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Emirates Wildlife Society (EWS) is a UAE environmental 
non-governmental organisation, established under the 
patronage of H.H Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, 
Ruler’s representative in the Western Region and Chairman of 
Environmental Agency – Abu Dhabi (EAD).

EWS works in association with WWF, one of the world’s largest 
and most respected independent conservation organisations. 
EWS-WWF has been active in the UAE since 2001 and has 
initiated and implemented several conservation and education 
projects in the region. EWS-WWF works federally and in the 
region with offices in Abu Dhabi, Dubai and Fujairah and is 
governed by a local board of directors.
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Safeguarding our natural habitats is a pressing duty since they are vital to the survival of our many precious species. 



MESSAGE FROM
H.E. MOHAMMED AHMED

AL BOWARDI

Chairman of the Board of 
Directors of EWS-WWF

It was the late president His Highness Sheikh 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan who said: “With 
God’s will, we shall continue to work to 
protect our environment and our wildlife, as 
did our forefathers before us. It is a duty, and 
if we fail, our children, rightly, will reproach 
us for squandering an essential part of their 
inheritance, and of our heritage.”
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F Taking heed in this message, EWS-WWF has shown a determined commitment to its 

efforts in implementing various conservation initiatives, enabling partnerships and 

dialogue on environmental issues, and empowering all sectors to take part in the UAE’s 

sustainability journey. 

Environmental conservation and education is a critical part of securing the future for 

the next generation and is something EWS-WWF has taken upon itself to champion. 

2012 saw some significant milestones including adding eight more Blue Flags to coastal 

destinations, awarding five schools with Green Flags as part of the Eco-Schools UAE 

programme to certify environmental excellence in schools and marking Earth Hour 

once again in all major cities in the country. 

These examples are proof that EWS-WWF is engaging with the UAE community to 

ensure a sustainable future for the emirates.  It is important for EWS-WWF to act as an 

independent facilitator; uniting all sectors of society so each plays its part towards an 

overall solution to building a bright future for the country. 
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ON THE GROUND
With a highly dedicated and experienced team 
of experts, we are able to conduct fieldwork to 
uncover crucial information about the UAE’s unique 
ecosystems.

Our on the ground work is where the challenges
facing the country’s fragile ecosystems are 
magnified. By understanding the issues facing this 
dry, arid climate, we are helping to fill local data
gaps, which in turn will highlight biodiversity
conservation needs, environmental education
gaps and reaffirm the need to tackle the country’s
ecological footprint.
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MESSAGE FROM
H.E. RAZAN KHALIFA

AL MUBARAK

Managing Director
of EWS-WWF

The public-private partnership of the Ecological Footprint Initiative continues to apply 

a high-level strategic approach, while our Heroes of the UAE campaign offers solutions 

for the private sector. 

Our work in these areas is actively contributing to increased consciousness of the 

evident need to lower the country’s Ecological Footprint and look towards future 

sustainable development in terms of energy, carbon, commodities and water. 

Meanwhile, research from our Marine Turtle Conservation Project is helping to paint a 

picture of the global health of our oceans and marine life by offering key insights into the 

behavioural patterns of the critically endangered hawksbill turtles living in the region. 

With this data, we plan to take a regional approach towards conservation efforts to 

ensure this flagship species is not only surviving in the future, but thriving. 

I look forward to the progress and the achievements that 2013 will bring and I hope 

we can count on the continued backing from our supporters, while welcoming new 

support in a number of ways in order to continue taking significant strides towards 

achieving our mission. 

I am thankful for the support afforded to 
EWS-WWF in our endeavours in the past year 
through financial and in-kind support from a 
number of partners, sponsors and volunteers. 
I am confident that the significant progress 
made will continue as we move forward with 
our mandate into 2013. 
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Our planet is under more pressure than ever to 
sustain our way of life, yet we are not choosing 
to use its resources as wisely as we could be. 
According to the WWF Living Planet Report 
2012, we are using 50 per cent more resources 
than the Earth can provide. 

FOREWORD FROM
IDA TILLISCH

Acting Director General
of EWS-WWF

Despite a period of economic challenges, globally there is a growing urgency to prevent 
further degradation to our planet and now is the time for everyone to act. Taking action 
for the good of the planet is no longer a choice; it is a pressing duty. 
Through our mission at EWS-WWF, we are working with our partners in the UAE in 
actively taking steps towards a more sustainable future. 

Throughout 2012, our conservation team worked closely with regional partners and 
travelled to a number of marine turtle nesting sites to fit satellite transmitters to a final 
31 hawksbill turtles as part of the Marine Turtle Conservation Project. Moving forward, the 
team will be analysing the data from the 75 turtles tracked in the last three years, in order to 
identify important feeding and migratory routes of this critically endangered species. 

Meanwhile Earth Hour once again inspired the UAE as all seven emirates showed their 
commitment by turning off the lights. Millions of UAE residents were reached through 
the environmental movement and its new I Will If You Will challenge platform. As 
well as participation in Earth Hour, we are seeing a much greater response from the 
community wanting to take action and help tackle climate change; most evident in our 
work with schools through our education programme  and companies participating in 
the Heroes of the UAE Private Sector Programme. 

We also worked in unison with the Government of Fujairah in order to reach an 
agreement in early 2013, on a route to establish a national park in the mountain 
protected area of Wadi Wurayah. This is an important and exciting development and 
one which we will be dedicating much time and effort to in the coming years. 

I hope this annual report will give a sense of the progress we are making; thanks to all
who supported us. It was with the wise leadership from our board of directors and the 
highly valued and continued backing of our financial supporters and partners that we
accomplished great achievements and for this we are truly grateful. I would especially
like to thank everyone on the EWS-WWF team, who have worked really hard this year;
focusing their efforts on high impact and achieving excellent results.

While motivated by the successes of 2012, we are acutely aware that a lot more must be 
accomplished. Guided by a wise and dedicated board of directors and with a skilled and 
committed team, we are armed with the determination and ambition to continue our 
efforts in constantly improving the conservation work we are delivering on the ground 
in the UAE and region.

©
 E

W
S

-W
W

F

EWS-WWF Annual Report 2012   | 6



EWS-WWF Annual Report 2012   | 10

TURTLES

IN HARMONY 
WITH NATURE 
Living in harmony with nature is a 
mantra etched into every aspect of our 
work; motivating us as we strive to reach 
our goal of conserving biodiversity. By 
recognising and addressing the impacts 
of humanity on our natural world, we are 
helping to safeguard the planet’s precious 
species and ecosystems. 
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With humanity the source of threats such as egg collection, loss of habitat, accidental 
fishing capture and polluted seas, these once plentiful animals are diminishing in number.

This is coupled with a need for greater regional understanding of areas at sea that are 
important for turtles, and so to combat this issue, our Marine Turtle Conservation Project 
is currently tracking hawksbills in the Gulf to monitor their behavioural patterns. 

We culminated our field work phase by fitting a final 31 females with satellite trackers; 
bringing the total number of tagged turtles as part of our research project to 75 in three years. 

Understanding that turtles cross country boundaries, as we start drawing conclusions 
and patterns relating to migratory paths and feeding grounds, we will share our findings 
with the regional and international scientific community and have already begun to 
do so. By sharing our preliminary findings, as we did at the Annual Symposium on Sea 
Turtle Biology and Conservation, in Mexico, we are contributing to the international 
agenda to conserve this species. 

Our project is also contributing to WWF’s Global Marine Turtle Strategy; only serving to 
highlight the importance of the work we are doing in this area in terms of contributing 
to the conservation efforts of hawksbill turtles globally. 

High levels of awareness of the challenges facing turtles was achieved through our 
virtual Great Gulf Turtle Race, which combines scientific research with a light-hearted 
communication element, capturing the interest of more than 120,000 unique visitors 
to our project website. We look forward to sharing our findings from the research phase 
with the public as a result of this engagement. 

Our ultimate goal is to suggest to policymakers the best approach to protect marine 
turtles in the region by providing robust scientific analysis on areas they use that are 
in need of protection. To do this, we are actively promoting the inherent value of a 
common conservation goal with countries in the region.
 
One way we are moving towards a united conservation effort, is by data-sharing and 
working with our country project partners to build a strong foundation from which 
regional policies can be drawn for the conservation of this ecologically important 
flagship species. 

PROTECTING
UNIQUE SPECIES

Hawksbill turtles have lived on the planet 
for millions of years, and are a charismatic 
ambassador for marine conservation, but sadly 
as a result of human activity these creatures are 
now listed as critically endangered in the 
IUCN Red List.

75
TOTAL NUMBER 
OF HAWKSBILL 

TURTLES TAGGED
IN 3 YEARS
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The country has experienced a period of rapid growth, attracting business and 
holidaymakers from around the world. With this comes the need to adopt sustainable 
practices and ensure residents and visitors are appropriately informed about which 
coastal areas, such as beaches, meet international standards, which for many are the 
main attraction for their holiday in the emirates. The Blue Flag programme seeks to do 
just that. 

As an internationally recognised symbol of coastal excellence, it offers beaches and 
marinas a certification recognising that they have met a number of strict criteria 
surrounding environmental education, water quality, environmental management, 
safety and services. 

In 2010 EWS-WWF introduced Blue Flag to the country and by 2011, proudly handed 
over the UAE’s first ever Blue Flags to four coastal destinations. 

This year, the first ever Blue Flag was hoisted in Fujairah as one of a further eight 
gained for the UAE. This brought the total number of Blue Flags across the emirates 
to 12 and as a result, captured significant media attention; however our vision of 
safeguarding the UAE’s coastline does not stop there. 

By working closely with Abu Dhabi Municipality we are pleased to announce that any 
future beach development in the emirate will adhere to the Blue Flag criteria, marking 
a welcome step forward to safeguarding our coastline.  

We led informative workshops for Abu Dhabi Municipality and Dubai Municipality to 
foster increased capacity building and a further two workshops to encourage beach and 
marina operators to join the internationally respected and trusted programme. 

Moving forward, we are aiming to not only increase the number of Blue Flags awarded 
in 2013, but to improve the community’s awareness of the environmental accolade in 
what we hope will be a successful year. 

AWARDING 
ENVIRONMENTAL AND 
COASTAL EXCELLENCE

Blessed with a beautiful coastline and 
an economy that benefits from tourism, 
protecting the nation’s beaches is crucial to 
ensuring it for future generations to enjoy. 
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“Safeguarding the 
coastline is an important 

element of our work 
as both marine and 

terrestrial wildlife will 
benefit from increasing 
numbers of Blue Flags 
being awarded in the 

country.”

Moaz Sawaf
Conservation and 

Education Project Manager
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This global issue is also a local issue because since 1978, the UAE’s commercial fish 
stocks have declined by 80%. Twin that with a transient population looking to explore 
and experience new palettes and a trend in overconsumption: it is an issue that is 
increasingly vital to address in the UAE. 

Our Choose Wisely campaign is tackling this issue by empowering UAE residents, as 
well as hospitality and retail sectors to be part of the solution. The campaign offers 
an easy-to-understand traffic light classification system by which the fish are assorted 
according to scientific stock assessments by the Environment Agency - Abu Dhabi. 

By classifying fish into green, orange and red categories, we are helping consumers 
and tourists alike to understand the sustainable options available and help them to be 
better informed about their seafood choices. 

As two fish were added to the green list this summer (the giant sea catfish and the 
yellow tail scad), our social media supporters and newsletter subscribers submitted 
their recipes for the chance to win a cookery class and meal at a Choose Wisely partner
restaurant. This engaged people in our consumer awareness campaign and increased
awareness in the community of sustainable seafood options.

The Middle Eastern Food Exhibition SIAL and Gourmet Abu Dhabi proved important 
platforms for our campaign as a number of chefs cooked up sustainable fish dishes 
using our green listed options. 

The Choose Wisely campaign is moving into a rebranding phase in 2013, which seeks 
to make adopting the initiative more coherent for partners as well as increasingly 
recognisable for the UAE community. Existing partners will be invited to roll out the 
new identity and we will work with increasing numbers of interested parties wishing to 
join the initiative; proving to be an exciting time for Choose Wisely. 

PROMOTING
SUSTAINABLE

FISHERIES

While global fisheries are suffering as a result 
of increasing demand for seafood to feed 
the planet’s seven billion people, there is an 
evident need for wider awareness of which fish 
options are sustainable and which are not. 

80%
DECLINE IN UAE 

COMMERCIAL FISH 
STOCKS SINCE 1978 
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After signing a Memorandum of Understanding with Fujairah Municipality, we are 
now carrying out research in the area. As part of this agreement, we are taking steps 
towards establishing a protected area that integrates local traditions and conserves the 
wadi’s biodiversity and habitats. 

A committee dedicated to overseeing the management of Wadi Wurayah National Park was 
formed by Fujairah Municipality, and by working closely with other partners in the coming 
years, our aim is to assess and put in place best practices to protect the wadi’s wildlife.  

One way we are doing this is through undertaking a study into the vegetation present 
in the wadi. This study will unlock key information about the species that occur 
naturally in the area (with particular emphasis on trees), and feed into an overarching 
study into grazing pressures in the wadi.

Our conservation team is continuing to use camera traps to identify animals such as 
caracals and foxes, as well as identify areas used by feral goats and Arabian tahrs. This 
grazing study will be using satellite tracking to map the areas most commonly used 
by the goats. This data will not only help us to understand their population size and 
impacts on the wadi’s plant life, but moreover it will help us to best concentrate our 
conservation efforts. 

Through a collaborative approach with our partners and the Government of Fujairah, 
we aim to secure effective long-term protection of Wadi Wurayah by reducing threats 
to the wadi and conserving its many wondrous species. 

The year was rounded off by the discovery of an insect named Hymenoptera 
chrisididae only found in one other place in the world (the Asir Mountains of Saudi 
Arabia); adding to the list of newly discovered species in the area. This discovery 
reinforces the need to protect and sustainably develop the distinctive Wadi Wurayah, 
which is essential for the continued prosperity of the emirates and conservation of its 
unique biodiversity. 

PRESERVING 
OUR NATURAL 

HABITATS 

Protecting Wadi Wurayah for the hundreds of 
species that call it home is a critical step in our 
work towards conserving the UAE’s unique 
biodiversity.  Wadi Wurayah is not only a 
mountain protected area, but a RAMSAR Wetland 
of International Importance: signifying the highly 
important need to safeguard its natural riches.  

“Preserving the rich 
biodiversity of the UAE 

is a matter of utmost 
urgency. Together with 

the country’s authorities, 
our team is providing 

expertise to enable 
decision makers to 

implement appropriate 
conservation initiatives.” 

Olivier Combreau, 
Conservation Advisor
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TURTLES

FOR A SUSTAINABLE 
FUTURE
Shaping a sustainable future relies heavily 
on promoting and offering solutions to our 
current lifestyles. As the world’s population 
increases and as we continue to use the 
planet’s finite resources, there is a growing 
need to address the issues related to 
overconsumption. By promoting policies that 
address key overconsumption issues and 
messages to inspire the UAE’s communities to 
take action, we hope to inspire the country to 
shift towards creating a brighter tomorrow. 
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Following the announcement of WWF’s Living Planet Report 2012 that humanity’s 
use of natural resources is 1.5 times more than the Earth can regenerate, a policy 
brief was developed for key stakeholders in the UAE and Gulf region to highlight the 
consequences of having a high footprint and offer recommendations to address these 
issues. Communicating about the report was also critical to our activities this year and 
so a bilingual summary with a UAE specific page was published and a press release 
shared with media.

