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جمعية الإمارات للحياة الفطرية هي جمعية وطنية غري حكومية 

تاأ�س�ست يف فرباير 2001. تعمل اجلمعية على امل�ستوى الحتادي 

وتهدف اإىل تنمية حماية املواطن الطبيعية ومنط حياة م�ستدام 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

تعمل اجلمعية لتحقيق اأهدافها مع ال�سندوق العاملي ل�سون 

الطبيعة الذي يعد اأحد اأ�سخم املنظمات امل�ستقلة والأكرث كفاءة 

وخربة يف العامل، حيث يبلغ عدد امل�ساندين لهذا ال�سندوق 5 

مالين �سخ�ص بالإ�سافة اإىل �سبكة عاملية يف 100 دولة حول 

العامل.

تكمن ر�سالة جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 

ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعية يف العمل مع الأفراد 

واملوؤ�س�سات يف دولة الإمارات من اأجل احلفاظ على التنوع 

البيئي، وترويج منط حياة م�ستدامة، وذلك من خالل برامج 

تعليمية ومبادرات املحافظة.

جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة

املكتب الرئي�سي

�ص.ب 45553

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف: 7117 634 2 971+

فاك�ص: 1220 634 2 971+

info@wwfuae.ae

www.ewswwf.ae

مكتب دبي

�ص.ب 45977

دبي، الإمارات العربية املتحدة
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لقد باتت م�ساألة احلفاظ على موارد كوكب الأر�ص الطبيعية اليوم ق�سية 

تتطلب من العامل برمته مزيدًا من الرتكيز. ومت موؤخرًا ت�سليط ال�سوء 

على رفع م�ستوى التوعية وت�سجيع الأفراد مل�ساهمة اإيجابية من �ساأنها 

الت�سدي لق�سية الحتبا�ص احلراري التي و�سلت مل�ستوى ُيعر�ص الب�سرية 

ملخاطر كبرية. لقد قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 

ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة على امل�ستوى املحلي بتو�سيع حقيبة 

م�ساريعها البيئية املتنوعة وتقدمي حملة توعوية مكثفة لتخفيف ب�سمتنا 

البيئية.

لقد كر�ص فريق عمل اجلمعية ق�سارى جهده يف العمل على م�ستوى 

دولة الإمارات العربية املتحدة وم�ساهمات اإيجابية �ساعدت اجلهات 

احلكومية يف �سياغة ال�سيا�سات ذات ال�سلة با�ستخدامنا ملوارد الأر�ص 

الطبيعية. كما حر�ست اجلمعية يف ت�سميم حملة ال�ستدامة لتكون اأداة 

فعالة يف ت�سجيع الأفراد لتقليل ا�ستهالكهم من اأجل تخفي�ص ب�سمتهم 

البيئية، وحظيت واحلمد هلل بتجاوب وا�سع خالل العام اجلاري مع 

التاأكيد على ال�ستمرارية يف العطاء. اإن لقب عام 2010 هو عام 

التنوع البيئي، مما يعطي دافعًا واعدًا لعدد من مبادرات العام احلايل 

واملبادرات الأقدم فر�سة ح�سد ثمارها واحلفاظ على تراثنا الطبيعي.

تعك�ص كل حملة مدى التزام فريق عمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة وا�ستعداده للم�ساعدة يف 

احلفاظ على موارد الدولة الطبيعية، والعي�ص بتناغم واحل�سول على 

ح�سة عادلة من املوارد العاملية. وي�سعدين القول باأن هذه الإجنازات 

الرائعة تعك�ص بكل و�سوح اللتزام اجلدي من قبل الهيئات احلكومية، 

وال�سركات، واملوؤ�س�سات التعليمية والأبحاث والأفراد. ومتكنت اجلمعية 

من خالل عملها مع عدد كبري من ال�سركاء اأن تثبت باأن العمل امل�سرتك 

اأمر ممكن للم�سي يف حتقيق قائمة اأجندة املحافظة.

ي�سرد دليلنا ال�سنوي 2009 عامًا مميزًا جلمعية الإمارات للحياة 

الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة، وامل�ساريع التي 

مت تنفيذها على اأح�سن وجه لتمهد باإذن اهلل مزيدًا من النجاح والإجناز 

للعام اجلاري.

واأنا على ثقة تامة باأن ا�ستمرارية الرعاية والدعم الكرمي من اجلهات 

الراعية �ستتمكن جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق 

العاملي ل�سون الطبيعة من م�ساعدتها يف احلفاظ على التنوع البيئي 

الفريد من نوعه يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ودفع عجلة م�سارها 

ملا حتمله حقيبتها من مبادرات وم�ساريع مت اإطالقها.

حممد اأحمد البواردي

رئي�ص جمعية الإمارات للحياة الفطرية

االفتتـــاحية
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لقد حقق فريق EWS-WWF الكثري خالل �سنة 2008، لتتلوها 

�سنة 2009 بنتائج اأف�سل وجناحات اأكرب �سملت م�ساريعًا يف جمال 

حماية املواطن الطبيعية، والرتويج لأ�ساليب حياة م�ستدامة، ون�سر 

الوعي عن البيئة بني طالب املدار�ص. ت�سكل هذه امل�ساريع اأهدافنا 

املحورية، والو�سول اإىل ما حققناه هو مدعاة للفخر بالن�سبة اإلينا، لأنه 

لي�ص فقط دليل على جهود فريقنا و�سركائنا، بل يعك�ص اأي�سًا تفاين 

املجتمع من اأجل حتقيق اأهدافنا واأهدافه، ودعمه جلهودنا بجهوده؛ 

فبغ�ص النظر عن اختالف الثقافات الذي مييز جمتمع الإمارات، اأهم 

ما يجمعنا هو رغبتنا يف ترك اإمارات مزدهرة  وكوكب اأر�ص م�ستدام 

لأطفالنا يف امل�ستقبل. اأرغب باإهداء هذا التقرير ال�سنوي اإىل املجتمع 

فاإليه ن�سند جناحنا، واإىل متطوعينا وجميع من قدم لنا الن�سائح 

دون اأي مقابل، واإىل جمل�ص الإدارة، واملتربعني من القطاع اخلا�ص، 

و�سركائنا من املنظمات غري احلكومية واحلكومية، واإىل الطلبة 

واملدر�سني وال�سركاء الإعالميني، واإىل قادة هذا املجتمع. 

لكم جزيل ال�سكر...

لقد مت الإعالن عن حماية وادي الوريعة يف اإمارة الفجرية وهو اآخر 

املناطق التي حتتوي على حياة برية يف الإمارات، لي�سبح اأول حممية 

جبلية يف الدولة. وجاء توقيع  املر�سوم كتتويج جلهود مكثفة ت�سمنت 

بحوثًا ميدانية ا�ستمرت على مدى ثالث �سنوات. وبهذا، متكنا من حماية 

جزء من تاريخنا الطبيعي- يتمثل يف م�سدر دائم من املاء العذب، 

والعديد من الكائنات الربية النادرة  واملهددة بالنقرا�ص. 

كذلك مت اإطالق حملة توعية امتدت على م�ستوى الدولة حتت �سعار 

»اأبطال الإمارات«، لت�سمي كل من تعهد بالعمل نحو اإمارات م�ستدامة 

»بطاًل«. ت�سمل احلملة برناجمًا يدعو للحفاظ على الطاقة، وهو الآن يف 

املراحل املتقدمة من تطبيقه، واآخر يدعو للمحافظة على املياه، اأطلق يف 

يناير 2010، وم�سائد الأ�سماك، الذي �سيتم اإطالقه يف اأبريل 2010. 

مت اأي�سًا تطوير م�سدر تعليمي غني عن البيئة للمدار�ص، واأول م�ساريعنا 

يف هذا املجال هو املارثون البيئي، الذي انتقل من الورق اإىل النرتنت. 

ي�ستهدف هذا الربنامج  املتفاعل من ترتاوح اأعمارهم بني 6-14 �سنة، 

ويتم ا�ستخدام الربنامج يف العديد من املدار�ص يف اأنحاء الدولة، بف�سل 

توفريه ملوارد ميكن للمدر�سني ال�ستعانة بها. 

واأكتفي هنا بذكر البع�ص من براجمنا.

مع تو�سع اأعمالنا وت�ساعف عدد م�ساريعنا، منى حجم فريقنا لي�سل اإىل 

ثالثة اأ�سعاف ما كان عليه. اإن اإخال�ص هذا الفريق ومهاراته العالية، 

جعلت منه القوة الدافعة وراء ما و�سلنا اإليه. 

ي�سرين ان اأقدم لكم التقرير ال�سنوي لعام 2009، ملعلوماتكم ومتعتكم. 

رزان خليفة املبارك

املدير العام 

جمعية الإمارات للحياة الفطرية

االفتتـــاحية
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جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون 

الطبيعة هي منظمة غري حكومية تهتم باحلفاظ على الطبيعة يف دولة 

الإمارات منذ تاأ�سي�سها قبل ت�سع �سنوات.

تاريخ املنظمة

يف 6 فرباير من عام 2001، افتتحت منظمة WWF مكتبًا للم�ساريع يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة، بهدف توفري خرباتها وم�ساركة معارفها 

مع املوؤ�س�سات املحلية وال�سركات واملجتمع املدين. بالرغم من اأن هذا 

املكتب هو اأول مكتب للمنظمة يف منطقة ال�سرق الأو�سط، تعود عالقات 

املنظمة مع املنطقة اإىل �ستينيات القرن املا�سي، وذلك  من خالل 

م�سروعها الذي �سعى اإىل اإنقاذ املها العربية من النقرا�ص. �ساهمت 

املنظمة يف تاأ�سي�ص »قطيع املها العربية العاملي«،والذي جنح يف تنا�سل 

هذه احليوانات وهي يف الأ�سر، ثم اإعادتها اإىل املحميات الطبيعية يف 

الأردن وال�سعودية وعمان. 

مت تاأ�سي�ص EWS-WWF حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمدان 

بن زايد اآل نهيان، رئي�ص جمل�ص هيئة البيئة –اأبوظبي وممثل احلاكم 

يف املنطقة الغربية. تقوم جلنة جمل�ص اإدارة اجلمعية بالإ�سراف على 

اإدارتها من مقر اجلمعية يف اأبوطبي ومكتبها يف دبي.

تعنى الجتاهات الإ�سرتاتيجية للجميعة بف�سائل الكائنات احلية الربية 

واملواطن الطبيعية وامل�سادر الطبيعية، بالإ�سافة اإىل الب�سمة البيئية 

والتغري املناخي. ويتم تطبيق اأعمال EWS-WWF من خالل احلماية 

والتعليم ون�سر الوعي وتقدمي ال�ست�سارات يف و�سع ال�سيا�سات.

امل�صاريع احلالية

حممية وادي الوريعة اجلبلية

الب�سمة البيئية

املاراثون البيئي

حملة اأبطال الإمارات للعي�ص امل�ستدام

العلم الأزرق

م�سائد الأ�سماك امل�ستدامة

م�سروع تتبع ال�سالحف البحرية

التحديات امل�صتقبلية

ي�ستهلك الب�سر امل�سادر الطبيعية مبعدل يفوق �سرعة تكوينها.

النمو ال�سريع واملفاجىء يف دولة الإمارات العربية املتحدة خلق �سغطًا 

اإ�سافيًا على البيئة الطبيعية.

الإمارات هي اأعلى دول العامل ا�ستهالكًا للطاقة بالن�سبة للفرد الواحد

تدمري املواطن الطبيعية اأدى اإىل تدهور يف اأعداد الكثري من ف�سائل 

احليوانات الربية يف الدولة.

يهدد �سيد ال�سمك اجلائر العديد من اأنواع الأ�سماك

�صرورة احلماية

تتميز املنطقة باحت�سانها لتنوع بيولوجي غني، وخا�سة من ناحية احلياة 

البحرية وال�ساحلية. لكن التطور والنمو �سبب �سغطًا كبريًا على هذا 

التنوع. لقد بداأ تدمري املواطن البيئية والأنواع احليوانية باحلدوث قبل 

اأن تتم درا�ستها اأو فهمها اأو حتى و�سفها، واأحد هذه الأمثلة هي الأنظمة 

الإيكويوجية يف الوديان والرفوف املرجانية.  

تبذل EWS-WWF اأق�سى جهودها لت�ساعد على اإن�ساء مناطق 

حممية، بهدف املحافظة على التنوع البيولوجي قبل اأن ت�سل اإليها 

التاأثريات املدمرة الناجتة عن النمو الب�سري.

