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حقوق ملكية المحتوى  2016لجمعية الإمارات للحياة الفطرية
يجب عند �إعادة الإنتاج ال�شامل �أو الجزئي ذكر العنوان وا�سم
النا�شر الأ�صلي ب�صفحته �صاحب حقوق الطبع والن�شر.
جميع الحقوق محفوظة لجمعية الإمارات للحياة الفطرية

�أما مهمتنا فهي المحافظة على الطبيعة والحد من �أهم التهديدات وال�ضغوط على
البيئة .نحن نعمل مع الأفراد والم�ؤ�س�سات في الإمارات والمنطقة من �أجل تطبيق
حلول المحافظة البيئية وذلك من خالل البحوث العلمية ،وتطوير ال�سيا�سات ،والتعليم
والتوعية البيئية.
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معالي محمد البواردي
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لقد كان لي �شرف ر�ؤية نمو ون�ضوج وازدهار جمعية الإمارات للحياة الفطرية خالل
ال�سنوات الخم�س ع�شرة الما�ضية ،و�شاهدت �شخ�صي ًا خالل هذه الفترة اكت�ساب الجمعية
للقوة والم�صداقية من �أجل تحقيق �إنجازات عديدة في الحفاظ على عالمنا الطبيعي
ومجتمعنا الإماراتي الغالي.
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تم ت�أ�سي�س جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العالمي للطبيعة
 EWS-WWFقبل خم�س ع�شرة �سنة ،لتجمع رغبة قوية من �أجل حماية ثروة
الإمارات الطبيعية ،مع �سنوات من الخبرة من منظمة عالمية.

كلمة العضو المنتدب
سعادة رزان خليفة المبارك

وخالل رحلتها ،لم تبتعد الجمعية عن مبادئها الأ�سا�سية ،لتنجح في الح�صول على ثقة �شركائها ولتدخل
قلوب داعميها ،الذين لما حققت نجاحاتها دون م�ساهماتهم.

معالي محمد البواردي،
رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات
للحياة الفطرية

وتعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العالمي للطبيعة  EWS-WWFمنذ
ت�أ�سي�سها باال�شتراك مع جهات متعددة ،موحدة خبرات وجهود مختلفة للم�ساعدة في تطوير حلول
متكاملة طويلة المدى للم�شاكل البيئية التي تواجه الإمارات.
وحر�ص ًا على تحقيق �أهدافها وهي حماية بيئتنا الطبيعية وت�أ�سي�س م�ستقبل م�ستدام للإمارات ،تلتزم
الجمعية كذلك بالعمل مع المجتمع المدني لرفع م�ستوى الوعي البيئي وتمكين جميع من يقيم على هذه
الأر�ض الطيبة من الم�ساهمة في �إيجاد حلول لهذه التحديات.
من خالل بناء القدرات وترويج التعليم البيئي والبحث العلمي المحلي ،تهدف الجمعية �إلى الم�ساهمة في
و�ضع �أ�سا�س متين للتنمية البيئية في الإمارات في العقود القادمة.وت�أمل الجمعية باال�ستمرار في نهجها
بنف�س االلتزام للم�ساهمة في �إيجاد حلول للق�ضايا البيئية التي ت�شغل العالم ،وبناء م�ستقبل م�ستدام في
الإمارات  ،والم�ساهمة في الجهود المحلية والدولية للق�ضايا البيئية التي ت�شغل العالم من �أجل المحافظة
على كوكب ناب�ض بالحياة من �أجل �أجيالنا القادمة.

لقد نمت الجمعية منذ بدايتها من رغبة في حماية التنوع الأحيائي المحلي ،لت�صبح جمعية تحظى
باحترام كبير ووا�سع ،وتعمل جادة على تغيير بيئي وم�ستدام في المنطقة.

سعادة رزان خليفة المبارك ،العضو
المنتدب وأمين الصندوق ،لجمعية
اإلمارات للحياة الفطرية

لقد كان �أحد �أهم اللحظات في تاريخ الجمعية منذ قيامها هو بدء الحوار حول الب�صمة البيئية لدولة
الإمارات في عام  .2006تمكنت هذه الخطوة التي قد تبدو �صغيرة من فتح الباب لتكاتف الجهود فيما
بعد والتي ال تزال تقود التغير الأ�سا�سي اليوم .ويعد تبني معايير كفاءة الإ�ضاءة على الم�ستوى االتحادي
�أكبر دليل على هذا الإرث التعاوني؛ تلك المعايير التي من �ش�أنها �أن توفر للدولة  940,000طن �سنوياً
من انبعاثات غاز ثاني �أك�سيد الكربون ،وكذلك تطوير برنامج كفاءة ا�ستهالك المركبات للوقود بمقوماته
لمزيد من تقليل انبعاثات غاز الكربون� .إن تحقيق هذا الم�ستوى الرفيع من الإنجاز هو �أمر غير ممكن
من دون العمل الجماعي والتعاون ال�شامل.
�إن ال�شراكات والتعاون هما عامالن يمكن ت�شبيهما بالماء وال�شم�س لكونهما العامالن المحوريان لتحقيق
نتائج مثمرة .والدليل الملمو�س على ذلك هو النمو اال�ستثنائي لبرنامجنا في الحفاظ على البيئة البحرية
الذي انطلق كمنتدى جمع �أ�صحاب الم�صالح حول مائدة حوار واحدة في عام  .2006لقد تمكن
البرنامج اليوم من حجز مكانته في القدرة على احت�ضان العديد من ال�شركاء والعديد من البلدان في
برنامج ت�ستند جذوره على الأبحاث العلمية .يكمن هدف برنامج البيئة البحرية في ك�شف �أ�سرار الحياة
البحرية في منطقتنا ،وما تحتاج �إليه من دعم للتو�صل �إلى الحلول المثلى لحماية و�صون بيئتنا البحرية.
لقد مكننا التعاون المخل�ص من �شركائنا من تحقيق ما حققته جميع برامجنا من نجاحات خالل
ال�سنوات الخم�س ع�شرة الما�ضية .و�أتمنى �أن تمتد جذور هذه المبادرة لأعمق من ذلك خالل ال�سنوات
الخم�س ع�شرة القادمة �أي�ض ًا .خا�صة و�أننا نبد�أ الف�صل الثاني من ق�صتنا تزامن ًا مع ت�صديق حكومة
دولة الإمارات على اتفاقية باري�س لتغير المناخ .لذلك يبدو جلي ًا �ضرورة تقوية �شراكاتنا �أكثر من
�أي وقت م�ضى.
وبا�ستمرارية التزامكم �سنتمكن مع ًا من تحقيق معرفة �أف�ضل لمقومات الطاقة المتجددة لدولتنا الغالية،
وتطوير نتائج من �ش�أنها م�ساعدتنا في تحويل �أحالمنا بم�ستقبل م�ستدام لواقع نعي�شه جميع ًا.
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كلمة المدير العام
إيدا تيليش
© EWS-WWF

لقد وجدت نف�سي �أم�شي مع �أ�صدقائي المقربين عبر �صحراء �أبوظبي في نوفمبر 2016

لي ًال في فعالية تحدي الو�شق.

ا�ستلهمت هذه الفعالية ا�سمها من ذلك القط البري الكبير الذي يعي�ش في جبال الإمارات
ال�شمالية ،في فعالية تحدي ال�سير لم�سافة  15كيلومتر مع �شركائنا بهدف رفع م�ستوى
التوعية ،وجمع التبرعات لمبادرات جمعية الإمارات للحياة الفطرية اال�ستراتيجية.
كما كان الحدث بمثابة منا�سبة خا�صة لالحتفال بمرور  15عام ًا على ت�أ�سي�س الجمعية.

إيدا تيليش ،المدير العام لجمعية
اإلمارات للحياة الفطرية

�أثناء �سيرنا خالل الكثبان الرملية المترامية التي ال ح�صر لها؛ تذكرت تميز بيئتنا الطبيعية الفريدة
من نوعها .وعلى الرغم من �أن ال�صحراء قد تبدو للوهلة الأولى خالية من �أية حياة� ،إال �أننا نعلم جميع ًا
بتنوع �أحيائي غني �إذا �أمعنا النظر عن قرب .ف�سمكة الرمال ،والقطط الرملية وبومة الن�سر
�أنها تنب�ض ٍ
ال�صحراوية ،والأرنب ال�صحراوي و�أ�شجار الغاف والجرابيع المختلفة والعقارب والأفاعي متواجدة دوم ًا
في ال�صحراء .كما تذكرنا �أي�ض ًا مزارع النخيل والأعالف والموا�شي بما تحت�ضنه الرمال �أ�سفل قدمينا
من مياه جوفية تحتاجها هذه الكائنات لتبقى على قيد الحياة.
نواح عديدة .ولم يقت�صر
لقد كان تحدي الو�شق بالن�سبة لي رمز ًا لجمعية الإمارات للحياة الفطرية من ٍ
الحدث على كونه مجرد رحلة لإعادة التوا�صل مع الطبيعة فقط ،بل تدريب ًا على العمل بروح الفريق وبناء
ال�شراكات .لقد �ساعدنا بع�ضنا البع�ض في ت�سلق التالل الرملية ،مددنا �أيدينا لن�سحب بع�ضنا وندفع
البع�ض الآخر و�شجعنا بع�ضنا البع�ض �أثناء �سيرنا.
لم يقت�صر �سيري مع زمالئي فقط ،بل كنت �أ�سير مع مجتمع من الأ�شخا�ص الذين يحبون الطبيعة
ويقدرون قيمتها ،وي�ؤمنون بمهمة جمعية الإمارات للحياة الفطرية .و�شاركنا في هذا الحدث ممثلين من
هيئة البيئة�-أبوظبي ،ووزارة التغير المناخي والبيئة ،وبنك  HSBCال�شرق الأو�سط المحدود ،ولينكليترز
والهادف و�شركاه وجلف تينر والعديد من ال�شركاء الأخرين لالحتفال بنجاح �شراكاتنا وااللتزام
با�ستمرارها في الم�ستقبل.
وفي نف�س الوقت �أي�ض ًا لم يغب عن ذهني التحديات الأخرى �أمامنا .لقد و�ضع التطوير ب�صمته على
ال�صحراء من بناء الأ�سوار والفلل والمزارع والطرقات وخطوط والأنابيب و�سكن العمال .ولذلك ت�أثيره
في تدهور الموائل وظهور �ضرورة ملحة لوجود مناطق محمية على الياب�سة وفي البحر.
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والآن وبعد ال�سير لم�سافة  15كيلو متر ًا وم�ضي  15عام ًا على ت�أ�سي�سنا ،يمكننا التطلع لرحلتنا الم�ستقبلية
التي �ستكون محفوفة بالعوائق والتحديات وال�صعود والهبوط ،ولكنها �ستكون بكل ت�أكيد رحلة مثيرة
تتطلب جهد ًا �أكبر لتعطي ثمار ًا �أكثر.
ولكننا لن نتمكن من القيام بهذه الرحلة بمفردنا وال نرغب في ذلك .نحن نرغب في الم�ضي جنب ًا
�إلى جنب معكم في هذه الرحلة خالل العقود التالية .ويمكننا مع ًا مواجهة التحديات البيئية بالعمل
الجماعي ،ونفخر بتحقيق �إنجازات ال يمكن لأحد تحقيقها منفرد ًا.
وي�شرفني �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي لجمعية الإمارات للحياة الفطرية لعام  ،2016وهو الوقت
المنا�سب لإعادة النظر في انجازاتنا وفر�صة للتخطيط للم�ستقبل� .ست�ستمر الجمعية بر�سالتها
ومهمتها في �صون الطبيعة وتقليل �أهم المخاطر �ضغط ًا على البيئة.
نعمل مع الأ�شخا�ص والم�ؤ�س�سات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة لتطبيق
حلول المحافظة من خالل العلوم والأبحاث وال�سيا�سات والتعليم ورفع م�ستوى التوعية
العام.
لقد كان عام  2016عام ًا �آخر ًا مكل ًال بالنجاح للجمعية ،و�أنا �أفخر ب�شكل خا�ص بكل ما حققه الفريق من
خالل برامجنا وم�شاريعنا المختلفة .مرة �أخرى جاء نجاح برنامج �أبحاث المياه والتعلم في وادي الوريعة
هو الأف�ضل من نوعه.
ولقد قمنا بو�ضع �أجهزة تعقب على عدد من ال�سالحف الخ�ضراء التي بد�أت في تزويدنا ببيانات مهمة
عن مناطق تغذيتها وتع�شي�شها� .إ�ضافة �إلى ذلك ،عملنا الد�ؤوب مع ال�شركات والم�ؤ�س�سات في القطاع
الخا�ص من �أجل تقليل ا�ستهالكها من الطاقة والمياه؛ الأمر الذي يلهم الأمل بداخلي من �أجل م�ستقبل
�أف�ضل للجميع.
�أنا على ثقة تامة ب�أن هذا التقرير �سينال �إعجابكم.
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من الذكريات