We believe reductions to the Ecological Footprint can be achieved through science-
based policies, regulations and standards and this is something we are working 
towards in partnership with a number of stakeholders and government entities. 
A Memorandum of Understanding was signed to continue working in partnership on 
the Ecological Footprint Initiative as it enters a new phase.

Throughout 2012, we have been conducting research with the Research Triangle 
Institute to support the Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) 
in the development of an energy efficiency standard for indoor lighting in the UAE. 
A number of technical memorandums analysing residential lighting were developed 
as well as the technical, economic and environmental implications of implementing a 
lighting standard. 

By supporting ESMA in its engagement with government bodies and the lighting 
industry, the lighting standard was drafted. Upon approval in 2013 by the UAE 
government, it will become mandatory and as a result, ban inefficient indoor lighting 
from entering the country, marking an important step towards reducing the country’s 
energy use and subsequently its footprint. 

Furthering our work on this initiative, through a partnership between the Ministry 
of Environment and Water, Environment Agency-Abu Dhabi, ESMA and the Global 
Footprint Network and with support from the Regulation and Supervision Bureau 
Abu Dhabi, which is chaired by the Minister of Environment and Water H.E Dr 
Rashid Bin Fahad, we are seeking to help decision makers prioritise energy and water 
policies from the Ecological Footprint Initiative scenario model created in phase one. 
A roundtable was held to gain feedback on the aspects required to make the outlined 
policies useful
for implementation.

Through a socio-economic analysis, we are aiming to outline which policies will have 
the best impact for both the environment and the economy and assist the country in 
implementing further science-based policies that positively impact the environment.

REDUCING
THE ECOLOGICAL 

FOOTPRINT

With a hot, dry desert climate and increased, 
high consumption of natural resources, the 
UAE has a high per capita Ecological Footprint 
and lowering that footprint is a crucial step in 
our mission towards a more sustainable future 
for the UAE. 

“By collaborating with 
the government, private 

sector and NGOs, we 
can bring about positive 

changes to ensure best 
in class energy efficiency 

standards, helping to 
build a more sustainable 

future for the country” 
Laila Abdullatif

Carbon Footprint Policy 
Project Manager

Abu Dhabi could save up to 
40% CO2 by implementing the 
most ambitious scenario from 

the modelling tool.
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We are encouraging the private sector to implement three pledges that result in 
reducing carbon emissions to the atmosphere and ultimately help in reducing the UAE’s 
Ecological Footprint. 

Heroes of the UAE is motivating companies to commit to reducing carbon emissions 
from energy and water use by at least 10% each over 12 continuous months, 
documenting the results and committing to implementing a long-term strategy for 
carbon footprint reduction. 

Publishing our third Heroes of the UAE Guide: How to develop a long-term carbon 
reduction strategy, will assist organisations in developing a future plan for continually 
reducing carbon emissions. Together with our first two Heroes of the UAE Guides 
on how to develop a measurable strategy and case study report, our publications are 
helping organisations on their journey to reduce carbon emissions. 

By using our toolkit, businesses are able to actively engage employees in reducing 
energy and water consumption in the workplace with a range of simple and easy-
to-implement tools including posters, an educative “lunch and learn” animated 
presentation as well as tips and guides. 

Heroes of the UAE is the only voluntary programme in the emirates offering set 
reduction targets verified by a third party and this year, thanks to the technical support 
from Ernst and Young, we were able to verify the first ever organisations as Corporate 
Heroes. While, these organisations will be publicly announced in 2013, their case 
studies are already demonstrating how companies can put in place a variety of measures 
to reduce their carbon footprint and highlighting the need for policies promoting energy 
and water efficiency to ensure even larger energy and water savings can be achieved.

EMPOWERING
THE PRIVATE

SECTOR 

With the business and industry sector 
responsible for 30% to the UAE’s Ecological 
Footprint, we recognise the significant role 
it has to play in finding solutions to this 
issue. This is the reason our Heroes of the 
UAE programme focuses on inspiring the 
private sector to take action to help reduce the 
country’s footprint. 

“By interacting with 
companies, we are in 

a unique position to 
better understand the 

challenges they face in 
terms of energy and 

water conservation and 
can help make becoming 

more sustainable an 
appealing solution 

for the UAE business 
community.” 

Tamara Withers
Corporate Sustainability 

Project Manager
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FOOTPRINT
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One way students are gaining this vital understanding is through our interactive online 
programme Be’ati Watani, which translates to My Environment, My Country. This 
bilingual website is a unique way of delivering environmental education, as it laces 
together technology and education in an appealing way.

We recognise the unique and important role teachers and parents can play in helping 
to pass on environmental knowledge to children and this is why Be’ati Watani is 
designed for use both in the classroom, as well as at home.  

Rewarding participation is crucial to ensuring students feel part of Be’ati Watani and 
the environmental cause. High performers from the online test are rewarded with 
prizes while gifts are given to all participants at the end of the academic year and 
distributed through the education zones. 

In partnership with the British Council, four workshops for teachers and high performing 
students offered the chance to gain a greater understanding of the importance of 
communication and leadership skills in managing climate change impacts at a local 
level. Since young people can play a critical role in leading the world towards a more 
sustainable future by avoiding bad environmental behaviours and championing change in 
their schools, this was a key message reinforced at the workshops. 

A successful five-week radio quiz engaged more than 800 students with Be’ati Watani; 
increasing traffic on the website during this period, helping to further deliver the 
message that caring for the environment is everyone’s responsibility. 

In a bid to uncover the depth of environmental knowledge, a survey of students aged 
6 – 15 found an overall improvement in the levels of environmental awareness after 
studying Be’ati Watani with more than 90% of junior students and 96% of senior 
students recognising almost all desert animals and as many as 97% knowing the 3 Rs 
of: ‘Reduce, Reuse, Recycle’. 

Our findings are encouraging as they demonstrate an increase in environmental 
understanding and confirm that this way of delivering education is helping young 
people to feel empowered through knowledge and as a result more likely to be 
motivated to protect the environment. 

ONLINE
ENVIRONMENTAL 

EDUCATION

Building a brighter future for our planet 
is undoubtedly linked to investing in the 
next generation. Giving young people the 
knowledge of why and how we need to care for 
and protect our environment, better equips 
them to lead more sustainable lifestyles, both 
now and in the future. 

97%
RATIO OF 

STUDENTS 
IDENTIFYING THE 
3 RS OF REDUCE, 
REUSE, RECYCLE
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With a hands-on approach, the programme is nurturing their enthusiasm for the 
environment by allowing them to take responsibility for environmental changes or 
actions in their school.
 
Through this student-led initiative, we are reaching out to young people and helping 
them realise their full potential in aiding their school to a more sustainable path. In the 
future these youngsters are likely to be paving the way to a more sustainable world.  
The successes are already evident as the first ever, internationally recognised Green 
Flags were awarded to five UAE schools this year. 

These schools excelled in applying the seven pillars of Eco-Schools: from establishing 
an eco-committee to spreading the conservation message to the wider community, 
demonstrating tenacity in saving energy and water and managing the school’s waste. 
The excitement on the youngsters’ faces as they collected their Green Flag at a 
dedicated award ceremony only served to highlight what this achievement also meant 
to the students. 

A workshop packed with motivational speakers inspired teachers and students from 30 
new schools joining Eco-Schools UAE on ways to put the programme’s seven steps into 
practice. Joining the ranks of the motivational speakers were students from the newly-
awarded Green Flag schools. 

These youngsters shared their top tips at this bilingual workshop, demonstrating their 
sense of responsibility in passing on the environmental message to their peers and 
sharing intriguing ways of conserving energy and water in a school environment, such 
as recycling waste water and investing in light sensors for the school corridors. 

We published a booklet to help spread the message about the benefits and impact 
of Eco-Schools and to encourage more schools to adopt the programme. It clearly 
outlines the key steps needed to be successful in achieving the prestigious Green 
Flag and it is hoped from this achievement and the award ceremony, that increasing 
numbers of schools will gain the coveted Green Flag in 2013. 

INSPIRING
THE NEXT

GENERATION

Giving young people a voice when it comes 
to protecting the environment is one of 
the integral elements of Eco-Schools. 
Through this programme, we are 
empowering students to improve their 
school environment for the better. 

“It’s inspiring to see 
youngsters protecting 

our beautiful planet 
and reinforces 

the importance of 
environmental education 

in schools.”  

Ajita Nayar
Education Manager
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SPREADING
THE MESSAGE  
Inspiring others to take responsibility for the 
planet we all share is an important aspect of 
our mandate. By igniting a passion in others 
to appreciate the beauty of our planet, we 
are contributing to a greater understanding 
of how collectively we can protect the 
precious resources our planet offers. To 
achieve an increasingly sustainable future 
where humans live in harmony with nature 
relies heavily on spreading our message of 
conservation and offering solutions which 
benefits all living beings.
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Through an open invitation, Earth Hour asks everyone to join the largest 
environmental grass roots movement: switching off lights together for one hour. This 
global scale unity, made up of millions of individual actions, is the remedy required to 
motivate and inspire all sectors of society to take positive actions for our environment 
that go beyond the hour. 

On 31st March 2012, Earth Hour was held in a record 152 countries in 6892 towns and 
cities around the world and the UAE is firmly committed to the movement. A number 
of community events in 22 towns and cities across all seven emirates were held to mark 
the hour. Our partners, from municipalities and authorities in key cities, including 
Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), Municipality of Abu Dhabi City, 
Environment Protection Agency Sharjah, and Ras al Khaimah Tourism Development 
Authority coordinated the switch off of key iconic buildings in the country, and 
organised public events that brought residents together. 

As the UAE Earth Hour coordinator, we reached out to a record-breaking 2.9 million 
people in the UAE through our social media channels. This means that our message to 
take action is being heard more than ever before. 
Earth Hour exemplifies that the solution lies with individuals, businesses and 
governments combined to make a positive difference to the world we live in. A number 
of high-profile personalities joined our call by participating in Earth Hour’s “I Will If 
You Will” challenges: the premise being to challenge friends to adopt more sustainable 
lifestyles. 

His Highness Sheikh Abdul Aziz Al Nuaimi pledged to fast for six days outside of 
Ramadan if 6000 people donated their unused medicines to charity, while Radio 
DJ Kris Fade promised to visit schools if they set up a recycling station. Another 
such commitment came from HSBC Bank Middle East Ltd who launched a month-
long campaign that went beyond the hour and saw their executives from the region 
championing I Will If You Will challenges and encouraging customers and employees 
to go green. DEWA also took the opportunity to challenge its employees to contribute 
to environmental efforts.

Protecting our planet for the future is something we all have a duty to work towards. 
Through Earth Hour, we can show that we care. We can inspire the world to take 
positive environmental actions and promote long lasting environmentally-friendly 
behaviours. 

INSPIRING
ENVIRONMENTAL

ACTION 

Our planet is home to a population of seven 
billion people, who are using its resources 
at a faster rate than it can be replenished. 
In fact, we are using 50% more resources 
than the planet can supply, and that’s before 
considering the needs of the rest of the Earth’s 
biodiversity.
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PARTICIPATED IN 

EARTH HOUR IN 
OVER 22 TOWNS 

AND CITIES
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Platinum Members 
Abu Dhabi Accountability Authority / Abu Dhabi Commercial Bank / Abu Dhabi Tourism and 
Culture Authority / Abu Dhabi Global Environmental Data Initiative / Al Ain Wildlife Park & 
Resort / Applied Materials / BASF / Bridgestone Middle East & Africa FZE / Commercial Bank 
of Dubai / Crescent Enterprises / Dolphin Energy / Dubai Electricity and Water Authority / 
Environment Agency – Abu Dhabi / Ernst & Young / Géant - Le Marché / General Holding 
Corporation / Grant Thornton / Gulftainer Company Limited / HK Strategies / HSBC Bank Middle 
East Ltd / Linklaters LLP / Majid Al Futtaim Properties /  Momentum Logistics / National Bank of 
Abu Dhabi / Omnicom Media Group / Regulation Supervision Bureau - Abu Dhabi / SNR Denton 
/ Union National Bank / Vox Cinemas

Gold Members
Aecom / Baker Botts LLP / Emirates NBD / Emirates Solar Industry Association / Goumbook / 
Intigral / JA Resorts & Hotels / Latham & Watkins / Noukhada Adventure Company / Park Hyatt 
Dubai / Royal Culimer FZE / Sabban Property Investments /Saeed & Mohammed Al Naboodah 
Holding LLC / Strategy & Teams / Uclip

Silver Members
Al Gurm Island Company / Canon Middle East FZ-LLC / CASP / Grand Hyatt Dubai / Hyatt 
Regency Dubai / Standard Chartered Bank / Wild Wadi Water Park

IN KIND SUPPORT
We would like to extend a big thank you to the individuals and businesses that have offered 
invaluable in-kind services throughout 2012 including: Abu Dhabi Accountability Authority, Ahlan 
Masala & Ahlan English magazine, BuildGreen Magazine, Emirates Palace, Ernst & Young, ESIA, 
Goumbook, Grant Thornton, HK Strategies, Intigral, JA Resorts & Hotels, Jumeirah Etihad Towers, 
Linklaters LLP, Omnicom Media Group, SNR Denton, Baker Botts LLP, , Noukhada Adventure 
Company, Strategy and Teams, Time Out, The National, Uclip, Vox Cinemas, 7Days, Anas Atieh, 
Nicolas Crawley, Tiffany Schultz and the wonderful support of our volunteers and interns. 

Outreach and environmental highlights from the community: 
We are thankful to be afforded opportunities to engage with the wider community through creative 
outreach platforms and initiatives driving environmental awareness and action in support of our 
projects:, for example
ADCB utilised its ATM screens to collect contributions from its customers, which were generously 
donated towards our conservation work; Hamleys and SUNO 102.4FM held a radio quiz for 
Be’ati Watani with  hundreds of children participating; the 5th edition of Whatever Floats Your 
Boat event was successfully held by Dubai Festival City and Intercontinental Dubai Festival City 
in support of the Marine Turtle Conservation Project; Beach Rotana Abu Dhabi held a Make a 
Difference Day with some of the proceeds donated to EWS-WWF; National Bank of Abu Dhabi 
offered its customers a chance to donate their Star points towards our conservation work; Coca-
Cola and Kidzania inspired children through their KidZ for a greener world initiative; UAE Young 
Lions, organised by Motivate Group and Dubai Media City, asked junior creative agency teams to 
design adverts to promote the Marine Turtle Conservation Project.

