
our work we will continue striving towards
significant environmental gains that deliver
positive results for the future of the UAE and the
region.

Projects

Projects

Promoting
sustainable fisheries

Overfishing is a very real problem in
the UAE. In the last three decades,
the country’s commercial fish
stocks have declined by 80% posing
a significant threat to the future
survival of one of the most intrinsic traditions in Emirati
culture.

Preserving
our natural habitats

Wadi Wurayah in the emirate of
Fujairah boasts a unique range of
animals, habitats and plants and
no other place in the UAE better
encapsulates the rich biodiversity and
wildlife than this exceptional site.
In order to safeguard its cultural heritage and natural environments, Wadi Wurayah was
declared a mountain protected area in 2009 by royal decree. To stand back and allow
this area of beauty risk ruin for the next generation is unthinkable, which is why the
Wadi Wurayah project was set up to preserve this natural habitat for years to come. The
project is crucial for protecting biodiversity in the wadi; home to more than 500 species,
some of which are new-to-science and extremely rare.

Our Sustainable Fisheries Project is dedicated to promoting well-managed fisheries
through its public awareness campaign, Choose Wisely as well as working closely with
authorities and stakeholders to tackle the issue of unsustainable fishing in the country.

TO ADDRESS THE ISSUE
OF OVERFISHING, IT IS
IMPORTANT TO ENGAGE
ALL SECTORS OF THE
COMMUNITY

To continue raising awareness, Choose Wisely focused on forging new partnerships
throughout 2011; with four retailers and 13 hotels joining across the emirates. Our
partners are using the campaign’s innovative traffic light classification system to
introduce sustainable fish to their customers and are actively on board in being part
of the much needed solution. More than 100,000 consumer guides are now being
distributed through retail outlets. Following the reprint of the revised guide, a call for
more sustainable Iftars was the subject of significant media coverage during Ramadan.
Our team’s efforts have not gone unnoticed, which is evident from the immense media
support shown for the project throughout 2011. Regular enquiries from journalists
and many features, articles and sustainable recipes from our award-winning
Sustainable Fish Recipes cookbook appeared in print throughout the year, helping to
further educate the UAE community on the issue. Engaging with international and
local chefs, the campaign was also present at a number of events including the World
Green Tourism event and SIAL Middle East.
By working closely with WWF International, a number of meetings were held in Dubai
with the International Seafood Sustainability Foundation, bringing together fisheries
experts and global conservation organisations to discuss seafood sustainability for the
future generations.

Three species were added
to our ever evolving
consumer guide
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Integral to the project’s ongoing success is the need to ensure a participatory approach
and communication with a number of groups, not least the fisheries across the
country, which provides livelihoods for many people. Finding out the fishermen’s
attitudes and their knowledge of existing regulations will strengthen our actions
and help us move forward in the future. This information will not only help guide
effective policy development and guidelines but also increase awareness among fishing
communities to help overcome the growing problem of overfishing in the UAE.

55 NEW-TO-SCIENCE
SPECIES HAVE BEEN
FOUND IN THE WADI

Following the site being declared a Wetland of International Importance in February
2011, a workshop was held in May on The Wetlands and Ramsar Convention in West
Asian Countries. This bilingual workshop demonstrated Wadi Wurayah’s uniqueness
through a field visit where some of the richest and most fragile habitats and wetlands
exist.
To celebrate the protected status of the wadi, HRH Crown Princess Victoria of Sweden
was invited to visit the area by the Crown Prince of Fujairah, HH Mohammed bin
Hamad Al Sharqi during a visit to the UAE. Her Royal Highness was taken on a guided
tour by the managing director of Fujairah Municipality Engineer Mohammed Saif Al
Afkhan, as well as our conservation team.
A large number of the species in the wadi are nocturnal and only come to life when the
sun sets and the stars come out. Therefore, the only way to gain an invaluable insight
into their lives, without disturbing them, is to set up cameras to catch a glimpse into
their natural habitats and behaviour.
Thanks to financial support from sponsors, nine camera traps captured more than 5000
images of wildlife, including; Red fox, Blandford’s fox, the endangered Arabian tahr,
Caracal, Gordon’s wildcat, Brand’s hedgehog and a number of birds – some of which had
never been seen before, serving to further stress the importance of conserving natural
habitats of the UAE.
The prestigious Bish Brown Award by Emirates Natural History Group was recently
presented to our Senior Conservation Manager Dr Christophe Tourenq, in recognition
for his leadership in conservation. We are very proud of this award and our team will
continue working hard together with Fujairah Municipality to develop and implement
a management plan for the protected area. Our team is also planning a new vegetation
study to understand more about resident species in the wadi.
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Projects

Awarding
environmental and
coastal excellence

Blue waters, golden beaches
and warm temperatures make
the UAE a very popular holiday
venue. Sustaining the hundreds of
kilometres of stunning coastline to
ensure that our country remains
beautiful for the future generations
is paramount, which is why the Blue Flag scheme is being
introduced in order to safeguard and sustain excellence
for our coastal areas.

Protecting
UNIQUE SPECIES

Marine turtles are ancient creatures
that have graced our seas for
millennia and the increased impact
of man’s activity in our waters is
now threatening their existence. A
significant rise in human activity and fishing pressures
are disrupting the natural population balance of
Hawksbill turtles and, as a result, numbers of this pre
historic creature are declining rapidly.
EWS-WWF launched the Marine Turtle Conservation Project to understand more
about the migratory routes and feeding grounds of these creatures native to the Gulf
in the hope that effective conservation plans can be put in place to save them from
extinction.

What goes on beneath the depths is just as important; there are a large number of
marinas and beautiful beaches offering a home to a whole host of exciting marine life
and in the decades to come, our children’s children deserve to see this world too.

Four Blue Flags were
awarded to UAE beaches
and marinas

It’s not as easy as just sticking the flag in the sand; the internationally recognised Blue
Flag eco-label, is awarded to beaches and marinas who meet strict criteria dealing with
water quality, environmental education, environmental management and safety. As
the national operators of Blue Flag in the UAE, we work closely with key stakeholders to
achieve this environmental accolade to not only help boost eco-tourism opportunities,
but raise environmental and coastal excellence.
The first Blue Flags were awarded to the country in June concluding the pilot phase
of the project. The Municipality of Abu Dhabi city raised the Blue Flag on Abu Dhabi’s
Corniche beach after it proved its adherence to the programme’s strict criteria. Al
Bandar Marina and Yas Marina were also decorated with the prestigious accolade in
2011 alongside the beach at Le Meridien Mina Seyahi / Westin in Dubai. The hard work
continues at these four sites as spot-checks are carried out by EWS-WWF on a regular
basis to ensure they remain worthy of flying the Blue Flag.

We will continue
engaging and building
capacity among beach
and marina operators
on the application
process.
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As the driving force behind the Blue Flag scheme in the UAE, we attended FEE’s annual
meeting in Germany to discuss and review the programme’s criteria and to share ideas
with other global operators.
The future success of the programme lies in our team’s continued commitment in
mobilising stakeholders and UAE authorities to apply for the eco-label. Our aim is to see
a growing number of Blue Flags awarded to our beautiful beaches and in today’s modern
world, it is crucial that we have effective methods in place to safeguard our beaches and
marinas so their raw beauty is not lost forever.

Adopting a regional
approach is critical to
gahter data essential
for the protection of
hawksbill turtles

The first step for our conservation team was to understand more about migratory
pathways turtles use, the overlap of these migratory routes and their vital feeding
grounds in the region. To achieve this, satellite transmitters were fitted to 24
Hawksbill turtles in Iran, Oman, Qatar and the UAE, during the 2011 nesting season
between April and May. Turtles can live for many decades and in their lifetime can
cross a number of national boundaries which is why a regional approach to their
conservation is crucial and is just one reason for sharing this project’s data with our
country partners.
In an effort to raise awareness of the plight of the turtles, a five-week symbolic race
was launched dubbed the Great Gulf Turtle Race. It stirred up light-hearted interest
among the UAE community in the project by charting the kilometres covered by the
turtles using advanced technology to create the most up-to-date location maps for each
turtle.

Invaluable support
from our sponsors
helped offset the
costs of tagging 24
turtles

The Great Gulf Turtle Race caught the attention of the media and community alike,
resulting in extensive media coverage and fuelling more than 4,500 unique visitors
to the website during the race. Social media highlighted the public’s affection and
interest in the race as many followers placed turtle race related posts on their pages.
In 2012, the conservation team will track a further 31 turtles to fill the project target
of 75 tagged turtles over the course of the three-year project. All the findings will
be collected and analysed before being discussed with government authorities and
stakeholders to identify priority areas in need of protection so that these prehistoric
animals survive for the next generation.
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Inspiring
environmental action

In 2007, Earth Hour was launched
in just one city in Australia.
Today this event has turned into
the largest global environmental
event encouraging people to adopt
sustainable practices in every corner of the globe. By
switching the lights off in unison for just 60 minutes,
we demonstrate how together we can make a difference
to our environment before it’s too late.

© EWS-WWF

Projects

For the first time in 2011, joining more than 5000 cities across the world; all seven
emirates participated in Earth Hour. In the UAE, more than 400 organisations and
60 schools signed up and, when the time came, the country plunged into darkness for
the hour as hundreds of landmarks switched off their lights. These included the Burj
al Arab, Sheikh Zayed Grand Mosque, Qanat al Qasba, Fujairah Fort, and the Burj
Khalifa, where various entertainments were on offer for residents as well as a march to
show solidarity for the cause.

7

The number
of emirates
participating in Earth
Hour in 2011

Thanks to communities working together, residents enjoyed lantern walks and talks
from inspirational speakers by candlelight on Abu Dhabi corniche, while others cycled
for a staggering 24 hours to generate clean, renewable energy using stationary bicycles.
The younger generation also played their part; school art exhibitions and street plays
were just some of the events organised across the country to demonstrate its long term
commitment to saving the wonders of our incredible planet. Earth Hour in Dubai
was given the royal seal of approval under the patronage of HH Sheikh Hamdan bin
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of Dubai
Executive Council.
We asked the UAE community to go Beyond the Hour by going that extra mile in
committing to long term changes. Of those was Earth Hour Ambassador, HH Sheikh
Abdul Aziz bin Ali Al Nuaimi, also known as the Green Sheikh. This motivated others
in the community to pledge environmental actions beyond the hour.
The online element of the campaign was a huge success with a record number of
visitors to our Facebook page as well as Earth Hour tweets which generated a reach of
around 148,500 people during the weekend leading to the event.
Earth Hour 2012 will be even bigger, not just in the UAE but everywhere, helping to
raise awareness and fuel the need for everyone to practise sustainable actions for the
future of our planet.

Encouraging the community to unite in taking environmental action is one of the most integral
goals to Earth Hour
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Communicating the message

Financial highlights 2011

Communicating
the message

EWS-WWF Financial
highlights 2011

Communication plays an important role in all of our projects, both in raising
awareness of the issues among different sectors of the community and empowering
each one of us to contribute towards a better future for our planet.

EWS-WWF is deeply thankful for the continued loyalty of our supporters, who despite
the financial turmoil maintained their support at levels that enabled us to continue our
conservation efforts in the UAE and region.

As a non-profit organisation it is important to combine a range of traditional platforms
with online communications, to create a higher impact enabling the public to adopt our
messages of taking environmental action. A number of features, opinion pieces and
interviews helped spell out these messages in magazines and newspapers across the
emirates.

The fiscal year 2011 was a restrictive year financially speaking and the organization
focused predominantly on ongoing projects. However, we strive to increase efforts and
updated our strategic plan for the next five years and developed a fundraising strategy
to support that plan.

Throughout the year, 580 articles on EWS-WWF were published. Our overall
increased visibility in the public eye equated to an approximate media value worth
of 6,400,000AED. This highlights the important role the media plays and we are
appreciative of this support.
We have seen an increased level of engagement with the Choose Wisely campaign and
the Marine Turtle Conservation Project thanks to the excellent media coverage. This
helped galvanise support for our work in the UAE and brought environmental issues to
the fore.
Using social media has also proved crucial in not only informing supporters of our
work, but also discussing and encouraging environmental action. During 2011, thanks
to campaign drives around Earth Hour and the Great Gulf Turtle Race, our social
media base increased by 20 per cent on Facebook and 40 per cent on Twitter.
We are keen to continue working with our supporters in the community and will
communicate more often through our newly-designed website and through social
media platforms. We will also launch a paperless e-newsletter to bring news about the
latest conservation efforts in the UAE to our supporters.

One priority for 2012 and beyond will be to ensure that resources are in place to
support our work and to continue to invest funds and time where our efforts can have
the greatest impact. In line with this, we will continue to exercise strict administration
over our supporters’ contributions.
As we pursue our mission in these critical years in which so much stands to be lost or
gained, our aim is to catalyze change and solutions to reduce the ecological footprint,
tackle climate change and protect the vital natural environment of the UAE and the
region. With all our passion, energy and your invaluable support, we strive to achieve
our mission and rise to the challenge of helping to build a sustainable future upon
which all of us depend.

