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جمعية الإمارات للحياة الفطرية هي منظمة بيئية رائدة غير حكومية في دولة الإمارات، 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- اأبوظبي، تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة، 
اإحدى اأكبر المنظمات البيئية الم�ستقلة في العالم والتي ت�سم اأكثر من 100 مكتب حول العالم.  

تكمن ر�ؤيتنا في بناء م�ستقبل يعي�س فيه النا�س بتناغم مع الطبيعة. 
اأما مهمتنا فهي المحافظة على الطبيعة �الحد من اأهم التهديدات �ال�سغوط على 
البيئة. نحن نعمل مع الأفراد �الموؤ�س�سات في الإمارات �المنطقة من اأجل تطبيق 

حلول المحافظة البيئية �ذلك من خالل البحوث العلمية، �تطوير ال�سيا�سات، �التعليم 
�التوعية البيئية. 

عن جمعية اإلمارات للحياة 
الفطرية بالتعاون مع 
العالمي للطبيعة الصندوق 
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حقوق ملكية المحتوى 2017 لجمعية الإمارات للحياة الفطرية

يجب عند اإعادة الإنتاج ال�سامل اأ� الجزئي ذكر العنوان �ا�سم 
النا�سر الأ�سلي ب�سفحته �ساحب حقوق الطبع �الن�سر. 

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الإمارات للحياة الفطرية
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وعلى مدار ال�سنوات ال�ست ع�سرة الما�سية، عمدت جمعية الإمارات للحياة الفطرية اإلى و�سع الأ�س�س 
 "Eco-School"و "Enviro-Spellathon" لما نعتبره تعليمًا بيئيًا، عبر برامجها التعليمية المختلفة

)المدار�س البيئية( و"بيئتي وطني". وقد جابت تلك المنظمة البالد بحملة "اأبطال الإمارات" للترويج 
لأنماط الحياة الم�ستدامة، وا�سطلعت بدور رئي�س في اإن�ساء مناطق محمية للحياة البرية والبحرية في 

الدولة؛ منها على �سبيل المثال العمل الجاري في محمية وادي الوريعة الوطنية بالتعاون الوثيق مع حكومة 
الفجيرة والقطاع الخا�س. كما مّهدت الجمعية ال�سبيل اأمام ال�سياحة الم�ستدامة بف�سل اإطالقها برنامج 

"العلم الأزرق" الذي يهدف اإلى �سمان التميز البحري وال�ساحلي على ال�سواطىء والمرا�سي في الدولة.

وقد اأحرزت دولة الإمارات العربية في الوقت الراهن تقدمًا لفتًا فيما يتعلق بالبيئة بف�سل حكمة 
وب�سيرة قادتها.وبرغم اأنها دولة فتية، اإل اأنها تتمتع بقدر كبير من المرونة والإبداع مقرونًا بالتزام 
قوي بالبتكار، والحر�س على التحول اإلى الطاقة النظيفة. عالوة على ذلك، فقد قطعت الدولة على 

نف�سها العديد من اللتزامات الطموحة في ال�سنوات الأخيرة للحّد من انبعاثات الكربون، ومعالجة التغير 
المناخي وحماية بيئتها الطبيعية.

وباتت الفر�سة �سانحة الآن اأمام جمعية الإمارات للحياة الفطرية لم�ساعفة م�ساعيها وتعزيزها في 
تحقيق م�ستقبل م�ستدام لمنطقتنا. وتب�ّسر الجمعية كذلك ببزوغ فجر جديد لحلول الطاقة الم�ستدامة في 

بلد كان يعتمد حتى وقت قريب على الوقود الأحفوري.

ونحن ل ي�سعنا اليوم اإل ال�سعور بالمتنان تجاه الدور القيادي الملهم الذي ا�سطلعت به المنظمة في 
المجال البيئي، واأن نرحب بها كجهة فاعلة رئي�سة في اإعادة ت�سكيل م�ستقبلنا اإلى م�ستقبل م�ستدام.

وبالإنابة عن جمعية الإمارات للحياة الفطرية، اأتوّجه بال�سكر اإزاء الدعم الثابت والم�ستمر الذي تجود 
به قطاعات الدولة كاّفة في تحقيق مهمة المنظمة، واأدعوكم اإلى موا�سلة تقديم الدعم خالل عام 2018 

وبعده، كي نتمكن معًا من تحقيق اإنجازات اأكبر تجلب الخير لوطننا الغالي.

من المعلوم اأن الطبيعة الت�سري�سية لمعظم اأرا�سي الد�لة هي �سحارى جميلة غنية 
بالكثبان �ال�سال�سل الجبلية، تطل على بحار مترامية الأطراف، �تت�سف بمناخ مداري 

�سديد الحرارة �بيئات طبيعية غير اعتيادية �من ثَم فاإن ازدهار الحياة البرية على 
تلك الأر�س يكاد يعتبر �سرب من الم�ستحيل. �على الرغم من ذلك - يتوافر على اأر�سنا 

غطاء نباتي �سبيه بال�سائد في المناطق ال�سحرا�ية لكنه قادر على المقا�مة بل �يت�ّسم 
بالجمال في الوقت عينه. �قد ن�ساأنا على هذه الأر�س ال�سلبة �ندين لها بالمتنان، �بات 

علينا اأن نرّد لها ال�سنيع �نجزل العطاء لها كلما �سنحت الفر�سة.
ومن دواعي المتنان في هذا المنحى اأن اأ�سهد ظهور اآفاق اهتمام متجّدد لحماية بيئتنا الطبيعية الثمينة 

على الم�ستوى العام. ولقد اأتى اإعالن رئي�س الدولة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان عن 
"عام الخير" بمثابة فر�سة طيبة لترجمة ذلك الهتمام اإلى حقيقة على اأر�س الواقع. ومن هنا اأدعو 

الجميع اإلى التفكر والتدّبر في اأف�سل ما يمكننا تقديمه.

ول �سك من توافر �ُسبل تتيح لكل منا اأن ي�سهم بدوره في تح�سين البيئة الطبيعية في الدولة ودفع خطواتنا 
باتجاه م�ستقبل اأكثر ا�ستدامة؛ وُتعد جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي 

للطبيعة اإحدى تلك اُل�سبل.

من النادر وجود منظمة غير حكومية تملك القدرة على الم�ساهمة بخبرة رفيعة وت�سكل في الوقت عينه 
ة عامة تخاطب الجمهور وم�سدر اإلهام للجميع - رجاًل ون�ساًء - تدفعهم لالرتقاء بقدراتهم الذاتية  من�سّ

وبالمحيط الذي نحيا في نطاقه، غير اأن ما تت�ّسم به هذه المنظمة من جاذبية متعددة الأوجه ودعوة 
ترحيبية لنا جميعًا لالن�سمام اإلى م�سيرتها، هو ال�سّر الذي يكمن وراء تحقيق ذلك التغيير الجوهري.

معالي محمد البواردي،
رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات 
للحياة الفطرية
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
معالي محمد البواردي
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ترتبط الجغرافيا الطبيعية من جبال �هواء �محيطات �غيرها، �كذلك النباتات 
�الحيوانات �الب�سر مع بع�سها البع�س ارتباطًا �ثيقًا، حيث يوؤثر اأ�سلوب حياتنا اليومية 

على بيئتنا، �في المقابل فاإن حد�ث اأي تغيرات على بيئتنا �ستوؤثر حتمًا على اأ�سلوب 
حياتنا �على �سحتنا. 

 قليل منا من يفكر في م�سير الميكروبيدات البال�ستيكية الم�ستخدمة في م�ستح�سرات التجميل، 
اأو اأين تذهب المياه بعد ا�ستخدامها. ومع ذلك فاإننا نبقى م�سوؤولون عن العواقب غير المرئية لحياتنا 

الحديثة، كما اأننا م�سوؤولون اأي�سًا عن البحث عن و�سيلة لرد الجميل للطبيعة بدًل من التركيز فقط على 
الأخذ منها. 

ى رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة، �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان عام  عندما �سمَّ
2017 "عام الخير" كان ذلك ت�سجيعًا لالأفراد وال�سركات على الم�ساركة في العمل المجتمعي، من خالل 

برامج الم�سوؤولية المجتمعية لل�سركات والتطوع لالأفراد وخدمة الأمة. فالحفاظ على البيئة وحمايتها 
يعتمد ب�سكل كبير على هذه الأن�سطة، تدعمها �سل�سلة مترابطة من م�ساهمات ال�سركات ومجموعات 

المجتمع المدني والأفراد.

اإن مفهوم رد الجميل للطبيعة �سواء كان في �سكل تبرع اأو تغيير �سلوك �سلبي اأو الم�ساركة في تنظيف 
ال�ساطئ اأو حتى تخ�سي�س 15 دقيقة لفهم م�سكلة بيئية هامة اإنما هو اأمر متاأ�سل في مهمة جمعية 

الإمارات للحياة الفطرية. ونحن ناأمل في اأن ينت�سر الإيمان باأن اأي تغيير ب�سيط في اأ�سلوب حياتنا �سيكون 
له تاأثير كبير على بيئتنا.

ولالأ�سف فنحن نن�سى اأحيانًا اأننا على ات�سال وثيق بالطبيعة واأن ثرواتنا مت�سافرة، ولكن منذ وقت لي�س 
بالبعيد، هنا في الإمارات، اأدرك اأجدادنا ومن �سبقوهم هذه العالقة الهامة وقّدروها حق قدرها وهو ما 

نفتقده هذه الأيام. لذا، تقوم جمعية الإمارات للحياة الفطرية بدور هام لإحياء هذه المعرفة والعالقة 
الوثيقة مع بيئتنا المحيطة؛ وذلك لإعادة �سلتنا القديمة مع الطبيعة لأن هذا هو ال�سمان الوحيد 

للمحافظة عليها. 

وحتى نتمكن من تحقيق هذا الهدف فاإننا نعمل على اإ�سراك �سباب مجتمعنا في اأن�سطتنا المختلفة، بما 
فيها برنامجنا التعليمي الجديد الذي يقدم فر�سة لل�سباب للتوا�سل مبا�سرة مع الطبيعة، كي ي�سبحوا 

�سفراء لبيئتنا، ين�سرون تقديرهم للبيئة وي�ساعدون في تحقيق التوازن الهام بين الب�سر والطبيعة.

ونحن ناأمل في اأن ي�سبحوا روادًا في مجالت عملهم المختلفة، بينما يروجون للممار�سات الم�ستدامة 
والم�سوؤولة، وي�ساهمون في نمو اأكبر لالقت�ساد الأخ�سر على الم�ستوى المحلي والعالمي. 

 كلمة العضو المنتدب
سعادة رزان خليفة المبارك

سعادة رزان خليفة المبارك، العضو
المنتدب وأمين الصندوق، لجمعية
اإلمارات للحياة الفطرية
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بينما ن�ستعر�س عام الخير في د�لة الإمارات العربية المتحدة، نرى اأن من اأهم الجوانب 
الم�سجعة في عام 2017 هي ازدهار ال�سراكات في م�سعاها نحو "رد الجميل اإلى الطبيعة". 

لقد تحققت جهود �سادقة م�ستدامة في المحافظة على الطبيعة من خالل التعا�ن 
الفّعال بين الهيئات الحكومية �منظمات المجتمع المدني �المجتمعات المحلية �قطاع 

الأعمال �الأفراد، كانت قوتهم مجتمعة هي الأ�سا�س القوي لأن�سطة هامة �هادفة لبلوغ 
الهدف المن�سود �هو الحفاظ على �سحة كوكبنا �التنوع الأحيائي عليه. 

