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جمعية الإمارات للحياة الفطرية هي منظمة بيئية غير حكومية وغير ربحية، تم تاأ�سي�سها تحت رعاية 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ورئي�س مجل�س اإدارة هيئة 

البيئة- اأبو ظبي.

منذ تاأ�سي�سها في عام 2001، تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي 
للطبيعة، اإحدى اأكبر المنظمات البيئية الم�ستقلة في العالم، وقد قامت بتطبيق العديد من م�ساريع 
المحافظة البيئية والتوعية البيئية في المنطقة، تعمل الجمعية على الم�ستوى التحادي تحت رئا�سة 

مجل�س اإدارة محلي ولها عدة مكاتب في اأبو ظبي ودبي والفجيرة. 

حول جمعية اإلمارات للحياة الفطرية 
بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة

http://uae.panda.org/
https://twitter.com/ews_wwf
https://www.facebook.com/ews.wwf
https://www.youtube.com/user/WWFUAE
https://www.instagram.com/ews_wwf/
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ي�سهد عالمنا حاليًا تغيرًا وحركة وطفرة.
لقد بداأنا نتاأهب لمرحلة ما بعد النفط، ولعالم تتمحور اأجنداته الوطنية ب�سكل 

متزايد حول الأعمال ذات ال�سلة بمفهوم ال�ستدامة البيئية.
ل يمكن التغا�سي عن اآثار تغير المناخ التي بداأت بالظهور بدرجات مختلفة في اأركان العالم، ويعّد 

التفاق الذي تم التو�سل اإليه في قمة الأطراف لتغير المناخ اإ�سارة وا�سحة على الرغبة الجدية لدول 
العالم للت�سدي اإلى اآثار تغير المناخ على عالمنا.

ويتركز التزامنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في التجهيز وال�ستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وذلك 
من خالل تنويع موارد دولتنا القت�سادية لت�سمل م�سارات جديدة في النمو، الى جانب تعزيز الم�سارات 

الحالية. هذا التغير هو اأمر �سروري لي�س لبقاء اقت�سادنا فح�سب؛ بل لزدهاره الم�ستمر.

يتطلب بناء م�ستقبل مرن لدولتنا البتكار والإبداع في المجالت العلمية والتقنية والقت�سادية، وفي مجال 
ال�ستدامة البيئية اأي�سًا، بل من �ساأن و�سع الحفاظ على البيئة في �سميم اأعمالنا الدفع بتقدٍم اأ�سرع في 

هذه المجالت.

من خالل مو�سع الثقة والحترام الذي حظينا به كجمعية بيئية غير ربحية في الإمارات، �ستركز جمعية 
الإمارات للحياة الفطرية جهودها على حث المجتمع على اتخاذ خطوات جادة نحو اإيجاد الحلول البيئية.

قد تكون الإمارات مزيجًا من الح�سارات والثقافات المتنوعة، ولكنها اأي�سًا مزيج غني من المهارات 
والأفكار والحما�س الذي ل يعرف الحدود ، ويجب علينا ت�سخير هذا الهرم الثالثي للت�سدي لأكثر 

الق�سايا البيئية العالمية اإلحاحًا.

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
معالي محمد البواردي

لذا �سنتابع في الجمعية م�سارنا في اإبراز اأهم الق�سايا البيئية ذات ال�سلة، والم�ساهمة في ايجاد حلول 
واقعية اإيجابية لدولتنا. كما �سن�ستمر في اإلهام الأ�سخا�س، لإثبات كيف يمكن لدولة �سغيرة مثل دولة 

الإمارات العربية المتحدة الهام العالم لبناء م�ستقبل م�ستدام بعد مرحلة النفط.

وتحقيق اأهدافنا ل يمكن اأن تتم اإل بالتعاون، لذا �سنعمل ب�سكل وثيق مع �سركائنا ال�ستراتيجيين لإحداث 
هذا التغير الإيجابي، كما نتطلع اإلى حما�س والتزام كل �سخ�س يعي�س ويعمل على اأر�س هذه الدولة.

نحن في الإمارات في موقع فريد من نوعه، واأمامنا فر�سة لم ي�سبق لها مثيل لتحقيق التغير الإيجابي في 
دولتنا وللعالم باأجمعه.

لقد حان الوقت للعمل معًا لم�ستقبل اأكثر مرونة وا�ستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبت�سافر 
جهودنا يمكننا اأن نجعل كل عمل ومبادرة، بل كل فكرة نحو ال�ستدامة البيئية ذات قيمة.

اأرغب باأن اأنظر اإلى هذا اليوم ب�سعور يملوؤه العتزاز والفخر لل�سجاعة التي اأظهرناها لإجراء تغييرات 
هامة تحافظ على مواردنا البيئية الثمينة.

 معالي محمد البواردي، 
رئيس مجلس إدارة الجمعية 
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عند نقطة تالقى ال�سرق مع الغرب يوجد عالم تتمازج فيه الثقافات والخلفيات 
والمعتقدات، وهذا ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة. فالفهم العميق لهذا 

الواقع وميزاته هو اأ�سا�ص قدرتنا في جمعية الإمارات للحياة الفطرية على الدفع 
باتجاه تح�سين �سحة كوكب الأر�ص، وبناء م�ستقبل م�ستدام لدولتنا وللمنطقة من 

خالل بناء نهج ت�ساركي وعمل تعاوني من�سق.
 )EWS-WWF( لقد قمنا في جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة

وعلى مدى 15 عامًا ببناء ون�سر المعارف في مجال الحفاظ على الطبيعة في الإمارات والمنطقة، ونحن 
نوؤمن اأن ال�ستدامة البيئية ينبغي اأن تظل دائمًا ركنًا اأ�سا�سيًا في �سيا�سات النمو القت�سادي والتنمية 

ل�سمان م�ستقبل اأجيالنا القادمة وازدهارها.

اإن عالقتنا الوطيدة مع الموؤ�س�سات الحكومية وقطاع الأعمال و�سرائح المجتمع المختلفة بدولة الإمارات 
العربية المتحدة تمنحنا القدرة على تحقيق التغيير البيئي بما يتنا�سب مع اأهدافنا الوطنية، واأن 

ال�سراكات ال�ستراتيجية هي الركيزة الأ�سا�سية لنجاح جهود الحفاظ على البيئة والطبيعة، اإذ ل يمكن 
تحقيق تغييرات اإيجابية طويلة المدى دون م�ساركة حقيقية من الموؤ�س�سات والقطاعات و�سرائح المجتمع. 

لقد اأثمرت خبرتنا كجمعية غير حكومية رائدة م�سارًا حافاًل بالإنجاز والنجاح، ويعود الف�سل في ذلك 
اإلى ال�سراكات الناجحة المبنية على اتفاقيات را�سخة واأ�س�س ال�سفافية وم�ساركة البيانات. وبم�ساعدة 

خبرتنا العالمية، نحن على ا�ستعداد لتحقيق المزيد من النتائج الطموحة من اأجل ا�ستدامة التقدم 
 والرخاء لدولتنا الغالية. ولدعم هذه الثقة بقدراتنا، قمنا بتطوير خطة ا�ستراتيجة مبنية على 

نهج عملي وعلمي.

في وقت تحتل فيه الق�سايا البيئية المقدمة ونحتاج فيه اإلى المزيد من العمل البيئي، ل بد من تركيز 
جهودنا على اأهم الق�سايا التي يمكننا بموجبها تحقيق تغيير ملمو�س، لذا قمنا بتقييم الو�سع البيئي 

الحالي، ومن ثم النظر في و�سع اأهم الأولويات التي تحتاج اإلى الهتمام ال�سريع، وت�سمل هذه الأولويات: 
ق�سية التغير المناخي والطاقة، والتنوع الإحيائي البحري والبري، والتجارة بالحياة البرية. تعد هذه 

الق�سايا رئي�سية وكبيرة، لذا ن�سعى اإلى التعامل معها من خالل م�ساريع عملية مبنية على اأ�س�س علمية تِعد 
بفوائد وفيرة لدولتنا ولكوكب الأر�س.

اإن ما نقوم به من اأبحاث ل يقت�سر فقط على ت�سليط ال�سوء على اأعمال التنوع الإحيائي، بل ت�ساهم 
ب�سكل كبير في بناء معرفتنا حول الدوافع والمحفزات التي تتيح لالأفراد والقطاعات الموؤ�س�سية الم�ساركة 

في الق�سايا البيئية ب�سورة اأكثر فاعلية.

وبف�سل الدرا�سة التي اأجريناها موؤخرًا حول الم�ساركة المجتمعية في الق�سايا البيئية في الإمارات، 
اكت�سفنا باأن مجتمع دولة الإمارات متعط�س لمزيد من المعارف عما يمكن القيام به لتخفيف الآثار 

ال�سلبية على البيئة والطبيعة. ونحن نرحب بهذه النتائج التي �ستمكننا من التركيز على تعزيز البيانات 
العلمية المتوفرة، و�سياغتها ب�سكل ينا�سب القطاعات المختلفة لم�ساعدتهم على تقليل اأثر اأن�سطتهم 

واأ�ساليب حياتهم على الطبيعة.

نحن بغاية المتنان لجميع �سركائنا الذين يقومون بدعم جهودنا، واأبوابنا دائمًا مفتوحة اأمام بناء 
�سراكات ا�ستراتيجية جديدة للدفع بجهود المحافظة البيئية ومعالجة اأهم الأخطار التي تواجه تراثنا 

الطبيعي والتقدم برحلة ال�ستدامة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

 كلمة العضو المنتدب 
سعادة رزان خليفة المبارك

 سعادة رزان خليفة المبارك، العضو
 المنتدب وأمين الصندوق، لجمعية

اإلمارات للحياة الفطرية
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اإن بناء م�ستقبل يعي�ص فيه الإن�سان بتناغم مع الطبيعة هو ما ن�سعى اإليه، ومن اأجل 
تحقيق هذه الروؤية، نعمل جاهدين على اإيجاد حلول عملية ت�ساهم في تخفيف 
ال�سغوط المتزايدة على البيئة والدفع بتغيير بيئي اإيجابي في دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
يتطلب ت�سليط ال�سوء على التحديات البيئية حلوًل متعددة الأوجه و�ساملةـ ويمكننا تو�سيل مثل هذه 

الحلول من خالل توظيف اأف�سل المهارات وتاأمين الدعم المالي المتطلب وا�ستخدام الموارد بكفاءة 
وتاأ�سي�س عالقات متينة مثمرة.

اإن ما يمتلكه فريق عملنا من �سغف ومهارات عالية هو عامل مهم لتحقيق اأهدافنا وتحفيز �سركائنا 
لم�ساركتنا في رحلتنا، ونحن ملتزمون بتنمية وتطوير اإمكانات هذا الفريق من اأجل الرتقاء بعملنا.

