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As the UAE continues to develop, taking steps towards a more sustainable 
future is integral to the country’s future success; and within that is an 
innate need to preserve our precious species and habitats.

HE MOHAMMED AHMED AL BOWARDI
MESSAGE FROM

Chairman of the Board of
Directors of EWS-WWF

©
 E

W
S

-W
W

F

One location in the country that is especially in need of protection is Wadi Wurayah in 
Fujairah. Wadi Wurayah boasts a harsh environment, yet provides sustenance and a home 
for a wide range of unique species. Among these is the elusive Arabian Tahr, where the 
entire world population exists solely in the mountains of the UAE and Northern Oman. 

It is for this reason that the Government of Fujairah appointed EWS-WWF to assist in 
creating a national park in the wadi. This is a logical extension of an existing collaboration 
since 2006 to establish this natural treasure as a mountain protected area. 

As the development of the UAE’s first ever national park over the next three years moves 
forward, some exciting progress is already happening: ongoing freshwater research is 
occurring in the newly established research centre and the EWS-WWF team is deploying 
a number of cameras in remote locations. The images collected from such cameras will 
enable the team to gain a greater understanding of the types of mammals present in the 
area in order to put together a robust conservation plan for the wadi ecosystem. 

The extent to which a protected area can defend its natural resources and ecosystem is 
largely dependent on how it is managed, so I am proud to see EWS-WWF playing an 
integral part in preserving this important natural heritage for generations to come, in 
partnership with the public and private sector.

Every year, new discoveries are made of species never before recorded in the wadi or 
surrounding area; further highlighting the area’s importance and so it is an exciting time 
to continue our efforts in close collaboration with our partners.  

Every output is achieved with the combined efforts from a suite of knowledgeable partners 
and stakeholders. These organisations and individuals play a vital role, and I am truly 
thankful for the dedicated support and advice they afford. I sincerely hope my trust can be 
vested in their future commitment to furthering our environmental agenda as we stride 
closer to a sustainable journey for our emirates. 
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Managing Director
of EWS-WWF
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F In a world where the global population is rising and the threat of climate 
change becomes ever-more present, it is vital to seek positive, impactful 
solutions to attain and maintain sustainable lifestyles.

HE RAZAN KHALIFA AL MUBARAK
MESSAGE FROM

“Be the change that you wish to see in the world” – this famous quote 
from Mahatma Ghandi is no doubt responsible for endless positive 
actions; and his wise words certainly capture the spirit of EWS-WWF’s 
culture and approach to conservation. 

IDA TILLISCH
FOREWORD FROM

As the UAE increasingly hosts annual environmental forums of international importance, 
such as the World Future Energy Summit and the IRENA General Assembly, at EWS-
WWF we too are helping to bridge the gap between global environmental challenges and 
locally-relevant solutions.

Engraining sustainability into our national agenda is important. The work EWS-WWF 
is doing to ensure strong impactful solutions in this sphere is already paying off and will 
help provide the UAE with long-term environmental, social and financial benefits. 

Thanks to collaborative efforts with the government and private sector partners of the 
Ecological Footprint Initiative, especially Emirates Authority for Standardisation and 
Metrology, a standard for indoor lighting was approved in December 2013. The standard, 
which will touch every corner of the country, will ensure that only high quality energy 
efficient lighting will be available in the UAE marketplace. The new standard will be 
announced and rolled out in 2014. 

This marks a significant stride towards a more sustainable future, as adopting the 
standard means the UAE will not only reap annual financial benefits of 668 million 
AED, but will garner fantastic environmental gains for the country and our planet too. 
By making the switch to energy efficient bulbs, it has been conservatively calculated that 
940,000 tonnes of carbon emissions will be prevented from going into the atmosphere 
each year; helping to curb the country’s carbon emissions. 

The lighting standard and its long-term benefits of reducing the Ecological Footprint and 
contributing to the UAE sustainability agenda therefore, cannot be underestimated. 

The need to continue striving for environmental excellence is still strong. Creating a 
sustainable path for the country is something we all need to work towards, and I am 
confident of EWS-WWF’s ability to play an increasingly integral role in carving that path. 

With this in mind, I welcome our continued collaboration with a range of stakeholders 
from the UAE community in propelling forward sustainable solutions to very real issues 
that impact us not only locally, but globally too. 

Although our growing team is made up of people from a range of personalities, 
backgrounds and skills; without exception we all share a passion and enthusiasm for 
changing our planet for the better. This is best reflected through our activities and 
achievements in 2013 as captured throughout this annual report. 

Our mandate covers species and habitat conservation as well as climate change and 
ecological footprint work; however the impact of captivating the minds of the local and 
international communities on relevant and diverse environmental issues cannot be 
underestimated. 

This year, the UAE community continued to back environmental movements such as 
Earth Hour, which in 2013 was particularly special thanks to support from His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, for which we are most appreciative. 

Our aim to inspire positive environmental change also saw us ignite further dialogue 
on sustainability issues by hosting TEDxWWF. This international event acted as a 
public platform for unique and fresh ideas, which may one day contribute to solving the 
environmental challenges our country and our planet faces. TEDxWWF highlighted how 
new ideas could shape our world into a more sustainable place.  

The event, held in Abu Dhabi, brought together a stellar line up of innovative speakers 
from all over the world; including Emiratis Elham Al Qasimi, who recounted how 
experience-based learning can equip us for real-life challenges, and Majid Al Qassimi, 
who spoke on how we can preserve our culture by conserving our environment. They 
were joined by other inspiring speakers including Andreas Keller, who presented his 
idea of installing solar panels on shacks in South Africa to alleviate energy poverty in 
slum areas and Ginger Krieg Dosier, who talked about her distinctive method of growing 
bricks from bacteria to curb the detrimental footprint of current brick production. 

With such innovative ideas abound, we really do live in an exciting time. The 
challenges of reducing the ecological footprint and conserving biodiversity will however 
require more than new ideas and solutions; it requires sustained determination and 
collaboration. That is something we are committed to at EWS-WWF - bringing people 
and institutions together to develop solutions for a tomorrow we all want to live in: one 
where humans live in harmony with nature. 

To continue that vision and to succeed in our endeavours, we rely heavily on the financial 
backing from our sponsors as well as other organisations offering in-kind support. 
For this we are truly thankful and also appreciate the time and effort afforded by our 
dedicated interns and volunteers, who help us bring about much-needed positive change 
for our planet. 
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A SCIENTIFIC APPROACH
The conservation efforts we undertake are always grounded in 

science. This approach allows us to better understand the pressures 

faced by the planet’s species and habitats, so we can feed that 

understanding into effective conservation plans to safeguard their 

future survival. One example of our science-based conservation is 

the satellite tracking of Hawksbill turtles in the region. Hubs of turtle 

activity were identified from mapping the satellite data and to ensure 

this information matched up with what was on the seabed, our 

conservation team undertook their own underwater research; thus 

ensuring a more robust foundation for future 

conservation policies. 
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CONSERVING
BIODIVERSITY

Despite appearances, the UAE is home to 
a large number of rare and unique species, 
both onland and at sea.

However, due to human influence, the habitats 
which these animals rely upon for their survival are 

becoming increasingly under threat. Our conservation efforts therefore not only 
focus on conserving species, but the critical habitats that are home to some of the 
world’s rarest creatures. By adopting this holistic approach to conservation, we 
are continuing to contribute towards a future where humans can live in harmony 
with nature.

A DRAGONFLY SPECIES 
THOUGHT TO BE EXTINCT 
WAS FOUND IN WADI 
WURAYAH
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Olivier Combreau, 
Conservation Advisor

“Wadi Wurayah has 
time and again proved 
how important a site it is 
for UAE wildlife as well 
as migratory species. 
Safeguarding it is a 
critical step in ensuring 
that the life that depends 
upon it can not only 
survive, but thrive.”

Sourcing sustainable seafood

The issue of overfishing continues to be a global problem as well as here in the 
UAE. However, one solution consumers can take to help play their part is to 
avoid eating locally overfished species. 

Our Choose Wisely campaign continues to encourage the community to make 
sustainable seafood choices; and thanks to ongoing support from our partners, 
the UAE community has been positively contributing towards tackling the issue 
by avoiding overfished species. Support from the media has also helped spread 
the message and the campaign has been repeatedly mentioned at sustainability 
conferences. 

New data from scientific studies carried out by the Environment Agency – Abu 
Dhabi allowed us to update the consumer guide, offering the community the 
most up-to-date information about fish stocks in the UAE.

Moving forward, there will be an evaluation of the campaign to identify 
challenges faced by hotels and other partners when procuring sustainable 
seafood. The findings will feed into our wider Marine Programme, taking into 
consideration a holistic approach to marine protection, including fisheries, 
turtles and cetaceans. 

Contributing to International Scientific Research 

Hawksbill turtles are important to the wellbeing of the marine ecosystem. Sadly, 
however, they are critically endangered after being in decline for a number of 
decades. The most prominent causes for their decline are due to human activities 
that are contributing to at-sea threats, and the loss and degradation of their 
coastal habitats. In addition, the increasingly hotter weather not only impacts on 
the gender of the nests, producing larger quantities of females; but can cause a 
rise in sea temperatures and bleaching of corals, which are important habitats for 
turtles. 

To ensure the turtles’ future survival, we need to gain a greater understanding 
of the areas they use to feed and nest, and why those areas are important to 
them. To realise this, our Marine Turtle Conservation Project has been gathering 

Establishing a National Park

As the global population increases and pressures on our natural environment 
grow ever stronger, more and more landscapes providing a thriving habitat for a 
plethora of species are becoming under threat. 

To preserve one such unique ecosystem in the UAE, the Government of Fujairah 
appointed EWS-WWF to help transform Wadi Wurayah into a national park. 
The wadi, which was often used for recreational purposes, officially closed its 
gates to the public in December to prevent further degradation; and for our team 
to focus its efforts on transforming this natural treasure into a well managed, 
safe and sustainable protected area. To uncover the type of animals reliant on 
the wadi, 35 cameras were deployed in some of the remotest locations (with the 
help of helicopters from the UAE Military Airforce) to capture images of large 
mammals. The camera findings will help form an impactful conservation plan for 
the next two decades, which is currently being mapped in consultation with our 
colleagues at WWF International. 

Now that Wadi Wurayah National Park has begun to take shape and the 
headquarters have opened, a number of new staff were recruited to implement 
work on the ground. This team will also operate a new Water Research and 
Learning Programme, which was officially launched in January 2014. This 
programme already welcomes ‘citizen scientists’ to research freshwater resources 
and collate information about water and ecology of the wadi. 

While research is crucial, chance findings also serve to highlight the underlying 
need to preserve Wadi Wurayah. The area attracted plenty of media interest after 
one of our team members found a dragonfly, Urothemis thomasi, which had not 
been recorded anywhere since 1957 and was thought to be extinct.