الذكرى السنوية الخامسة عشر
لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية
األمس ،اليوم ،وغدًا -معًا نجعل
المستحيل ممكنًا!
ت�أ�س�ست جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العالمي للطبيعة برعاية كريمة من قبل
�سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �أل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ،وتمكنت من حجز مكانتها
لتكون في طليعة جهود الحفاظ على البيئة الإقليمية لأكثر من  15عام ًا.
ولقد حظينا خالل هذه الفترة بفر�صة هامة لم�شاركة اهتماماتنا و�أهدافنا ور�ؤيتنا مع عدد من ال�شركاء
و�أ�صحاب الم�صالح ،و�إلهام الأ�شخا�ص في دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة توا�صلهم مع الطبيعة،
وتحقيق �إنجازات هامة للحفاظ على تراثنا الطبيعي والمجتمع الإماراتي ب�شكل عام.
ولم يكن تحقيق هذه الإنجازات والمكا�سب ممكن ًا دون الدعم ال�سخي الذي ح�صلنا عليه من ال�شركاء
والرعاة والمتطوعين .لقد �ساعدنا كل من ه�ؤالء على تحقيق ر�ؤيتنا ،وننتهز هذه الفر�صة لنتقدم لهم
بال�شكر الجزيل على الدعم القوي الذي ال يتزعزع.
و�إذ نحتفل هذا العام بخم�س ع�شرة عام ًا من النجاح في �صون البيئة والطبيعة� ،سن�أخذكم في جولة
�سريعة للتعرف �إلى بع�ض ق�ص�ص هذا النجاح والمكا�سب يرويها لكم �شركا�ؤنا في ذلك النجاح .ن�أمل �أن
تكون كلماتهم ملهمة لكم ،لتعيدوا ات�صالكم بالطبيعة.

“

1.

لقد عملت هيئة البيئة-أبوظبي وجمعية اإلمارات للحياة الفطرية عن كثب بصفتهما شركاء في
مبادرة البصمة البيئية لتقليل بصمة اإلمارات الكربونية ،وذلك من خالل وضع سياسات فعالة،
والتحقق من بيانات البصمة البيئية المعلنة لمنحنا ثقة أكبر في ترتيب الدولة بالنسبة النبعاثاتها
الكربونية بين دول العالم .لقد عملت الهيئة والجمعية من خالل هذه الشراكة االتحادية المميزة من
تعزيز األهداف المشتركة لحماية البيئة وتعزيز المسؤولية المشتركة .وأثمرت حوكمة مبادرة البصمة
البيئية بقيادة اللجنة التوجيهية في جلب مجموعة واسعة من أصحاب المصالح في مجال الطاقة
والبيئة ،وفتح الباب أمام قرارات مستنيرة واستشارات بناءة التخاذ القرارات .لقد لعبت الجمعية
بصفتها األمين العام للمبادرة دورًا محوريًا في تنسيق الفعاليات للشركاء واالرتقاء بصناعة سياسات
مبنية على أسس علمية من خاللهم.

�سعادة رزان خليفة المبارك” ،

�أمين عام هيئة البيئة�-أبوظبي ونائب رئي�س مجل�س �إدارة مبادرة الب�صمة البيئية

“

2.

لقد كانت جمعية اإلمارات للحياة الفطرية واحدًا من أصحاب المصالح لدى وزارة التغير المناخي
والبيئة لسنوات عديدة .وقد عملنا معًا على عدة مشاريع شكلت خارطة طريق لمبادرات التنوع
األحيائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة .كما عملنا عن كثب على وضع استراتيجية وخطة عمل
وطنية للتنوع األحيائي ،وخطة العمل الوطنية لمشروع السالحف البحرية ،والتصدي لالتجار غير
المشروع في الحياة البرية ،وتطوير إطار عمل وطني لتطبيق بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم
المنافع في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إضافة إلى مشاريع صون التنوع األحيائي األخرى في
الدولة .تتميز جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بشغفها الذي ال مثيل له لصون الطبيعة ،ومساهماتهم
ورؤيتهم المستمدة من خبرتهم كمنظمة غير ربحية في دولة اإلمارات ،ال تقدر بثمن.

”

�سعادة المهند�سة مريم محمد �سعيد حارب المهيري،
الوكيل الم�ساعد لل�ش�ؤون البيئية والمحافظة على الطبيعة بوزارة التغير المناخي والبيئة

9
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“

3.

“

قد ال تتضح الطبيعة الغنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة من النظرة األولى ،وسيتعين عليك
التمعن في النظر والبحث عنها .ولكن حالما تلمحها فإنها سوف تذهلك! لدينا على سبيل المثال طائر
العقدة المائي الذي يهاجر في رحلة مسافتها  13,000كيلو متر في فصل الشتاء من شرق روسيا
إلى أشجار القرم في إمارة أم القيوين .وهنالك فصائل من اليعسوب تجوب خالل وادي الوريعة،
والخفافيش في كهوف جبل حفيت .تنظر جمعية اإلمارات للحياة الفطرية للطبيعة بعيون مفتوحة
بقوة .وتجوب بفريق خبرائها البيئيين األودية لتكشف عن عالم جديد .نقوم بدعم الجمعية ألنها
تساعدنا جميعًا في رؤية ومعرفة عجائب البيئة الطبيعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

لقد كان من دواعي سرورنا أن نعمل مع جمعية اإلمارات للحياة الفطرية خالل عام  ،2016ومد عالقة
عملنا لسنة ناجحة أخرى .جاء نطاق مشاريع هذا العام أكبر من مثيله في الماضي ،ولكن كان أبرزها
والذي له أثر كبير في تقدم العمل ومساهمته القيمة في حركة الحفاظ اإلقليمية هو تقييم أهداف
التنوع األحيائي الستراتيجية برنامج البيئة البحرية .يجسد هذا المشروع النهج الفعال الذي تستخدمه
الجمعية في كافة أعمالها وهو خليط متوازن من العلوم الدقيقة ،والتوقعات الواقعية والتخطيط
السليم لجهود الحفظ ،ونهج تعاوني يقوم بتسخيره بسخاء فريق من الخبراء المحترفين
في الجمعية.

4.

مدير عام المحيطات الخم�س للخدمات البيئية ذ.م.م.

الدكتور فريدريك لونيه،
المدير العام بالإنابة ل�صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

“

”

لقد كانت مبادرة حملة أبطال اإلمارات التي أطلقتها جمعية اإلمارات للحياة الفطرية واحدة
من البرامج التعليمية البيئية األكثر استدامة كما كانت مفيدة وغنية بالمعلومات ،وتم تصميمها
وتطويرها بشراكة مع هيئة البيئة-أبوظبي وجمعية اإلمارات للحياة الفطرية .واكتسب طلبة
المدارس والمعلمين منذ انطالقة هذه الحملة المعرفة البيئية المحلية األساسية والمهارات المطلوبة
من خالل فعاليات تفاعلية شيقة عبر اإلنترنت .كما ساهمت الحملة في رفع مستوى التوعية البيئية
للطلبة ،وتشجيعهم التخاذ خطوات بيئية إيجابية .تعد حملة أبطال اإلمارات مصدرًا تعليميًا بيئيًا ممتازًا،
وال يقتصر فقط على المعلمين والطلبة ،بل على أولياء األمور والمجتمع عامة .تفتخر هيئة البيئة-
أبوظبي بأن تكون شريكًا مع الجمعية في التعليم من أجل التطوير المستدام.

فوزية ابراهم المحمود
مدير �إدارة التوعية البيئية في هيئة البيئة�-أبوظبي

“

5.

”

أضفت استضافتنا المستقبلية لمقر جمعية اإلمارات للحياة الفطرية في المدينة المستدامة
طابعًا مميزًا لعالقتنا بالجمعية؛ استطعنا من خاللها تقديم الدعم لبرنامجها حول الطاقة والمناخ ،ونعتمد
يقدر مركزنا لالبتكار هذا الضيف
عليها للحصول على المعرفة واالستشارة في األمور المتعلقة بالمناخ.
ّ
المميز ويرحب به؛ وبالشركاء الذين تجلبهم الجمعية للمدينة ،ونتطلع لتعاون مشترك على المدى
البعيد لترويج العمل المناخي.

”

كريم الج�سر،
مدير مركز االبتكار لدايموند للتطوير العقاري

11
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روب بالدوين”،

“

7.

لقد عمل بنك  HSBCمع جمعية اإلمارات للحياة الفطرية منذ عام  2008على مجموعة متنوعة من
مشاريع مبتكرة للحفاظ على البيئة والتعليم البيئي .وتمكنا من خالل هذه الشراكة المميزة بناء
وتوصيل وتشغيل أول مركز أبحاث وتعليم للمياه في الشرق األوسط ،والذي احتضن قرابة  635موظفًا
من بنك  HSBCخالل السنوات األربع الماضية ،وتدريبهم ليكونوا قادة علماء في المنطقة .وقد كان
من دواعي سرورنا العمل مع هذه الجمعية التي طالما كانت رائدة في الجهود البيئية على مستوى
الدولة ،وشريك رئيس في مساعدة بنك  HSBCفي تحقيق أهدافه لالستدامة وطموحاته في الشرق
األوسط.

”

�صابرين رحمان ،رئي�س اال�ستدامة الم�ؤ�س�سية ،ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وتركيا ،اال�ستدامة
الم�ؤ�س�سية الإقليمية ،بنك  HSBCال�شرق الأو�سط المحدود

“

8.

لقد كانت جمعية اإلمارات للحياة الفطرية من أقوى الداعمين لنا منذ طرح جامعة ولونغونغ برنامج
التعليم المجتمعي "انفايروتوكس" عام  .2014لقد قاد هذا البرنامج بشكل منهجي أسبابنا في تعزيز
سواء كان من خالل
مبادرات التوعية حول العيش المستدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
ً
محكمين ،خبراء أو تنسيق رحالت بيئية .ونحن ممتنون للجمعية على دعمهم المستمر في
متحدثين،
ّ
سعينا نحو إشراك الطالب في المزيد من برامج التوعية حول االستدامة.

”

الدكتور زيناث ريزا خان،
بروف�سور م�ساعد ،كلية الهند�سة وعلوم المعلومات ،وم�ؤ�س�س منظم� ،سل�سلة انفايروتوك�س
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9.

“

لقد كانت جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة ( )EWS-WWFعلى
مر تاريخ مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية من أصحاب المصالح الرئيسيين وشريكًا في العديد
من المشاريع ،تشمل مبادرة البصمة البيئية وبرامج الكربون األزرق وتغير المناخ .ولقد كان ترحيب
الجمعية في المشاركة وتوفير الخبرة واالستشارة عنصرًا مهمًا نحو نجاح مشاريعنا .كما ساعدتنا
شبكة المتطوعين لدى الجمعية بخبرتها والتزامها نحو البيئة على القيام باألعمال الميدانية لبرنامج
الكربون األزرق وتهيئة تبادل المعرفة الفنية للمساعدة في دعم حوار السياسات.

“

أعمالنا وفلسفتنا مؤسسة على االستدامة .والتعاون المشترك مع جمعية اإلمارات للحياة
الفطرية يعتبر أكثر من مجرد شراكة استراتيجية نظرًا التخاذ كل منا إجراءات وتدابير من أجل غد
أكثر استدامة .ويمكن لجميع األفراد والشركات والمؤسسات أن تكون صديقة للبيئة .واألمر بكل
بساطة هو ممارسة ذلك.

”

”

ال�سيد بيتر �سنغ ،الرئي�س الإقليمي (�شمال �أمريكا ،ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
جمهوريات االتحاد ال�سوفيتي �سابق ًا) ،مجموعة بيكو

جين جالفان ،مدير م�شروع ال�شراكة،
مبادرة �أبوظبي العالمية للبيانات البيئية (دولة الإمارات العربية المتحدة)

10.