لقد تقدمنا جميعًا خطوة لالأمام نحو تحقيق روؤية دولة الإمارات لتحقيق اإقت�ساد اأخ�سر م�ستدام؛ من 
خالل ت�سجيع مثل تلك ال�سراكات المتنوعة لتاأ�سي�س وتح�سين برامجهم للم�سوؤولية المجتمعية لت�سمل 

اأي�سًا البرامج التعليمية والتطوعية التي تهتم بالبيئة.  

كما ياأتي عام 2018 على نف�س القدر من الأهمية للتاأكيد على حماية البيئة والمحافظة عليها، ونحن 
ن�ستقبل"عام زايد" نتذكر ذلك القائد الملهم الذي كان تقديره المخل�س للطبيعة ووجوب المحافظة 

عليها معروفًا للجميع.

ومع اقتراب نهاية ِعقد كامل من عمل الأمم المتحدة على مو�سوع التنوع الأحيائي، يجب علينا اأن ن�ستلهم 
من المغفور له باإذن اهلل تعالى المثال ونتخذه قدوة بتوجيه م�سار التنمية نحو �سبل بيئية م�ستدامة 

وت�سجيع الآخرين على فعل ال�سيء ذاته، خا�سة واأن اأنظار العالم اأجمع تتجه �سوبنا فيما قبل اإك�سبو 
2020 دبي.

وتما�سيًا مع اأهداف التفاقية العالمية للتنوع البيولوجي )اآي�سي(، علينا اأن ننير الدرب لالآخرين عن 
طريق �سمان زيادة الوعي بالقيمة الجوهرية للتنوع الأحيائي وكيف يمكن اأن نبداأ جميعًا التفاعل مع 

بيئتنا ب�سكل م�سوؤول وم�ستدام على حد �سواء؛ حيث اأن الأ�سخا�س والمجتمعات هم من يملكون القدرة 
الحقيقية على اإحداث التغيير، وذلك لأنهم هم العامل الموؤثرعلى الحكومات وال�سركات.

وبالنظر اإلى ما لدينا من فر�سة محدودة، نجد اأنه يجدر بنا دمج ال�ستراتيجيات الرقمية في جهودنا 
لتحقيق ذلك. ومع ذلك فاإن التجربة ال�سخ�سية خير معلم، ولذلك تقدم جمعية الإمارات للحياة 

الفطرية الفر�س للطالب وغيرهم من الأفراد للم�ساركة المبا�سرة فى مبادراتنا البحرية وتلك الخا�سة 
بتغيرالمناخ، وفي ذلك اإ�ستثمار لأفراد الأمة في الجهود المبذولة لدرا�سة التراث الطبيعي لدولة 

الإمارات العربية المتحدة والحفاظ عليه.

وعن طريق برنامج التعليم واأبحاث تغير المناخ، بال�سراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية الفجيرة، 
�ساعد الم�ساركون في عمل اأبحاث لتحديد مدى قدرة النظم البيئية المحلية على التكيف مع تغير المناخ. 

وفى ال�سياق نف�سه وبالتعاون مع الواحة كابيتال وبلدية الفجيرة، قامت مبادرتنا "ال�سباب اأبطال البيئة" 
باإ�سراك الطلبة والموظفين في ق�سايا تغيرالمناخ العالمية والإقليمية.

واعتمادًا على نجاح هذه المبادرات، �سوف تقوم جمعية الإمارات للحياة الفطرية قريبًا باإطالق 
برنامجها الجديد الذى �سيوفر تجارب تفاعلية حيوية مع الطبيعة وذلك لإلهام ال�سباب من اأجل اتخاذ 

الخيارات الإيجابية الالزمة لحماية البيئة.

اإن ال�سباب هم من �سيحملون الراية غدًا هم من �سي�سبحون اأ�سحاب الأعمال الخ�سراء والمدافعون عن 
البيئة في �سناعاتهم ومجتمعاتهم؛ ومن ثم فاإن تحقيق الم�ستقبل الم�ستدام الالزم لتعاي�سنا مع الطبيعة 

يكمن في اأيديهم.

اإن م�سوؤولية الحفاظ على بيئتنا وتنوعها تقع على عاتقنا جميعًا ولي�س فردًا بمفرده، ونظرًا لأن هذه 
البرامج تتعرقل �سريعًا مع عدم توافر �سركاء وداعمين ومتطوعين على ا�ستعداد دائم لتقديم العون، لذا 
فدعمكم وتعاونكم يعد اأمرًا ملحًا لنجاحنا، حيث اأننا معًا ن�ستطيع اأن نحقق اأهدافنا المتعلقة بالحفاظ 

على البيئة من اأجل �سالح الأمة و�سعبها وكوكبنا.

    ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير 
 العام، لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية
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 كلمة المدير العام
    ليلى مصطفى عبد اللطيف 
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“الخير يسير .. والخير كثير .. أن تطعم 
طيرًا خير ... أن تبتسم في وجه جارك خير 

.. أن تكون في وظيفة تراعي فيها الناس 
وتؤدي فيها أكثر من المطلوب منك هو 

خير .. أن تكون مسؤواًل وتسعد الناس 
وترفق بهم عند تطبيق القوانين عليهم 

خير .. كل شخص فينا عنده مساحة للخير 
يتحرك فيها .. كل شخص لديه إمكانية 
أن يحدث فرقًا حقيقًيا فيمن حوله. بيئتنا 

التي نعيش فيها تحتاج منا الكثير من 
الخير .. أن ننظف شواطئها وصحاريها 

ونرعى أشجارها .. ونرفق بمن يعيش 
فيها .. كل ذلك خير”

�ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد اآل مكتوم

رد الجميل للطبيعة

مبادرات جمعية اإلمارات للحياة الفطرية في عام الخير

تمويل الوقف البيئي 
احتفال بعام الخير الذي اأعلن عنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان، رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت 

جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع مركز محمد بن را�سد 
 ل�ست�سارات الوقف والهبة باإن�ساء اأول �سندوق من نوعه 

للوقف البيئي.

وقد تم اإن�ساء ال�سندوق للتاأكيد على الروؤية العالمية لدولة الإمارات 
للوقف التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة، ورئي�س مجل�س الوزراء، وحاكم دبي.

ويعمل ال�سندوق على تعزيز الوعي العام باأهمية برامج حماية البيئة 
وكذلك ت�سجيع ال�سركات على تطوير برامجها الخا�سة بم�سوؤوليتها 

المجتمعية من خالل دعم المبادرات والدرا�سات والأبحاث في مجال 
حماية البيئة. 

وخالل الأ�سهر الما�سية ارتفع عدد الم�ساركين في الوقف البيئي اإلى 
16 �سركة. 

�نخ�س بال�سكر: 
بنك HSBC ال�سرق الأو�سط المحدود؛ بنك اأبو ظبي التجاري؛ 
بنك الإتحاد الوطني؛ بنك الإمارات دبي الوطني؛ بي�سك�س - 6 

لالإن�ساءات؛ جلف تينر؛ جلف كابيتال؛ دايموند للتطوير العقاري؛ 
 دينتونز؛ �سابين؛ لينكاليترز؛ مومينتم لوجي�سكت�س؛ الهالل

للم�ساريع المحدودة؛ هيئة البيئة – اأبو ظبي؛ هيئة كهرباء ومياه دبي 
؛ يا�س مول

برنامج التطوع األخضر
تكاماًل مع جهودنا لم�ساعدة ال�سركات على تعزيز الجوانب البيئية 

كجزء من اأن�سطتها في مجال الم�سوؤولية المجتمعية، تعاونت الجمعية 
مع العديد من ال�سركاء طوال عام 2017 لإ�سراك موظفيها في 

برنامج التطوع الأخ�سر، ومنحهم الفر�سة لخدمة الأمة والحفاظ 
على اإرثنا الطبيعي من اأجل الأجيال القادمة.

األنشطة التفاعلية للجمهور
لقد �سمل ذلك التعاون مع المدار�س في دبي واأبو ظبي الم�ساعدة 

في جمع التمويل الالزم لم�سروع الحفاظ على ال�سالحف الخ�سراء، 
هذا بالإ�سافة اإلى اأن�سطة اأخرى �سارك فيها الجمهور العام في 
اإطار ال�سعي اإلى ا�ستعادة البيئة المحلية والمحافظة عليها. وقد 

�سملت هذه الأن�سطة حمالت لتنظيف اأ�سجار القرم والوادي، حيث 
قام الم�ساركون خاللها بمحو الآثار المدمرة التي خلفها الب�سر وفي 

 الوقت نف�سه �ساهموا في ا�ستعادة الجمال الطبيعي لهذه 
الموائل الحيوية.

المبادرات العلمية لألفراد
�سارك في هذه المبادرات فرق من القطاعين الحكومي والخا�س 

حيث تبرعوا بوقتهم لدعم جهود الأبحاث الميدانية الجارية كجزء 
من برنامج التعليم واأبحاث المياه وبرنامج التعليم واأبحاث تغير 

المناخ في محمية وادي الوريعة الوطنية

وقد اأتاحت هذه البرامج الفر�سة للم�ساركين للعمل كفريق واحد 
اأثناء م�ساهمتهم القّيمة في ر�سد جودة المياه والأبحاث التي تدر�س 

قدرة النظم البيئية اله�سة للمياه العذبة على التكيف مع اآثار تغير 
المناخ في الدولة.

منصة المسؤولية المجتمعية 
للشركات 

نحن ن�سعر بالمتنان ال�سديد للدعم الكريم الذي تلقيناه من قبل 
لجنة عام الخير وكل من وزارة تنمية المجتمع ووزارة القت�ساد، 

ونخ�س بالذكر اختيارنا لنكون اأول جمعية بيئية توؤهل للح�سول على 
التمويل من القطاع الخا�س من خالل المبادرة الفريدة لمن�سة 

الم�سوؤولية المجتمعية لل�سركات.       

التبرعات الصغيرة
لقد �سعينا اأي�سا الى اإبراز اأهمية التبرعات ال�سغيرة التي ت�سمح 

للنا�س بالعطاء حتى واإن كان درهمًا واحدًا لدعم جهود حماية البيئة، 
وذلك من خالل التحويل الم�سرفي اأو اأجهزة ال�سراف الآلي. 
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لقد �سهد العام الما�سي تطورات هامة تتعلق بق�سية تغير المناخ، 
وهو ما يعك�س الإرادة ال�سيا�سية الوطنية المتزايدة والقوة الدافعة 

وراء هذه الق�سية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد تم الك�سف عن ا�ستراتيجيتين هامتين في 2017: خطة الطاقة 
الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2050، والتي تهدف 

اإلى انخفا�س انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون بن�سبة 70%، وكذلك 
زيادة العتماد على الطاقة المتجددة لي�سل اإلى 44% وتح�سين 

كفاءة الطاقة بن�سبة 40% بحلول منت�سف القرن، وتعد خطة 
الطاقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2050 الأولى من نوعها التي 
يتم تطويرها من قبل دولة خليجية؛ حيث قدمت جمعية الإمارات 

للحياة الفطرية الدعم الفني الالزم لتطوير تلك الخطة وذلك 
من خالل ال�سراكة مع معهد النمو الأخ�سر العالمي. وقد تركزت 

�سلتنا بالخطة الوطنية لتغير المناخ على مو�سوع التكيف مع المناخ، 
واإدارة البيانات، ور�سد وتدقيق انبعاثات الغازات الدفيئة ون�سر 

الوعي والتوا�سل مع الجمهور حول تغير المناخ. كما عملت الجمعية 
بالتعاون مع معهد النمو الأخ�سر العالمي على تقديم الت�سهيالت 

الالزمة لعقد جل�سة لإ�سراك اأ�سحاب الم�سلحة.