EWS-WWF Financial Highlights 2011

2010		

(AED)

Total Income 		

13,033,274

Total Expenditure		

10,638,814

2011		

(AED)

Total Income 		

9,622,021

Total Expenditure		

9,415,102

*The financial statements have been prepared in accordance with the International Public Sector Accounting
Standard and are being audited by Abu Dhabi Accountability Authority. At the time of publishing, the
accounts had not been formally finalized.
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WORKING IN
PARTNERSHIP
We recognise that every one of us has a role to
play in taking action for the good of our planet.
With the dedicated support and backing of our
corporate members, sponsors, partners and
individuals, we are able to extend our messages
of conservation to a wider reach. Establishing
valued partnerships is ingrained in our ethos and
a critical element of helping us to achieve greater
positive impacts through our environmental
projects.

Joining Forces

Joining Forces for a
sustainable future
We have been working closely with our partners to leverage more sustainable practices and arrive at solutions that
will help build a sustainable future for the country and the world.
We highly value the endorsement and guidance from government institutions and ministries on many of our
projects, which has helped us build a higher level of credibility and trust. We also greatly appreciate and recognise
the support from private sector entities, volunteers, teachers, students, media and individuals that have enabled us to
move forward towards a shared vision.
Through our partnerships we have been able to achieve tangible results that build the foundation for long-term
change towards sustainability. None of this would have been possible without the funds, expertise and passionate
commitment that we are fortunate enough to receive from our supporters. It is by continuing to work together in this
way we can have an impact in the years to come.

Joining Forces

Heroes of the UAE
How to reduce energy and water in households was promoted and demonstrated in a short documentary, funded by
the Emirates Foundation for Philanthropy. The private sector initiative under the campaign continued in partnership
with EAD, and received financial support from Emirates Foundation for Philanthropy for the implementation of green
makeovers in companies.
Marine Turtle Conservation
Our country partners have played a significant role in the success of the project to date: EAD; Emirates Marine
Environmental Group; EPAA, Environment Society of Oman; Ministry of Environment Climate Affairs Oman,
Environmental Studies Center Qatar; Ministry of Environment Qatar; Ras Laffan Industrial City Qatar and the
Department of the Environment Iran as well as scientific advisor to the project, the Marine Research Foundation.
In addition to the support from the Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund, we are grateful for the
sponsorship from the following companies who helped offset the costs of the 2011 turtle tagging: Géant/Le Marché,
Mubadala, Urban Planning Council, EMEG, Fairmont Dubai, EAD, College of North Atlantic, Bridgestone, Gulftainer,
HSBC Bank Middle East Ltd, Sheikha Salama Bint Hamdan Nahyan Foundation, Jebel Ali Golf Resort and Spa, EPAA
and 7Days.
Sustainable Fisheries
This project benefitted greatly from scientific data and advice from EAD. Many hotels, restaurants and retailers
supported the Choose Wisely campaign and helped raise awareness among their customers.
Wadi Wurayah
Our team is working in close partnership with Fujairah Municipality to protect this unique area.

Project sponsors and partners
We extend a very special thanks to our project sponsors for the financial support of our much needed projects. It is
with such valued and generous support that we are able to continue working towards accomplishing our mission.

Outreach and Fundraising highlights from the community

Be’ati Watani – this project is generously sponsored by Dolphin Energy for the next three years.
The project has also been strengthened by the endorsement from the Ministry of Education; Knowledge and Human
Development Authority; Environment Agency-Abu Dhabi (EAD); Dubai Municipality; Environment & Protected
Areas Authority Sharjah (EPAA); Humaid Bin Rashid Foundation Ajman; Fujairah Municipality and Environment
Protection & Development Authority Ras Al Khaimah.

We also extend our thanks to the entities that have creative initiatives to raise awareness and contribute to our projects.

Blue Flag
The implementation of the Blue Flag was facilitated in partnership with Foundation for Environmental Education and
EAD. Abu Dhabi Corniche, Le Meridien and Westin Complex in Mina Seyahi, Dubai, Al Bandar and Yas Marina in Abu
Dhabi were all awarded the Blue Flag.
Earth Hour
The Earth Hour movement grew again with over 400 organisations participating and spreading the message across
the emirates. Various public events took place in the country and the Hour was celebrated by hundreds and thousands
UAE residents and visitors with the great support of ADMAF, Dubai Drums, DEWA, EAD, EPAA, Dubai Festival City,
Fujairah Municipality, HP, Municipality of Abu Dhabi City, TECOM, and TwoFour54, Abu Dhabi Wednesday Group
Photography, MASDAR, EDA, JamJar, Leo Burnett, Radisson Blu, SEWA, Suno 102.4 and many more .
Earth Hour was blessed with the patronage of H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown
Prince of Dubai and Chairman of Dubai Executive Council as well as His Highness Sheikh Abdul Aziz Al Nuaimi, also
known as the Green Sheikh.
Eco-Schools
Financial backing from sponsors HSBC Bank Middle East Ltd facilitated the implementation of the HSBC Eco-Schools
Climate Initiative in the UAE, while their dedicated volunteers committed their time and effort to assist and motivate
the committees in the schools. The programme also received support from the Foundation for Environmental
Education and the endorsement of the Ministry of Education.
Ecological Footprint Initiative
With the generous and wise support of HE Dr Rashid Ahmed Bin Fahad, Minister of the Environment and Water, and
his Ministry, this important initiative commenced its second phase in close partnership with Emirates Authority for
Standardization and Metrology, EAD, Abu Dhabi Global Data Initiative and the Global Footprint Network.
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Géant/Le Marché continued its No Plastic Bag campaign during 2011 to encourage its shoppers not to use plastic
bags. The funds collected from this campaign are donated to EWS-WWF and contribute to our environmental
education and the marine turtle conservation project.
Having spent weeks perfecting boats made from recycled materials and with spirits high, corporate and school
teams were entered Dubai Creek for the fourth edition of the Whatever Floats Your Boat charity race arranged by
InterContinental Hotels Group properties in Dubai Festival City and Mourjan Marinas IGY as well as Dubai Festival
City in support of the Marine Turtle Conservation Project.
Increased awareness of the Marine Turtle Conservation Project was raised through the sale of Turtle adoption packs
at a number of outlets across the emirates: Fairmont Hotel in Dubai, Al Boom Dive Centers, Abu Dhabi Chamber of
Commerce and Industry, Pavilion Dive Center (Jumeirah Beach Hotel), More Café, Ekotribe (Outlet at Mercato Mall),
Lime Tree Café, Desert Islands Resort & Spa by Anantara, The Green Ecostore, Goumbook and Journey Toys. Funds
collected through this distribution network all contributes directly to the Marine Turtle Conservation Project.
Nokia encouraged and offered mobile phone users the chance to win a turtle adoption pack when recycling their old
phones at Nokia Care Centres in the UAE, Oman and Qatar.
More awareness and support for project was driven by students at Raffles School Dubai, through a fundraising
campaign arranged by our longstanding supporter and teacher Peter Milne.
We would like to express our gratitude to everyone purchasing turtle adoption packs, with a special thanks to AGEDI
and EAD who made a significant contribution through handing out a large number adoption packs at the Eye on
Earth Summit and the Bu Tinah Dome in Abu Dhabi.
Canon donated 10 per cent of its sales in the UAE to EWS-WWF from its Xmark environmental calculators, which
recharge on solar energy and are made from recycled cameras.
Vox Cinemas generously provided the venues in Dubai and Abu Dhabi for the Ramadan screenings of Turtle: The
Incredible Journey engaging the audience with the plight and life cycle of marine turtles.
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Joining Forces

A network of
support

The Team

Our corporate membership programme allows organisations that share our
commitment and passion in conserving the natural environment to become involved
in our conservation, education and policy projects. It also provides opportunities for
members to attend workshops and events to gain a greater knowledge of environmental
issues and inspire them to become environmentally responsible businesses.
We are very appreciative of this network of support which enables EWS-WWF to move
forward with its various initiatives and we would like to take this opportunity to thank
our corporate members.

EWS-WWF Patron
HH Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan
Chairman of Environment Agency - Abu Dhabi and Ruler’s Representative in the
Western Region

Board of Directors
Chairman
HE Mohammed Ahmed Al Bowardi

Platinum Members

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abu Dhabi Accountability Authority
Abu Dhabi Global Environmental
Data Initiative
Abu Dhabi Urban Planning Council
Applied Materials
Booz & Company
Bridgestone Middle East & Africa
FZE
Day
Dolphin Energy Limited
Ekotribe FZ LLC
Environment Agency - Abu Dhabi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geant/Le Marche
General Holding Corporation
Hill & Knowlton
HSBC Bank Middle East Limited
Latham & Watkins
Linklaters LLP
Motivate Val Morgan Cinema
Advertising FZ LLC
National Bank of Abu Dhabi
Omnicom Media Group MENA
SNR Denton
Vox Cinemas

Secretary General, Abu Dhabi Executive Council and Managing Director, Environment
Agency – Abu Dhabi
Deputy Chairman
HE Ahmed Ali Al Sayegh
CEO of Dolphin Energy Ltd and Chairman of Masdar
Members
HE Majid Al Mansouri

H.E Saeed Jaber Al Suwaidi

Chairman of the Department of Municipal
Affairs, Abu Dhabi

Chairman, Bin Jabr Group, Abu Dhabi

HE Eng. Hamdan Al Sha’er

Gold Members

Silver Members

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aecom
Bab Al Shams Desert Resort & Spa
Baker Botts LLP
Emirates Solar Industry Association
Enviromena Power Systems

Abu Dhabi Chamber of Commerce
and Industry
Al Gurm Island Company
Aldar Marinas LLC
Canon Middle East FZ-LLC
Grand Hyatt Dubai

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Royal Culimer FZE
Sabban Property Investments
Saeed & Mohammed Al Naboodah
Holding LLC

Hyatt Regency Dubai
Park Hyatt Dubai
Standard Chartered Bank
uClip
Union National Bank
Wild Wadi Water Park

Director, Environment Department,
Dubai Municipality
HE Captain Ibrahim Ahmed Al Tunaiji

HE Razan Khalifa Al Mubarak
Secretary General, Environment Agency Abu Dhabi
Engineer Mohamed Saif Al Afkham
Director General of Fujairah Municipality

Former Director of Ras Al Khaimah Port
Authority

HE Ms Hana Saif Al Suwaidi

Major Ali Saqr Sultan Al Suweidi

Secretary General, Environment and
Protected Areas Authority - Sharjah

President, Emirates Marine
Environmental Group,Dubai

EWS-WWF TEAM
EWS-WWF Management Committee

In-Kind Support
On behalf of the EWS-WWF team, we would like to extend our gratitude to all the
individuals and businesses that have offered us invaluable in-kind services including:
Abu Dhabi Accountability Authority, Day, Baker Botts LLP, Booz & Company,
Build Green, Ekotribe FZ LLC, Emirates Solar Industry Association, Festival City,
Goumbook, Hill & Knowlton, Leo Burnett, Latham & Watkins, Mourjan Marinas,
Omnicom Media Group, SNR Denton, Vox Cinema, Anas Atieh, Tiffany Schultz and all
of our wonderful volunteers.
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HE Razan Khalifa Al Mubarak / Dr. Frederic Launay / Ida Tillisch / Lisa S. Perry /
Tanzeed Alam / Nicolas Delaunay
EWS-WWF Staff members
Ajita Nayar / Ali Anwar Gargash / Anjana Kumar / Christophe Tourenq / Darren
Hiltz / Elma A. Costales / Erin Langs / Ghada Nabil / Hend Al Sinawi / Joanna Abu
Hejleh / Kirk Duthler / Khalid Mahmoud / Laila Abdullatif / Marina Antonopoulou /
Marie-Louise Scholdtz / Melissa Matthews / Moaz Sawaf / Muna Al Ameri / Nessrine
Alzahlawi / Nick Noguera / Nosheen Attai / Oliver Kerr / Paola Ferreira / Rashmi De
Roy / Reem Al Thawadi / Selina Smyth / Tamara Withers
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التقرير السنوي 2011

مذكـرات بـيئيـة

امل�شاريع

المحتويات
مقدمة

05

مقدمة من رئي�س جمل�س الإدارة جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي
ل�صون الطبيعة EWS-WWF
جمعية الإمارات للحياة الفطرية هي منظمة بيئية غري حكومية وغري
ربحية ،مت ت�أ�سي�سها حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان،
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية ورئي�س جمل�س �إدارة هيئة البيئة-
�أبوظبي.
منذ ت�أ�سي�سها يف عام  ،2001تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية
بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة� ،إحدى �أكرب املنظمات
البيئية امل�ستقلة يف العامل ،وتهدف �إىل خف�ض الب�صمة البيئية ومكافحة
تغري املناخ واحلفاظ على التنوع البيولوجي يف الإمارات واملنطقة .تعمل
اجلمعية على امل�ستوى االحتادي حتت رئا�سة جمل�س �إدارة حملي ولها عدة
مكاتب يف �أبوظبي ودبي والفجرية.