بل ويكمن جزء كبير من ا�ستراتيجيتنا في و�سع اأطر عمل من �ساأنها ت�سهيل �سال�سة عملياتنا وتحديث 
اأنظمتنا المالية وتقييم م�ساريعنا وتطوير مهاراتنا الداخلية.

كما نحر�س من خالل العمل عن كثب مع �سركائنا على تمكينهم من خدمة مجتمعاتهم ب�سكل اأف�سل، 
وذلك لأن التعاون الم�سترك مع الهيئات والموؤ�س�سات الأخرى ل يقت�سر على تعزيز جهودنا فقط، بل 

جهود �سركائنا اأي�سًا.

بل نحن نوؤمن باأنه ل يمكن تحقيق تغيير حقيقي وجوهري ل�سالح البيئة دون العمل الل�سيق مع المجتمع 
العام، وذلك للدور الحا�سم الذي يلعبه في اإنجاح جهود المحافظة البيئية.ومن هذا المنطلق، تكمن 

اإحدى اأهدافنا الأ�سا�سية في اإلهام اأهالي الدولة والمقيمين للم�ساركة في الرحلة البيئية و�سم جهودهم 
اإلى جهودنا من اأجل تحقيق تغيير اإيجابي يجلب النفع على دولتنا الغالية.

ولذلك، �سنركز على تكثيف جهودنا في التوا�سل مع الفئات المختلفة، كما �سنعمل على رفع م�ستوى 
التوعية عن الق�سايا البيئية الرئي�سية بحيث يتمكن المجتمع من فهم الق�سايا التي نواجهها كعالم 
وكدولة.كما �سنقوم بتو�سيع رقعة ال�سرائح المجتمعية التي نتوا�سل معها من خالل ترجمة ر�سائلنا 

واي�سالها باللغتين العربية والإنجليزية.

حيث يعتبر الدعم المالي اأحد المكونات الأ�سا�سية التي تتيح لنا تطبيق ا�ستراتيجية متكاملة للحفاظ على 
البيئة والرتقاء بجهودنا. �سنوا�سل �سعينا في تن�سيط هذا الدعم المالي خالل ال�سنوات القادمة، ونرحب 

باأي دعم كريم من القطاع الخا�س للم�ساعدة لتحقيق اأهدافنا.

ل وقت اأف�سل من الآن لتغيير م�سارنا البيئي، حيث تدل البحوث العلمية على �سيق الفر�سة المتبقية 
اأمامنا لتجنب اأ�سوء التاأثيرات البيئية. 

كتب دكتور �سو�س مرة: "اأحيانًا ل نعرف قيمة اللحظة اإل بعد اأن ت�سبح ذكرى".

يجب علينا اأن ن�ستغل كل فر�سة اأمامنا لبناء م�ستقبل اأف�سل لكوكبنا، ويجب على كل فرد ت�سخير كل 
ما لديه من طاقة وقدرة في جلب التغيير الإيجابي الدائم الذي من �ساأنه الم�ساهمة في بناء م�ستقبل 

م�ستدام لدولتنا ولأجيال الم�ستقبل، لنعي�س معًا في تناغم مع الطبيعة.

 كلمة المدير العام 
إيدا تيليش

إيدا تيليش، المدير العام لجمعية 
اإلمارات للحياة الفطرية
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10 حقائق هامة عن جمعية 
اإلمارات للحياة الفطرية 

من أجل استدامة دولة اإلمارات العربية 
 المتحدة: 

تأسست الجمعية عام 2001، وهدفنا هو الحد من خطر أهم 
الضغوط على بيئة دولة اإلمارات العربية المتحدة، والحفاظ 

على ِغنى التنوع البيولوجي في الدولة.

مبادرة شاملة للحفاظ على البيئة: 
نستخدم األسس العلمية والحوار إليجاد حلول 

 بعيدة المدى، لمستقبل يعيش فيه الناس
في تناغم مع الطبيعة.

 فريق ذو مهارات عالية:
لدينا فريق متخصص في وضع السياسات والبحث العلمي وتأمين 

التمويل الالزم والمعرفة الثقافية والحضارية واالتصال والتعليم 
وإدارة األشخاص.

 إدارة وطنية:
 جميع أعضاء مجلس إدارتنا من دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، ويمثلون قطاعات مختلفة ومؤهلون وفقاً 
لقوانين وتشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة.

فريق متنوع من 
مختلفة:  جنسيات 

لدينا 39 موظفاً وموظفة 
يمثلون 22 دولة مختلفة.

البيئية:   تنظيم الجهود 
نتعاون مع جميع الشركاء في كافة أنحاء دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق 
األوسط، والمجتمع الدولي إلحداث تغييرات 

جذرية وفعالة.

 أبحاث دولية تفتح آفاقاً جديدة: 
نقدم حلواًل علمية قوية ومؤثرة ومبنية دائماً على العلم.

 معاً نحن أقوى: 
تحظى جمعيتنا بكونها جزًءا من شبكة الصندوق العالمي للطبيعة 

)WWF( المعروفة بمكانتها المرموقة ومعرفتها الواسعة مما يوفر لنا 
االطالع على الخبرات المتعددة في مجال المحافظة.

 سمعة راسخة وثقة عالية:
نساهم في الجمعية في إيجاد الحلول بعيدة 
المدى ذات التأثير اإليجابي، منها على سبيل 

المثال معايير اإلضاءة لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة التي منعت استخدام اإلضاءة غير 
اآلمنة وغير الفعالة في استهالك الطاقة.

 الدعم من الجمعيات والمنظمات المماثلة:
بإمكاننا االستفادة من دعم القطاعات والمؤسسات المماثلة، 

والتآزر معهم لتحقيق األهداف المشتركة. 
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 قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي 
للطبيعة )EWS-WWF( في عام 2015 بتمرين ُمكثف لمراجعة وتحديث 

ا�ستراتيجيتها الخم�سية. وتم الأخذ بالعتبار قدرة ال�ستراتيجية لالإجابة على 
ثالثة اأ�سئلة مهمة.

�سمل هذا التمرين م�ساركة �ساملة لأ�سحاب الم�سالح، والأبحاث، والتحاليل، والمفاهيم وحل الم�ساكل. 
ت�سع هذه ال�ستراتيجية الخم�سية للجمعية تفا�سيل روؤيتها، واأهدافها، وبرامجها، واإبراز الأولويات 

الرئي�سية.

يمكن الطالع على ال�ستراتيجية ال�ساملة لل�سنوات الخم�س التالية هنا

ما هي أكثر المخاطر التي تهدد البيئة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة والتي يجب 

التركيز عليها؟

كيفية تقدم النمو االقتصادي والمجتمعي في 
دولة اإلمارات والمنطقة دون تهديد البيئة؟

كيف يمكن لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون 
مع الصندوق العالمي للطبيعة )EWS-WWF( إضافة 

القيمة وتعزيز تأثيراتها نحو مستقبل زاهر يعيش به 
االنسان بتناغم مع الطبيعة؟

?
?
?

االستراتيجية الخمسية لجمعية 
 اإلمارات للحياة الفطرية
معًا من أجل مستقبل مستدام

دمج مبادئ التنمية الم�ستدامة �سمن الحدود البيئية في ال�سيا�سات الرئي�سية والروؤى والخطط الجديدة

بأن يحقق القطاع 
الخاص والعام والمجتمع المدني في دولة 

اإلمارات تقدمًا ملموسًا نحو المحافظة على تراث الدولة 
الطبيعي البيئي لألجيال القادمة، وذلك من خالل زيادة الجهود في مجال 

المحافظة البيئية والتصدي لتغير المناخ والعمل على موافقة الجهود مع رؤية اإلمارات 2021.

تغير المناخ والطاقة
تاأخذ دولة الإمارات العربية المتحدة 
خطوات هامة نحو التنمية الم�ستدامة 

منخف�سة الكربون، وذلك بزيادة 
م�ستوى ا�ستخدام الطاقة المتجددة، 

وزيادة المبادرات والمعايير التي تعزز 
ال�ستهالك للطاقة، وتقليل انبعاث 
الكربون الناجم من النقل البري، 

والتركيز على معاجلة مخاطر تغير 
المناخ.

المحافظة على التنوع 
البيولوجي

دولة الإمارات هي مكان تتواجد فيه 
اأنظمة بيئية مرنة و�سحية، وتتبنى 
نموذجًا للتنمية القت�سادية التي 
تعتمد على ممار�سات م�ستدامة 

وعملية للحفاظ على التنوع 
البيولوجي. 

التجارة في الحياة البرية
الدولة في مكانة رائدة عالمية في 

مجال الحد من التجارة غير ال�سرعية 
في الحياة البرية.

 برنامج التعليم والتوعية
م�ساهمة المواطنين والمقيمين في جهود دولة الإمارات نحو م�ستقبل ذو كربون اأقل ومرحلة ما بعد النفط، تما�سيًا مع روؤية الدولة 2021

برنامج المحافظة على 
البيئة البرية

1. دعم تطوير قاعدة بيانات 

مركزية للتنوع البيولوجي لدولة 
الإمارات العربية المتحدة

2. دعم تطوير �سبكة من المناطق 

المحمية و�سيا�سة وطنية متكاملة 
وموحدة للمناطق المحمية

3. ت�سجيع تاأ�سي�س وتطبيق اأف�سل 

الممار�سات في اإدارة المناطق 
المحمية، وترويج التعليم البيئي 

وال�سياحة البيئية

برنامج التجارة غير 
الشرعية بالحياة البرية 
1. دعم م�سئولي الجمارك في 

الك�سف والتبليغ والتعامل مع 
جرائم الحياة البرية.

2. الم�ساركة مع �سركات الطيران 

الم�سجلة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة لتعطيل �سل�سلة 

التوريد.
3. دعم حملة توعية في دولة 

الإمارات العربية المتحدة على 
الم�ستوى التحادي.

4. تراأ�س الأبحاث عن الق�سايا 

المنبثقة ذات ال�سلة بالتجارة 
بالحياة البرية في دولة الإمارات 

العربية المتحدة.

برنامج المحافظة على 
الحياة البحرية

1. تعزيز اإدارة البيئة البحرية 

للتاأكد من اأداء النظام البيئي في 
دولة الإمارات العربية المتحدة 

لوظائفه
2. قيادة التعاون الإقليمي 

الم�سترك للحفاظ على الكائنات 
المهاجرة التي تواجه خطر 

النقرا�س
3. الم�ساركة مع القطاع الخا�س 

لتعزيز ممار�سات م�سئولة

برنامج تغير المناخ 
والطاقة

1. تو�سيع نطاق فعالية ا�ستهالك 

الطاقة والمياه.
2. الرتقاء بم�ستوى الطموح 

لتطبيق وا�ستخدام الطاقة 
المتجددة.

3. دفع مبادرة الب�سمة البيئية 

لالإمارات.
4. التعامل مع مخاطر تغير 

المناخ.