Moving forward, our efforts will focus on building an identifiable brand for Wadi 
Wurayah and collaborating with Fujairah Municipality to develop the protected 
area into a national park which preserves biodiversity while considering local 
culture, traditions and benefits the community.
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HAWKSBILL TURTLES 
TAGGED OVER 3 YEARS

75

Marina Antonopoulou
Marine Conservation
Project Manager

“Our marine ecosystem is 
an intricate and delicate 
place where the survival 
of one species acts as the 
lifeline to many others. 
Turtles are one of these 
flagship species we must 
all seek to protect.”
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The 75 Hawksbill turtles fitted with satellite transmitters were tagged in the locations shown on this 
map across the UAE, Oman, Iran and Qatar; making it a truly regional project. 

HAWKSBILL TURTLE TAGGING LOCATIONS 2010-2012:
comprehensive regional information crucial to understanding the turtles’ needs 
and vital areas, such as feeding grounds, since 2010. 

The main driver of this project however, is to identify hotspots of turtle activity 
and at-sea sites of potential importance. This has been made possible thanks 
to the data received from the satellite transmitters attached to 75 post-nesting 
Hawksbills turtles. Based on the satellite tracking data, our team went diving, 
along with our partners, in a number of locations to discover why certain 
hotspots are such a hub for the turtles. This process is called ‘ground-truthing’. 
Thanks to these efforts, it was the first time coral communities in UAE waters 
have been recorded in relation to feeding behaviour of Hawksbill turtles. 
Further investigations into turtle behaviour would however allow the scientific 
community to decipher more about the Hawksbills’ diet and habitat preferences. 

The trackers have also allowed our team to uncover never-before-seen behaviour. 
With sea temperatures reaching an average 33.5°C in the summer, our team noted 
how the turtles temporarily moved north; presumably to cooler waters. They then 
returned to their usual feeding grounds three months later, coinciding with the 
drop in temperatures. These findings improve our understanding of Hawksbill 
habitat use and their behaviour related to changes in the climate. Since early 2013, 
satellite data from eight of our turtles has been feeding into the WWF Species 
Tracker. This tracker is an international effort within the WWF network to chart 
its range of tracking projects around the world, including polar bears and narwhal, 
among other species. 

As our team continues analysing the behavioural patterns and movements of 
the Hawksbills, we aim to share our findings with the international scientific 
community and anticipate hosting a workshop with our project partners and 
stakeholders to elaborate on regional conservation recommendations for this 
unique and precious species native to Gulf waters.

The turtles’ journeys continue at www.gulfturtles.com 
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MAKING THE SWITCH
To influence and bring about change that will reap significant 

environmental benefits, we understand the importance of working 

in close partnership with those who have the same vision of reducing 

the UAE’s footprint. To be able to recommend policies that reduce 

carbon emissions, we analysed research and connected with key 

players in the lighting industry during the development of the 

country’s first ever lighting standard. This was a critical component 

to producing a robust, effective and well-received standard to 

introduce only energy efficient indoor lighting to the UAE market.  
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REDUCING THE
ECOLOGICAL FOOTPRINT

As our planet faces increasing pressure from 
human activity, finding ways to alleviate 
that pressure is a top priority. 

Although the UAE has witnessed a rapid growth in 
the last few decades, the country is already playing 

an important and pivotal role in introducing sustainable solutions; and our 
work to understand and reduce the Ecological Footprint and tackle climate 
change seeks to complement and support it. By collaborating to create policy 
recommendations that could significantly cut the country’s carbon emissions, to 
inspiring communities to adopt greener practices, our work is helping creating 
the shift towards a more sustainable tomorrow.

Finding Solutions to Lower the Ecological Footprint

Given the harsh climate, steep increase in population and rapid development, it 
is no surprise that the UAE has a high per capita Ecological Footprint. However, 
with climate change and sustainability increasingly at the fore of the national 
agenda, our Ecological Footprint Initiative is collaboratively seeking solutions to 
lower the footprint and help create a more sustainable future for the country. 

A fruitful outcome of partnering with like-minded organisations, particularly 
Emirates Authority for Standardization and Metrology, was the development and 
approval of a comprehensive standard to introduce only energy efficient indoor 
lighting to the country. 

Our policy team provided technical support and stakeholder engagement to 
assist with the standard’s development; and following the standard’s approval 
by the cabinet in December, it will be announced and rolled out in early 2014. 
Early calculations estimate that the environmental savings will result in a 
reduction of approximately 940,000 tonnes of CO2 emissions. This is equal to 
removing 165,000 cars off the roads annually or not using a gas power station 
for six months each year; heralding a weighty environmental win for the country. 
In addition to environmental savings, financial gains are also expected to be 
significant, with estimated savings of AED668 million per year. 

To assist decision makers in approving the standard, our team developed a policy 
brief summarising the key information from the initiative’s technical reports, 
which considered energy efficiency, electrical safety, hazardous chemical limits 
as well as functionality and safe disposal of all light bulbs entering the country. 
This data, from partners at the Research Triangle Institute (RTI), was also used 
to update the international United Nations Environment Programme’s Global 
Policy Map for Lighting. 

Aside from working on the lighting standard, we co-hosted a two-day workshop 
with the Global Footprint Network for national stakeholders to better understand 
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“By working 
collaboratively, we can 
and are offering suitable 
and realistic solutions to 
help lower the Ecological 
Footprint, such as the 
lighting standard, which in 
turn will position the UAE 
on a more sustainable path 
moving forward.”

Paola Ferriera,
Policy Advisor

the intricacies of the Ecological Footprint indicator. This training was useful in 
explaining how the footprint is calculated, what it measures and it also helped 
explain how stakeholders can effectively communicate about the indicator. As 
we continue seeking science-based solutions to lower the footprint, our policy 
team has been scoping out the next track of this initiative by opening dialogue 
with stakeholders to determine where future efforts will be best placed to achieve 
maximum impact.

Influencing Change in the Business World

Inspiring the business world to adopt sustainable measures is one of the keys 
to reducing the country’s high per capita Ecological Footprint. Much of that 
footprint is made up of carbon; and unfortunately, the misconception is that 
lowering carbon emissions from energy and water use is difficult and costly. 
However, as our Heroes of the UAE Private Sector Programme shows, it doesn’t 
have to be. In fact it can be easy and fruitful to any company’s bottom line. 

Never has this been more evident than through the savings achieved by our 
first five ‘Verified Corporate Heroes’. These organisations met the programme’s 
three pledges and implemented a range of sustainability measures resulting in 
considerable energy and water reductions of up to 55% and 89% respectively. 

Case studies from the American University of Sharjah, Archcorps, Crowne Plaza 
Abu Dhabi, Service City and Tecom all offer helpful insights to better understand 
the challenges the private sector faces when trying to lower its energy and 
water use, and highlights how sustainable change is very attainable in the UAE 
business community. The case studies are verified by third party auditor Ernst 
and Young, and the programme is the first of its kind in the country to set energy 
and water reduction targets. 

Although some companies are making strides towards sustainability, others may 
not have started or need a guiding hand on their journey. To help, our dedicated 
business toolkit, which continues to attract downloads, contains information 
needed to help any company become more environmentally conscious in the 
workplace. In a further bid to support organisations reach improved levels of 
energy and water efficiency, two capacity building workshops were held for 30 
Dubai government entities, at which our newly developed energy and water 
saving capacity building board game was also pioneered. 

Our ultimate goal is to assist organisations to lower their carbon emissions 
and integrate carbon management into their strategic plans. To ensure that 
we continue to meet the needs of the UAE business community, a programme 
evaluation will identify opportunities and strengthen the programme’s impact to 
ensure relevance for stakeholders moving forward. 

cars off the road annually.

By switching to energy efficient 
lighting, the UAE can prevent 
CO2 emissions of

going into the atmosphere, 
which is equivalent to removing

940,000tonnes/year

165,000
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BACK TO SCHOOL
Teachers and schools are critical to ensuring that the next generation 

is well equipped to face tomorrow’s environmental challenges. By 

providing teachers with the resources they need and informing 

educational institutions of the inherent benefits for our planet of 

teaching environmental issues, we are really helping to raise the 

bar of this type of education in the region. Our education arm is 

bolstering the number of students engaging with environmental 

issues in the classroom as well as gifting them with the skills 

necessary to become environmental advocates.   
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Moaz Sawaf,
Blue Flag Project Manager

“There is a growing 
understanding of the 
inherent benefits of 
sustainably developing 
coastlines  to ensure not 
only a safe experience for 
humans, but for the benefit 
of the other species we 
share our coastlines with.”

“There is a growing 
understanding of the 
inherent benefits of 
sustainably developing 
coastlines  to ensure not 
only a safe experience for 
humans, but for the benefit 
of the other species we 
share our coastlines with.”

EDUCATING
THE FUTURE

The key to ensuring a sustainable future for 
our country lies in education. 

Teaching youngsters about the importance of 
protecting the environment and igniting their 
passion to take responsibility for the planet is 

integral to a future where we all live in harmony with nature. Our education 
efforts focus on delivering online environmental education as well as equipping 
youngsters with the skills to become tomorrow’s eco-leaders. Encouraging 
coastal sites to adopt environmental education activities is also key in a 
country whose culture and heritage is so heavily intertwined with the sea.
By offering skills and information to the UAE communities on environmental 
issues that affect them, we are actively contributing towards an increasingly 
environmentally responsible population.

Preserving our coastlines 

As the UAE continues to become a popular tourist destination famed for its 
guaranteed sunshine and interesting activities, it is increasingly important to 
ensure the protection of UAE’s coastal ecosystems, which are home to hundreds 
of different marine and terrestrial species. 

Despite rapid growth in the last four decades, it is still possible to safeguard the 
precious lifeline these coastlines offer by adopting the Blue Flag programme. 
This accreditation scheme, which has become a world renowned standard for 
beach quality, demands beaches and marinas adhere to its strict criteria on 
water quality standards, safety and services, environmental education and 
environmental management. 

With the dedication from our team and the commitment of new beach 
and marina managers who have adopted and stringently implemented the 
programme’s criteria, we were delighted to award 12 new Blue Flags in 2013; 
doubling the number across the country to 24. 

Pushing forward with our goal to increase the number of UAE beaches and 
marinas certified with this prestigious environmental accolade, we welcome 
the Municipality of Abu Dhabi City’s decision and commitment to recommend 
private coastal developers adopt the Blue Flag criteria. This will result in new 
developments in the emirate being sustainably developed in alignment with the 
Blue Flag guidelines. 

The criteria includes an educational element, and as a result schoolchildren 
will be taught the need to preserve our coastlines thanks to a series of school 
field trips to Blue Flag beaches, to be held by Abu Dhabi Education Council 
in collaboration with the Municipality of Abu Dhabi City. This will help  
strengthen awareness levels of the need to appropriately care for our natural 
coastal environment.

As an increasing number of beaches and marinas are playing their part in 
creating a sustainable future for the UAE’s coastline, we are continuing to 
monitor compliance of those already in possession of the environmental 
accolade. Since beaches and marinas must continually meet the criteria of the 
programme, any breach results in the flag being withdrawn and this is one of the 
key reasons Blue Flag is highly respected globally.

THE AMOUNT ONE 
SCHOOL CUT ITS 
ENERGY USE BY 
WITH BEHAVIOURAL 
CHANGES ALONE

60%

Equipping the Next Generation of Eco-Leaders 

Inspiring environmental responsibility into the consciousness of today’s students 
is imperative if we are to safeguard the future of our planet. As more and more 
youngsters are becoming environmentally responsible citizens, we must equip 
them with the skills needed to become tomorrow’s green leaders. Our Eco-
Schools programme seeks to do just that. 