كلمة الع�ضو املنتدب ،جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون
الطبيعة EWS-WWF

التطلع قدمًا

09

كلمة الع�ضو املنتدب ،جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون
الطبيعة EWS-WWF

مشاريعنا

املكتب الرئي�سي

�ص.ب45553 .

�أبو ظبي ,الإمارات العربية املتحدة
هاتف +971 2 634 7117 :
فاك�س +971 2 634 1220 :
مكتب دبي
�ص .ب454891 .
دبي ,الإمارات العربية املتحدة
هاتف +971 4 354 9776 :
فاك�س +971 4 354 9774 :
الربيد االلكرتوين info@ewswwf.ae
املوقع االلكرتوين www.ewswwf.ae

تويرت:
في�سبوكews.wwf :

@ ews_wwf

�صورة الغالف:

احتفا ً
ال بعقد من المحافظة البيئية

07

© EWS-WWF

يجب عند �إعادة الإنتاج ال�شامل �أو اجلزئي ذكر العنوان وا�سم النا�شر
الأ�صلي ب�صفته �صاحب حقوق الطبع والن�شر.
جميع احلقوق حمفوظة EWS-WWF

بيئتي وطني
مبادرة  HSBCاملناخية للمدار�س البيئية
مبادرة الب�صمة البيئية
حملة �أبطال الإمارات
م�صائد الأ�سماك امل�ستدامة
وادي الوريعة
العلم الأزرق
م�شروع املحافظة على ال�سالحف البحرية
�ساعة الأر�ض

نشر رسالة المحافظة على البيئة
التقرير المالي
العمل معًا من أجل مستقبل مستدام
أعضاء الفريق

12
13
14
15
18
19
20
21
22

24

25

28

31

ال�صفحة 3

امل�شاريع
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كلمة
معالي محمد أحمد البواردي
رئي�س جمل�س الإدارة ،جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق
العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF
مت ت�أ�سي�س جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة  EWS-WWFقبل
ع�شر �سنوات ،لتجمع رغبة قوية من �أجل حماية ثروة الإمارات الطبيعية ،مع �سنوات من اخلربة من منظمة
عاملية.
وخالل رحلتها ،مل تبتعد اجلمعية عن مبادئها الأ�سا�سية ،لتنجح يف احل�صول على ثقة �شركائها ولتدخل قلوب
داعميها ،الذين ملا حققت جناحاتها دون م�ساهماتهم.
وتعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة  EWS-WWFمنذ
ت�أ�سي�سها باال�شرتاك مع جهات متعددة ،موحدة خربات وجهود خمتلفة للم�ساعدة يف تطوير حلول متكاملة طويلة
املدى للم�شاكل البيئية التي تواجه الإمارات.
وحر�ص ًا على حتقيق �أهدافها وهي حماية بيئتنا الطبيعية وت�أ�سي�س م�ستقبل م�ستدام للإمارات ،تلتزم اجلمعية
كذلك بالعمل مع املجتمع املدين لرفع م�ستوى الوعي البيئي ومتكني جميع من يقيم على هذه الأر�ض الطيبة من
امل�ساهمة يف �إيجاد حلول لهذه التحديات.
من خالل بناء القدرات وترويج التعليم البيئي والبحث العلمي املحلي ،تهدف اجلمعية �إىل امل�ساهمة يف و�ضع
�أ�سا�س متني للتنمية البيئية يف الإمارات يف العقود القادمة .وت�أمل اجلمعية باال�ستمرار يف نهجها بنف�س االلتزام
للم�ساهمة يف بناء م�ستقبل م�ستدام يف الإمارات ،وامل�ساهمة يف اجلهود املحلية والدولية للق�ضايا البيئية التي
ت�شغل العامل ،من �أجل املحافظة على كوكب ناب�ض باحلياة من �أجل �أجيالنا القادمة.

�إحدى �أولويات عملنا هي حماية املوائل الطبيعية ال�ضرورية ل�ضمان م�ستقبل العديد من الأنواع احلية التي ت�سكنها وتعتمد عليها.

ال�صفحة 5
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االحتفال بالذكرى
السنوية العاشرة

عقد من
العمل البيئي
ر�سالة من �سعادة رزان خليفة املبارك
الع�ضو املنتدب جلمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق
العاملي ل�صون الطبيعة

احتفلنا بالذكرى ال�سنوية العا�شرة لرحلتنا يف احلفاظ على البيئة يف دولة الإمارات العربية املتحدة خالل حفل
غداء وبن�شر طبعة حمدودة من كتاب عنوانه «ع�شر �سنوات من املحافظة البيئية يف الإمارات» .وتزامنت �سنتنا
العا�شرة �أي�ض ًا مع الذكرى اخلم�سني لعمل ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة� ،شريكنا يف هذه الرحلة ،مما �أعطانا
�سبب ًا �إ�ضافي ًا لالحتفال.

عندما �أنظر �إىل ال�سنوات الع�شر املا�ضية و�إىل ال�شوط الطويل الذي قطعته  EWS-WWFيف رحلتها ،ال ي�سعني
�إال �أن �أ�شعر بالفخر .بد ًء من فريق ميكن عدّه على �أ�صابع يد واحدة ،منت اجلمعية لتحت�ضن مهارات متنوعة يف
جماالت املحافظة البيئية وتطوير ال�سيا�سات البيئية والتعليم البيئي ،وذلك دون �أن حتيد عن التزامها ب�أهدافها
وبال�شراكات القوية التي قامت ببنائها على مر العقد املا�ضي.

وقد �أدى عملنا خالل العقد املا�ضي يف دولة الإمارات العربية املتحدة �إىل االعرتاف بنا كم�ؤ�س�سة رائدة يف جمال
املحافظة على البيئة .كما �سلط ال�ضوء �أي�ض ًا على احلاجة �إىل اتخاذ �إجراءات عاجلة ملعاجلة وقع الأن�شطة
الب�شرية على البيئة الطبيعية.
ولكنَّ �إدراكنا ل�ضرورة التم�سك بنهج العمل امل�شرتك مع املجتمع املدين والهيئات احلكومية وال�شركات اخلا�صة
ومنظمات النفع العام من �أجل حتقيق فرق حقيقي وجهود حماية ناجحة ،كان هو الدر�س الأعظم والأكرث قيمة
بالن�سبة لفريقنا خالل العقد املا�ضي.

�إن النجاحات التي نحتفل بها اليوم ،هي جناحات كل من �ساهم و�شاركنا يف هذ الرحلة ،وملا كان �أي ًا منها ممكن ًا
دون الدعم القوي واملتني الذي نح�صل عليه من �شركائنا وداعمينا ورعاة م�شاريعنا ومتطوعينا ،ومن �سائل
الإعالم واملعلمني والطالب و�أفراد املجتمع املدين.

وعلى الرغم من �أننا حققنا الكثري ،مازال �أمام الكثري .و�سوف نوا�صل عملنا نحو حتقيق ر�ؤيتنا لتمكني الأجيال
احلالية والقادمة من العي�ش يف تناغم مع الطبيعة.

نحن نتطلع لال�ستمرار يف العمل بنف�س م�ستوى االلتزام واحلما�س يف العقود القادمة ،ون�أمل �أن ن�ستمر يف
احل�صول على دعمكم املتوا�صل ،لنعمل مع َا من �أجل م�ستقبل �أف�ضل لبلدنا والعامل.

مقتطفات من العمل البيئي

توفري البيانات العلمية

من خالل تتبع �سالحف
منقار ال�صقر البحرية
عرب منطقة اخلليج،
ي�ستهدف م�شروع
املحافظة على ال�سالحف
البحرية �إىل �سد الثغرة يف
البيانات الإقليمية ،وذلك
بدرا�سة م�سالك هجراتها
وحتديد مناطق تغذيتها
ذات الأهمية احليوية
لبقاء هذه الأنواع املهددة
باالنقرا�ض.

ال�صفحة 6

التعليم البيئي

�إن �صغار اليوم هم حماة
هذا الكوكب يف امل�ستقبل،
لذا ي�شكل تعليم التالميذ
حول حماية البيئة منذ
�سن مبكرة جزء هام من
تنمية �شغفهم نحوها.
وعرب براجمنا التعليمية
مثل «بيئتي وطني»
و «املدار�س البيئية» ن�أمل
ب�أن ننمي ال�شغف البيئي
عند ه�ؤالء اليافعني.

م�صائد الأ�سماك
امل�ستدامة

ملواجهة م�شكلة ال�صيد
اجلائر هنا يف دولة
الإمارات العربية املتحدة،
مت �إطالق م�شروع م�صائد
الأ�سماك امل�ستدامة من
�أجل الدفع بتغيريات
�إيجابية ومتكني املجتمع
من لعب دور يف حلها عرب
حملة «اخرت بحكمة».

الأبحاث الرائدة

�أ�صبحت دولة الإمارات
العربية املتحدة ثالث دولة
يف العامل تبا�شر يف �سل�سلة
الأبحاث املعمقة حول
ب�صمتها البيئية ،وذلك يف
عام  ،2009عرب مبادرة
الب�صمة البيئية التي
�أطلقت لتحديد القطاعات
الرئي�سة التي ت�ساهم يف
الب�صمة البيئية لدولة
الإمارات العربية املتحدة،
وتقييم �آثار ال�سيا�سات
املختلفة عليها.

�سايت�س

للم�ساعدة يف حماية
الأنواع الأكرث ندرة يف
العامل من االجتار غري
امل�شروع باحلياة الربية،
مت تنفيذ برناجم ًا تدريبي ًا
مع ال�سلطات املعنية يف
دولة الإمارات العربية
املتحدة من �أجل امل�ساعدة
يف بناء القدرات املحلية
على تطبيق اتفاقية �سايت�س
(اتفاقية االجتار الدويل
بالأنواع املهددة باالنقرا�ض
من الأنواع النباتية
واحليوانية الربية).

التميز ال�ساحلي

مت رفع �أوىل الأعالم
الزرقاء يف دولة الإمارات
العربية املتحدة يف عام
 ،2011يف خطوة هامة
نحو االعرتاف بالتميز
ال�ساحلي يف �شواطئ
وموانئ البالد ،وذلك بعد
�إطالق املرحلة التجريبية
يف نهاية عام .2009

احلفاظ على املوارد

مت �إطالق حملة �أبطال
الإمارات بال�شراكة مع
هيئة البيئة – �أبوظبي
ملواجهة م�شكلة الب�صمة
البيئية الفردية املرتفعة يف
الإمارات .تهدف احلملة
�إىل ت�شجيع قطاعات
املجتمع املختلفة على تبني
�سلوكيات وتغيريات ب�سيطة
للمحافظة على الطاقة
واملاء وامل�ساهمة يف خف�ض
الب�صمة البيئية.

منطقة جبلية حممية

يف عام � ،2009أ�صبح
وادي الوريعة منطقة
حممية مبوجب مر�سوم
�أمريي ،وذلك بعد درا�سة
برهنت على تفرد تنوعه
البيولوجي ،حيث ي�سكنه
�أكرث من  500نوع من �أنواع
احلياة الربية .وان�ضم
الوادي يف عام � 2011إىل
قائمة املناطق الرطبة ذات
الأهمية الدولية مبوجب
اتفاقية رام�سار الدولية
وذلك بف�ضل موارده من
املياه العذبة.

م�سح خرائط ال�شعاب
املرجانية

�إن م�سح خرائط لل�شعاب
املرجانية يف جنوب �شرق
اخلليج هو واحد من
موروثات م�شروع احلفاظ
على ال�شعاب املرجانية،
والذي �سلط ال�ضوء على
غنى �أنواع احلياة البحرية
التي تعتمد على ال�شعاب
املرجانية و�صراعها من
�أجل البقاء يف املياه التابعة
لكل من �أبوظبي وقطر.