“

“

نشكركم جمعية اإلمارات للحياة الفطرية لتعاونكم معنا في مجال التعليم البيئي من خالل تنفيذ
البرامج البيئية للمدارس البيئية وبرنامج بيئتي وطني خالل األعوام السابقة من خالل الزيارات الميدانية
التثقيفية والتقييمية .
وإننا نشكر لكم مساعيكم ومساهماتكم الهادفة في إثراء العملية التعليمية وخاصة البيئية منها في
مدارس الدولة ونجدد الشكر لكل أعضاء جمعية اإلمارات للحياة الفطرية ولكل من ساهم في دعم
مدارسنا في المجاالت البيئية والتعليمية ،وندعو الجميع لالستمرار في البذل والعطاء .سائلين المولى
عز وجل أن يديم التوفيق والنجاح على الجميع.

”

12.
13.

لقد كانت بريجستون الشرق األوسط وشمال أفريقيا عضوًا في برنامج جمعية اإلمارات للحياة
الفطرية لعضوية الشركات ألكثر من ست أعوام .ولقد وفرت لنا الجمعية من خالل هذه الشراكة
األدوات وموارد المشاركة لرفع مستوى االستدامة في كافة مؤسساتنا .كما كان لدى موظفي
بريجستون العديد من الفرص الفريدة للتطوع في أماكن مختلفة ذات أهمية بيئية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،والذي يتماشى مع مهمة مجموعة بريجستون العالمية البيئية في "المساعدة
لضمان بيئة صحية لألجيال الحالية والمستقبلية" .ونحن ممتنون لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية لهذه
الفرص الفريدة.

”

ماري لوي�س �إي كي -مديرة الموارد الب�شرية،
بريج�ستون (ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا)

الأ�ستاذة بهية محمد علي �شهاب المن�سق الوطني للبرامج البيئية-
وزارة التربية والتعليم

“

11.

يعود تاريخ شراكة بنك أبوظبي التجاري مع جمعية اإلمارات للحياة الفطرية لعام  ،2012على
المستوى االستراتيجي وكجزء من التزامنا في االستدامة البيئية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
تتميز جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بسمعة ممتازة معززة بخبرة وإدارة ديناميكية ،ومشاركة
إبداعية في الحلول التي مهدت مساهمتنا في الحفاظ على بيئة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

�سونيا �سانتولين ،نائب رئي�س مدير اال�ستدامة /الحوكمة الم�ؤ�س�سية و�أمين ال�شركات” ،
بنك �أبوظبي التجاري

13
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أن تعطي دولة اإلمارات العربية
المتحدة بحلول عام  2020لتغير
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.

وعلى ال�صعيد الداخلي ،ح�ضر مدير برنامج المناخ والطاقة لدينا
بم�شاركة وفد ال�صندوق العالمي للطبيعة م�ؤتمر الأطراف المتعاقدة
 )22 COP( 22الذي انعقد في مدينة مراك�ش المغربية ،حيث
تحدث عن �أهمية دور الدول العربية في الت�صدي لتغير المناخ.
ويجدر هنا الإ�شارة �إلى �أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من
�أولى الدول الخليجية التي �صادقت على اتفاقية باري�س ،الأمر الذي
ي�شير �إلى التحول نحو �إجراءات مناخية �أقوى على الم�ستوى
العالمي والإقليمي.

© Global Warming Images / WWF

برنامج المناخ
والطاقة

رؤيتنا

لقد �أ�صبحت الدالئل العلمية اليوم في غاية الو�ضوح على �ضرورة
معالجة تغير المناخ .و�شهد عام  2016ارتفاع ًا لم ي�سبق له مثيل
في درجات الحرارة ،في حين �أدت الكوارث الطبيعية �إلى خ�سائر
اقت�صادية بلغت  210مليار دوالر �أمريكي وهو �أعلى بن�سبة %21
من معدل  16عام ًا  .وعلى الرغم من هذه الأحداث الم�أ�ساوية� ،إال
�أن هناك تغير �إيجابي يحدث على ال�ساحة الدولية ،حيث ناف�ست
م�صادر الطاقة المتجددة وللمرة الأولى على الإطالق الوقود
الأحفوري كخيارات مجدية اقت�صادي ًا مع انخفا�ض تكاليفها� .إ�ضافة
�إلى دخول اتفاقية باري�س للمناخ حيز التطبيق المبكر في نوفمبر
الذي �أثمر عن التزام  197دولة بالح ّد من ارتفاع درجة حرارة
كوكب الأر�ض لأكثر من  1,5درجة مئوية �أعلى من حقبة ما قبل
ال�صناعة خالل القرن .21

تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات جريئة وذات مغزى
لمعالجة تغير المناخ وقيادة المنطقة لمرحلة ما بعد النفط.
ولعل �أحد �أهم الإجراءات التي تعك�س ذلك هو تغيير ا�سم وزارة
البيئة والمياه لت�صبح وزارة التغير المناخي والبيئة ،ف�ض ًال عن
الت�صريحات التي تفيد ب�أن الدولة تهدف �إلى و�ضع خطة وطنية
جديدة طويلة الأجل لتغير المناخ .تحتل هذه التطورات مو�ضع
ترحيب كبير وتعك�س زيادة تركيز الدولة على تغير المناخ
وتحديد �أولوياته.
ولتلبية هذا الم�ستوى من الطموح؛ يهدف برنامجنا للمناخ والطاقة
لعر�ض الطرق التي يمكن �أن تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة
وت�سريع �إجراءات التخفيف من �آثار تغير المناخ والتكيف معها.
ونحن على ثقة تامة من �أن دولة الإمارات قادرة على تقديم
مجموعة من الخيارات القابلة للتطبيق في رحلتنا نحو كربون �أقل
وم�ستقبل م�ستدام.

ايه او ان ( .)2017التقرير السنوي للمناخ العالمي والكوارث  .2016اطلق في  26فبراير  2017من الموقع الالكتروني

http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20170117-ab-if-annual-climate-catastrophe-report.pdf
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أبرز إنجازات
عام 2016

اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة الب�صمة البيئية

تطوير كفاءة الطاقة والمياه
الطريق إلى كربون أقل من
في القطاع الخاص في دولة
قطاع النقل البري
تحت رعاية مبادرة الب�صمة البيئية تم تنفيذ اإلمارات
تقييم فني لدعم هيئة الإمارات للموا�صفات كفاءة الطاقة والمياه ركيزتان �أ�سا�سيتان
المقايي�س في تطوير معايير كفاءة ا�ستهالك في التوجه العالمي نحو م�ستقبل كربون �أقل.
المركبات للوقود في دولة الإمارات .و�ستقوم يلعب القطاع الخا�ص في دولة الإمارات دور ًا
هيئة الإمارات للموا�صفات والمقايي�س بنا ًء رئي�س ًا في تحقيق م�ستقبل �أكثر ا�ستدامة� .إنه
على نتائج التقييم بو�ضع المعايير في عام
الم�س�ؤول عن  %38من ا�ستهالك الطاقة
 .2017من المتوقع �أن يحقق هذا البرنامج و %19من ا�ستهالك المياه في الدولة.
توفير ًا ملحوظ ًا في انبعاثات الكربون،
تناول �أحدث تقرير “ا�ستخدام الوقود
وم�ساعدة الدولة في تحقيق �أهدافها في
غير المرئي” كيف يمكن للقطاع الخا�ص
تقليل االنبعاثات و�أجندة اال�ستدامة تما�شي ًا في الدولة تعزيز كفاءة ا�ستهالكه للطاقة
مع ر�ؤية الإمارات .2021
والمياه� .صدر التقرير في  2016وتق�صى
بعمق �أكبر ثالثة عوائق تحول دون تحول
القطاع الخا�ص في الدولة �إلى ا�ستخدام
�أذكى للماء والطاقة .كما يبرز التقرير �سبع
مقترحات ل�صانعي ال�سيا�سات عن و�سائل
تحقيق تغييرات �إيجابية.
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التحقق من البصمة البيئية
قامت بذلك مبادرة الب�صمة البيئية ،ولدينا
الآن ح�سابات �أكثر دقة للب�صمة البيئية
للدولة .ويعود الف�ضل في ذلك �إلى المراجعة
التي تمت من خالل التعاون الوثيق مع وزارة
التغير المناخي والبيئة وال�شبكة العالمية
للب�صمة البيئية ،حيث �سجلت ب�صمة
الإمارات البيئية لعام  2012انخفا�ضاً
بن�سبة  %35وذلك من  12,3هكتار عالمي
للفرد �إلى  7,9هكتار عالمي للفرد.وتمت
الإ�شارة لهذه القيم في تقرير الكوكب الحي
لعام .2016

تركيزنا
لعام 2017
معرفة مقومات الطاقة
المتجددة
بعد انخفا�ض تكاليف الطاقة المتجددة
وارتقاء كفاءة التقنية� ،سنقوم بدرا�سة
جدوى توليد كهرباء كافية من الطاقة
المتجددة لتلبية طلب الدولة بحلول عام
� .2050ستدعم نتائج هذه الدرا�سة حكومة
دولة الإمارات في تطبيق خطتها الوطنية
للطاقة  ،2050ويتطلب ذلك التعاون
الوثيق مع وزارة الطاقة .كما �أن �إ�شراك
الأطراف الحيوية من القطاع الخا�ص
�سيدعم دورهم الهام في �ضمان نجاح
ا�ستراتيجية الدولة للطاقة.

التقليل من البصمة الكربونية
�سن�ستمر في عملنا بدور �أمين عام لمبادرة
الب�صمة البيئية ،وهي �شراكة على الم�ستوى
االتحادي تهدف �إلى تطوير �سيا�سات
مبنية على �أ�س�س علمية من �ش�أنها تحقيق
تخفي�ض ملحوظ للب�صمة الكربونية للدولة.
و�سنتابع �أي�ض ًا تقديم دعمنا لهيئة الإمارات
للموا�صفات والمقايي�س في المراجعات
الفنية وا�ست�شارات �أ�صحاب الم�صالح �أثناء
تطوير معايير كفاءة ا�ستهالك المركبات
للوقود في الدولة� .إ�ضافة لذلك ،نعمل مع
�شركاء مبادرة الب�صمة البيئية واللجنة
التوجيهية لتحديد فر�ص لمزيد من تقليل
انبعاثات الدولة لغاز الكربون.

الشراكة مع دايموند للتطوير
العقاري
في عام � 2016أبرمت جمعية الإمارات
للحياة الفطرية �شراكة مع دايموند للتطوير
العقاري ،المدينة الم�ستدامة بهدف
الت�صدي لتغير المناخ وترويج الطاقة
المتجددة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
تعك�س هذه ال�شراكة ر�ؤية الجمعية للعمل مع
كل من القطاع العام والخا�ص لتحديد �أف�ضل
الممار�سات للعي�ش الم�ستدام ،وتو�ضيح
كيف يمكن لنموذج الأعمال ذي الكربون
المنخف�ض �أن يكون �أ�سا�س تحويلي لقطاع
التطوير العقاري في الدولة.
في حين توفر دايموند للتطوير العقاري
الدعم المالي لبرنامج المناخ والطاقة
في الجمعية  ،تقوم الجمعية بتحليل ان
بعاثات غازات االحتبا�س الحراري
للمدينة الم�ستدامة.
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أن تكون دولة اإلمارات العربية
المتحدة والمنطقة بحلول عام
موطنًا ألنظمة بيئية بحرية
قادرة على الصمود يستكمل
بها االزدهار االقتصادي بإجراءات
عملية لحماية التنوع األحيائي
البحري الذي ُيعد ضروريًا لرفاه
األجيال القادمة.
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يعمل ال�صندوق العالمي للطبيعة ( )WWFعلى النطاق العالمي
في �إعادة ترميم التوازن وتوليد موجة جديدة من الدعم لبحار
م�ستدامة .والهدف من ذلك هو �إطالع القادة ومتخذي القرارات
على �أهمية المحيطات والبحار ال�سليمة في دعم اقت�صاد م�ستقر،
والرفاه االجتماعي وفر�ص التطوير الم�ستدام.

ونحن على ثقة تامة ب�أن الأن�شطة التي تمت من خالل برنامجنا
للحفاظ على البيئة البحرية �ست�ساهم نحو تهيئة نظام بيئي بحري
�أكثر جدارة ،وداعم ًا لالزدهار االقت�صادي والرفاه المجتمعي.