Throughout 2013, our programme has increasingly inspired change in schools, as 
witnessed when a further three schools were awarded a Green Flag. This accolade 
is the symbol of a school’s dedication towards reducing its ecological footprint by 
upping its sustainability efforts. 

What is even more encouraging is that 24 schools collectively reduced their 
electricity use by 6.8%, simply by making small behavioural and technical 
changes. Some of these changes can be attributed to the programme’s micro 
projects, where seed funding was provided to help innovative eco-improvements 
led by the students, become a reality. In a bid to further the students’ skill sets 
and teach them how to be a voice for change, eight students were selected to 
participate in our Young Reporters for the Environment competition. After 
attending two workshops held in collaboration with a national newspaper, the 
youngsters wrote informative and persuasive articles on an environmental 
topic they were passionate about. These articles, subsequently published in the 
newspaper, revealed their ability to inspire positive behavioural changes among 
their immediate communities, and it is hoped among the newspaper’s readership 
too. Thanks to this competition, the students feel more confident about 
communicating effectively about environmental issues close to their hearts, and 
perhaps even inspire bigger change later in life. 

Environmental education doesn’t end at teaching young people alone. Our first 
ever Green Teacher Diploma programme selected five teachers to be empowered 
with the skills to integrate environmental teachings into the classroom, as 
well as effectively communicate issues surrounding sustainable development 
to their students. Teachers who successfully demonstrate integration of these 
processes within their academic framework will be awarded their diplomas in 
2014. This type of education will continue to be a tool for positive change, and 
in order to assist schools on their sustainable journeys, we will ensure they 
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“Online education 
is proving to be an 
extremely effective tool to 
complement existing 
efforts by schools in 
raising environmental 
stewardship among 
youngsters in  the UAE.”

Education is a critical part of every effort we undertake, be it in the classroom, conservation, communications or policy work.

Ajita Nayar,
Education Manager

An Online Education

Safeguarding the future of our planet is a major responsibility that is being 
handed over to the next generation. For youngsters to grow into tomorrow’s 
environmental ambassadors, we need to invest in enhancing their environmental 
knowledge while recognising the 21st century’s need to combine it with 
technology. 

By keeping up-to-date with the latest technological trends, we are able to tap 
into the e-learning platforms that the children of today are increasingly familiar 
with. Our online interactive programme is empowering young citizens with the 
knowledge and skills needed to lead a sustainable society. 

In a bid to generate more interest and curiosity among students, Be’ati Watani 
was modified into a ‘learn while you quiz’ platform. Instant results and gifts 
that doubled up as educational tools aroused keen interest among students and 
teachers alike. This new formula encouraged more than 54,500 students to take 
the programme quiz in the 2013; marking a significant increase in participation; 
in turn positively impacting on the depth of the students’ environmental 
knowledge.

To ease the transition, we collaborated with the education authorities who 
supported us in organising workshops for teachers from 200 schools. Besides 
orienting the teachers in the new platform and outlining the merits of using it to 
supplement classroom study, teachers were also informed of its newly introduced 
rewards scheme.

One of the exciting rewards involved 20 high-performing students from schools 
implementing Be’ati Watani and Eco-Schools getting the chance to be part of a 
novel environmental art workshop, held with the support of the British Council. 

Extending the reach of the programme beyond schools, saw the successful roll 
out of Be’ati Watani kiosks to a number of Dubai Public Libraries and Kidzania. 

Moving forward, Be’ati Watani will continue to educate inside and outside of 
the classroom and it is anticipated that a continued roll-out to more schools will 
raise the environmental knowledge of students in the country; ultimately leaving 
a lasting legacy. 

are provided with the vital tools to make environmental learning a more real-
time and enriching experience. By creating an index to rank the environmental 
sustainability of each school, we hope that they will be better informed of the 
areas they are excelling in as well as areas for potential improvements.
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INSPIRING CHANGE
One of the best ways to educate the wider public on environmental 

and sustainability issues is through large-scale communication-

based events, such as TEDxWWF and Earth Hour. Andy Ridley, 

the Founder and CEO of Earth Hour, brought his ideas about how 

individuals can drive sustainability and inspire others to create a 

brighter tomorrow when he spoke at TEDxWWF in Abu Dhabi. These 

platforms are a fantastic way to reach out and share ideas with the 

community on topics that can influence positive and meaningful 

change for the good of the planet.
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OUR MESSAGE
COMMUNICATING

OUR MESSAGE
Environmental issues are often lower on the 
news agenda and given far less weight than 
they ought to be, even though the need to 
care for our planet is increasingly urgent. 

To combat this, we are providing platforms to spark 
environmental dialogue to highlight potential solutions to sustainability issues. 
Furthermore, we invite the whole community to engage in one of the biggest 
worldwide environmental movements, Earth Hour; inspiring them to adopt 
sustainable measures and realise that living green is simple, easy and rewarding.

Sharing Innovative and Sustainable Ideas 

The solutions to making our everyday lives more environmentally friendly 
often exist as untapped ideas, so in a world where striving for sustainability is 
increasingly sought after, TEDxWWF aims to extract and expose those ideas to the 
international community.  

Based on the TED conferences’ motto of ideas worth spreading, TEDxWWF is an 
independently organised non-profit event dedicated to highlighting sustainable 
and innovative ideas. Under the theme One Planet Living, nine speakers shared 
insightful concepts and sustainable solutions ranging from the invention of bio 
bricks, organising global environmental movements as well as a number of other 
interesting thoughts illustrated through visual arts, biomimicry, solar power, 
environmental expeditions, education and sport. 

Aside from a series of enthralling talks, the audience was also captivated by the 
talents of a sand artist, who aptly depicted the need for us all to rethink the way 
we use our planet’s resources; as well as an interactive group drumming session, 
which brought the audience together in learning how we are all connected. By 
working closely with our WWF International colleagues and with the kind support 
from a team of volunteers and a speaker coach, this event was a huge success in 
kindling discussion and raising awareness of sustainability issues throughout the 
region. 

Thanks to our fascinating speakers and artists, the 280-strong audience as well 
as 4600 online viewers from the international community were so inspired by 
their talks that the hashtag #TEDxWWF became the most trending topic in the 
Emirates. 

Building on this achievement, further environmental dialogue was sparked. That 
dialogue reached out to almost two million twitter accounts, three million people 
through social adverts and grew our Facebook fan base to more than 14,000 
supporters. Influential bloggers and eco-conscious members of the social elite 
were also invited to the event to tweet their thoughts on the talks. The event also 
attracted extensive media coverage as well as excellent feedback from attendees, 
and the event website is now a legacy housing all the talks at www.tedxwwf.com

Environmental issues are often lower on the 
news agenda and given far less weight than 
they ought to be, even though the need to 
care for our planet is increasingly urgent. 

SPEAKERS 
DELIVERED THEIR 
IDEA WORTH SHARING 
ON SUSTAINABILITY 
ISSUES AT TEDxWWF 

11

Galvanising Sustainability Through a Mass Movement

Climate change poses a real threat to the way we live today. Increasing 
temperatures, rising sea levels and erratic weather are just some of the changes 
likely to happen and those changes could have dramatic impacts on our 
lifestyles, health and economies. By uniting in a single action such as turning 
off the lights, millions of people around the world are highlighting their interest 
in making the world a better, more sustainable place, and residents in the UAE 
are no different. 

In 2013, HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, tweeted his support for Earth Hour. His 
wise words – ‘the unity of nations and peoples in addressing the challenges of 
climate change is the best and shortest path in maintaining earth’s climate,’ 
– heralded the start of a fantastic Earth Hour in the UAE where more than 23 
cities across seven Emirates, 250 organisations, and 110 schools took part. 

To help businesses generate enthusiasm among their employees, we offered an 
engagement kit complete with a how-to guide, a T-shirt and other sustainable 
gifts to make celebrating Earth Hour fun and easy. 

Top landmarks such as the Burj Khalifa, Sheikh Zayed Grand Mosque and Al 
Qasba joined the call to switch off, meanwhile influential and distinguished 
UAE community members such as His Highness Sheikh Abdulaziz Al Nuaimi, 
the Green Sheikh, promoted the movement to supporters. 

By making full use of social media, our message reached more than 4 million 
people. A real success story from this was when UAE-based hip-hop artist Feras 
Ibrahim penned a song in support of Earth Hour titled ‘That’s Reality’.

Undeniably, this movement is deepening the community’s interest in 
sustainability issues and inspiring people to take action to save our planet. It 
is for this reason that we will continue to seek new ways to engage people and 
businesses in the years to come.”

TEDxWWF not only helped to improve the reputation of TEDx events in 
the region and raise the profile of our work in the UAE, but offered thought-
provoking talks which inspired people regionally and internationally. 

The path to sustainability may be a challenging one, but with novel ideas and 
fresh inspiration from the global community, who knows what new inventions 
or schools of thought will emerge from TEDxWWF allowing us to strive for the 
higher echelons of sustainability? 

“Earth Hour really does 
highlight how if everyone 
takes simple everyday 
actions to curb their 
impact on the planet, that 
positive change 
can be achieved.”
Reem Al Thawadi, 
Communications Manager
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PARTNERING
The reason we work in partnership with other organisations is 

simple; we can’t do it alone. Our partners bring to the table a set 

of fresh perspectives to our conservation efforts, allowing us the 

opportunity to create robust and meaningful plans that have positive 

outcomes. Often our partners provide advice, funding, services or 

support that is vital to reaching our mission. Thanks to the backing 

of our range of partners, our efforts are well researched, carry more 

insight and have the necessary resources to make impactful change. 
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SUPPORT FROM THE COMMUNITY
We are also grateful for the continued backing from the community. The following 
individuals and organisations have played a critical role in supporting us in a number of 
ways throughout 2013 and we would like to take this opportunity to thank them. 