�ساعة الأر�ض

تعد �ساعة الأر�ض �أكرب
حملة توعوية يف العامل
ومنذ عام � ،2008شهدت
دولة الإمارات العربية
املتحدة ازدياد ًا ملحوظ ًا
يف �أعداد امل�ؤيدين للحملة،
لت�شارك الإمارات جمعيها
يف �ساعة الأر�ض يف عام
.2011
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امل�شاريع
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التطلع
قــدمـًا
ر�سالة من �إيدا تيل�ش
املدير العام بالإنابة ،جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق
العاملي ل�صون الطبيعة EWS-WWF
احتفلنا عام  2011بالذكرى ال�سنوية العا�شرة من م�سريتنا يف احلفاظ على البيئة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة .وكمنظمة م�ستقلة غري ربحية� ،شهدنا العديد من التحديات والتغريات خالل رحلتنا ،ومل يكن جناحنا
ممكن ًا لوال التوجيهات احلكيمة والدعم املتني الذين قدمهما لنا جمل�س �إدارتنا.لقد مثلت ال�سنة املا�ضية حتدي ًا
اقت�صادي ًا للجميع ،لكنها مل متنعنا من ترك ب�صمة و�أثر �إيجابي .وقد تقدمنا يف عملنا يف مبادرة الب�صمة البيئية،
و�أطلقنا ن�سخة جديدة وحم�سنة من �أقدم برنامج لدينا ،وهو «بيئتي وطني» ،وحتدينا ال�شركات لتتبنى ممار�سة
�أعمال جتارية �أكرث ا�ستدامة من خالل حملة ابطال الإمارات.
�إن للحفاظ على التنوع البيولوجي والت�صدي للتغري املناخي وتخفي�ض الب�صمة البيئية �أهمية �أكرب الآن من �أي
وقت م�ضى ،وذلك ب�سبب ال�ضغوطات املتنامية على مواردنا الطبيعية وعلى التنوع احليوي .ومع تزايد التحديات
البيئية ،من املتوقع ر�ؤية �آثار التغري املناخي العاملي يف �أرجاء الدولة واملنطقة ،وبالتايل ال بد من اتخاذ �إجراءات
بيئية عاجلة يف الإمارات ويف العامل.
ومع الدعم القيم وامل�ستمر من �شركائنا وداعمينا� ،سن�ستمر يف العمل على م�شاريعنا احلالية خالل عام ،2012
ومن �ضمنها م�شروع املحافظة على ال�سالحف البحرية .و�سنعمل �أي�ض ًا ب�شكل وثيق مع الهيئات املحلية على تطوير
وتطبيق خطط �إدارة فعالة لوادي الوريعة يف الفجرية ،وعلى �إطالق املرحلة الثانية من مبادرة الب�صمة البيئية
لتطوير معايري كفاءة الطاقة ولإجراء تقييم اجتماعي –اقت�صادي لل�سيا�سات.
نحن ندرك ب�أن مفتاح جناحنا هو العمل بال�شراكة مع القطاعني العام واخلا�ص ،ومع املدار�س واجلامعات
والأفراد ،لتحقيق نتائج ذات ت�أثري ،وهذا هو النهج الذي �سن�ستمر عليه يف امل�ستقبل .و�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة
لأتقدم بال�شكر اجلزيل �إىل جميع �شركائنا وم�ؤيدينا على دعمهم القوي ،ونحن نتطلع قدم ًا �إىل دعمهم امل�ستمر
الذي ي�سمح لنا بال�سعي نحو �أهدافنا وباغتنام الفر�ص اجلديدة عندما تلوح لنا .و�سنبد�أ العقد القادم من عملنا
برتقب وتوقٍ وحما�س.
يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ٍ

التعليم البيئي هو �أحد العنا�صر املهمة التي نركز عليها ،وذلك لإعداد �أجيال م�ستقبلية واعية بامل�سائل البيئية.

ال�صفحة 9

قطعت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع
ال�صندوق العاملي للطبيعة � EWS-WWFشوط ًا طوي ًال
منذ ت�أ�سي�سها ،وهناك العديد من الإجنازات التي ت�ستحق
االحتفال .لقد عملت اجلمعية على  13م�شروع ًا منذ عام
 ،2001و�ساهمت يف ت�أ�سي�س �أول حممية جبلية يف الإمارات
وم�سح ال�شعوب املرجانية ون�شر التعليم البيئي وامل�صائد
امل�ستدامة والعمل من �أجل خف�ض الب�صمة البيئية يف
البالد.

© Tiffany Schultz

الذكرى السنوية
العاشرة

امل�شاريع

امل�شاريع

المدارس
البيئية

التعليم البيئي
على االنترنت

�إن �إلهام �أجيال امل�ستقبل وزرع احلما�س فيهم جتاه
الق�ضايا البيئية هو �أمر بالغ الأهمية للحفاظ
على ا�ستدامة كوكبنا ومواردنا الطبيعية لل�سنوات
القادمة .وبدافع غر�س القيم البيئية منذ عمر مبكر،
�أطلقت جمعية الإمارات للحياة الفطرية م�شروع «بيئتي وطني» يف عام .2001

تعليم اليافعني بني �سن ال�ساد�سة والرابعة ع�شرة حول احلياة الربية يف ال�صحاري والبحار واملدن ،املحافظة على
الطاقة واملياه والتعامل مع التغريات املناخية و�إدارة النفايات ،لي�ساهم يف ن�شر التعليم البيئي عرب االنرتنت يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،وليغر�س قيم امل�س�ؤولية البيئية يف طالب املدار�س.
إدخال التعليم البيئي في
المنهج التعليمي االبتدائي
هو خطوة مهمة نحو
مستقبل مستدام

ح�صل الربنامج على دعم وزارة
الرتبية والتعليم ومتت التو�صية به
كن�شاط �إ�ضايف من قبل العديد من
املناطق التعليمية يف الإمارات

والتزام ًا بالقيم التي يروجها ،مت نقل برنامج «بيئتي وطني» من الن�سخة الأ�صلية الورقية �إىل االنرتنت .وقد
ت�ضمنت هذه النقلة �أي�ض ًا تغيري ًا يف ا�سم الربنامج من «املاراثون البيئي» �إىل «بيئتي وطني» ليعك�س م�ضمونه
وهدفه ب�شكل �أف�ضل.

هو عدد طالب المدارس
المشاركة في برنامج
المدارس البيئية في
اإلمارات.

مت �إطالق برنامج «بيئتي وطني» ر�سمي ًا على �شبكة االنرتنت يف �أكتوبر  2011خالل م�ؤمتر �صحفي يف �أبوظبي مع
راعي الربنامج� ،شركة دولفني للطاقة ،و�أتاح حفل الإطالق الفر�صة �أمام عدة تالميذ لتجربة الربنامج ب�أنف�سهم
والتحاور مع الإعالميني حول هذه التجربة .وبد�أت املدار�س بالت�سجيل يف الربنامج منذ دي�سمرب  ،2011حيث
�أثبت الربنامج �شعبي ًة وا�سعة بني املدر�سني والتالميذ على حد �سواء.

وبدعم من وزارة الرتبية والتعليم وال�شركاء املحليني على م�ستوى الإمارات املختلفة ،قدم فريقنا �سل�سلة من �أربع
ع�شرة ور�شة عمل ثنائية اللغة للمدر�سني يف جميع �أنحاء الإمارات ال�سبع .وقد �صممت ور�شات العمل هذه لتعزيز
االهتمام بربنامج «بيئتي وطني» وت�شجيع املدار�س على امل�شاركة من خالل الت�سجيل يف «بيئتي وطني» واال�ستفادة
من امل�صادر التعليمية واخلطط الدر�سية اخلا�صة باملدر�سني والتي يوفرها الربنامج ب�شكل مفتوح وجماين على
موقع .www.beatiwatani.com

وعرب برنامج م�ؤ�س�سة التعليم البيئي  FEEالدولية ،التي جلمعية الإمارات للحياة الفطرية ع�ضوية عاملة فيها،
ميكن للطالب تعلم كيف ميكنهم �أن ي�ساهموا يف جعل حميطهم اليومي يف منازلهم ومدار�سهم �أكرث رفق ًا بالبيئة،
وذلك عرب التعليم التفاعلي وغر�س ح�س امل�س�ؤولية البيئية .ونحن ن�أمل ب�أن يعزز هذا امل�شروع التفاعلي وعيهم
البيئي وي�سمح لهم باتخاذ قرارات واعية مل�صلحة هذا الكوكب يف امل�ستقبل.
يف مايو  ،2011عرب الطالب عن �شغفهم البيئي عرب ت�صميم مل�صقات مل�سابقة ال�شعار البيئي ،وهي �إحدى
اخلطوات ال�سبعة التي يتطلب على املدار�س امل�شاركة يف هذا الربنامج الدويل �إمتامها .وقد �سلم ال�شيخ عبد
العزيز بن علي النعيمي ،واملعروف �أي�ض ًا بال�شيخ الأخ�ضر ،اجلوائز �إىل الفائزين املحظوظني عن فئتي ال�صغار
والكبار تقدير ًا لروحهم االبتكارية ،ومت تر�شيح الفائز النهائي من كلى الفئتني ليمثال دولة الإمارات العربية
املتحدة يف امل�سابقة الدولية للمدار�س البيئية .
وقد ان�ضمت �إلينا  10مدار�س �إ�ضافية خالل عام  ،2011لي�صبح العدد الكلي للمدار�س التي تعمل �ضمن برنامج
املدار�س البيئية يف دولة الإمارات العربية املتحدة  30مدر�سة ،والذي يعني ان�ضمام  27000طالب ًا �إىل هذه
اخلطة التعليمية الفعالة واملعرتف بها دولي ًا .ومل يخيب �أداء الطلبة توقعاتنا ،حيث �شهدنا العديد من املبادرات
الرائعة ،كان منها �إقامة حديقة للنباتات املحلية وا�ستخدام املياه التي جتمع من مكيفات الهواء لري هذه
النباتات.

وتتيح هذه املرحلة اجلديدة التي يت�ألق فيها برنامج «بيئتي وطني» كمن�صة الكرتونية تفاعلية ،فر�صة فريدة �أمام
التالميذ ملعرفة املزيد عن البيئة املحلية والعاملية من خالل رحلة ا�ستك�شافية مرحة مبرافقة �شخ�صيات الر�سوم
املتحركة الإماراتية :حمد وعائ�شة وبقية عائلتهما.

ويف الفرتة املقبلة ،يهدف فريقنا �إىل زيادة عدد الطالب امل�شاركني يف «بيئتي وطني» لتعليمهم حول �أهمية
املحافظة البيئية ،و�أهمية الدور الذي ميكن لكل منا لعبه .ونحن ن�أمل �أي�ض ًا ب�أن يتم ت�صدير برنامج «بيئتي وطني»
�إىل الدول الأخرى يف امل�ستقبل ،للم�ساعدة يف رفع م�ستوى الوعي البيئي بني الطالب يف جميع �أنحاء املنطقة.
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27,000

�إن التعليم البيئي هو �أمر مهم للأجيال ال�شابة،
لتمكينهم من �إدراك الآثار التي ترتتب على البيئة
نتيجة �أن�شطتهم وخياراتهم ،ومل�ساعدتهم على
امل�ساهمة يف حلول طويلة املدى للق�ضايا البيئية التي
تواجه كوكبنا.

مت تقدمي منح مالية ل�ستة
ع�شرمدر�سة من �أجل العمل على
م�شاريع �صغرية ت�ساعدهم على
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملاء

ومع وجود كل هذه املبادرات اجلديدة ،من املهم تبادل املالحظات والأفكار من �أجل امل�ضي قدم ًا و�إجراء
حت�سينات ال�ستمرار جناح الربنامج .ولهذا �أقام فريقنا ور�شة عمل للأ�ساتذة لتقدمي امل�شورة واال�ستماع �إىل
التحديات والإجنازات التي تعي�شها املدار�س .وقد جمع الفريق املعلومات التي قدمها من�سقي املدار�س وقام
بت�سليمها �إىل امل�س�ؤولني يف �شركات اخلدمات ومنظمات �إدارة النفايات والهيئات البيئية لزيادة التوا�صل بني
الأطراف املعنية.
�أما الرتكيز يف املرحلة املقبلة ف�سيكمن يف م�ساعدة املدار�س للح�صول على العلم الأخ�ضر ،وهي ال�شهادة التعليمية
العاملية التي تتوج املدار�س املميزة والقادرة على امتام مراحل الربنامج ال�سبعة .ونحن ن�أمل ب�أن يرتفع عدد
املدار�س امل�شاركة يف الربنامج با�ضطراد يف ال�سنوات القادمة ،و�أن تقود دولة الإمارات العربية املتحدة الطريق
على امل�ستوى العاملي يف التثقيف البيئي.

ال�صفحة 13

امل�شاريع

امل�شاريع

خفض
البصمة البيئية

تعد دولة الإمارات العربية املتحدة ثالث دولة يف
العامل ت�شرع يف رحلة لتخفي�ض 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�شكل ل�صيق مع �شركائنا خلف�ض الب�صمة البيئية من �أجل
�أجيال امل�ستقبل.