خطة السنوات الخمس التالية

 هدف 2020
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الدعائم 

 1 االتصاالت الهادفة
قنوات توا�سل متكاملة اأقوى

تقديم محتويات باللغة العربية

تقديم محتويات بيئية هادفة

 ال�سرائح الم�ستهدفة: اأ�سحاب الم�سالح من الم�ستوى
الرفيع، قطاع الأعمال والجمهور

 2 التمويل
تاأمين م�سادر دعم مادي متنوعة وم�ستدامة

م�ساركة المتبرعين

قبول الأموال من المجتمع �سمن الإطار القانوني

 3 الشراكات
بناء وتاأ�سي�س �سراكات ا�ستراتيجية ُمجدية

 4 العمليات
نظام مراقبة ومتابعة وتقييم متكامل

تطوير الأفراد وا�ستراتيجية الحفاظ وتطوير المهارات

تطبيق اإدارة اأف�سل الممار�سات المالية

 5 الحوكمة
مجل�س اإدارة محلي بم�ساركة فعالة

مجل�س ا�ست�ساري لت�سريع التاأثير

 6 المحافظة البيئية على
 أسس علمية

تطبيق اأف�سل الأبحاث والتحاليل المتوفرة

رفع م�ستوى م�ساركة البيانات

�سيا�سات مبنية على البيانات وجهود المحافظة على 
اأر�س الواقع
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برنامج 
تغير المناخ 
والطاقة

رؤيتنا
أن نرى دولة اإلمارات العربية 

المتحدة تضع تغير المناخ ضمن 
األولويات الوطنية بحلول عام 

2020، وتتخذ خطوات ملحوظة 
لتقليل انبعاث غاز الكربون، 

وزيادة الطموح في استخدام 
الطاقة المتجددة، وتستهلك 

الطاقة بفعالية أكبر، وتعمل 
على تقليل االنبعاثات من قطاع 
المواصالت البرية، والتعامل مع 

مخاطر تغير المناخ. 

ي�سهد كوكبنا اليوم وب�سكل م�ستمر ت�سجيل درجات حرارة عالية لم 
ي�سبق لها مثيل من قبل، واإن ا�ستمرارية ارتفاع درجة حرارة الأر�س 

هو اأمر خطير. ويتطلب الت�سدي لتغير المناخ وتجنب اأ�سواأ تاأثيراته، 
اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا ايجابيًا موحدًا، وتكاتف جميع الجهود 

المحلية الرامية لتقليل انبعاثات غاز الكربون.

اإذا كان هدفنا الأ�سمى هو تاأمين م�ستقبل الب�سر وكوكب الأر�س الذي 
نعي�س عليه؛ فعلينا العمل فورًا على تعزيز جهودنا للت�سدي لتغير 

المناخ على النطاق المحلي والعالمي، للتاأكد من اأن انبعاثات غاز 
الكربون على الم�ستوى العالمي لن ترفع درجة حرارة الأر�س لأكثر 

من 1,5 درجة مئوية.

في اأواخر عام 2015؛ تبنت 195 دولة حول العالم اتفاقية باري�س 
خالل "موؤتمر الأطراف")COP 21( ، وهي اإ�سارة اإيجابية لتوحيد 
القوى للت�سدي لهذا الخطر العالمي. لكن التعهدات الحالية التي 

قدمتها الدول الم�ساركة لن تكون كافية وحدها للحد من النبعاثات؛ 
ذلك الحد الذي ي�سمن عدم ارتفاع درجة حرارة الأر�س لأكثر من 

1,5 درجة مئوية.

 يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة اأن تتبنى دور الريادة 
 وقيادة الطموحات الدولية في ذلك ال�ساأن، اأثناء اإعدادها لمرحلة 

ما بعد النفط. 

يجب اأن يكون الطموح الوطني مبنيًا على خطوات اإيجابية تتخذها 
الدولة، منها على �سبيل المثال تاأ�سي�س وزارة التغير المناخي والبيئة، 

وزيادة اأهداف ا�ستخدام الطاقة المتجددة التي اتخذتها اإمارة دبي.

لقد اأدركت دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة الملحة لتغيير 
جذري، فقامت بتطوير �سيا�سة وطنية متينة مبنية على اأ�س�س علمية 

وو�سع تغير المناخ �سمن قائمة الأولويات وتقليل انبعاثات غاز 
الكربون وتعزيز البتكار وترويج التقنيات الفعالة.

�سن�ستمر في ال�سراكة مع الهيئات المختلفة لدعم العمل تجاه تغير 
المناخ وتبني حلوٍل مبنيٍة على اأ�س�س علمية من �ساأنها تقليل انبعاثات 

دولة الإمارات العربية المتحدة للكربون.

خطة السنوات الخمس التالية
1. تو�سيع نطاق فعالية ا�ستهالك الطاقة والمياه.

2. الرتقاء بم�ستوى الطموح لتطبيق وا�ستخدام الطاقة المتجددة.
3. دفع مبادرة الب�سمة البيئية لالإمارات.

4. التعامل مع مخاطر تغير المناخ.
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القادم في 2016انجازات 2015
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363 
شركة

قمنا باإ�سدار تقرير ما هي حواجز 
القطاع الخا�ص في اعتماد �سيا�سات 
كفاءة ا�ستهالك الطاقة، وهو تقرير 

�سامل و�سهل الفهم لترويج التو�سع في تطبيق 
فعالية ال�ستهالك في المكاتب. واأبرز 

التقرير الذي بني على اإح�ساءات مثلت 
ا�ستبيانًا �سمل 363 �سركة في دولة الإمارات 

العوائق التي تقف في وجه القطاع الخا�س 
وتعوقه من تحقيق هذه الفعالية. كما اأبرز 
التقرير المقترحات ال�ستراتيجية لتخطي 

تلك العوائق. وتم عر�س النتائج على متخذي 
القرارات في الموؤتمرات وور�س العمل 

لتحفيزهم لعمل المزيد.

لقد �سهد عام 2015 تقدمًا قويًا لأعمالنا 
تجاه ا�سدار قوانين "فعالية ا�ستهالك 

الوقود للمركبات" وفق مبادرة الب�سمة 
البيئية لدولة الإمارات. وقمنا من خالل 

العمل مع �سريكنا من هيئة الإمارات 
للموا�سفات والمقايي�س با�ست�سافة ثالث 

جل�سات نقا�س مع اأ�سحاب الم�سالح على 
النطاق التحادي والمحلي، وجهات �سناعة 

المركبات لمناق�سة اأبحاثنا. ونعمل مع 
ال�سركاء ل�ستخدام هذه النتائج في اإ�سدار 

�سيا�سات اإ�سافية ت�سمن توفر هذه ال�سيارات 
التي ت�ستهلك الوقود بفعالية في اأ�سواق 

الدولة، وتقليل انبعاثات غاز الكربون من 
قطاع النقل والموا�سالت.

نعمل مع وزارة الخارجية عن كثب لرفع 
م�ستوى الوعي عن موؤتمر الأطراف 21 

)COP 21( واأهميته. والم�ساركة الفعالة 

في جل�سات الخبراء المختلفة، ون�سر الآراء 
التي تحث دولة الإمارات على تنفيذ التزامها 

بموؤتمر الأطراف المتعاقدة

نشر التوعية 
والحوار عن مخاطر 

 تغير المناخ: 
�سنقوم بن�سر تقرير علمي 

ُيلخ�س اأحدث التاأثيرات لتغير 
المناخ التي تواجهها دولة 

الإمارات العربية المتحدة، 
واآثارها على القطاعات 

المختلفة. �سنقوم اأي�سًا بم�ساركة 
اأ�سحاب الم�سالح ذات ال�سلة 
في �سل�سلة من جل�سات الحوار، 

واجتماعات رفيعة الم�ستوى 
للم�ساهمة في تغيير ال�سيا�سة 
والتحول لقت�ساد كربون اأقل.

السعي لتخطي 
عوائق فعالية 

استهالك الطاقة 
 والماء: 

�سنقوم بت�سليط ال�سوء على 
اأكبر ثالث عوائق في تقريٍر 

بعنوان "ا�ستخدام الوقود 
غير المنظور" وكيفية فتح 

باب مقومات فعاليات ا�ستهالك 
الطاقة والماء في دولة الإمارات 

من قبل القطاع الخا�س. 
�سيمّكننا هذا التقرير من 

الم�ساركة مع اأ�سحاب الم�سالح 
في دفع �سيا�سة اإ�سالح وت�سهيل 
فعالية ا�ستهالك الطاقة والماء 

�سمن قطاع الأعمال.

تقليل انبعاثات غاز 
الكربون من قطاع 

 النقل والمواصالت: 
�سن�ستمر في الدفع بتقنيات 

فعالة وتطوير ت�سريعات لفعالية 
ا�ستهالك المركبات للوقود 

لتقليل انبعاثات غاز الكربون 
من قطاع النقل والموا�سالت 

الذي ُيعد م�سئوًل عن 19% من 
انبعاثات الدولة من غازات 

الحتبا�س الحراري. وا�ستمرارية 
درا�ساتنا التقنية والتعاون 

عن قرب مع هيئة الإمارات 
للموا�سفات والمقايي�س والجهات 

ال�سانعة وم�ساهمتها الإيجابية 
في تخفي�س الب�سمة الكربونية.

زيادة طموح دولة 
اإلمارات العربية 
المتحدة للطاقة 

 المتجددة: 
�سنقوم ب�سراكة الجهات 

الرئي�سية في مجال الطاقة 
المتجددة بتطوير بحث م�ستقل 

يعر�س الطموح المتنامي 
للدولة نحو الطاقة المتجددة، 

والأهداف الوطنية الحالية 
وفوائدها المرجوة. ُتعد هذه 

الخطوة بمثابة الخطوة الأولى 
نحو تطوير هيكل عمل �سامل 
للطاقة المتجددة في الدولة.
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برنامج 
المحافظة 
على البيئة 
البرية

رؤيتنا
تقليل المخاطر البيئية البرية بحلول 
عام 2030، والحفاظ على البيئة من 

خالل شبكة من المناطق المحمية، 
وإعادة ترميم وتأهيل المناطق 
التي بحاجة ماسة للحفاظ على 

التنوع البيولوجي.

على الرغم من المظهر القاحل لبيئة دولة الإمارات العربية 
المتحدة، اإل اأن الدولة ُتعد موطنًا لت�سكيلة وا�سعة من �سور 

الحياة البرية تمكنت من التطور التدريجي للتاأقلم مع هذه البيئة 
القا�سية والعي�س بتناغم معها. لقد دعمت هذه الأر�س اأجياًل من 

الم�ستوطنين على مدى الع�سور بما توفره من طرائد لل�سيد، 
ومناطق قابلة للزراعة، ونباتات واأع�ساب ذات قيمة طبية ودوائية. 

اإن هذا الرابط مع هذه الأرا�سي القاحلة يوغل عميقًا في الهوية 
الوطنية وح�سارة وثقافة هذه الدولة.