Distributors of Turtle Adoption Packs: Al Boom Dive Centers / Al Fahim / Centro 
Al Manhal Abu Dhabi by Rotana / Choithrams / Desert Islands Resort & Spa by Anantara / 
Du / Ekotribe / Gecostore / Goumbook / Jebel Ali Golf Resort & Spa / Jumeirah at Etihad 
Towers / Journey Toys / More Café / Park Hyatt Abu Dhabi / The Change Initiative / The 
Lime Tree Café & Kitchen / The Green Ecostore / Yas Marina

Purchasers of Earth Hour Toolkits: Abu Dhabi Education Council / AECOM / Saeed 
& Mohammed Al Naboodah Holding / American School Abu Dhabi / Canon Middle East 
/ DP World / Dubai International Airport / Dubai Chamber / Energy Advantage Middle 
East / Géant-Le Marché / HSBC Bank Middle East Limited / Journey Toys Abu Dhabi / 
Khidmah / Ministry of Environment and Water / More Café / Regulation & Supervision 
Bureau Abu Dhabi / The Change Initiative / Union National Bank / Wafi Property 

Organisers of Fundraising Initiatives: ATM micro donations by Abu Dhabi 
Commercial Bank / DHL Altitude / Whatever floats your boat by Dubai Festival City Mall 
and Intercontinental Dubai Festival City / Hearts in Action by Axa / Groupon Middle East 
/ Home Grown Children’s Eco Nursery / International Green School Sharjah / Turtle week 
at Marina Mall / Wouter Kingma’s 1 per cent for the planet initiative

OUR CORPORATE MEMBERS

Platinum Abu Dhabi Commercial Bank / Abu Dhabi Tourism & Culture Authority / 
Al Ain Zoo / Applied Materials / BASF / Bluehaus Group / Bridgestone Middle East & 
Africa / Choithrams / Commercial Bank of Dubai / Crescent Enterprises / Dolphin Energy 
Limited / Dubai Electricity and Water Authority / Dubai International Financial Centre / 
Emirates Green Building Council / Environment Agency - Abu Dhabi / Ernst & Young / 
Géant-Le Marché / Grant Thornton UAE / Gulftainer Company Limited / HK Strategies / 
HSBC Bank Middle East Limited / Innovative Human Resource Solutions / Linklaters LLP 
/ Majid Al Futtaim Properties / Marina Mall / Momentum Logistics / National Bank of 
Abu Dhabi / OmnicomMediaGroup MENA / Regulation & Supervision Bureau Abu Dhabi 

/ SNR Denton / Summertown / Union National Bank / Vox Cinemas

Gold ABB UAE / Abu Dhabi Music and Arts Foundation / Al Ahlia Gulf Line General 
Trading Co / Baker Botts / Canon Middle East / Captain Tony’s / Emirates NBD / 
Goumbook / Intercoil / International Renewable Energy Agency (IRENA) / Intigral / JA 
Resorts & Hotels / KidZania Dubai / KPS / Liquid of Life / Middle East Solar Industry 
Association / Noukhada Adventure Company / Park Hyatt Abu Dhabi / Park Hyatt Dubai 
/ Patton Boggs / Saeed & Mohammed Al Naboodah Holding / Strategy and Teams / uClip 

/ Wild Wadi Waterpark

Silver  biz-group / CASP / Farnek Total Facilities Management / Grand Hyatt Dubai / 
Hyatt Regency Dubai / Swiss Business Council / The Lime Tree Café & Kitchen

Our corporate membership programme offers a great opportunity for companies, big and 
small, to contribute towards conservation in the UAE. While many join such programmes 
to fulfil a CSR requirement, we often find our members actively promoting sustainability 
and taking positive steps for our planet. 

We are ever grateful to the following companies for their support. By offering financial 
backing, these companies have helped us achieve big wins throughout 2013 as document-
ed throughout this annual report. 

THE NUMBER OF 
CORPORATE MEMBERS 
WELCOMED IN 2013

21

IN KIND SUPPORT
Ahlan! / Anas Atieh / Arabian Business / ASP Gulf / Baker Botts / biz-group / Bluehaus 
Group / BuildGreen / Dell / Dubai Chamber Centre for Responsible Business / Dubai 
International Finance Centre / Environment Agency – Abu Dhabi / Ernst & Young / 
Farnek Total Facilities Management / Grant Thornton UAE / HK Strategies / Intigral / JA 
Resorts & Hotels /KidZania Dubai / Kirk Duthler / KPS / Laura Penn / Linklaters LLP / 
Nick Crawley / Noukhada Adventure Company / Patton Boggs / SNR Denton / Sofitel Abu 
Dhabi Corniche / Standard Chartered / Summertown / The Lime Tree Café and Kitchen 
/ Time Out Abu Dhabi / Time Out Dubai / UAE Armed Forces / uClip / Vox Cinemas / 
Victoria Leckie / Wild Wadi Waterpark / 7 Days

Our work in creating a more sustainable future for the country is only possible thanks to 
the financial backing from our sponsors. Being a sponsor however, is not just about donat-
ing money. The financial contribution’s worth is extended beyond its monetary value as 
our team ardently invests that funding into conservation, policy, education and communi-
cation efforts that seek to improve environmental issues and promote sustainability in the 
UAE. To carry out work in these fields, a range of resources are required and this is where 
the support from sponsors plays a critical role in offsetting those costs, so we are able to 
deliver powerful and sustainable solutions to the environmental challenges we face. 

We would therefore like to extend our sincere appreciation and thanks to our project 
sponsors for their generosity.

OUR SPONSORS

CONSERVATION PROJECT SPONSORS
Choose Wisely: Environment Agency-Abu Dhabi, Hyatt Hotels UAE

Marine Turtle Conservation Project: College of the North Atlantic – Qatar / Carea 
Air Conditioning Service LLC / Deutsche Bank / Dubai Electricity and Water Authority / 
Emirates Palace / Fairmont Dubai / Gulftainer / Jebel Ali Golf Resort & Spa / Jumeirah at 
Etihad Towers / Momentum Logistics / Nokia / The Club - Abu Dhabi / TimeOut Dubai / 
Young Presidents’ Organisation / 7Days

Wadi Wurayah National Park: Government of Fujairah. HSBC Bank Middle East 
Ltd sponsor of the Wadi Wurayah Water Research and Learning Programme and with the 
in-kind sponsorship from: Al Tamini / Bosch Home Appliances / Canon / Dell / Deutsche 
Bank Middle East Foundation / Intercoil

EDUCATION PROJECT SPONSORS
Be’ati Watani: Dolphin Energy

Blue Flag: Applied Materials

Eco-Schools: BASF / HSBC Bank Middle East Ltd / Applied Materials
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“We are truly grateful 
for the backing and 
commitment from our 
partners, sponsors, 
corporate members and 
in-kind supporters. We 
simply couldn’t realise 
our mission without these 
partnerships, and we owe 
our achievements to all 
who provided invaluable 
contributions to 
our efforts.”

Lisa Perry
Programmes Director

CLIMATE CHANGE AND ENERGY PROJECT SPONSORS
Ecological Footprint Initiative: Environment Agency – Abu Dhabi / Regulation and 
Supervision Bureau – Abu Dhabi

Heroes of the UAE: Abu Dhabi Commercial Bank /Environment Agency – Abu Dhabi 
/Ernst & Young

COMMUNICATION PROJECT SPONSORS
TEDxWWF: Abu Dhabi Events / Abu Dhabi Music and Arts Foundation / AV Concepts 
/ Etihad Airways / Farnek Total Facilities Management / International Renewable Energy 
Agency (IRENA) / Sofitel Abu Dhabi Corniche / Sound Strategies
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50% Donation from Goverment64% Conservation Programme Cost
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“The range of partnerships 
we have with all different 
organisations is vital to 
being able to continue 
our work. We never 
underestimate the value 
of working in partnership 
with others who are 
willing and as determined 
as we are to make a 
positive impact for 
our planet.”

Nicolas Delaunay,
Director Business
Development &
Marketing

CONSERVATION PARTNERS

EDUCATION PARTNERS

CLIMATE AND ENERGY PARTNERS

COMMUNICATION PARTNERS

His Highness Sheikh Mohammed bin Hamad Al Sharqi, Crown Prince of Fujairah / 
Department of the Environment – Iran / Earthwatch Institute / Emirates Marine Envi-
ronmental Group / Environment Agency - Abu Dhabi / Environment and Protected Areas 
Authority – Sharjah / Environment Society of Oman / Environmental Studies Centre 
- University of Qatar / Fujairah Municipality / Government of Fujairah / HSBC Bank Mid-
dle East Ltd / Hyatt Hotels UAE / Ministry of Environment – Qatar / Ministry of Environ-
ment and Climate Affairs – Oman / Ras Laffan Industrial City – Qatar

Abu Dhabi Education Council / Abu Dhabi Tourism Authority / Ajman Municipality 
/ Ajman Tourism Development Department / British Council UAE / Department of 
Tourism and Commerce Marketing / Dubai Municipality / Dolphin Energy / Education 
Zone Ajman / Education Zone Fujairah / Education Zone Sharjah / Education Zone Ras 
Al Khaimah / Education Zone Umm Al Quwain / Environment Agency – Abu Dhabi / Fu-
jairah Municipality / Fujairah Tourism and Antiquities Authority / Knowledge & Human 
Development Authority / Municipality of Abu Dhabi City / Ras Al Khaimah Municipality / 
Sharjah City Municipality / Umm Al Quwain Municipality / UAE Ministry of Education 

Dubai Carbon Centre of Excellence PJSC / Dubai Energy and Water Authority (DEWA) /
Dubai Municipality / Dubai Supreme Energy Council / Emirates Authority for Standardi-
sation and Metrology / Environment Agency – Abu Dhabi / Executive Affairs Authority / 
Federal Electricity and Water Authority (FEWA) / Global Footprint Network / Ministry of 
Environment and Water / National Energy and Water Research Centre / Regulation and 
Supervision Bureau – Abu Dhabi

Abu Dhabi Distribution Authority / ADGAS / Dubai Electricity and Water Authority / 
HSBC Bank Middle East Ltd / Municipality of Abu Dhabi City / TwoFour54 / Wednesday 
Photography Group / WWF International

Our partners are a critical cog to our work and we are proud to be working alongside them 
for a multitude of reasons. Thanks to their wealth of knowledge and expertise, support 
and guidance, we can ensure that our combined efforts are not duplicated and deliver high 
impact conservation solutions. 

By collaborating, we strengthen our efforts and those of our partners in providing fruitful, 
robust outcomes to our work both in the UAE and regionally. Our work benefits greatly 
from such partnerships and we would like to offer them our thanks. 

OUR PARTNERS FINANCIAL  DETAILS
Thanks to a healthy growth in our income of 27% during 2013, we were able to invest 
more funds in our conservation programme, which will reap environmental benefits for 
the country both in the short term and long term. 

Among those is the opening of a Water Research and Learning Programme in Wadi 
Wurayah National Park in Fujairah. A large sum of the income received during 2013 
contributed towards the creation of a headquarters and a centre to house the research 
programme inside the park. The funding contributed towards purchasing portacabins 
and equipment is classified as fixed assets and hence does not show as a full figure under 
expenses. 

As always, we are incredibly grateful to our financial supporters, without whom it would 
be impossible to bring impactful conservation and sustainability solutions to the table. 
Every dirham helps make a difference and we will continue to manage resources appropri-
ately, and wisely invest into initiatives that contribute towards the future environmental 
prosperity of our emirates and region. 