A NETWORK 
OF SUPPORT

We acknowledge the passion and commitment shared 
by other organisations towards protecting the natural 
environment and contributing to the well-being 
of society. That is why our Corporate Membership 
Programme offers a range of opportunities for 
organisations to get involved in our work; inspiring them 
to become increasingly environmentally responsible. We 
highly value this network of support enabling us to move 
forward with our initiatives and would like to take this 
opportunity to thank them.
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WORKING IN 
PARTNERSHIP 
Partnerships are integral to achieving our 
mission and by working together, our work 
is resulting in a greater impact. Entering into 
supportive partnerships is a crucial facet of 
aiding our mission to tackle climate change, 
reduce the country’s Ecological Footprint and 
conserve the nation’s biodiversity. 

This is why we are thankful for the strong and 
continued backing from our corporate members, 
sponsors, partners and individual supporters, 
who bolster our work and help to spread our 
conservation message to a wider network. 
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JOINING
FORCES

Be’ati Watani – sponsored by Dolphin Energy
With the endorsement from the Ministry of Education and in partnership with Abu 
Dhabi Education Council, Dubai Municipality, Environment Agency-Abu Dhabi,  
Fujairah Municipality, Environment & Protected Areas Authority Sharjah, Knowledge 
and Human Development Authority and the education zones

Blue Flag - sponsored by Applied Materials
In partnership with Abu Dhabi Municipality, Dubai Municipality, Environment 
Agency-Abu Dhabi and the Foundation for Environmental Education. 

Choose Wisely – sponsored by Environment Agency – Abu Dhabi
Endorsed by the Ministry of Environment and Water, in partnership with the 
Environment Agency – Abu Dhabi and with support from a number of hotels, 
restaurants and retailers as well as support from Abu Dhabi Culture and Tourism 
Authority’s Gourmet Abu Dhabi. 

Earth Hour 
Earth Hour Dubai was held under the patronage of HH Sheikh Hamdan bin 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of Dubai 
Executive Council. 
Record reach estimated at 3 million UAE residents would never have been possible 
without many organisations coordinating public and community events across the 
country and engaging through the I Will If You Will challenge. They include 7Days, 
ADMAF, Ajman Municipality, Abu Dhabi Municipality, Dubai 92, Dubai Electricity 
and Water Authority, Dubai Supreme Council of Energy, EMAAR, Environment 
& Protected Areas Authority Sharjah, Environment Agency-Abu Dhabi, Fujairah 
Municipality, HSBC Bank Middle East Ltd, Mindshare, Ras Al Khaimah Tourism 
Authority, Umm Al Quwain Municipality and Virgin Megastore Middle East, with the 
additional support from several ambassadors including His Highness
Sheikh Abdul Aziz Al Nuaimi.

Striving towards our mission would not be 
possible without the support from many 
individuals, organisations and government 
entities. Thanks to the generous financial 
backing and support of our sponsors and 

partners we are able to operate projects contributing towards reducing 
the Ecological Footprint, tackling climate change and conserving 
biodiversity on the ground in the UAE and region. Thank you.
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Ecological Footprint Initiative - Sponsored by Abu Dhabi Global Data Initiative, 
Environment Agency-Abu Dhabi and the Regulations & Supervision Bureau
Abu Dhabi
Guided by a steering committee, chaired by HE Dr Rashid Ahmed Bin Fahad, Minister 
of Environment and Water and EWS-WWF as the secretariat. Steering committee 
members: Dubai Municipality, Dubai Supreme Council of Energy, Emirates Authority 
for Standardization & Metrology, Environment Agency-Abu Dhabi, Federal Electricity 
& Water Authority, Global Footprint Network, Ministry of the of Environment and 
Water and Regulation & Supervision Bureau Abu Dhabi. In close partnership with the 
Emirates Authority for Standardization & Metrology to support the development of the 
lighting standards.

Eco-Schools – sponsored by BASF, HSBC Bank Middle East Ltd and sponsor of
Eco-Schools micro projects Applied Materials 
With the endorsement of the Ministry of Education and in partnership with the 
Foundation for Environmental Education.

Heroes of the UAE Private Sector – sponsored by Environment Agency-Abu 
Dhabi and Ernst & Young Middle East and with additional financial support from 
Emirates Foundation for Youth Development for company case studies
and make overs. 
In partnership with Environment Agency-Abu Dhabi and Ministry of Environment and 
Water with additional in-kind technical support from Ernst & Young for 
verification purposes.

Marine Turtle Conservation Project –sponsored by College of North 
Atlantic Qatar, DEWA, Deutsche Bank Middle East Foundation, Emirates Palace, 
Fairmont, Gulftainer, Jebel Ali Golf Resort and Spa, Jumeirah at Etihad Towers, 
Momentum Logistics, Nokia, The Club Abu Dhabi, Timeout Dubai, Young Presidents’ 
Organisation and 7 Days.
In partnership with the Department of the Environment Iran, Environment Agency-
Abu Dhabi; Emirates Marine Environmental Group; Environment and Protected Areas 
Authority Sharjah, Environment Society of Oman; Environmental Studies Center 
Qatar; Ministry of Environment and Climate Affairs Oman, Ministry of Environment 
and Water UAE, Ministry of Environment Qatar; Ras Laffan Industrial City Qatar and 
Qatar University as well as scientific advisor to the project Dr Nick Pilcher and the 
Marine Research Foundation. With support from the Mohammed bin Zayed Species 
Conservation Fund. 

With additional support from a network of organisations including:  Al Boom Dive 
Centers, Al Fahim Group, Beach Rotana, Centro Al Manhal Abu Dhabi by Rotana, 
Desert Islands Resort & Spa by Anantara, Dubai Festival City, Dubai Media Crew,  
Eco Future by Tourism Development & Investment, Company Ekotribe, Goumbook,  
The Green Ecostore, InterContinental, Journey Toys Trading, Lime Tree Café, Lotus 
Hospitality, Millennium Hotel Abu Dhabi, More Café, Motivate Val Morgan, National 
Bank of Abu Dhabi, Pavilion Dive Center  at Jumeirah Beach Hotel and Yas Marina. 

Wadi Wurayah – sponsored by HSBC Bank Middle East Ltd and additional funding 
for camera traps from Linklaters LLP 
With special thanks to His Highness Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Crown Prince 
of Fujairah for his vision and support. In partnership with the Government of Fujairah 
with valuable support from Fujairah Municipality and Linklaters LLP volunteers.
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FINANCIAL 
HIGHLIGHTS
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*The financial statements have been prepared in accordance with the International Financial Reporting 
Standards and are being audited by Grant Thornton. 

The 2012 financial year was good for EWS-
WWF in many ways, especially as our income 
increased by 30% from the previous year. 
This increase is much welcomed and expected 
following the amplified push in fundraising 
through successful initiatives. 

The Corporate Membership Programme secured valuable unrestricted funding and 
additional funds came from organisations, foundations and agencies. As a result, we were 
able invest more in conservation in 2012 and secure and earmark project funding for 2013.

We are especially thankful for the financial support afforded to us by our sponsors as well 
as the range of community fundraising initiatives arranged by corporate partners, upon 
which we rely on heavily to fund our work. 

Naturally, we are determined to continue expanding our conservation programme in the 
UAE and the region, and are just as resolute in carefully raising and managing our funds 
to get the most out of every dirham. 

 2012  2011   2010

Total Income (AED)  12,741,068 9,622,021 13,033,274
Total Expenditure (AED) 10,767,872 9,415,102 10,638,814 

Hend Al Sinawi
Finance and Admin Officer
EWS-WWF

EXPENDITURE 2012 INCOME 2012

Programme and Policy Work Cost
Fundraising and Communication Cost

Operation Cost

Project Cost Other Income

Donation from Corporates
Donation from Foundations and Agencies

Donation from Goverment

1%

34%

12%

53%

4%

16%

20%

60%
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EWS-WWF TEAM 
PATRON
H.H. Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan
Chairman of Environment Agency Abu Dhabi and |Ruler’s Representative in the Western Region

CHAIRMAN
H.E. Mohammed Ahmed Al Bowardi
Member of Abu Dhabi Executive Council and Chairman of the Executive Committee

DEPUTY CHAIRMAN
H.E. Ahmed Ali Al Sayegh
Chairman of  Abu Dhabi Future Energy Company (MASDAR) and CEO of Dolphin Energy Ltd  

BOARD OF DIRECTORS
H.E. Razan Khalifa Al Mubarak
Secretary General, Environment Agency - Abu Dhabi 

H.E.Majid Al Mansouri
Chairman of the Department of Municipal Affairs, Abu Dhabi

H.E. Eng. Hamdan Al Sha’er
Director of Environment Department, Dubai Municipality

H.E. Captain Ibrahim Ahmed Al Tunaiji
Former Director of Ras Al Khaimah Port Authority

Major Ali Saqr Sultan Al Suweidi
President, Emirates Marine Environmental Group, Dubai

H.E. Saeed Jabr Al Suwaidi
Chairman, Bin Jabr Group, Abu Dhabi

H.E.Engineer Mohamed Saif Al Afkham
Director General of Fujairah Municipality

H.E. Hana Saif Al Suwaidi
Director General of Sharjah Environment and Natural Reserves Authority 

MANAGEMENT COMMITTEE
H.E. Razan Khalifa Al Mubarak / Dr Frederic Launay / Ida Tillisch /
Lisa S. Perry / Nicolas Delaunay / Tanzeed Alam

STAFF MEMBERS
Ajita Nayar / Anjana Kumar / Avan Aldabbagh / Darren Hiltz / Elma Costales 
/ Erin Langs / Eva Hajo / Ghada Nabil / Hend Al Sinawi / Joanna Abu Hejleh 
/ Khalid Mahmood / Kulsoom Zakir / Laila Abdullatif / Marina Antonopoulou 
/ Melissa Matthews / Moaz Sawaf / Muna Al Ameri / Nick Noguera / Noor 
Al Falasi / Nora Ali Bakhsh / Nour Mezher / Olivier Combreau / Oliver Kerr 
/ Paola Ferreira / Rasha Abu Arshid / Rashmi De Roy / Reem Al Thawadi / 
Selina Smyth / Shahbaz Ahmed / Simone Lawrence/ Tamara Withers.
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2012
HIGHLIGHTS 
مقتطفــات

1

5

2

Blue Flags in the UAE thanks to 
eight more being awarded to the 
nation’s coastline in 2012

12

 12
علمًا �أزرقًا ترفرف يف �سماء �لإمار�ت و 8 �أعالم �أخرى 

على �سو�حل حملية يف عام 2012

75
hawksbill turtles tagged over 
three years, culminating our 
Marine Turtle Conservation 
Project’s fieldwork phase

 75
�سلحفاة منقار �سقر مت تثبيت �أجهزة تتبع عرب �لأقمار 

�ل�سناعية عليهم على مدى ثالث �سنو�ت، لتتوج بنجاح 

مرحلة �لعمل �مليد�ين مل�سروع �ملحافظة على �ل�سالحف 

�لبحرية.

5
Number of schools awarded 
Eco-Schools green flags

 5
مد�ر�س بيئية ح�سلت على �لعلم �لأخ�سر
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 26
كائنًا حيًا جديدً� مت �كت�سافهم لأول مرة يف 

و�دي �لوريعة منذ عام 2006

 7
�إمار�ت �ساركت يف �ساعة �لأر�س

7
emirates joined 

Earth Hour

26
new-to-science 

species found in Wadi 
Wurayah since 2006

4

3
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تحت رعاية
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان

ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية ورئي�س جمل�س هيئة �لبيئة- �أبوظبي

مجلس اإلدارة
رئي�س جمل�س �لإد�رة

معايل حممد �أحمد �لبو�ردي

ع�سو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي ورئي�س �للجنة �لتنفيذية

نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة

�شعادة �أحمد علي �ل�شايغ

رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �أبوظبي لطاقة �مل�ستقبل )م�سدر( و�ملدير �لتنفيذي ل�سركة دولفني للطاقة

�لأع�شاء

�شعادة رز�ن خليفة �ملبارك

�لأمني �لعام لهيئة �لبيئة- �أبوظبي

معايل ماجد �ملن�شوري

رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سوؤون �لبلدية لأبوظبي

�شعادة �ملهند�س حمد�ن �ل�شاعر

مدير �إد�رة �لبيئة يف بلدية دبي

�شعادة �لكابنت �إبر�هيم �أحمد �لطنيجي

�ملدير �ل�سابق لهيئة مو�نئ ر�أ�س �خليمة

�شعادة �لر�ئد علي �شقر �شلطان �ل�شويدي

رئي�س جمموعة �لإمار�ت للبيئة �لبحرية، دبي

�شعادة  �شعيد جرب �ل�شويدي

رئي�س جمموعة بن جرب، �أبوظبي 

�شعادة �ملهند�س حممد �شيف �لأفخم

مدير عام بلدية �لفجرية

�شعادة هنا �شيف �ل�شويدي

مدير عام هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�سارقة

أعضاء اللجنة اإلدارية
�للجنة �لإد�رية

�سعادة رز�ن خليفة �ملبارك/ �لدكتور فريدريك لونيه/ �إيد� تيلي�س/ ليز� بريي/ نيكول�س ديلونيه/ تنزيد علم

�أع�شاء �لفريق

�أجيتا نايار/ �إرين لنغز/ �أفان �لدباغ/ �إملا كو�ستال�س/ �أجنانا كومار/ �أوليفر كري/ �أوليفييه كومربو/ �إيفا حاجو/ باول فريير�/ متار� ويذرز/ 

جو�نا �أبو حجلة/ خالد حممود/ د�رين هيلتز/ ر��سمي دي روي/ ر�سا �أبو �أر�سد/ رمي �لذو�دي/ �سيلينا �سمايث/ �سيمون لورن�س/ �سهباز �أحمد/ 

غادة نبيل/ كل�سوم زكري/ ليلى عبد�للطيف/ مارينا �أنتونوبولو/ معاذ �سو�ف/ ملي�سا ماثيوز/ منى �لعامري/ نور �لفال�سي/ نور مزهر/ نورة علي 

بخ�س/ نيك نوغري�/ هند �ل�سنوي

|  EWS-WWF �لتقرير �ل�سنوي 2012
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التقرير
المالي

* مت �إعد�د هذه �لبيانات �ملالية وفقًا للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية، ومت تدقيقها من ِقبل جر�نت ثورنتون.

كان العام املايل 2012 عاماً جيداً بالن�سبة جلمعية الإمارات للحياة 

الفطرية من نواٍح عديدة، وخا�سة بالن�سبة لدخلنا الذي ازداد 

بن�سبة 30% عن العام املا�سي. وُتعترب هذه الزيادة يف الدخل ُمر�سيًة 

ومتوقعًة عقب املبادرات الناجحة التي اأمتتها اجلمعية والتي وافقها 

جهد مركز على جمع الريع املادي لدعم هذه املبادرات.

ِمن برنامج ع�سوية �ل�سركات متوياًل قيمًا وغري مقيٍد، بينما ح�سلنا على مبالغ �إ�سافيًة من �ملنظمات  وقد �سَ

و�ملوؤ�س�سات و�لوكالت. ونتيجًة لذلك، متكّنا يف عام 2012 من ��ستثمار �ملزيد يف م�ساريع �ملحافظة �لبيئية، كما 

��ستطعنا تاأمني وتخ�سي�س متويل بع�س �مل�ساريع لعام 2013.