نبذة عن 

EWS-WWF
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االنضمام إلى ركب حماة الطبيعة
ت�صعى جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة مل�صتقبل يلعب به قطاع الأعمال وال�صركات 

م�صاركة اإيجابية حلياة جمتمع وكوكب اأف�صل. ونقوم ببذل ق�صارى جهودنا لتاأ�صي�س عالقات وطيدة مع ال�صركات لرفع م�صتوى 

الوعي لديهم، على نطاق اللتزام وممار�صة الأعمال لتطوير م�صتدام.

نت�سرف بتوجيه �سكرنا اجلزيل جلميع ال�سركات التي قامت برعاية م�ساريعنا ودعمها املميز والعمل امل�سرتك.

اجلهات الراعية للم�صاريع

مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية AGEDI - مبادرة الب�سمة البيئية

�سركة اأبوظبي لالإعالم – حملة اأبطال الإمارات

هيئة اأبوظبي للمياه والكهرباء – حملة اأبطال الإمارات

�سركة الدار العقارية – املارثون البيئي التفاعلي

موؤ�س�سة الإمارات – اأبوظبي - املارثون البيئي التفاعلي

هيئة البيئة – اأبوظبي - املارثون البيئي التفاعلي، حملة اأبطال الإمارات وحملة ال�سيد امل�ستدام

جيان / يل مار�ص - املارثون البيئي التفاعلي

بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود – م�سروع تاأ�سي�ص حممية وادي الوريعة، برنامج حملة اأبطال الإمارات للمدار�ص

م�سدر – حملة اأبطال الإمارات

EWS-WWF ال�صركات الأع�صاء يف جمعية الإمارات للحياة الفطرية

تت�سرف جمعية الإمارات للحياة الفطرية بتوجيه �سكرها اجلزيل جلميع �سركائها والداعمني لها واأ�سدقائها الذين قدموا للجمعية الدعم املادي والأفكار 

وامل�ساعدة يف دفع عجلة اجلمعية مل�سارها يف املحافظ البيئية والتعليم.
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�سركة اأبوظبي لالإعالم

هيئة اأبوظبي للمياه والكهرباء

مرا�سي الدار

�سركة الدار العقارية

موقع اأخبار ال�سرق الأو�سط املالية والقت�سادية

بوز اأند كومباين

كانون ال�سرق الأو�سط �ص.م.ذ.

�سيني �ستار

دينتون وايلد �سباتي اأند كومباين

�سركة دولفني للطاقة املحدودة

كلية دبي لالإدارة احلكومية

جهاز اأبوظبي للمحا�سبة

اإيكوم

خليج تاميز

�سبان لال�ستثمارات العقارية

بومتاون لالإنتاج

�سيب ميدل اإي�ست

يل مريديان – العقة

ع�سوية بالتينيوم

موؤ�س�سة الإمارات

هيئة البيئة – اأبوظبي

فال�ص للرتفيه

جيان / يل مار�ص

هيل اأند نولتون

بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود

لثهام اأند واتكن�ص

م�سدر

بنك اأبوظبي الوطني

فندق بارك حياة

ت�ص بوينت�ص لال�ست�سارة والإعالم

الع�سوية الذهبية

�سيلرت

مارينا مول اأبوظبي

ذي نا�سيونال

ريتز كارلتون

الع�سوية الف�سية

مارينا مول اأبوظبي

بنك �ستاندرد �سارترد

بنك الحتاد الوطني
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الدعم احلكومي:

ي�سعدنا اأن نعرب عن �سكرنا اجلزيل لتوا�سل الدعم من قبل حكومة 

اأبوظبي وحكومة الفجرية لالهتمام واللتزام يف العمل مع جمعية غري 

حكومية من اأجل احلفاظ على التنوع البيئي الفريد يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة، ورفع م�ستوى املعرفة املجتمعية.

تكرمت حكومة اأبوظبي من خالل املجل�ص التنفيذي مبوا�سلة دعمها 

املايل للجمعية )املنحة ال�سنوية( منذ عام 2006. تعترب املنحة ال�سنوية 

املقدمة من قبل حكومة اأبوظبي عطاًء رائعًا للجمعية، ويتم ا�ستخدامها 

يف متويل عمليات جمعية الإمارات للحياة الفطرية الرئي�سية، اإ�سافة 

اإىل م�ساهمتها يف التمويل املبدئي للم�ساريع قيد التنفيذ، منها على 

�سبيل املثال م�سروع العلم الأزرق ومبادرة الب�سمة البيئية وحملة اأبطال 

الإمارات. ي�سرفنا اأن نعرب عن تقديرنا لهذا الدعم واللتزام من 

حكومة اأبوظبي. لقد بداأ العمل امل�سرتك بني جمعية الإمارات للحياة 

الفطرية )EWS-WWF( وحكومة الفجرية منذ عام 2006 مع بلدية 

الفجرية من اأجل تاأ�سي�ص حممية وادي الوريعة اجلبلية التي اأ�سبحت 

اليوم اأول حممية جبلية ر�سمية يف دولة الإمارات. وياأتي اإعالن �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي حاكم اإمارة الفجرية عن حممية 

وادي الوريعة لي�سع اأف�سل مثال على جناح العمل امل�سرتك بني جمعية 

وطنية غري حكومية واحلكومة املحلية حلماية تراث وبيئة الدولة.

دعم غري مادي:

لقد حظيت جمعية الإمارات للحياة الفطرية )EWS-WWF( بدعم 

غري مادي متنوع، مثل انتداب املوظفني وم�ساعدات م�سكورة �ساهمت 

يف دعم جناح اجلمعية وجهودها. اإن هذا الدعم ميكن اجلمعية من 

ا�ستخدام مواردها املادية ب�سكل فعال اأف�سل واإجناز العمل للحافظ على 

البيئة.

لقد ح�سلت اجلمعية هذا العام على دعم �سخي ومتنوع من قبل 

ال�سركات واملوؤ�س�سات والأفراد �سمل التايل:

م�ساعدة جهاز اأبوظبي للمحا�سبة يف اأعمال تدقيق ح�سابات اجلمعية.

توفري ال�سيد باتريك عويف وبيرت �سواقد من دينتون وايلد �سابتي للجمعية 

الدعم وال�ست�سارة القانونية.

ا�ست�سافة �سيلرت ملقر اجلمعية يف دبي مقابل ر�سوم خا�سة، وا�ست�سافة 

هيئة البيئة – اأبوظبي ملقر اجلمعية يف اأبوظبي.

اإعارة �سركة لينوفو للجمعية اأجهزة كمبيوتر حممولة يف فعاليات مراكز 

الت�سوق.

ا�ستعداد اأرون بيلينبريغ ومرت�سى �سوتاروال يف لثهام اأند واتكن�ص 

لتلبية متطلبات اجلمعية القانونية، وتوفري مكان لجتماع طاقم اجلمعية 

وا�ستخدام اجلمعية لغرفة الجتماعات يف مركز دبي املايل العاملي.

م�ساعدة فريق عمل بوز اأند كومباين يف و�سع ا�سرتاتيجية اجلمعية.

توفري هيل اأند نولتون خلدماتها الإعالمية مقابل اأ�سعار خا�سة.

تخ�سي�ص بني بري�سارد لوقته وتطوعه يف ت�سوير فيلم خا�ص عن حملة 

اأبطال الإمارات.

م�ساعدة ت�ص بوينت�ص لال�ست�سارة والإعالم يف م�سروع متابعة ال�سالحف 

البحرية.

م�ساعدة بلينك ا�ستديو يف حترير اأفالم فيديو عامل احليوان التي مت 

عر�سها للجمهور.

دعم فريق �سيني �ستار يف اأبوظبي ودبي وم�ساعدته يف رفع م�ستوى 

التوعية من خالل منح اجلمعية �سالة العر�ص ودعوة اآلف الأ�سخا�ص 

مل�ساهدة الأفالم البيئية التي قامت اجلمعية بعر�سها.

توفري جمموعة اأبوظبي لالإعالم م�ساحات اإعالنية جمانًا حلملة اأبطال 

الإمارات.

تقدمي جوليت دوين خدمة الت�سوير الحرتايف لعدد من م�ساريع 

اجلمعية.

م�ساهمة فرقة كولد بالي املو�سيقية يف ن�سر ر�سالة حملة اأبطال الإمارات 

خالل اأدائها حلفل مو�سيقي يف اأبوظبي الذي مت تزامنًا مع �ساعة 

الأر�ص، واإهداء اأغنية من اأغانيها اإىل اجلمعية.

م�ساعدة كريك دوثلر من منتزه العني للحياة الربية ال�سخية يف 

ترويج حمالت اجلمعية وتقدميه لال�ست�سارة والن�سيحة يف ما يتعلق 

بالإ�سرتاتيجية.
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متابعة بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود لدعم جمعية الإمارات للحياة الفطرية والبيئة يف دولة الإمارات

تعود �صراكة بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية  EWS-WWF لعام 2006 وذلك 

تزامنًا مع بداية م�صروع تاأ�صي�س وادي الوريعة ليكون اأول حممية جبلية ر�صمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

ومت بحمد اهلل حتقيق هذا الهدف يف 2009 بف�صل رعاية بنك HSBC ال�صخية وتوفريه طاقم من املتطوعني الذين 

�صاعدوا طاقم عمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية يف الأعمال امليدانية والأبحاث وجمع البيانات التاريخية 

والثقافية املهمة لوادي الوريعة.

تقع حممية وادي الوريعة التي تغطي م�صاحتها 129 كيلو مرت مربع يف اإمارة الفجرية، ومت ت�صنيفها من قبل ال�صندوق 

العاملي ل�صون الطبيعة يف قائمة املناطق الإيكولوجية 200 العاملية. حتت�صن املنطقة تنوعًا بيئيًا غنيًا وعدداأً من 

احليوانات الربية املهددة بالنقرا�س والتي قد يكون النمر العربي واحد منها.

كما قام بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود بتو�صيع دعمه للجمعية يف 2009 لي�صمل برنامج حملة اأبطال الإمارات 

للمدار�س. يركز هذا الربنامج على رفع م�صتوى معرفة الطلبة عن الحتبا�س احلراري وت�صجيعهم للم�صي يف مبادرات 

اإيجابية. يفتح الربنامج اأمام جميع مدار�س الدولة اأبواب امل�صاركة يف م�صابقة تر�صيد ا�صتهالك الطاقة واملاء يف املدر�صة، 

وم�صابقة الحتبا�س احلراري، ومت ر�صد جوائز قيمة للفائزين.

»نركز يف بنك HSBC ا�صتثماراتنا على التعليم والربامج البيئية التي تهدف اإىل ت�صييد عالقة طويلة لتجعل تغريًا 

ملمو�صا يف املجتمعات التي نعمل بها« كلثم الكوهجي، الرئي�س الإقليمي لال�صتدامة وخدمة املجتمع يف بنك HSBC ال�صرق 

الأو�صط املحدود

الدعم املجتمعي:

 )EWS-WWF( حظيت جمعية الإمارات للحياة الفطرية

يف عام 2009 بدعم رائع من قبل العديد من الأفراد من كافة 

ال�سرائح املجتمعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وقام 

طلبة مدر�سة رافلز بجمع 5000 درهم خالل فعالية �سهر البيئة 

يف املدر�سة، ومت تقدمي هذه امل�ساعدة للجمعية ل�سراء كامريات 

مراقبة احلياة الربية يف وادي الوريعة. كما قام ما يزيد 

عن 200 �سخ�ص بالن�سمام اإىل برنامج املتطوعني مل�ساعدة 

اجلمعية يف فعالياتها واأعمالها امليدانية.

اأما جمعية دبي للفنون واملو�سيقى، فقد قدمت م�ساعدتها 

ودعمها لأهداف اجلمعية من خالل ن�سر ر�سالة اجلمعية يف 

�سبكة ات�سالتها الوا�سعة، بداية من حملة اأبطال الإمارات اإىل 

فعالية �ساعة الأر�ص.
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ال�صركاء: 

وزارة البيئة واملياه، ومبادرة 

اأبوظبي العاملية للبيانات 

البيئية )AGEDI(، و�سبكة 

الب�سمة البيئية العاملية

اجلهات الراعية: 

مبادرة اأبوظبي العاملية 

 ،)AGEDI( للبيانات البيئية

با�ست�سافة من هيئة البيئة - 

اأبوظبي

الفرتة:

 2009 – 2007 

العنوان: 

الب�سمة البيئية

املقدمة:

مت ت�سنيف دولة الإمارات العربية املتحدة يف تقرير الكوكب احلي لعام 

2008 على اأنها �ساحبة اأعلى ب�سمة بيئية للفرد يف العامل، ومبعدل 

9،5 هكتار عاملي، ويعني ذلك باأنه اإذا قام كل فرد العي�ص بهذا النمط، 

�سنحتاج اإىل 4،5 كوكب اأر�ص ل�ستدامة هذا النمط من العي�ص. ت�سري 

هذه الب�سمة البيئية املرتفعة اإىل ا�ستخدام اأهايل دولة الإمارات لأكرث 

من ح�ستهم يف ا�ستهالك املوارد العاملية الطبيعية، وهذا النمط لي�ص 

م�ستدامًا. 