لقد كان للتو�سع الح�سري والمدني دوٌر كبيٌر على الحياة البرية 
والموائل الطبيعية. وكما هو معروف، فقد �سهدت حقبة الزدهار 

تطورًا �سريعًا لم ي�سبق له مثيل في تاريخ الب�سرية. وتركت م�ساريع 
التطوير الح�سرية، وال�سيد، والتلوث، وتدمير الموائل، وزيادة 

ا�ستغالل موارد المياه العذبة ب�سمتها ال�سلبية على بيئتنا الطبيعية. 
منها على �سبيل المثال اختراق الطرق لقلب موائل طبيعية معينة، 
الأمر الذي اأدى اإلى عزل اأعداد من الحيوانات البرية عن بع�سها 

البع�س، وو�سع عوائق تحول دون تمكنها من التجوال بحرية.
كيف يمكننا إعادة التوازن للطبيعة؟

كيف يمكننا االستمرار بالتطوير دون تدمير بعض 
من أثمن ما لدينا من تراث طبيعي؟

يمكن للمناطق المحمية تحقيق تجان�س متوازن بين الأ�سخا�س 
والطبيعة، وهنالك اأمثلة على ذلك في مختلف اأنحاء العالم، منها 

على �سبيل المثال متنزه فيرغونا الوطني الذي ُيعد الأقدم في 
اأفريقيا، اأو متنزه يلو�ستون الوطني في الوليات المتحدة الأمريكية. 

لقد حظيت هذه المناطق المحمية باإدارة جيدة، وتم تطويرها بحذر 
للتاأكد من ا�ستمرارية ال�ستدامة، ومراقبة الأنظمة الطبيعية ب�سكل 

منتظم والحفاظ عليها. اإن تاأ�سي�س �سبكة من المناطق المحمية 
المت�سلة ببع�سها البع�س �سيتيح للحيوانات البرية التحرك الطبيعي 

بين هذه المناطق، وهو اأمر مهم جدًا لتقليل المخاطر على البيئة 
البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ على هذه 

الكائنات التي تواجه الخطر.

يتطلب تاأ�سي�س هذه ال�سبكة المزيد من الأبحاث عن التنوع 
البيولوجي، وت�سهيل م�ساركة البيانات بين المنظمات والهيئات. 

ويمكننا تحقيق ذلك من خالل تقوية التعاون الم�سترك مع ال�سركاء، 
وطرح درا�سات علمية جديدة، والحفاظ على قوة دفع هذه الروؤية 
الم�ستركة. لقد تم تاأ�سي�س محمية وادي الوريعة الوطنية من قبل 

حكومة الفجيرة وب�سراكة مع بلدية الفجيرة وجمعية الإمارات للحياة 
 ،)EWS-WWF( الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة

وبدعم مالي من قبل بنك HSBC، وهي خطوة وا�سحة نحو هذه 
الروؤية.

يتطلب النجاح الحقيقي هنا ت�سمين حماية البيئة 
اأجندة كل اإمارة وب�سكل جدي. و�سنقوم من طرفنا بتركيز 
اأولوياتنا على تقديم الدعم للهيئات التحادية والمحلية 

اأثناء تطويرها لهياكل العمل لحماية البيئة البرية وما 
تحت�سنه من موائل وحياة برية.

أهداف السنوات الخمس التالية
1. دعم تطوير قاعدة بيانات مركزية للتنوع البيولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة

2. دعم تطوير �سبكة من المناطق المحمية و�سيا�سة وطنية متكاملة وموحدة للمناطق المحمية
3. ت�سجيع تاأ�سي�س وتطبيق اأف�سل الممار�سات في اإدارة المناطق المحمية، وتعزيز التعليم البيئي وال�سياحة البيئية
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4 اإناث ي�سعن البي�س بينما 
يقوم الذكور بحمايتهن

500 
متطوع
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لقد �سهدت ال�سنتان الما�سيتان منذ تاأ�سي�س 
برنامج مركز الأبحاث المائية والتعليم 

في محمية وادي الوريعة ا�ستقبال 
المحمية لأكثر من 500 متطوع من 

بنك HSBC ال�سرق الأو�سط، الراعي 
الرئي�سي وال�سريك في البرنامج. لقد تمكن 
هوؤلء المتطوعون من جمع اآلف من نقاط 

البيانات عن الحياة البرية في الوادي وجودة 
المياه. وقد ح�سلنا في عام 2015 على 

مواد علمية جديدة وتمكنا من تطوير اأبحاث 
ميدانية جديدة اأدت اإلى تح�سين وظائف 

المختبر، وتنوع خبرة المتطوعين ومعرفتهم 
عن وظائف الأنظمة البيئية في وادي الوريعة 

ومتطلبات حماية المنطقة.

اإعادة التاأكيد على اأهمية وادي الوريعة 
للحياة البرية عقب تاأكيد وجود البوم 
العماني )Strix butleri( النادر 

الذي اتخذ من هذه ال�سل�سلة الجبلية 
موطنًا له. لقد تمكن فريق العلماء لدينا 

من ال�ستماع وت�سجيل ال�سوت المميز لهذا 
البوم خالل الأبحاث التي تمت لياًل. وتمكن 
فريقنا بعد ا�ست�سارة عدد اآخر من الخبراء 

حول العالم تاأكيد باأن هذا ال�سوت هو �سوت 
البوم العماني )Strix butleri( النادر الذي 
تم التعرف عليه خالل ال�سنتين الما�سيتين، 

وهو يتواجد في ب�سعة مواقع في �سلطنة 
عمان واإيران.

بحث جدولة وتوزيع اليع�سوب في 
�سل�سلة جبال الحجر ومنطقة ظفار في 

�سلطنة عمان ي�ساهم ب�سكل فعال في تعرفنا 
ب�سكل اأف�سل على موائل المياه العذبة. 
لقد تم من خالل اأعمال الم�سح العلمي 

لهذه الف�سائل من اليع�سوبات )الرع�سات( 
اكت�سافنا لمواقع جديدة يتواجد فيها 

اليع�سوب النادر مـــن ف�سيلة "يوروثيرمز 
ثوما�سي" Urothemis thomasi، وتو�سيع 

مجال التواجد لبع�س من ف�سائل ذباب 
دامي�س. جميع هذه البيانات ت�ساهم في 

�سمان اإدارة حكيمة لمواقع المياه العذبة 
�سمن هذه ال�سل�سلة الجبلية.

إطالق مسح فريد من 
 نوعه عن التنوع اإلحيائي

عمل م�سح على نطاق وا�سع �سمن �سل�سلة 
جبال الحجر �سيكون له دور في تطوير 

قيا�س الموؤ�سرات ل�سحة التنوع الإحيائي 
في الم�ستقبل للمنطقة. اإ�سافة اإلى تمهيد 

الطريق لتاأ�سي�س �سل�سلة من المناطق 
المحمية و�سبكة من الممرات البيئية للحياة 

البرية.

التعرف على تأثيرات 
المناخ ومجال تعداد 

 الكائنات البرية
بما اأن اليع�سوبات تعتبر موؤ�سرًا مهمًا ل�سحة 

البيئة، فاإن برنامج درا�ستها وتربيتها في 
الأ�سر �سيمكننا من درا�سة م�ستوى تحملها 
البيئي في �سياق التغير المناخي. و�سنقوم 
في نف�س الوقت بمراقبة وتقييم ديناميكية 

التعداد لل�سفادع والقوار�س.

االرتقاء ببرنامج أبحاث 
 المياه والتعليم الحالي

لقد اأثمر هذا البرنامج نجاحًا غير متوقع 
مما يعود بالفائدة على الخبراء والعلماء 

في وادي الوريعة، والمتطوعين اأي�سًا. لقد 
انح�سرت قائمة المتطوعين حتى اليوم 

على موظفين من بنك HSBC، ولكن توجيه 
الدعوة لجهات راعية جديدة والمزيد من 

المتطوعين من ال�سركات والموؤ�س�سات 
للم�ساركة في البرنامج، ودعوة �سريحة اأكبر 

من المجتمع �سيوؤكد بقاء المركز كمركز 
محوري للتوعية البيئية والتعليم والريادة في 

ال�ستدامة على المدى البعيد.

القادم في 2016انجازات 2015
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رؤيتنا
أن تكون دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بحلول عام 2050 موطنًا 
ألنظمة بيئية بحرية قوية، حيث 

يتكامل االزدهار االقتصادي 
بتنفيذ اجراءات عملية من شأنها 

حماية التنوع البيولوجي البحري 
والضروري لمستقبل أفضل 

ألجيالنا القادمة.

توفر بحارنا ومحيطاتنا الغذاء، و�سبل النقل، ومناظر خالبة 
ترتاح لها النف�س والعيون، ومواطن لأعداد �سخمة تكاد ل تح�سى 
من الكائنات التي ت�ساركنا في العي�س على كوكب الأر�س. اإن هذه 
المحيطات بما تحت�سنه من نباتات تنتج ن�سف كمية الأوك�سجين 

على الكوكب، وهنالك قرابة 3 مليارات �سخ�س يعتمد على الأ�سماك 
كم�سدر رئي�سي للرزق. ولكن وعلى الرغم من اأهمية هذا الم�سدر 

الحيوي المذهل، اإل اأن اأن�سطة الب�سر ل زالت تدفع بالمحيطات اإلى 
حافة النهيار، بما فيها خليجنا العربي.

لقد بداأ الو�سع يتغير موؤخرًا عندما بداأ التطرق اإلى اأهمية هذا 
النظام البيئي وو�سعه في الم�ستوى الذي يليق به �سمن جهود 

المحافظة، واأ�سبحنا اأخيرًا ن�ساهد تزايدًا في �سمل البيئة البحرية 
في الأجندات العالمية ذات ال�سلة بالحفاظ على البيئة.

لقد قامت هيئة الأمم المتحدة ولأول مرة في �سابقة لم ي�سبق لها 
مثيل خالل قمتها للتطوير الم�ستدام بت�سكيل اتفاقية اأهداف التطور 

الم�ستدام المخ�س�سة للمحيطات. وُيعتبر الهدف الرابع ع�سر وما 
ي�ستهدفه اإ�سارة قوية ل�سرورة الإدارة الحذرة لهذا المورد العالمي 

الذي ُيعد عاماًل رئي�سيًا في تاأمين م�ستقبل م�ستدام للعالم.

لقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيعها على اتفاقية 
الحفاظ على التنوع البيولوجي )CBD( التزامًا عالميًا لدعم التطوير 

الم�ستدام واإدارة مواردها وتراثها الطبيعي.

برنامج 
المحافظة  
على الحياة 
البحرية

ي�سكل هذا اللتزام دعمًا قويًا للجهود الوطنية بما ذلك اأعمالنا في 
جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي 

.)EWS-WWF( للطبيعة

لقد برز الحديث عن المحيطات با�ستمرار خالل موؤتمر الأطراف 
المتعاقدة في باري�س )COP21( وكيف اأن م�سيرها مرتبط بم�سير 

المناخ العالمي. يجدر الذكر هنا باأن المحيطات تمت�س 25% من 
غاز ثاني اأوك�سيد الكربون في العالم، ولها دور حا�سم في تنظيم 

درجة حرارة كوكب الأر�س. 