تمكين
القطاع الخاص

�إن ا�ستهالك الطاقة واملياه من قبل ال�شركات هو العامل الرئي�س يف انبعاثاتها الكربونية ،ولهذا ال�سبب من املهم
توفري الأدوات وال�سبل للم�ؤ�س�سات مل�ساعدتها يف تطبيق تغيريات بيئية �إيجابية .ومن هذا املنطلق ،قمنا بتطوير
عدة �أدلة و�أدوات تتوفر ب�شكل جماين على موقع احلملة ،وقد مت حتميل هذه الأدوات من قبل � 97شركة خالل
العام املا�ضي ،لي�صل عدد ال�شركات التي ا�ستفادت منها �إىل  .329ووفق ًا ال�ستبيان مت توزيعه على هذه ال�شركات،
قام الفريق بتح�سني الأدوات املوجودة و�إ�ضافة البع�ض الآخر ،و�سيتم �إطالق املجموعة اجلديدة يف �صيف .2012

ركزت املرحلة الأوىل من مبادرة الإمارات للب�صمة البيئية ( )EFIالتي �أطلقت بال�شراكة عدة هيئات حكومية،
على �إجراء �أبحاث متعمقة يف العوامل والقطاعات امل�س�ؤولة عن ارتفاع الب�صمة ،لتختم املرحلة بتطوير �أداة
ملحاكاة ال�سيناريوهات املختلفة للم�ساعدة يف تقييم ت�أثري �سيا�سات الطاقة واملياه يف احلد من الب�صمة البيئية.
وبعد ن�شر تقرير موجز حدد الإجنازات الرئي�سة للمرحلة الأوىل للمبادرة يف مطلع عام  ،2011عمل فريقنا ب�شكل
وثيق مع اجلهات ذات العالقة يف قطاع ال�صناعة والقطاع احلكومي لتحديد جمموعة من خيارات �سيا�سات ذات
�أثر �سريع لتخفي�ض الب�صمة البيئية ب�شكل فعال وملمو�س.
تساهم االنبعاثات
الكربونية بنسبة  %76من
البصمة البيئية الكلية في
اإلمارات

ووفق ًا لذلك ،طرحت اللجنة التوجيهية للمبادرة تو�صياتها للمرحلة الثانية ،والتي ت�شمل تطوير معايري كفاءة
الطاقة ،و�إجراء حتليل اجتماعي–اقت�صادي لل�سيا�سات ،وتو�سيع مدى �أداة منذجة �سيناريو الب�صمة البيئية،
لتحديد الت�أثريات الناجتة عن جمموعات ال�سيا�سات املختلفة من �أجل توفري ذات عالقة مبنية على �أ�سا�س �صلب
ل�صناع القرار.
قد يبدو الأمر ب�سيط ًا ولكن �إذا ا�ستخدم جميع املقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة الإ�ضاءة املوفرة للطاقة،
ف�إن من �ش�أن هذا �أن يخف�ض ا�ستهالك البالد للطاقة ب�شكل كبري .ولهذا ال�سبب �ستعمل املرحلة الثانية على و�ضع
�إطار عمل ملعايري �أنظمة الإ�ضاءة الداخلية يف القطاع ال�سكني.
وللت�أكد من متانة املرحلة الثانية؛ خ�ضع امل�شروع �إىل فرتة من البحث واملراجعة خالل عام  ،2011وقد كان
ح�صولها على موافقة وزير البيئة واملياه ،وعلى الدعم من هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س (الهيئة االحتادية
امل�س�ؤولة عن تطوير املقايي�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة) �أمر ًا حيوي ًا وهام ًا.

قمنا بتوفري من�صات حوار حول
احلاجة �إىل تطوير �سيا�سات بيئية
مبنية على �أ�سا�س علمي وذلك يف
عدة ندوات حملية ومنابر دولية

ال�صفحة 14

وقد دعي فريقنا لتمثيل ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة يف فريق عمل مبادرة  en.lightenالتابعة لربنامج
الأمم املتحدة للبيئة يف العام املا�ضي .لتتوفر لنا فر�صة االطالع على �أف�ضل ممار�سات مقايي�س الإ�ضاءة على
ال�صعيد العاملي من �أجل مراجعتها وحتديد التنظيمات واللوائح التي تنا�سب املجتمع الإماراتي ب�أف�ضل �شكل.

�إن �إلهام وحتفيز امل�ؤ�س�سات على حت�سني بيئات عملها
نحو توجه �أكرث ا�ستدامة هو الدافع وراء برنامج
القطاع اخلا�ص حلملة �أبطال الإمارات والذي
يهدف �إىل توفري التوجيه والأدوات املنا�سبة مل�ساعدة
ال�شركات على خف�ض انبعاثاتها الكربونية.

عمل فريقنا ب�شكل ل�صيق مع 17
�شركة مل�ساعدتهم يف رحلتهم نحو
تنفيذ التعهدات الثالثة للح�صول
على لقب �أبطال ال�شركات

يساهم قطاع
األعمال بنسبة
 %30من البصمة
البيئية في دولة
اإلمارات

و�شهدت ال�سنتان الأخريتان ارتفاع ًا مطرد ًا يف عدد ال�شركات ال�ساعية لت�صبح �إحدى �أبطال ال�شركات ،حيث
توجد الآن � 41شركة م�شاركة ،وهو �أكرث من ثالثة �أ�ضعاف رقم املجموعة الأ�صلية املكونة من � 12شركة يف عام
 .2010ومن �أجل تقدمي دعم �إ�ضايف �إىل هذه ال�شركات يف رحلتها لتنفيذ التعهدات الثالثة التي ت�ؤهلها للح�صول
على لقب �أبطال ال�شركات ،مت ن�شر دليلني هما :كيفية تطوير ا�سرتاتيجية قابلة للقيا�س لتوفري الطاقة واملياه
ب�صورة فعالة ،وكيفية تطوير تقرير عن درا�سة حالة َ
حل ْملة �أبطال الإمارات .ومتت �إقامة ور�شة عمل يف نوفمرب
لتقدمي هذين الدليلني.
من ال�صعب قيا�س ت�أثري كل منا على البيئة ،ولكن لتو�ضيح الأثر الذي متلكه ال�شركات؛ خ�ضعت خم�س �شركات
لعمليات تدقيق بيئية من قبل مدقق خارجي نظرت يف ا�ستهالك الطاقة واملياه ،تبعها تطبيق بع�ض التغيريات
التقنية يف مكاتب هذه ال�شركات ،وذلك بف�ضل متويل و�صل �إىل  100,000درهم �إماراتي من خالل منحة مقدمة
من م�ؤ�س�سة الإمارات للنفع االجتماعي .وبعد حتليل النتائج ،قررت كل �شركة على الإجراءات التي �ستنفذها يف
مكان عملها تلت تقييمها لزمن ا�سرتداد التكاليف ووفورات الكربون لكل درهم م�ستثمر.
خالل العام املقبل� ،سريكز فريقنا على مراجعة درا�سات احلالة التي يتوجب على ال�شركات امل�شاركة تقدميها،
لي�س فقط لت�أهيلها للقب �أبطال ال�شركات ،ولكن �أي�ض ًا جلمع املعلومات حول �أف�ضل الطرق لتوفري الطاقة واملياه يف
�شركات القطاع اخلا�ص يف الإمارات .و�سيقدم الفريق كذلك ور�شة عمل توفر من�صة لل�شركات امل�شاركة لتبادل
املعلومات وحتديد �أهم التحديات التي تواجهها يف رحلتها نحو اال�ستدامة.

لي�س هناك �شك ب�أن ب�إمكان الإمارات العربية املتحدة� ،إحدى �أ�سرع الدول منو ًا يف العامل ،ب�أن تكون �سباقة
باعتمادها ملنحى يتطلع نحو التنمية امل�ستدامة ،ولهذا �سوف نحر�ص على اتباع هذه اال�سرتاتيجية الثالثية خالل
ال�سنة املقبلة من خالل العمل عرب �شراكة مبادرة الب�صمة البيئية رفيعة امل�ستوى .و�ستغطي هذه اال�سرتاتيجية
و�ضع �إطار عمل لطرح مقايي�س للإ�ضاءة الداخلية ،و�إجراء تقييم اجتماعي-اقت�صادي لل�سيا�سات البيئية
املختلفة ،واال�ستمرار يف التحقق من �صحة املعلومات حول الب�صمة البيئية للدولة.

ال�صفحة 15

مع التوقعات بو�صول التعداد ال�سكاين العاملي �إىل 9

مليارات بحلول عام  ،2050هناك �ضرورة ملحة التخاذ
خطوات فعالة من �أجل احلفاظ على مواردنا الطبيعية
وا�ستدامة كوكبنا .ويف عقدنا جديد� ،سن�ستمر يف ال�سعي
للو�صول �إىل حلول طويلة املدى للتحديات البيئية من �أجل
�ضمان م�ستقبل م�ستدام للإمارات وللمنطقة.

© Xavier Eichaker

التطلع قدمًا

امل�شاريع

امل�شاريع

ترويج مصائد
األسماك المستدامة

لقد �أ�صبح ال�صيد اجلائر م�شكلة حقيقية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة يف ال�سنوات الأخرية ،حيث
�شهد خمزون البالد من الأ�سماك التجارية يف العقود
الثالثة املا�ضية انخفا�ضاً بن�سبة  ،%80مما ي�شكل
تهديداً لأحد التقاليد املت�أ�صلة يف الثقافة الإماراتية.

الحفاظ على
الموائل الطبيعية

وتكر�س جمعية الإمارات للحياة الفطرية جهودها من خالل م�شروعها «م�صائد الأ�سماك امل�ستدامة» للت�شجيع
على �إدارة فعالة مل�صائد اال�سماك ورفع م�ستوى التوعية حول �أهميتها عرب حملة «اخرت بحكمة» التي ت�شملها مظلة
امل�شروع� ،إ�ضافة �إىل العمل ب�شكل وثيق مع ال�سلطات واجلهات املعنية ملعاجلة ق�ضية ال�صيد غري امل�ستدام.

تتطلب مواجهة الصيد
الجائر تعاونًا وثيقًا من قبل
جميع قطاعات المجتمع

مع تواجد معلومات علمية جديدة،
قمنا ب�إ�ضافة نوعني �إىل القائمة
اخل�ضراء يف دليل «اخرت بحكمة»
للم�ستهلك و�إ�ضافة نوع واحد �إىل
القائمة الربتقالية

�إن مل�شاركة املعلومات ومناق�شة التح�سينات امل�ستقبلية �أهمية يف دفع امل�شروع �إىل الأمام ،ولهذا ال�سبب ،وعرب
العمل الوثيق مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة ،متت �إقامة عدة اجتماعات يف دبي مع م�ؤ�س�سة ا�ستدامة
امل�أكوالت البحرية الدولية .وقد جمعت هذه االجتماعات �أي�ض ًا خرباء وهيئات �أخرى ملناق�شة ا�ستدامة احلياة
البحرية من �أجل �أجيال امل�ستقبل.
�إن العمل اجلماعي والتوا�صل مع اخلرباء والهيئات واملجموعات والقطاعات املختلفة ،لي�س �أقلها م�صائد الأ�سماك
التي توفر �سبل العي�ش لكثري من النا�س ،هي متممات �أ�سا�سية لنجاح امل�شروع .ويف الفرتة املقبلة� ،ست�ساعدنا
معرفتنا مبواقف ال�صيادين ومدى اطالعهم على الأنظمة القائمة من امل�ضي قدم ًا يف امل�ستقبل� .إن تركيزنا
على �إجراء درا�سات متكاملة يف هذا املجال ميكن �أن ي�ساهم يف توفري معلومات ل�صناع القرار متكنهم من طرح
�سيا�سات فعالة ،و�سي�ساهم �أي�ض ًا يف زيادة الوعي بني جمتمعات ال�صيد للم�ساعدة يف التغلب على م�شكلة ال�صيد
اجلائر املتنامية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

ال�صفحة 18

من �أجل املحافظة على �إرثه الثقايف وبيئاته الطبيعية ،مت الإعالن عن وادي الوريعة كمنطقة جبلية حممية يف
عام  2009مبوجب مر�سوم �أمريي .ومن �أجل وقف خطر تدمري هذه املنطقة املتفردة ب�أنواع احلياة الربية
التي ت�سكنها ،مت �إطالق م�شروع وادي الوريعة الذي ي�سعى �إىل حماية هذا املوئل الطبيعي لل�سنوات القادمة� .إن
للم�شروع �أهمية كبرية يف حماية التنوع احليوي يف الوادي؛ والذي يعد موطن ًا لأكرث من  500نوع� ،شكل بع�ضها
اكت�شاف ًا علمي ًا حديث ًا ونادر ًا للغاية.

ولال�ستمرار يف رفع م�ستوى الوعي حول �أهمية اختيار الأنواع البحرية امل�ستدامة ،ركزت حملة اخرت بحكمة خالل
عام  2011على ت�شكيل �شراكات مع �أربعة جتار جتزئة و  13فندق ًا يف دولة الإمارات .وي�ستخدم �شركاء احلملة
نظام الت�صنيف الذي طرحته اجلمعية من �أجل تعريف زبائنهم على �أنواع الأ�سماك امل�ستدامة ،وحثهم على �أن
يكونوا جزء ًا من احلل .ويتم حالي ًا توزيع �أكرث من مائة �ألف ن�سخة من دليل اخرت بحكمة للم�ستهلك ،الذي �شهد
م�ؤخر ًا �إ�ضافة ثالثة �أنواع يف القائمتني الربتقالية واخل�ضراء .وقد جذب جتديد الدليل اهتمام و�سائل الإعالم
خالل �شهر رم�ضان والتي دعت املقيمني يف دولة الإمارات �إىل اختيار �أنواع �أ�سماك م�ستدامة لتح�ضري وجبات
الإفطار.
مل متر جهود فريقنا من دون مالحظة ،وهو ما يت�ضح من الدعم الإعالمي القوي للم�شروع خالل عام ،2011
حيثت ن�شرت العديد من التحقيقات ال�صحفية واملقاالت حول احلملة ،كما ظهرت و�صفات من كتاب الطبخ
اخلا�ص الفائز باجلوائز «و�صفات �سمك م�ستدامة» يف العديد من املجالت وال�صحف على مدار العام ،مما �ساعد
توا�صل
يف تثقيف املجتمع حول ق�ضية ال�صيد اجلائز ودور امل�ستهلك فيها .و�إىل جانب هذه التغطية املمتازةَ ،
فريق احلملة مع طهاة عامليني يف عدة فعاليات مهمة مثل امل�ؤمتر العاملي لل�سياحة اخل�ضراء ومعر�ض �سيال ال�شرق
الأو�سط والتي وفرت من�صات حوار ممتازة حول م�س�ألة ا�ستدامة امل�أكوالت البحرية.