وفي ال�سعي لت�سهيل الفهم الأعمق وزيادة اال�ستثمار المحلي ،يقوم
زمال�ؤنا في ال�صندوق العالمي للطبيعة بتنفيذ تحاليل �إقليمية
متعددة لتمكين �صانعي القرار الإقليميين و�صون البيئة .تعود هذه
الدرا�سة بالفائدة على م�شروعنا في الحفاظ على البيئة البحرية
وتو�سيع جهود �صون البيئة البحرية في الخليج العربي ،و�ست�ساعد في
بناء نموذج �أكثر و�ضوح ًا وقوة عن �أهمية التنوع الأحيائي البحري
والأنظمة البيئية و�صلتها برفاهية الإن�سان� .سي�ساعد ذلك جميع
القطاعات المجتمعية في تقدير قيمة البيئة البحرية في دولة
الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
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برنامج حماية
الحياة 2050
البحرية

رؤيتنا

تتميز بحارنا ومحيطاتنا بخ�صائ�ص وفوائد مذهلة ،منها على
�سبيل المثال توفيرنا بم�صدر للغذاء و�إنتاج الأك�سجين وتنظيم
المناخ ،ولكن غالب ًا ما يتم تجاهل �صحتها .لقد �أ�صبحنا نعي�ش
اليوم في عالم ي�شهد تزايد �سريع في التعداد قارب �أن ي�صل �إلى
ثمانية مليار �شخ�ص ،الأمر الذي نتج عنه زيادة لم ي�سبق لها مثيل
في طلب الإن�سان على البيئة البحرية .وباتت هذه المحيطات اليوم
تواجه مخاطر عديدة ،منها تغير المناخ والبنية الح�ضرية التحتية
والتطوير ،وممار�سات ال�صيد غير الم�ستدامة والتلوث والعديد
غيرها ،و�إذا ا�ستمرت هذه المخاطر دون و�ضع حد لها ف�ستكون
العواقب وخيمة.

المحيطات والبحار ال تمتلك حدود ًا ملمو�سة وكذلك الحال للكائنات
البحرية ،ولذلك حمايتها يجب �أن ت�أتي من جهود جماعية .ما
نقوم به هو العمل على زيادة م�ستوى الحماية الم�شترك والبحث
مع منظمات لها نف�س االهتمامات وتتبنى نف�س التفكير و�صانعي
القرارات من خالل ال�شبكة الجديدة للحوت العربي ،وعلى وجه
التحديد من خالل م�شروعنا للحفاظ على ال�سالحف الخ�ضراء
في الخليج الذي يهدف �إلى ترجمة البيانات التي تم جمعها من
ال�سالحف التي تم تعقبها لمعرفة وتخطيط �أف�ضل للبيئة
البحرية الإقليمية.

© Paul Velasco / EWS-WWF

© Scott Dickerson / WWF-US

أبرز إنجازات
عام 2016
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تركيزنا
لعام 2017

معرفة الكائنات الرائدة

إنشاء شبكة من الباحثين

حماية المناطق البحرية

لقد قمنا من �أجل تعميق معرفتنا عن فعاليات ال�سالحف بطرح
م�شروع الحفاظ على ال�سالحف الخ�ضراء في الخليج ،وذلك من
خالل تعقب � 25سلحفاة خ�ضراء في عام  .2016لقد �أظهرت
البيانات الأولية تحركات مثيرة لالهتمام لل�سالحف التي ت�ضع
البي�ض في �سلطنة عمان ،في حين وفرت ال�سالحف التي تم تعقبها
في دولة الإمارات ر�ؤى قيمة لمناطق معروفة وغير معروفة في البحر
تعتبر مهمة لهذه ال�سالحف ،و�إ�شارة ل�صحة المياه في الخليج .لقد
حظي هذا الم�شروع بدعم من الهيئات الحكومية الرئي�سة وهيئات
ال�صون والبحث وعدد من م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص.

يواجه م�ستقبل الحوت العربي �أحدب الظهر في بحر العرب و�ضع ًا
خطر ًا .ومن �أجل التعامل مع تلك الم�شكلة �ساهمنا في �إن�شاء �شبكة
غير ر�سمية لخبراء حماية وباحثين �إقليميين متواجدين في دول
ت�شمل الباك�ستان والهند وعمان و�إيران و�سريالنكا وغيرها .ولقد
�ساعد التمويل المبدئي في تطوير خارطة ر�سم بياني تو�ضح الحالة
الحرجة للأنواع ،وتبادل المعلومات على الم�ستوى الإقليمي ،مما
يعزز الجهود الوطنية والمحلية.

لقد تمكنا من خالل اال�ست�شارة مع الخبراء
و�أ�صحاب الم�صالح الرئي�سين من تطوير
م�شروع جديد يتما�شى مع �أولويات ال�صندوق
العالمي للطبيعة� .سيدعم هذا الم�شروع
ر�ؤية دولة الإمارات ب�أن تكون الرائدة في
تنفيذ االتفاقات الدولية ،مثل اتفاقية التنوع
الأحيائي للت�أكد من جدارة الأنظمة البيئية
من خالل ت�صميم جيد ل�شبكة من المناطق
البحرية المحمية التي �سيتم �إطالقها عام
 .2017وي�سعى هذا الم�شروع للك�شف عن
العديد من المناطق البحرية الغنية بالتنوع
الأحيائي وتقديم حلول عملية من �ش�أنها
�إلهام �صانعي القرارات لت�أ�سي�س �شبكة
مناطق بحرية محمية را�سخة في دولة
الإمارات العربية المتحدة.
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المساهمة في األبحاث
اإلقليمية
�سن�ستمر من خالل �شبكة حوت بحر العرب
في تقديم جهودنا لم�شاركة المعلومات
ودعوة المزيد من �أ�صحاب الم�صالح
المهمين للم�شاركة في الحوار .الخطة
لعام  2017هي تطوير من�صة مبا�شرة عبر
الإنترنت يتمكن بها الباحثون من تخزين
وم�شاركة ومقارنة البيانات لتحقيق
خطوة رئي�سة نحو زيادة الحوار على
النطاق الإقليمي.

استقطاب رؤى حيوية
�سنطرح مو�سم الأعمال الميدانية الثاني
لم�شروع الحفاظ على ال�سالحف الخ�ضراء
في الخليج .و�سي�سافر خبرا�ؤنا حول
المنطقة لو�ضع �أجهزة التعقب بالأقمار
ال�صناعية على ال�سالحف الخ�ضراء بعد
و�ضعها للبي�ض على الياب�سة� ،أو في �أماكن
التغذية في البحر� .ست�ساعد المعلومات التي
�سنح�صل عليها في دعم تطوير وتطبيق
حماية ال�سالحف في دولة الإمارات العربية
المتحدة والمنطقة.
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ويجدر الذكر هنا ب�أن التعداد العالمي للأ�سماك والطيور والثدييات
والبرمائيات والزواحف قد تراجع بن�سبة  %58بين عامي 1970
و .2012ي�شير ذلك بو�ضوح �إلى �أن ما لدينا من حياة برية تختفي
بوجه �سريع من خالل انقرا�ض الأنواع �أو خ�سارتها -فقدان
الحيوانات من المناطق الكبيرة على نحو متزايد .ومن الم�ؤكد �أن
دولة الإمارات العربية المتحدة لي�ست م�ستثناة من هذه التوجهات
العالمية.

برنامج
المحافظة
على البيئة
البرية
23

جمعية الإمارات للحياة الفطرية | التقرير ال�سنوي  | 2016مذكرات بيئية

رؤيتنا

تقليل المخاطر على البيئة البرية
بحلول عام  2030والحفاظ على
البيئة من خالل شبكة من المناطق
المحمية ،وإعادة ترميم وتأهيل
المناطق الحيوية للتنوع األحيائي.

بينما ينجح برنامجنا في تح�سين المعرفة العميقة؛ ن�ؤمن ب�أن مفتاح
باب اال�ستدامة لم�ستقبل الحياة البرية هو عن طريق الحفاظ على
الأنظمة البيئية الطبيعية الفعالة من المخاطر البيئية المتعددة.
و�ست�ساهم درا�ستنا وعملنا الم�شترك في تطوير �شبكة من المناطق
المحمية والممرات الأحيائية تمتد عبر الإمارات والدول المجاورة،
لتعطي كافة الحياة البرية فر�صة ال تقت�صر على بقائها فقط،
بل ازدهارها.

يهدف برنامجنا للحفاظ على البيئة البرية �إلى وقف تراجع �أعداد
الحيوانات البرية وخ�سارة الموائل وفهم �أف�ضل للتنوع الأحيائي في
دولة الإمارات العربية المتحدة .ولتحقيق ذلك نقوم بتوثيق تعداد
الحيوانات البرية وتوزيعها وتوجهاتها� ،إ�ضافة �إلى درا�سة المتطلبات
البيئية للحيوانات البرية الرئي�سة .يتم هذا العمل بتعاون عن كثب مع
الهيئات البيئية في الدولة ت�شكل هذه الدرا�سات القاعدة الأ�سا�سية
لتعريف وتحديد �أولويات المحافظة ،وتطبيق ا�ستراتيجيات مت�أقلمة،
وو�ضع �أو تعديل قوانين المحافظة البيئية.
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يعتقد الب�شر �أن كل ما يحتاجونه ليبقوا على قيد الحياة هو الهواء
والماء والطعام والمال! ولكن الحقيقة �أبعد ما تكون عن هذا
االعتقاد .فنحن نحتاج التنوع الأحيائي � -إن تقا�سمنا كوكبنا مع
الطبيعة هو ما يجعل الحياة الب�شرية ممكنة .ولكن الحياة الفطرية
والنظم البيئية تحت التهديد .لم تكن الأرقام ال�صادمة التي ن�شرها
تقرير الكوكب الحي  2016ال�صادر عن ال�صندوق العالمي للطبيعة
مفاج�أة لنا .حيث توقع التقرير تراجع �أعداد الحياة البرية بن�سبة
 %67عالمي ًا مع نهاية العقد الجاري ،مقارنة بالأعداد في عام
 .1970مما يعني احتمال �أن ي�صل التراجع �إلى الثلثين في غ�ضون
 50عام ًا فقط.

تتركز جهودنا الحالية على منطقة �سل�سلة جبال الحجر التي تعد
غنية بتنوعها الأحيائي .تمتد هذه ال�سل�سلة على طول  600كيلومتر
في دولة الإمارات العربية المتحدة و�شمال �سلطنة عمان ،وهي
موطن لعدد من الحيوانات البرية المحلية .ونقوم بالتعاون مع
المنظمات البيئية والهيئات الحكومية المعنية بت�شجيع ح�صر
الحياة البرية على نطاق وا�سع وكذلك مراقبتها وقيا�س موائل
المياه العذبة.