هذا بالإ�سافة اإلى اإ�ستراكنا خالل العام 2017 فى العديد من 
الفعاليات الإقليمية والدولية بما في ذلك القمة العالمية لطاقة 

الم�ستقبل والتي ت�سمنت م�ساركات مختلفة من قبل ال�سيد مانويل 
بولغار فيدال، رئي�س فريق ممار�سات المناخ والطاقة العالمي في 

ال�سندوق العالمي للطبيعة، وكذلك موؤتمر الأمم المتحدة المعني 
بتغير المناخ )موؤتمر الأطراف 23( في بون حيث تراأ�ست جمعية 

 الإمارات للحياة الفطرية فعالية هامة في جناح ال�سندوق 
العالمي للطبيعة.
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برنامج المناخ 
والطاقة

رؤيتنا
أن تعطي دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بحلول عام 2020 لتغير 

المناخ أولوية وطنية، واتخاذ 
خطوات هامة نحو تنمية منخفضة 

الكربون، وزيادة طموح الطاقة 
المتجددة، والتوسع في كفاءة 

فعالية الطاقة، وتقليل االنبعاثات 
من قطاع النقل البري والتعامل مع 

مخاطر تغير المناخ.
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تطوير إطار سياسة لزيادة االعتماد على الطاقة المتجددة في دولة 
اإلمارات.

لقد وا�سلت جمعية الإمارات للحياة الفطرية تقديم الدعم لم�ساعدة دولة الإمارات في تحقيق خطتها 
الهادفة لزيادة اعتماد ال�ستهالك المحلي على الطاقة المتجددة لي�سل اإلى 44% بحلول عام 2050. 

وتمكنت الجمعية من خالل ال�سراكة مع وزارة الطاقة وال�سناعة في الدولة و�سركة بارينجا ال�ست�سارية، 
من تنفيذ تقييم تحت عنوان" تطوير اإطار �سيا�سة لزيادة الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية 

المتحدة" بهدف تحديد الطريقة الأمثل لكيفية ا�ستخدام الأمة للطاقة المتجددة.
وفى اأعقاب التقييم، تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة وال�سناعة في دي�سمبر 2017 بهدف 

اإ�سراك اأ�سحاب الم�سلحة في اإطار ال�سيا�سة المقترحة في الدولة وتقديم المزيد من الدعم في تحديث 
خطة الطاقة الوطنية لعام 2050. ولم تكن الجمعية لتنجح في تحقيق كل ذلك دون الدعم القوي من 

المدينة الم�ستدامة. 

©
 E

W
S-

W
W

F

©
 T

he
 S

us
ta

in
ab

le
 C

ity

مشاركتنا في جلسة حوارية في ويتكس 2017

أبرز إنجازات 
 2017

مبادرة البصمة البيئية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة 

تلعب جمعية الإمارات للطبيعة دورالأمين العام لمبادرة الب�سمة 
البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تهدف اإلى دعم تطوير 
ال�سيا�سات القائمة على العلم والتي تقلل من النبعاثات الكربونية في 

 الدولة وت�ساعد على مواجهة التحدي العالمي المتمثل في 
تغير المناخ.

وفى اأعقاب درا�سة اأعدتها مبادرة الب�سمة البيئية عام 2016، 
تمت الموافقة على اقتراح معايير وقود ال�سيارات من قبل اللجنة 

التوجيهية لمبادرة الب�سمة البيئية عام 2017. ويجري العمل 
حاليًا على تطوير تلك المعايير من قبل هيئة الإمارات للموا�سفات 

والمقايي�س وذلك بدعم من الجمعية، و�سيتم �سياغتها وفقًا لمتو�سط 
ا�ستهالك الوقود في ال�سركات. 

إشراك القطاع الخاص في قضايا المناخ: 
دايموند للتطوير العقاري

اأبرمت جمعية الإمارات للحياة الفطرية �سراكة مع دايموند 
للتطوير العقاري في عام 2016 بخ�سو�س المدينة الم�ستدامة، 

حيث تقوم الجمعية بتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة في المدينة 
من خالل عمليات الر�سد والتحقق؛ وهو الأمر الذي يتما�سى مع 

التزامها بالعمل مع القطاع الخا�س لمواجهة تغير المناخ. والمدينة 
الم�ستدامة هي مجتمع يتمتع باحت�سانه لمميزات ال�ستدامة بم�ستوى 

منخف�س للكربون بما في ذلك توليد الطاقة من الألواح ال�سم�سية 
المثبتة على الأ�سطح. 

وقد نقلت الجمعية مقرها اإلى المدينة الم�ستدامة في عام 2017 
وذلك بغر�س تقليل الب�سمة الكربونية لعملياتها.
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تركيزنا في عام  
2018

تطوير التقنيات البديلة للمركبات 
اعتمادًا على نجاحاتنا ال�سابقة في دعم نمو النقل الم�ستدام في دولة الإمارات، �سيكون اأحد مجالت 

تركيزنا هذا العام هو التحقق من الإمكانيات المحلية لتنفيذ التكنولوجيات البديلة للمركبات. فالعالم 
يتحول الآن اإلى ا�ستخدام و�سائل النقل الكهربائية، فعلى �سبيل المثال تجتذب ال�سيارات الكهربائية 

اهتمامًا كبيرًا في دولة الإمارات. وبينما تقوم الجمعية با�ستك�ساف ذلك المو�سوع الهام عن ال�سيارات 
الكهربائية مع �سركائها، فاإن هدفنا الرئي�س هو تقديم الدعم لتطوير ال�سيا�سات المحلية الحديثة 

القائمة على الأدلة.

تقييم سياسة الطاقة المتجددة فى دولة 
اإلمارات 

تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية على تقييم �سيا�سة الطاقة 
المتجددة للدولة والأن�سطة الم�ساحبة لها، والعمل في طور متقدم 
حاليًا اإل اأنه �سيكتمل في عام 2018. وت�سمل هذه الأن�سطة مناق�سة 

نتائج البحوث من خالل اجتماع المائدة الم�ستديرة لأ�سحاب 
الم�سلحة، وكذلك اإ�سدار تقرير لل�سيا�سة بال�سراكة مع وزارة الطاقة 

وال�سناعة في دولة الإمارات، واإ�سدار مواد الت�سالت المتعلقة 
بالتقرير، ثم م�ساركة النتائج مع جهات رفيعة الم�ستوى. 

إشراك القطاع الخاص في قضايا المناخ: 
دايموند للتطوير العقاري

اإن �سراكتنا الم�ستمرة لمدة ثالث �سنوات مع �سركة دايموند 
للتطويرالعقاري لإ�سدار قوائم جرد �سنوية للغازات الدفيئة للمدينة 
الم�ستدامة ت�ساعد المدينة في تحقيق اأهدافها المتعلقة بانبعاثاتها 

وتاأثيرها البيئي. ومن المقرر اإ�سدار اأول تقرير جرد للغازات الدفيئة 
في الربع الثاني من عام 2018، �سيوفر التقرير بيانات النبعاثات 

 الناجمة عن ت�سغيل المرحلة الأولى من المدينة الم�ستدامة في 
عام 2017.
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على مدار العام الما�سي، وا�سلت جمعية الإمارات للحياة الفطرية 
ا�ستثمار نجاح مبادراتها البحرية الحالية، بغر�س اكتمال فهمنا حول 

الموا�سيع ذات الأولوية في جهود حماية الحياة البحرية وذلك عن 
طريق زيادة المعرفة ب�سلوك الأنواع وجغرافيا الموائل.

وعلى وجه الخ�سو�س، لقد �ساهم النجاح في اإن�ساء �سبكة حيتان 
البحر العربي، بالإ�سافة اإلى الم�ساريع القائمة لر�سم خرائط 

التنوع الأحيائي البحري، وكذلك درا�سة نطاق وعادات ال�سلحفاة 
الخ�سراء، في زيادة المعرفة ب�سكل كبيرعن هذه المجالت.

وقد �سهد عام 2017 اأي�سًا حدوث العديد من المظاهر الهامة للجهد 
الدولي المبذول لتاأمين م�ستقبل المحيطات على م�ستوى العالم، 

حيث كان مو�سوع الحفاظ على المحيطات على راأ�س جدول اأعمال 
متخذي القرارات خالل الموؤتمر الأول للمحيطات لمنظمة الأمم 
المتحدة وقد ركزت المناق�سات في الموؤتمر على ال�ستراتيجيات 
الهادفة اإلى حفظ الموارد البحرية في العالم وا�ستخدامها على 

نحو م�ستدام )كما هو محدد في اإطار الهدف رقم 14 من اأهداف 
التنمية الم�ستدامة: الحياة تحت الماء(، هذا بالإ�سافة اإلى تقديم 
الحكومات وكذلك القطاع الخا�س خدمات تطوعية لتعيين وتمديد 
المناطق البحرية المحمية، والعمل على مكافحة التلوث البحري، 

وزيادة ال�ستثمار في جهود المحافظة على الحياة البحرية.

وفي وقت لحق من العام، اأ�سدر الموؤتمر الرابع للمحيطات العديد 
من النتائج التي لم ي�سبق لها مثيل، ومنها 437 التزامًا ملمو�سًا 

وقاباًل للقيا�س، مثل تعهد مالي بقيمة 7.2 مليار يورو واإن�ساء 2.5 
 مليون كيلو متر مربع من المناطق البحرية المحمية الإ�سافية 

حول العالم.
ومن �سمن الأحداث الرئي�سة الأخرى التي حدثت في عام 2017 
انعقاد موؤتمر تغير المناخ )موؤتمر الأطراف 23( في بون والذي 

ركز على اأهمية وظيفة اأ�سجار القرم واأحوا�س الأع�ساب البحرية في 
امت�سا�س الكربون، واأي�سًا عقد الموؤتمر الدولي الرابع للمحميات 

البحرية، حيث ا�ستعر�ست خالله جمعية الإمارات للحياة الفطرية 
نجاحاتها في هذا المجال.

وفي عام 2018 �ستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة با�ست�سافة 
الجتماع الثالث ع�سر لموؤتمر الأطراف الم�ساركة في اتفاقية 

رام�سار ب�ساأن الأرا�سي الرطبة، والذي �ست�ستعر�س خالله جمعية 
الإمارات للحياة الفطرية اأعمالها في مجال الحفاظ على البيئة 
البحرية، كما �سيتم ت�سليط ال�سوء في هذا الموؤتمر على اأهمية 

الموائل ال�ساحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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 برنامج حماية
 البيئة 
البحرية

رؤيتنا
أن تكون دولة اإلمارات العربية 

المتحدة والمنطقة بحلول عام 
2050 موطنًا ألنظمة بيئية بحرية 

قادرة على الصمود يستكمل 
بها االزدهار االقتصادي بإجراءات 

عملية لحماية التنوع األحيائي 
البحري الذي يُعد ضروريًا لرفاهية 

األجيال القادمة.
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أبرز إنجازات 
 2017

تحديد المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع األحيائي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

بداأت جمعية الإمارات للحياة الفطرية خالل عام 2017 في ر�سم خرائط للمناطق ذات الأهمية الخا�سة 
للتنوع الأحيائي في دولة الإمارات من اأجل تحديد اأولويات جهود الحماية، وتزويد �سانعي القرار 

بالمعلومات الالزمة، وتعزيز اإن�ساء �سبكة مت�سلة من المناطق البحرية المحمية في الدولة.
ويهدف الم�سروع اإلى و�سع خريطة متو�سطة الدقة من الموائل البحرية وال�ساحلية لمياه الخليج العربي 
في الدولة )المرحلة 1( وكذلك تحديد المناطق ذات الأولوية لجهود حماية التنوع الأحيائي با�ستخدام 

خريطة الموائل اإلى جانب المعلومات البيئية الأخرى وبالت�ساور مع الخبراء المحليين واأ�سحاب 
الم�سلحة )المرحلة 2(.