تفتخر دولة الإمارات العربية املتحدة مبجموعة
فريدة من احليوانات والنباتات التي ت�سكن موائلها
الطبيعية الغنية ،ووادي الوريعة يف �إمارة الفجرية هو
خري مثال على ذلك.

عقب �إعالن املوقع منطقة رطبة ذات �أهمية عاملية مبوجب اتفاقية رام�سار الدولية يف عام � ،2011أقيمت ور�شة
عمل يف مايو حول «الأرا�ضي الرطبة واتفاقية رام�سار يف دول غرب �آ�سيا» .وقد برهنت ور�شة العمل ثنائية اللغة
والتي �شملت تنظيم زيارة ميدانية �إىل الوادي على تفرد وادي الوريعة وا�ستحقاقه االن�ضمام �إىل قائمة رام�سار
التي ت�شمل �أغنى املوائل الطبيعية و�أكرثها ه�شا�شة.

تم اكتشاف  55نوع جديد
من الكائنات في الوادي

ويف بداية العام� ،شهد الوادي زياة ملكية من �صاحبة ال�سمو امللكي ولية عهد ال�سويد الأمرية فيكتوريا وذلك
ا�ستجابة لدعوة من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن حمد �آل �شرقي ،ويل عهد �إمارة الفجرية .ومت ا�صطحاب
جاللتها يف رحلة رافقها فيها املدير الإداري لبلدية الفجرية ،املهند�س حممد �سيف الأفخم ،وب�صحبة فريق
اجلمعية لدينا.
يتميز الوادي باحت�ضانه للعديد من �أنواع احلياة الليلية ،والتي تن�شط فقط بعد غروب ال�شم�س وحلول الليل.
ولذلك ،وللتمكن من �إلقاء نظرة عليها و�إثبات وجودها ،قمنا برتكيب عدد من الكامريات اخلفية التي تعمل من
خالل جم�سات حركية لتلتقط ملحة عن �سلوكيات هذه الكائنات الليلية.
وبف�ضل الدعم املايل من اجلهات الراعية ،فقد التقطت ت�سع كامريات خفية مت تركيبها يف �أماكن ا�سرتاتيجية
عرب الوادي �أكرث من � 5000صورة للحياة الربية ت�شمل :الثعلب الأحمر وثعلب بالندفورد واملها العربية املهددة
باالنقرا�ض والو�شق وقطط غوردون الربية وقنافذ براند وعدد من الطيور مل ي�شاهَ د البع�ض منها من قبل �أبد ًا،
ت�أكيد ًا على �أهمية حماية مواطن الإمارات الطبيعية.
وقد ح�صل د .كري�ستوف تورِنك ،مدير امل�شروع يف فريق املحافظة يف جمعية الإمارات للحياة الفطرية على جائزة
بي�ش براون الهامة واملقدمة من جمموعة الإمارات للتاريخ الطبيعي تقدير ًا لريادته يف احلفاظ على الطبيعة� .إننا
فخورون للغاية بهذه اجلائزة ،و�سوف يكمل فريقنا العمل ال�شاق بالتعاون مع بلدية الفجرية لإن�شاء وتطبيق خطة
لإدارة املنطقة املحمية الحق ًا هذا العام .كما يخطط فريقنا لإجراء درا�سة حول نباتات الوادي لفهم املزيد عن
الأنواع املتوطنة يف الوادي.
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امل�شاريع

حماية
كائنات فريدة

يهدد الن�شاط الب�شري وجود ال�سالحف البحرية التي
اتخذت من بحار هذا الكوكب موطناً لها منذ ماليني
ال�سنني ،حيث ت�ضع الأن�شطة الب�شرية و�ضغوطات
ال�صيد املتزايدة �ضغطاً كبرياً على �أعداد �سالحف
منقار ال�صقر املعر�ضة لالنقرا�ض ،خملة بتوازنها
الطبيعي ،وم�سبب ًة تناق�صاً �سريعاً يف �أعداد هذه احليوانات التي يعود عمرها �إىل ما قبل التاريخ.

تقدير التميز
الساحلي والبيئي

جتعل املياه الزرقاء وال�شواطئ الذهبية واحلرارة
املعتدلة من دولة الإمارات العربية املتحدة مق�صداً
�شهرياً لق�ضاء العطالت .وتعد املحافظة على مئات
الكيلومرتات من ال�سواحل �أمراً ذو �أهمية ق�صوى؛
ولهذا ال�سبب قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية
بتقدمي م�شروع العلم الأزرق الدويل يف الإمارات بهدف حماية مناطقنا ال�ساحلية واحلفاظ على متيزها.
وحلماية احلياة التي ت�سكن الأعماق نف�س القدر من الأهمية؛ وهناك العديد من املرا�سي البحرية وال�شواطئ
اجلميلة التي توفر مالذ ًا ممتاز ًا للحياة البحرية ،ولأحفادنا احلق يف ر�ؤية هذا العامل الغني �أي�ض ًا.

وقد قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية  EWS-WWFب�إطالق م�شروع املحافظة على ال�سالحف البحرية
ملعرفة املزيد عن م�سالك هجرات �سالحف منقار ال�صقر التي ت�سكن اخلليج ،وذلك بهدف امل�ساعدة يف و�ضع
خطط من �أجل حمايتها من االنقرا�ض.

من املهم تبني ا�سرتاتيجية
�إقليمية يف جمع معلومات وافية
عن �سالحف منقار ال�صقر يف
اخلليج

واخلطوة الأوىل لفريق اجلمعية هي حتديد ودرا�سة ممرات الهجرة التي ت�ستخدمها ال�سالحف ،وم�سح مناطق
تقاطعها ومناطق التغذية التي تلج�أ �إليها ال�سالحف .ولتحقيق هذا مت تركيب �أجهزة تعقب تقوم ب�إر�سال �إ�شارات
للأقمار ال�صناعية على � 24سلحفاة من نوع منقار ال�صقر يف كل من �إيران و�سلطنة ُعمان وقطر ودولة الإمارات
العربية املتحدة ،وذلك خالل مو�سم التع�شي�ش لعام  2011بني �شهري �أبريل ومايو .وقد مت اتباع هذا النهج
الإقليمي ب�سبب �سلوك ال�سالحف البحرية ودورة حياتها طويلة املدى التي تقوم ال�سلحفاة خاللها بعبور عدة حدود
وطنية لتنتقل بني �شواطئ تع�شي�شها و�أماكن تغذيتها .ويهدف الفريق �إىل م�شاركة املعلومات والدرا�سات الناجتة
عن هذا امل�شروع مع �شركائنا يف الدول امل�شاركة يف امل�شروع.
وبهدف رفع م�ستوى الوعي حول الأخطار التي تهدد ال�سالحف ،مت �إطالق �سباق رمزي على االنرتنت �أطلق عليه
ا�سم �سباق اخلليج الكبري لل�سالحف البحرية يف يونيو  .2011وقد جذب هذا ال�سباق بروحه املرحة اهتمام ًا
كبري ًا بامل�شروع يف �أو�ساط جمتمع دولة الإمارات العربية املتحدة وذلك خالل �أ�سابيعه اخلم�سة .وقد تابع ال�سباق
امل�سافات التي قطعتها كل من ال�سالحف التي مت تتبعها عرب الأقمار ال�صناعية ،وزود زوار موقع امل�شروع
 gulfturtles.comبخرائط حمدثة لكل �سلحفاة.

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

ال�صفحة 20

وحاز �سباق اخلليج الكبري لل�سالحف البحرية على اهتمام و�سائل الإعالم واملجتمع على حد �سواء ،مما زودنا
ب�أكرث من  4500زائر منفرد للموقع خالل ال�سباق ،بالإ�ضافة �إىل تغطية �إعالمية وا�سعة .بينما �أبرزت و�سائل
ومن�صات التوا�صل االجتماعي اهتمام اجلمهور بال�سباق حيث قام العديدون بتتبع م�ستجدات ال�سباق ون�شرها عرب
�صفحات الفي�سبوك ومدونات تويرت اخلا�صة بهم.
خالل عام  ،2012عام امل�شروع الثالث والأخري� ،سوف يقوم فريقنا بتثبيت �أجهزة تتبع على � 31سلحفاة �إ�ضافية
للو�صول �إىل هدف امل�شروع وهو تتبع � 75سلحفاة خالل ثالثة �سنوات .وبعد ذلك� ،سوف يتم جمع كل البيانات
وحتليلها قبل �أن تتم م�شاركتها مع الهيئات واجلهات املعنية لتحديد املناطق ذات الأولوية التي حتتاج �إىل حماية،
من �أجل �ضمان ا�ستمرار بقاء هذه الكائنات التاريخية.

ترفرف أربعة أعالم زرقاء
على شواطئ وموانئ
اإلمارات

واحل�صول على العلم الأزرق لي�س ب�سهولة غر�س الراية يف الرمال؛ حيث تمُ نح هذه ال�شهادة البيئية العاملية
لل�شواطئ واملرا�سي البحرية التي تطبق معايري �صارمة فيما يتعلق بجودة املياه والتثقيف البيئي والإدارة البيئية
وال�سالمة .وباعتبار جمعية الإمارات للحياة الفطرية  EWS-WWFالع�ضو املمثل الوطني مل�ؤ�س�سة التعليم البيئي
(الهيئة امل�ؤ�س�سة لربنامج العلم الأزرق) يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،نحن نعمل ب�شكل وثيق مع الأطراف
املعنية مل�ساعدتهم على نيل هذا الو�سام البيئي ،لي�س فقط للم�ساعدة يف تعزيز الفر�ص ال�سياحية ،و�إمنا �أي�ض ًا
لزيادة التميز ال�شاطئي والبيئي.
لقد مت منح �أوىل الأعالم الزرقاء يف دولة الإمارات الإمارات يف يونيو ،ختام ًا للمرحلة التجريبية للم�شروع ،حيث
احتفلت بلدية مدينة �أبوظبي برفعها للعلم على �شاطئ كورني�ش �أبوظبي بعد عام من العمل امل�ضني لاللتزام
مبعايري الربنامج ال�صارمة ،وذلك بالإ�ضافة �إىل كل من مر�سى البندر مارينا ومر�سى يا�س مارينا يف �أبوظبي
و�شاطئ فندق يل مرييديان امليناء ال�سياحي /وي�سنت يف دبي .وي�ستمر العمل يف هذه املواقع الأربعة حيث يتم
التدقيق من وقت �إىل �آخر من قبل جمعية الإمارات للحياة الفطرية  EWS-WWFوب�شكل منتظم للت�أكد من �أنها
ما تزال جديرة برفع العلم الأزرق.