امل�صروع

تعترب الب�سمة البيئية اأداة لقيا�ص تاأثري الدولة على كوكب الأر�ص من 

خالل مقارنة طلب ال�سكان على املوارد الطبيعية، مع قدرة الطبيعة على 

جتديد هذه املوارد. كما توفر نظرة مف�صلة عن العواقب البيئية لأمناط 

ا�ستهالك الفرد والدولة. ويجدر الذكر باأن اإطالق مبادرة الب�سمة 

البيئية يعود اإىل �سهر اأكتوبر من عام 2007 حتت رعاية معايل الدكتور 

را�سد بن حمد، وزير البيئة واملياه، وتهدف املبادرة اإىل ت�سليط ال�سوء 

على ب�سمة الإمارات البيئية املرتفعة. وتكمن ر�سالة املبادرة ب�سكل عام 

يف توفري م�ساهمة وطنية من اأجل م�ستقبل م�ستدام من خالل القيا�ص 

والتعرف على التاأثريات الناجتة عن اأ�سلوب حياتنا على كوكب الأر�ص. 

تعد هذه املبادرة عماًل م�سرتكًا بني القطاع اخلا�ص والعام، وت�سمل هذه 

ال�سراكة وزارة البيئة واملياه، ومبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية 

)AGEDI( بالتعاون مع هيئة البيئة – اأبوظبي، وجمعية الإمارات 

للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة.

 

مبادرة البصمة البيئية
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الأهداف

تركز املبادرة حمور اأعمالها على خم�سة مناطق:

جمع البيانات والتاأكد من �سحتها ودقتها ل�سمان متثيل متني ومتكامل 

لب�سمة الإمارات البيئية.

القيام باأبحاث علمية للتعرف ب�سكل اأو�سح على دوافع علو ب�سمتنا البيئية.

حتليل ال�سيا�سات للم�ساعدة يف العمل على اإدارة ب�سمتنا البيئية مل�ستوى 

م�ستدام.

بناء القدرات للتمكن من ا�ستخدام اأدوات ال�ستدامة على املدى البعيد، 

على �سبيل املثال الب�سمة البيئية يف �سنع القرارات.

رفع م�ستوى التوعية على نطاق كافة ال�سرائح املجتمعية مل�ساعدة التحفيز 

الفوري، والدفع بتغيريات ذكية تدوم طوياًل.

الإجنازات

ركزت احلملة اأعمالها خالل ال�سنتني املا�سيتني على تدقيق وتوثيق 

البيانات امل�ستخدمة يف ح�ساب الب�سمة البيئية، وقامت بتحليل هذه 

البيانات لتعزيز م�ستوى معرفتنا عن القطاعات املجتمعية التي تدفع اإىل 

ارتفاع ب�سمة الإمارات البيئية. ومت تطوير حملة توعية وا�سعة لال�ستدامة 

على م�ستوى الدولة، ا�ستخدمت نتائج بيانات الب�سمة البيئية التي متكن 

امل�سروع من اإجنازها، واأطلقت احلملة حتت ا�سم »اأبطال الإمارات« التي 

مت تطويرها وتن�سيقها من قبل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون 

مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة.

تهدف هذه املبادرة يف متابعة م�سارها وتعزيز الدعم التقني يف اإجراءات 

ح�ساب ال�ستدامة من خالل �سراكة متت موؤخرًا مع كلية م�سدر للعلوم 

والتكنولوجيا )MIST(. تقوم كلية م�سدر بالتعاون من ال�سركاء 

الآخرين يف هذه املبادرة على تطوير منوذج لال�ستخدام يف امل�ستقبل عن 

الب�سمة البيئية لقطاع الكهرباء وتبني تطوير ال�سيا�سات للم�ساعدة يف 

تخفي�ص ب�سمتنا البيئية.

لقد مت ن�سر ما متكنت هذه املبادرة من اإجنازه يف تقرير املبادرة ال�سنوي 

الثاين لعام 2009، والذي مت حتريره من قبل جمعية الإمارات للحياة 

الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة، ومب�ساهمة من 

اجلهات امل�ساركة يف هذه املبادرة. 
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ال�صركاء: 

هيئة البيئة – اأبوظبي، بلدية 

دبي، هيئة البيئة واملحميات 

الطبيعية )ال�سارقة(، موؤ�س�سة 

حميد بن را�سد النعيمي للتنمية 

الب�سرية )عجمان(، بلدية 

الفجرية، هيئة حماية البيئة 

والتنمية )راأ�ص اخليمة(.

اجلهات الراعية: 

موؤ�س�سة الإمارات، الدار 

العقارية املحدودة، بنك 

الأو�سط  ال�سرق   HSBC
املحدود، جيان / يل مار�ص، 

هيئة البيئة – اأبوظبي.

الفرتة:

 2010 – 2007 

العنوان: 

املارثون البيئي التفاعلي

برنامج حظي بتوثيق ر�سمي من 

قبل وزارة الرتبية والتعليم.

مقرتح من قبل هيئة املعرفة 

والتنمية الب�سرية، حكومة دبي، 

كمنهج اإ�سايف لفعاليات مدار�ص 

دبي.

املقدمة

يقول املثل العربي القدمي، الِعلم يف ال�سغر كالنق�ص على احلجر. ل 

اأحد منا ينكر اأهمية تعليم الأطفال منذ ال�سغر عن مفهوم ومبادرات 

ال�ستدامة وبيئتهم املحلية، لأنهم يف نهاية املطاف هم قادة ومعلمي 

الغد. ومن املهم جدًا باأن تكون ن�ساأتهم �سحيحة من البداية لن�سمن 

لأجيالنا م�ستقباَل واعدَا.

امل�صروع

يعترب برنامج املارثون البيئي الذي يعود تقدميه اإىل مدار�ص الدولة اإىل 

عام 2002  اأول برنامج بيئي خم�س�ص عن بيئة دولة الإمارات العربية 

املتحدة.

يتوفر هذا الربنامج التعليمي البيئي باللغة العربية والإجنليزية، ويحتوي 

على ثمانية م�ستويات، بداية من امل�ستوى التمهيدي ونهاية بامل�ستوى 

الثامن مغطيًا بذلك طلبة املدار�ص من عمر 6 – 14 �سنة، ويركز 

الربنامج على بيئة الإمارات املحلية. توفر الربنامج منذ طرحه على 

هيئة كتيبات مطبوعة توزع على الطلبة، و�سهد عام 2007 اإعادة طرح 

الربنامج بحليته اجلديدة بو�سعه على اأقرا�ص م�سغوطة وتوفره مبا�سرة 

على �سبكة الإنرتنت من خالل املوقع

  .www.envirospellathon.com 

تكمن روؤية الربنامج الرئي�سية  يف احلفاظ على و�سمان م�ستقبل تراث 

دولة الإمارات الطبيعي. وهدف الربنامج هو ت�سجيع الأطفال واأولياء 

اأمورهم يف املحافظة على بيئتنا الطبيعية من خالل التعليم والتوعية. 

  

الأهداف

توفري املعرفة لالأطفال )6 – 14 �سنة( عن التنوع البيئي الفريد يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة، و�سرورة العناية وحماية مواردنا الطبيعية.

ت�سجيع الأطفال على تبني عادات وت�سرفات بيئية جيدة.

ت�سجيع الأطفال على التفكري بعالقة الإن�سان بنمط ا�ستهالكه للموارد 

الطبيعية والبيئة.

تعزيز م�ستوى معرفة الأطفال بامل�سطلحات والعبارات البيئية ال�سائعة.

تزويد املعلم مبوارد ت�ساعد يف النقا�ص يف الف�سل عن املوا�سيع البيئية.

مبادرة درا�سة بيئية يف املناهج املدر�سية على م�ستوى الدولة.

الإجنازات

لقد ا�ستفاد اآلف الطلبة من برنامج املارثون البيئي التفاعلي منذ 

توفره على �سبكة الإنرتنت يف �سبتمرب 2008، حيث متكن املوقع من 

ت�سجيل اأكرث من 90،000 زيارة من داخل الدولة )من �سبتمرب 2008 – 

اأغ�سط�ص 2009(. و�سارك ما يزيد عن 70،000 طالب وطالبة من 200 

مدر�سة �سملت اإمارات اأبوظبي، دبي، ال�سارقة، الفجرية وراأ�ص اخليمة. 

واأظهر ا�ستفتاء اجلمعية لتقييم الربنامج نتائج اإيجابية من املدر�سني 

واملدر�سات والطلبة على نطاق املحتويات واملعرفة املكت�سبة. ومت العام 

املا�سي اإ�سافة م�ستوى عن م�سكلة التغري املناخي لربنامج املارثون البيئي 

برعاية من بنك HSBC ال�سرق الأوا�سط املحدود. تاأتي هذه الإ�سافة 

لتكمل موا�سيع امل�ستويات الأخرى التي تتناول املواطن الطبيعية يف 

الإمارات، واحلياة الربية، واأهمية املاء، والتعامل مع النفايات.

لقد قامت وزارة الرتبية والتعليم بتوثيق برنامج املارثون البيئي، اإ�سافة 

اإىل توثيقه من قبل هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية )حكومة دبي( 

واقرتاح اإدراجه يف املناهج الإ�سافية يف مدار�ص دبي.

المارثون البيئي 



EWS-WWF التقرير ال�سنوي 2009 15



EWS-WWF16 التقرير ال�سنوي 2009

املقدمة

اأ�سار تقرير الكوكب احلي لعام 2008 باأن دولة الإمارات العربية املتحدة 

تعد �ساحبة اأعلى ب�سمة بيئية للفرد يف العامل. ويعود 80% من هذه 

الب�سمة البيئية ل�ستهالكنا ملنتجات وخدمات ذات م�ستوى عاٍل من 

انبعاث غاز الكربون، منها على �سبيل املثال ا�ستهالكنا للماء والكهرباء. 

ومن املتوقع اأن تواجه دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة تاأثريات 

قا�سية من التغري املناخي، ونظرًا ملا ت�سهده الدولة واملنطقة ب�سكل عام 

من تطورات �سريعة وزيادة يف تعداد ال�سكان، �سيوؤدي ذلك اإىل خطر 

العجز يف تلبية زيادة الطلب على املاء والطاقة. تهدف جمعية الإمارات 

للحياة الفطرية من خالل هذه احلملة اإىل رفع م�ستوى التوعية نحو 

منط حياة م�ستدامة، وامل�ساعدة يف �سمان م�ستقبل واعد لأجيالنا 

القادمة لينعموا ببيئة جيدة يف دولة الإمارات. لقد مت ت�سميم وتطوير 

حملة اأبطال الإمارات لرفع م�ستوى الوعي عند ال�سكان والقطاعني 

اخلا�ص واحلكومي وت�سجيع املجتمع كافة لتبني مبادرات جتاه منط حياة 

م�ستدام.

امل�صروع

مت تطوير حملة اأبطال الإمارات بالتعاون مع هيئة البيئة – اأبوظبي 

كم�سروع على م�ستوى الدولة باأكملها، ومت طرح مرحلة امل�سروع الأوىل 

يف فرباير 2009 التي ركزت على توفري الطاقة. �ساحب الطرح العديد 

من حمالت الدعاية والإعالن، وبرامج توا�سل �سملت برامج خم�س�سة 

للمدار�ص واجلامعات وال�سركات واجلهات احلكومية. وح�سل موقع 

www.heroesoftheuae.ae اخلا�ص باحلملة على اجلائزة 

الف�سية من قبل )Summit International Aware( ملا يقدمه من 

تفاعل مع امل�ستخدم. يحتوي هذا املوقع على حا�سبة الكربون التي تعد 

الأوىل من نوعها يف دولة الإمارات العربية املتحدة. تتيح هذه احلا�سبة 

للم�ستخدم من دولة الإمارات ح�ساب الب�سمة البيئية ل�ستهالك املنزل 

للكهرباء. ي�ستهدف امل�سروع ب�سكل عام الأهايل واملقيمني يف دولة 

الإمارات، اإ�سافة اإىل طلبة املدار�ص واجلامعات، والقطاع اخلا�ص 

واحلكومي وت�سجيعهم على ن�سر الر�سالة وتبني عادات ت�ساهم يف توفري 

املاء والكهرباء.

الأهداف

رفع م�ستوى التوعية عن اأهمية احلفاظ على الطاقة واملاء وتر�سيد 

ا�ستهالكها لتقليل ب�سمة الإمارات البيئية والت�سدي مل�سكلة الحتبا�ص 

احلراري.