© Wouter Kingma / EWS-WWF

© Martin Harvey / WWF

تركيزنا
لعام 2017

أبرز إنجازات
عام 2016
احتماالت االستعادة

برنامج األبحاث المائية
والتعليم ،محمية وادي الوريعة “ا�ستعادة الموائل المتدهورة” هو واحد
الوطنية
من �أهداف الحفظ التي تم تحديدها من
قبل اتفاقية التنوع الأحيائي التي �صادقت
�شهد عام  2016انتهاء ثالثة �أعوام
عليها الدولة ،وقد �أدمج هذا الهدف في
لبرنامج البحث الميداني ب�شراكة مع
اال�ستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع
بلدية الفجيرة وبرعاية من بنك HSBC
الأحيائي .ي�ستوطن الطهر العربي وهو من
ال�شرق الأو�سط .قمنا بت�صميم �أن�شطة
�أبحاث ينفذها متطوعون لي�س لديهم خلفية ف�صلية ذوي الحوافر �سل�سلة جبال الحجر،
وقد كانت �أعداده مزدهرة في ال�سابق في
علمية متخ�ص�صة ،ولكن يمكنهم رغم
جبال الدولة ،ولكنه �أ�صبح اليوم على حافة
ذلك الم�ساهمة بقوة في تحقيق �أهدافنا
للمحافظة� .إن تفهم دور االختالفات البيئية االنقرا�ض محلي ًا .وهنالك برنامج �إعادة
تقديمه في محمية وادي الوريعة الوطنية
في ديناميكية التعداد �سيعزز من فهمنا
للحفاظ على �أعداده .لقد بد�أت فرق عملنا
للأنظمة البيئية وكيف يمكننا الحول دون
مواجتها �ضغوطات م�ستقبلية .تتطلب معرفة درا�سة عن الكتلة النباتية الحيوية للتعرف
على كمية �أوراق ال�شجر الم�ست�ساغة و�أماكن
توجهات الحيوانات البرية المتابعة لب�ضعة
تواجدها وارتباطها بالحيوانات �آكلة الع�شب
�سنوات .علم ًا ب�أن �أول نتائجنا قد �أ�شارت
وكذلك �أعداد الطهر العربي التي يمكنها
بو�ضوح �إلى تح�سن في جودة المياه العذبة
العي�ش في الموائل المتوفرة.
والتنوع الأحيائي.
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التقارير العلمية
لقد قام فريق عملنا بتجميع نتائج البحوث
الميدانية المكثفة التي ا�ستمرت على مدى
ثالث �سنوات في تقرير علمي ن�شرته مو�ضحاً
النتائج التي تو�صلت �إليها تلك الأبحاث من
�أجل �إر�شاد الإدارة الم�ستقبلية ال�ستدامة
محمية وادي وريعة الوطنية .وقد �أدى �إجراء
هذا البحث �إلى فهم �أكبر للنظام البيئي
الجبلي الذي لم ي�سبق له مثيل في هذه
المنطقة .كما �أثمرت ال�شراكة مع بلدية
الفجيرة ومنظمة ايرث وات�ش ،والدعم
ال�سخي من بنك  HSBCال�شرق الأو�سط
المحدود ،يو�ضح التقرير حالة التنوع
الأحيائي في المحمية الوطنية كما ي�صف
عملية مراقبة حجم التعداد با�ستخدام
م�ؤ�شرات �أحيائية رئي�سة .كما اقترح التقرير
خطوات التخل�ص من المخاطر التي تهدد
الحياة البرية في المنطقة.

امتصاص وتخزين الكربون
الحياة الليلية
العمل معا ً
ال يعرف التنوع الأحيائي حدود ًا ليقف
ُيعد تغير المناخ وت�أثيره على حياة كوكبنا
تن�شط غالبية حيوانات المناطق الجبلية
ً
الأوحد واحدا من التهديدات البيئية الرئي�سة عندها ،فجبال الحجر تعانق حدود الإمارات
خالل فترة الليل ،وقد يكون ذلك نوع ًا
وتمتد عبر جزء كبير من �سلطة عمان.
في ع�صرنا .و�سوف تبد�أ جمعية الإمارات
من ت�أقلمها للعي�ش في ظروف الطق�س
وفي ظل جهودنا للم�ساعدة في تطوير
الحار .البوم والخفافي�ش هما المجموعتان للحياة الفطرية برنامج ًا لرفع م�ستوى
الوعي بين المتطوعين المدنيين و�إ�شراكهم �شبكة من المناطق المحمية؛ �سن�ستمر
الرئي�ستان في �شبكة الغذاء ،لكن الزلنا ال
في تح�سين وتوطيد عالقتنا مع ال�سلطات
نعرف الكثير عن حالتهما في دولة الإمارات .في البحوث الميدانية� .ست�شمل �أن�شطة
الأبحاث الجديدة درا�سة مجتمعات الأ�شجار العمانية والعمل عن كثب مع �شركائنا في
وبف�ضل المنحة التي قدمها لنا �صندوق
دولة الإمارات و�سلطنة عمان .هذه ال�شراكة
في محمية وادي الوريعة الوطنية .هدف
محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات
الحية �سنقوم بتنفيذ درا�سة �ست�ساعدنا على الأبحاث هو و�صف كثافة الأ�شجار ،وهيكلها والتعاون الم�شترك بين البلدين �سي�صب
بالت�أكيد في م�صلحة الحياة البرية على مدى
المجتمعي ،وت�أثيرات تغير المناخ عليها،
توفير �صورة وا�ضحة عن توزيع الحيوانات
جبل الحجر ،هدف �آخر �سنعمل عليه خالل
البرية ووفرتها وتنوعها �ضمن �سل�سلة جبال ف�ضال عن تقييم م�ساهمتها في تخزين
الكربون .و�سوف نحاول �أي�ضا �أن نفهم كيف هذا الم�شروع لتقوية دعمنا ل�شركائنا وهو
الحجر وذلك �ضمن �إطار م�سح التنوع
زيادة طاقم عملهم الذي يتولى العمل على
ت�أثر نمو الأ�شجار بالتغيرات
الأحيائي في جبال الحجر.
هذا الم�شروع.
في �أنماط هطول الأمطار في ال�سنوات
الع�شرين الما�ضية.
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دعم دولة اإلمارات العربية
المتحدة في تنفيذ تدابير تضع
الدولة في مكانة رائدة عالميًا للحد
من التجارة غير المشروعة في
الحياة البرية.

�إن عرقلة ت�سل�سل هذه التجارة �أمر �ضروري للق�ضاء على االتجار غير
الم�شروع بالحياة البرية في جميع �أنحاء العالم .ويتعين على بلدان
الطلب والعبور �أن تعمل بجد لتحديد هذه ال�سل�سلة ونقاط ترابطها
وا�ستهدافها ب�صورة منهجية من �أجل عرقلتها و�سحق التجارة غير
الم�شروعة.

ت�ؤمن جمعية الإمارات للحياة الفطرية �أن الحيوانات البرية يجب
�أن تبقى في بيئتها الطبيعية .ون�ضم �صوتنا وجهودنا لدعم دولة
الإمارات العربية المتحدة في �سعيها للت�صدي لهذا االتجار غير
الم�شروع بالحياة البرية داخل حدودها وعبرها .وفي حين اتخاذ
الدولة خطوات هامة؛ مثل منع اقتناء الحيوانات النادرة كحيوانات
�أليفة ،نقوم من طرفنا بالتركيز على دعم الجهود الحالية في كل
من القطاع العام والخا�ص .ونقوم بم�شاركة خبرتنا ونتوا�صل مع
�شركائنا ،وب�شكل خا�ص قطاع الطيران والنقل.

لكن هذا العمل لن يكون بهذه ال�سهولة ،و�سيتطلب من جميع
الأطراف الم�ساهمة في العمل .ويجب على الإدارات الحكومية
الم�س�ؤولة عن تطبيق القوانين وبناء القدرات الت�أكد من تطبيق هذه
القوانين ب�شكل �صحيح .ويجب على ال�شركات الخا�صة معرفة المزيد
عن هذه الق�ضايا ،وااللتزام بالقانون وتطبيق ممار�سات م�ستدامة.
ويجب �أي�ض ًا على �أفراد المجتمع تغيير �سلوكهم ون�شر التوعية لوقف
هذه الق�ضية ال�ضارة عالمي ًا.

جمعية الإمارات للحياة الفطرية | التقرير ال�سنوي  | 2016مذكرات بيئية

28

© naturepl.com / Anup Shah / WWF

برنامج
التجارة في
الحياة البرية

رؤيتنا

هنالك للأ�سف �سوق للحيوانات النادرة التي يكون النقرا�ضها
وتراجع �أعدادها ت�أثير �ضار للغاية على التنوع الأحيائي العالمي.
تعتبر هذه التجارة المنت�شرة رابع �أكبر تجارة غير م�شروعة عالمياً
بعد تجارة الأ�سلحة واالتجار بالب�شر والمخدرات .ي�شمل دور دولة
الإمارات العربية المتحدة في هذه التجارة غير ال�شرعية مرور
منتجات الحياة البرية عبر الدولة ،والطلب المحلي على الحيوانات
البرية الحية.

ولهذا يعمل ال�صندوق العالمي للطبيعة على الم�ستوى الدولي
والمحلي لتغيير �سلوك الم�ستهلك ،ون�شر قوانين جديدة ت�شجع
الممار�سات الم�ستدامة يد ًا بيد مع �أ�صحاب الم�صالح المختلفين.

© WWF-UK / WWF

أبرز إنجازات
عام 2016
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تركيزنا
لعام 2017

المحافظة فوق السحب

االتجاهات المستجدة للتجارة

معا ً لحماية الحياة البرية

دعم التغيير

الحياة البرية

يعد التوا�صل مع قطاع الطيران والنقل �أمر ًا
هام ًا جد ًا للحد من التجارة غير الم�شروعة
في الحياة البرية في الدولة .ولذلك قدمنا
لهم عدد ًا من ور�ش العمل تهدف لبناء
قدراتهم ورفع م�ستوى معرفتهم وبالتالي
دعم جهودهم في مكافحة هذه التجارة،
وقد نفذت تلك الور�ش بالتعاون مع وزارة
التغير المناخي والبيئة والهيئة العامة
للطيران المدني وطيران االتحاد ومنظمة
ترافيك .ركزت ور�ش العمل هذه على �سل�سلة
من الق�ضايا العملية بدء ًا من المعلومات
الأ�سا�سية عن م�سارات هذه التجارة وتقنيات
التهريب ،وحتى تنفيذ جل�سات تدريبية
حول الت�أكد من الت�صاريح� .إن معرفة �أكبر
لإجراءات الدولة والتحديات التي تواجهها
�ست�ساعد الم�س�ؤولين وموظفي �شركات
الطيران في الت�صدي لهذه الم�شكلة
ب�شكل �أف�ضل.

بف�ضل ور�ش العمل الخا�صة بقطاع الطيران
والنقل؛ �أ�صبح الم�س�ؤولون العاملون في هذا
القطاع م�ستعدين الآن لتبادل المعلومات
عن التقنيات الم�ستجدة التي ي�ستخدمها
مهربو الحيوانات البرية حين اكت�شافهم.
يعد هذا التعاون الم�شترك لتبادل وم�شاركة
المعلومات جزء ًا مهم ًا في �سعينا لتركيب
جميع �أجزاء ال�صورة والق�ضاء على
هذه التجارة غير الم�شروعة في دولة
الإمارات العربية المتحدة والتي تعبر من
خالل الدولة.

لقد �شاركت نخبة من المنظمات والجمعيات
في دولة الإمارات مجتمع المنظمات الدولية
غير الربحية في حملة “مع ًا لحماية الحياة
البرية” .ت�سعى هذه الحملة الدولية للتغيير
�إلى �إطالق تدابير من �ش�أنها التقليل من
�أ�ضرار هذه التجارة المدمرة مع هدف
التخل�ص من التجارة غير الم�شروعة
بالحياة البرية.

�سنتابع على مدى العام المقبل دعم الجهود الجارية لمكافحة
االتجار غير الم�شروع بالحياة البرية .و�سندعم على وجه التحديد
وزارة التغير المناخي والبيئة في �سعيها نحو تطوير خطة وطنية
ب�ش�أن �أ�سماك القر�ش .من خالل تقديمنا لخبراتنا واال�ستفادة
من الخبرة المتخ�ص�صة �ضمن �شبكة ال�صندوق العالمي للطبيعة
�سنتمكن من توفير مداخالت حيوية لتوجه دولة الإمارات العربية
المتحدة للق�ضاء على هذه التجارة �سواء داخلها �أو التي تمر من
خالل حدودها.

ن�شهد اليوم تغيرات �إيجابية في المواقف والقناعات حول الحاجة
�إلى �إبقاء الحيوانات البرية في موائلها الطبيعية .يعود الف�ضل لهذا
التغير ل�سل�سلة من حمالت التوعية المميزة ،والق�ص�ص الإخبارية
التي �ساهمت في �إبراز وتعريف الجمهور العام عن الت�أثيرات ال�سلبية
للتجارة غير ال�شرعية في الحياة البرية ،واالحتفاظ بالحيوانات
البرية النادرة كحيوانات �أليفة .وبد�أنا اليوم بجني ثمار جهودنا
المتمثلة في م�شاركتنا قطاع الطيران والنقل في الت�صدي لهذه
الق�ضية .م�شاركتنا في هذا التحالف لتنفيذ التدابير التي من �ش�أنها
�أن تقلل من هذه التجارة في الدولة �سي�ساعد في نهاية المطاف على
�إبقاء الحيوانات البرية في موائلها الطبيعية.
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ت�أ�س�ست حملة من قبل الم�ؤ�س�سة الملكية
للدوق ودوقة كامبريدج والأمير هاري.
وتهدف لتوحيد الجمعيات الخيرية الرائدة
في الحياة البرية في العالم في �إطار هدف
م�شترك .وعلى النطاق المحلي في الدولة؛
�شكلت كل من موانئ دبي العالمية وجمارك
دبي وطيران الإمارات واالتحاد ،بدعم
من وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية
الإمارات للحياة الفطرية جزء ًا من فرقة
عمل النقل التابعة لها.
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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.