حر�س الفريق البحري بالجمعية على جمع البيانات الالزمة خالل عام 2017 لزيادة المعرفة الحالية 
الخا�سة بتوزيع الموائل ال�ساحلية والبحرية، حيث تم تجميع المعلومات من خالل ا�ستطالع ميدانى 

وم�ساورات مع اأ�سحاب الم�سلحة المحليين. وقد �ساهمت الدرا�سات ال�ستق�سائية في الك�سف عن بع�س 
النتائج المثيرة لالهتمام، منها على �سبيل المثال الك�سف عن العديد من ال�سعاب المرجانية ال�سحية 

غير المعروفة �سابقًا، ف�ساًل عن النطاق الكامل لمروج الأع�ساب البحرية.

مشروع السالحف الخضراء بالخليج العربي
يهدف الم�سروع اإلى زيادة معرفتنا ب�سلوك ال�سلحفاة الخ�سراء 

واأماكن تنقلها، وكذلك تحديد المناطق الهامة لل�سالحف بغر�س 
الحفاظ عليها من خالل تتبعها بالأقمار ال�سناعية والتحليالت 

الجينية، ويهدف اأي�سًا اإلى تطوير الفهم حول العالقة بين مناطق 
التع�سي�س والتغذية لدعم ا�ستراتيجيات الحماية المحلية والإقليمية.

وخالل عامه الثاني، نجح الم�سروع في ترقيم وتتبع 11 �سلحفاة 
لي�سل مجموعها اإلى 35 �سلحفاة. وقد تركزت جهود الترقيم فى 

عام 2017 على مياه راأ�س الخيمة وجزيرة بوطينة في اأبو ظبي، التي 
تتوافر فيها الأع�ساب البحرية بوفرة لتغذية ال�سالحف. وقد �ساهم 
تعقب ال�سالحف في الك�سف عن وجود عالقة بين اأماكن التع�سي�س 
في �سلطنة عمان ومناطق بعيدة مثل خليج كوت�س، مما يبرز اأهمية 

التعاون الإقليمي للحفاظ على الأنواع.

المساهمة في األبحاث اإلقليمية
اإن جمعية الإمارات للحياة الفطرية هي الع�سو الموؤ�س�س كما تقوم 

بدور المن�سق ل�سبكة حوت البحر العربي، وتتاألف ال�سبكة من 
 مجموعة من الباحثين والمنظمات التي تعمل في مجال حماية 

 البيئة معًا لدرا�سة وحماية الحيتان النادرة في منطقة �سمال 
المحيط الهندي.

وكثمرة للعمل المتوا�سل لمدة عامين كان هدف الجمعية و�سبكة 
حوت البحر العربي هو زيادة الوعى بالأنواع المختلفة وا�ستكمال 

 المعلومات الالزمة لجهود الحماية وم�ساركة البيانات على 
الم�ستوى الإقليمي.

وتعمل ال�سبكة اأي�سًا على اإعالم الهيئات المختلفة ب�ساأن التطورات 
في المنطقة وت�سجيعها على اأخذ م�ساكل حماية حيتان البحر العربي 

بعين العتبار اأثناء التخطيط ل�سيا�ساتها وقراراتها.
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تركيزنا في عام  
2018

شبكة حوت البحر العربي
�سي�سهد العام القادم اإن�ساء قاعدة بيانات اإلكترونية خا�سة 

ب�سبكة حوت البحر العربي والتي ت�سمح بجمع البيانات وتخزينها 
وم�ساركتها. و�سيتم توفير برامج فنية لتدريب المنظمات ال�سريكة 

والخبراء لتحقيق اأكبر قدر من �سهولة ا�ستخدام قاعدة البيانات 
وتعزيز التعاون بعد اإطالق القاعدة خالل الجتماع العلمي للجنة 

�سيد الحيتان في 2018.

إتفاقية رامسار لألراضي الرطبة )األطراف 
المتعاقدة 13(

اإن جمعية الإمارات للحياة الفطرية �سوف ت�سارك في الجتماع 
الثالث ع�سر لالأطراف المتعاقدة في اتفاقية رام�سار في دبي كجزء 

من وفد ال�سندوق العالمي للطبيعة حيث �سنلقي ال�سوء على اأعمالنا 
في مجال حماية البيئة البحرية في الدولة، واأهمية الحفاظ على 

الموائل ال�ساحلية والبحرية كعن�سر من عنا�سر التفاقية. و�سيكون 
الجتماع بمثابة فر�سة فريدة للتوعية باأهمية الموائل ال�ساحلية لدولة 

الإمارات و�سرورة الحفاظ عليها.

مشروع السالحف الخضراء في الخليج
يهدف الم�سروع في عامه الثالث اإلى ترقيم وتعقب 20 �سلحفاة 

اإ�سافية في المواقع المتعلقة بمراقبة م�سار هجرة ال�سالحف. كما 
�سيتم تحليل البيانات التي نقوم بجمعها لنتمكن من تحديد المناطق 

الهامة لل�سلحفاة للمحافظة عليها، وهي تلك البيانات التي يمكن 
اأن ت�ستخدم كاأدوات هامة لإدارة مركزية تعمل على توجيه اأعمال 

الحفظ محليًا واإقليميًا.

المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع األحيائي
توا�سل جمعية الإمارات للحياة الفطرية عملها لتحديد المناطق 
الحيوية للتنوع الأحيائي، واإ�سافتها اإلى خرائط الموائل وبيانات 

توزيع الأنواع البحرية في دولة الإمارات بالتعاون مع الخبراء 
والمجتمعات المحلية. ومن المخطط اأن يتم تنفيذ العديد من ور�س 

العمل في 2018 وكذلك اجتماعات الطاولة الم�ستديرة لإعطاء 
الفر�س الكافية لأ�سحاب الم�سلحة والخبراء للتحقق من �سحة 
البيانات الموجودة وتحديد المزيد من المناطق الهامة لأعمال 

حماية الحياة البحرية. 
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لقد �سهد عام 2017 عددًا من النتائج والمناق�سات التحذيرية 
المقلقة من اأع�ساء المجتمع العلمي الدولي، مما ي�سير اإلى �سرورة 

تغيير ال�سلوك الب�سري لحماية م�ستقبل كوكبنا.
في �سهر نوفمبر قام 15000 عالم بالتوقيع على "تحذير العلماء 

العالمي" للب�سرية: "اإ�سعار اآخر". وذلك بعد 25 عامًا من التحذير 
الأول، حيث اأ�سارت المقالة اإلى اتجاهات محبطة ب�ساأن تدهور 

 البيئة، وقد تفاقمت نتيجة لزيادة التعديات الب�سرية على 
الموائل الطبيعية.

اإن المحافظة بفاعلية على الأنواع والنظم الأحيائية المتوازنة التي 
ت�سكل بيئتنا الطبيعية تتطلب فهما كاماًل لها ولوظيفتها، في النهاية 
ل ي�سعنا الحفاظ اإل على ما نعرفه فقط. ولهذا بداأت درا�سة التنوع 

الأحيائي لجبال الحجر، والتي تهدف اإلى تحديد المناطق الهامة 
للتنوع الأحيائي في المناطق الجبلية في دولة الإمارات.

وقد كان اكت�ساف واحدة من ف�سيلة بوم الن�سر العربي المنقطة 
في نوفمبر 2017 واحدة من اأهم النتائج حتى الآن. وقد كان وجود 

هذه الأنواع محل �سك لمدة �سنوات ولكن لم يوؤكد اأبدًا. ومن هنا 
يلح �سوؤال هام: اإذا كانت اأنواع كبيرة الحجم مثل هذه يمكن اأن 

تعي�س لفترة طويلة في الجبال دون اأن يالحظها اأحد، فيا ترى ما هي 
الأنواع الأخرى التي تختبيء هناك، دون اأن نعلم عنها، والتي يمكن 

اأن نتكبد خ�سارتها قبل اأن نتعرف عليها.
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برنامج 
المحافظة 
على البيئة 
البرية

رؤيتنا
تقليل المخاطر على البيئة البرية 

بحلول عام 2030 والحفاظ على 
البيئة من خالل شبكة من المناطق 

المحمية، وإعادة ترميم وتأهيل 
المناطق الحيوية للتنوع األحيائي.  

جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي للطبيعة | التقرير ال�سنوي 2017 | مذكرات بيئية         2526         جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي للطبيعة | التقرير ال�سنوي 2017 | مذكرات بيئية



2016 
HIGHLIGHTS

2017 
FORECAST 

©
 E

W
S-

W
W

F

أبرز إنجازات 
 2017

األحداث الليلية في جبال الحجر: استطالع جمعية اإلمارات للحياة 
الفطرية عن البوم والخفافيش 

ل تزال النباتات والحيوانات في جبال الحجر التي تربط دولة الإمارات مع �سلطنة عمان غير معروفة 
تمامًا. ولذلك قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية باإجراء م�سح �سامل للتنوع الأحيائي في اأجزاء 

من النطاق الذى يقع داخل دولة الإمارات، بهدف تحديد حالته لت�سكيل قاعدة معلومات تدعم جهود 
المحافظة.

البوم والخفافي�س هي المجموعات الت�سنيفية الأولى التي تم تنفيذ ال�ستطالع حولها، وقد تم بالفعل 
الك�سف عن وجود نوعين غير معروفين �سابقًا في الدولة: البومة العمانية وبومة الن�سر العربي المنقطة.
وقد اأ�سفرت عملية م�سح الخفافي�س وبتمويل من �سندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية 
عن نتائج هامة مماثلة، فمع ت�سجيالت النداءات ال�سوتية لتحديد الموقع عن طريق ال�سدى تم الك�سف 

 عن وجود اأنواع غير م�سجلة في دولة الإمارات. ول يزال العمل م�ستمرًا لتحديد تلك الأنواع 
غير المعروفة. 

الرصد البيئي في منتزه وادي الوريعة الوطني
لقد بداأ فى عام 2013، ول يزال الر�سد البيئي لمنتزه وادي الوريعة 

الوطني يوفر ثروة من البيانات المتعلقة ب�سحة النظم الأحيائية 
المختلفة، مما يتيح لنا تقييم اتجاهات الأعداد، وتحديد متطلبات 

الحماية وقيا�س مدى فعاليتها.
ويقوم الم�سروع الذي تم تنفيذه بدعم من بلدية الفجيرة، بمراقبة 

جودة المياه عن طريق تحديد المعايير البيولوجية والفيزيائية 
ب�سورة منتظمة على مدار ال�سنة وكذلك قيا�س الموؤ�سرات مثل وفرة 

ال�سفادع وتنوع اليعا�سيب ووجود اأنواع مختلفة من الطيور.
وقد ك�سف الر�سد الذي تم على مدار ال�سنوات الأربع الما�سية عن 

تح�سن في نوعية المياه بعد اإغالق المنتزه، كما �ساهم في تقديم 
روؤية جديدة عن التغيرات المو�سمية الموؤثرة في وفرة الأنواع.

األبحاث الخاصة بتغير المناخ
فيما يمثل نقلة من برنامج التعلم واأبحاث المياه، نجد اأن عام 2017 

قد �سهد اأي�سًا اإطالق برنامج اأبحاث يهتم بدرا�سة اآثار تغير المناخ 
على الموائل والأنواع الجبلية.