�سن�ستمر يف العمل مع �إدارات
ال�شواطئ واملواين وم�ساعدتهم
لتقدمي طلباتهم للح�صول على
العلم الأزرق

وقد قام فريقنا بح�ضور االجتماع ال�سنوي مل�ؤ�س�سة التعليم البيئي « »FEEيف �أملانيا ملناق�شة ومراجعة معايري
الربنامج وتبادل الأفكار مع الأع�ضاء الآخرين يف امل�ؤ�س�سة.
يكمن النجاح امل�ستقبلي للربنامج يف التزام فريقنا امل�ستمر بت�شجيع وحث قطاع الفنادق ومديري ال�شواطيء
واجلهات وال�سلطات املعنية الأخرى يف دولة الإمارات العربية املتحدة على التقدم بطلب للح�صول على هذه
ال�شهادة البيئية املرموقة .و�سيتم تنظيم ور�شات عمل لزيادة الوعي حول املزايا الوا�ضحة لتطبيق الربنامج.
هدفنا هو �أن نرى عدد ًا متزايد ًا من الأعالم الزرقاء املمنوحة ل�شواطئنا .ويف عاملنا هذا ،من الأهمية مبكان �أن
تكون لدينا و�سائل فعالة حلماية �شواطئنا ومرافئنا حتى ال ي�ضيع جمالها �إىل الأبد.
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الوقوف معًا
من أجل األرض
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شاركت اإلمارات السبعة
في ساعة األرض
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يف عام  ،2007مت �إطالق حملة �ساعة الأر�ض يف
مدينة واحدة فقط يف �أ�سرتاليا ،واليوم؛ حتول
هذا احلدث �إىل �أكرب حدث بيئي عاملي ي�شجع
النا�س على تبني ممار�سات م�ستدامة يف كافة �أنحاء
املعمورة .وعرب �إطفاء الأنوار ملدة �ستني دقيقة،
ميكننا �أن نربهن ب�أنه �إن عملنا معاً ،ب�إمكاننا �إحداث فرق حقيقي.
يف عام  ،2011ان�ضمت الإمارات ال�سبع �إىل �أكرث من  5000مدينة حول العامل حتتفل ب�ساعة الأر�ض .وقد �شهدت
الدولة م�شاركة �أكرث من  400م�ؤ�س�سة و  60مدر�سة ،بينما لفت الظلمة مدن الدولة و�أهم معاملها .وخالل هذه
ال�ساعة ،ان�ضم كل من برج خليفة وجامع ال�شيخ زايد الكبري وقناة الق�صباء وح�صن الفجرية وبرج العرب �إىل
قائمة �شملت �أبرز املعامل العاملية ،بينما �شارك العديد من املقيمني يف الدولة �إىل الفعاليات املختلفة وم�سرية
ال�شموع التي مت تنظيمها للدعوة �إىل العمل مع ًا من �أجل كوكب م�ستدام.
وبف�ضل العمل امل�شرتك والتعاون الوثيق ،مت ّكن اجلميع من االحتفال بهذه ال�ساعة واال�ستمتاع ب�أم�سية على �ضوء
ال�شموع حركتها �أنغام الطبول على كورني�ش �أبوظبي ،بينما ركب �آخرون الدراجات الثابتة لأربع وع�شرين �ساعة
مذهلة لإنتاج طاقة نظيفة متجددة با�ستخدام الدراجات .ولعب اجليل الأ�صغر دوره �أي�ض ًا؛ حيث مت تنظيم
املعار�ض الفنية للمدار�س وم�سرحيات ال�شارع لتظهر رغبة اجلميع بلعب دور فعال وامل�ساهمة يف احلفاظ على
كوكبنا .وقد ح�صلت �ساعة الأر�ض يف دبي على الرعاية الكرمية من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ورئي�س املجل�س التنفيذي.
ويف الأ�سابيع التي �سبقت �ساعة الأر�ض ،طلبنا من اجلميع امل�ساهمة يف جعل �ساعة الأر�ض �أكرث من جمرد �ساعة
وااللتزام بتغيريات �سلوكية بيئية طويلة الأمد ،وكان �سفري �ساعة الأر�ض ،ال�شيخ عبد العزيز بن علي النعيمي،
واملعروف �أي�ض ًا بال�شيخ الأخ�ضر� ،أول من لبى النداء ليلهم الآخرين على امل�شاركة.
ونحن نتطلع �إىل حملة �أكرب يف عام  ،2012لي�س فقط يف دولة الإمارات العربية املتحدة ولكن يف كل مكان،
للم�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي وحث اجلميع على القيام ب�أعمال م�ستدامة من �أجل حماية م�ستقبل كوكبنا.

تدعو �ساعة الأر�ض اجلميع �إىل العمل مع ًا ملواجهة التحديات البيئية من �أجل م�ستقبل كوكبنا
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تو�صيل الر�سالة

التقرير املايل عامامل�شاريع
2011

توصيل
الرسالة
تلعب االت�صاالت دور ًا هام ًا يف جميع م�شاريعنا ،لي�س فقط يف رفع م�ستوى الوعي حول امل�شاريع والق�ضايا البيئية
بني �شرائح املجتمع وجميع قطاعاته ،بل �أي�ض ًا يف متكني اجلميع من امل�ساهمة ب�شكل فعال يف بناء م�ستقبل �أف�ضل
لكوكبنا.
من املهم لنا ،كجمعية غري ربحية ،ب�أن جنمع بني من�صات التوا�صل التقليدية مثل الإعالم والإعالن ،مع �أدوات
التوا�صل االجتماعي عرب االنرتنت خللق �أثر �أكرب ي�ساعد اجلمهور على فهم �أهمية احلفاظ على البيئة و�أهم
التحديات التي تواجه عاملنا واتخاذ مبادرات بيئية �إيجابية.
وخالل � ،2011ساعدتنا التغطية الإعالمية الوا�سعة يف اجلرائد واملجالت على ن�شر ر�سالة املحافظة البيئية عرب
الإمارات ،حيث مت ن�شر  580مقالة عن جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون
الطبيعة  EWS-WWFخالل هذا العام ،م�ؤكدة مرة �أخرى الدور املحوري الذي يلعبه الإعالم يف ن�شر الوعي
البيئي ،ونحن �شاكرون لهذا االهتمام والدعم.
ونتيجة لذلك� ،شهدنا زيادة يف م�ستوى التفاعل مع م�شاريعنا ،وخا�صة يف كل من حملة «اخرت بحكمة» وم�شروع
«املحافظة على ال�سالحف البحرية» الذين جذبا اهتمام ًا وا�سع ًا من الإعالم ومن املجتمع.
و�ساعدنا التخاطب عرب من�صات التوا�صل االجتماعي املختلفة على �إعالم م�ؤيديننا واملهتمني بالق�ضايا البيئية
عن م�شاريعنا وجهودنا ،و�ساهم يف بناء حوارات عدة حتث على التفكري ب�أثر �سلوكياتنا البيئية .ويف عام ،2011
وبف�ضل تركيزنا على هذه املن�صات خالل حملة �ساعة الأر�ض و�سباق اخلليج الكبري لل�سالحف البحرية ،منى عدد
م�ؤييدنا على في�سبوك بحوايل  20%وعلى تويرت مبعدل .40%
ونحن نتطلع �إىل اال�ستمرار بالعمل والتوا�صل مع اجلميع ب�شكل ل�صيق من خالل موقعنا االلكرتوين ومن خالل
ن�شرتنا الأخبارية االلكرتونية التي �سيتم �إطالقها يف عام  ،2012لتحل حمل ن�شرتنا الف�صلية املطبوعة «دار
اخلري».
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التقرير المالي
عام 2011
تتقدم جمعية الإمارات للحياة الفطرية  EWS-WWFبال�شكر اجلزيل �إىل جميع م�ؤيدينا ،الذين وبالرغب من
الأزمة االقت�صادية العاملية ،ا�ستمروا بدعمهم لنا ،لنتمكن من اال�ستمرار يف جهودنا ل�ضمان م�ستقبل م�ستدام
للإمارات واملنطقة.
ويف وجه التحديات االقت�صادية العاملية ،قمنا بالرتكيز على الرتكيز على م�شاريعنا اجلارية ،بينما عمل فريقنا
بال كلل على تطوير ا�سرتاتيجية تغطي ال�سنوات اخلم�سة املقبلة ،تدعمها خطة مالية.
�إحدى �أهم الأولويات يف الفرتة املقبلة �ستكون �ضمان املوارد ال�ضرورية واال�ستمرار يف العمل على ما �سي�ضمن
الأثر الأكرب والنتيجة الأف�ضل لعملنا ،ووفق ًا لهذا النهج� ،سن�ستمر يف �إدارة دعمكم املادي املقدم لنا ب�أ�شد حر�ص
وم�س�ؤولية.
نحن على مطلع �سنوات حرجة على البيئة عاملي ًا تتطلب منا جميع ًا العمل باجتهاد لتجنب عواقب تغري املناخ
التي �ست�ؤثر على ا�ستدامة حياتنا وازدهارها ،ولهذا نحن نلتزم مبهمتنا يف خف�ض الب�صمة البيئية ومكافحة تغري
املناخ واحلفاظ على البيئية الطبيعية يف الإمارات واملنطقة ،و�سنكر�س كل �شغفنا وطاقتنا ودعمكم القيم من �أجل
حتقيق مهمتنا وامل�ساهمة يف بناء م�ستقبل م�ستدام للجميع.
ملخ�ص التقرير املايل لعام 2011

2010
جممل الدخل
جممل االنفاق
2011
جممل الدخل
جممل االنفاق

(درهم �إماراتي)

13,033,274

10,638,814

(درهم �إماراتي)

9,622,021
9,415,102
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�إن لكل منا دور ميكن �أن ي�ساهم من خالله ب�شكل �إيجابي
من �أجل م�ستقبل �أف�ضل لكوكبنا .وبف�ضل الدعم الكرمي من
العديد من اجلهات والأفراد ،متكنا من تو�سيع مدى عملنا
يف جمال املحافظة البيئية� .إن ت�شكيل عالقات و�شراكات
طويلة املدى هو �أمر جوهري يف نهج عملنا ،وهو عامل مهم
للو�صول �إىل نتائج �إيجابية وملمو�سة.

© Jürgen Freund / WWF-Canon

العمل المشترك

العمل مع ًا من �أجل م�ستقبل م�ستدام

العمل معًا من أجل
مستقبل مستدام
نحر�ص دائم ًا على العمل ب�شكل وثيق مع �شركائنا من �أجل احلث على تطبيق املمار�سات الأكرث ا�ستدامة ،ومن �أجل التو�صل �إىل حلول ت�ساعد على بناء
م�ستقبل م�ستدام للإمارات وللعامل.

العمل مع ًا من �أجل م�ستقبل امل�شاريع
م�ستدام

برنامج القطاع اخلا�ص -حملة �أبطال الإمارات
مت �إطالق هذه احلملة بال�شراكة مع هيئة البيئة� -أبوظبي وح�صل على دعم مادي من م�ؤ�س�سة الإمارات للنفع العام وذلك لتطبيق عمليات تدقيق بيئي يف
ثالثة منازل وخم�س �شركات.
م�شروع املحافظة على ال�سالحف البحرية
لقد لعب �شركائنا يف البلدان التي مت تطبيق امل�شروع فيها دور ًا هام ًا يف جناح امل�شروع :هيئة البيئة�-أبوظبي ،جمموعة الإمارات للحياة البحرية ،هيئة
البيئة واملحميات الطبيعية – ال�شارقة ،وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية يف عمان ،جمعية البيئة العمانية ،وزارة البيئة يف قطر ،مركز العلوم البيئية يف
قطر ،مدينة ر�أ�س لفان ال�صناعية يف قطر ودائرة �ش�ؤون احلياة الربية والبحرية يف �إيران.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،نحن �شاكرون للدعم الذي ح�صلنا عليه من �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية ،بالإ�ضافة �إىل رعاية ال�شركات
التالية :بريج�ستون ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا ،بنك  HSBCال�شرق الأو�سط ،جيان/يل مار�شيه ،غلفتيرن ،فريمونت دبي ،هيئة البيئة – �أبوظبي،
كلية �شمال الأطلنطي ،مبادلة ،جمل�س التخطيط العمراين ،م�ؤ�س�سة ال�شيخة �سالمة بنت حمدان �آل نهيان ،منتجع جبل علي و�سبا ،هيئة البيئة واملحميات
الطبيعية يف ال�شارقة ،و 7days

ونتقدم بال�شكر اجلزيل للت�أييد والتوجيه اللذين تلقيناهما من امل�ؤ�س�سات والوزارات احلكومية للعديد من براجمنا ،مما �ساعدنا على بناء م�ستوى �أعلى
من امل�صداقية والثقة .كما �أننا يف غاية االمتنان والتقدير للدعم الذي قدمته لنا هيئات و�شركات القطاع اخلا�ص ومتطوعينا الرائعني والطالب وو�سائل
الإعالم والأفراد ،والذي مكننا من امل�ضي قدم ًا نحو ر�ؤيتنا م�شرتكة.
لقد متكنا عرب �شراكتنا من حتقيق نتائج ملمو�سة ت�ضع �أ�س�س ًا للدفع بعجلة تغيري طويل الأمد نحو اال�ستدامة .ومل يكن �أي ًا من هذا ممكن ًا لوال تقدمي
الدعم املادي والن�صح واال�ست�شارة وااللتزام وال�شغف الذي ح�صلنا عليه من جميع من يدعم عملنا ومهمتنا البيئية .وعلى هذا النهج ،مع ًا ،ميكننا �أن
نحدث فرق ًا حقيقي ًا يف ال�سنوات القادمة.

م�شروع امل�صائد امل�ستدامة
اعتمدت حملة اخرت بحكمة على معلومات قدمتها هيئة البيئة� -أبوظبي .و�شارك العديد من الفنادق واملحالت يف حملة اخرت بحكمة لي�ساعدوا يف ن�شر
الوعي بني زبائنهم حول ق�ضية ال�صيد اجلائر.

الشركاء والرعاة

وادي الوريعة
لطاملنا عملنا ب�شكل وثيق مع بلدية الفجرية ،ونحن �شاكرون لدعمها وجهودها حلماية هذه املنطقة الفريدة.

نتقدم بال�شكر اجلزيل �إىل رعاة امل�شاريع الذين قدموا الدعم املادي �إىل م�شاريعنا املختلفة ،و�إىل ال�شركاء الذين قدموا امل�ساعدة والتوجيه والن�صح.