رفع م�ستوى املعرفة العامة عن جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون 

.)EWS-WWF( مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة

امل�ساهمة يف تخفي�ص الطلب على املاء والكهرباء.

ال�صركاء: 

هيئة البيئة - اأبوظبي

اجلهات الراعية:

 �سركة اأبوظبي لالإعالم، هيئة 

مياه وكهرباء اأبوظبي، بنك 

الأو�سط  ال�سرق   HSBC
املحدود وم�سدر.

الفرتة:

 2011 – 2009 

العنوان: 

حملة اأبطال الإمارات لرت�سيد 

ا�ستهالك الطاقة

بتوثيق ر�سمي من قبل وزارة 

الرتبية والتعليم، ووزارة 

الطاقة ووزارة البيئة واملياه.

أبطال اإلمارات
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الإجنازات

متكنت احلملة منذ بداية م�سريتها يف فرباير 2009 ولغاية دي�سمرب 

2009 من ا�ستقطاب 30000 زائرًا مميزًا ملوقعها، وقام ما يزيد عن 

6000 �سخ�ص بالتعهد عرب موقع احلملة لرت�سيد ا�ستهالكهم للطاقة، 

ومت جمع قرابة 8000 تعهد من خالل الفعاليات اخلا�سة باحلملة.

بلغ عدد الفعاليات اخلا�سة باحلملة يف عام 2009 و�سهر يناير 2010، 

28 فعالية متكنت من تو�سيل ر�سالة احلملة لآلف من الأ�سخا�ص، لتغطي 

ال�سرائح املجتمعية كافة، بالإ�سافة اإىل اجلامعات وال�سركات والدوائر 

واملوؤ�س�سات احلكومية.

مت توزيع ما يزيد عن 50،000 م�سباح توفري الطاقة على كافة ال�سرائح 

املجتمعية من خالل فعاليات احلملة التي متت عدد من مراكز الت�سوق 

يف الدولة. ولو قام كل من ح�سل على م�سباح توفري الطاقة با�ستبداله 

بامل�سباح التقليدي، �سنحد من انبعاث غاز الكربون مبقدار يعادل �سحب 

3000 �سيارة من ال�سوارع.

بداأت العديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات بت�سميم حمالت خا�سة بها 

لرت�سيد ا�ستهالك املاء والكهرباء، اأحدها هو احلرم اجلامعي جلامعة 

ال�سيخ زايد للطالبات يف اأبوظبي.

تغطية اإعالمية وا�سعة بقيمة 73،0635 دولر اأمريكي )لغاية نهاية 

اأغ�سط�ص 2009(، �سملت مقابالت يف حمطات التلفزيون والإذاعة، 

مقالت يف ال�سحف واملجالت العامة واملتخ�س�سة واملزيد.

مت اإجراء درا�سات حلالت منوذجية، منها على �سبيل املثال فيال يف دبي، 

مب�ساعدة �سركة خدمات اإدارة الطاقة املحدودة، و�سيتم القيام قريبًا 

مبزيد من احلالت النموذجية للمدار�ص وال�سركات والدوائر احلكومية.
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ال�صركاء: 

وزارة الرتبية والتعليم، هيئة 

البيئة – اأبوظبي، بلدية دبي، 

موؤ�س�سة حميد بن را�سد 

للتنمية الب�سرية )عجمان(، 

بلدية الفجرية، هيئة التنمية 

البيئية )راأ�ص اخليمة(

اجلهة الراعية: 

بنك HSBC ال�سرق الأو�سط 

املحدود

الفرتة: 

�سبتمرب 2009 – اأغ�سط�ص 

 2010

برنامج م�سابقات حملة اأبطال 

الإمارات للمدار�ص

بتوثيق ر�سمي من قبل وزارة 

الرتبية والتعليم

حملة أبطال اإلمارات
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املقدمة

الرتكيز على املدار�ص له دور رئي�سي يف ن�سر مفهوم منط حياة م�ستدامة 

لأن اأطفال اليوم هم قادة الغد. ول يقت�سر توعية اأطفال املدار�ص على 

اكت�سابهم املعرفة ال�سخ�سية، بل وي�سمل اأي�سًا على م�ساعدتهم يف 

تو�سيل هذه الر�سالة لأفراد عائلتهم واملجتمع. والهدف الرئي�سي هو 

ت�سجيع الأطفال والكبار على تبني عادات وت�سرفات اإيجابية ت�ساهم 

يف جهود احلفاظ على املوارد الطبيعية والبيئية. وكما هو معروف، فاإن 

ر�سالة ن�سر توعية ال�ستدامة تعد جزءًا من مهمة جمعية الإمارات للحياة 

الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة.

امل�صروع

متا�سيًا مع اأهداف حملة اأبطال الإمارات لرفع م�ستوى املعرفة عن م�سكلة 

زيادة الطلب على املاء والكهرباء، مت اإ�سافة برنامج م�سابقات املدار�ص 

مل�ساركة الطلبة يف اإيجاد احللول. ي�سع هذا الربنامج اأمام طلبة املدار�ص 

حتديًا لقدرتهم على تخفي�ص ا�ستهالكهم للماء والكهرباء، �سواًء يف 

املدر�سة اأو يف حياتهم اليومية. وياأتي هذا امل�سروع كجزء من حملة اأبطال 

الإمارات لنمط حياة م�ستدامة الذي مت طرحه يف بداية 2009. ويخلق 

برنامج م�سابقات املدار�ص للطلبة روحًا من التناف�ص والتعلم يف وقت 

واحد من خالل م�سابقتني، الأوىل تتناول ق�سية الحتبا�ص احلراري وهي 

م�ساركة فردية، وامل�سابقة الثانية هي م�سابقة تر�سيد ا�ستهالك املدر�سة 

للماء والكهرباء، و�ستكون مب�ساركة املدر�سة باأكملها. تتيح هذه امل�سابقات 

للطلبة تعميق معرفتهم عن م�سكلة الحتبا�ص احلراري، وتبني عادات من 

�ساأنها تقليل ا�ستهالك الطاقة يف املدر�سة واملنزل والعمل يف امل�ستقبل.

الأهداف

رفع م�ستوى التوعية حول م�سكلة زيادة الطلب على املاء والكهرباء.

م�ساركة الأطفال يف اإيجاد احللول.

عر�ص تاأثريات جهود املحافظة.

تو�سيل ر�سالة املحافظة على املوارد الطبيعية لالأهايل.

تبني عادات وت�سرفات ت�ساهم اإيجابيًا يف احلفاظ على مواردنا 

الطبيعية وبيئتنا على املدى البعيد.

الإجنازات

لقد مت طرح برنامج م�سابقات حملة اأبطال الإمارات للمدار�ص يف 

14 دي�سمرب 2009 على م�سرح وزارة الرتبية والتعليم يف دبي. يحتوي 

الربنامج على فعاليتني، الأوىل مبنية على ق�سية الحتبا�ص احلراري 

الذي يتناولها امل�ستوى ال�سابع من برنامج املارثون البيئي التفاعلي، 

وهو برنامج تعليمي عن بيئة الإمارات ويحظى مب�ساركة عدد كبري من 

املدار�ص، ومتوفر مبا�سرة على الإنرتنت من خالل املوقع

 www.envirospellathon.com. تت�سمن هذه الفعالية م�سابقة 

الحتبا�ص احلراري، وهي متاحة للطلبة من عمر 13-14 �سنة لعر�ص 

معرفتهم وتناف�سهم يف هذا املو�سوع. اأما الفعالية الثانية فتت�سمن 

م�سابقة تر�سيد ا�ستهالك الطاقة واملاء يف املدار�ص لت�سجيع الطلبة على 

اتخاذ مبادرات اإيجابية. تتيح هذه امل�سابقة للمدار�ص فرتة ثالثة اأ�سهر 

لتقليل ا�ستهالكها للماء والكهرباء وابتكار طرق خا�سة بها لرت�سيد 

ال�ستهالك. ومت ر�سد جوائز قيمة للم�سابقتني ت�سمل اأعمال وحت�سينات 

ت�ساعد املدر�سة على زيادة تر�سيد ا�ستهالكها للطاقة واملاء، اإ�سافة اإىل 

 HSBC اأجهزة كمبيوتر حممولة للطلبة الفائزين واملدار�ص، وقام بنك

ال�سرق الأو�سط املحدود بتقدمي رعايته ال�سخية للربنامج واجلوائز، ومت 

تخ�سي�ص موقع ثانوي خا�ص لتزويد الطلبة املدار�ص مبعلومات اإ�سافية 

ون�سائح مفيدة لرت�سيد الطاقة، وميكن الو�سول لهذا املوقع الثانوي من 

.www.heroesoftheuae.ae خالل موقع احلملة الرئي�سي
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ال�صركاء: 

بلدية الفجرية

اجلهة 

 HSBC الراعية: بنك

ال�سرق الأو�سط املحدود

الفرتة: 

مفتوحة، ابتداأت عام 2006 

العنوان: 

حممية وادي الوريعة اجلبلية

وادي الوريعة
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املقدمة

قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية  )EWS-WWF( بالتعاون مع 

بلدية الفجرية يف 2006 لبداية عمل م�سرتك لتقييم منطقة وادي الوريعة 

يف اإمارة الفجرية، وذلك من اأجل التعرف على مقومات املنطقة للحفاظ 

على بيئتها الطبيعية وتاأ�سي�ص اأول حممية جبلية يف الدولة. اأ�سارت نتائج 

اأبحاث امل�سروع الأولية اإىل غنى املنطقة على النطاق الطبيعي والتاريخ 

والرتاثي، واحتوائها لأنواع من احليوانات الربية املهددة بالنقرا�ص، 

اإ�سافة اإىل عدد من املواقع الأثرية والرتاثية. وبا�سرت اجلمعية على 

الفور اإىل اإعداد خطة الإدارة واقرتاح منطقة الوريعة لتكون منطقة 

حممية، واإعداد املذكرة القانونية لالإعالن عن املحمية.

ل يخلو وادي الوريعة من مواجهة عدد من املخاطر، منها على �سبيل 

املثال زيادة �سحب املياه اجلوفية، وزيادة الرعي من قبل اأ�سحاب 

املا�سية، وال�سيد، وتدمري البيئة الطبيعية )مثل رمي القمامة وحرق 

النباتات والأ�سجار(، هذا بالإ�سافة اإىل اأعمال التحجري )الك�سارات(، 

والتطور العمراين الذي يرتك اأثره ال�سلبي على املواطن الطبيعية، وجلب 

نباتات وكائنات دخيلة.

امل�صروع

هدف حممية وادي الوريعة اجلبلية بعيد املدى هو ترميم وحماية واإدارة 

م�ستدامة للنظام اإيكولوجي الذي يعتمد على املياه العذبة، ليكون  هذا 

النظام قادرًا على دعم التنوع البيئي الغني باملنطقة/ بالإ�سافة اإىل 

توفري خدمات بيئية تفتح لأهايل املنطقة اأبواب فر�ص اقت�سادية، وو�سع 

مثاًل يقت�سى به لإدارة منوذجية لأنظمة املياه البيئية، وبناء قدرات 

املوؤ�س�سات احلكومية املعنية على اإدارة املناطق املحمية.

ترتبع حممية وادي الوريعة على م�ساحة تزيد عن 129 كيلو مرت مربع تقع 

يف اجلزء ال�سمايل من اإمارة الفجرية، وبني مدينة خور فكان والبدية 

على طول �سريط �ساحل خليج عمان يف الفجرية.

الأهداف

رفع م�ستوى القدرة على اإدارة حممية وادي الوريعة بطريقة م�ستدامة يف 

املدى البعيد.

تخفي�ص ما تتعر�ص له اأنظمة املياه العذبة يف وادي الوريعة.

تقدمي منوذج مثايل لإدارة م�ستدامة للمنطقة املحمية ومواردها املائية 

واأنظمتها البيئية.