2013 2012 2011

Total Income (AED) 17,621,083 12,741,068 9,622,021

13,136,151 10,767,872 9,415,102Total Expenditure (AED)

19% Fundraising and Communication Cost 43% Donation from Corporates

6% Donation from Foundations and Agencies17% Operation Cost

1% Other Income
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HH Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan

HE Mohammed Ahmed Al Bowardi

HE Ahmed Ali Al Sayegh

HE Majid Al Mansouri

HE Razan Khalifa Al Mubarak / Dr Frederic Launay / Ida Tillisch / Lisa Shrake Perry /  

Nicolas Delaunay / Tanzeed Alam / Reem Al Thawadi

HE Eng. Hamdan Al Sha’er

HE Captain Ibrahim Ahmed Al Tunaiji

Major Ali Saqr Sultan Al Suweidi

HE Saeed Jaber Al Suwaidi

HE Razan Khalifa Al Mubarak

HE Engineer Mohamed Saif Al Afkham

HE Hana Saif Al Suwaidi

Chairman of the Environment Agency - Abu Dhabi and Ruler’s Representative in the Western Region

Member of Abu Dhabi Executive Council and Chairman of Executive Committee

Chairman of MASDAR, Chairman of Global Marketplace Abu Dhabi, Deputy Chairman of Abu Dhabi 
Media and CEO of Dolphin Energy Ltd  

Chairman, Department of Municipal Affairs, Abu Dhabi 

Director, Environment Department, Dubai Municipality

Former Director, Al Khaimah Port Authority

President, Emirates Marine Environmental Group, Dubai

Chairman, Bin Jabr Group, Abu Dhabi

Secretary General, Environment Agency - Abu Dhabi

Director General, Fujairah Municipality

Director General, Sharjah Environment and Natural Reserves Authority

PATRON

CHAIRMAN

DEPUTY CHAIRMAN

BOARD OF DIRECTORS

MANAGEMENT COMMITTEE

Ajita Nayar / Alexander Cloke / Altaf Habib / Anjana Kumar / Avan Aldabbagh / Christopher 

Woodey / Elma Costales Supan / Eva Hajo / Ghada Nabil / Hend Al Sinawi / Jacky Judas / 

Kassandra Bennie / Khalid Mahmood / Kirk Duthler / Kulsoom Zakir / Laila Abdullatif / Lily 

Naaz Rahnema / Maral Chreiki / Marina Antonopoulou / Melissa Matthews / Moaz Sawaf / Nadia 

Rouchdy / Noor Al Falasi / Noora Luotola / Nora Ali Bakhsh / Nour Mezher / Oliver Kerr / Olivier 

Combreau / Paola Ferreira / Rasha Abu Arshid / Rizwan Mahmood / Shahbaz Ahmed / Shirine 

Habash / Sierra McKenna / Simone Lawrence / Tamara Withers / Wafa Adam / Yasmin Baker. 

Abeer Amin / Ashley Parr / Axelle Talma / Demetry Organ / Francesca McGrath / Ioline Gomes / 

Nagelle Fernandes / Nicole Holland / Tulsi Tanna

TEAM MEMBERS

INTERNS

EWS-WWF TEAM تحت رعاية
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان

ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية و�لرئي�س �لفخري لهيئة �لبيئة - �أبوظبي

رئيس مجلس اإلدارة
معايل حممد �أحمد �لبو�ردي

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

نائب رئيس مجلس اإلدارة
�شعادة �أحمد علي �ل�شايغ

رئي�س جمل�س �إد�رة �ضركة �أبوظبي لطاقة �مل�ضتقبل )م�ضدر(، ورئي�س جمل�س �إد�رة �ضوق �أبوظبي �لعاملي، ونائب 

رئي�س جمل�س �إد�رة �أبوظبي لالإعالم، و�ملدير �لتنفيذي ل�ضركة دولفني للطاقة

أعضاء مجلس اإلدارة
�شعادة رز�ن خليفة �ملبارك

�لأمني �لعام لهيئة �لبيئة- �أبوظبي

معايل ماجد �ملن�شوري

رئي�س جمل�س �إد�رة د�ئرة �ل�ضوؤون �لبلدية لأبوظبي

�شعادة �ملهند�س حمد�ن �ل�شاعر

مدير �إد�رة �لبيئة يف بلدية دبي

�شعادة �لكابنت �إبر�هيم �أحمد �لطنيجي

�ملدير �ل�ضابق 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�ضارقة

اللجنة اإلدارية
�ضعادة رز�ن خليفة �ملبارك/ د. فريدريك لونيه/ �إيد� تيلي�س/ تنزيد علم/ ليز� بريي/ نيكول�س ديلونيه/ رمي �لذو�دي

        

فريق العمل  
�أجيتا نايار/ �أفان �لدباغ/ �ألطاف حبيب/ �ألك�ضاندر كلوك/ �إملا كو�ضتال�س �ضوبان/ �أجنانا كومار/ �أوليفر كري/ �إيفا 

حاجو/ باول فريير�/ متار� ويذرز/ جاكي جود��س/ خالد حممود/ د. �أوليفييه كومربو/ ر�ضا �أبو �أر�ضد/ ر�ضو�ن 

حممود/ �ضيمون لورن�س/ �ضيري� مكينا/ �ضهباز �أحمد/ �ضريين حب�س/ غادة نبيل/ كا�ضاندر� بيني/ كري�ضتوفر 

وودي/ كل�ضوم زكري/ كريك دثلر/ ليلى عبد�للطيف/ ليلي ناز رهنما/ مارينا �أنتونوبولو/ مر�ل خالد �ضريقي/ معاذ 

�ضو�ف/ ملي�ضا ماثيوز/ نادية ر�ضدي/ نور �لفال�ضي/ نور مزهر/ نور� علي بخ�س/ نور� لوتول/ هند �ل�ضنوي/ وفاء 

�آدم/ يا�ضمني باقر 

المتدربون
�أ�ضلي بار/ �أك�ضيل تاملا/ �أيولين غوميز/ تل�ضي تانا/ دمييرتي �أورغان/ عبري �أمني/ فر�ن�ضي�ضكا مكغر�ث/ ناجيل 

فريناندي�س/ نيكول هولند
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التقارير المالية شركاؤنا

نفقات 
2013

دخل 
2013

بف�ضل �لنمو �لكبري يف �إير�د�تنا �لذي و�ضل لن�ضبة ٢7% عام ٢٠١٣، متكنا من ��ضتثمار �ملزيد من �لأمو�ل يف بر�جمنا 

�لبيئية و�لتي �ضتعود بالفائدة على �لإمار�ت على �ملدى �لق�ضري و�لطويل. 

ومتكّنا من �فتتاح برنامج �لتعليم و�أبحاث �ملياه يف حممية و�دي �لوريعة �لوطنية يف �لفجرية، حيث �ضاهم مبلغ كبري 

من �لإير�د�ت �لتي مت حت�ضيلها خالل عام ٢٠١٣ يف �إن�ضاء مقر رئي�ضي ومركز لربنامج �لأبحاث د�خل �ملحمية. ومن 

�جلدير بالذكر باأن �لتمويل �لذي يتم ��ضتثماره للم�ضاهمة يف و�ضع �ملباين �جلاهزة �ملحمولة و�ملعد�ت يعترب �أ�ضول 

ثابتة، لذ� ل يظهر كرقم كامل حتت بند �مل�ضروفات يف هذ� �لتقرير. 

وكما هو �حلال دومًا، نحن يف غاية �لمتنان للد�عمني �ملاليني لنا، �لذين من دونهم ما كنا لنتمكن من توفري حلول 

موؤثرة لال�ضتد�مة و�ملحافظة على �لبيئة، حيث ي�ضاعد كل درهم يف �إحد�ث فارق. وبدورنا، �ضنو��ضل �إد�رة �ملو�رد 

باأف�ضل �لطرق، و�ضن�ضتثمرها بحكمة يف �ملبادر�ت �لتي ت�ضاهم نحو �لزدهار �لبيئي �مل�ضتقبلي لإمار�تنا و�ملنطقة. 

يلعب �ضركاوؤنا دور هام يف �لعمل �لذي نقوم به، ونحن �ضاكرون لفر�ضة �لعمل معهم، حيث ت�ضاعدنا معرفتهم 

وخربتهم وتاأييدهم على وتقدمي حلول موؤثرة للمحافظة على �لبيئة وعدم تكر�ر جهودنا �مل�ضرتكة. 

شركاؤنا في برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن حمد �ل�ضرقي، ويل عهد �لفجرية/ بلدية �لفجرية/ بنك HSBC �ل�ضرق �لأو�ضط 

�ملحدود/ جمعية �لبيئة �لعمانية/ حكومة �لفجرية/ د�ئرة �لبيئة يف �إير�ن/ فنادق حياة يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة/ جمموعة �لإمار�ت للبيئة �لبحرية/ هيئة �لبيئة - �أبوظبي/ مدينة ر�أ�س لفان �ل�ضناعية- قطر/  مركز 

�لدر��ضات �لبيئية - جامعة قطر/ معهد ر�ضد �لأر�س/ هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية - �ل�ضارقة/ وز�رة �لبيئة يف 

قطر/ وز�رة �لبيئة و�ل�ضوؤون �ملناخية يف عمان

شركاؤنا في برامج التعليم 
بلدية �لفجرية/ بلدية �أم �لقيوين/ بلدية دبي/ بلدية ر�أ�س �خليمة/ بلدية عجمان/ بلدية مدينة �أبوظبي/ بلدية 

مدينة �ل�ضارقة/ د�ئرة �لتنمية �ل�ضياحية يف عجمان/ د�ئرة �ل�ضياحة و�لت�ضويق �لتجاري/ دولفني للطاقة/ جمل�س 

�أبوظبي للتعليم/ �ملجل�س �لثقايف �لربيطاين يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة/ منطقة �ل�ضارقة �لتعليمية/ منطقة 

�لفجرية �لتعليمية/ منطقة �أم �لقيوين �لتعليمية/ منطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية/ منطقة عجمان �لتعليمية/هيئة 

�أبوظبي لل�ضياحة و�لثقافة/ هيئة �لبيئة - �أبوظبي/ هيئة �لفجرية لل�ضياحة و�لآثار/ هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�ضرية/ 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

شركاؤنا في برامج الطاقة وتغير المناخ 
مركز دبي �ملتمّيز ل�ضبط �لكربون �ضركة م�ضاهمة خا�ضة/ هيئة كهرباء ومياه دبي/ بلدية دبي/ �ملجل�س �لأعلى 

للطاقة يف دبي/ هيئة �لإمار�ت للمو��ضفات و�ملقايي�س/ هيئة �لبيئة - �أبوظبي/ جهاز �ل�ضوؤون �لتنفيذية/ �لهيئة 

�لحتادية للكهرباء و�ملاء/ �ل�ضبكة �لعاملية للب�ضمة �لبيئية/ وز�رة �لبيئة و�ملياه/ �ملركز �لقومي لبحوث �ملياه 

و�لطاقة/ مكتب �لتنظيم و�لرقابة - �أبوظبي. 