مبادرات بيئية
بيئتي وطني
ح�صل هذا امل�شروع على دعم مادي كرمي من �شركة دولفني للطاقة ،وذلك لل�سنوات الثالثة املقبلة.
كما ح�صل على ت�أييد من وزارة الرتبية والتعليم ،وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية ،وهيئة البيئة� -أبوظبي ،وبلدية دبي ،وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية
يف ال�شارقة ،وم�ؤ�س�سة حميد بن را�شد يف عجمان ،وبلدية الفجرية ،وهيئة التنمية واحلماية البيئية يف ر�أ�س اخليمة.
العلم الأزرق
لقد مت تطبيق الربنامج بت�سهيل من م�ؤ�س�سة التعليم البيئية وهيئة البيئة�-أبوظبي كما ح�صل كل من �شاطئ كورني�ش �أبوظبي ،و�شاطئ فندق امليناء
ال�سياحي /وي�سنت يف دبي ،وكل من مر�سى البندر ومر�سى اليا�س على العلم الأزرق.
�ساعة الأر�ض
ً
لقد تلقت هذه احلملة دعما كبري ًا من العديد من امل�ؤ�س�سات التي تبنت احلملة و�أخذت على عاتقها تو�صيل ر�سالة احلملة ،ونحن ن�شكر جميع من �شارك
يف �إجناحها .لقد متكن املقيمني يف الإمارات من اال�ستمتاع بالعديد من الفعاليات والن�شاطات عرب الإمارات كلها بدعم من بلدية مدينة �أبوظبي ،وهيئة
كهرباء ومياه دبي ،وهيئة البيئة�-أبوظبي ،وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة ،وبلدية الفجرية ،وهيئة مياه وكهرباء ال�شارقة ،وم�ؤ�س�سة �أبوظبي
للفنون واملو�سيقى ،وف�ستيفال �سيتي ،وتيكوم و ،twofour54وجمموعة  Wednesdayللت�صوير الفوتوغرايف ،وم�صدر ،وجمموعة الإمارات للغو�ص،
وجاجمار ،وليو برينت ورادي�سون بلو وراديو �سونو  102.4وغريها الكثري.
كما ح�صلت �ساعة الأر�ض يف دبي على رعاية كرمية من �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد �إمارة دبي ورئي�س املجل�س التنفيذي
لدبي .كما قدم ال�شيخ عبدالعزيز النعيمي ،املعروف بال�شيخ الأخ�ضر دعمه الكرمي للحملة.
املدار�س البيئية
�سهل الدعم املادي املقدم من بنك  HSBCال�شرق الأو�سط املحدود تطبيق مبادرة  HSBCاملناخية للمدار�س البيئية ،بينما قدم متطوعي البنك وقتهم
ودعمهم للجان الطالبية يف املدار�س .وح�صل الربنامج على ت�أييد من م�ؤ�س�سة التعليم البيئي (م�ؤ�س�س الربنامج العاملي) ووزارة الرتبية والتعليم.
مبادرة الب�صمة البيئية
حتت التوجيه احلكيم من معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد ،وزير البيئة واملياه وفريق عمله ،بد�أت هذه املبادرة مرحلتها الثانية ب�شراكة مع هيئة
الإمارات للموا�صفات واملقايي�س وهيئة البيئة�-أبوظبي ومبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية وال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية.
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ونتقدم بال�شكر �أي�ض ًا للهيئات التي �ساعدت على ن�شر الوعي والدعم مل�شاريعناعن طريق �إطالق مبادرات مبتكرة.
ا�ستمرت جيان/يل مار�شيه يف حملتها التي تدعو �إىل التخلي عن الأكيا�س البال�ستيكية ،وقدمت الريع املادي من احلملة لدعم م�شاريعنا التعليمية
وم�شروع املحافظة على ال�سالحف البحرية.
بعد عدة �أ�سابيع ق�ضوها يف ت�صميم وبناء قوارب م�صنوعة من مواد معاد ا�ستخدامها ،ت�سابقت العديد من ال�شركات واملدار�س يف يف حدث خريي مرح
نظمه كل من فندق انرتكونتيننتال ف�ستيفال �سيتي ودبي ف�ستيفال �سيتي ومورجان ماريناز وذلك دعم ًا مل�شروع املحافظة على ال�سالحف البحرية.
من خالل بيع باقات تبني ال�سالحف ،ال تكتفي فقط هذه املحالت بدعم امل�شروع ب�شكل مادي ،ولكنها اي�ض ًا ت�ساهم يف ن�شر الوعي حول التحديات التي
تواجهها �سالحف منقار ال�صقر ،وهي� :إيكوترايب (يف مركز مريكاتو التجاري) ،غرفة جتارة و�صناعة ابوظبي (الطابق الثامن) ،فندق فريمونت يف
دبي ،المي تري كافيه ،مركز البوم للغو�ص ،مركز بافيليون للغو�ص (فندق جمريا بيت�ش) ،منتجع و�سبا جزر ال�صحراء من �أنانتارا  ،مور كافيه ،وعلى
االنرتنت ،كل من :ذي غرين �إيكو�ستور ،غومبوك ،وجريين تويز.
دعت نوكيا عمالءها للم�شاركة يف حملتها لتدوير الهواتف املتحركة مقابل فر�صة للفوز بباقة تبني �سلحفاة يف مراكز العناية بالعمالء يف كل من الإمارات
وقطر وعمان.
كما قدمت مدر�سة رافلز دعم ًا مادي ًا �إىل م�شروع املحافظة على ال�سالحف البحرية من خالل �أن�شطة طالبية متعددة والتي نظمها املدر�س بيرت ميلن
الذي لطاملا �ساهم يف م�شاريعنا.
نرغب بالتقدم بال�شكر لكل من قام ب�شراء باقة تبني �سلحفاة ،مع �شكر خا�ص لكل من مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية وهيئة البيئة�-أبوظبي،
والذين �ساهموا �أي�ض ًا يف ن�شر الوعي حول امل�شروع من خالل توزيع هذه الباقات خالل قمة عني على الأر�ض ويف قبة جزيرة بوطينه يف ابوظبي.
الكامريات املعاد ت�صنيعها والتي تعمل على الطاقة ال�شم�سية �إىل EWS-WWF

تتربع كانون بن�سبة  %10من مبيعاتها لآلتها احلا�سبة امل�صنعة من
قدمت �سينما فوك�س قاعات عر�ض �سينمائي جمان ًا يف دبي وابوظبي حلدث قمنا بتنظيمه ملتطوعينا وم�ؤيدينا ،عر�ضنا فيه فيلم
Turtle: The Incredible Journey
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العمل مع ًا من �أجل م�ستقبل م�ستدام

شبكة من
الدعم

امل�شاريع
الفريق

ي�شكل برناجمنا لع�ضوية ال�شركات من�صة للم�ؤ�س�سات التي ت�شاركنا التزامنا و�شغفنا باحلفاظ على البيئة .وي�شجع
الربنامج هذه امل�ؤ�س�سات على امل�شاركة يف م�شاريعنا للحماية والتثقيف وال�سيا�سات ،كما مينح الأع�ضاء �أي�ض ًا
فر�ص ح�ضور ور�شات العمل والأن�شطة ليكت�سبوا املزيد من املعرفة حول الق�ضايا البيئية و�إلهامهم ليكونوا �شركات
م�س�ؤولة بيئي ًا.
ونحن يف غاية االمتنان ل�شبكة الدعم هذه التي مت ّكن جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق
العاملي ل�صون الطبيعة  EWS-WWFمن امل�ضي قدم ًا يف مبادراتها املختلفة ،ونود �أن ننتهز هذه الفر�صة لن�شكر
ال�شركات الأع�ضاء امل�شاركة معنا.

البالتينية

•�أباليد ماترييلز
•بريدج�ستون ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا
•بنك  HSBCال�شرق الأو�سط املحدود
•بنك �أبوظبي الوطني
•بوز و�شركاه
•جهاز �أبوظبي للمحا�سبة
•جيان /يل مار�شيه
•داي
•دور العر�ض ال�سينمائي فوك�س
•�شركة ا�س �أن ار دينتون
•ال�شركة القاب�ضة العامة
•�شركة ايكوترايب

•�شركة دولفني املحدودة للطاقة
•�شركة الثام وواتكينز
•�شركة لينكليرتز للمحاماة
•�شركة موتيفيت فال مورغان لل�سينما والإعالن
ذ.م.م.
•مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية
•جمل�س �أبوظبي للتخطيط العمراين
•جمموعة �أومنيكوم للإعالم (منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا)
•هيل ونولتون
•هيئة البيئة – �أبوظبي

الذهبية

•اجلمعية الإماراتية ل�صناعات الطاقة ال�شم�سية
•�شركة انفايرومينا لأنظمة الطاقة
•�شركة �آيكوم
•�شركة بيكر بوت�س للمحاماة

•�شركة رويال كوليمر
•�شركة �صبان لال�ستثمارات العقارية
•فندق ومنتجع باب ال�شم�س ال�صحراوي
•جمموعة �سعيد وحممد النابوذة القاب�ضة

الف�ضية

•بنك االحتاد الوطني
•بنك �ستاندرد ت�شارترد
•حديقة وايلد وادي املائية
•�شركة جزيرة القرم
•�شركة مرا�سي الدار
•�شركة يو كليب

•غرفة �أبوظبي للتجارة وال�صناعة
•فندق بارك حياة دبي
•فندق جراند حياة دبي
•فندق حياة ريجن�سي دبي
•كانون ال�شرق الأو�سط

تحت رعاية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية ورئي�س جمل�س هيئة البيئة – �أبوظبي.

مجلس اإلدارة
رئي�س جمل�س الإدارة

معايل حممد �أحمد البواردي
الأمني العام للمجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي والع�ضو املنتدب لهيئة البيئة – �أبوظبي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�سعادة �أحمد علي ال�صايغ
الرئي�س التنفيذي ل�شركة دولفني للطاقة ورئي�س جمل�س �إدارة م�صدر

الأع�ضاء

معايل ماجد املن�صوري
رئي�س دائرة ال�ش�ؤون البلدية � -أبوظبي

�سعادة �سعيد بن جرب ال�سويدي
رئي�س جمموعة بن جرب املحدودة

�سعادة املهند�س حمدان ال�شاعر
مدير �إدارة البيئة  -بلدية دبي

�سعادة رزان خليفة املبارك
الأمني العام لهيئة البيئة�-أبوظبي

�سعادة الكابنت �إبراهيم �أحمد الطنيجي
املدير ال�سابق لهيئة موانئ ر�أ�س اخليمة
�سعادة الرائد علي �صقر �سلطان ال�سويدي
رئي�س جمموعة الإمارات للبيئة البحرية

�سعادة املهند�س حممد �سيف الأفخم
املدير العام لبلدية الفجرية
�سعادة هنا �سيف ال�سويدي
�أمني عام هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة

أعضاء الفريق
�أع�ضاء اللجنة الإدارية
�سعادة رزان خليفة املبارك /د.فريدريك لونيه� /إيدا تيلي�ش /ليزا بريي/تنزيد علم/نيكوال�س دي لونيه

تقديم يد العون

بالنيابة عن فريق جمعية الإمارات للحياة الفطرية  ،EWS-WWFنرغب بتقدمي ال�شكر والتقدير للأفراد
وامل�ؤ�س�سات التي قدمت لنا خدماتها ب�شكل جماين ،وي�شمل ذلك :جهاز �أبوظبي للمحا�سبة� ،أ�س �أن �آر دنتون،
�أومنيكوم ميديا غروب� ،إيكوترايب ،بوز �أند كومباين ،بيكر بوت�س املحدودة ،بيلد غرين ،داي ،دور العر�ض
ال�سينمائي فوك�س ،غومبوك ،ف�سيتفال �سيتي ،الثام �أند واتكينز ،ليو برنيت ،اجلمعية الإماراتية ل�صناعات الطاقة
ال�شم�سية ،مرجان ماريناز ،هيل �أند نولتون ،تيفاين �شولتز� ،أن�س عطية ،وجميع متطوعينا الرائعني.

ال�صفحة 30

�أع�ضاء الفريق
�أجيتا نيار� /إملا كو�ستال�س� /أجنانا كومار� /أوليفر كري� /إيرين النغز /باوال فرييرا /متارا ويذرز /جوانا
�أبوحجلة /خالد حممود /د .كري�ستوف تورينك /دارين هليتز /را�شمي دي روي /رمي الذوادي� /سيلينا �سمايث/
علي �أنور قرقا�ش /غادة نبيل /كريك دثلر /ليلى عبداللطيف  /ماري-لوي�س �شولدتز /مارينا �أنتونوبولو /معاذ
�صواف /منى العامري /ميلي�سا ماثيوز /ن�سرين الزحالوي /نو�شني عطائي /نيك نوغريا /هند ال�سنوي

ال�صفحة 31