وبالتعاون مع بلدية الفجيرة، هيئة كهرباء ومياه دبى، والواحة 
كابيتال، قام البرنامج الجديد -داخل المختبر- بقيا�س مدى تاأثير 

درجة الحرارة المرتفعة على معدل تنف�س اأ�سماك "غارا"، الموجودة 
في اأحوا�س المياه العذبة في المناطق الجبلية. وبا�ستخدام اأجهزة 

تتبع الخفافي�س، تم تو�سيح ن�ساط الخفافي�س فيما يتعلق بدرجة 
الحرارة المحيطة وقيا�س الرطوبة.

اإن قيا�س طريقة تفاعل الأنواع مع التغيرات في درجات الحرارة يوفر 
طريقة لإدراك اآثار تغير المناخ على اأعدادها. كما تم البدء في ر�سم 
خرائط توزيع الأ�سجار وتحديد مجموعة من الأ�سجار بهدف اختبار 

قدرتها على تخزين الكربون.
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تركيزنا في عام  
2018

استطالع البوم
كما هو الحال مع العديد من المخلوقات الليلية الأخرى، ل ُيعرف �سوى القليل عن البوم في دولة 

الإمارات، لذلك قد ل يكون من الغريب وجود نوعين من البوم لم ُير�سدا �سابقًا في ال�سنوات الثالثة 
الما�سية. ومن ثم �ستقوم جمعية الإمارات للحياة الفطرية بتو�سيع نطاق التغطية الجغرافية لر�سد البوم 

في عام 2018 وذلك لتغطية م�ساحة اأكبر من اأرا�سي الدولة. ويعتمد الر�سد في الأ�سا�س على تحديد 
وجود اأنواع البوم من خالل �سوت نداءاتهم.

البوم هي الطيور الأكثر �سخبًا عندما يدافع الذكور عن منطقتهم خالل مو�سم التكاثر بين دي�سمبر 
ومايو/يونيو. 

اإن الظروف البيئية مثل �سوء القمر و�سرعة الرياح ودرجة الحرارة وغيرها توؤثر في عملية البحث عن 
البوم، مما يتطلب عدة زيارات لكل موقع لتحديد اأي من هذه الأنواع مقيمة هنا. وبعد الكت�ساف الهام 

لبومة الن�سر العربي المنقطة في الدولة، �سيهتم ال�ستطالع بتحديد المزيد من المعلومات المتعلقة بتلك 
البومة.

استطالع الخفافيش
اإن الخفافي�س ب�سفتها من ف�سيلة اآكلة الح�سرات، يمكن العتماد 

عليها بو�سفها موؤ�سرات بيولوجية موثوقة لنظام بيئي معين. وفي عام 
2017 اأثناء عملية ر�سد الخفافي�س بوا�سطة جمعية الإمارات للحياة 

الفطرية تم ت�سجيل الآلف من نداءات تحديد الموقع با�ستخدام 
ال�سدى من خالل ت�سغيل اأ�سوات م�سجلة اآليًا للخفافي�س، وقد تبين 

وجود عدة اأنواع لم تكن م�سجلة �سابقًا في دولة الإمارات.
وفي عام 2018 �سيحاول الر�سد التقاط العّينات من اأجل التعرف 

عليها. و�سيمثل هذا الأ�سا�س الذي يتم من خالله تطوير التعرف 
على الخفافي�س بوا�سطة نداءات تحديد الموقع با�ستخدام ال�سدى، 

وكذلك توفير طريقة فّعالة وموثوقة لجمع المعلومات عن توزيع ووفرة 
الأنواع في الدولة.

 

ِشراك الكاميرا
اأثناء الفترة بين عامي 2012 و2015، قامت جمعية الإمارات للحياة 
الفطرية بن�سر �سبكة من الكاميرات في منتزه وادي الوريعة الوطني 

بغر�س تقييم حالة الطهر العربي في المنطقة. كجزء من ر�سد 
التنوع الأحيائي لجبال الحجر، �سيتم تو�سيع نطاق هذه ال�سبكة من 
الكاميرات لت�سمل مجاًل اأو�سع للتعرف على توزيع وحالة الثدييات 

الكبيرة ومتو�سطة الحجم. و�سيتم التركيز على الأنواع الرئي�سة وهي 
الطهر العربي والغزال الجبلي والو�سق والثعالب، كما �سيتم ا�ستخدام 

الكاميرا لتقييم اأعداد الماعز البري والحمير.
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اتخذت جمعية الإمارات للحياة الفطرية طوال عام 2017، منهجًا 
ا�ستراتيجًيا يعتمد على الجمهور في اأن�سطتها في مجال الت�سالت، 
وقد نجحت في تحقيق نتائج ملمو�سة، كما نجحت في تعزيز مكانتها 

كاأف�سل �سريك في قيادة برنامج حماية البيئة في دولة الإمارات. 
وقد تركزت م�ساركتنا مع الجمهور على زيادة الوعي بال�سرورة 
الملحة للعمل واإيجاد الحلول الفّعالة للحد من اآثار تغير المناخ 

العالمي، هذا بالإ�سافة الى اإبراز الفوائد القت�سادية والتجارية 
والمجتمعية المرتبطة بال�ستدامة البيئية. كما وا�سلنا الحديث عن 

النجاحات الملحوظة التي حققتها مبادراتنا البيئية في جميع اأنحاء 
دولة الإمارات.

وت�ستمر جمعية الإمارات للحياة الفطرية وخبراوؤها بمكانتهم 
المرموقة في تقديم محتوى جذاب ومالئم من �ساأنه اإلهام التغيير 

في الروؤى وال�سلوك ب�ساأن الق�سايا البيئية الرئي�سة، وقد تحقق ذلك 
من خالل جهود ت�سافرت خالل عام 2017 لتحديد وتعميق فهم 

القيم وحالة الجهات ذات ال�سلة بنا وبالجمهور.
ومع ا�ستمرار تميز ا�سم جمعية الإمارات للحياة الفطرية في عام 

2018 فاإن تقوية م�ساركتنا مع الجماهير الحالية والتوا�سل مع 

اآخرين جدد با�ستخدام النظرة الثاقبة والبيانات �سيكون هو محور 
اهتمامنا الرئي�س، كما �سي�ستمر تحولنا الرقمي في �سعينا لحوار 

اأعمق واأكثر و�سوحًا.
ولي�س هذا فقط، بل اإننا نهدف اأن نو�سل ر�سالة اإيجابية ل�سعب دولة 
الإمارات في عام 2018، وخارجها باأن اأب�سط الأعمال الفردية من 

الممكن اأن يكون لها اأكبر الأثر في الحفاظ على الطبيعة.
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االتصال 
والعالقات 
العامة

رؤيتنا
ترسيخ مكانة جمعية اإلمارات 

للحياة الفطرية بالتعاون مع 
الصندوق العالمي للطبيعة 

بصفتها الشريك الموثوق به من 
المنظمات غير الحكومية لدفع 

جدول أعمال جهود المحافظة 
 والبيئة في دولة اإلمارات

العربية المتحدة.
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أبرز إنجازات 
 2017

جمهورنا في المقام األول 
بعد اإجراء اأبحاث م�ستفي�سة لتطوير فهم اأ�سحاب الم�سلحة لدينا، فقد تركزت ات�سالت الجمعية 

في الن�سف الأول من عام 2017 على تقديم المعلومات والأخبار ذات ال�سلة اإلى جمهورنا في قطاع 
الأعمال. في حين ا�ستهدفت اأن�سطتنا في وقت لحق من العام المتحدثين باللغة العربية وال�سباب من 

خالل موا�سيع متعددة.
ووفًقا لهذه ال�ستراتيجية فقد �سعى خبراء الجمعية اإلى اإ�سراك الجمهور- خا�سة ال�سباب - في الحوار 

 العالمي حول حماية البيئة والحفاظ عليها من خالل الم�ساركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات 
حول الإمارات.

ا�ستقبلت الجمعية في عام 2017، المدير العام الجديدة، ليلى م�سطفى عبد اللطيف، التي نجحت في 
توطيد مكانتها وفكرها الرائد في عدة موا�سيع ذات اأهمية ق�سوى في جدول الأعمال الوطني. فمن 

خالل م�ساركتها في عام 2017 نجحت في الو�سول اإلى جماهير جديدة وهامة، واأبرزت �سرورة وفوائد 
ال�ستدامة البيئية لقطاع الأعمال والقت�ساد. كما اأنها التقت مع ال�سباب مبا�سرة من خالل تراأ�سها 

لحوار ال�سباب في القمة العالمية لالقت�ساد الأخ�سر في دبي حيث عر�ست اأفكارها حول كيفية ا�ستفادة 
الحكومات من طاقة وحيوية ال�سباب لقيادة التحول العالمي نحو ال�ستدامة والقت�ساد الأخ�سر.

وفي ذات ال�سياق، تفاعل خبراء المناخ والطاقة لدينا مع �سباب الدولة في فعاليات مختلفة، منها 
محا�سرات في كليات التقنية العليا للبنات في ال�سارقة، حيث ناق�سنا مخاطر تغير المناخ وقدمنا 

الم�سورة العلمية عن ما يمكن لالأفراد عمله لم�ساعدة الجهود العالمية لمحاربة الآثار المناخية ال�سارة. 

ساعة األرض- ِعقد من النجاح
هي مبادرة بيئية عالمية لل�سندوق العالمي للطبيعة، امتدت وكبرت 

حتى اأ�سبحت اأكبر حركة �سعبية في العالم لت�سجيع العمل الموؤثر �سد 
تغير المناخ.

ولالحتفال بالذكرى العا�سرة ل�ساعة الأر�س، في 25 مار�س 2017، 
ال�ساعة 8.30 م�ساًء، اأطفاأ النا�س في جميع اأنحاء دولة الإمارات 
اأنوارهم، ليبرهنوا على تفانيهم في محاولة الحفاظ على كوكبنا. 

فبداية من جامع ال�سيخ زايد الكبير، وفندق ق�سر الإمارات الفخم 
في اأبو ظبي اإلى اأطول برج في العالم- برج خليفة - مرورًا بفندق 

برج العرب ال�سهير في دبي، غرق حوالي 50 من المعالم البارزة في 
الدولة في الظالم.

و�سلت جمعية الإمارات للحياة الفطرية اإلى 1،35 مليون �سخ�س عبر 
و�سائل الإعالم التقليدية كجزء من حملة �ساعة الأر�س، ف�سال عن 

اأكثر من 400000 �سخ�س عبر مواقع التوا�سل الجتماعي.
�سارك بع�س موؤثرو و�سائل التوا�سل الإجتماعي الرئي�سون من مختلف 

اأنحاء البالد "اأهدافهم الخ�سراء" مع متابعيهم وحثوهم على 
الإلتزام باإجراءات يومية لمكافحة تغير المناخ

نشر نجاحات جهود حماية البيئة
وا�سلت جمعية الإمارات للحياة الفطرية ا�ستثمار مبادرات حماية 
البيئة الناجحة طوال عام 2017 من خالل تقديم ات�سالت فعالة 

تبرز اإنجازاتنا في مجالت تغير المناخ، ور�سم خرائط التنوع 
الأحيائي والطاقة المتجددة والمحافظة على ال�سالحف وتو�سيع 

نطاق تخطيط واإدارة جهود حماية البيئة البحرية.
ظهرت اأعمالنا وكذلك خبراوؤنا في و�سائل الإعالم الدولية، بما فيها 

مو�سوع عن مزايا المدن الم�ستدامة في نا�سيونال جيوغرافيك.
وقد حظي اإطالق م�سروعنا للطاقة المتجددة خالل اأ�سبوع اأبو ظبي 

لال�ستدامة في يناير بتغطية اإعالمية وا�سعة النطاق، وتم الدفع با�سم 
الجمعية اإلى راأ�س قائمة الحلول لدعم انتقال الطاقة في المنطقة.