يتطلب اإنقاذ بحارنا ومحيطاتنا من حافة النهيار وجود تخطيط 
موحد ياأخذ بعين العتبار اأهمية الترابط الداخلي للبيئة البحرية. 

ويعني الترابط الداخلي لأنظمة المحيطات باأن حماية كائن من 
كائناتها، مثل ال�سالحف البحرية المهاجرة، �سيتطلب حماية 

موائلها المختلفة.

يو�سح ذلك اأهمية وجود حلول ترتكز على تاأ�سي�س �سبكة مناطق 
بحرية محمية تدعمها �سيا�سات �ساملة ت�ساعد في اإدارة جميع 

الأن�سطة الب�سرية، مثل ال�سيد، وال�سحن والتطوير ال�ساحلي.

نحتاج في دولة الإمارات اإلى و�سع خارطة طريق م�ستركة ُتدرك 
اأهمية الخليج العربي كنظام بيئي موحد وتدعمه اإدارة �ساملة 

حذرة.

خطة السنوات الخمس التالية
1. تعزيز اإدارة البيئة البحرية للتاأكد من اأداء النظام البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة لوظائفه

2. قيادة التعاون الإقليمي الم�سترك للحفاظ على الكائنات المهاجرة التي تواجه خطر النقرا�س
3. الم�ساركة مع القطاع الخا�س لتعزيز الممار�سات الم�سوؤولة للتقليل من اأثره على البيئة
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المبادرات والأبحاث المبنية على اأ�س�س 
علمية هي محور ارتكازنا في التاأثير على 

ال�سيا�سات ذات ال�سلة، ويبدو ذلك وا�سحًا 
في الخرائط التي قمنا باإعدادها عن 

المناطق المهمة ل�سالحف منقار ال�سقر، 
والتي تم اإدراجها �سمن تر�سيحات المنطقة 

لدولة الإمارات العربية المتحدة للمناطق 
البيولوجية الهامة بموجب اتفاقية التنوع 

البيولوجي. �ست�سكل هذه الدرا�سات في 
الم�ستقبل اأ�سا�سًا قويًا ل�سيا�سات المحافظة 

المحلية والإقليمية. لقد قمنا باإعداد هذه 
الخرائط با�ستخدام النتائج التي ح�سلنا 

 عليها من م�سروعنا الإقليمي الذي امتد 
على مدى ثالث �سنوات في تعقب �سالحف 

منقار ال�سقر المهاجرة في الخليج العربي 
وبحر عمان. 

يعد التعاون الإقليمي ذا اأهمية كبيرة في 
الح�سول على المعلومات الغائبة ب�ساأن تعداد 

الحيتان في �سمال غرب المحيط الهندي. 
لقد نجحت جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

وال�سندوق العالمي للطبيعة في باك�ستان 
وعدد من المنظمات الأخرى بت�سكيل 

"�سبكة حيتان بحر العرب" لتوحيد 

جهود الخبراء في حماية هذه الكائنات التي 
تواجه خطر النقرا�س. اأتت هذه ال�سبكة 

نتيجة ور�سة عمل رفيعة الم�ستوى ا�ست�سافها 
فريق عملنا للمحافظة وال�سندوق العالمي 

للطبيعة في باك�ستان، وبدعم مالي من 
هيئة الثدييات البحرية، وذلك بهدف 

جمع الخبراء تحت مظلة واحدة لم�ساركة 
المعلومات وتحديد الناق�س منها عن تعداد 

هذه الحيتان في المنطقة، وب�سكل خا�س 
الحوت العربي اأحدب الظهر.

الح�سور الكبير لجل�ستنا الحوارية التي 
تم ا�ست�سافتها خالل قمة "عين على 

الأر�ص" في اأبوظبي في اأكتوبر 2015، 
والتي تمكنت من التاأكيد على اأهمية م�ساركة 
البيانات والتعاون الإقليمي الم�سترك للتقدم 

في جهود الحفاظ على البيئة. �سارك في 
هذه الجل�سة مجموعة خبراء من المنطقة 

عر�سوا اأعمالهم الناجحة، وبع�س درا�سات 
الحالة، والنظر عن قرب في الدور الذي 

يمكن لقطاع ال�سركات وال�سناعة تاأديته، 
والتطوير الم�ستدام والفوائد القت�سادية 

التي تقدمها الأعمال الناجحة في الحفاظ 
على البيئة.

 رفع مستوى التوعية
عن اأهمية الترابط الداخلي للبيئة البحرية 

والحاجة اإلى اإجراءات �ساملة وموحدة. 
علينا اأن نتذكر باأن التركيبة المعقدة للبحار 

والمحيطات وما تواجهه من �سغوطات 
متزايدة ت�سبه تمامًا تركيبة المدن. �سنبذل 
جهدًا اأكبر وعلى نطاق اأو�سع ي�سمل النطاق 

المجتمعي وال�سركاء ذوي ال�سلة لتعزيز 
ال�سرورة لتخاذ اإجراءات �سريعة و�ساملة 

للحفاظ على البيئة والتاأكد من اأن الأنظمة 
البيئية توؤدي وظائفها ب�سورة �سحية.

 ورقة حوار
تطوير ورقة حوار عن دور وفوائد المحميات 

البحرية وكيفية تنا�سب هذه المناطق مع 
�سياق دولة الإمارات العربية المتحدة. 

�سنقوم من خالل هذه الورقة البدء في حوار 
اأعمق عن دور المناطق البحرية المحمية 

المت�سلة ببع�سها البع�س، وكيف يمكن 
لالأنظمة الطبيعية في الدولة ال�ستفادة من 

الإدارة البحرية الموحدة بما يتما�سى اإيجابًا 
مع التطوير القت�سادي.

 تعقب السالحف الخضراء
تعميق معرفتنا عن الموائل الرئي�سية 

للكائنات المهاجرة في الخليج العربي عن 
طريق. �سنتمكن من اإنجاز ذلك بتعقب 20 

�سلحفاة خ�سراء خالل عام 2106، و40 
�سلحفاة خالل ال�سنتين التاليتين، ونهدف 

اإلى التعرف وتحديد الموائل الحا�سمة التي 
تحتاج للحماية والحفاظ عليها في المنطقة، 

ولتكملة م�سروع بحثنا ال�سابق عن �سالحف 
منقار ال�سقر.

القادم في 2016-2020 انجازات 2015
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برنامج 
التجارة غير 
الشرعية 
بالحياة 
البرية 

رؤيتنا
بحلول عام 2020 الحد من التأثير 

السلبي لدور دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في التجارة غير 
الشرعية في الحياة البرية على 

التنوع البيولوجي العالمي، ويشمل 
ذلك االتجار غير الشرعي بمنتجات 
الحياة البرية، والطلب المحلي على 

الحيوانات البرية الحية.

يقوم ال�سيادون غير القانونيين في اأفريقيا بقتل فيل واحد كل 15 
دقيقة للح�سول على اأنيابه العاجية، وذلك تلبية للطلب على العاج 

في ت�سنيع قطع الحلى والزينة منه. يتم اأي�سًا في غالب الأحيان قتل 
الفهود والأ�سود، واأخذ �سغارها من موائلها الطبيعية و�سحنها خارج 

البالد تلبية لطلب تربيتها كحيوانات األيفة وهو اأمر يوؤمن لهوؤلء 
ال�سيادين مبالغ جيدة. ل تقت�سر هذه التجارة على تدمير الحياة 

البرية فقط، بل ُتعر�س المجتمعات المحلية للخطر. ولقد تم اإدراج 
هذه التجارة بكونها رابع اأكبر تجارة عالمية غير �سرعية تاأتي بعد 

التجارة بالأ�سلحة، والتجارة بالب�سر والمخدرات. 

يلعب الطلب دور الدافع الرئي�سي في هذه التجارة المربحة، في حين 
يت�سبب �سعف اإدارة التحكم في نقاط العبور في بقاء وا�ستمرار هذه 
التجارة. ويبدو وا�سحًا باأن على الدول التي يكثر بها الطلب، وتعتبر 
دوًل ذات نقاط عبور، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة اأن تك�سر 

هذه الروابط في �سل�سلة هذه التجارة غير ال�سرعية.

تعريف هذه التجارة بكونها جريمة خطيرة يعتبر خطوة مهمة لح�سد 
الجهود والأعمال الدولية لو�سع نهاية لثاني اأكبر م�سدر خطر 

مبا�سر على بقاء الكائنات البرية.

لقد �سهد عام 2015 نقطة تحول لجهود تهدف اإلى الحد من 
التجار غير ال�سرعي بالحياة البرية. وتم لأول مرة �سياغة هيئة 
الأمم لقرار خا�س بجريمة التجار بالحيوانات البرية، في حين 

قام "اإعالن الدوحة 2015" بالت�سنيف الر�سمي لالتجار غير 
ال�سرعي بالحياة البرية باأنها جريمة خطيرة.

هنالك اأدلة ت�سير اإلى اكت�ساب هذا التوجه دفعًا لالأمام، ويمكن 
م�ساهدتها في زيادة عدد الموؤتمرات وور�س العمل حول هذا 

المو�سوع، منها على �سبيل المثال موؤتمر الأمم المتحدة الثالث 
ع�سر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية )UNODC(، وور�س العمل 

التي تنظمها منظمة ترافيك )TRAFFIC( وهيئات الجمارك 
العالمية، والحتفالت العالمية، مثل اإعالن ق�سر باكنغهام 

لالتحاد لحماية الحياة البرية، واإعالن لندن وك�سان، اإ�سافة اإلى 
زيادة عدد فعاليات حرق وتدمير العاج.

�ستكون جهود جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 
ال�سندوق العالمي للطبيعة )EWS-WWF( مبنية على هذا الدافع 
في دولة الإمارات والمنطقة، وذلك من خالل الم�ساركة في العديد 

من الموؤتمرات وتحريك الرابط الرئي�سي في هذه التجارة، وهو 
قطاع الموانئ الجوية والبحرية.

خطة السنوات الخمس التالية
1. دعم م�سئولي الجمارك في الك�سف والتبليغ والتعامل مع جرائم الحياة البرية.

2. الم�ساركة مع �سركات الطيران الم�سجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعطيل �سل�سلة التوريد.
3. دعم حملة توعية في دولة الإمارات العربية المتحدة على الم�ستوى التحادي.

4. تراأ�س الأبحاث عن الق�سايا المنبثقة ذات ال�سلة بالتجارة بالحياة البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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تمكنا من خالل عدد من جل�سات الحوار غير الر�سمية وور�ص 
عمل بناء القدرات، التي �سملت طيران التحاد، والهيئة العامة 

للطيران المدني؛ التعرف على طرق م�ساعدة �سركات الطيران 
المحلية في الت�سدي لهذه التجارة غير ال�سرعية بالحياة البرية. 