شركاؤنا في برامج االتصال 
�ضركة �أبوظبي للتوزيع/ �أدجاز/ هيئة كهرباء ومياه دبي / بنك HSBC �ل�ضرق �لأو�ضط �ملحدود/ بلدية مدينة 

 WWF جمموعة »وينزد�ي« للت�ضوير / �ل�ضندوق �لعاملي ل�ضون �لطبيعة /TwoFour54 /أبوظبي�

بر�مج �ملحافظة �لبيئية 

�لت�ضال وجمع �لريع �ملادي

�لتكاليف �لإد�رية

�حلكومة 

�ل�ضركات 

موؤ�ض�ضات �لنفع �لعام و�لهيئات

م�ضادر �أخرى

�لدخل )دهم �إمار�تي(

٢٠١١

9،6٢٢،٠٢١١٢،74١،٠68١7،6٢١،٠8٣

9،4١5،١٠٢١٠،767،87٢١٣،١٣6،١5١

٢٠١٢٢٠١٣

�لنفقات )درهم �إمار�تي(
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»�إن �لتنوع يف �ل�ضر�كات مع قطاعات 

خمتلفة هو �أمر مهم لعملنا. ونحن 

نقدر �لعمل بال�ضر�كة مع كل من 

يربهن عن رغبته وعن �لتز�مه 

برتك �أثر �إيجابي من �أجل �لكوكب«

 نيكول�س ديلونيه 

مدير وحدة تطوير �لأعمال 

و�لت�ضويق

٪٥٪٦٤0
٪٤3

٪٦
٪1

٪19
٪17
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يوفر برنامج ع�ضوية �ل�ضركات �لذي نقدمه فر�ضة فريدة لل�ضركات �لكبرية و�ل�ضغرية للم�ضاهمة يف �حلفاظ 

على �لبيئة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وبينما يلتحق �لكثريون بهذه �لرب�مج لتلبية �أحد متطلبات �مل�ضوؤولية 

�لجتماعية لل�ضركات، يعمل عدد كبري من �أع�ضائنا على تعزيز �ل�ضتد�مة و�تخاذ خطو�ت �إيجابية من �أجل كوكبنا. 

نحن يف غاية �لمتنان لل�ضركات �لو�ردة فيما يلي للدعم �لذي يقدموه. فمن خالل �لدعم �ملايل، �ضاعدتنا هذه 

�ل�ضركات يف حتقيق جناحات و�إجناز�ت هامة على مد�ر عام ٢٠١٣ كما هو موثق يف هذ� �لتقرير �ل�ضنوي. 

�لع�شوية �لبالتينية  �أباليد ماترييالز/ �إرن�ضت ويونغ/ �إ�س �إن �آر دنتون/ بريدج�ضتون �ل�ضرق �لأو�ضط 

و�إفريقيا/ بنك HSBC �ل�ضرق �لأو�ضط/بنك �أبوظبي �لتجاري/ بنك �أبوظبي �لوطني/ بنك �لحتاد �لوطني/ بنك 

دبي �لتجاري/ جر�نت ثورنتون �لإمار�ت/ حديقة �حليو�نات بالعني/ �ضامرتاون/ �ضركة BASF/ �ضركة �لبتكار 

حللول �ملو�رد �لب�ضرية/ �ضركة دولفني للطاقة/ �ضويرت�م/ غلفتيرن �ملحدودة/ فوك�س �ضينما/ كر�ضنت �نرتبر�يزز/ 

لينكاليرتز/ ماجد �لفطيم �لعقارية/ مارينا مول/ جمل�س �لإمار�ت لالأبنية �خل�ضر�ء/ جمموعة �أ�ضو�ق جيانت/ 

جمموعة �أومنيكوم �لإعالمية �ل�ضرق �لأو�ضط و�إفريقيا/ جمموعة بلوهاو�س/ مركز دبي �ملايل �لعاملي/ مكتب 

�لتنظيم و�لرقابة يف �أبوظبي/ مومينتوم لوجي�ضتيك�س/ هيل �آند نولتون لال�ضت�ضار�ت �ل�ضرت�تيجية/ هيئة �أبوظبي 

لل�ضياحة و�لثقافة/ هيئة �لبيئة- �أبوظبي/ هيئة كهرباء ومياه دبي

�لع�شوية �لذهبية �إنرتكويل/ �إنتيجر�ل/ �آيه بي بي �لإمار�ت/ باتون بوغز/ بارك حياة �أبوظبي/ بارك حياة 

دبي/ بايكر بوت�س �ملحدودة/ بنك �لإمار�ت دبي �لوطني/ جمعية �ل�ضرق �لأو�ضط ل�ضناعات �لطاقة �ل�ضم�ضية/ 

جومبوك/ حديقة و�يلد و�دي �ملائية/ �ضركة ��ضرت�تيجي �آند تيمز/ �ل�ضركة �لأهلية للتجارة �لعامة/ �ضركة �لنوخذة 

للمغامر�ت/ �ضركة �ضعيد وحممد �لنابودة �لقاب�ضة/ كابنت تونيز/ كانون �ل�ضرق �لأو�ضط/ كاي بي �إ�س/ كيدز�نيا 

دبي/ ليكويد �أوف ليف/ جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون/ منتجعات وفنادق جبل علي/ �لوكالة �لدولية للطاقة 

�ملتجددة/ يوكليب

�لع�شوية �لف�شية بيز-جروب/ فارنيك توتال لإد�رة �ملر�فق/ فندق جر�ند حياة دبي/ فندق حياة ريجن�ضي دبي/ 

كا�ضب/لمي تري كافيه �آند كيت�ضن/ جمل�س �لأعمال �ل�ضوي�ضري 

الدعم من المجتمع
نحن ممتنون كذلك للدعم �ملتو��ضل �لذي نتلقاه من �ملجتمع. قد لعب �لأفر�د و�ملنظمات �لتايل ذكرها دورً� هامًا يف 

دعمنا بطرق خمتلفة على مد�ر عام ٢٠١٣ ونود �نتهاز هذه �لفر�ضة ل�ضكرهم. 

موزعو باقات تبني �ل�شالحف بارك حياة �أبوظبي/ جمري� يف �أبر�ج �لحتاد/ جومبوك/ جريين تويز/ 

جيكو�ضتور/ ذ� ت�ضينج �إني�ضياتيف/ ذ� غرين �يكو�ضتور/ �ضركة دو/ �ضركة �إيكوتر�يب/ �ضويرت�م/ فندق �ضنرتو 

�ملنهل �أبوظبي باإد�رة روتانا/ �لفهيم/ لمي تري كافيه �آند كيت�ضن/ مر�كز �لبوم للغو�س/ مر�ضى يا�س/ مقهى مور/ 

منتجع و�ضبا جزر �ل�ضحر�ء باإد�رة �أنانتار�/ منتجعات وفنادق جبل علي

م�شرتو باقات �شاعة �لأر�س:   �إنريجي �أدفانتج �ل�ضرق �لأو�ضط/ �أيكوم/ بنك HSBC �ل�ضرق �لأو�ضط �ملحدود/ 

بنك �لحتاد �لوطني/ جريين تويز �أبوظبي/ خدمة/ ذ� ت�ضينج �إني�ضياتيف/ �ضركة �ضعيد وحممد �لنابودة �لقاب�ضة/ 

غرفة دبي/ كانون �ل�ضرق �لأو�ضط/ جمل�س �أبوظبي للتعليم/ جمموعة �أ�ضو�ق جيانت/ �ملدر�ضة �لأمريكية باأبوظبي/ 

مطار دبي �لدويل/ مقهى مور/ مكتب �لتنظيم و�لرقابة يف �أبوظبي/ مو�نئ دبي �لعاملية/ و�يف للعقار�ت/ وز�رة 

�لبيئة و�ملياه

جمموعات نظمت فعاليات ومبادر�ت لدعم �جلمعية:  »دي �إت�س �إل« �ألتيتيود/ »هارت�س �إن �أك�ضن« من 

قبل �أك�ضا/ �أ�ضبوع �ل�ضالحف يف مارينا مول/ تربعات �ل�ضر�ف �لآيل �ل�ضغرية من قبل بنك �أبوظبي �لتجاري/ 

ح�ضانة �أطفال »هوم غرون« �ل�ضديقة للبيئة/ �ضباق �لقو�رب �ملعاد ت�ضنيعها من قبل دبي ف�ضتيفال �ضيتي مول و 

�إنرتكونتيننتال دبي ف�ضتيفال �ضيتي/ غروبون �ل�ضرق �لأو�ضط/ �ملدر�ضة �لدولية �خل�ضر�ء بال�ضارقة/ ١ باملائة من 

�أجل �لكوكب  مبادرة من فاوتر كينجما

الدعم العيني
�إرن�ضت ويونغ/ �إ�س �إن �آر دنتون/ �إنتيجر�ل/ �أن�س عطية/ �إيه �إ�س بي غلف/ باتون بوغز/ بيز-جروب/ بيكر بوت�س/ 

تامي �أوت �أبوظبي/ جر�نت ثورنتون �لإمار�ت/ حديقة و�يلد و�دي �ملائية/ ديل/ �ضامرتاون/ �ضتاندرد ت�ضارترد/ 

�ضفن د�يز/ �ضوفتيل كورني�س �أبوظبي/ �ضركة �لنوخذة للمغامر�ت/ فارنيك توتال لإد�رة �ملر�فق/ فوك�س �ضينما/ 

فيكتوريا ليكي/ �لقو�ت �مل�ضلحة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة/ كاي بي �إ�س/ كيدز�نيا دبي/ كريك دثلري/ لمي 

تري كافيه �آند كيت�ضن/ لور� بني/ لينكاليرتز/ جملة �أريبيان بزن�س/ جملة �أهاًل/ جمموعة بلوهاو�س/ جمموعة 

بيلدغرين/ مركز دبي �ملايل �لعاملي/ مركز غرفة دبي لالأعمال �مل�ضوؤولة/ منتجعات وفنادق جبل علي/ نيك 

كر�ويل/ هيل �آند نولتون لال�ضت�ضار�ت �ل�ضرت�تيجية/ يوكليب/ هيئة �لبيئة - �أبوظبي

الجهات الراعية
�إن �لدعم �ملادي �ملايل �لذي تقدمه لنا �جلهات �لر�عية هو عن�ضر مهم ل غنى لنا عنه ي�ضاعدنا يف عملنا من �أجل 

خلق م�ضتقبل �أكرث ��ضتد�مة لهذه �لدولة. و�لتربع �ملادي مل�ضاريعنا �ضرعان ما يتجاوز �لقيمة �ملادية �لبحتة عندما 

يقوم فريقنا با�ضتثمار هذ� �لتمويل يف جهود �ملحافظة �لبيئية من خالل مبادر�ت ر�ضم �ل�ضيا�ضات �لبيئية وم�ضاريع 

�ملحافظة �مليد�نية و�ملبادر�ت �لتعليمية و�حلمالت �لتوعوية. ويتطلب �لعمل يف هذه �ملجالت جمموعة و��ضعة من 

�ملو�رد، وهذ� ما ت�ضاعد �جلهات �لر�عية يف تاأمينه وبذلك متكيننا من تقدمي �حللول �لفعالة و�مل�ضتد�مة للتحديات 

�لبيئية �لتي نو�جهها.

نتقدم بخال�س �لتقدير و�ل�ضكر للجهات �لر�عية مل�ضاريعنا لدعمهم �مل�ضتمر. 