وقد �سملت النجاحات البارزة الأخرى خالل العام الما�سي ت�سجيل 
اأول روؤية لن�سر البومة العربي المنقط في دولة الإمارات، مما اأحدث 

�سجة كبيرة في و�سائل الإعالم الإماراتية وغيرها، كما حظيت حملة 
الحفاظ على ال�سالحف الخ�سراء في الخليج العربي بم�ساركة فعالة 

من الجمهور عبر جميع الو�سائل بم�ساعدة �سركائنا الإعالميين.
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تركيزنا في عام  
2018

عالمة تجارية ناجحة ومتطورة
ومع ا�ستمرار نمو �سمعة عالمتنا التجارية، ت�سعى جمعية الإمارات 

للحياة الفطرية اإلى تعميق الروابط مع الجمهور الم�ستهدف الرئي�س 
واأ�سحاب الم�سلحة في الدولة لدعم اأجندة ال�ستدامة المحلية، مع 

 ا�ستمرار تقديم الدعم الفّعال لالأهداف العالمية لل�سندوق 
العالمي للطبيعة.

وتتمثل اأولويات عالمتنا التجارية في تعزيز مكانتنا وم�سداقيتنا بين 
اأ�سحاب الم�سلحة الرئي�سين بهدف دفع جدول الأعمال البيئي في 
الدولة وتعزيز مكانة الجمعية بو�سفها موؤ�س�سة النفع العام البيئية 

التي يف�سلها ال�سركاء في الدولة.

عالقة أقوى مع الجماهير الرئيسة
لأن معظم جمهورنا يتابعوننا عبر الإنترنت، لذلك ن�سعى في 2018 

اإلى اإقامة عالقات اأكثر تفاعلية مع جمهورنا الرئي�س من خالل 
التحول الرقمي الم�ستمر لن�سل لمزيٍد من الجمهور الم�ستهدف.
ونحن نهدف اإلى اأن نعك�س التطور العالمي نحو العالم الرقمي، 

و�سن�سبح بف�سل هذا التحول قادرين على زيادة القيمة التي نقدمها 
للجمهور واأ�سحاب الم�سلحة.       

نشر الوعي حول التنوع األحيائي في دولة اإلمارات 
من خالل العديد من اأن�سطتنا الممتدة حتى عام 2020 نهدف اإلى حث النا�س على اتخاذ اإجراءات للحد 

من الآثار المدمرة لفقدان التنوع الأحيائي وتغير المناخ.
ومع اإطالق حملة الت�سالت التي تمتد لثالث �سنوات" توا�سل مع الأر�س"، �سنعمل على تو�سيع نطاق 

م�ساركتنا العامة لدعم هدف الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي رقم 1 لعام 2020.
و�سيكون التنوع الأحيائي هو الأ�سا�س لحتفالنا بجميع المنا�سبات البيئية مثل �ساعة الأر�س، واليوم 

العالمي للبيئة، ويوم الأمم المتحدة للمياه والمبادرات العالمية الأخرى.
وثمة عن�سر رئي�س اآخر في الحملة وهو التوا�سل مع وا�سعي ال�سيا�سات، وهو ما �سنحققه من خالل 

تقرير الكوكب الحي 2018، وهو المن�سور العلمي الرائد الذي ي�سدره ال�سندوق العالمي للطبيعة عن 
حالة الكوكب كل عامين، والذى �سيمثل حجر الأ�سا�س لنقا�ساتنا مع �سانعي القرار و" الدعوة اإلى اتخاذ 

موقف" لوقف فقدان التنوع الأحيائي.
و�سوف يقدم تقرير الكوكب الحي 2018 حلوًل وا�سحة وب�سيطة لوقف تدهور التنوع الأحيائي. ومن خالل 

اأن�سطتنا المتنوعة في عام 2018، �سوف ن�سعى لن�سر تلك الحلول ذات ال�سلة بدولة الإمارات، بهدف 
اإلهام الجمهور لتخاذ موقف للمحافظة على التنوع الأحيائي الغني لبيئتنا.
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لقد اأ�سبح �سروريًا اأن نبداأ الآن النظر اإلى تقدمنا من خالل منظور 
ال�ستدامة البيئية - وذلك بغر�س قيا�س نجاحنا من حيث قدرتنا 

على الحفاظ على �سحة وتنوع النظم الأحيائية الغنية بالأنواع التي 
تكمل نمو ال�سوق والتنمية الب�سرية.

ول تزال هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بالق�سايا البيئية الرئي�سة 
في دولة الإمارات، خا�سة من حيث زيادة المعرفة الواعية بالبيئة 

والتي من �ساأنها اأن تدفع عجلة البتكار في �ستى مجالت القت�ساد 
وكذلك �سمان تكري�س فكرة ال�ستدامة في �سميم جميع ال�سناعات 

والقطاعات. 

لقد اأ�سبح تعريفنا لنجاحنا كاأمم ومجتمعات حديثة متوقفًا على 
مدى تقدمنا التكنولوجي والجتماعي والقت�سادي. وبالرغم من 

اأهمية هذا النجاح اإل اأنه لن يكون هناك م�ستوى من التطور الب�سري 
- التكنولوجي كافيًا لتعوي�س العواقب الوخيمة لفقدان التنوع 

الأحيائي. 
باخت�سار ل توجد طرق اإ�سالح بارعة من �ساأنها حل م�سكلة بيئة 

طبيعية تم اإهدارها ب�سبب عدم الإحترام الكافي ل�سحة وتنوع 
النظم الأحيائية الغنية لكوكبنا.
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ولتحقيق هذا الهدف تعاونت جمعية الإمارات للحياة الفطرية مع 
القطاعين العام والخا�س للعمل على ن�سر الوعي بالق�سايا البيئية 

المحلية والعالمية من خالل مبادرات مثل مبادرة اأبطال البيئة 
ال�سباب وكذلك برنامج التعليم واأبحاث المناخ. 

لقد ا�ستفاد من برامجنا فى التعليم ون�سر الوعي اأكثر من مليون 
ن�سمة حتى الآن، وناأمل اأن ت�ساعد هذه التجارب في خلق مواطنين 
م�ستنيرين كي ي�سبحوا يومًا ما من اأن�سار التنمية الم�ستدامة في 

دولة الإمارات، لي�س هذا فح�سب؛ بل لي�سبحوا اأي�سًا م�سدر اإلهام 
للتغيير العالمي. 

برنامج 
التعليم
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برنامج التعليم وأبحاث المياه 
فى عام 2017 اأكمل برنامج التعليم واأبحاث المياه في المنتزه الوطني لوادي الوريعة عامه الرابع، ذلك 

 HSBC البرنامج الذي �سممه معهد اإيرث ووت�س واعتمدته و�سهلت تنفيذه بلدية الفجيرة برعاية بنك
ال�سرق الأو�سط كجزء من برنامج المياه العالمي.

وعن طريق تثقيف الزائرين حول النباتات والحيوانات في وادي الوريعة وال�سماح لهم بالم�ساركة في 
جمع البيانات للم�ساعدة في جهود المحافظة، وقد �سعى البرنامج اإلى زيادة الوعى بق�سايا موارد المياه 

العذبة وت�سجيع ال�ستخدام الم�سوؤول للمياه بين �سكان المنطقة.
وخالل عام 2017 اإ�ست�ساف البرنامج م�ساركين من دولة الإمارات ومن خارجها، لي�سبح اإجمالي 

الأ�سخا�س الم�ساركين في البرنامج اأكثر من 900 �سخ�س. 

برنامج التعليم وأبحاث تغير المناخ 
لقد �سعت مبادرة "برنامج التعليم واأبحاث تغير المناخ" وهي 

المبادرة الم�ستركة بين جمعية الإمارات للحياة الفطرية، وهيئة 
كهرباء ومياه دبي، وبلدية الفجيرة، �سعت اإلى اإ�سراك 30 م�ستركًا 

في رحلة تعليمية فريدة تتناول اآثار تغير المناخ على النظم الأحيائية 
الطبيعية، حيث توا�سل الم�ساركون مبا�سرة مع البيئة الفريدة والتنوع 

الأحيائي المميز في منتزه وادي الوريعة الوطني.
كما اطلع الم�ساركون على الفر�س والمخاطر التى يفر�سها تغير 

المناخ على قطاع الأعمال، هذا بالإ�سافة اإلى اأهمية حماية التنوع 
الأحيائي المحلي، وذلك للم�ساعدة في تحقيق جهود الدولة نحو 

ال�ستدامة البيئية.

أبطال البيئة الشباب 
لقد كان م�سروع اأبطال البيئة ال�سباب في 2017 م�سروعًا م�ستركًا 

 بين جمعية الإمارات للحياة الفطرية والواحة كابيتال وبلدية 
الفجيرة بهدف رفع وعي ال�سباب عن ق�سايا تغير المناخ المتعلقة 

بقطاع الأعمال. 
ا�ستفاد من البرنامج مجموعة من الم�ساركين من خالل ور�س عمل 
وفر�س الم�ساركة في الدرا�سات الميدانية، بهدف تعزيز تقديرهم 

لهذا التحدي الخطير للطبيعة.
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�ستركز جمعية الإمارات للحياة الفطرية جهودها في عام 2018 لإطالق برنامجها التعليمي الجديد، 
ذلك البرنامج الذى ي�سعى اإلى بناء مجتمع من ال�سباب الملَهم والمتمكن الذين ي�سعرون ب�سلتهم مع 
الطبيعة، ويقدرون تلك ال�سلة وي�سكلون الآلة الالزمة لقيادة التغيير في انتقال الدولة نحو ال�ستدامة 

البيئية. ويرتكز البرنامج على ثالث ركائز رئي�سة وهى ال�ستك�ساف، والتمكين والإ�سراك.
يوؤ�س�س البرنامج روابط وثيقة ال�سلة مع الطبيعة، ويزرع التقدير البيئي في نفو�س الم�ساركين عن طريق 

ت�سجيع ال�سباب واأ�سرهم على التوا�سل مع الطبيعة من خالل الفعاليات المجتمعية واأن�سطة التوعية.

�سيتم ا�ستثمار هوؤلء الرواد ذوي قدرات القيادة البيئية ليتولّو م�سوؤولية الدفاع عن البيئة، وكذلك ربط 
معرفتهم وخبرتهم المكت�سبة محليًا بالجوانب العالمية للحفاظ على البيئة.

ويهدف البرنامج الجديد اإلى تغيير �سلوك الأفراد تجاه هذا الكوكب من خالل اإن�ساء �سبكة من القادة 
ال�سباب الذين يمكنهم التعامل مع مجتمع ال�سباب الإماراتي فيما يتعلق بق�سايا ال�ستدامة.

جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي للطبيعة | التقرير ال�سنوي 2017 | مذكرات بيئية         4142         جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي للطبيعة | التقرير ال�سنوي 2017 | مذكرات بيئية



ما كان لنا اأن نحقق اأيًا من اإنجازاتنا لول ال�سغف والتفاني الذي 
 �سملنا بهم �سركاوؤنا والدعم ال�سخي الذي تلقيناه من ممولينا 

حول الدولة.
اإن جهود حماية البيئة الفعالة ل تتحقق اإل من خالل التعاون مع 

ال�سركات والأفراد والمجتمعات المحلية، وب�سفتنا منظمة نفع عام 
ل تهدف للربح فنحن نعتمد ب�سكل كبير على �سراكاتنا لنتمكن من 

تقديم برامج تتكامل مع الأن�سطة البيئية التي تنفذها الدولة.
ولقد كان ت�سمية عام 2017 "بعام الخير" ما هو اإل تتويجًا لجهود 

اأربعة عقود تميزت بالتفاني والإخال�س من جانب �سعب دولة 
الإمارات، وبداية حقبة جديدة تركز اأكثر على الخدمة العامة 

والم�سوؤولية والن�ساط الخيري للحفاظ وتعزيز نجاحها واإ�ستمرارها 
طوال العمر. 