الإجنازات

�سهدت اأعمال البحث امليداين يف وادي الوريعة منذ انطالقتها العديد 

من الكت�سافات املثرية لالهتمام، منها على �سبيل املثال ت�سعة مواطن 

خمتلفة طبيعية للمياه العذبة متيزت مياهها بعلو جودتها، ووجود عدد 

من احليوانات الربية التي تعد الأندر يف العامل، مثل الطهر العربي 

،Hemitragus jayakari

 )”Felis silvestris lybica or “gordoni( وقط جوردن الربي 

الذين مت تاأكيد وجودهما من خالل �سور التقطتها كامريات مراقبة 

احلياة الربية. اإ�سافة لذلك، مت اكت�ساف نوعني من الزواحف،

 Tesselated Mabuya (Mabuya tesselata)  Ocellated 

Skink (Chalcides ocellatus ocellatus( مل ي�سبق ت�سجيلهما 

من قبل، هذا بالإ�سافة اإىل 17 نوعًا اآخرًا من ال�سحايل، خم�ص منها 

تتواجد فقط يف منطقة الوريعة. ومت اأي�سًا ت�سجيل 19 نوعًا جديدة من 

فئة املف�سليات، منها 12 نوعًا مل ي�سبق ت�سجيله يف املنطقة. اأما على 

نطاق املواقع الرتاثية، فقد مت اكت�ساف 29 موقعًا، يعود تاريخ بع�ص منها 

اإىل 300 قبل امليالد، والآخر من القرن 15 – 18 بعد امليالد، وقطع 

من اخلزف والفخار تعود للقرن 14 – 17 بعد امليالد. و�سهدت بع�ص 

الرحالت امليدانية م�ساركة عدد من املدار�ص واجلامعات.   

�سهد يوم 16 مار�ص 2009 الإعالن الر�سمي عن منطقة حممية وادي 

الوريعة مبر�سوم �سادر من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 

حاكم اإمارة الفجرية. اأعطى هذا املر�سوم املنطقة اأهميتها البيئية 

والرتاثية والأثرية. ويجري العمل حاليًا على اإدراج وادي الوريعة على 

 )Ramsar( قائمة املناطق الرطبة املهمة عامليًا وفقًا لتفاقية رام�سار

للمناطق الرطبة التي تعمل حتت مظلة الحتاد العاملي للحفاظ على 

الطبيعة )IUCN( و�سل�سلة بيانات الأمم املتحدة للمناطق املحمية. 

�سيعطي هذا الإدراج املنطقة م�ستوى اأهمية عاملية اأكرب وتركيز اأف�سل، 

وتوافقًا مع هذه اخلطوة، مت دعوة وفد من بلدية الفجرية واجلمعية 

حل�سور الجتماع الإقليمي ال�سنوي لتفاقية رام�سار للدول العربية )يونيو 

22-25- 2009 يف مدينة القاهرة(، حيث مت تقدير جهود م�سروع وادي 

الوريعة. كما مت تقدمي امل�سروع كحالة منوذجية من قبل الحتاد العاملي 

للحفاظ على الطبيعة )IUCN( وور�ص عمل وزارة البيئة واملياه عن 

املحميات الطبيعية التي متت يف الفجرية من 3 – 5 نوفمرب 2009. 

»تتقدم جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة بال�صكر اجلزيل ل�صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم اإمارة الفجرية لإ�صداره مر�صوم اإعالن حممية 

وادي الوريعة التي تعد اأول حممية جبلية ر�صمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.«
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ال�صركاء: 

�سركة اأبوظبي للطاقة 

امل�ستقبلية

الفرتة:

 2009 – 2007 

العنوان: 

جمتمع حياة واحدة على 

الكوكب مب�ساركة م�سدر

مصدر
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املقدمة

لقد فاق ا�ستهالك الب�سر يف وقتنا احلايل جميع التقديرات، ليفوق 

ا�ستهالكنا اليوم للموارد الطبيعية 30% فوق قدرة كوكب الأر�ص على 

تعوي�ص ما ن�ستهلكه. و�سرح تقرير الكوكب احلي ال�سادر عن ال�سندوق 

العاملي ل�سون الطبيعة العديد من الطرق التي متكننا من العي�ص والعمل 

ب�سكل م�ستدام.

امل�صروع

 )One Planet Living( يتم تطبيق اأ�س�ص العي�ص على كوكب واحد

التي مت تطوريها من قبل ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيع  بالتعاون مع 

BioRegional، على م�سروع م�سدر ل�سركة اأبوظبي للطاقة امل�ستقبلية 

)ADFEC(. تتميز مدينة م�سدر بكونها مدينة خالية من انبعاثات 

غاز الكربون والنفايات ومن ال�سيارات، وقادرة على ا�ستيعاب 100،000 

�سخ�ص بني �ساكن وعامل. و�ستكون املدينة القلب الناب�ص العاملي 

لأبحاث الطاقة املتجددة وابتكارات تقنيات ال�ستدامة. لقد مت تطوير 

خطة مبادرة ال�ستدامة من قبل م�سدر وبالتعاون مع جمعية الإمارات 

للحياة الفطرية )EWS-WWF( و BioRegional لتتفوق اأ�س�سها 

على ما يح�ص عليه برنامج العي�ص على كوكب واحد. تقوم جمعية 

الإمارات للحياة الفطرية بتوفري املعطيات عن املواطن الطبيعية واحلياة 

الربية، والرتاث والثقافة، وا�سرتاجتيات املاأكل وامل�سرب مل�سدر. ويتم 

دمج وتطبيق هيكل عمل العي�ص على كوكب واحد يف اإجراءات وخطوات 

امل�سروع الرئي�سية. 

الأهداف

تطبيق اأ�س�ص العي�ص على كوكب واحد )One Planet Living( على 

م�سروع م�سدر ل�سركة اأبوظبي للطاقة امل�ستقبلية

ترويج م�سروع م�سدر كم�سروع بارز وريادي يف مبادرة ال�سندوق العاملي 

ل�سون الطبيعة لأ�س�ص العي�ص على كوكب واحد.

الإجنازات

مت توقيع مذكرة تفاهم بني �سركة اأبوظبي للطاقة امل�ستقبلية وجمموعة 

BioRegional للتطوير للقيام بالأبحاث وتطوير حلول ال�ستدامة 

ل�سركة اأبوظبي للطاقة امل�ستقبلية من اأجل �سملها يف مبادرة العي�ص 

امل�ستدام على كوكب واحد يف م�سروع مدينة م�سدر.

قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي 

ل�سون الطبيعة باإعداد ثالثة تقارير تقرتح ا�سرتاتيجيات ت�سمن 

احلفاظ على احلياة الربية يف موقع مدينة م�سدر، وترويج قيم الرتاث 

والثقافة املحلية، وتطوير اإنتاج موارد م�ستدامة لالأطعمة. كما �ساهمت 

جمعية الإمارات للحياة الفطرية يف مراجعة ال�سندوق العاملي ل�سون 

الطبيعة لتقرير »مدينة م�سدر – على م�سار العي�ص على كوكب واحد« 

الذي يقيم اإجنازات م�سدر ذات ال�سلة بالأهداف املتفق عليها مع 

ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة.

 

�ستتابع جمعية الإمارات للحياة الفطرية )EWS-WWF( يف دعمها 

مل�سروع م�سدر لتحقيق اأهدافه لتكون اأكرث مدينة م�ستدامة يف العامل. 

و�ستقوم اجلمعية اأي�سًا بالعمل مع م�سدر لتطوير معايري جديدة 

ل�ستدامة املوؤ�س�سات وترويجها يف جمتمع ال�سركات والقطاع اخلا�ص.
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اجلهات الراعية: 

ل يزال امل�سروع مفتوحًا 

لل�سركات الراغبة برعايته

الفرتة: 

بداية من 2009 

العنوان:

 العلم الأزرق لل�سواطئ 

واملرا�سي

املقدمة

حتظى دولة الإمارات العربية املتحدة ب�ساحل ميتد على طول 1360 كيلو 

مرت، هو مبثابة منطقة اإنتاجية رئي�سية. لقد متكن هذا ال�ساحل على مر 

الع�سور من توفري اأهايل املنطقة مبقومات ا�سا�سية مكنتهم من العي�ص 

على �سفافه، حيث مار�سوا مهنة ال�سيد والغو�ص عن اللوؤلوؤ واملرجان، 

بينما وفر مواطن منا�سبة لعدد من الكائنات البحرية، منها اأبقار البحر 

)الأطوم( وال�سالحف واأ�سماك القر�ص والدلفني والعديد غريها. وما 

زال هذا ال�سريط ال�ساحلي يوفر م�سادرًا للعي�ص، ويحت�سن العديد من 

املواطن الطبيعية. لقد �سهدت املناطق ال�ساحلية خالل القرون الأربع 

املن�سرمة تطورًا ومنوًا مذهاًل �سمل عدة قطاعات )على ال�ساحل ويف 

الداخل(، مثل قطاع ال�سياحة وال�سيافة والعقارات، والريا�سة وفعاليات 

الرتفيه. وبدت هنا اأهمية املحافظة على البيئة البحرية وال�سحة العامة 

والتاأكد من علو جودة مياه البحر للفعاليات الرتفيهية وم�ستخدمي 

ال�سواطئ. ويف �سعينا امل�ستمر للتاأكد من احلفاظ على هذه املناطق 

املهمة يف دولة الإمارات، وتوفري معايري منا�سبة ت�ساهم يف احلفاظ عليها 

وتقدم لالأهايل الزوار �سواطئ �سحية ونظيفة، قامت اجلمعية باقرتاح 

طرح برنامج التوثيق واإ�سدار �سهادات العلم الأزرق العاملية. 

العلم األزرق
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امل�صروع

يعد العلم الأزرق برناجمًا تابعًا ل�سندوق التعليم البيئي )FEE(، وهي 

منظمة عاملية غري حكومية. مينح الربنامج ال�سواطئ واملرا�سي امل�ساركة 

طوعًا حق رفع �صعار العلم الأزرق �صرط متا�صيها مع قائمة م�صددة 

ت�سمن جودة املياه وال�سالمة والإدارة. لقد اأ�سبح �سعار العلم اليوم رمزًا 

للجودة يتطلع له العديد من ال�سائحني وال�سركات ال�سياحية يف ترويج 

ال�سواطئ واملرا�سي التي ترفع راية العلم الأزرق. وي�ساعد برنامج العلم 

الأزرق الدولة على زيادة فر�سها يف ترويج ال�سياحة البيئية امل�ستدامة 

وا�ستقطاب املزيد من الزوار للتمتع ب�سواطئها ومناطقها ال�ساحلية. 

ي�سمن هذا الربنامج التعاون املتبادل بني ال�سركات والتن�سيق مع 

القطاعات املختلفة مل�ساركة م�سوؤولية حماية املناطق ال�ساحلية احل�سا�سة 

ومواطنها الطبيعية.

�سي�ساهم تطبيق برنامج العلم الأزرق يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

يف حماية �سواطئ و�سواحل الدولة وبيئتها البحرية وال�سحة العامة. 

اإ�سافة لذلك، �سي�سجع م�ساركة املجتمع يف احلفاظ على ال�سواطئ 

واملرا�سي ورفع م�ستوى التوعية عن هذه البيئة البحرية احل�سا�سة. 

و�سي�سيف العلم الأزرق للدولة خيارًا ممتازًا لتعزيز مكانتها العاملية يف 

م�سار التطوير امل�ستدام وتبني معايري حملية واإقليمية بجانب معايري 

عاملية لبيئتها البحرية وفعاليات الرتفيه ال�ساطئية. 

الأهداف

امل�صاهمة يف تطوير معايري عاملية وخطوط رئي�صية جلودة مياه ال�صواطئ 

امل�ستخدمة للرتفيه يف الدولة حلماية ال�سحة العامة.

رفع م�ستوى معرفة املجتمع وم�ساركته يف اأهمية حماية البيئة احل�سا�سة 

لهذه ال�سواطئ من خالل فعاليات تعليمية.

امل�ساهمة يف جهود اإيجابية لإدارة بيئية جيدة لل�سواطئ واملرا�سي.

التاأكد من ا�ستخدام وتطبيق ال�سواطئ واملرا�سي لإجراءات �سالمة 

للحوادث والغرق.

تاأ�سي�ص هيئة وطنية للعلم الأزرق يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

ي�سارك بها الأطراف املعنية ملتابعة تطبيق متطلبات الربنامج.

تطوير وبناء قدرات اأع�ساء الهيئة الوطنية مبتطلبات ومعايري برنامج 

العلم الأزرق.

تعزيز ال�سياحة البيئية يف الدولة، وامل�ساهمة يف تطوير قطاع ال�سياحة يف 

الدولة ليكون الرائد يف املنطقة.

امل�صاهمة يف الأبحاث املحلية والعاملية ذات ال�صلة بال�صواحل واخلطوط 

الرئي�سية جلودة املياه.

العمل على تن�سيق وتوحيد التعاون الدويل ذو �سلة مبعايري ال�سواطئ 

واملرا�سي. 