الجهات الراعية لمشاريع المحافظة على التنوع البيولوجي
»�خرت بحكمة«: هيئة �لبيئة- �أبوظبي وفنادق حياة يف �لإمار�ت

م�شروع �ملحافظة على �ل�شالحف �لبحرية: تامي �أوت دبي/ جامعة نورث �تالنتيك -قطر/ جمري� يف �أبر�ج 

�لحتاد/ دويت�ضه بنك/ ذ� كلوب- �أبوظبي/ �ضركة كاريا خلدمات تكييف �لهو�ء/ غلفتيرن/ فريمونت دبي/ ق�ضر 

�لإمار�ت/ منتجعات وفنادق جبل علي/ منظمة �لروؤ�ضاء �ل�ضباب/ مومينتوم لوجي�ضتك�س/ نوكيا/ هيئة كهرباء ومياه 

 7Days/دبي

حممية و�دي �لوريعة �لوطنية: حكومة �لفجرية و بنك HSBC �ل�ضرق �لأو�ضط، �لر�عي �لرئي�ضي لربنامج 

�لتعليم و�أبحاث �ملياه يف منتزه و�دي �لوريعة �لوطني، ومع دعم عيني من: �لتميمي/ �إنرتكويل/ ديل/ �ضركة بو�س 

لالأجهزة �ملنزلية/ كانون/ موؤ�ض�ضة دويت�ضه بنك �ل�ضرق �لأو�ضط

الجهات الراعية للمشاريع التعليمية
بيئتي وطني: �ضركة دولفني للطاقة

�لعلم �لأزرق: �أباليد ماترييلز

�ملد�ر�س �لبيئية: �ضركة BASF/ بنك HSBC �ل�ضرق �لأو�ضط/ �أباليد ماترييلز 

الجهات الراعية لمشاريع الطاقة وتغير المناخ
مبادرة �لب�شمة �لبيئية: هيئة �لبيئة-�أبوظبي/ مكتب �لتنظيم و�لرقابة-�أبوظبي

برنامج �أبطال �لإمار�ت للقطاع �خلا�س: �إرن�ضت ويونغ/ بنك �أبوظبي �لتجاري/ هيئة �لبيئة-�أبوظبي 

الجهات الراعية لمشاريع االتصال
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فارنيك توتال لإد�رة �ملر�فق/ فعاليات �أبوظبي/ جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون/ �لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة 

)�أيرينا( 

الشركات األعضاء

21
شركة جديدة انضمت 

إلى برنامجنا لعضوية 
الشركات خالل العام

»نتوجه بالتقدير و�ل�ضكر جلميع 

�ضركائنا ورعاة م�ضاريعنا وكل من 

قدم لنا �لدعم �لعيني. دون هذه 

�ل�ضر�كات، ل ميكننا حتقيق مهمتنا، 

لذ� نحن نكر�س جناحاتنا لكل من 

قدم لنا يد �لعون.«

 ليز� بريي 

مديرة وحدة �لرب�مج

 �لتقرير �ل�ضنوي ٢٠١٣ 30   | �لتقرير �ل�ضنوي ٢٠١٣ 31   |



العمل معًا
�إن �ل�ضبب ور�ء حر�ضنا على �لعمل بال�ضر�كة هو بب�ضاطة لأنه ل ميكننا �أن نحقق ما ن�ضعى 

�إليه �إن عملنا مبفردنا. يجلب �ضركاوؤنا منظور�ت خمتلفة لعملنا، تفتح �أمامنا فر�ضًا لو�ضع 

خطط متينة قادرة على حتقيق تغيري�ت �إيجابية. يف كثري من �لأحيان، يقدم لنا �ضركاوؤنا 

�لن�ضح و�لتمويل و�خلدمات و�لدعم، لي�ضاعدونا يف حتقيق مهمتنا. لهذ�، باإمكاننا تزويد 

بر�جمنا باملعرفة و�لبحوث و�لب�ضرية و�ملو�رد �لالزمة لتحقيق تاأثري كبري. 
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ولذلك، فاإننا نوفر من�ضات ت�ضت�ضيف وت�ضجع �حلو�ر�ت �لبيئية وتلقي 

�ل�ضوء على �حللول �ملمكنة لق�ضايا �ل�ضتد�مة. ويف كل عام، ندعو �ملجتمع باأكمله لال�ضرت�ك يف و�حدة من �أكرب 

�حلركات �لبيئية على م�ضتوى �لعامل، وهي �ضاعة �لأر�س، لكي نربز �لق�ضية �لبيئية ولكي ن�ضرك �لآخرين بها لنظهر 

مبد�أ باأن �حلياة مع مر�عاة �لبيئة هي �أمر ي�ضري وجمز. 

مشاركة األفكار المبتكرة والمستدامة

يف �أحيان كثرية، تكمن �حللول �لتي قد جتعل من �أن�ضطة حياتنا �ليومية �أكرث ��ضتد�مة يف �لأفكار �ملبتكرة �لتي مل 

يتم ��ضتغاللها �أو ن�ضرها. لذ�، يف عامل تزد�د فيه �أهمية �ل�ضعي نحو �ل�ضتد�مة، يهدف موؤمتر �لتكنولوجيا و�لرتفيه 

و�لت�ضميم TEDxWWF �لذي ينظمه �ل�ضندوق �لعاملي ل�ضون �لطبيعة �إىل �لك�ضف عن تلك �لأفكار ون�ضرها 

وم�ضاركتها مع �جلميع.

وبناء على مبد�أ موؤمتر�ت TED �ل�ضهرية �لتي ت�ضعى �إىل م�ضاركة �لأفكار �لتي ت�ضتحق �لنت�ضار، ينظم  �ل�ضندوق 

�لعاملي ل�ضون �لطبيعة موؤمتر TEDxWWF ب�ضكل دوري، وهو حدث م�ضتقل غري هادف للربح ي�ضعى �إىل �إبر�ز 

�لأفكار �ملبتكرة و�مل�ضتد�مة، فيما يتو�فق مع �ضعار جميع موؤمتر�ت TED: �أفكار ت�ضتحق �لنت�ضار. وحتت �ضعار 

»�حلياة على كوكب و�حد«، ��ضت�ضفنا يف �أبوظبي ت�ضعة متحدثني �ضاركونا  �أفكارهم �مللهمة وحلولهم �مل�ضتد�مة �لتي 

تنوعت مو�ضوعاتها بني �بتكار �لطوب �حليوي وتنظيم �حلمالت �لدولية وتقنيات حماكاة �لطبيعة و�لطاقة �ل�ضم�ضية 

و�لبعثات �لبيئية و�لتعليم و�لريا�ضة.

و�إىل جانب �ضل�ضلة من �ملناق�ضات �ل�ضيقة، ��ضتمتع �حلا�ضرون �أي�ضًا مبو�هب �أحد فناين �لر�ضم بالرمال �لذي عرّب 

برب�عة عن حاجتنا لإعادة �لتفكري يف طريقة ��ضتخد�منا ملو�رد كوكبنا، ف�ضال عن عر�ٍس فنّي لفرقة طبوٍل تفاعلية 

جنحت يف توحيد جمهور �حلا�ضرين و�إبر�ز �ت�ضالنا ببع�ضنا �لبع�س يف هذ� �لعامل.

وعن طريق �لعمل ب�ضكل وثيق مع زمالئنا �لدوليني يف �ل�ضندوق �لعاملي ل�ضون �لطبيعة)WWF( ومع �مل�ضاندة 

�لكرمية من فريق �ملتطوعني ومدرب �ملتحدثني، جنح هذ� �حلدث ب�ضكٍل كبري يف �إ�ضعال �ملناق�ضة بني �حل�ضور ورفع 

�لوعي بق�ضايا �ل�ضتد�مة يف كافة �نحاء �ملنطقة. 

وقد �ألهم �مل�ضاركني �لر�ئعني من �لفنانني و�ملتحدثني ح�ضورً� بلغ عددهم ٢8٠ �ضخ�ضًا، بالإ�ضافة �إىل 46٠٠ من 

 )#TEDxWWF( جميع �أنحاء �لعامل �لذين تابعو �حلدث عرب �ضبكة �لنرتنت، فتحول �لها�ضتاغ �خلا�س باحلدث

�إىل �أكرث مو�ضوعات �ملناق�ضة تد�وًل يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على من�ضة تويرت للتو��ضل �لجتماعي.

وبناء على هذ� �لإجناز، و�ضلت ر�ضالة �لتغيري �لإيجابي من �أجل ��ضتد�مة �لكوكب �إىل حو�يل ٢ مليون م�ضرتك على 

موقع �لتو��ضل �لجتماعي تويرت و٣ مليون �آخرين من خالل �لدعاية على مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي �لأخرى، بينما 

�رتفع عدد �مل�ضرتكني يف �ضفحتنا على موقع في�ضبوك �إىل �أكرث من ١4،٠٠٠ �ضخ�س. وقد قمنا �أي�ضًا بدعوة جميع 

�لأ�ضماء ذ�ت �لتاأثري يف عامل �ملدونات و�أ�ضهر �ل�ضخ�ضيات �لجتماعية �ملهتمة بالق�ضايا �لبيئية لن�ضر �نطباعاتهم 

عن تلك �ملناق�ضات من خالل ح�ضاباتهم �ل�ضخ�ضية على موقع تويرت.وجذب �حلدث �أي�ضًا تغطية �إعالمية كربى 

وتعليقات متميزة من �حلا�ضرين، وي�ضم �ملوقع �لإلكرتوين للفعالية www.tedxwwf.com �لآن جميع �ملناق�ضات 

�لتي ت�ضمنها �ملوؤمتر كموقع �أر�ضيفي.

ومل يوؤدي موؤمتر TEDxWWF �لذي نظمه �ل�ضندوق �لعاملي ل�ضون �لطبيعة �إىل تعزيز مبد�أ فعاليات TEDx يف 

�ملنطقة فح�ضب، بل وقد �ألهم �لكثريين يف �ملنطقة و�لعامل من خالل �ملناق�ضات �ل�ضيقة.

قد يكون �لطريق �إىل �ل�ضتد�مة مليئًا بالتحديات ولكن مع هذ� �لزخم من �لإلهام و�لأفكار �ملبتكرة، قد نتمكن من 

�إيجاد �ضبل جديدة  تنقل رحلتنا نحو �ل�ضتد�مة �إىل م�ضتوى �أعلى.

الدفع باالستدامة من خالل حركة عالمية

ميثل �لتغري �ملناخي تهديدً� حقيقيًا لطريقة معي�ضتنا �ليوم، و�رتفاع درجات �حلر�رة و�رتفاع م�ضتويات �لبحر 

و�لطق�س �ملتقلب لي�ضت �إل بع�ضًا من �لتغيري�ت �ملرجح حدوثها نتيجة تغري �ملناخ و�لذي قد يكون له �آثارً� بالغة على 

طرق معي�ضتنا و�ضحتنا و�أنظمتنا �لقت�ضادية. 

ومن خالل �حتادنا يف حركة و�حدة مثل �إغالق �لأ�ضو�ء ملدة �ضاعة، عرّب �ملاليني من �لأ�ضخا�س يف جميع �أنحاء 

�لعامل، ومن �ضمنهم �ضكان دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، عن رغبتهم بجعل �لعامل مكانًا �أف�ضل و�أكرث ��ضتد�مة. 

ويف عام ٢٠١٣، �أعلن �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم، نائب رئي�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

ورئي�س �لوزر�ء وحاكم دبي، عن دعمه ل�ضاعة �لأر�س على موقع تويرت. وقد ب�ضرت كلماته �حلكيمة: »�إن توحد �ضعوب 

�لعامل ودولها يف �لت�ضدي لتحديات �لتغري �ملناخي هو �أق�ضر طريق للحفاظ على بيئة �لأر�س �لتي نت�ضارك فيها 

جميعًا« ببد�ية �ضاعة �أر�س ر�ئعة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ضارك بها ما يزيد على ٢٣ مدينة و٢5٠ منظمة 

و١١٠ مد�ر�س.