نحن ممتنون ب�سكل خا�س للدعم �ملايل �ملمنوح لنا من ِقبل جهاتنا �لر�عية بالإ�سافة �إىل �ملبادر�ت �ملجتمعية �لتي 

نظمها �سركاوؤنا من �ل�سركات جلمع �لدعم �ملادي مل�ساريعنا، و�لتي �ساهمت ب�سكل كبري يف متويل عملنا.

ونحن عازمون على مو��سلة تو�سيع نطاق بر�جمنا وم�ساريعنا للمحافظة على بيئة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�سائر �ملنطقة، وكجمعية بيئية غري ربحية، نحن حري�سون �أي�سًا على جمع مو�ردنا �ملالية و�إد�رتها بعناية ودقة لكي 

نتمكن من ��ستثمارها ب�سكل �سليم وحكيم يف م�ساريع وجهود تعود بالنفع على بيئتنا.

2010  2011  2012  

13،033،274  9،622،021  12،741،068 �إجمايل �لدخل 

10،638،814  9،415،102  10،767،872 �إجمايل �لنفقات 

ِهند ال�سنوي

�مل�سوؤولة �ملالية و�لإدر�ية

�إير�د عام 2012

�إير�د�ت �أخرى %1

تربعات �ل�سركات %34

تربعات �ملوؤ�س�سات و�لوكالت %12

تربعات �حلكومة %53

نفقات �مل�ساريع %60

نفقات �لت�سغيل %20

نفقات جمع �لأمو�ل و�لت�سالت %16

نفقات �إد�رة �لرب�مج و�ل�سيا�سات يف �جلمعية %4

1%

34%

12%

53%

نفقات عام 2012

4%

16%

20%

60%
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مبادرة الب�سمة البيئية - برعاية مبادرة �أبوظبي �لعاملية للبيانات �لبيئية، هيئة �لبيئة - �أبوظبي، ومكتب 

�لتنظيم و�لرقابة يف �أبوظبي.

يقود �ملبادرة جلنة �إد�رية ير�أ�سها معايل �لدكتور ر��سد �أحمد بن فهد، وزير �لبيئة و�ملياه، بالإ�سافة �إىل جمعية 

�لإمار�ت للحياة �لفطرية بالتعاون مع �ل�سندوق �لعاملي ل�سون �لطبيعة )EWS-WWF( كجهة متثل �أمانة 

�ل�سر. �أما �أع�ساء �للجنة �لتوجيهية فهم ممثلون عن: بلدية دبي، و�ملجل�س �لأعلى للطاقة يف دبي، وهيئة �لإمار�ت 

للمو��سفات و�ملقايي�س، وهيئة �لبيئة – �أبوظبي، و�لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء، و�سبكة �لب�سمة �لعاملية، 

ووز�رة �لبيئة و�ملياه، ومكتب �لتنظيم و�لرقابة يف �أبوظبي؛ وذلك بال�سر�كة �لوثيقة مع هيئة �لإمار�ت للمو��سفات 

و�ملقايي�س للم�ساعدة يف و�سع معايري �لإنارة �لد�خلية.

املدار�س البيئية - برعاية: �سركة »بي �إيه �إ�س �أف«، وبنك HSBC �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود، و«�أباليد ماترييالز« 

�لتي ترعى برنامج �مل�ساريع �ل�سغرية �سمن م�سروع �ملد�ر�س �لبيئية. وبتاأييد من وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 

وبال�سر�كة مع �ملوؤ�س�سة �لعاملية للتعليم �لبيئي.

برنامج اأبطال الإمارات للقطاع اخلا�س - برعاية هيئة �لبيئة - �أبوظبي، و�سركة »�إرن�ست ويونغ« �ل�سرق 

�لأو�سط، وبدعم مايل �إ�سايف من موؤ�س�سة �لإمار�ت لتنمية �ل�سباب �ملوجه لتطوير در��سات حالة عن �ل�سركات 

و�إجر�ء �لتعديالت �ملطلوبة. هذ� �مل�سروع هو بال�سر�كة مع هيئة �لبيئة – �أبوظبي، ووز�رة �لبيئة و�ملياه.

م�سروع حماية ال�سالحف البحرية - برعاية: هيئة كهرباء ومياه دبي، وكلية �سمال �لأطلنطي يف قطر، 

وموؤ�س�سة بنك دويت�سه �ل�سرق �لأو�سط، وق�سر �لإمار�ت، وفنادق ومنتجعات فريمونت، و�سركة جلفتيرن، ومنتجع 

جبل علي للجولف، وفندق جمري� يف �أبر�ج �لإحتاد، و�سركة مومينتوم لوجي�ستك�س، و�سركة نوكيا، وذي كلوب – 

.7days أبوظبي، و«تامي �آوت دبي«، ومنظمة �لروؤ�ساء �ل�سباب و�

بال�سر�كة مع  وز�رة �لبيئة و�ملياه يف �لإمار�ت، وهيئة �لبيئة – �أبوظبي، وهيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف 

�ل�سارقة، وجمموعة �لإمار�ت للبيئة �لبحرية، وز�رة �لبيئة يف قطر، ومركز �لدر��سات �لبيئية يف قطر، وجامعة 

قطر، ومدينة ر�أ�س لفان �ل�سناعية يف قطر، ووز�رة �لبيئة و�ل�سوؤون �ملناخية يف عمان، وجمعية �لبيئة �لعمانية، 

وق�سم حماية �لبيئة يف �إير�ن، بالإ�سافة �إىل د. نيك بيل�سر، �مل�ست�سار �لعلمي للم�سروع ورئي�س موؤ�س�سة �لأبحاث 

�لبحرية، وبدعم من �سندوق حممد بن ز�يد للمحافظة على �لكائنات �حلية. 

مع دعم �إ�سايف من جمموعة من �ملوؤ�س�سات تت�سمن: مر�كز �لبوم للغط�س، وجمموعة �لفهيم، وفندق بيت�س روتانا، 

وفندق �سنرتو �ملنهل �أبوظبي باإد�رة �سركة روتانا، ومنتجع و�سبا جزر �ل�سحر�ء باإد�رة �سركة �أنانتار�، ودبي 

ف�ستفال �سيتي، ودبي ميديا كرو، ومعر�س م�ستقبل �لبيئة باإد�رة �سركة تطوير �ل�سياحة و�ل�ستثمار، و�إيكوتر�يب، 

وغومبوك، و�سركة ذي جرين �يكو �ستور، وفندق �نرتكونتيننتال، و�سركة جورين تويز تريدنغ، ومقهى لمي تري، 

ولوت�س لل�سيافة، وفندق ميلينيوم �أبوظبي، ومقهى مور، و«موتيفيت فال مورغن« لالإعالن، وبنك �أبوظبي �لوطني، 

ومركز بافيليون للغط�س يف فندق �جلمري� بيت�س، ومر�سى يا�س. 

وادي الوريعة - برعاية بنك HSBC �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود ودعم مادي �إ�سايف لكامري�ت مر�قبة �حلياة 

�لربية من �سركة لينكليرتز ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة.

�سكر خا�س �إىل �ساحب �ل�سمو حمد بن حممد �ل�سرقي، ويل عهد �إمارة �لفجرية لدعمه وروؤيته �حلكيمة. 

بال�سر�كة مع حكومة �لفجرية وبدعم قيم من بلدية �لفجرية ومتطوعي �سركة لينكليرتز ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة. 
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بيئتي وطني - برعاية دولفني للطاقة

بتاأييد من وز�رة �لرتبية و�لتعليم وبالتعاون مع جمل�س �أبوظبي للتعليم، وبلدية دبي، وهيئة �لبيئة – �أبوظبي، وبلدية 

�لفجرية، وهيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية – �ل�سارقة، وهيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�سرية، و�ملناطق �لتعليمية.  

العلم الأزرق - برعاية »اأباليد ماترييالز«

 .)FEE( بالتعاون مع بلدية �أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة �لبيئة - �أبوظبي، و�ملوؤ�س�سة �لعاملية للتعليم �لبيئي

اخرت بحكمة - برعاية هيئة البيئة - اأبوظبي

مبو�فقة من وز�رة �لبيئة و�ملياه، وبالتعاون مع هيئة �لبيئة – �أبوظبي، وبدعم من عدد من �لفنادق و�ملطاعم 

و�ملحالت، بالإ�سافة �إىل دعم من مهرجان فنون �لطهي - �أبوظبي �لذي تنظمه هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث. 

�ساعة الأر�س 

مت �لحتفال ب�ساعة �لأر�س يف دبي حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد دبي 

ورئي�س �ملجل�س �لتنفيذي. 

و�سلت ر�سالة �حلملة �إىل حو�يل ثالثة ماليني �سخ�س يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ومل يكن ذلك ليتحقق لول 

تن�سيق �لعديد من �ملنظمات و�ملوؤ�س�سات لفعاليات عامة وجمتمعية متعددة يف ربوع �لبالد، وت�سم قائمة �ملوؤ�س�سات 

و�لهيئات �مل�ساركة: بلدية مدينة �أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، و�ملجل�س �لأعلى للطاقة يف دبي، وهيئة �لبيئة 

و�ملحميات �لطبيعية – �ل�سارقة، وبلدية �لفجرية، وبلدية عجمان، وهيئة �ل�سياحة يف ر�أ�س �خليمة، وبلدية �أم 

�لقيوين، وجمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون، وهيئة �لبيئة – �أبوظبي، و�إعمار، وبنك HSBC �ل�سرق �لأو�سط 

�ملحدود، ومايند�سري، و »فريجني ميغا �ستورز« �ل�سرق �لأو�سط، ور�ديو »دبي92«، و�سحيفة »7day«، بالإ�سافة �إىل 

دعم عدد من �سفر�ء �ساعة �لأر�س نذكر منهم �سمو �ل�سيخ عبد �لعزيز �لنعيمي.

25

تضافر
الجهود

ما كان باإمكاننا تطبيق م�ساريعنا املختلفة التي 

تهدف اإىل خف�س الب�سمة البيئية ومكافحة التغري 

املناخي واملحافظة على التنوع البيئي يف الإمارات 

واملنطقة لول الدعم الذي نتلقاه من الهيئات 

احلكومية واملوؤ�س�سات اخلا�سة املختلفة والأفراد. وبف�سل الدعم املادي واملعنوي 

الكرمي من رعاة م�ساريعنا و�سركائنا، باإمكاننا ال�ستمرار يف رحلتنا وتركيز 

جهودنا من اأجل امل�ساهمة يف بناء م�ستقبل م�ستدام لالأجيال القادمة. �سكراً لكم.

|  EWS-WWF �لتقرير �ل�سنوي 2012



©
 X

av
ie

r E
ic

ha
ke

r/E
W

S
-W

W
F



العمل معًا

اإن للتعاون مع اجلهات الأخرى وت�سكيل �سراكات ا�سرتاتيجة 

دور ل ميكننا ال�ستغناء عنه يف �سعينا نحو مهمتنا وهي مواجهة 

التغري املناخي واحلد من الب�سمة البيئية واملحافظة على التنوع 

البيولوجي.

ولهذا ال�سبب فنحن ممتنون للدعم املتوا�سل من قبل ال�سركات 

الأع�ساء واجلهات الراعية و�سركائنا، اإ�سافًة اإىل من يدعمنا من 

الأفراد، اإذ اأنه من خالل هذا الدعم باإمكاننا موا�سلة عملنا ون�سر 

ر�سالة احلفاظ على البيئة ب�سكل اأو�سع.
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الأع�ساء البالتينيون 

�أباليد ماترييالز/ �إرن�ست �آند يونغ/ �إ�س �إن �آر دينتون/ بريدج�ستون �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا/ بنك HSBC �ل�سرق �لأو�سط/ بنك 

�أبوظبي �لتجاري/ بنك �أبوظبي �لوطني/ بنك �لحتاد �لوطني/ بنك دبي �لتجاري/ جر�نت ثورنتون/ جهاز �أبوظبي للمحا�سبة/ دولفني 

للطاقة/ �سركة BASF/ �ل�سركة �لقاب�سة �لعامة/ غلفتيرن �ملحدودة/ فوك�س �سينما/ كر�سنت �نرتبر�يزز/ لينكليرتز �ملحدودة/ ماجد 

�لفطيم �لعقارية/ مبادرة �أبوظبي �لعاملية للبيانات �لبيئية/ متنزه ومنتجع �لعني للحياة �لربية/ جمموعة �أ�سو�ق جيان/ جمموعة 

�أومنيكوم �لإعالمية/ مكتب �لتنظيم و�لرقابة يف �أبو ظبي/ مومينتوم لوجي�ستك�س/ هيل �أند نولتون لال�ست�سار�ت �ل�سرت�تيجية/ هيئة 

�أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة/ هيئة �لبيئة – �أبوظبي/ هيئة كهرباء ومياه دبي

الأع�ساء الذهبيون

�إنتجر�ل/ بارك حياة دبي/ بنك �لإمار�ت دبي �لوطني/ �جلمعية �لإمار�تية ل�سناعة �لطاقة �ل�سم�سية/ جومبوك/ �سركة ��سرت�تيجي �ند 

تيمز/ �سركة �لنوخذة لل�سفر و�لرحالت/ �سركة �إيكوم/ �سركة بيكر بوت�س �ملحدودة/ �سركة رويال كوليمر يف �ملنطقة �حلرة/ �سركة �سعيد 

وحممد �لنابودة �لقاب�سة �ملحدودة/ �سركة �سبان لال�ستثمار�ت �لعقارية/ �سركة لثام �أند ويتكينز/ منتجعات وفنادق جبل علي/ يوكليب 

الأع�ساء الف�سيون

بنك �ستاندرد ت�سارترد/ حديقة و�يلد و�دي �ملائية/ �سركة جزيرة �لقرم/ كا�سب/ �سركة كانون �ل�سرق �لأو�سط �ملحدودة يف �ملنطقة 

�حلرة/ فندق حياة ريجين�سي/ فندق غر�ند حياة دبي

الدعم العيني
نود �أن نقدم �سكرنا �جلزيل لالأفر�د و�ل�سركات �لتي قدمت لنا خدمات عينية ل تقدر بثمن خالل عام 2012، ومنها:

�أهاًل ما�سال و�لن�سخة �لإنكليزية من جملة �أهاًل، بيكر بوت�س �ملحدودة، تامي �آوت، جر�نت ثورنتون، هيل ونولتون لال�ست�سار�ت 

�ل�سرت�تيجية، �جلمعية �لإمار�تية للطاقة �ل�سم�سية، جومبوك، دينتون �إ�س �إن �آر، ذي نا�سيونال، �سركة ��سرت�تيجي �ند تيمز، �سركة 

�إنتيجر�ل، �سركة �لنوخذة لل�سفر و�لرحالت، �سحيفة »7days«، فوك�س �سينما، لنكليرتز �ملحدودة، جمموعة �أومنيكوم �لإعالمية، جملة 

بيلدغرين وق�سر �لإمار�ت، منتجعات وفنادق جبل علي، فندق جمري� يف �أبر�ج �لحتاد، هيئة �أبوظبي للمحا�سبة، و�إرن�ست �آند ويونغ، 

ويوكليب، و�أن�س عطية، ونيكول كر�ويل، وتيفاين �سولتز، و�لدعم �لذي قدمه كل من �ملتدربني و�ملتطوعني �لر�ئعني.