© Kevin Schafer / WWF

االتصال
والعالقات
العامة

رؤيتنا

على الرغم من �صغر مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة� ،إال �أنه
مجتمع �سريع التطور وذو طبيعة معقدة للتوا�صل .ويعود �سبب ذلك
الحتواء المجتمع على �شرائح وثقافات وخلفيات متنوعة� ،إ�ضافة
�إلى �سرعة التطورات في تقنيات التوا�صل ،والحجم ال�ضخم لقنوات
ونقاط االت�صال ،وم�شاركة ماليين الر�سائل يومي ًا.
لقد �سهلت التقنية الرقمية للهيئات والمنظمات ،مثل جمعية
الإمارات للحياة الفطرية �إمكانية م�شاركة الحقائق والمعرفة
والب�صيرة مع الجمهور .ولكن على الجانب الآخر من ذلك
هو مقدار الفو�ضى التي �أحدثتها ر�سائل العالمات التجارية،
من �أجل الربح وغير الربح ،وتناف�س كل منها للح�صول على
اهتمام جمهورهم الم�ستهدف.

ندرك تمام ًا في جمعية الإمارات للحياة الفطرية ب�أن جمهورنا
هو من �أهم �أ�صولنا الأكثر قيمة .و�سنتابع من �أجل ذلك تطوير
ا�ستراتيجياتنا في االت�صال لتحقيق توا�صل �أكثر فعالية مع ال�شرائح
المختلفة ،و�إيجاد طرق لخلق محتوى نافع هام يتردد �صداه،
وتو�صيل ر�سالتنا للجمهور المنا�سب في الوقت المنا�سب ،عبر القناة
ال�صحيحة وباللغة ال�صحيحة.
نهدف في نهاية المطاف �إلى بناء عالقات مجدية وعميقة ومن
�ش�أنها تحقيق منافع متبادلة مع جماهير رئي�سة ،ت�ساعد كل منا على
النجاح وتحقيق �أهدافه في اال�ستدامة على المدى البعيد.
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أبرز إنجازات
عام 2016
حملة توعية ناجحة للترويج
لتحدي الوشق

تركيزنا
لعام 2017
تطوير وسائل التواصل
الرقمية

التوعية عن برامج المحافظة
والمشاريع والمبادرات

من �أجل تحقيق �أف�ضل ا�ستجابة الحتياجات ركزنا في عام  2016على رفع م�ستوى
�إ�ضافة �إلى رفع م�ستوى التوعية عن
التوعية الثنين من برامجنا الرئي�سة؛ برنامج
جماهيرنا قمنا بتطوير وتطبيق المرحلة
التحديات البيئية التي نواجهها في دولة
الأولى من ا�ستراتيجية االت�صاالت الرقمية تغير المناخ والطاقة وبرنامج المحافظة
الإمارات ،نفذنا �أي�ض ًا فعالية لرفع م�ستوى
المتكاملة� .شمل ذلك تحديث لقنواتنا على على البيئة البحرية .وقد تطلب القيام بذلك
التوعية حول حاجة الجمعية �إلى �شركاء
�شبكات التوا�صل االجتماعي في عام  ،2016التوا�صل مع جماهير مختلفة لكل من ق�ضايا
ي�شاركونها القناعات واالهتمامات لدعم
تغير المناخ والتحديات التي تواجهها البيئة
عملنا .لقد �شارك في مبادرة تحدي الو�شق والتخطيط لتحديث موقعنا االلكتروني في
البحرية .وتم على وجه التحديد �إطالق
عام .2017
لجمع التبرعات ما يزيد عن  400فرد
برنامج الحفاظ على ال�سالحف الخ�ضراء
من دول مجل�س التعاون الخليجي ،حيث
في الخليج في  .2016لقد حظيت الحملتان
قاموا بالمالحة لم�سافة  15كيلو متر عبر
بتغطية كبيرة من خالل القنوات الإعالمية
�صحراء �أبوظبي تحت �أ�ضواء النجوم لي ًال.
الرئي�سة والمحطات الأكثر ا�ستهدافاً،
لقد كان هذا التحدي فر�صة رائعة لإعادة
مما كان له �أثر في بناء م�صداقيتنا ون�شر
توا�صل الم�شاركين مع الطبيعة ،ورفع م�ستوى
التوعية عن عملنا �ضمن مجموعات �أ�صحاب
توعيتهم البيئية ودعم برنامجنا للتنوع
الم�صالح الرئي�سين في دولة الإمارات
الأحيائي في البيئة البرية.
العربية المتحدة.
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المشاركة الفعالة وإلهام
جماهيرنا

دفع اتصال ذو أثر كبير على
جهود المحافظة

تطوير عالمة الجمعية

بد�أنا في عام  2016بتطوير العالمة
�سيبقى تقديرنا لجمهورنا هو محور و�أ�سا�س �سنوا�صل في عام  2017دعم ا�ستراتيجيات التجارية لجمعية الإمارات للحياة الفطرية؛
التوا�صل التي من �ش�أنها تعزيز ت�أثير جهود الأمر الذي ب�شر ببداية ف�صل جديد ومثير
ا�ستراتيجيتنا لالت�صال خالل .2017
للجمعية� .ستعمل عالمتنا التجارية المطورة
و�سنتابع تطوير ا�ستراتيجياتنا لتوا�صل �أقوى المحافظة وذلك من خالل ا�ستراتيجيات
على تعزيز مكانة الجمعية لتكون �أف�ضل
مع مجموعات �أ�صحاب الم�صالح الرئي�سين االت�صال الفعالة لعدد من الموا�ضيع
خيار للعمل معها كجمعية غير حكومية في
ومتابعة تطوير وتح�سين قنوات التوا�صل التي الحيوية ،والتي ت�شمل تغير المناخ والطاقة
دولة الإمارات ،وتر�سيخ روابط �أعمق مع
المتجددة والحفاظ على ال�سالحف
تهتم بها تلك ال�شرائح.
الخ�ضراء في الخليج ،وتخطيط و�إدارة ذات الجماهير الرئي�سة الم�ستهدفة ،ودعم �أو�سع
نطاق �أو�سع للبيئة البحرية ،وحملتنا الرئي�سة لأهداف الجمعية لعام  2017وما بعده.
“�ساعة الأر�ض” .وهي �أقدم فعالية ات�صال
لدينا .لقد �ألهمت حملة �ساعة الأر�ض على
مدى العقد الما�ضي من الزمن مجتمع
دولة الإمارات للتكاتف مع ًا محلي ًا وعالمياً
للت�صدي لتغير المناخ.
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برنامج
التعليم

رؤيتنا

تابعنا في عام  2016تطوير
استراتيجية برنامجنا التعليمي
الجديد ،أثناء تطبيق مشاريعنا
العلمية الناجحة للمدنيين.

أبرز إنجازات
عام 2016

235

متطوع

إشراك الموظفين للمساهمة في جهود المحافظة
لقد تعلم الم�شاركون عن الأنظمة البيئية للمياه العذبة ،والموارد
برنامج الأبحاث المائية والتعليم المطبق في محمية وادي الوريعة
الطبيعية والتنوع الأحيائي في محمية وادي الوريعة الوطنية� ،إ�ضافة
الوطنية هو برنامج مدته �أربع �سنوات تم ت�صميمه من قبل منظمة
ايرث وات�ش في المملكة المتحدة ،وبتمويل من بنك  HSBCال�شرق �إلى �إجراء الأبحاث والم�ساهمة الفعالة ببيانات �ست�ستخدم في �أعمال
المحافظة للوادي م�ستقب ًال.
الأو�سط المحدود وهو جزء من برنامج المياه العالمي .لقد تمكن
البرنامج من العمل بف�ضل ال�شراكة اال�ستراتيجية والدعم من قبل
لقد �ساعد برنامج العلوم للمدنيين في عام  2016و�ضع عالمات
بلدية الفجيرة.
على  131يع�سوب و 28علجوم لبناء �صورة �أو�ضح عن حجم التعداد
ي�ست�ضيف مركز الأبحاث المائية الكائن في مدخل محمية وادي
الوريعة الوطنية برنامج الأبحاث المائية والتعليم ،والذي تمكن من
ا�ست�ضافة  235متطوع ًا من بنك  HSBCال�شرق الأو�سط المحدود
من  12دولة من منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

هدف البرنامج هو التعليم ورفع م�ستوى التوعية عن ق�ضايا موارد
المياه العذبة ،وت�شجيع اال�ستخدام الحكيم لموارد المياه ،وتوفير
طرق عملية للأفراد لتقليل ب�صمتهم المائية ،و�إجراء البحوث المائية
للمياه العذبة ،وتطوير ال�سيا�سات والت�شريعات للمحمية الوطنية ،بناء
على المعرفة العلمية ذات ال�صلة .يجري برنامج الأبحاث المائية
والتعليم بحث ًا ميداني ًا وفعاليات تعليمية ،ويقدم للم�شاركين فر�صة
الم�ساهمة في �أعمال الحفظ و�أبحاث المياه العذبة.
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والتوزيع �ضمن الوادي .كما قام الم�شاركون بت�سجيل  21نوع من
اليع�سوبيات ( )Odonataوتعداد  118نقطة للعلجوم و�إجراء 158
فح�ص ًا للمياه العذبة� .إ�ضافة �إلى ذلك� ،سجل برنامج الأبحاث
عال من ردود الفعل من الم�شاركين ،لي�ضعه
المائية والتعليم م�ستوى ٍ
�ضمن �أكثر البرامج تف�ضي ًال �ضمن برنامج المياه العذبة العالمي
لبنك .HSBC
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أبرز إنجازات
عام 2016

تركيزنا
لعام 2017

برنامج التعلم واألبحاث  -تغير المناخ

استراتيجية التعليم

في عام  2016نجحنا في و�ضع الأ�سا�س لمركز مرتقب عن �أبحاث تغير المناخ والتعليم تم تنفيذه �أي�ض ًا
في محمية وادي الوريعة الوطنية بالتعاون مع بلدية الفجيرة� .سيتم طرح برنامج العلوم للمدنيين في عام
 2017مع �شركاء ا�ستراتيجيين.

لقد حدد ال�صندوق العالمي للطبيعة برامج التعليم لتكون ذات �أولوية تحظى جمعية الإمارات للحياة الفطرية بخبرة  15عام ًا في التعليم
في كافة مكاتب �شبكته .وبناء على ذلك؛ تلعب الجمعية دور ًا مهم ًا في البيئي .ون�ؤمن ب�شدة ب�أهمية التعليم البيئي لخلق �سياق اجتماعي
يحقق �أهدافنا في الحفاظ على البيئة ،و�ضمان �أن ي�ضعها الجيل
الفريق الدولي للتعليم الخا�ص بال�صندوق من خالل م�شاركتها في
دمج ممار�سات ال�صندوق وو�ضع ر�ؤيته اال�ستراتيجية .وتقوم الجمعية القادم من �صناع القرارات في ح�سبانهم �سواء ب�سواء مع االعتبارات
بتحديد �أولويات المحافظة من �أجل تطوير ا�ستراتيجية تعليم �شاملة االقت�صادية واالجتماعية� .سنقوم في  2017بطرح برنامجين
تعليميين جديدين .الأول هو برنامج �أبحاث تغير المناخ والتعليم
�سيتم طرحها في عام .2017
بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي .والثاني هو برنامج جديد
للجامعات مع الواحة كابيتال� .سيتم ا�ست�ضافة هذين البرنامجين
في مركز الأبحاث في محمية وادي الوريعة الوطني ب�إمارة الفجيرة،
و�سنقدم للم�شاركين تجربة تعلم مميزة وفر�صة فريدة للتوا�صل
مع الطبيعة.
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التعليم البيئي
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بحلول عام  2020ينظر لجمعيتنا
على أنها الجمعية غير الحكومية
الرائدة في مجال البيئة ،وكذلك
المفضلة لدى القطاع الخاص
في دولة اإلمارات لعقد
الشراكات معها.
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التطوير
والشراكات

رؤيتنا

كل ما هو مفيد لكوكب األرض
هو حتمًا المفيد لقطاع األعمال
البيئة ال�صحية هي �أ�سا�س اقت�صاد متين وم�ستدام .وما تقدمه
االتفاقيات العالمية من �آمال في معالجة الق�ضايا البيئية الأكثر
�إلحاح ًا تعد هامة وواعدة ،لكن تبقى �أف�ضل االتفاقيات مجرد حبر
على ورق �إذا لم يتم تنفيذها.
وال تقت�صر م�س�ؤولية هذا التطبيق على عاتق الحكومات فقط،
بل �إنها واجب م�شترك للجميع ي�شمل القطاع الحكومي والأعمال
والمجتمع على حد �سواء .ومع ذلك ،فهي فر�صة ،وب�شكل خا�ص
لمجتمع الأعمال لخلق طرق مبتكرة و�أكثر ذكا ًء وكفاءة من حيث
التكلفة واال�ستدامة للنجاح في الأ�سواق العالمية ذات القدرة
التناف�سية المتزايدة.