لذا، كان اختيار جمعية الإمارات للحياة الفطرية من قبل وزارة 
القت�ساد في الدولة لتكون اأول منظمة بيئية ت�سجل على من�ستها 
للم�سوؤولية المجتمعية لل�سركات واإبراز اإنجازاتها اأمرًا �سعرنا معه 

بالفخرال�سديد.
و�سوف ت�سلط المن�سة ال�سوء على مبادراتنا المختلفة التي ي�سارك 

فيها القطاع الخا�س في الدولة، و�سوف تبرز اأي�سًا ق�س�س نجاحات 
تو�سح قيمة �سراكاتنا الناجحة المختلفة.
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تطوير 
األعمال 
والشراكات

رؤيتنا
بحلول 2020، تصبح جمعية 

اإلمارات للحياة الفطرية الشريك 
الموثوق والمفضل لدى القطاع 
الخاص في مجال الريادة البيئية 

بدولة اإلمارات.
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لعبة الفنادق السياحية المستدامة 
 اأثمر تعاوننا مع دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري في دبي في عام 2017، عن تنفيذ لعبة الفنادق 

ال�سياحية الم�ستدامة- وهي مبادرة ت�سعى اإلى تطوير وتعميق فهم ق�سايا الحفاظ على الطاقة والمياه 
بين اأ�سحاب الفنادق. 

يعتمد مفهوم اللعبة على محاكاة نقاط ا�ستهالك المياه والطاقة في الفندق وال�سماح للم�ساركين في 
اللعبة بابتكار ا�ستراتيجيات منا�سبة لتحقيق المزيد من الكفاءة في ا�ستهالك الطاقة والمياه.

 �سارك في البرنامج اأكثر من 160 فندًقا و500 م�سارك من الح�سور، حيث تطور مفهومهم عن 
م�ساهمة ا�ستراتيجيات الحفاظ على الطاقة والمياه في الحد من انبعاثات الكربون وكذلك تحقيق عائد 

اأكبر من ال�ستثمار. 

ِعش التجربة البحرية- "حّياكم"
من اأجل اإعطاء الفر�سة ل�سركائنا و�سيوفهم باإلقاء نظرة ثاقبة 

على اأعمالنا وليتعرفوا على التهديدات المختلفة التي تواجه البيئة 
البحرية المحلية، تم تنظيم الرحلة البحرية "حياكم".

وبدعم �سخي من القطاع الخا�س، نجحت المبادرة في تنفيذ تجمع 
غير ر�سمي على متن مركب تقليدي للقيام برحلة بحرية على طول 

خور دبي، كانت بمثابة فر�سة للتعرف على تاأثير تغيير ال�ساحل على 
الثروة البحرية المحلية.

في اأثناء هذه الرحلة، �سرد عالم الأحياء البحرية الجليل الدكتور 
ا وحكايات من واقع حياته المهنية، كما قدم لمحة  نيك بل�سر ق�س�سً

عن حياة مجموعة متنوعة من المخلوقات البحرية، واأو�سح كيف 
ن�ستطيع عن طريق اإجراء تغيرات ب�سيطة في اأ�سلوب حياتنا اأن 

ن�سمن م�ستقباًل �سحًيا لالأنواع البحرية في الدولة. 

 محيطات صحية واقتصاد أقوى 
دعوة الرؤساء التنفيذيين على اإلفطار

جاءت دعوة الإفطار لإلهام �سناع القرار الرئي�سين في القطاع 
الخا�س للقيام بدور اأكثر فاعلية من اأجل التغلب على التحديات التي 

تواجه بيئتنا البحرية.
ولقد كانت فر�سة اجتمع خاللها �سركاوؤنا الممولون ورواد ال�سناعة 

مع ع�سو مجل�س اإدارة جمعية الإمارات للحياة الفطرية، �سعادة هالل 
�سعيد المري، مدير عام دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري في دبي، 
لمناق�سة العوامل التي توؤثر على البيئة البحرية ودور البيئة البحرية 

في اقت�ساد مابعد النفط.
 كما ناق�سوا الأهمية القت�سادية لقطاع ال�سياحة والترفيه 

لم�ستقبل الدولة على المدى الطويل، واعتمادها على بيئة بحرية 
�سحية ومزدهرة.
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تعزيز الشراكات
تدعم �سراكاتنا جهودنا المبذولة للحفاظ 

على البيئة. ومن ثم، فاإننا نهدف في 
العام المقبل ل�ستحداث ثالثة اأنواع من 
ال�سراكات: تلك التي ت�سجع الممار�سات 
التجارية الم�ستدامة، وتزيد من الوعي 

والتوا�سل حول الإجراءات الالزمة لحل 
الق�سايا البيئية، والأخيرة التي تلهم 

الم�ساهمات الخيرية.

الدعم والتمويل المستدام
نحن ملتزمون بتطويرالو�سائل الالزمة 

لتحقيق دخل م�ستدام من مجموعة متنوعة 
من الم�سادر. نهدف في عام 2018 اإلى 

تقوية عالقاتنا القائمة مع الجهات المانحة 
واأي�سًا اإ�ستك�ساف طرق جديدة لتنويع 

م�سادر تمويلنا حتى ت�سمل الأفراد والجهات 
المختلفة حول الإمارات.

المبادرات االستراتيجية
ت�سمل المبادرات ال�ستراتيجية القادمة 

في عام 2018 التو�سع في برنامج الهدايا 
الم�ستدامة لت�سجيع الإجراءات الب�سيطة 
اليومية التي ت�ساهم في تحقيق اأهدافنا 
المتعلقة بحماية البيئة. هذا بالإ�سافة 

اإلى برنامج ع�سوية القطاع الخا�س الذي 
يوفر فر�سًا للموظفين واأ�سحاب الم�سلحة 
للتوا�سل المبا�سر مع البيئة الطبيعية لدولة 
الإمارات، وكذلك العمل على تطوير فر�س 

جديدة ومحفزة لالأفراد في الإمارات 
للم�ساهمة في حماية الأنواع والموائل 

المهددة في دولة الإمارات.

 

تحدي كرة القدم - 24 ساعة من أجل 
المحيطات

من اأجل تقديم الدعم الالزم لبرنامجنا لحماية الحياة البحرية، 
جاء تحدي مباراة كرة القدم 24 �ساعة من اأجل المحيطات، حيث 
لعب فريق المحترفين "الأبطال" اأمام 17 فريقًا )لمدة 60 دقيقة 

لكل منهم( خالل 24 �ساعة بدون توقف. ت�سكلت الفرق ال�سبعة ع�سر 
من �سركائنا ورعاة برامجنا. 

وعن طريق الدعم ال�سخي المقدم من ال�سركاء وعدد من الموؤثرين 
في مواقع التوا�سل الإجتماعي في مجال ال�سحة واللياقة البدنية، 
اأقيم الحدث في مدينة دبى الريا�سية حيث عر�ست بع�س الأفالم 
التي تعر�س الحياة البحرية واأقيمت مجموعة متنوعة من الأن�سطة 

التعليمية في جناح جمعية الإمارات للحياة الفطرية.
لقد �سلط التحدي ال�سوء على اأهمية المحافظة على البيئة البحرية 
وكذلك �سمان التمويل الالزم لدعم البرامج البحرية في الجمعية. 

سباق الجري الخيري لبنك الفجيرة الوطني
�سارك اأكثر من 1500 م�سترك في افتتاحية الدورة ال�سنوية ل�سباق 

الجري الخيري الذي ينظمه بنك الفجيرة الوطني لم�سافة 3 و5 و10 
كم، وذلك لإبراز الجمال الخالب لالإمارة وزيادة الوعي حول الجهود 

المبذولة للحفاظ على تراثنا الطبيعي.
جاء ال�سباق نتيجة لل�سراكة بين جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

وبنك الفجيرة الوطني واأقيم تحت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
محمد بن حمد بن محمد ال�سرقي ولي عهد الفجيرة. حيث ا�ستمتع 

المت�سابقون على مختلف قدراتهم على طول الطريق من الم�سجد 
الكبير وحتى قلعة الفجيرة الخالبة.
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شكرًا للشركات األعضاء
ي�سعدنا اأن نعبر عن عظيم الإمتنان والتقدير لجميع ال�سركات الأع�ساء في برنامجنا "ع�سوية ال�سركات" 

لدعمهم المتفاني النابع من اإيمانهم ال�سادق بجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق 
العالمي للطبيعة واأن�سطتها وبرامجها، والذي جعل لجهودنا �سدًى وا�سع واأثمر نجاحها المدّوي. 

لقد و�سعت ال�سركات يدهم في يد الجمعية طوال عام 2017، و�ساعدوا في رفع م�ستوى الوعي عن 
الق�سايا الملحة واإلهام القطاع الخا�س لتبني ممار�سات م�ستدامة، ولم يتوقف دعمهم عند هذا الحد بل 

امتد لدعم اأن�سطتنا مما �ساهم في رفع كفاءة الجمعية.
ونتوجه ب�سكر خا�س ل�سركة اوليفر وايمن على دعمهم ال�سخي ومعاونتهم لنا في و�سع ا�ستراتيجيتنا 

الجديدة التي تر�سم م�ستقبلنا في التعامل مع ال�سركات والهيئات في دولة الإمارات. 

هيئة البيئة - اأبو ظبياللوؤلوؤية
بنك HSBC ال�سرق الأو�سط المحدوداللوؤلوؤية
هيئة كهرباء ومياه دبياللوؤلوؤية
بنك اأبو ظبي التجارياللوؤلوؤية
دايموند للتطوير العقارياللوؤلوؤية
الواحة كابيتالاللوؤلوؤية
بريج�ستون ال�سرق الأو�سط المحدود واأفريقياالبالتينية
كانون ال�سرق الأو�سط البالتينية
�سركة جلف تينر المحدودةالبالتينية
لينكاليترزالبالتينية
دينتونزالبالتينية
بنك الإتحاد الوطنيالبالتينية
حديقة الحيوانات بالعينالبالتينية
جرانت ثورنتون الإماراتالبالتينية
ماجد الفطيمالبالتينية
�سبين�س دبي البالتينية
مجل�س الإمارات لالأبنية الخ�سراءالبالتينية
جلف كابيتالالبالتينية
مجموعة اي تي بي للن�سرالبالتينية
بي�سك�س - 6 لالإن�ساءاتالبالتينية
بنك الإمارات دبي الوطنيالبالتينية
بنك الفجيرة الوطنيالبالتينية
مومينتم لوجي�سكت�سالبالتينية
الهالل للم�ساريع البالتينية
يا�س مولالبالتينية
�سابينالبالتينية
اوليفر وايمنالبالتينية
هو�ساك للمغامراتالبالتينية
جلف جريتنجز للتجارة العامةالبالتينية
مجموعة النابودةالبالتينية
بيكو انترنا�سيونالالبالتينية

الفطيم لل�سياراتالذهبية
جومبوكالذهبية
ليكويد اوف ليفالذهبية
�سركة النوخذة للمغامراتالذهبية
دائرة ال�سياحة الت�سويق التجاري دبيالذهبية
 �ساطئ روتانا اأبو ظبيالذهبية
جمعية ال�سرق الأو�سط ل�سناعة الطاقة الذهبية

ال�سم�سية
خدمةالذهبية
منتجات وتير كينجماالذهبية
كالود كون�سبتالذهبية
جي �سي �سي للخدماتالذهبية
ح�سانة اأوركيد البريطانيةالذهبية
من�سة الإ�ستدامةالذهبية
المجل�س الكندي لالأعمال - دبي والإمارات الذهبية

ال�سمالية
اندك�س القاب�سةالذهبية
مجل�س الأعمال جي �سي �سييالذهبية
عالم الكهربائياتالذهبية
اأمالك للتمويلالذهبية
�سي هاوك للريا�سات البحريةالذهبية
مريزام لل�سيكولتةالذهبية
جلوب اك�سبري�س للخدماتالذهبية
جلف كرافتالذهبية
فارنيكالف�سية
مجل�س الأعمال ال�سوي�سري في دبي الف�سية

والإمارات ال�سمالية
ايكورنتالف�سية
م�ست�سفى باهين الدولية )باإدارة مركز فقيه الف�سية

الطبي، اأبو ظبي(
رويال ريتزالف�سية

داعمو البرامج
نتوجه بال�سكر الجزيل اأي�سًا للمنظمات والهيئات التي وفرت لنا الدعم لبرامج اأو م�ساريع حفاظ محددة، 

وم�ساعدتنا في تقديم اأعمال موؤثرة.