تقدمي العون وت�سليط ال�سوء على البيئة

كما نتقدم بال�سكر �جلزيل لل�سركات �لتي منحتنا فر�سة �مل�ساركة مع قطاع و��سع من �ملجتمع من خالل بر�مج ومبادر�ت خالقة �ساهمت 

يف دعم م�ساريعنا ون�سر �لوعي �لبيئي، وتلي بع�س �لأمثلة:

��ستخدم بنك �أبوظبي �لتجاري �سا�سات �ل�سر�ف �لآيل �خلا�س بالبنك لتقدمي فر�سة دعم م�ساريعنا �أمام عمالئه �لذين قدمو� دعمهم 

، و�أقام حمل هامليز ور�ديو �سونو )102.4 �إف �إم( م�سابقة �إذ�عية حول برنامج »بيئتي وطني« �سارك فيها مئات �لأطفال، و�أقيمت 
ٍ
بكرم

�لدورة �ل�سنوية �خلام�سة من �سباق و�ت �يفري فلوت يور بوت للقو�رب �مل�سنوعة من مو�د مت �إعادة ��ستخد�مها يف دبي ف�ستيفال �سيتي 

و�نرتكونتيننتال دبي ف�ستيفال �سيتي مرة �أخرى و�لذي دعم م�سروع �ملحافظة على �ل�سالحف �لبحرية، كما �أقام فندق بيت�س روتانا �أبوظبي 

يوم )��سنع فرق( حيث مت �لتربع ببع�س �لعائد�ت جلمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية، وقدم بنك �أبوظبي �لوطني لعمالئه �لفر�سة بالتربع 

بنقاط جنمة بنك �أبوظبي �لوطني لت�سب يف دعم م�ساريع �ملحافظة �لبيئية، و�ألهمت �سركتي كوكاكول وكيدز�نيا �لأطفال ليتعلمو� ويتعرفو� 

على عملنا عرب مبادرة »لأجل عامٍل �أكرث مر�عاًة للبيئة«، وطلبت م�سابقة يونغ ليونز �لإمار�ت �لتي تنظمها جمموعة »موتيفيت« ومدينة دبي 

�لإعالمية، من جمموعة من �ل�سباب �لذين يعملون يف �لوكالت �لإعالنية ت�سميم �إعالنات للرتويج مل�سروع �ملحافظة على �ل�سالحف �لبحرية.

شبكة
من الدعم 

اعرتافاً منا بال�سغف واللتزام الذي ت�ساركنا به بع�س 

املوؤ�س�سات الأخرى جتاه حماية البيئة والطبيعة، 

واإمياناً منا بقدرتها على لعب دوٍر اإيجابي عرب 

امل�ساهمة مبا فيه م�سلحة املجتمع، يقدم برنامج ع�سوية ال�سركات جمموعة من 

الفر�س للموؤ�س�سات لكي ت�سارك يف عملنا، ولكي تتخذ م�سوؤولية اأكرب جتاه البيئة. 

نحن نتقدم بال�سكر والتقدير جلميع من يدعمنا يف امل�سي قدماً يف مبادراتنا.
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تطلق »�ساعة �لأر�س« دعوة مفتوحة لكل �سخ�س لالن�سمام �إىل �أكرب حركة �سعبية بيئية: فلنطفئ �لأ�سو�ء معًا 

ملدة �ساعة. هذه �لوحدة على �لنطاق �لعاملي، و�لتي تتكون من مئات ماليني �ملبادر�ت �لفردية، هي �لعالج 

�ملطلوب لتحفيز و�إلهام كافة قطاعات �ملجتمع لتخاذ مو�قف �إيجابية تتخطى مبادرة �ل�ساعة �لو�حدة من �أجل 

بيئتنا وكوكبنا.

وقد �حتفل �لعامل ب�ساعة �لأر�س يف 31 مار�س 2012 يف 152 بلدً� ويف 6892 بلدة ومدينة عرب جميع �لقار�ت، ومن 

بينها �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي �ساركت يف هذه �حلملة �ل�سنوية منذ �إطالقها عامليًا لأول مرة يف عام 2008. 

ومت تنظيم جمموعة من �لفعاليات يف 22 بلدة ومدينة يف �لإمار�ت �ل�سبع لالحتفال بال�ساعة. كما ن�سق �سركاوؤنا 

من �لهيئات �حلكومية يف �ملدن �لرئي�سة، ومن �سمنها هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية مدينة �أبوظبي وهيئة �لبيئة 

وحماية �ملحميات �لطبيعية يف �ل�سارقة وهيئة �لتنمية �ل�سياحية يف ر�أ�س �خليمة، عملية �إطفاء �لأنو�ر يف �أهم 

�ملعامل و�ملباين �لبارزة يف �لدولة، وقامو� بتنظيم فعاليات عامة جمعت �لنا�س مع بع�سهم �لبع�س.

وكمن�سق لأن�سطة �لت�سال حول �ساعة �لأر�س يف �لإمار�ت، �حتفلنا بنجاحنا يف �لو�سول �إىل �أكرث من 2.9 مليون 

�سخ�س يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عرب و�سائل �لإعالم ومن�سات �لتو��سل �لجتماعي، مما يعني �أن ر�سالة 

�ساعة �لأر�س �لتي تدعو �إىل �لت�سامن من �أجل م�ستقبل م�ستد�م، قد مت �سماعها �أكرث من �أي وقت م�سى يف 

�لإمار�ت.

و�ساعة �لأر�س هي �أف�سل مثال على �أن يف �حتادنا قوة، وباأننا �إن عملنا معًا على �إيجاد حلول للتحديات �لبيئية 

�لر�هنة، كحكومات وهيئات و�سركات و�أفر�د، ميككنا �إحد�ث فرق �إيجابي يف �لعامل �لذي نعي�س فيه. وقد �ن�سم 

عدد من �ل�سخ�سيات �لرفيعة �إىل ند�ئنا مب�ساركتهم حتدي �ساعة �لأر�س بعنو�ن »�ساأفعل �إذ� فعلت �أنت«: وهي 

حملة �أطلقتها �ساعة �لأر�س لتوفري فر�سة �أمام �أي �سخ�س ليكون م�سدرً� لإلهام �لآخرين على تبني �أ�سلوب حياة 

�أكرث ��ستد�مة.

وتعهد �ل�سيخ �لدكتور عبد �لعزيز �لنعيمي بال�سوم �ستة �أيام خارج �سهر رم�سان �ملبارك �إذ� تربع 6000 �آلف 

�سخ�س باأدويتهم غري �مل�ستخدمة للموؤ�س�سات �خلريية، بينما وعد من�سق �ملو�سيقى يف �لر�ديو كري�س فيد بزيارة 

 HSBC ملد�ر�س �إذ� قامو� بتخ�سي�س مكان جلمع �لنفايات �لتي ميكن �إعادة تدوريها. ومثال �آخر هو حملة بنك�

- �ل�سرق �لأو�سط �لتي �متدت ملدة �سهر بعد �ساعة �لأر�س، قام من خاللها م�سوؤولوه �لتنفيذيون يف �ملنطقة بتبني 

حتدي »�ساأفعل �إذ� فعلت �أنت« وت�سجيع �لعمالء و�أ�سحاب �لأعمال على �لهتمام بالبيئة. و�نتهزت �سركة كهرباء 

ومياه دبي �لفر�سة كذلك لتحفيز موظفيها على �مل�ساهمة باجلهود �لبيئية يف �لإمار�ت.

�إن حماية كوكبنا وترك �إرث نفخر به لأجيالنا �لقادمة هي م�سوؤوليتنا جميعًا. ومن خالل �ساعة �لأر�س، ن�ستطيع 

�أن نعرب عن �هتمامنا و�لتز�منا، ون�ستطيع �أن نلهم �لعامل ليتخذ موقفًا بيئيًا �إيجابيًا طويل �ملدى.

مصدر إلهام
للعمل البيئي

يعي�س على كوكبنا �سبعة مليارات �سخ�س 

ي�ستخدمون موارده مبعدل اأ�سرع من قدرته على 

جتديدها، حيث يتجاوز معدل ا�ستهالكنا من 

املوارد 50% عما ي�ستطيع كوكبنا توفريه، وهذا دون 

اأن ناأخذ بعني العتبار متطلبات الأنظمة البيئية الأخرى لهذه املوارد.

شاركت اإلمارات السبعة 
وحوالي 22 مدينة وبلدة 
في ساعة األرض
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نشر الرسالة

اإن اإلهام الآخرين لتحمل م�سوؤولية الكوكب الذي نت�ساطر موارده 

جميعاً جانٌب هام من جوانب م�سوؤوليتنا. بتذكري اجلميع بجمال 

كوكبنا وبالأثر الذي نرتكه نتيجة قراراتنا اليومية واأمناط حياتنا، 

وبتقدمي حلول تعود بالفائدة على جميع الكائنات احلية، نحن ناأمل 

باأن ن�سجع اجلميع على لعب دور يف رحلتنا نحو ال�ستدامة ونحو 

م�ستقبل نعي�س فيه بتناغم مع الطبيعة، حيث اأننا معاً ن�ستطيع 

حماية املوارد النفي�سة التي مينحنا اإياها هذا الكوكب وترك اإرث 

نفخر به لأجيالنا القادمة. 
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ويغذي هذ� �لربنامج �لعملي حما�س �لطلبة للبيئة عرب �ل�سماح لهم بتحمل م�سوؤولية �لتغيري�ت و�لأن�سطة �لبيئية 

يف �ملدر�سة.

تهدف �جلمعية من خالل هذه �ملبادرة �ملدر�سية �لتي يقودها �لطلبة و�لطالبات �إىل �لتو��سل مع �لأجيال �جلديدة 

وم�ساعدتهم على تفعيل قدر�تهم لأق�سى حد و�مل�ساهمة ب�سكل ملمو�س يف و�سع مد�ر�سهم على طريق �ل�ستد�مة. 

وناأمل باأن ت�ساعد هذه �ملعرفة �لعملية هذ� �جليل على خلق عامل �أكرث ��ستد�مة يف �مل�ستقبل.

وقد بد�أت دلئل جناح �لربنامج تظهر بح�سول 5 مد�ر�س �إمار�تية هذ� �لعام على جائزة �لعلم �لأخ�سر �لعاملية، 

و�لتي جنحت يف تطبيق �لأعمدة �ل�سبعة لربنامج �ملد�ر�س �لبيئية؛ بدءً� من تاأ�سي�س جلنة بيئية طالبية ون�سر 

ر�سالة حماية �لبيئة �إىل �ملجتمع �لأو�سع، �إىل تطبيق تغيري�ت �ساعدت يف توفري ��ستهالك �ملاء و�لكهرباء و�لتعامل 

�ل�سحيح مع خملفات �ملدر�سة.

وبرهنت �لفرحة على وجوه �ل�سغار �أثناء ��ستالمهم لالأعالم خالل حفل �لتكرمي على مدى �أهمية هذ� �لإجناز 

بالن�سبة لهم. ويف ور�سة ثنائية �للغة تلت حفل �لتكرمي، �سارك بع�سهم ما تعلموه مع طلبة ومدر�سني من 30 

مدر�سة حديثة �لن�سمام لربنامج �ملد�ر�س �لبيئية يف �لإمار�ت، حيث عر�سو� عدة طرق لتطبيق �خلطو�ت �ل�سبعة 

للربنامج مثل �إعادة تدوير �ملياه و�ل�ستثمار يف تركيب �أجهزة ��ست�سعار �سوئية يف ممر�ت �ملدر�سة. و�أظهر هوؤلء 

�خلطباء �ليافعون ح�سًا بامل�سوؤولية �لبيئية نقلو� من خالله ر�سالة و��سحة �إىل �أقر�نهم حول �أهمية �حلفاظ على 

�لبيئة. 

وقامت �جلمعية باإ�سد�ر كتيب حول برنامج �ملد�ر�س �لبيئية �حتوى على معلومات حول فو�ئد �مل�ساركة يف 

�لربنامج لت�سجيع �ملزيد من �ملد�ر�س على �لن�سمام �إليه. ويو�سح �لكتيب �خلطو�ت �لأ�سا�سية �لتي يجب على �أي 

مدر�سة �تخاذها للفوز بجائزة �لعلم �لأخ�سر �ملرموقة. ونحن نتطلع �إىل فوز عدد �أكرب من �ملد�ر�س بجائزة �لعلم 

�لأخ�سر يف عام 2013.

إلهام
األجيال القادمة

اإن اإحدى اأهم روؤى برنامج املدار�س البيئية هو 

توفري الفر�سة اأمام الأجيال اجلديدة للم�ساركة 

يف حماية البيئة، وذلك من خالل توفري الو�سائل 

واملعلومات والأ�س�س التي متكنهم من حت�سني بيئة 

مدر�ستهم ب�سكل عملي والتوجه نحو منحى اأكرث ا�ستدامة.

»اأ�سعر بالإلهام عندما اأرى 

اهتمام الطالب بالبيئة 

ورغبتهم بامل�ساهمة يف حماية 

كوكبنا اجلميل، وهذا يعزز 

اأهمية الرتبية البيئية يف 

املدار�س«

اأجيتا نايار 

مدير التعليم 
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و�إحدى �لطرق لكت�ساب هذه  �ملعرفة هي عرب برنامج بيئتي وطني �لتفاعلي على �سبكة �لإنرتنت. يقدم هذ� �ملوقع 

�لإلكرتوين ثنائي �للغة طريقة فريدة لكت�ساب �لثقافة �لبيئية حيث يربط بني �لتكنولوجيا و�ملرح و�لتعليم بطريقة 

جذ�بة.

ولأننا ندرك �لدور �ملهم �لذي ميكن �أن يلعبه �ملدر�سون و�أولياء �لأمور يف �مل�ساعدة على نقل �ملعارف �لبيئية 

لالأطفال، فقد مت ت�سميم برنامج بيئتي وطني لال�ستخد�م يف �لف�سول �لدر��سية ويف �ملنزل على حد �سو�ء.

ولإ�سعال حما�سة �لطالب و�لتفاعل معهم ب�سكل مبا�سر، نحن نحر�س على مكافاأة �لأد�ء �لعايل بتقدمي جو�ئز ملن 

يكمل �ختبار بيئتي وطني على �لنرتنت ب�سكل مميز، كما نقوم بتكرمي جميع �مل�ساركني يف نهاية �ل�سنة �لأكادميية 

عرب �ملناطق �لتعليمية �ملختلفة.

وقد نظمنا �أربع ور�سات عمل تدريبية عمل للمدر�سني و�لطلبة ذوي �لأد�ء �لعايل تناولت �أهمية �لت�سال ومهار�ت 

�لقيادة يف �لت�سدي لظاهرة تغري �ملناخ على �مل�ستوى �ملحلي وذلك بالتعاون مع �ملجل�س �لثقايف �لربيطاين. و�أكدت 

هذه �لور�س على �لدور �لهام �لذي ميكن لالأجيال �ل�سابة لعبه يف قيادة �لعامل نحو م�ستقبل �أكرث ��ستد�مة من 

خالل جتنب �ملمار�سات �ل�سيئة بيئيًا ومنا�سرة �لتغيري يف مد�ر�سهم.