الإجنازات

ح�سلت جمعية الإمارات للحياة الفطرية )EWS-WWF( يف 

اأغ�سط�ص 2008 على موافقة على طلب ع�سويتها يف �سندوق التعليم 

البيئي لتطبق اجلمعية برنامج العلم الأزرق يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة، ومت يف يونيو 2009 تاأكيد ان�سمام اجلمعية كع�سو م�ساهم وذلك 

اأثناء الجتماع ال�سنوي العام لل�سندوق. وتاأمل اجلميعة باأن يكّمل هذا 

امل�سروع  حقيبة م�ساريعها املختلفة والتي تعمل اجلمعية جاهدة على 

تنفيذها، وذلك بالتعاون مع �سركائها من املوؤ�س�سات احلكومية، والقطاع 

اخلا�ص والهيئات الأخرى ذات ال�سلة بال�سواحل واملرا�سي. وتقوم 

جمعية الإمارات للحياة الفطرية حاليًا بالتوا�سل مع اجلهات املعنية 

حول متطلبات واإجراءات برنامج العلم الأزرق، وامل�ساعدة يف تطوير 

ملرافق وفيما يتعلق بطلبات التوثيق. وتخطط اجلمعية لعقد اأول ور�سة 

عمل لربنامج العمل الأزرق على النطاق املحلي، ومتابعة اللجنة الوطنية 

للربنامج وتاأ�سي�ص اإ�سرتاتيجية البدء.
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ال�صركاء:

 وزارة البيئة القطرية 

وجامعة قطر، اجلمعية 

العمانية للبيئة، هيئة البيئة 

الوطنية  الهيئة  – اأبوظبي، 
للحفاظ على احلياة الربية 

وتنميتها )ال�سعودية(، دائرة 

البيئة الطبيعية والتنوع البيئي 

)اإيران(

اجلهة الراعية: 

ل يزال امل�سروع مفتوحًا 

لل�سركات الراغبة برعايته

الفرتة: 

يناير 2010 – دي�سمرب 2012 

العنوان: 

تعقب ال�سالحف البحرية 

عرب الأقمار ال�سناعية على 

النطاق الإقليمي

املقدمة

لقد اأدت الفعاليات والأن�سطة التي يقوم بها الب�سر اإىل و�سع ال�سالحف 

البحرية حتت مزيد من ال�سغط يف منطقة ال�سرق الأو�سط ويف العامل 

، لتواجه هذه ال�سالحف خطرًا يهددها بالنقرا�ص، ب�سبب تعر�ص 

مواطنها الطبيعية لأ�سرار مبا�سرة، وغري مبا�سرة نتيجة فعاليات قطاع 

�سيد الأ�سماك.

يجب علينا من اأجل حماية هذه الكائنات البحرية القدمية جدًا باأن 

نتعرف ب�سكل اأو�سح على اخل�سائ�ص البيولوجية وما حتتاج اإليه لزيادة 

اأعدادها، ومن ال�سروري جدًا باأن يكون لدينا �سورة وا�سحة عن 

مواطنها الطبيعية.

امل�صروع

تتيح لنا التقنيات احلديثة اليوم حتديد رحلة ال�سالحف البحرية الطويلة 

من خالل تتبعها با�ستخدام الأقمار ال�سطناعية. وت�ساعد هذه التقنية 

اخلرباء يف احل�سول على �سورة وا�سحة متكنهم من التعرف على 

الرابط بني املناطق املهمة التي ت�سع ال�سالحف بي�سها، ومناطق التغذية 

لها، ويعترب ذلك مهمًا جدًا يف اأولويات املحافظة.

يهدف امل�سروع اإىل متابعة 100 �سلحفاة اأنثى ت�سع البي�ص اأو �سلحفاة 

بالغة من دولة الإمارات العربية املتحدة، قطر، �سلطنة عمان، اإيران 

وال�سعودية خالل فرتة ثالث �سنوات، وذلك من اأجل التعرف على 

م�سارات هجرة ال�سالحف خارج املنطقة، اإ�سافة اإىل التعرف على 

املواطن الطبيعية املف�سلة لها والقريبة من ال�سواحل. �ست�ساعد هذه 

املعلومات الهيئات املعنية يف اتخاذ القرارات املنا�سبة وو�سع خطط 

احلماية واملحافظة على ال�سالحف البحرية.

السالحف البحرية



EWS-WWF التقرير ال�سنوي 2009 27

الأهداف

يكمن هدف متابعة ال�سالحف البحرية يف منطقة اخلليج العربي اإىل:

رفع م�ستوى التوعية عن اأهمية احلفاظ على ال�سالحف البحرية على 

امل�ستوى الإقليمي.

التعرف على م�سارات هجرة ال�سالحف بع�ص و�سع البي�ص من خالل 

متابعتها عرب الأقمار ال�سطناعية.

التعرف على مناطق التغذية لل�سالحف البحرية املهددة بالنقرا�ص 

وعالقتها مبناطق و�سع البي�ص وتعدادها.

م�ساركة البيانات والنتائج مع الهيئات املعنية وامل�ساهمة يف تطوير خطة 

اإقليمية للحفاظ على ال�سالحف البحرية.

دمج مبادرات املحافظة مع اتفاقيات املحافظة الدولية لل�سالحف 

البحرية والربامج املحلية.

الإجنازات

من املقرر طرح م�سروع متابعة ال�سالحف عرب الأقمار ال�سناعية يف ربيع 

2010، وو�سع اأجهزة املتابعة على ال�سالحف التي ت�سع البي�ص يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة. و�سي�سهد امل�سروع لحقًا املزيد من املتابعة 

املكثفة اأثناء مو�سم و�سع ال�سالحف للبي�ص يف خم�ص دول م�ساركة يف 

هذا امل�سروع بالتعاون مع الهيئات املحلية يف كل دولة.

�سيتم اأثناء الأعمال امليدانية بت�سنيف كل �ساطئ م�ستخدم لو�سع 

البي�ص، وتقييم اأنواع ال�سالحف ومواطنها الطبيعية، وتوفري هذه 

املعلومات للهيئات املحلية وتقدميها يف ور�سة عمل اإقليمية من املقرر 

عقدها خالل الن�سف الثاين من امل�سروع.

و�سيتم اأي�سًا اإعداد مواد ون�سرات لرفع م�ستوى التوعية عن ال�سالحف 

البحرية وبيئتها واأهمية املحافظة عليها، وتطوير برامج حملية لرفع 

م�ستوى التوعية لدى طلبة املدار�ص واجلامعات. 
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ال�صركاء: 

هيئة البيئة – اأبوظبي

اجلهة الراعية: 

ل يزال امل�سروع مفتوح 

لل�سركات الراغبة برعايته

الفرتة: 

اأغ�سط�ص 2009 – اأغ�سط�ص 

 2011

العنوان:

 م�سروع ال�سيد امل�ستدام

الصيد المستدام
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املقدمة

لقد اأ�سبح ال�سيد غري امل�ستدام م�سكلة عاملية، حيث مت يقدر باأن 

اأكرث من 85% من الأ�صماك هي عر�صة لل�صيد املفرط. نعي�ش يف عامل 

يطالب مبوائد عامرة باملاأكولت البحرية، جاعاًل من م�ساألة ال�سيد 

املفرط وتاأثرياته على البيئية اأحد اأكرب حتديات ال�صتدامة. ومل ت�صلم 

دولة الإمارات العربية املتحدة من هذه الظاهرة العاملية، وذلك نظرًا 

لو�سول الطلب على املاأكولت البحرية اإىل م�ستويات عالية فاقت ما ميكن 

للطبيعة التعامل معه.

اأ�سارت تقارير التقييم املوؤخرة باأن العديد من الكائنات البحرية يف مياه 

دولة الإمارات العربية املتحدة، مثل �سمك الهامور يتم �سيده مب�ستويات 

عالية، مما اأدى اإىل تراجع اأعداده وقدرته على التكاثر والتجدد. ل 

يقت�سر �سمان بقاء الهامور وحمايته من اخلطر والنقرا�ص على جهة اأو 

قطاع واحد، بل اإنها ق�سية تهم اأطراف عديدة، مثل ال�سيادين و�سركات 

ال�سيد التجارية، ومتاجر بيع الأ�سماك، واملطاعم، وامل�ستهلكني والهيئات 

املعنية يف كل اإمارة.

امل�صروع

�سي�سمل م�سروع ال�سيد امل�ستدام تطوير دليل للم�ستهلك واإن�ساء موقع 

على الإنرتنت خا�ص باحلملة للم�ساعدة يف رفع م�ستوى الوعي وتقدمي 

خيارات م�ستدامة اأخرى مل�ستهلكي الأ�سماك يف دولة الإمارات. كما 

حتتوي حملة امل�سروع على عدد من الفعاليات ال�سيقة، منها م�سابقة 

اأف�سل و�سفة، وعر�ص لفيلم »نهاية املطاف« بهدف رفع م�ستوى الوعي 

واملعرفة عند امل�ستهلك، واإر�ساده نحو ي�ستطيع القيام به للم�ساهمة 

يف حتقيق ال�سيد امل�ستدام. ومن املقرر اأي�سًا عقد ور�سة عمل وطنية 

خالل ال�سنة الثانية من امل�سروع جلمع اجلهات املعنية ملناق�سة الق�سايا 

الرئي�سية التي تواجه قطاع �سيد الأ�سماك يف الإمارات، وامل�ساعدة يف 

تطبيق اإدارة �سيا�سات موحدة على نطاق الدولة.

الأهداف

ترويج اإدارة جيدة وواعدة لقطاع �سيد الأ�سماك يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

رفع م�ستوى التوعية عن م�سكلة زيادة ال�سيد على النطاق العاملي 

واملحلي.

توفري الأهايل واملقيمني يف دولة الإمارات بخطوات ميكن اتباعها لتقليل 

ال�سغط على اأنواع الأ�سماك التي تواجه اخلطر.

تقدمي مفهوم الأ�سماك واملاأكولت البحرية امل�ستدام ملتاجر بيع التجزئة، 

وم�ساركتها مع قطاع �سيد الأ�سماك يف هذه احلملة.

ت�سجيع اتخاذ املبادرات من قبل اجلهات احلكومية والنظر يف احللول 

املمكنة حلماية مواطن تكاثر الأ�سماك وموا�سم التكاثر وتنظيم اأدوات 

ومعدات ال�سيد امل�ستخدمة واأعدادها.

الإجنازات

من املقرر اأن ينتهي و�سع اللم�سات الأخرية على امل�سروع وطرحه بحلول 

ربيع 2010. حتتوي خطوات امل�سروع الأوىل على عر�ص فيلم »يف نهاية 

املطاف« لل�سيوف ورجال الإعالم، يلي ذلك تقدمي موقع احلملة على 

الإنرتنت وعدد من املحا�سرات والفعاليات املجتمعية تهدف لرفع 

م�ستوى التوعية وت�سجيع القيام مببادرات اإيجابية. ومن املقرر اأي�سًا عقد 

ور�سة عمل وطنية يف �سنة امل�سروع الثانية جتمع جميع اجلهات املعنية 

ملناق�سة اإيجاد احللول وو�سع ال�سيا�سات التي ت�سمن اأف�سل فر�ص جناح 

وا�ستدامة يف الإمارات لل�سيد.
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دار اخلري

ت�سدر هذه الن�سرة الإخبارية ثالث مرات يف ال�سنة، وتوزع على جميع 

امل�ساهمني يف EWS-WWF، لت�سمل القائمة جمل�ص الإدارة، والإعالم، 

ومديري الهيئات احلكومية، وال�سركاء، واملنظمات غري احلكومية، 

واملدار�ص واجلامعات، بالإ�سافة اإىل كل من قام بتقدمي طلب ال�سرتاك 

اإىل الن�سرة. تتوفر هذه الن�سرة ب�سكل مطبوع، وميكن حتميلها اأي�سًا من 

www.ews.wwf.ae. موقعنا على الرابط التايل

�صاعة الأر�س

يف يوم 28 مار�ص من عام 2009، ان�سمت دولة الإمارات اإىل 88 دولة 

اأخرى للم�ساركة يف �ساعة الأر�ص، وهي حملة عاملية تدعو للتاأمل يف 

م�ساألة التغري املناخي وتعرب عن اأهمية العمل اجلماعي، حيث جتتمع 

العديد من احلكومات وال�سركات والأفراد لإغالق جميع الأ�سواء غري 

ال�سرورية ملدة 60 دقيقة. 

يف ذلك اليوم، مت اإطفاء اأ�سواء برج العرب امللونة التي اعتدناها، وك�سا 

الظالم العديد من نوافذ البيوت وال�سركات عرب الإمارات. يف جمريا 

بيت�ص ريزيدن�ص، اجتمع اأكرث من 5000 �سخ�سًا، مع قناديل قدمتها 

ديوا لهذا احلدث، بينما قامت بع�ص الفنادق بتقدمي ع�ساء على �سوء 

 I will« اأغنية Coldplay ال�سموع. اأما يف اأبوظبي، فاأدت فرقة

الأر�ص خاللها،  �ساعة  الفرقة قم�سان  اأع�ساء  ارتدى  التي   »fix you
بينما قام فريق EWS-WWF من املوظفني واملتطوعني بتوزيع اأ�ساور 

»اأبطال الإمارات«. 