تاأتي هذه الزيادة في اللتزام كنقطة ملحوظة ي�سهد بها زيادة 
م�ستوى التغطية الإعالمية، ورفع م�ستوى التوعية العام واإيالء 

الحكومة الأولوية لمكافحة هذه التجارة ال�سارة.

لقد �ساركنا في لجنة حملة "اأجمل في البرية" مع وزارة البيئة 
والمياه )وزارة التغير المناخي والبيئة حاليًا(، وهيئة البيئة- اأبوظبي، 

وال�سندوق الدولي للرفق بالحيوان )IFAW( وذلك لرفع م�ستوى 
التوعية عن اأ�سرار هذه التجارة، والم�ساعدة في الحد من الطلب 

على الحيوانات البرية التي تواجه الخطر لالحتفاظ بها كحيوانات 
األيفة. لقد تمكنت الحملة من رفع ملحوظ لم�ستوى التوعية 

للمت�سوقين في مول دبي؛ الذين �ساركوا في تجربة واقعية تمكنوا من 
خاللها التفاعل مع الكائنات الرئي�سية، مثل النمر العربي وال�سالحف 

البحرية. لقد اأدرك العديد من المت�سوقين من خالل هذه التجربة 
اأن هذه الحيوانات البرية تكون اأجمل واأف�سل في موائلها الطبيعية. 

وعر�ست الحملة الجهود المحلية المبذولة للق�ساء على هذه التجارة.

 المشاركة مع شركات الطيران
تعزيز وتوطيد من خالل ور�س عمل مخ�س�سة تلهم هذا القطاع 

للعمل معًا من اأجل اتخاذ خطوات فعالة �سد هذه الجريمة الخطيرة. 
والعمل اأي�سًا على فهم وتحديد التحديات التي تواجهها �سركات 

الطيران في الت�سدي لالتجار غير ال�سرعي بالحياة البرية، والذي 
يعد جزًءا اأ�سا�سيًا في هذه الخطوة. ومن المتوقع اأنه من خالل 

ح�سر التدابير المحتملة للحد من هذه التحديات، اأن نتمكن من 
اإيجاد حلول على المدى الق�سير والبعيد ت�ساعد قطاع الطيران اأن 

يكون في المقدمة.

 دعم الهيئات والمنظمات
في دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ تدابير من �ساأنها تقليل 

هذه التجارة. �سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل التحالف والعمل 
معًا لحماية الحياة البرية وتوحيد جهود القطاع الخا�س والمنظمات 
غير الحكومية في مهمة الق�ساء على التجار غير ال�سرعي بالحياة 

البرية. �سيتم هذا التحالف بم�ساركة اأكبر �سبع منظمات غير 
حكومية، وي�سمل ال�سندوق العالمي للطبيعة )WWF(، وهيئات النقل 

المكونة من مجموعة �سركات من القطاع الخا�س لل�سحن والتوريد، 
وي�سمل موانئ دبي، طيران الإمارات وطيران التحاد.

القادم في 2016انجازات 2015
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التعليم 
واالتصال 
والعالقات 
العامة

رؤيتنا
ترسيخ جمعية اإلمارات للحياة 
الفطرية بالتعاون مع الصندوق 

العالمي للطبيعة لتكون مؤسسة 
نفع عام موثوق بها يسعى 

الجميع للشراكة معها لدفع 
أجندة الحفاظ على البيئة في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وتمكين الشباب واألهالي 

للمساهمة في مسار الدولة نحو 
مستقبل ذي كربون أقل وفترة ما 

بعد النفط.

يحت�سن كوكب الأر�س اأنواعًا وفيرة ومختلفة من الكائنات التي 
تتعاي�س معًا ب�سورة تن�سج اأنظمة بيئية اأ�سا�سية ل�ستدامة الحياة، 

بما فيها حياتنا نحن. لقد اأدت اأن�سطة الإن�سان المفرطة وغير 
المح�سوبة اإلى و�سع الطبيعة تحت �سغط هائل، الأمر الذي نتج 
عنه الدفع بالعديد من الكائنات اإلى هاوية النقرا�س، والق�ساء 
على موائل مهمة، وتهديد تكامل هذا النظام المتداخل للحياة. 

لقد كان اإخفاقنا في معرفة التاأثير ال�سلبي لأن�سطتنا على كوكب 
الأر�س؛ ذلك التاأثير الذي ي�ستحيل ت�سحيح اأ�سراره هو ال�سبب 

في الدفع بالعديد من القرارات التي ت�سببت ول تزال تت�سبب في 
عواقب وخيمة على البيئة.

ولكن وعلى الرغم من اإخالل الإن�سان بالتوازن الطبيعي، اإل اأنه ل 
زالت لدينا القدرة على اإعادة هذا التوازن مرة اأخرى.

يتطلب تقليل المخاطر على اأنظمة الطبيعة التحرك الفوري والعمل 
معًا والمطالبة بتغيير جوهري في نمط حياتنا، وطريقة ا�ستهالكنا 
وممار�سة اأعمالنا. من الممكن تحقيق هذا الهدف من خالل العمل 

 �سويًا لتغيير وجهة م�سارنا الحالية نحو اأفق م�ستقبل 
م�ستدام لكوكبنا.

ويجب األ نن�سى باأن نجاح اأي مجهود بيئي يجب اأن يبنى على 
المعرفة وم�ساركة المعلومات 

جميعنا نعلم باأننا نعي�س اليوم في ع�سر ت�سهد به التقنيات تغيرات 
�سريعة، ومع تنامي �سرورة التعامل مع الق�سايا البيئية تاأتي �سرورة 

ا�ستمرارية التاأقلم مع الو�سائل التي ن�ستخدمها للتوا�سل. �ستمكننا 
و�سائل التوا�سل ال�ستراتيجية الجيدة والهادفة، واأن�سطة التعليم 

ورفع م�ستوى التوعية من ت�سليط ال�سوء على البيانات العلمية الهامة، 
والتعاون مع �سركائنا في تطوير �سيا�سات عملية، واإلهام ال�سركات 

والمنظمات ودفعهم لالبتكار من اأجل كوكب الأر�س وخلق زخم 
مجتمعي وطلب على المنتجات والحلول التي تحترم الطبيعة.
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اإدراج التعليم البيئي والمنظمات 
البيئية غير الحكومية في المنهاج 

التعليمي الوطني. لقد اأثمرت م�سيرتنا 
على مدى خم�سة ع�سر عامًا في دفع عجلة 
التعليم البيئي ب�سل�سلة من م�ساريع التعليم 

عن اإدراج العديد من محتويات برامجنا 
التعليمية في المنهاج الوطني. وبات مو�سوع 

تغير المناخ وال�ستهالك الم�ستدام من 
الموا�سيع التي يتم تدري�سها في كافة 

المدار�س على نطاق الدولة. كما تم ذكر 
ا�سم جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة 
)EWS-WWF( في كتب التعليم الر�سمية 

على اأنها جمعية غير حكومية ملتزمة 
بالحفاظ على البيئة ، واإبراز دور المنظمات 

البيئية غير الربحية في دفع م�سار الدولة 
نحو ال�ستدامة.

تكريم �ستة مدرا�ص بجائزة العلم 
الأخ�سر للمدار�ص البيئية في دولة 

الإمارات العربية المتحدة. ياأتي هذا 
التكريم كجزء من برنامج المدار�س البيئية 

في دولة الإمارات ليرتفع عدد المدار�س 
التي تم تكريمها بالعلم الأخ�سر في دولة 
الإمارات اإلى 18 مدر�سة. لقد اأثبتت هذه 

المدار�س نجاحها في تطبيق المعايير 
ال�سارمة للبرنامج، منها على �سبيل المثال 
تقليل ملمو�س في ا�ستخدام الماء والكهرباء 
وتقليل اإنتاج النفايات. لقد كان عام 2015 

�ساهدًا على نجاح هذا البرنامج منذ طرحه 
قبل خم�س �سنوات في دولة الإمارات، وقيام 

جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 
 )EWS-WWF( ال�سندوق العالمي للطبيعة

بت�سليم اإدارة البرنامج اإلى مركز البيئة للمدن 
العربية للتاأكد من ا�ستمرارية هذا البرنامج 

التعليمي في الدولة لل�سنوات العديدة القادمة. 

فعالية �ساعة الأر�ص تجمع مجتمع 
الإمارات معًا. ُتعد فعالية �ساعة الأر�س 

من اأكبر الفعاليات العالمية على وجه 
الأر�س التي تجمع ماليين الأ�سخا�س معًا 

من كافة اأنحاء العالم لرفع م�ستوى التوعية 
عن تغير المناخ، والحتفال ب�ساعة الأر�س. 

لقد �سهدت فعالية �ساعة الأر�س في دولة 
الإمارات م�ساركة جميع اإمارات الدولة، 

اإ�سافة اإلى المعالم البارزة في الدولة التي 
قامت باإطفاء الأنوار ت�سامنًا مع �ساعة 

الأر�س.

تحسين وتعزيز قدرتنا على 
 التوعية والتواصل

الو�سول الفعال ل�سريحة مجتمعية اأكبر يعني 
اختبار طرق جديدة للتوا�سل والتعرف على 

متطلبات واهتمامات اأ�سحاب الم�سالح، 
وتعزيز قنواتنا في العالم الرقمي ي�ساحبه 

تعزيز لما نقدمه من محتويات عربية. اإن 
هدفنا اأن نو�سح للنا�س العالقة الوطيدة 
بين البيئة الجيدة و�سحة الإن�سان وذلك 

من خالل خطط توا�سل متكاملة ترمي اإلى 
رفع م�ستوى معرفتهم وفهمهم للرابط بين 

حياتهم وكوكب الأر�س. 

التواصل بخصوص قضايا 
الحفاظ على البيئة وتغير 
المناخ ألصحاب المصالح 

 الرئيسيين
�سن�سلط ال�سوء على الق�سايا الرئي�سية 

ذات ال�سلة بالبيئة البحرية وتغير المناخ، 
و�سنقوم بالترويج للحلول الهادفة التي 
يمكنها ت�سريع عجلة التوجهات البيئية 

الإيجابية في الدولة. �ستقوم جهودنا في 
الت�سال والعالقات العامة بالترويج لما 

نقوم به من عمل للحفاظ على البيئة، وما 
يقوم به �سركاوؤنا ال�ستراتيجيون والمتبرعون 

وتو�سيح الفر�س للرعاية المالية والدعم.

تمكين شباب وسكان 
دولة اإلمارات للمساهمة 

 في مسار الدولة نحو 
م�ستقبل ذي كربون اأقل وفترة ما بعد النفط 

تما�سيًا مع روؤية الدولة 2021. �سنركز 
جهودنا على تطوير برنامج تعليمي وتوعوي 
عن طريق تحليل فجوات المعرفة، ومعرفة 

ال�سياق الحالي وتحديد الحلول ذات ال�سلة. 
ويمكن القول باأن قيامنا بحمالت توعية 
مجتمعية وبرنامج ع�سوية ال�سباب هي 

مجرد ب�سعة طرق يمكننا من خاللها تو�سيع 
م�ساركة ووعي ال�سريحة التي ن�ستهدفها.