كما �سمت م�سابقة مت تنظيمها عرب حمطة للر�ديو و��ستمرت خلم�س �أ�سابيع �أكرث من 800 طالب يف برنامج بيئتي 

وطني، وتز�يد �لزدحام على �ملوقع �لإلكرتوين طيلة هذه �ملدة.

ويف حماولة للك�سف عن عمق �ملعرفة �لبيئية، وجدت در��سة ��ستق�سائية ��ستهدفت طلبة ترت�وح �أعمارهم بني 

6-15 عامًا حت�سنًا عامًا يف م�ستويات �لوعي �لبيئي بعد در��سة برنامج بيئتي وطني، حيث تعرف �أكرث من 90% من 

�لطالب �ملبتدئني و96% من �لفئة �لعمرية �لأكرب ب�سكل �سحيح على �لأغلبية �لعظمى من �حليو�نات �ل�سحرو�ية، 

كما تعرف ما يقارب 97% منهم على �سعار »�لرت�سيد، �إعادة �ل�ستخد�م ومن ثم �لتدوير«.

وتظهر هذه �لنتائج �مل�سجعة منوً� يف م�ستوى �ملعرفة �لبيئية وتوؤكد جناح هذه �لو�سيلة يف �إي�سال �ملعلومات يف 

تعزيز ثقة �لطالب وحما�سهم حول �مل�سائل �لبيئية. 

التعليم
البيئي عبر اإلنترنت

اإن ا�ستثمار جهودنا يف بناء جيل يدرك اأهمية حتمل 

امل�سوؤولية البيئية هو خطوة مهمة يف رحلتنا نحو 

ال�ستدامة، وتزويد ال�سباب باملعرفة حول الأ�سباب 

التي جتعل من  حماية البيئة الطبيعية اأمراً هاماً 

وكيفية حمايتها هو اأف�سل ما ميكن اأن نزودهم به لكي يعي�سوا بطريقة اأكرث 

ا�ستدامة يف الوقت احلا�سر ويف امل�ستقبل.

17

٪97
نسبة الطالب الذين 
نجحوا في التعرف على 
شعار »الترشيد ثم 
إعادة االستخدام ومن 
ثم التدوير«
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اإن لقطاع الأعمال وال�سناعة دور مهم يف البحث 

عن حلول لرتفاع معدل الب�سمة البيئية لدولة 

الإمارات العربية املتحدة، وخا�سة مع م�ساهمة هذا 

القطاع بن�سبة 30% من ب�سمة الإمارات البيئية 

الفردية املرتفعة، ولهذا ال�سبب يهدف برنامج اأبطال الإمارات للقطاع اخلا�س 

اإىل اإلهام ال�سركات للعمل من اأجل تقليل الب�سمة البيئية للدولة

ومن خالل هذ� �لربنامج، نحن ن�سجع �سركات �لقطاع �خلا�س على تطبيق ثالث تعهد�ت من �ساأنها تقليل 

�لإنبعاثات �لكربونية، وهي �للتز�م بخف�س ��ستهالك �لطاقة و�ملياه بن�سبة 10% لكل نطاق على مد�ر 12 �سهرً�، 

وتوثيق �لنتائج لتقدميها كدر��سة حالة �إىل �جلمعية، و�للتز�م بتطبيق �سيا�سة طويلة �ملدى لتقليل �لب�سمة 

�لكربونية.

وقد قمنا موؤخرً� بن�سر ثالث دليل لربنامج �أبطال �لإمار�ت: »كيف ت�سع ��سرت�تيجية طويلة �ملدى لتقليل �لب�سمة 

�لكربونية«، مل�ساعدة �ملوؤ�س�سات �ملختلفة على و�سع خطة م�ستقبلية لال�ستمر�ر يف تقليل �لنبعاثات �لكربونية. 

تهدف مطبوعاتنا- ومنها �لدليلني �لأولني عن كيفية و�سع ��سرت�تيجية ميكن قيا�سها، وكيفية كتابة تقرير در��سة 

حالة، �إىل م�ساندة �ل�سركات يف رحلة تخفي�س �لنبعاثات �لكربونية.

بالإ�سافة �إىل ذلك، ت�ستطيع �ل�سركات عرب ��ستخد�م حقيبة �لأدو�ت �ملتوفرة ب�سكل جماين على موقع �حلملة 

�إ�سر�ك موظفيها يف تقليل ��ستهالك �لطاقة و�ملياه يف مكان �لعمل، م�ستخدمة عدة �أدو�ت ب�سيطة و�سهلة �لتطبيق، 

منها �ملل�سقات، و�لعر�س �لتقدميي »غد�ء وتعّلم«، بالإ�سافة �إىل �لكثري من �لن�سائح و�لإر�ساد�ت. 

�إن برنامج �أبطال �لإمار�ت للقطاع �خلا�س هو �لربنامج �لتطوعي �لوحيد يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لذي يت�سمن �أهد�فًا تخفي�سية ويتم ت�سديق نتائجه من جهة �أخرى م�ستقلة، وهي �سركة �إيرن�ست �آند يوجن، 

و�لتي متكنا مب�ساعدتها من ت�سمية �أول دفعة من �ل�سركات �لبطلة هذ� �لعام. وبينما �سيتم �لإعالن عن �أ�سماء 

هذه �ل�سركات ر�سميًا يف عام 2013، �أظهرت لنا در��سات �حلالة �لتي مت تقدميها لنا كيف ميكن لل�سركات و�سع 

جمموعة من �لإجر�ء�ت �لتي من �ساأنها تخفي�س ب�سمتها �لكربونية، كما و�سحت �حلاجة ل�سيا�سات تدعم كفاءة 

�ل�ستهالك فيما يتعلق بالطاقة و�ملياه.

 

تمكين
القطاع الخاص

»اإن تفاعلنا مع ال�سركات ي�سعنا 

يف موقف فريد ويعطينا فهماً 

اأف�سل للتحديات التي تواجهها 

يف جمال تر�سيد ا�ستهالك 

الطاقة واملياه وناأمل باأن 

ي�ساعدنا ذلك يف جعل النتقال 

اإىل التنمية امل�ستدامة خياراً 

اأكرث جاذبية ملجتمع الأعمال يف 

الإمارات«

 متارا ويذرز، مدير برنامج 

ا�ستدامة ال�سركات

16

٪30
النسبة التي تعود إلى 
قطاع األعمال والصناعة 
من البصمة البيئية في 
اإلمارات
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بعد ن�سر تقرير �لكوكب �حلي لعام 2012 �ل�سادر عن �ل�سندوق �لعاملي ل�سون �لطبيعة )WWF(، و�لذي �أعلن 

�أن معدل ��ستخد�م �لب�سر للمو�رد �لطبيعية يتجاوز معدل قدرة �لأر�س على �إعادة �إنتاج تلك �ملو�رد مبرة ون�سف، 

قام فريق �جلمعية بو�سع ملخ�س موجه لأهم �جلهات �ملعنية يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودول �خلليج بخ�سو�س 

عو�قب �رتفاع معدل �لب�سمة �لبيئية، و�سمل �أي�سًا تو�سيات على كيفية �لتعامل مع �ملوقف مبنية على �لبحوث �لتي 

مت �إجر�وؤها كجزء من مبادرة �لب�سمة �لبيئية يف �لإمار�ت. كذلك قمنا برتجمة ملخ�س تقرير �لكوكب �حلي 

2012 �إىل �للغة �لعربية وتوزيعه على �جلهات �ملختلفة، مبا فيها �لإعالم �لذي ��ستلم �أي�سًا خربً� �سحفيًا �سمل 

�أهم ما جاء يف �لتقرير.

نحن على ثقة باأن تقليل �لب�سمة �لبيئية هو �أمر ممكن يف حال �عتماد �سيا�سات ومعايري مبنية على قو�عد علمية، 

ون�سعى �إىل �مل�ساهمة يف ذلك من خالل �لتعاون مع عدد من هيئات �حلكومية و�جلهات �ملعنية. 

وقد مت يف عام 2012 �لإعالن عن ��ستمر�ر �لتعاون �سمن �إطار مبادرة �لإمار�ت للب�سمة �لبيئية و�لتي مت �إطالق 

مرحلتها �لثانية تبعًا لتوقيع مذكرة تفاهم بني �سركائها و�لتي �ن�سمت �إليها هيئة �لإمار�ت للمو��سفات و�ملقايي�س.

وقد �أجرت �جلمعية عدة �أبحاث خالل عام 2012 مع معهد ري�سريت�س تر�ينغل »RTI« من �أجل م�ساندة هيئة 

�لإمار�ت للمو��سفات و�ملقايي�س )ESMA( لو�سع معايري لكفاءة ��ستخد�م �لطاقة يف �لإنارة �لد�خلية يف 

�لإمار�ت. كما و�سعنا يف نف�س �لإطار عدة مذكر�ت تقنية مف�سلة بخ�سو�س �لإنارة �ملنزلية، وتاأثري تطبيق معايري 

�لإنارة على �جلو�نب �لتقنية و�لإقت�سادية و�لبيئية. 

وبعملنا �لل�سيق مع هيئة �لإمار�ت للمو��سفات و �ملقايي�س وبالتعاون مع �لهيئات �حلكومية وقطاع �لإ�ساءة، 

و�سعت �لهيئة �لن�سخة �لأوىل من معايري �لإنارة �لد�خلية �ملعايري لالإنارة �لد�خلية و�لتي �سوف ت�سبح ملزمة 

للجميع �إن ح�سلت على مو�فقة جمل�س �لوزر�ء �لإمار�تي يف عام 2013. وهذه �ملعايري �ست�سمن دخول �ملنتجات 

�لأف�سل و�لأكرث �أمانًا و�لأكرث كفاءة للطاقة �إىل �لإمار�ت، ومنع �ملنتجات ذ�ت �لنوعية �ل�سيئة و�ل�ستهالك �لعايل 

للطاقة، مما ُيعد خطوة هامة نحو تخفي�س ��ستهالك �لدولة للطاقة ومن ثم �لب�سمة �لبيئية.

كذلك نحن ن�سعى من خالل عملنا �سمن هذه �ملبادرة حتت رئا�سة معايل د. ر��سد بن فهد، وزير �لبيئة و�ملياه، 

و�لتي ت�سمل وز�رة �لبيئة و�ملياه، وهيئة �لبيئة- �أبوظبي، وهيئة �لإمار�ت للمو��سفات و�ملقايي�س، و�ل�سبكة �لعاملية 

للب�سمة �لبيئية، �إىل م�ساعدة �سانعي �لقر�ر على و�سع �أولويات �سيا�سات �لطاقة و�ملياه طبقًا لأد�ة منذجة 

�ل�سيا�سات �لتي مت تطويرها يف �ملرحلة �لأوىل من �ملبادرة. وقد قمنا بتنظيم عدة جل�سات جلمع �ملعلومات و�لآر�ء 

حول �أهم �مل�سائل و�ملحاور �ل�سرورية و�ملطلوبة للتو�سية ب�سيا�سات ميكن تطبيقها على �أر�س �لو�قع. و�سيلي ذلك 

�إجر�ء تقييم �جتماعي و�قت�سادي لتحديد �أهم �خليار�ت �ملبنية على �أ�سا�س علمي �لتي �سيكون لها �أف�سل �أثر على 

�لبيئة على �لقت�ساد.

تقليل
البصمة البيئية

ب�سبب املناخ احلار اجلاف وارتفاع معدل ا�ستهالك 

املوارد الطبيعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 

لالإمارات ب�سمة بيئية فردية مرتفعة، وخف�سها هو 

اأمر مهم من اأجل حتقيق م�ستقبل م�ستدام للدولة.

»عرب التعاون مع الهيئات احلكومية 

والقطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع 

املدين، ميكننا اإحداث تغيري اإيجابي 

والتاأكد من و�سع اأف�سل معايري 

ت�سمن كفاءة ا�ستهالك الطاقة 

والتي �ستقودنا نحو م�ستقبل اأكرث 

ا�ستدامة لالإمارات«.

 ليلى عبد اللطيف، 

مديرة م�سروع �سيا�سات 

الب�سمة الكربونية

ميكن لإمارة �أبوظبي خف�س ن�سبة 40% من ثاين 

�أك�سيد �لكربون �إن مت تبنى �ل�سيناريو �لأكرث 

طموحًا �لذي نتج عن �أد�ة حماكاة �لنمذجة

العمل على النحو املعتاد E ال�سيناريو
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من أجل مستقبل أفضل

اإن قدرتنا على حتقيق م�ستقبل م�ستدام تعتمد ب�سكل كبري على 

توفري حلول عملية ت�سمن تينينا لنمط حياة م�ستدام. مع منو عدد 

ال�سكان يف العامل ومنو ا�ستخدامنا ملوارد كوكبنا املحدودة، تزداد 

�سرورة معاجلة م�سكلة ال�ستهالك املفرط. لذا من خالل ترويج 

ال�سيا�سات التي ت�ستهدف اأمناط ال�ستهالك ومن خالل ت�سجيع 

املقيمني على هذه الأر�س الطيبة على تبني مبادرات بيئية، نحن 

ناأمل باأن نتمكن من امل�ساهمة يف رحلة الإمارات نحو غٍد اأكرث اإ�سراقاً 

واأكرث ا�ستدامة.
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وبعد �لتوقيع على مذكرة �لتفاهم مع بلدية �لفجرية، نقوم �لآن باإجر�ء بحوٍث يف �ملنطقة و�لنظر يف �خلطو�ت 

�ل�سرورية لإقامة منطقة حممية م�ستد�مة حترتم �لتقاليد �ملحلية وحتافظ على �لتنوع �حليوي و�ملو�ئل يف �لو�دي.

وقد قامت بلدية �لفجرية بت�سكيل جلنة خمت�سة لالإ�سر�ف على �إد�رة منتزه و�دي �لوريعة �لوطني، ونهدف من 

خالل عملنا �لوثيق مع �ل�سركاء �لآخرين �إىل و�سع وتطبيق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية حلماية �حلياة �لربية يف 

�لو�دي خالل �ل�سنو�ت �لقادمة.

وقد بد�أنا باإجر�ء در��سة حول �لبيئة �لنباتية يف �لو�دي وجمع معلومات هامًة عن �لغطاء �لنباتي يف �ملنطقة، 

مع �لرتكيز ب�سكل خا�س على �لأ�سجار و�لنباتات �لتي تتغذى عليها �حليو�نات، و�لتي �ست�ساهم يف در��سة �ساملة 

جنريها حول �سغوط �لرعي يف �لو�دي.