ومع �أخذنا هذا في االعتبار ،يكمن هدفنا النهائي في دفع ت�أثير
جهود المحافظة وتعزيز ال�سلوكيات الم�ستدامة بيئي ًا من خالل
الم�شاركة المبا�شرة مع قطاع الأعمال .لقد نجحنا في بناء عالقات
مع بع�ض القطاعات الأ�سرع نمو ًا ،والتي �شملت القطاع المالي
وال�سياحي والمبيعات والعقارات ،من �أجل نمو موارد دخلنا غير
الم�شروط .وقمنا في المقابل بتوفير �أدوات لم�ساعدة ال�شركات في
بناء قدرات اال�ستدامة لديها ،و�إ�شراك الموظفين ون�شر الر�سائل
البيئية الموجهة للموظفين والعمالء.
يمكن لل�شركاء من قطاع الأعمال دعم جمعية الإمارات للحياة
الفطرية من خالل اال�ستثمار في م�شاريع محافظة محددة ويمكن
�أن ت�صبح هذه الم�شاريع الممولة جز ًء ال يتجز�أ من �أعمالنا في
مجال المحافظة .يمكن لهذه ال�شراكات �أي�ض ًا تعزيز الوعي البيئي
والممار�سات البيئية الم�س�ؤولة بين العمالء والموظفين ورواد
ال�صناعة و�أ�صحاب الم�صالح الآخرين.
ندرك تمام ًا ب�أن العديد من م�شاريعنا لحفظ البيئة والطبيعة لم يكن
من الممكن �أن ترى النور دون الدعم المالي ال�سخي والدعم العيني
من �شركائنا من قطاع الأعمال والرعاة .في غياب هذا الدعم لن
تكون دولتنا في �أح�سن و�ضع لبناء اقت�صاد قوي ومرن وم�ستدام
ي�ستفيد منه كوكب الأر�ض وقطاع المال والأعمال �أي�ض ًا.
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المزيد من إنجازات 2016
تحدي
الوشق

أبرز إنجازات
عام 2016
الشراكة في العلوم واألبحاث

دعم العمل
الميداني

نحو مستقبل مستدام

ا�ستمرار ال�شراكة مع القطاع العام والخا�ص لتو�ضيح كيف يمكن لال�ستراتيجيات البيئية
والمنظمات غير الحكومية مع بلدية الفجيرة �أن تتما�شى مع �أهداف ال�شركات� ،أبرمت
الجمعية �شراكة مع المدينة الم�ستدامة،
وبنك  HSBCال�شرق الأو�سط المحدود،
ومنظمة ايرث وات�ش والجمعية لعامها الرابع التي تعد �أول م�شروع �سكني في ال�شرق
في �إجراء بحوث عن المياه في محمية وادي الأو�سط يعمل بطاقة نظيفة ب�شكل كامل.
تعمل المدينة الم�ستدامة بمعايير بيئية
الوريعة الوطنية ب�إمارة الفجيرة .يعتبر
ً
عالية وتقدم نموذجا لم�شاريع تطوير عديمة
الماء من �أثمن الثروات التي يقدمها لنا
االنبعاثات الكربونية .لقد قدمت المدينة
كوكب الأر�ض ،وكفاءة ا�ستخدامنا للمياه
الم�ستدامة م�ساهمة �سخية لبرنامجنا
هو تحدي عالمي .تعزز المبادرات ،مثل
برنامج �أبحاث المياه والتعليم قدرة الأفراد للمناخ والطاقة لل�سنوات الثالث المقبلة،
على التعامل مع هذه التحديات والتفاني في الأمر الذي �ساعدنا على تنفيذ �أعمال هامة
الحفاظ على المياه ،وجميع الأنظمة البيئية �شملت درا�سة جدوى الطاقة المتجددة.
التي تعتمد عليه .لقد كان غالبية الم�شاركين �ستدعم الجمعية تطوير الأداء البيئي من
خالل مراقبة انبعاثاتهامن الغازات الدفيئة.
من موظفي بنك  HSBCال�شرق الأو�سط
المحدود من المنطقة ،و�ساهموا في برنامج وللت�أكد من �أن عملياتنا �صديقة بالبيئة
لأق�صى حد ممكن� ،سنقوم بنقل مقرنا في
بعيد المدى لمراقبة ومتابعة المياه العذبة
دبي �إلى المدينة الم�ستدامة في .2017
عن طريق جمع بيانات بيئية من المياه
العذبة با�ستمرار.
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التميز البيئي
�أكدت هيئة البيئة�-أبوظبي ا�ستمرارية
�شراكتنا الوثيقة منذ �سنوات عن طريق
تجديد االتفاقية لخم�س �سنوات جديدة
لتطبيق العديد من البرامج الم�شتركة التي
تهدف لحفظ البيئة ،وبرامج التعليم وذلك
تركيز ًا على ثالث موا�ضيع رئي�سة :التنوع
الأحيائي ،ب�صمة دولة الإمارات البيئية وتغير
المناخ .ت�شمل ال�شراكة �أي�ض ًا بناء القدرات
للمواطنين من الدولة في مجال الريادة
البيئية والتميز.

فعاليات الباندا
الخضراء

مساهمات
قيمة
عينية ّ

بشراكة مع هيئة البيئة-أبوظبي نفذنا فعالية القدرة الليلية هذه ،وقامت
شركة هوساك للمغامرات بتنظيمها ،وبمشاركة ما يزيد عن  400شخص من
دول مجلس التعاون الخليجي .خاض المشاركون تحدي المالحة لمسافة 15
كيلومتر تحت أضواء النجوم في محمية رزين الصحراوية الخالبة بإمارة أبوظبي.
ساهمت هذه الفعالية في تأمين التمويل لبرنامجنا "المحافظة على البيئة
البرية" ،ورفع مستوى التوعية العام وإعادة تواصل المشاركين مع الطبيعة.

حظي برنامج الحفاظ على البيئة البحرية بدعم مميز من الش كوزمستيك.
حيث تحملوا مصاريف االستثمار في المعدات واألجهزة الميدانية لمشروع
حماية السالحف الخضراء في الخليج ،مثل أجهزة التعقب عبر األقمار الصناعية،
وأدوات الترقيم .ستمكن هذه المساعدة فريق عملنا من تنفيذ بحث يعد
األول من نوعه.

أطلقنا هذا العام فعاليات "الباندا الخضراء" إللهام موظفي شركائنا وأسرهم
من أجل تبني أسلوب حياة أكثر استدامة .شهدت انطالقة المبادرة
استضافتنا لعرض فيلم سينمائي توعوي حظي بحضور أكثر من  300شخص
لمشاهدة الفيلم وانطالقة المبادرة بتنسيق مشترك مع لوكو موشون،
وبرعاية من بيرو فيريتاس وشركات أخرى أعضاء بالجمعية شملت كانون
الشرق األوسط .واختار فندق روتانا الشاطئ في وقت الحق من العام بأن
تكون جمعية اإلمارات للحياة الفطرية المستفيد من فعاليتهم السنوية :
"اصنع فرقًا" لصالح دعم برنامجنا لحماية البيئة البحرية.

في عدة مناسبات تمت تغطية متطلبات عملياتنا بواسطة التبرعات
العينية ،أو خدمات من قبل محترفين وشركات ترغب في المساهمة في
عملنا ،وتقليل مصاريفنا التشغيلية .شمل هذا الدعم تغطية إعالمية مجانية،
وتوفير االستشارة القانونية وخدمات االستشارات األخرى ،والتصميم
اإلعالمي ومنحنا معدات خاصة أيضًا .حصلنا في عام  2016على هدايا ودعم
عيني وخدمات فاقت قيمتها مليون درهمًا .وشملت قائمة الداعمين السخية
أوليفر ويمان ،ماكنزي أند كومباني ،جامعة نيويورك ،لينكليترس ،دينتون،
جراند ثورنتون ،كانون وتويوتا.
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شكرًا للشركات األعضاء
�إن بناء �إمكانيات قطاع الأعمال لممار�سة اال�ستدامة في عملياتهم الت�شغيلية �أمر ذو �أولوية ق�صوى.

المبادرات المرتقبة
لعام 2017
الوقف البيئي

عام الخير

�أطلقه مركز محمد بن را�شد العالمي لال�ست�شارات والوقف والهبة .نتوجه بال�شكر ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
دولة الإمارات حفظه اهلل لإعالن عام  2017في الدولة عام ًا للخير.
و�سي�ساهم �صندوق الوقف البيئي الجديد في �أعمال حفظ التراث
الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة .ي�سعى هذا الوقف لإلهام تكمن الأهداف العامة لهذا العام تمكين ال�شركات والأفراد لزيادة
م�سئولياتهم المجتمعية ،والعمل التطوعي وخدمة الوطن� .سنعمل
ال�شركات لال�ضطالع بم�س�ؤوليتهم المجتمعية ،ودعم مبادرات
اال�ستدامة والأبحاث� ،إ�ضافة �إلى الم�ساعدة في تعميق التوعية العامة على جعل العطاء �أكثر �سهولة من خالل تقديم فر�ص جديدة لإحداث
عن ق�ضايا حفظ البيئة والطبيعة .جمعية الإمارات للحياة الفطرية فرق طوال عام .2017
هي الراعي الوحيد للوقف البيئي.
للتعرف �إلى كيفية االن�ضمام �إلى مبادرة الوقف البيئي
يرجى زيارة موقعنا االلكتروني uae.panda.org
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البالتينية
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البالتينية
البالتينية
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البالتينية
البالتينية