الخطوات التاليةانجازات 2015
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الشراكات 
والتمويل

رؤيتنا
أن نكون بحلول عام 2020 الخيار 

الرائد كمنظمة غير حكومية 
متخصصة في المجال البيئي 

يتطلع الشركاء إلى العمل معها، 
والخيار األول كمنظمة ُتقدم 
للدولة خدمات وفوائد بيئية.

من ال�سعب جدًا اأن نتمكن من حماية تراث دولة الإمارات العربية 
المتحدة الطبيعي والثمين دون وجود �سبكة من الموؤ�س�سات الداعمة 
التي ت�ساركنا هذه الروؤية. ونحر�س دائمًا على �سمان اأن ما نح�سل 

عليه من دعم مالي، وعيني وا�ستراتيجي يتم تخ�سي�سه وا�ستخدامه 
ب�سكل فعال لتقديم برامج طموحة وفعالة في الحفاظ على البيئة 
والطبيعة. ونحظى بقدرتنا المميزة لربط الم�سوؤولية المجتمعية 

الموؤ�س�سية مع نتائج ملمو�سة على اأر�س الواقع تنال اإعجاب ال�سركات 
في تحول م�سارها نحو �سراكات تعطي نتائج ملمو�سة واعدة.

يلعب كل من المجتمع وال�سركات الخا�سة دورًا في ال�سغط على 
الأنظمة البيئية الطبيعية، ولكن العديد منهم اليوم ا�ست�سعر 

م�سوؤوليته واأخذ على عاتقه دعم الجهود الرامية اإلى الحلول، 
وا�ستخدام تاأثيرهم القوي لدفع عجلة ال�ستدامة لالأمام. ويوفر 

العمل على الق�سايا البيئية المحلية لل�سركات من�سة اأف�سل لم�ساركة 
الموظفين في الق�سايا البيئية ورفع م�ستوى التوعية.

  

ً المضي قدما
�سنركز جهودنا خالل ال�سنوات القليلة التالية على دعم وتمويل برامجنا في الحفاظ على 

البيئة والطبيعة، وبناء �سراكات واعدة مع الموؤ�س�سات التي لديها مقومات كبيرة للدعم والتي 
ترغب في اأن تكون جزًءا من الحل لأكثر المخاطر التي تواجهها البيئة.
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انجازات 2015

معاً لمستقبل أكثر إشراقاً
واحد من اأهم الإنجازات التي �سهدها العام الما�سي هو قيام جمعية 

الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة 
)EWS-WWF( بتنظيم وتنفيذ فعالية "معًا لم�ستقبل اأكثر اإ�سراقًا" 

لالحتفال بتقديمنا لروؤيتنا الجديدة في الحفاظ على البيئة والطبيعة 
في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد اأتى الحدث بمثابة فر�سة 

لتقدير الإنجازات ال�سابقة منذ انطالقتنا عام 2001 مع عر�س 
فيديو يبرز هذه الإنجازات التي تمكننا من تحقيقها بف�سل دعم 

�سركائنا. 

لقد كان القبال كبيرًا، وتمكن من جذب اهتمام العديد من 
الموؤ�س�سات لمعرفة التحديات البيئية الرئي�سية. �سهد الحفل م�ساركة 

عدد من �سركائنا الذين تربطنا بهم عالقة �سراكة طويلة الأمد 
في لجنة للحوار تناولت ق�سايا ال�ستدامة التي تواجهها بع�س 

القطاعات، وكيفية تمكن الهياكل المختلفة بالتعاون مع جمعية 
الإمارات للحياة الفطرية من توفير الحلول لها. 

العضوية اللؤلؤية
لقد اأطلقت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق 

العالمي للطبيعة )EWS-WWF( برنامج ع�سوية ال�سركات في 
عام 2006. وقمنا بعد مراجعة دقيقة طويلة باإ�سافة فئة الع�سوية 

اللوؤلوؤية مع الت�سميم الجديد لباقة ع�سوية ال�سركات الداعمة 
باأعلى م�ستوى من اللتزام. لقد قمنا بالإ�سافة اإلى المزايا المعتادة 
بتطوير "فعاليات توعية بيئية" تقدم ح�سب الطلب لل�سركة واأ�سحاب 

الم�سالح المرتبطين بها اأو المجتمع ب�سكل عام. تت�سمن اأن�سطة 
تفاعلية لبناء الكفاءة على ال�ستخدام الفعال للطاقة والماء لكافة 

عمالء ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة. كما قمنا بتنظيم وتنفيذ 
�سباق تناف�ست فيه ال�سركات في البحث عن الكنز بغاية رفع م�ستوى 

التوعية عن البيئة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"لقد كانت �سركة �سويترامز من ال�سركات التي تفتخر بدعم جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة 
)EWS-WWF( منذ اأيام الجمعية الأولى في الدولة. ويمكننا القول باأن برنامج ع�سوية ال�سركات يوفر لنا ال�ستمرار في التوا�سل مع مجتمع 

�سركات مت�سابهة في التفكير، وال�سعي لتهيئة ممار�سات بيئية متينة. توفر لنا هذه الع�سوية �سهولة الح�سول على معلومات ودلئل من ال�سهل 
تطبيقها في الحمالت المبتكرة، مثل �ساعة الأر�س، والحفاظ على البيئة البحرية. لقد ا�ستمعت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون 
مع ال�سندوق العالمي للطبيعة )EWS-WWF( بانتباه لمجال اأعمالنا واأهدافنا تجاه تحقيق م�سوؤوليتنا الجتماعية لل�سركات )CSR(، وهو 
حوار دعم توجهنا لتقارب اأكثر بين الأهداف الموؤ�س�سية والمجتمعية. لقد كان لهذه ال�سراكة �سدى على زبائننا الذين ُيقدرون التزام ال�سركة 
بال�ستدامة".

 ليكوب اأجاراني
رئي�ص مجل�ص اإدارة �سويترامز والخير ال�ستراتيجي
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 تعزيز الدعم المؤسسي
من خالل تح�سين اإدارة العالقات 

وال�سراكات ومن خالل توجيه جهود التوا�سل 
والإعالم في دعم اأهداف الرعاية المادية

تنوع الدعم من القطاع العام
عن طريق تنمية العالقات الحالية والتقدم 

في الح�سول على المنح من الموؤ�س�سات 
الخا�سة

بناء وتنمية قاعدة ثابتة 
للمناصرين

التي تزيد في الم�ساركة والرغبة لدعم 
الحفاظ على البيئة

القادم في 2020-2016 
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شكرًا لداعمي األعضاء
تتوجه جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة )EWS-WWF( بال�سكر 
الجزيل لل�سركات الأع�ساء التي قامت بدور حا�سم في تر�سيخ نجاحنا.اإن برنامج ع�سوية ال�سركات هو فر�سة 

لل�سركات لدعم جهود الحفاظ على البيئة والطبيعة في الدولة والتعرف على اأف�سل الطرق للتقدم في رحلتهم 
نحو ال�ستدامة.

لقد قام فريقنا خالل العام 2015 بطرح البرنامج في حلته الجديدة التي تقدم مزايا جديدة، منها على �سبيل المثال اأدوات ال�ستدامة، دليل 
م�ساركة الموظف، التقرير الربع ال�سنوي الح�سري، وفر�س التوا�سل. اإن ان�سمام ال�سركة اإلى برنامج ع�سوية ال�سركات، وبغ�س النظر عن 

فئة الع�سوية يعني دعم هذه ال�سركة الحا�سم، وتوجيه قيمة الع�سوية في جميع برامجنا اإلى الحفاظ على البيئة والطبيعة. 

شكرًا لداعمي البرنامج
نتوجه بال�سكر الجزيل اأي�سًا للمنظمات والهيئات التي وفرت لنا الدعم لبرامج اأو 

م�ساريع حفاظ محددة، وم�ساعدتنا في تقديم اأعمال موؤثرة.
لقد كان بنك "HSBC ال�سرق الأو�سط" من الموؤ�س�سات الحري�سة وال�سخية في دعم الجمعية، 	 

ورعاية برنامج الأبحاث والتعليم في وادي الوريعة. كما كان البنك اأي�سًا راعيًا لبرنامج المدار�س 
البيئية- دولة الإمارات.

قدم بنك "ويلز فارجو" منحة التقنية والبتكار لدعم جميع برامجنا في الحفاظ على البيئة وكذلك 	 
عملياتنا الت�سغيلية.

دعمت مبادرة جهاز ال�سراف الآلي من بنك اأبوظبي التجاري جميع اأعمالنا في الحفاظ على 	 
البيئة، كما �ساهم بنك الفجيرة الوطني في تاأ�سي�س محمية وادي الوريعة الوطنية من خالل مبادرة 

مماثلة.

�سمن برنامج تغير المناخ والطاقة قام كل من فارنيك للخدمات، وجرندفور�س ال�سرق الأو�سط وتركيا 
بالتعهد بدعهم لتقريرنا بعنوان "ما الذي يوؤخر القطاع الخا�س؟". كما قام فندق حياة بتقديم منحة 

عينية لنا ل�ست�سافة ور�سة عمل الطاقة والمياه لموظفي فنادق حياة الثالثة في دبي.