موقعنا اللكرتوين

متت اإعادة �سياغة موقع EWS-WWF  اللكرتوين، لت�سهيل ت�سفح 

 www.ewswwf.ae املوقع وجلذب املزيد من الهتمام. موقع

www.panda. احلائز على جوائز WWF هو جزء من موقع

يومي.  ب�سكل  الزائرين  مئات  ي�ستلم  والذي   ،org

قامت EWS-WWF باإن�ساء موقع خم�س�ص حلملة اأبطال الإمارات 

ميكن  املوقع،  هذا  على   .   www.heroesoftheuae.ae
للزائرين ح�ساب ب�سمتهم البيئية، والتعهد باملحافظة على الطاقة واملاء، 

واإيجاد العديد من املعلومات والن�سائح عن التغري املناخي، وما ميكنهم 

فعله للم�ساعدة يف احلد من هذا التهديد. 

EWS-WWF يف الإعالم

خالل عام 2009، مت ن�سر 566 مقاًل يف ال�سحف العربية والإجنليزية، 

لتغطي برامج EWS-WWF  وحمالتها وجهودها، واأجريت 40 مقابلة 

مع اأع�ساء الفريق. تعك�ص هذه الأرقام زيادة الوعي بجهود املنظمة، 

وزيادة الهتمام العام بكل ما يتعلق بال�سوؤون البيئية وحتدياتها. بالن�سبة 

لـ EWS-WWF، هذه الأرقام هي جت�سيد لنجاح الفريق يف الو�سول 

اإىل قاعدة اأو�سع من النا�ص. 

التواصل والتفاعل المجتمعي
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منهجية الب�صمة البيئية

قام كل من األي�ساندرو غايل، ولينا اآينغار 

بتقدمي عر�ص تقدميي حول مو�سوع الب�سمة 

البيئية وجتربة الإمارات يف هذا املجال للطلبة 

وللهيئة التدري�سية. 

معهد م�سدر للعلوم والتكنولوجيا، اأبوظبي، 

27 يناير

املارثون البيئي يف مراكز الت�صوق

ان�سمت را�سمي دي روي، واأجيتا نايار، ومعاذ 

�سواف، وبع�ص من املتطوعني الآخرين اإىل 

حمد وعائ�سة، �سخ�سيات املاراثون البيئي، 

لرتويج هذا الربنامج. ومتكنت  هذه الفعالية 

من جذب العديد من الأهايل والأطفال ، حيث 

قام البع�ص بتجربة الربنامج على احلوا�سب 

املحمولة، بينما مت تزيني وجوه البع�ص الآخر 

ب�سور حيوانات برية من الإمارات العربية 

املتحدة . 

مول الإمارات، دبي، 23 يناير

مارينا مول، ابوظبي، 31 يناير

ابن بطوطة مول، دبي، 7 فرباير

ور�صة عمل، قادة كوكب واحد

قام فريق WWF بتنظيم ور�سة عمل يف 

الإمارات العربية املتحدة. ا�ست�سافت مدر�سة 

دبي للحكومة هذا احلدث، والذي ح�سره 

اأع�ساء برنامج EWS-WWF لل�سركات. 

كلية دبي لالإدارة احلكومية، دبي، 1- فرباير

ور�صة عمل للحفاظ على النباتات يف 

بيئات �صبة اجلزيرة العربية

�سارك د. كري�ستوف تورينك يف ور�سة العمل 

التي عقدت للحفاظ على نباتات بيئات �سبة 

اجلزيرة العربية.

ال�سارقة 10-12 فرباير

اإنطالقة حملة اأبطال الإمارات

برئا�سة رزان خليفة املبارك وتنزيد علم، مت 

اإطالق حملة اأبطال الإمارات بنجاح.

بناية املعمورة، اأبوظبي، 17 فرباير

حماية ال�صعاب املرجانية، موؤمتر �صحفي

قدمت رزان خليفة املبارك نتائج البحوث 

التي اأجريت حول ال�سعاب املرجانية يف موؤمتر 

�سحفي لوزارة البيئة يف قطر

الدوحة، قطر، 3 مار�ص

مبادرة التعليم البيئي

متت ا�ست�سافة كل من رزان خليفة املبارك 

واأجيتا نايار لتقدمي حما�سرة يف موؤمتر للتعليم 

من اأجل تنمية م�ستدامة، وذلك لأع�ساء من 

القطاع اخلا�ص، وم�سوؤولني حكوميني من 

هيئة كهرباء وماء دبي )ديوا(، وهيئة املعرفة 

والتنمية لب�سرية، بالإ�سافة اإىل القطاع 

التعليمي يف اململكة املتحدة. 

مدر�سة را�سد للبنني، دبي، 11 مار�ص

التنوع البيولوجي يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة

قدم د. كري�ستوف تورينك حما�سرة عن التنوع 

البيولوجي، وذلك يف متحف التاريخ الطبيعي. 

ال�سارقة، 11 مار�ص

اأبطال من جمموعة �صلهوب لالأعمال

حتدث تنزيد علم اإىل موظفي جمموعة �سلهوب 

على الغداء، لي�ساركهم مبعلومات عن التغري 

املناخي، وليعرفهمبحملة اأبطال الإمارات. 

مكاتب جمموعة �سلهوب، جبل علي، دبي، 16 

مار�ص

ور�صة للمدر�صني، معر�س اأبوظبي الدويل 

للكتاب

قدم فريق �سم كل من را�سمي دي روي واأجيتا 

نايار ومعاذ �سواف ور�سة عمل على هام�ص 

معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب، لرتويج م�سروع 

املارثون البيئي وحملة اأبطال الإمارات.

اأدنوك، اأبوظبي، 17 مار�ص

م�صاكل املياه يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة

قدم د. كري�ستوف تورينك حما�سرتني عن 

م�ساكل املياه يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

كلية دبي لالإدارة احلكومية، 23 مار�ص

جمعية الإمارات للتاريخ الطبيعي يف العني، 14 

اأبريل

التوعية المجتمعية خالل 2009
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حما�صرة عن التغري املناخي يف مكاتب 

نوكيا 

قدمت كل من اإيدا تيلي�ص، ولورا ليدويث 

حما�سرة عن التغري املناخي ملوظفي نوكيا.

نوكيا، مدينة دبي لالنرتنت، 26 مار�ص

�صاعة الأر�س

�ساركت اإمارات اأبوظبي ودبي والفجرية يف 

�ساعة الأر�ص، حيث مت اإطفاء الأ�سواء يف 

املباين العامة، لت�سمل القائمة غرفة التجارة يف 

اأبوظبي، وبرج العرب يف دبي. 

يف اأبوظبي، اأدت فرقة »Coldplay« حفاًل 

اأمام 15000 �سخ�سًا، حتت املطر، بينما وزع 

موظفي EWS-WWF ومتطوعيها اأ�ساور 

»اأبطال الإمارات«. يف دبي، قامت ديوا بتنظيم 

جتمع على �سوء الفواني�ص يف جمريا بيت�ص 

ريزيدن�ص. 

الإمارات العربية املتحدة، 28 مار�ص

حما�صرة عن حملة اأبطال الإمارات

قدمت رزان خليفة املبارك حما�سرة عن اأبطال 

الإمارات اإىل الحتاد الن�سائي العام  وروابطه. 

اأبوظبي، 18 مايو

يوم البيئة العاملي

اأقامتEWS-WWF �سراكة مع بنك �ستاندرد 

ت�سارترد لالحتفال بيوم البيئة العاملي، لتعليم 

الأطفال عن التغري املناخي، كجزء من حملة 

اأبطال الإمارات، قام فيها الأبطال بت�سميم 

اأزيائهم.

املركز املايل، دبي، 4 يونيو

الإ�صراف البيئي يف دولة الإمارات

حتدثت رزان خليفة املبارك عن التغري املناخي 

وحملة »اأبطال الإمارات«، خالل حدث حتت 

رعاية �ساحبة ال�سمو ال�سيخة �سالمة بني 

حمدان اآل نهيان 

ق�سر الإمارات، اأبوظبي، 6 يونيو

الجتماع العام ملوؤ�ص�صة التعليم البيئي

ح�سرت را�سمي دي روي اجتماع موؤ�س�سة 

التثقيف البيئي العامل للعلم الأزرق، واملدار�ص 

البيئية، وغريها من امل�ساريع. ح�سر هذا 

الجتماع ، الذي مت فيه اإمتام ع�سوية جمعية 

 خمتلفًا.
ً
الإمارات للحياة الفطرية، 47 بلداأ

ليباجا، لتفيا، 15-16 يونيو

ور�صة تدريب للب�صمة البيئية

نظمت ليلى عبد اللطيف واألي�ساندرو غايل 

ور�سة عن منهجية الب�سمة البيئية،  وم�سفوفة 

ا�ستهالك الرا�سي وذلك لفريق البحث 

وامل�ساهمني. 

اأبوظبي، 25 يونيو

دور املراأة يف منطقة اخلليج  2009

�ساركت رزان خليفة املبارك يف »دور املراأة يف 

منظمات املجتمع املدين 2009«.

هيغ، اأم�سرتدام، 30 يونيو

امل�صاتل يف مركز دبا

قام كل من معاذ �سواف، كري�ستوف تورينك، 

واإميا �سمارت، برفقة ممثلني من بلدية 

الفجرية، بزيارة م�ساتل النباتات يف مركز 

دبا التابع لوزارة البيئة واملياه، وذلك بهدف 

تداول اإمكانيات التعاون يف امل�ساريع الزراعية 

الإ�سالحية

الفجرية، 13 اأغ�سط�ص

بعد ذلك، مت ترتيب زيارة اإىل م�ساتل النباتات 

يف مركز دبا التابع لوزارة البيئة واملياه من قبل 

د. كري�ستوف تورينك وبلدية البلدية، لوفد من 

احلدائق امللكية الربيطانية كيو.

الفجرية 15 دي�سمرب

اجتماع مع عميد كلية العمارة 

والت�صميم بجامعة ال�صارقة

قام كل من كري�ستوف تورينك، واإميا �سمارت، 

ومعاذ �سواف مبقابلة عميد كلية العمارة 

والت�سميم باجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة، 

وح�سر الجتماع بع�ص اأفراد الهيئة التدري�سية 

من الكلية نف�سها ومن برنامج العلوم البيئية، 

بالإ�سافة اإىل ممثلني من بلدية الفجرية. هدف 

الجتماع اإىل درا�سة جمالت التعاون لت�سميم 

مراكز زوار تتبع اأ�سا�سيات الت�سميم البيئي. 

اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة، ال�سارقة، 20 

اأغ�سط�ص

دليل احليوانات للبقاء

EWS- خالل �سهر رم�سان الكرمي، قامت

WWF، بالتعاون مع �سينما »�سيني �ستار«، 

بتقدمي 6 عرو�ص لأفالم »دليل احليوانات 

اإىل البقاء«، كجزء من حملة اأبطال الإمارات 

للتوعية. وقامت اإيدا تيلي�ص، وتنزيد علم، واإميا 

�سمارت باإعطاء مالحظات افتتاحية، والإدلء 

باآرائهم عن الأفالم. ندين بال�سكر اإىل رعاة 

 HSBC الربنامج جيان/يل مار�ص، وبنك

ال�سرق الأو�سط، الذين قاموا بتزويد احل�سور 

بالف�سار وامل�سروبات املنع�سة. 

�سيني �ستار مول الإمارات، دبي، 25 اأغ�سط�ص، 

1 و 8 �سبتمرب.

منتدى تقنية املعلومات العاملي

�ساركت منى العامري يف املنتدى العاملي لتقنية 

املعلومات، مقدمة مبادرة الب�سمة البيئية 

كمثال على اأهمية اإدارة البيانات من اأجل تنمية 

م�ستدامة.

هانوي، فيتنام، 26-28 اأغ�سط�ص

ور�صة عمل حملية

ح�سر د. كري�ستوف تورينك ور�سة عمل عن 

تعليم التوا�سل، وامل�ساركة، والتوعية.

�صيا�صة بيئية يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة

األقى كل من تنزيد علم، ورزان خليفة املبارك 

حما�سرة عن اأ�سا�سيات ال�سيا�سة البيئية، 

وقدما مبادرة الب�سمة البيئية لدولة الإمارات 

كمثال عملي ملثل هذه ال�سيا�سات. مت اإلقاء هذه 

املحا�سرات على طلبة ماج�ستري الإدارة العامة 

يف كلية دبي لالإدارة احلكومية. 