برنامج الطاقة والمناخ
دايموند للتطوير العقاري

وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات
وزارة الطاقة بدولة الإمارات

وكالة البيئة - اأبو ظبي

شركاء مبادرة البصمة البيئية 
ال�سبكة العالمية للب�سمة البيئية

هيئة الإمارات للموا�سفات والمقايي�س
وكالة البيئة - اأبو ظبي

اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية 
جهاز ال�سوؤون التنفيذية 

دائرة النقل والموا�سالت - اأبو ظبي
ال�سبكة العالمية للب�سمة البيئية

المجل�س الأعلى للطاقة بدبي
مكتب التنظيم والرقابة - اأبو ظبي

الهيئة التحادية للكهرباء والماء
الهيئة التحادية للنقل - البري والبحري

هيئة الإمارات للموا�سفات والمقايي�س
هيئة البيئة - اأبو ظبي

هيئة الطرق والموا�سالت دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي 

وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات
وزارة الطاقة بدولة الإمارات
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برنامج الحفاظ على البيئة البحرية
اتفاقية الأنواع المهاجرة - مكتب اأبو ظبي

بلدية اأم القيوين
بلدية عجمان

جمعية عمان للبيئة
حلول الت�سوير البعيد

ال�سندوق العالمي للطبيعة 
ال�سندوق العالمي للطبيعة باك�ستان

 اللجنة الدولية للحيتان
مبادرة اأبو ظبي العالمية للبيانات البيئية 

مجموعة الإمارات للبيئة البحرية
المحيطات الخم�س للخدمات المحدودة

مركز محمد بن را�سد للف�ساء
موؤ�س�سة الأبحاث البحرية

هيئة البيئة - اأبو ظبي
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية - ال�سارقة

هيئة حماية البيئة والتنمية - راأ�س الخيمة
وزارة البيئة وال�سوؤون المناخية - عمان

وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات

برنامج المحافظة على الحياة البرية
بلدية الفجيرة

بنك HSBC ال�سرق الأو�سط المحدود 
حكومة الفجيرة

�سندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية
معهد ايرث ووت�س

وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات

برنامج التعليم
بلدية الفجيرة

بنك HSBC ال�سرق الأو�سط المحدود
معهد ايرث ووت�س

هيئة كهرباء ومياه دبي
الواحة كابيتال

ساعة األرض 2017
& �ستورم

بيكو انترنا�سيونال
دو

�سوب بوك�س لالنتاج الفني
فلي�سمان يوروب
كرييتف ميديا 

24 ساعة كرم قدم من أجل المحيطات
اأديدا�س

اأفق الخليج للخدمات الكهروميكانيكية
اأكاديمية رويال الإمارات الريا�سية 

الإمارات العالمية لالألمنيوم
 HSBC ال�سرق الأو�سط المحدود

بيكو انترنا�سيونال 
جامعة ميدل�سك�س دبي

جلف كرفت
جو فور 24

كانون
ل�س لأدوات التجميل 

ليكويد اوف ليف
ماء الواحة 

مجموعة اآي تي بي للن�سر
مين �ستيج

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�سًا منهم:

اأبورفا ماهاجان
اأحمد
اأر�سد

اآريبا باني
اأف�سل مبارك

اإف�سا تاج
األي�س بيتير�سون

األيك�س
اإلينور جونز
اأمينة نو�ساد

اآن
اآن هود

اآن هينيكيه
اآنعام

اأنعام رازا
انوباما �سوني

اأنو�سا ر. 
اإيرين جوك�س 

اإي�سواريا
بينجامين

ت�سنيمة طيب
جاد فتال

جاهنافي ثوتا
جوربيت �سينغ

جولييت بودانج
جوناثان او كونور

جينيكا بينتو
جيورجينا

دامال �سوير
ديبوره روكيل

ديل
دينا فتحي

راج بال
ربايدي

ر�سمي ناير
رهان بهاتيا
روباب اأماد

روك�سانا بو�سي�سا
ري�ستي ا�سماعيل

ريم لري
زينب كارمان
�سارة جيم�س
�سارة محمد

�سافانا كري�ستي
�ساك�سي بيتري

�ساك�سي �سانداك
�ساندرا اإليزابيث جورج

�سرينيفاز راو
�سالم الفي�سل

�سنابل
�سها الج�سر

�سو�سن �ساكر حالوة
�سارون ما�سكارينا�س

�سليخة
�سمة را�سد

�سيل�سيا هو�س�ستيتلر 
�سين بهادور

طاهر
طيبة طارق

عائ�سة الظاهري
عبد العزيز المال

عبير
فاطمة اأ�سرف الزعابي
فاطمة حميد ال�سويدي

في حيدري
فيجني�سواران

قا�سم علي
كاتريك جاندهي

كاترينا بيرليني
كارينا ناري�س

كانيجي هابليميتوكلو
كينان
لليثاه

لبنى الحداد
لمياء عنتر

لو�سي اإ هوجيز
لو�سيانا

ليليان بالدة
لينا خياطي

مادهاميتا
ماريا �سيم جورجين�سين

محمد �سرجاني
مرح ديب�ساوي

مروة
منى مولر

المها ال�سامان 
ميجان

مي�سيل �سالفادور
ميهارا

ناجيلي فيرنانديز
ناديا روزهكينا

ناندانا
نايارادزاي ماجارا

ني�س موهل
هاري هاردمان

هبة اهلل ال�سنهوري
هالل �سافاز

هند �سالح عبد اهلل اأحني�س
هولي روكيل
هيومي وانج

وا�سف

جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي للطبيعة | التقرير ال�سنوي 2017 | مذكرات بيئية         5152         جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي للطبيعة | التقرير ال�سنوي 2017 | مذكرات بيئية



2017
201720162015

13,390,55312,790,38915,702,098اإجمالي الدخل

11,797,50313,790,38914,126,128اإجمالي الم�سر�فات

  

 ما هي تفاصيل النسب المئوية للدخل؟

ما هي النسبة المئوية المخصصة لكل برنامج؟

تبد� جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعا�ن مع ال�سند�ق العالمي للطبيعة م�ستعدة 
تمامًا لبدء حقبة جديدة من التقدم �التطور، مدعومة با�ستراتيجيتنا لعام 2020 

�الدعم المتوا�سل من �سركائنا. �بف�سل كرم الرعاة �المجموعة المميزة من المبادرات 
المجتمعية التي ينظمها �سركا�ؤنا من ال�سركات، فاإننا نقترب اأكثر فاأكثر نحو تحقيق 

ر�ؤيتنا.
وما زلنا نعتمد على هذه ال�سراكات طويلة الأجل وموارد التمويل الم�ستدام لمواجهة اأكثر ق�سايا حماية 
البيئة اإلحاحًا، التي تواجه دولة الإمارات ، وبالتالي فقد ا�ستثمرنا جهدًا كبيرًا في اأن�سطة جمع التمويل 

ل�سمان الدعم المالي الذي نحتاجه. ونتيجة لذلك، زاد تمويلنا في عام 2017 بن�سبة %4 عن العام 
ال�سابق، ومن المتوقع اأن يزداد في عام 2018.

نحن ممتنون لأ�سرتنا الكبيرة من الرعاة وال�سركاء من ال�سركات والمانحين والمتدربين والمتطوعين 
للتزامهم وتفانيهم؛ فبدونكم، لن تكون حلولنا لال�ستدامة وحماية البيئة ممكنة.

أبرز الشؤون المالية

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

©
 E

W
S-

W
W

F

%4 منح من 
المؤسسات 

والوكاالت

%0.4 منح 
من آخرين %45.5 منح من 

الشركات

 %12 العمليات 
 67% برامج التشغيلية

المحافظة 

%18 البحث عن 
التمويل 

%3 شبكة الصندوق 
للطبيعة العالمي 

%50 منح من 
الحكومة

 إجمالي
 المصروفات:
11,797,503

 إجمالي الدخل:
13,390,553
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مجلس إدارة الجمعية في 2017: 
 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

 أمين سر المجلس 
 �سعادة الرائد علي �سقر �سلطان ال�سويدي

رئي�س مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، دبي

أعضاء مجلس اإلدارة:
 الدكتور فرج اأحمد حني�س

ال�سريك الإداري في هادف وم�ساركوه
 معالي ماجد المن�سوري

رئي�س مجل�س اإدارة ال�سوؤون البلدية في اأبو ظبي
 �سعادة المهند�س محمد �سيف الأفخم

مدير عام بلدية الفجيرة
 منى عي�سى القرق

مدير مبيعات التجزئة، مجموعة عي�سى �سالح القرق، رئي�س مجل�س القيادات العربية ال�سابة - الإمارات
 �سعادة هالل المري

مدير عام دائرة ال�سياحة والترويج التجاري دبي
 �سعادة هنا �سيف ال�سويدي 

رئي�س هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في ال�سارقة

الفريق اإلداريفريق عمل جمعية اإلمارات للحياة الفطرية 2017
اإيدا تيلي�س

باول فيريرا
تامي جيمز

�سيمون لورن�س
عبد اهلل النعيمي

ليلى م�سطفى عبد اللطيف
هيلينا كارل�س

فريق العمل
اإل رينتون

األطاف حبيب
اإلما كو�ستال�س

األي�سون فالهيرتي
اآن في. بوربون

اآنيه هينيكيه
اأوليفيا ميديل

باتري�سيا كابريرا
ب�سنت �سليم
تمارا ويثرز
تنزيد علم

د. جاكي جودا�سد
د. جمينة رودريجيز

خالد محمود
دانيال ماتوي�س

دونالد ريكانا
ديانا اإيدي�س
ديبتي ميتال

ديما نجم

ر�سوان محمود
ريا اونيرو
ريم لري

�سلطان مولوف
عا�سف موجلو

غادة نبيل 
في�سال كومار
للي راحنيما

ليندال جوكير
مارينا انتونوبولو

مانيا رو�سو
ِمهر اأمين

مونيكا كوني
نادية ر�سدي

نور مزهر
نورة لوتول

هند ال�سناوي
هومة ميهرزاد
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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.

 uae.panda.org للمزيد من املعلومات حول اجلمعية، الرجاء زيارة

ت بيئية 
سنوي 2017   |    مذكرا

التقرير ال
 

صندوق العالمي للطبيعة     
ت للحياة الفطرية بالتعاون مع ال

جمعية اإلمارا