ُتعد هيئة البيئة-اأبوظبي من الجهات الراعية والداعمة القوية، وب�سكل خا�س لمبادرة الب�سمة البيئية 
للتقدم والعمل نحو انبعاث كربون اأقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اأكوا باور انترنا�سيونالالذهبيةبنك اأبوظبي التجاري  اللوؤلوؤية
كانون ال�سرق الأو�سطالذهبيةيا�س مولاللوؤلوؤية

مجل�س �سناعات الطاقة النظيفةالذهبيةحديقة الحيوانات بالعين البالتينية
فنادق ومنتجعات جلورياالذهبيةبريدج�ستون ال�سرق الأو�سط واأفريقيا البالتينية
الهالل الأخ�سر لال�ست�سارات البيئية والهند�سيةالذهبيةكانون ال�سرق الأو�سط البالتينية
مجموعة اإمبيريالالذهبية�سويترامزالبالتينية
مجموعة اي تي بي للن�سرالذهبيةبنك دبي التجاري البالتينية
�سركة النوخذة للمغامراتالذهبيةالهالل للم�ساريع البالتينية
�سركة �سعيد ومحمد النابودة القاب�سةالذهبيةدنتونز البالتينية
تي ان ا�س دبي العالميةالذهبيةدولفين للطاقة المحدودة البالتينية
ح�سانة اأوركارد البريطانيةالف�سيةمجل�س الإمارات لالأبنية الخ�سراء البالتينية
كاريا لخدمات اأجهزة التكييف )CASP(الف�سيةهيئة البيئة-اأبوظبي البالتينية
كالود كون�سيبتالف�سيةجرانت ثورنتون الإمارات البالتينية
جي �سي �سي للخدماتالف�سيةجلفتينر المحدودة  البالتينية
فندق جراند حياة دبيالف�سيةبنك HSBC ال�سرق الأو�سط البالتينية
فندق حياة ريجين�سي دبيالف�سيةلينكاليترزالبالتينية
ليك�سمارك الدولية، ال�سرق الأو�سطالف�سيةماجد الفطيم البالتينية
ليكويد فور ليفالف�سيةمومينتوم لوجي�ستيك�سالبالتينية
م�ست�سفى ميدكيرالف�سية�سابينالبالتينية
�ستراتيجي اند تيمزالف�سيةبنك التحاد الوطني البالتينية

مجل�س الأعمال ال�سوي�سري في دبي والإمارات ال�سماليةالف�سية
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االستراتيجية الشراكات 

برنامج البيئة البحرية 
وزارة التغير المناخي والبيئة*

هيئة البيئة- اأبوظبي

هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ال�سارقة

اإدارة البيئة –اإيران

جمعية البيئة العمانية

مجموعة الإمارات للبيئة البحرية

مدينة راأ�س لفان ال�سناعية

مركز الدرا�سات البيئية، جامعة قطر

موؤ�س�سة البحث البحري

وزارة البيئة وال�سوؤون المناخية في عمان

وزارة البيئة القطرية

برنامج المناخ والطاقة
وزارة ال�سوؤون الخارجية الإمارات 

وكالة البيئة- اأبو ظبي

مبادرة البصمة البيئية 
وزارة التغير المناخي والبيئة

وكالة البيئة- اأبو ظبي

ال�سبكة العالمية للب�سمة البيئية

هيئة الإمارات للموا�سفات والمقايي�س

اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية
وزارة التغير المناخي والبيئة

وزارة الطاقة

هيئة البيئة- اأبوظبي 

المجل�س الأعلى للطاقة في دبي

اإدارة الموا�سالت- اأبو ظبي

جهاز ال�سوؤون التنفيذية

مكتب التنظيم والرقابة- اأبوظبي

ال�سبكة العالمية للب�سمة البيئية

الهيئة التحادية للكهرباء والماء

الهيئة التحادية للنقل- البري والبحري

هيئة الإمارات للموا�سفات والمقايي�س

هيئة كهرباء ومياه دبي

هيئة الطرق والموا�سالت دبي

برنامج البيئة البرية
حكومة الفجيرة

بلدية الفجيرة

بنك HSBC ال�سرق الأو�سط المحدود

�سندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

ايرثوات�س ان�ستيتيوت المملكة المتحدة

برنامج التجارة في الحياة البرية
وزارة التغير المناخي والبيئة

هيئة البيئة- اأبو ظبي

بلدية دبي

ايفاو

حديقة حيوانات العين

حديقة حيوانات الب�ستان

جمارك دبي

طيران الإمارات

طيران التحاد

طيران رويال جيت

مطارات دبي 

موانئ دبي العالمية

مختبرات فيترناري المركزية للبحوث

الشركاء في التعليم
وزارة التربية والتعليم الإمارات

مجل�س اأبوظبي للتعليم

المناطق التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

هيئة المعرفة والتنمية الب�سرية

المجل�س الأعلى للتعليم في قطر

دولفين للطاقة

الداعمون اآلخرون

تحظى جمعيتنا ب�سبكة وا�سعة من المتطوعين، والمانحين 
والداعمين الذين قدموا لنا وبكل �سخاء وقتهم الثمين، وخبرتهم 

المختلفة وتقديمهم لمختلف اأنواع الدعم من اأجل الم�سي باأعمالنا 
وم�ساريعنا. نتقدم اإليهم بال�سكر الجزيل، وننتهز هذه الفر�سة ل�سرد 

بع�س منهم:

اآند �ستورم

مبادرة اأبو ظبي العالمية للبيانات البيئية

اأن�س عطية

ا�سيا ميرازي

اآكليماتي�س

غرفة �سناعة وتجارة دبي

اإيمان ال�سيخ

المجل�س الدولي للنقل النظيف

لورا فيتزباتريك

لورا كيلي

ندى ح�سي�س

نيت�سيتيرا 

نورتون روز فولبرايت دبي

مجموعة اأومنيكوم الإعالمية، ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

رزان الخمي�س

ريك هوفمان

ار تي اي انترنا�سيونال

�ستين دام�سجارد

يونيلفر

*عرفت وزارة التغير المناخي والبيئة �سابقًا بوزارة البيئة والمياه حتى فبراير 2016
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قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة في 
2015 بتطوير ا�ستراتيجية خم�سية جديدة ركزت على اأهم تحديات الحفاظ على 
البيئة التي تواجه دولة الإمارات. تتطلب منا هذه ال�ستراتيجية الجديدة �سرورة 
تاأمين دعم مالي ثابت ومزيد من ال�سراكات، وب�سكل خا�ص مع زيادة �سرورة ال�سرعة 

في معالجة الق�سايا البيئية، مثل تغير المناخ.
لقد قمنا با�ستثمار جهود ملحوظة في رفع م�ستوى اأنظمة الرقابة المالية وتب�سيط عملياتنا التمويلية من 

اأجل ت�سهيل عملنا في الحفاظ على البيئة. �سيتيح لنا ذلك تقييم واإدارة مواردنا ب�سكل اأكثر فاعلية في 
الوقت الحالي وكذلك في الم�ستقبل. لقد قمنا اأي�سًا بزيادة ا�ستثماراتنا في اإمكانية جمع التبرعات، 

ونتوقع اأن نجني ثمار هذا ال�ستثمار بمزيد من الدعم المالي لبرنامج الحفاظ على البيئة على المدى 
البعيد.

لقد كان دخلنا في العام 2015 مماثاًل للعام الذي �سبقه، ويقوم فريق تطوير الأعمال لدينا بال�ستمرار 
في التركيز على تاأمين دخل جيد يتما�سى مع خطتنا ال�ستراتيجية. ونظرًا لما ي�سهده القت�ساد العالمي 

من تغير متوا�سل؛ يتعين علينا البحث واإيجاد موارد دخل متنوعة. 

لقد نجحنا في تقليل م�ساريفنا بن�سبة 8% مقارنة مع العام الما�سي، وتم ذلك دون التاأثير على جهودنا 
في تحقيق اأهدافنا الحيوية في مجال المحافظة على البيئة. 

�سن�ستمر في العمل يدًا بيد مع �سركائنا من خالل ت�سخير مهاراتنا المختلفة للتاأكد من تخفيف اأهم 
المخاطر التي تهدد البيئة من اأجل م�ستقبل يتناغم مع الطبيعة.

أبرز األخبار المالية

 تامي جيمز، مدير وحدة العمليات
اة الفطرية في جمعية اإلمارات للحي

©
 E

W
S-

W
W

F

2015

 مجموع الدخل:
15,702,098

مجموع 
المصاريف: 
14,126,128

%8 تبرعات 
من الصناديق 

والوكاالت

%42 تبرعات من 
الشركات

التعليم  10%

%7 االتصال 
العامة والعالقات 

%50 تبرعات من 
الحكومة

%62 برامج تغير المناخ 
والحفاظ على البيئة

%11 جمع التبرعات

العمليات  8%

201520142013
15,80617,621,083, 15,702,098581.38مجموع الدخل

14,126,12815,274,479.9313,136,151مجموع الم�ساريف

 تفصيل النسبة المئوية  

النسبة المخصصة لكل برنامج
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فريق عمل جمعية اإلمارات 
للحياة الفطرية بالتعاون مع 
الصندوق العالمي للطبيعة 2015

الفريق اإلداري
اإيدا تيلي�س

ليلى عبد اللطيف

ليزا بري

باول فريرا

ريم الذوادي

�سيمون لوران�س

تامي جيم�س 

فريق العمل
اآنيي�س اإي�ستاي- ديبارديو

اأجيتا نيار

األيك�ساندر كلوك

األطاف حبيب

اأفان الدباغ

كري�ستوفر وودي

ديبتي ميتال

ديما نجم

دونالد ريكانيا

اإلما كو�ستالي�س �سوبان

اإيفا حاجو 

غادة نبيل

هند ال�سنوي

جاكي جودا�س

خالد محمود

ِللي ناز رهنما

ليزا ريني�س 

مادهوبانتي كالرا

مانيا رو�سو

مارينا انتونوبولو

معاذ �سواف

نادية ر�سدي

نورة لوتول

نورة علي بخ�س

نور مزهر

اوليفر كير

اأوليفيا ميديل

اأوليفيير كومبريو

باتري�سيا كابريرا

بريانكا �سورياناريان 

ر�سا اأبو اأر�سد

ر�سوان محمود

�سمر جويلي

�سيرين حب�س

تمارا وثذرز

تنزيد علم

وفاء اآدم

يا�سمين باقر

زهرة زواوي

مجلس إدارة الجمعية في 2015: 
 رئيس مجلس اإلدارة

 معالي/ محمد اأحمد البواردي
وزير دولة ل�سوؤون الدفاع، دولة الإمارات، والع�سو المنتدب وع�سو مجل�س اإدارة هيئة البيئة- اأبو ظبي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
 �سعادة اأحمد علي ال�سايغ

الرئي�س التنفيذي ل�سركة دولفين للطاقة المحدودة، والأمين العام للمجل�س التنفيذي لإمارة اأبو ظبي 
وع�سو مجل�س اإدارة موؤ�س�سة الإمارات

 العضو المنتدب وأمين الصندوق
 �سعادة رزان خليفة المبارك

الأمين العام لهيئة البيئة – اأبو ظبي

 سكرتارية المجلس 
 �سعادة الرائد علي �سقر �سلطان ال�سويدي

رئي�س مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، دبي

أعضاء مجلس اإلدارة
 معالي ماجد المن�سوري

رئي�س مجل�س اإدارة ال�سوؤون البلدية في اأبو ظبي

 �سعادة هنا �سيف ال�سويدي 
رئي�س هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في ال�سارقة 

 �سعادة المهند�ص محمد �سيف الأفخم
مدير عام بلدية الفجيرة

 �سعادة هالل المري
مدير عام دائرة ال�سياحة والترويج التجاري دبي

 الدكتور فرج اأحمد حني�ص
ال�سريك الإداري في هادف وم�ساركوه
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ت بيئية
مذكرا

سنوي 2015  |   
التقرير ال

تهدف جمعية الإمارات للحياة الفطرية اإىل  املحافظة على الطبيعة واحلد من اأهم التهديدات وال�ضغوط 
على البيئة. نحن نعمل مع الأفراد واملوؤ�ض�ضات يف الإمارات واملنطقة من اأجل تطبيق حلول املحافظة 

البيئية وذلك من خالل البحوث العلمية، وتطوير ال�ضيا�ضات البيئية ومبادرات  التعليم والتوعية البيئية.
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