كلية دبي لالإدارة احلكومية، دبي، 29 �سبتمرب

عميد جامعة ال�صوربورن يزور الإمارات 

من باري�س

التقت لورا ليدويث، ود. كري�ستوف تورينك 

بعميد جامعة ال�سوربون الباري�سية، وذلك 



EWS-WWF التقرير ال�سنوي 2009 33

ملناق�سة اإمكانيات برامج التدريب للطلبة، 

وفر�ص التعاون مع كلية القانون حول القوانني 

البيئية والتفاقيات.

اأبوظبي، 13 اأكتوبر

قمة امل�صوؤوليات الجتماعية لل�صركات

حتدثت رزان خليفة املبارك حول التحديات 

والفوائد لبناء �سراكات بني املنظمات الغري 

احلكومية، والقطاع اخلا�ص، يف حلقة نقا�ص 

خالل قمة امل�سوؤوليات الجتماعية لل�سركات

دبي، 19-20 اأكتوبر

حملة اأبطال الإمارات يف جامعة 

ال�صارقة

مثل معاذ �سواف EWS-WWF واأبطال يف 

الإمارات، خالل »يوم البيئة« يف جامعة ال�سارقة

جامعة ال�سارقة للطالب، ال�سارقة، 20 اأكتوبر

اجتماع اإدارة املدار�س البيئية الوطينية

ح�سرت كل من را�سمي دي روي واأجيتا نايار 

اجتماع اإدارة املدار�ص البيئية الوطنية يف 

تروندهيم، الرنويج. ح�سر ممثلني من املدار�ص 

البيئية من حوايل 40 بلدًا ملناق�سة ال�سوؤون التي 

تتعلق بالتعليم البيئي. 

ترونهيم، الرنويج، 21 -23 اأكتوبر

طالب م�صدر ينظمون نزهة التغري 

املناخي 250

 EWS-WWF قام طالب م�سدر بالتعاون مع

بتنظيم نزهة يف حديقة املطار القدمي يف 

اأبوظبي، احتفاًل باليوم العاملي للمناخ. اجتمع 

يف هذه النزهة اأ�ساتذة وطالب من خمتلف 

اجلامعات، بالإ�سافة اإىل بع�ص املوظفني، 

ملناق�سة وتبادل الأفكار حول الإمكانيات 

واحللول لت�سدي اإىل التغري املناخي. 

حديقة املطار القدمي، اأبوظبي، 24 اأكتوبر

احلياة الربية يف الإمارات

األقت كل من اإيدا تيلي�ص ومعاذ �سواف عر�سًا 

تقدمييًا عن احلياة الربية املحلية يف الدولة 

لطالب مدر�سة رافلز الدولية.

مدر�سة رافلز، دبي، 1 نوفمرب

عر�س تقدميي عن وادي الوريعة 

ملجموعة التاريخ الطبيعي لالإمارات

حتدث د. كري�ستوف تورينك اإىل جمموعة 

التاريخ الطبيعي لالإمارات عن م�سروع وادي 

الوريعة

اأبوظبي، 3 نوفمرب

عر�س تقدميي عن وادي الوريعة لهيئة 

ال�صياحة يف الفجرية

قامت ليزا بريي، ورزان خليفة املبارك، 

والدكتور. كري�ستوف تورينك، بتقدمي حما�سرة 

لهيئة ال�سياحة يف الفجرية عن وادي الوريعة، 

واأهمية املناطق املحمية. 

الفجرية، 28 نوفمرب

الحتاد العاملي ل�صون الطبيعة ووزارة 

البيئة واملياه

�سارك د.كري�ستوف تورينك يف ور�سة نظمت 

من قبل الحتاد العاملي ل�سون الطبيعة ووزارة 

البيئة واملياه، حول املناطق املحمية يف الفجرية

الفجرية، 4-5 نوفمرب

حما�صرة عن الب�صمة البيئية

قام د. ماتي�ص واكرناغل من �سبكة الب�سمة 

البيئية العاملية باإلقاء حما�سرة عن الب�سمة 

البيئية يف كلية دبي لالإدارة احلكومية. قام 

تنزيد علم بتوفري مالحظات افتتاحية، 

واأدار حما�سرة ا�ستهدفت اأع�ساءًا من قطاع 

الأعمال. 

كلية دبي لالإدارة احلكومية، 24 نوفمرب

اإنطالقة حملة اأبطال املدار�س

مت اإطالق برنامج اأبطال الإمارات للمدار�ص، 

يف وزارة الرتبية. هذا الربنامج هو برعاية بنك 

HSBC  ال�سرق الأو�سط ذ.م.م. واألقت كل من 

رزان خليفة املبارك، و�سيخة ال�سام�سي، املدير 

التنفيذي لل�سوؤون التعليمية يف وزارة الرتبية، 

وكلثم الكوهجي، الرئي�ص الإقليمي لال�ستدامة 

وخدمة املجتمع يف بنك HSBC  ال�سرق 

الأو�سط املحدود، خطابات لت�سجيع جميع 

املدار�ص للم�ساركة يف هذا الربنامج. 

وزارة الرتبية، دبي، 14 دي�سمرب

معر�س اأبوظبي للتغري املناخي

�سارك كل من تامارا ويذرز واأديتا نايار يف 

معر�ص اأبوطبي للتغري املناخي، كجزء من 

احلملة الرتيوجية لربنامج اأبطال الإمارات. 

دعت  EWS-WWFالعائالت والأطفال اإىل 

جناحها يف املعر�ص، للتعهد بحماية البيئية عن 

طريق تخفي�ص معدلت ال�ستهالك يف الطاقة 

واملاء. 

املدر�سة الهندية يف اأبوظبي، 18 دي�سمرب 

اأبطال الإمارات يف املراكز التجارية

مت توزيع اأكرث من 50،000 ملبة موفرة للطاقة 

اإىل كافة اأفراد املجتمع يف 5 اأحداث نظمت يف 

مراكز الت�سوق. لو مت ا�ستبدال اللمبات العادية 

بهذه اللمبات، �سنخف�ص من ثاين اأك�سيد 

الكربون ما يعادل �سحب 3000 من الطريق. 

مارينا مول، اأبوظبي، 7-8 اأغ�سط�ص، و 15-14 

اأغ�سط�ص

منار مول، راأ�ص اخليمة، )بال�سرتاك مع 

EPDA(، 5 اأكتوبر

لولو هايرب ماركت، الفجرية )بال�سرتاك مع 

بلدية الفجرية( 13-14 نوفمرب

�سنرت بوينت، الفجرية )بال�سرتاك مع بلدية 

الفجرية( 20-21 نوفمرب

اجتماع تقني اإقليمي عن تطبيق 

اتفاقية رم�صار يف املنطقة العربية

مثلت ليزا بريي EWS- WWF يف القاهرة، 

م�سر بهدف تعزيز العالقات بني التفاقية 

ودولة الإمارات العربية املتحدة. مت تقدمي 

حممية وادي الوريعة اجلبلية يف هذا الجتماع، 

كمثال ناجح على ال�سراكة بني املنظمات غري 

احلكومية، والقطاع اخلا�ص، واحلكومات. 

القاهرة، م�سر، 22-25 يونيو، 2009

اجتماع لأع�ساء الحتاد العاملي ل�سون الطبيعة 

يف الإمارات

 EWS_WWF مثلت ليزا بريي م�ساريع

للحماية يف اجتماع اأع�ساء الحتاد العاملي 

 EWS_WWF .ل�سون الطبيعة يف الإمارات

هي يف املراحل النهائية من اإمتام ع�سويتها. 

دبي، الإمارات، 5 نوفمرب
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ملخ�س التقرير املايل 2009 جلمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة

لقد �سهد دخل جمعية الإمارات للحياة الفطرية )EWS-WWF( عام 2009 منوًا بلغ 42%، وذلك نتيجة زيادة الدعم من قبل القطاع اخلا�ص 

واملنظمات والوكالت وحكومة اأبوظبي.

واأتت هذه الزيادة ال�سخية يف الدخل لتفتح اأبواب املزيد من اأعمال احلفاظ والتعليم البيئي. ومتكنا يف 2009 من حت�سني مكانة امل�ساريع قيد التنفيذ، 

اإ�سافة اإىل تو�سيع حقيبة م�ساريعنا، لت�سمل حمالت توعية لقطاع املدار�ص عامة واملجتمع عن خطورة ظاهرة التغري املناخي، وب�سمة الإمارات البيئية 

العالية، كما قامت اجلمعية بالأعمال الأ�سا�سية حلملة ال�سيد امل�ستدام، وم�سروع تتبع ال�سالحف البحري على النطاق الإقليمي، ومن املقرر اأن يتم طرح 

هاذين امل�سروعني يف مطلع 2010. 

كما زادت م�ساريف اجلمعية لت�سل اإىل 14،2 مليون درهم. ويعك�ص ذلك زيادة ال�سرف على م�ساريع املحافظة والتعليم البيئي.

�سيتم ا�ستخدام الدخل الفائ�ص لدعم امل�ساريع احلالية واجلديدة مل�ساعدة جمعية الإمارات للحياة الفطرية )EWS-WWF( يف حتقيق اأهدافها 

لأعمال احلفاظ البيئية.

وتعزم اجلمعية متابعة م�سارها يف التو�سع ونتطلع للرتحيب يف الفر�ص اجلديدة والتحديات يف م�سارنا لعام 2010. 

رزان خليفة املبارك

الع�سو املنتدب

جمعية الإمارات للحياة الفطرية

بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة

لقد مت حت�سري التقرير املايل للجمعية وفقًا للقوانني واملعايري الدولية للمحا�سبة، ومت تدقيقها من قبل جهاز للرقابة املالية اأبوظبي. 

لقد قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية  بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة )EWS-WWF( بتغيري �سنتها املالية لت�سبح �سنة مالية 

تبداأ يف 1 يناير 2009 وتنتهي يف 31 دي�سمرب 2009.

م�ساريف امل�ساريع

العمليات والإدارة

احل�سول على الدعم والرعاية

امل�صاريف لعام 2009  الدخل لعام 2009 

الدعم احلكومي

الوكالت والهيئات

تربعات ال�سركات

التربعات ال�سخ�سية وغريها

درهم  2009

 16،555،488 جمموع الدخل 

14،162،397 جمموع امل�ساريف 
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املدير العام

رزان خليفة املبارك

مدير املحافظة

الدكتور فريدريك لونيه

مدير تطوير الأعمال والت�سويق

ايدا تيلي�ش

مدير العلوم والأبحاث

الدكتور كري�ستوف تورنيك

م�سوؤول التن�سيق والعالقات العامة

معاذ �سواف

مدير ال�ستدامة والتغري املناخي

تنزيد علم

م�سوؤول التعليم والتوعية

اأجيتا نيار

امل�ساعدة التنفيذية

اأمل عدنان عيا�س

م�سوؤول املحافظة

اإميا �صمارت

امل�سوؤول الإداري واملايل

هند ال�صيناوي

من�سق ال�ستدامة

ليلى عبد اللطيف

ا�ست�ساري ال�ستدامة

لورا ليدويث

مدير الربامج

ليزا �صريك بريي

من�سق ا�ستدامة اأول

منى العامري

م�سوؤول املحافظة – علم الأحياء البحرية

ن�صرين زحالوي

مدير برامج التعليم والتوعية

ر�صمي ديروي

م�سوؤول حملة ال�ستدامة

متارا ويرثز

م�ساعد اإداري – مكتب دبي

اإملا كو�صتال�س

املوظفـــون

جملـــ�س الإدارة

جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 

ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعية برعاية من

رئي�ص جمل�ص الإدارة

معايل حممد اأحمد البواردي

الأمني العام للمجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي والع�سو املنتدب لهيئة 

البيئة - اأبوظبي

نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

 �سعادة اأحمد علي ال�سايغ

الرئي�ص التنفيذي ل�سركة دولفني للطاقة املحدودة،

والرئي�ص الأعلى ل�سركة الدار العقارية

اأع�ساء جمل�ص الإدارة

�سعادة ماجد علي املن�سوري

الأمني العام لهيئة البيئة – اأبوظبي، 

والع�سو املنتدب ملنتزه العني للحياة الربية

�سعادة املهند�ش حمدان ال�ساعر

مدير اإدارة البيئة ببلدية دبي

�سعادة عبد العزيز املدفع

املدير العام لهيئة البيئة واملحميات الطبيعية، ال�سارقة

�سعادة الكابنت اإبراهيم اأحمد الطنيجي

املدير ال�سابق لهيئة موانئ راأ�ص اخليمة

�سعادة الرائد علي �سقر ال�سويدي

مدير جمموعة الإمارات للبيئة البحرية، دبي

�سعادة �سعيد جابر ال�سويدي

رئي�ص جمموعة بن جابر املحدودة

�صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان

الرئي�ص الأعلى لهيئة البيئة – اأبوظبي 

ممثل احلاكم للمنطقة الغربية يف اإمارة اأبوظبي