برنامج ع�ضوية ال�شركات هو ع�ضوية طويلة المدى للم�ؤ�س�سات الراغبة في �إحداث فرق �إيجابي على
البيئة .و�شملت الفعاليات ور�شة عمل ا�ست�ضافتها �إنجيج دبي حول العوائق التي تعتر�ض �سبيل كفاءة
الطاقة والمياه التي تواجهها ال�شركات الإماراتية .عقدنا “ال�سباق الأخ�ضر الكبير” ،برعاية يا�س مول
و خدمة ،حيث ت�سابقت ال�شركات �ضد بع�ضها البع�ض لتحدي عقبات طريق ال�سباق بهدف رفع م�ستوى
الوعي حول الحفاظ على البيئة البحرية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ساهم ال�شركات الأع�ضاء لدينا،
بنك �أبوظبي التجاري ،وبنك الفجيرة الوطني ،من خالل دعوة الجمهور للتبرع من خدمات ال�صراف
الآلي .وقد �سمح لنا هذا المنبر �أي�ضا رفع الوعي بالق�ضايا البيئية الرئي�سة وتح�سين الأن�شطة
اليومية للم�ستهلك.
الذهبية �أكوا باور انترنا�شيونال
بنك �أبوظبي التجاري
الذهبية �شاطئ روتانا �أبو ظبي
هيئة البيئة �أبو ظبي
الذهبية ح�ضانة اوركيد البريطانية
يا�س مول
الذهبية المجل�س الكندي للأعمال -دبي والإمارات ال�شمالية
بنك HSBCال�شرق الأو�سط المحدود
الذهبية مجل�س �صناعات الطاقة النظيفة
المدينة الم�ستدامة -دايموند للتطوير
الذهبية فنادق ومنتجعات جلوريا
الواحة كابيتال
الذهبية كوماناين
حديقة الحيوانات بالعين
الذهبية فيرمونت باب البحر
بريدج�ستون ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
الذهبية مجل�س الأعمال جي �سي �سي
كانون ال�شرق الأو�سط
الذهبية جي �سي �سي للخدمات
الهالل للم�شاريع
الذهبية مجموعة امبيريال
دينتونز
الذهبية اندك�س القاب�ضة
مجل�س الإمارات للأبنية الخ�ضراء
الذهبية خدمة
بنك الإمارات دبي الوطني
الذهبية ليكويد اوف اليف
جيانت /جيانت ايزي
الذهبية جمعية ال�شرق الأو�سط ل�صناعة الطاقة ال�شم�سية
جرانت ثورنتون الإمارات
الذهبية �شركة النوخذة للمغامرات
جلفتينر المحدودة
الذهبية بيكو الدولية
هو�ساك للمغامرات
الذهبية �شركة �سعيد ومحمد النابودة القاب�ضة
مجموعة �آي تي بي للن�شر
الذهبية من�صة اال�ستدامة
لينكاليترز
الذهبية عالم الكهربائيات
ماجد الفطيم
الذهبية منتجات ويتر كينجما
مومينتوم لوجي�ستيك�س
الف�ضية م�ست�شفى بارين الدولة (ب�إدارة مركز فقيه الطبي� ،أبو ظبي)
�أوليفر وايمان
الف�ضية ايكورينت
�سابين
الف�ضية فارنيك
بنك االتحاد الوطني
الف�ضية فندق جراند حياة دبي
ويلز فارجو
الف�ضية فندق حياة ريجين�سي دبي وجالرييا
الف�ضية جمل�س الأعمال ال�سوي�سري يف دبي والإمارات ال�شمالية
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داعمو البرامج
نتوجه بال�شكر الجزيل �أي�ض ًا للمنظمات والهيئات التي وفرت لنا الدعم لبرامج �أو م�شاريع حفاظ محددة،
وم�ساعدتنا في تقديم �أعمال م�ؤثرة.
برنامج الحفاظ على البيئة البحرية
وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات
هيئة البيئة� -أبوظبي
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ال�شارقة
هيئة حماية البيئة والتطوير بر�أ�س الخيمة
المحيطات الخم�س للخدمات المحدودة
م�ؤ�س�سة الأبحاث البحرية
وزارة البيئة وال�ش�ؤون المناخية  -عمان
جمعية عمان للبيئة
برنامج المناخ والطاقة
دايموند للتطوير
هيئة كهرباء ومياه دبي
هيئة البيئة� -أبو ظبي
مكتب رئا�سة مجل�س الوزراء
ار تي اي الدولية
وزارة الطاقة بدولة الإمارات
وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات

اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية

برنامج التجارة في الحياة البرية

وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات

وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات

وزارة الطاقة بدولة الإمارات

هيئة البيئة� -أبو ظبي

هيئة البيئة� -أبوظبي

حديقة حيوانات العين

هيئة الإمارات للموا�صفات والمقايي�س

مختبرات فيترناري المركزية للبحوث

دائرة النقل والموا�صالت� -أبو ظبي

مطارات دبي

المجل�س الأعلى للطاقة في دبي

بلدية دبي

هيئة كهرباء ومياه دبي

موانئ دبي العالمية

جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية

طيران الإمارات

الهيئة االتحادية للكهرباء والماء

طيران االتحاد

الهيئة االتحادية للنقل -البري والبحري

ايفاو

ال�شبكة العالمية للب�صمة البيئية

الشركاء في التعليم

مكتب التنظيم والرقابة� -أبوظبي

بلدية الفجيرة

هيئة الطرق والموا�صالت دبي
برنامج المحافظة على البيئة البرية

بنك  HSBCال�شرق الأو�سط المحدود
معهد ايرث وات�ش

حكومة الفجيرة
بلدية الفجيرة
وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات
بنك  HSBCال�شرق الأو�سط المحدود
�صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية
معهد ايرث ووت�ش

شركاء مبادرة البصمة البيئية
وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات
هيئة البيئة� -أبو ظبي
هيئة الإمارات للموا�صفات والمقايي�س
ال�شبكة العالمية للب�صمة البيئية
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أبرز الشؤون المالية

الداعمون اآلخرون

47

�آند �ستورم

م�سرح مدينة الجميرا

هيئة �أبو ظبي لل�سياحة والثقافة

مارك�س اند �سبن�سر

ات�ش كيو للمغامرات

مارتن �شامبر

ا�سن�شر

موليبار

م�ست�شفى البارين

الواحة للمياه

�أن�س عطية

ريتا�ش باراداواج

منتجع و�سبا جزر ال�صحراء انانتارا

ريتز كارلتون البحرين

�آنيه هينيك

�سانديب

بابار �صديقي (بوينت ون للتوا�صل والت�سويق)

�شاردها الك�سمان كاماث

مكتب فيريتا�س

�سيما ديزانيز

دي ات�ش ال

�ستايك �آب

ديما حتاحت

طيبة طارق

ايكورينت

تارا مان

�إل رينتون

مقهى �شجرة الليمون

معهد جلوبال جرين جروث

ترا�سي اودين�شيال

جراندفوز جلف للتوزيع

اوربان كينيتك�س

الخليج الدولية

فا�سدها باتنجار

�إن ما�ش

فيجال راجبوت

كاتي �سليتا

و�سيم �سلمان

لوكو مو�شن – مبادرة البدو العرب

دبليو بي �سي جروب
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تحظى جمعيتنا ب�شبكة وا�سعة من المتطوعين ،والمانحين والداعمين الذين قدموا لنا وبكل �سخاء وقتهم
الثمين ،وخبرتهم المختلفة وتقديمهم لمختلف �أنواع الدعم من �أجل الم�ضي ب�أعمالنا وم�شاريعنا .نتقدم
�إليهم بال�شكر الجزيل ،وننتهز هذه الفر�صة ل�سرد بع�ض ًا منهم:

لقد �أثمرت ا�ستراتيجية جمعية الإمارات للحياة الفطرية  2020التي يجري تنفيذها
حالي ًا عن حقبة جديدة للجمعية .ولقد ركز فريق عملنا على ق�ضايا ال�صون الأكثر
تحدي ًا التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة منذ �أوائل عام .2016
ومن الطبيعي القول ب�أن الدعم المالي الثابت ومزيد من ال�شراكات �أ�صبحت �أكثر �أهمية عما م�ضى
لنتمكن من تحقيق ما نعد به ،وخا�صة في �ضوء زيادة �سرعة التعامل مع ق�ضايا مهمة مثل تغير المناخ.
للم�ساعدة على نجاح جهودنا في الحفاظ ا�ستثمرنا جهود ًا كبيرة في بناء قدرتنا على جمع التبرعات،
و�أنفقنا  %18من ميزانيتنا لتنفيذ فعاليات جمع التبرعات عام  .2016ونتوقع �أن نجني ثمار هذا
اال�ستثمار من قبل ت�أمين موارد دعم مالي م�ستدام لبرامجنا في المحافظة على المدى البعيد.
وفي حين تراجع الدخل والم�صاريف مقارنة مع العام ال�سابق ،نبقى متفائلين بخ�صو�ص توقعاتنا للعام
المقبل .ونتوقع انتعا�شا مالي ًا خالل عام  2017مع تنفيذ برنامجنا التعليمي.
تامي جيمز ،مدير وحدة العمليات
في جمعية اإلما رات للحياة الفطرية

لقد تمكنا من تحقيق نتائج متقدمة بف�ضل الرعاة وعدد كبير من المبادرات المجتمعية التي نظمها
�شركا�ؤنا من ال�شركات.
ونحن ممتنون جد ًا بااللتزام لجمعية الإمارات للحياة الفطرية الذي �أظهرته �أ�سرتنا الممتدة من الرعاة
وال�شركاء من ال�شركات والمانحين والمتطوعين؛ الذين بف�ضلهم �أ�صبحت الحلول الإقليمية للحفظ
واال�ستدامة ممكنة ب�شكل �أكبر.

جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي للطبيعة | التقرير ال�سنوي  | 2016مذكرات بيئية

48

2016
�إجمالي الدخل
�إجمالي الم�صروفات

فريق عمل جمعية اإلمارات للحياة الفطرية 2016
مجلس إدارة الجمعية في :2016

2016

2015

2014

12,587,096

15,702,098

15,806, 581.38

13,790,389

14,126,128

15,274,479.93

رئيس مجلس اإلدارة
معالي محمد �أحمد البواردي
وزير دولة ل�ش�ؤون الدفاع ،دولة الإمارات ،والع�ضو المنتدب وع�ضو مجل�س �إدارة هيئة البيئة� -أبو ظبي
		

ما هي تفاصيل النسب المئوية للدخل؟
 % 8منح من
المؤسسات
والوكاالت

إجمالي الدخل:

12,587,096

العضو المنتدب وأمين الصندوق
�سعادة رزان خليفة المبارك
الأمين العام لهيئة البيئة – �أبو ظبي
 39%منح من
الشركات

 % 53منح من
الحكومة

أمين سر المجلس
�سعادة الرائد علي �صقر �سلطان ال�سويدي
رئي�س مجموعة الإمارات للبيئة البحرية ،دبي

أعضاء مجلس اإلدارة

ما هي النســبة المئوية المخصصة لكل برنامج؟
 % 2شبكة الصندوق العالمي للطبيعة
 8%العمليات التشغيلية

 % 18البحث عن
التمويل

نائب رئيس مجلس اإلدارة
�سعادة �أحمد علي ال�صايغ
الرئي�س التنفيذي ل�شركة دولفين للطاقة المحدودة ،والأمين العام للمجل�س التنفيذي لإمارة �أبو ظبي
وع�ضو مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات

إجمالي
المصروفات:

13,790,389

معالي ماجد المن�صوري
رئي�س مجل�س �إدارة ال�ش�ؤون البلدية في �أبو ظبي
�سعادة هنا �سيف ال�سويدي
رئي�س هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في ال�شارقة
�سعادة المهند�س محمد �سيف الأفخم
مدير عام بلدية الفجيرة
�سعادة هالل المري
مدير عام دائرة ال�سياحة والترويج التجاري دبي

 %72برامج
المحافظة

الدكتور فرج �أحمد حني�ش
ال�شريك الإداري في هادف وم�شاركوه
�سعادة المهند�س حمدان ال�شاعر
مدير �إدارة البيئة في بلدية دبي
�سعادة �سعيد جبر ال�سويدي
رئي�س مجل�س �إدارة مجموعة بن جبر� ،أبو ظبي
�سعادة الكابتن ابراهيم �أحمد الطنيجي
المدير ال�سابق لهيئة موانئ ر�أ�س الخيمة
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الفريق اإلداري
�إيدا تيلي�ش
ليلى عبد اللطيف
باوال فريرا
ريم الذوادي
�سيمون لوران�س
تامي جيم�س
هيلينا كارل�س

فريق العمل
�آنيي�س �إي�ستاي -ديبارديو
�أجيتا نيار
�أليك�ساندر كلوك
�ألطاف حبيب
عا�صف موجلو
�أفان الدباغ
كري�ستوفر وودي
دانيال ماتيو�س
د .ديبتي ميتال
ديانا �إيدي�س
ديما نجم
دونالد ريكانيا
�إلما كو�ستالي�س �سوبان
غادة نبيل
هند ال�سنوي
هوما ميهرزاد
د .جاكي جودا�س
جمينة رودريجوز
خالد محمود
ِللي رهنما
ليزا بري
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مانيا رو�سو
مارينا انتونوبولو
ِمهر �أمين
مونيكا كوني
نادية ر�شدي
نورة لوتوال
نور مزهر
اوليفر كير
�أوليفيا ميديل
باتري�شيا كابريرا
ب�سنت �سليم
ر�شا �أبو �أر�شد
ر�ضوان محمود
�سارة الجالد
�شيرين حب�ش
�سلطان مولوف
تمارا وثذرز
تنزيد علم
يا�سمين باقر
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للمزيد من املعلومات حول اجلمعية ،الرجاء زيارة

uae.panda.org
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مذكرات بيئية
تهدف جمعية الإمارات للحياة الفطرية �إىل املحافظة على الطبيعة واحلد من �أهم التهديدات وال�ضغوط
على البيئة .نحن نعمل مع الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف الإمارات واملنطقة من �أجل تطبيق حلول املحافظة
البيئية وذلك من خالل البحوث العلمية ،وتطوير ال�سيا�سات البيئية ومبادرات التعليم والتوعية البيئية.