كذلك يو��سل فريق �حلماية �لتابع لنا يف و�سع كامري�ت خفية يف �لو�دي ملعرفة �ملزيد عن �حليو�نات �لتي تقطن 

�لو�دي مثل �لثعالب وحيو�نات �لو�سق، ولتحديد �ملناطق �لتي تتو�جد فيها �ملاعز �لربي و�لطهر �لعربي. بالإ�سافة 

�إىل ذلك، ومن خالل تركيب �أجهزة �ر�سال على حيو�نات �ملاعز وتتبعها عرب �لأقمار �ل�سناعية، نحن ن�سعى �إىل 

ر�سم خريطة للمناطق �لأكرث ��ستخد�مًا من قبل �ملاعز. ول ت�ساعدنا هذه �ملعلومات على معرفة �حلجم �لعددي 

لهذه �حليو�نات وتاأثريها على �لغطاء �لنباتي للو�دي فح�سب، لكنها عالوًة على ذلك ت�ساعدنا على حتديد �أهم 

�لأولويات للو�سول �إىل حماية فعالة للو�دي.

ونحن ن�سعى عرب �تباع نهج تعاوين مع �سركائنا ومع حكومة �لفجرية �إىل تاأمني حماية فعالة طويلة �لأجل لو�دي 

�لوريعة عن طريق �حلد من �لأخطار �لتي تهدده و�ملحافظة على �أنو�ع �حلياة �لفريدة �لتي يتح�سنها.

وقد �خُتتم هذ� �لعام باكت�ساف ح�سرة ت�سمى دبابري �لوقو�ق غ�سائية �لأجنحة و�لتي توجد يف مكان و�حد �آخر يف 

�لعامل وهو جبال ع�سري يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية؛ و�لتي �ن�سمت �إىل قائمة �لأنو�ع �ملكت�سفة حديثا يف �ملنطقة. 

ويعزز هذ� �لكت�ساف �حلاجة �إىل حماية وتطوير و�دي �لوريعة �ملميز على نحو م�ستد�م و�ملحافظة على �لتنوع 

�لبيولوجي يف �لإمار�ت.

المحافظة
على موائلنا الطبيعية

ُتعترب املحافظة على وادي الوريعة وحماية مئات 

الأنواع التي تعي�س فيه خطوة هامة يف عملنا 

للحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة. ول يعترب وادي الوريعة 

اأول منطقة جبلية حممية يف الإمارات وح�سب، بل مت �سمه اأي�ساً اإىل قائمة 

الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية العاملية حتت اتفاقية رام�سار الدولية، مما ي�سري 

اإىل اأهمية املحافظة على ثرواته الطبيعية.

»اإن احلفاظ على التنوع 

البيولوجي الغني يف دولة 

الإمارات هو اأمر مهم و�سرورة 

ملحة. ومن خالل التعاون 

مع ال�سلطات يف البالد، يقدم 

فريقنا اخلربات ال�سرورية 

للم�ساعدة يف تنفيذ مبادرات 

املحافظة املنا�سبة«.

 اأوليفييه كومربو، 

م�ست�سار املحافظة البيئية
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وهذه �لق�سية �لعاملية هي ق�سيًة حمليًة �أي�سًا، حيث �سهد �ملخزون �ل�سمكي �لتجاري يف �لإمار�ت �نخفا�سًا يف 

حجمه بن�سبة 80% منذ عام 1978. ومع �لعدد �ملتز�يد من �لز�ئرين و�ملقيمني لفرت�ت وجيزة �لذين يرغبون يف 

��ستك�ساف و�ختبار نكهات حملية جديدة، بالإ�سافة �إىل منط ��ستهالك مرتفع يف �لبالد، �أ�سبح �لت�سدي لهذه 

�مل�ساألة �أمرً� حيويًا ومهمًا.

وت�ساهم حملتنا �مل�سّماة »�خرت بحكمة« يف �لت�سدي �إىل م�سكلة �ل�سيد �جلائر عرب توفري �ملعلومات �ملنا�سبة 

لالأفر�د و�ملوؤ�س�سات ومتكينهم لكي يكونو� جزء من �حلل. وباتباع نظام ت�سنيف �سهل �لفهم يتبع �ألو�ن �إ�سار�ت 

�ملرور �لتي �عتدنا عليها، تقوم �حلملة بت�سنيف �لأ�سماك وفقًا للتقييمات �لعلمية ل�سحة �ملخزون �ل�سمكي لهذه 

�لأنو�ع �لتي ت�سدر عن �سريكنا، هيئة �لبيئة - �أبوظبي.

ومن خالل ت�سنيف �لأ�سماك �إىل ثالثة فئات، �لأخ�سر و�لربتقايل و�لأحمر، نحن ن�ساعد �لزبائن و�ل�سياح على 

حٍدّ �سو�ء على فهم خيار�ت �لأ�سماك �ملحلية �مل�ستد�مة و�ملتاحة، وتوفري �ملعرفة حول ق�سية �ل�سيد �جلائر. 

وبعد �إ�سافة �سمكتي �خلن و�لدردمان �إىل �لقائمة �خل�سر�ء يف �سيف 2012، �سارع موؤيدونا �إىل تقدمي و�سفاتهم 

من �لأ�سماك �مل�ستد�مة عرب و�سائل �لتو��سل �لجتماعي ليحظو� بفر�سة �لفوز بح�سة يف فنون �لطهي ووجبة 

يف �إحدى �ملطاعم �لتي تدعم حملتنا »�خرت بحكمة«. وهذه �مل�سابقة �ساعدت يف �إ�سر�ك �لنا�س يف حملتنا ب�سكل 

تفاعلي، على �أمل ترويج هذه �لأنو�ع �مل�ستد�مة و�سمها �إىل ما هو معتاد وحمبب يف حميتنا �لغذ�ئية.

وقدم كل من معر�س »�سيال �ل�سرق �لأو�سط« لالأغذية ومهرجان فنون �لطهي يف �أبوظبي من�ساٍت جديدًة 

حلملتنا، حيث قام عدٌد من �لطهاة بطهي �أطباٍق من �لأ�سماك �مل�ستد�مة م�ستخدمني �لأ�سماك �لتي �أدرجناها يف 

�لقائمة �خل�سر�ء.

و�ستح�سل حملة »�خرت بحكمة« يف �لعام 2013 على هوية جمددة لكي نتمكن من تقدمي دعم �أكرب للمطاعم 

و�لفنادق �لتي ترغب بالن�سمام �إىل �حلملة ولتوفري معلومات و��سحة وجذ�بة للجميع، كما �سنعمل على زيادة 

�خليار�ت �مل�ستد�مة من خالل �لعمل مع قاعدة �أو�سع من �ملطاعم و�لفنادق و�ملحالت.

خيارات
مستدامة

تعاين م�سائد الأ�سماك يف العامل نتيجًة لتزايد 

الطلب على املاأكولت البحرية مع و�سول عدد 

ال�سكان اإىل 7 مليارات، مما ميلي �سرورة رفع 

م�ستوى الوعي حول خيارات الأ�سماك امل�ستدامة 

واأُيّها يتوجب جتنبه.

11

٪80
معدل التراجع في حجم 
المخزون السمكي في 
اإلمارات منذ عام 1978
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 لقد مرت بالدنا بفرتة من �لتنمية �ل�سريعة و�أ�سبحت وجهة جاذبة لأ�سحاب �لأعمال و�مل�ستمتعني بالعطالت 

من جميع �أنحاء �لعامل، وهذ� د�فع لتبني ممار�سات �ل�ستد�مة و�حلر�س على �إعالم �ملقيمني و�لز�ئرين على حٍد 

�سو�ء بال�سو�طئ �لتي ت�ستويف �ملعايري �لدولية، خا�سة و�أن �لعديدون ياأتون لزيارة هذه �ل�سو�حل �جلميلة. وهذ� هو 

ماي�سعى �إليه برنامج �لعلم �لأزرق.

�لعلم �لأزرق هو رمز معروف عامليًا كعالمة للتميز �ل�ساطئي، ويعترب �سهادة على �أن �ل�سو�طئ و�ملو�نئ �لتي حتمله 

قد جنحت يف تطبيق معايري �سارمة تتعلق بالتوعية �لبيئية وجودة �ملياه و�لإد�رة �مل�ستد�مة للمر�فق و�خلدمات 

و�ل�سالمة. 

وقد جلبت جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية م�سروع �لعلم �لأزرق �لدويل �إىل �لإمار�ت يف عام 2010 من خالل 

ع�سويتها يف موؤ�س�سة �لتعليم �لدولية FEE، وبحلول عام 2011 �سلمت �جلمعية �أول 4 �أعالم زرقاء �إىل 4 وجهات 

�ساحلية �إمار�تية. 

يف عام 2012، مت رفع �أول علم �أزرق يف �لفجرية كو�حد من 8 �أعالم �أخرى رفعت على �ل�سو�حل �لإمار�تية لي�سبح 

عدد �لأعالم �لزرقاء �لتي ترفرف يف �لإمار�ت 12 علمًا، مما جلب �هتمامًا �إعالميًا و��سعًا بامل�سروع.

وكنتيجة للتعاون �لوثيق مع بلدية �أبوظبي، �سوف تلتزم جميع م�سروعات �لتنمية �ل�ساحلية �مل�ستقبلية يف �لإمارة 

مبعايري برنامج �لعلم �لأزرق؛ مما ُيعد خطوة كبرية لالأمام نحو حماية �سو�حلنا.

وقد نظمت جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية عددً� من ور�س �لعمل لبلدية دبي وبلدية �أبوظبي مل�ساركة �ملعلومات 

وبناء �لقدر�ت حول �لربنامج، هذ� بالإ�سافة �إىل ور�ستني �أخريني لت�سجيع م�سغلي �ل�سو�طئ و�ملو�نئ على 

�لن�سمام �إىل برنامج �لعلم �لأزرق �لدويل �ملرموق، و�لذي تطبقه �جلمعية يف �لإمار�ت.

ول نهدف يف عام 2013 �إىل رفع عدد �ل�سو�طئ �لتي حتمل �لعلم �لأزرق فح�سب، بل ناأمل باأن نرفع من م�ستوى 

�لوعي �ملجتمعي حول هذ� �لتكرمي �لبيئي، وكلنا �أمل يف �أن ننجح يف م�سعانا.

مكافأة التميز
البيئي والساحلي

مع �سواحل خالبة وقطاع �سياحي ي�ساهم يف ازدهار 

اقت�ساد الإمارات، من املهم حماية �سواطئنا لكي 

تتمكن الأجيال القادمة من ال�ستمتاع بها.

10

»اإن حماية �سواحلنا هي 

عن�سر مهم يف عملنا، 

و�ست�ستفيد احلياة الربية 

والبحرية من الأداء ال�ساحلي 

العايل الذي يتطلبه العلم 

الأزرق«

معاذ �سواف، مدير م�سروع،

 املحافظة البيئية والتعليم
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ومع �حلاجة �إىل معلومات �إقليمية حول �ملناطق �ملهمة لبقاء �ل�سالحف �لبحرية، يعمل م�سروع �جلمعية للمحافظة 

على �ل�سالحف �لبحرية على تتبع �سالحف منقار �ل�سقر عرب �خلليج ملر�قبة �أمناط �سلوكها وحتركاتها.

وقد تّوجنا بنجاح مرحلة �لعمل �مليد�ين، وذلك باإمتام تثبيت �أجهزة تتبع عرب �لأقمار �ل�سناعية على 31 �سلحفاة 

�أنثى يف مرحلة ما قبل و�سع �لبي�س خالل عام 2012، لي�سل �إجمايل عدد �ل�سالحف �لتي تتم متابعتها كجزء من 

بحثنا �إىل 75 �سلحفاة على مدى ثالث �سنو�ت.

ومبا �أن �ل�سالحف ل تعرتف باحلدود بني �لدول، نحن حري�سون على م�ساركة �ملعلومات ونتائج �لبحوث �لتحليلية 

�لتي نعمل على �إمتامها حاليًا حول م�سار�ت هجرة �ل�سالحف ومو�طن غذ�ئها مع �لهيئات �لعلمية �لعاملية 

و�لإقليمية و�ملحلية.

كذلك �ساهمنا يف جدول �لأعمال �لدويل للحفاظ على هذه �لأنو�ع من خالل م�ساركتنا للنتائج �لأولية �لتي تو�سلنا 

�إليها �أثناء �لندوة �ل�سنوية لعلم حياة �ل�سالحف �لبحرية و�حلفاظ عليها يف �ملك�سيك. 

وي�ساهم م�سروعنا كذلك يف �ل�سرت�تيجية �لعاملية لل�سندوق �لعاملي ل�سون �لطبيعة �ملتعلقة بال�سالحف �لبحرية، 

لتاأتي هذه �مل�ساركة كدللة على �أهمية �لعمل �لذي نقوم به يف جمال �ملحافظة على �ل�سالحف �لبحرية، وعلى 

�لأخ�س مبا يتعلق بجهود �حلفاظ على �سالحف منقار �ل�سقر على م�ستوى �لعامل.

كذلك جنحنا يف ن�سر �لوعي حول �لتحديات �لتي تو�جه �ل�سالحف �لبحرية من خالل حملة �سباق �خلليج �لكبري 

لل�سالحف �لبحرية، و�لتي جمعت بني �لبحث �لعلمي وو�سائل �لت�سال �لب�سيطة، حيث متكنا من جذب �هتمام 

�أكرث من 120 �ألف ز�ئر مميز �إىل موقع �مل�سروع �للكرتوين. 

�إن هدفنا �لنهائي هو تقدمي تو�سيات و�قرت�حات ل�سناع �ل�سيا�سات تت�سمن �أف�سل �ملمار�سات حلماية �ل�سالحف 

�لبحرية يف �ملنطقة وذلك من خالل توفري حتليل علمي �سليم حول �ملناطق �لتي ت�ستخدمها �ل�سالحف و�لتي 

حتتاج �إىل �حلماية. وللقيام بذلك، فاإننا نركز على تعزيز �لعمل �مل�سرتك للحفاظ على �لطبيعة وعلى بيئتنا 

�لبحرية. 

ومب�ساركة �لبيانات و�لعمل مع �سركائنا يف �مل�سروع من خمتلف �لدول، نحن ن�سعى �إىل توحيد جهودنا و�إىل و�سع 

�أ�سا�س قوي ميكن بالعتماد عليه لر�سم �سيا�سات �إقليمية للحفاظ على هذه �لأنو�ع �حليوية �لرئي�سية �لهامة.

حماية
األنواع النادرة

تعي�س �سالحف منقار ال�سقر على الكوكب منذ 

ماليني ال�سنني، ولها ح�سور دائم يف اأي حوار حول 

احلفاظ على البيئة البحرية حيث ت�سملها حالياً 

قائمة الأنواع احلياة املعر�سة خلطر النقرا�س 

ب�سكل كبري. وتعد الأن�سطة الب�سرية مثل جمع البيو�س وال�سيد غري املق�سود 

وتلويث البحار وتدمري اأماكن تكاثرها، ال�سبب الرئي�س وراء تدهور اأعدادها 

وتهديد بقائها.

9

75
عدد سالحف منقار 
الصقر التي تم تعقبها 
على مدى ثالث سنوات
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التناغم مع الطبيعة

اإن العي�س يف تناغم مع الطبيعة هي روؤية نتبعها يف كافة جوانب 

عملنا، حيث حتفزنا يف �سعينا اجلاد للو�سول اإىل هدفنا واملحافظة 

على التنوع البيولوجي. ومن خالل العرتاف بالتاأثريات الب�سرية 

على عاملنا الطبيعي والت�سدي لها، فاإننا ن�ساعد يف حماية اأنواع 

احلياة الفريدة والنادرة واملوارد الطبيعية الثمينة والنظم البيئية 

الغنية من اأجل اأجيالنا القادمة.
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كلمة 
إيدا تيليش

اأكرث من اأي وقت م�سى، يتعر�س كوكبنا ل�سغٍط 

هائل لدعم منط حياتنا احلايل، ومع ذلك نحن 

ل نختار ا�ستغالل موارده بحكمة كما ينبغي اأن 

نفعل. ووفقاً لتقرير الكوكب احلي 2012 ال�سادر 

عن ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة، يتجاوز ا�ستهالكنا للموارد التي ي�ستطيع 

كوكب الأر�س توفريها بن�سبة %50

�ملدير �لعام بالإنابة جلمعية �لإمار�ت 

للحياة �لفطرية بالتعاون مع �ل�سندوق 

EWS-WWF لعاملي ل�سون �لطبيعة�

وعلى �لرغم من فرتة �لتحديات �لقت�سادية �لتي �سهدها �لعامل، هناَك حاجة متز�يدة على �ل�سعيد �لعاملّي ملنع 

�ملزيد من �لتدهور للكوكب �لذي يدعم حياتنا، وقد حان �لوقت �لآن ليقوم كّل فرٍد منا بدورِه. فلم يعد �أمُر �لبدء 

بالعمل ل�سالح كوكبنا خيارً�، بل هو و�جٌب ملّح. ونحن، من خالل مهمتنا يف جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية، 

نعمل بهمة مع �سركائنا يف دولة �لإمار�ت لتخاذ خطو�ٍت جتاه م�ستقبل �أكرث ��ستد�مة.

يف عام 2012، عمل فريق �ملحافظة �لبيئية �لتابع لنا عن قرٍب مع �ل�سركاء �لإقليميني كجزء من م�سروع 

حماية �ل�سالحف �لبحرية، حيث �سافرو� �إىل عدٍد من مو�قع تع�سي�س �ل�سالحف �لبحرية عرب منطقة �خلليج 

لرتكيب �أجهزة �إر�سال على �أ�سد�ف31 �سلحفاة من �سالحف منقار �ل�سقر بهدف تعقب حتركاتها عرب �لأقمار 

�ل�سناعية. و�سيقوم �لفريق بتحليل �لبيانات �لو�ردة عن 75 �سلحفاة مت تعقبها على مد�ر �لثالث �سنو�ت �لأخرية، 

وذلك بهدف �لتعرف على م�سار�ت هجرة هذه �لأ�سناف �ملعر�سة خلطر �لنقر��س ومناطق �لتغذية �لتي تعتمد 

عليها.

 لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حيث �أثبتت �لإمار�ت �ل�سبعة 
ٍ
وكانت �ساعة �لأر�س مرة �أخرى م�سدر �إلهام

جميعها �لتز�مها باإطفاء �لأ�سو�ء خالل هذه �ل�ساعة. وقد جنحت هذه �حلركة �لبيئية ومن�سة �لتحدي �جلديدة 

�لتي قدمتها �ساأفعل �إذ� فعلت يف ��ستقطاب �ملاليني من �ملقيمني يف دولة �لإمار�ت. و�إىل جانب �مل�ساركة يف �ساعة 

�لأر�س، �سهدنا �رتفاعًا يف ردود فعل �ملجتمع �لذي يرغب يف �لقيام بدوره و�مل�ساعدة يف مو�جهة �لتغري �ملناخي؛ 

ويتجلى ذلك يف عملنا مع �ملد�ر�س من خالل بر�جمنا �لتعليمية ومع �ل�سركات �مل�ساهمة يف برنامج �أبطال 

�لإمار�ت للقطاع �خلا�س.

ويف �أو�ئل عام 2013، عملنا �أي�سًا بالتعاون مع حكومة �لفجرية بهدف �لتو�سل �إىل �تفاٍق حول تاأ�سي�س منتزه 

وطني يف حممية و�دي �لوريعة �جلبلية، وهذ� يعد تطورً� هامًا �سنكر�س له �لكثري من �لوقت و�جلهد يف �لأعو�م 

�ملقبلة.

�أمتنى �أن ينقل هذ� �لتقرير ملحًة عن �لتقدم �لذي نحّققه بف�سل جميع من دعمنا. ويرجع �لف�سل يف �لإجناز�ت 

�لعظيمة �لتي حققناها �إىل �لدعم �ملتو��سل من �جلهات �لتي قدمت �لدعم �ملادي و�ل�سركاء و�لقيادة �حلكيمة 

ملجل�س �إد�رتنا. �أرغب �أي�سًا يف �لتقدم بال�سكر �خلا�س جلميع �أع�ساء فريق جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية 

�لذين �سبو� كل جهودهم ب�سغف ل مثيل له من �أجل ترك �أثر ملمو�س وحتقيق نتائج ممتازة.

وعلى �لرغم من من فخرنا مبا حققناه عام 2012، نحن ندرُك �أّن هناَك �ملزيد مما علينا �إجناُزه بعد. ولكننا 

بف�سل توجيهات جمل�س �لإد�رة �حلكيمة ومهارة و�لتز�م فريقنا، لدينا �لإر�دة و�لطموح ملو��سلة عملنا يف حماية 

بيئة �لإمار�ت و�ملنطقة.
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كلمة سعادة
رزان خليفة المبارك 

ي�ساهم عملنا يف رفع �لوعي حول �سرورة خف�س �لب�سمة �لبيئية للبالد وحول �أهمية �تخاذ خطو�ت ملمو�سة نحو 

تنمية م�ستد�مة فيما يتعلق بالطاقة و�لكربون و�ملياه، حيث ت�ستمر �ل�سر�كة �لتي جتمع �لقطاعني �لعام و�خلا�س 

�سمن مبادرة �لإمار�ت للب�سمة �لبيئية يف تطبيق نهٍج ��سرت�تيجي ذو م�ستوى عاٍل، بينما تقدم حملة �أبطال 

�لإمار�ت حلوًل عملية للقطاع �خلا�س. 

كذلك تقدم �لأبحاث �خلا�سة مب�سروع �ملحافظة على �ل�سالحف �لبحرية �لعون يف ر�سم �سورة و��سحة عن و�سع 

بحارنا و�حلياة �لغنية �لتي حتت�سنها وذلك عرب تقدمي ملحاٍت �أ�سا�سية عن �لنماذج �ل�سلوكية ل�سالحف منقار 

�ل�سقر �ملعر�سة لالنقر��س �لتي تعي�س يف منطقتنا. وبال�ستعانة بهذه �ملعلومات، نحن نخطط لتخاذ نهٍج �إقليمي 

جتاه �جلهود �لتي تبذل يف �سبيل �حلفاظ على �لبيئة، لي�س فقط ل�سمان بقاء هذه �لأنو�ع �لرئي�سة، بل �أي�سًا 

ل�سمان �زدهارها.

و�أتطلع �إىل ��ستمر�ر �لدعم �لذي نتلقاه من �جلهات �لد�عمة لنا خالل عام 2013، و�إىل �لرتحيب باأي دعم 

جديد، لكي يت�سنى لنا مو��سلة رحلتنا نحو حتقيق ر�سالتنا و�مل�ساهمة ب�سكل فعال يف بناء م�ستقبل م�ستد�م 

لالإمار�ت وللعامل.

اأ�سعر بالمتنان للدعم الذي تلقته جمعية الإمارات 

للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي 

ل�سون الطبيعة )EWS-WWF( من عدٍد من 

ال�سركاء واجلهات الراعية واملتطوعني ممن قدموا 

دعماً مالياً وعينياً قيماً. لقد �ساهم هذا الدعم يف حتقيقنا لإجنازات عديدة 

خالل الأعوام املا�سية، واأنا على ثقة باأن تقدمنا هذا �سي�ستمر حيث �سنم�سي 

قدماً يف مهامنا يف عام 2013. 

�لع�سو �ملنتدب جلمعية �لإمار�ت 

للحياة �لفطرية بالتعاون مع �ل�سندوق 

EWS-WWF لعاملي ل�سون �لطبيعة�
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على أرض الواقع
اإن وجود فريق متخ�س�س ذو خربة عالية يجعلنا قادرين على القيام 

بالعمل امليداين وجمع معلومات هامة عن النظم البيئية الفريدة من 

نوعها يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

وي�سكل العمل امليداين جمهراً ن�سهد من خالله اآثار التحديات التي 

تواجه اأنظمتنا البيئية اله�سة ب�سكل مقرب، ومن خالل فهمنا ملا 

تواجهه بيئتنا اجلافة، نحن ن�ساعد يف ملء فجوات البيانات املحلية ويف 

ت�سليط ال�سوء على متطلبات احلفاظ على التنوع البيولوجي وعلى 

اأهمية ن�سر التوعية البيئية وعلى �سرورة معاجلة الب�سمة البيئية 

للبالد.



كلمة معالي 
محمد أحمد البواردي

»وكما اأجدادنا، كذلك نحن الذين نعي�س فوق هذه 

الأر�س املباركة، اإننا م�سوؤولون عن الهتمام ببيئتنا 

واحلياة الربية فيها وحمايتها، لي�س من اأجل اأنف�سنا 

فقط، بل كذلك من اأجل اأبنائنا واأحفادنا.. هذا 

واجب علينا، واجب الوفاء لأ�سالفنا واأحفادنا على 

حٍد �سواء«.

رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 

�لإمار�ت للحياة �لفطرية بالتعاون 

مع �ل�سندوق �لعاملي ل�سون 

EWS-WWF لطبيعة�
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هذ� ما قاله �لقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان – رحمه �هلل- يف يوم �لبيئة 

�لوطني �لأول يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وذلك يف فرب�ير عام 1998. 

و��ستجابًة لفحوى هذه �لر�سالة، �أظهرت جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية بالتعاون مع �ل�سندوق �لعاملي ل�سون 

�لطبيعة EWS-WWF �لتز�مًا حازمًا يف تنفيذ �ملبادر�ت �ملختلفة للمحافظة على �لبيئة، و�إن�ساء �ل�سر�كات 

وت�سهيل �حلو�ر حول �لق�سايا �لبيئية، ومتكني جميع �لقطاعات من �مل�ساركة يف رحلة �ل�ستد�مة يف �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

ي�سكل �لتثقيف و�ملحافظة على �لبيئة جزءً� مهمًا من منظومة �سمان �مل�ستقبل لالأجيال �لقادمة، ولطاملا �أخذت 

�جلمعية هذه �ملهمة على عاتقها من خالل �لتعاون مع جميع قطاعات �ملجتمع.

مثل قبله من �ل�سنو�ت،  �سهد عام 2012 حمطات مهمة يف تاريخ �جلمعية ويف م�ساعيها لتحقيق �لتز�ماتها 

 زرقاء �إىل بع�س �لو�جهات �ل�ساحليٍة يف �لإمار�ت دللة على 
ٍ
�لبيئية، �أ�سري منها على �سبيل �ملثال  �إ�سافة 8 �أعالم

�لتز�مها مبعايري بيئية عالية، وتتويج خم�س مد�ر�س �إمار�تية بجائزة �لعمل �لأخ�سر �لدولية لتن�سم �إىل قائمة من 

�أف�سل �ملد�ر�س �لعاملية يف �أد�ئها �لبيئي، وم�ساركة كل مدن �لمار�ت يف حملة »�ساعة �لأر�س« �لعاملية و�لتي جمعت 

تعهد�ت مئات �ملاليني من �لنا�س عرب جميع �لقار�ت بالعمل معًا من �أجل بيئتنا �مل�سرتكة.

لي�ست هذه �لأمثلة �سوى �إ�سار�ت على عمل جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية �لل�سيق مع �ملجتمع ل�سمان م�ستقبٍل 

 يف �لإمار�ت، وعلى �سرورة ��ستمر�رها يف �لعمل كم�ساعٍد م�ستقٍل، موحدًة جميع قطاعات �ملجتمع  لكي 
ٍ
م�ستد�م

يقوم كل قطاٍع بو�جبه يف �إيجاد حلوٍل بيئيٍة �ساملة، وبناِء م�ستقبٍل م�سرٍق لبالدنا ولأجيالنا �لقادمة.

|  EWS-WWF �لتقرير �ل�سنوي 22012
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�إن حماية �ملو�ئل �لطبيعية هو و�جب علينا، حيث يعتمد عليها بقاء �أنو�ع عديدة من �حلياة �لربية و�لبحرية.



جدول المحتويات

مقدمة
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة الع�سو املنتدب

كلمة املدير العام بالإنابة

مشاريعنا
م�سروع املحافظة على ال�سالحف البحرية

العلم الأزرق

اخرت بحكمة

وادي الوريعة

مبادرة الب�سمة البيئية

اأبطال الإمارات

بيئتي وطني

املدار�س البيئية يف الإمارات

�ساعة الأر�س

التقرير المالي

العمل معًا

الفريق
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جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية هي منظمة بيئية غري حكومية وغري ربحية، مت 

تاأ�شي�شها حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 

�لغربية ورئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �لبيئة-�أبوظبي.

منذ تاأ�شي�شها يف عام 2001، تعمل جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية بالتعاون مع 

�ل�شندوق �لعاملي ل�شون �لطبيعة، �إحدى �أكرب �ملنظمات �لبيئية �مل�شتقلة يف �لعامل، 

وتهدف �إىل خف�س �لب�شمة �لبيئية ومكافحة تغري �ملناخ و�حلفاظ على �لتنوع 

�لبيولوجي يف �لإمار�ت و�ملنطقة. تعمل �جلمعية على �مل�شتوى �لحتادي حتت 

رئا�شة جمل�س �إد�رة حملي ولها عدة مكاتب يف �أبوظبي ودبي و�لفجرية. 

املكتب الرئي�سي

�س.ب. 45553 �أبوظبي

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

هاتف: 7117 634 2 971+

فاك�س: 1220 634 2 971+ 

مكتب دبي

�س.ب. 454891 دبي

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

هاتف: 9776 354 4 971+

فاك�س: 9774 354 4 971+

info@ewswwf.ae :لربيد �للكرتوين�

www.ewswwf.ae :ملوقع �للكرتوين�

 ews_wwf@ :تويرت

 ews.wwf@ :في�سبوك

wwfuae :يوتيوب

Martin Harvey / WWF- © :سورة �لغالف�

Canon

حقوق �لن�س: جمعية �لإمار�ت للحياة 

EWS-WWF لفطرية�

 يتوجب ذكر هذ� �مل�سدر و��سم �لنا�سر 

�ملذكور �أعاله عند �إعادة ��ستخد�م �لن�س، 

�سو�ء جزئيًا �أو كليًا.

جميع �حلقوق حمفوظة جمعية �لإمار�ت 

EWS-WWF للحياة �لفطرية
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