ومل�ضاعدة �ل�ضركات يف بث �حلما�ضة بني موظفيها، قمنا بتوفري باقة للم�ضاركة يف �ضاعة �لأر�س ميكن لل�ضركات 

�قتنائها وتوزيعها على موظفيهم، و�حتوت �لباقة على دليل �إر�ضادي وقمي�س وهد�يا م�ضتد�مة �أخرى جلعل �لحتفال 

ب�ضاعة �لأر�س ممتع وي�ضري. 

و�ن�ضمت �ملعامل �لرئي�ضية �ل�ضهرية مثل برج خليفة، وجامع �ل�ضيخ ز�يد �لكبري وقناة �لق�ضباء لدعوة �إغالق �لأ�ضو�ء، 

ويف �لوقت ذ�ته قام �أع�ضاء موقرون من جمتمع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مثل �ل�ضيخ عبد �لعزيز �لنعيمي 

)�ل�ضيخ �لخ�ضر( بالرتويج للحركة بني �أفر�د �ملجتمع �لد�عمني. 

ومن خالل ��ضتخد�منا لو�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي، و�ضلت ر�ضالتنا �إىل ما يزيد على 4 ماليني �ضخ�س. و�أحد 

ق�ض�س �لنجاح �حلقيقية �لتي نتجت عن ذلك كانت عندما كتب فر��س �إبر�هيم، فنان �لهيب هوب �ملقيم يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �أغنية لدعم �ضاعة �لأر�س بعنو�ن »هذه هي �حلقيقة«. 

ول ميكن �إنكار �أن هذه �حلركة تعمق �هتمام �ملجتمع بق�ضايا �ل�ضتد�مة وتلهم �لأفر�د للقيام باتخاذ خطو�ت حلماية 

كوكبنا. لهذ� �ل�ضبب �ضن�ضتمر يف �لبحث عن طرق جديدة لإ�ضر�ك �لأفر�د و�ل�ضركات خالل �لأعو�م �ملقبلة.

إبالغ
الرسالة 

غالباً ما تاأتي الق�ضايا البيئية يف مرتبة متاأخرة يف الأخبار 

ول ُيخ�ض�ص لها الهتمام على امل�ضتوى املطلوب على الرغم 

من احلاجة امللحة لإيجاد حلول م�ضتدامة خلف�ص اأثرنا 

ال�ضلبي على الكوكب.

11
متحدث شاركونا 

أفكارهم التي تستحق 
النشر حول قضية 

االستدامة في مؤتمر 
TEDxWWF

»�أظهرت �ضاعة �لأر�س بو�ضوح 

كيف �أنه �إذ� قمنا جميعًا بالعمل معًا 

و�تخاذ خطو�ت، ولو ب�ضيطة، للحد 

من �لآثار �لتي نخلفها على �لكوكب، 

فاإنه باإمكاننا �إحد�ث تغيري حقيقي 

وموؤثر و�إيجابي.«

 رمي �لذو�دي

مديرة �لت�ضال و�لعالقات �لعامة
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اإللهام من أجل البيئة
�إن �أحد �أف�ضل �ل�ضبل مل�ضاركة �ملجتمع �ملدين يف �لق�ضايا �لبيئية وق�ضايا �ل�ضتد�مة هي 

من خالل فعاليات و�أن�ضطة �ت�ضال و��ضعة �لنطاق مثل TEDxWWF و�ضاعة �لأر�س. يف 

TEDxWWF �أبوظبي، جلب �أندي ريديل، موؤ�ض�س و�ملدير �لتنفيذي ل�ضاعة �لأر�س �أفكاره 

حول كيف ميكن للفرد �لو�حد دفع مبد�أ �ل�ضتد�مة و�إلهام �لآخرين خللق م�ضتقبل �أكرث 

�إ�ضر�قًا خالل حديثه. هذه �ملن�ضات هي و�ضيلة ر�ئعة لرفع �لوعي حول مو��ضع قادرة على 

�إحد�ث تغيري �إيجابي من �أجل �لكوكب.

©
 S

ea
n 

B
ra

dy
 / 

E
W

S
-W

W
F



©
 E

W
S

-W
W

F

©
 E

W
S

-W
W

F

التعليم عبر اإلنترنت 

�إن حماية م�ضتقبل كوكبنا م�ضوؤولية كبرية ل بد من ت�ضليمها �إىل �لأجيال �ملقبلة. ولإعد�د �ل�ضباب ليكونو� �ل�ضفر�ء 

�لبيئيني للغد، فنحن بحاجة �إىل �ل�ضتثمار يف حت�ضني معرفتهم ووعيهم �لبيئي ويف �لوقت ذ�ته �إدر�ك �لحتياج �لذي 

يفر�ضه �لقرن �لـ ٢١ للجمع ما بني �لعملية �لتعليمية و�لتكنولوجيا. 

ومن خالل جمار�ة �أحدث �لجتاهات �لتقنية، نحن قادرون على �ل�ضتفادة من من�ضات �لتعليم عرب �لإنرتنت �لتي 

ياألفها �أطفال �ليوم ب�ضكل متز�يد. ويقوم برناجمنا �لتفاعلي عرب �لإنرتنت بتزويد �ل�ضغار باملعرفة �لالزمة لقيادة 

منط حياة م�ضتد�م. 

ويف حماولة خللق مزيد �لهتمام وحب �ل�ضتطالع بني �لطالب، مت تعديل �لربنامج لي�ضمل عاماًل تناف�ضيًا من خالل 

�إ�ضافة من�ضة »تعلم و�أنت تت�ضابق«. وقد �أثارت �إمكانية �لربنامج على توفري �لنتائج �لفورية لهذه �ل�ضباقات و�جلو�ئز 

�لتي مت تقدميها �هتمامًا كبريً� من �لطالب و�ملعلمني على حٍد �ضو�ء.

و�ضجع هذ� �لأ�ضلوب �جلديد �أكرث 54،5٠٠ طالب على �مل�ضاركة يف م�ضابقة �لربنامج يف عام ٢٠١٣، وهو عدد ز�د 

عن �لأعو�م �ل�ضابقة. وتي�ضريً� لإحد�ث �لنقلة، قام فريقنا بالتعاون مع �لهيئات �لتعليمية بتنظيم ور�س عمل للمعلمني 

من ٢٠٠ مدر�ضة لإعالمهم بالتغيري�ت يف من�ضة �لربنامج �جلديدة، وعر�س �لفو�ئد �لتي تنتج عن تقدمي حمتو�ه يف 

�لف�ضول �لدر��ضية، و�إعالمهم عن نظام �ملكافاآت �لذي مت �إدخاله موؤخرً� للربنامج. 

و�ضملت �إحدى �ملكافاآت دعوة ٢٠ طالب من �ملتفوقني يف برنامج بيئتي وطني للم�ضاركة يف ور�ضة عمل حول �لفن 

�لبيئي �أقيمت بدعم من �ملجل�س �لثقايف �لربيطاين يف �ضالة عر�س للفنون يف دبي. 

وتو�ضيعًا لنطاق �لربنامج، قام فريقنا بت�ضميم من�ضات �ضهلة �لنقل ب�ضا�ضات �لكرتونية لتمكني �لأطفال من جتربة 

�لربنامج، وبعد رحلة حول عدة مد�ر�س ومو�قع خمتلفة، �نتهت من�ضات بيئتي وطني يف عدد من �ملكتبات �لعامة يف 

دبي ويف كدز�نيا.

ويف �لفرتة �لقادمة، �ضيو��ضل برنامج بيئتي وطني عملية �لتثقيف د�خل �لف�ضول �لدر��ضية وخارجها، ونحن ناأمل 

باأن و�ضولنا ملزيد من �ملد�ر�س �ضي�ضاعد يف ن�ضر �ملعرفة �لبيئية لدى �لطالب يف �لبالد، ومن ثم ترك �إرث د�ئم.

�إن �لتعليم هو عن�ضر �أ�ضا�ضي جلميع م�ضاريعنا من تطوير �ل�ضيا�ضات �لبيئية �إىل �ملحافظة �لبيئية �مليد�نيى �إىل م�ضاريع �لت�ضال وغريها

»لقد برهن �لتعليم عرب �لإنرتنت 

على فعاليته يف دعم �جلهود �لتي 

تبذلها �ملد�ر�س حاليًا لغر�س 

�مل�ضوؤولية �لبيئية لدى �جليل 

�ل�ضاعد يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.«

 �أجيتا نايار،

مديرة �لتعليم
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»�إن هناك �إدر�ك متز�يد بالفو�ئد 

�لتي ترتتب على تنمية �ل�ضو�حل على 

نحو م�ضتد�م، لي�س فقط ل�ضمان 

جتربة �آمنة لالأ�ضخا�س، بل �أي�ضًا 

ل�ضالح �أنو�ع �حلياة �لأخرى �لتي 

نت�ضارك �ضو�حلنا معها.«

 معاذ �ضو�ف، 

مدير م�ضروع �لعلم �لأزرق

تركز جهودنا �لتثقيفية على تقدمي �لثقافة �لبيئية عرب �لإنرتنت وكذلك على 

تزويد �ل�ضغار باملهار�ت ليتولو� غدً� �لقيادة �لبيئية. كما ُيعد ت�ضجيع �ملو�قع �ل�ضاحلية على تبني ن�ضاطات �لثقافة 

�لبيئية �أمرً� �أ�ضا�ضيًا يف بالد ترتبط ثقافتها وتر�ثها ب�ضكل وثيق مع �لبحر. ومن خالل تقدمي �ملهار�ت و�ملعلومات 

�لالزمة �إىل جمتمعات دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حول �لق�ضايا �لبيئية �لتي توؤثر عليها، فاإننا بذلك ن�ضاهم 

بفاعلية يف بناء جمتمع م�ضوؤول بيئيًا. 

المحافظة على سواحلنا 

بينما تو��ضل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة منوها وتطورها ويزيد �إقبال �ملزيد من �ل�ضياح عليها لال�ضتمتاع بال�ضم�س 

�مل�ضرقة و�لن�ضاطات �ل�ضيقة، تنمو �أهمية حماية �لأنظمة �لبيئية ل�ضو�حل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لتي تعد 

موطنًا ملئات �لأنو�ع �لبحرية و�لربية.

وعلى �لرغم من �لنمو �ل�ضريع �لذي �ضهدته �لبالد خالل �لعقود �لأربع �ملا�ضية، �إل �أنه ل يز�ل بالإمكان حماية 

�ضريان �حلياة �لثمني �لذي تقدمه تلك �ل�ضو�حل، وذلك من خالل تبني برنامج �لعلم �لأزرق. ويطلب نظام �لعتماد 

هذ�، و�ملعروف يف �أنحاء �لعامل كافة، من �ل�ضو�طئ و�ملر��ضي �للتز�م مبعايريه �ل�ضارمة فيما يتعلق مبقايي�س جودة 

�ملياه و�لأمان و�خلدمات و�لتثقيف �لبيئي و�لإد�رة �لبيئية. 

وبتفاين فريق �لعمل �لتابع لنا و�لتز�م مديري �ل�ضو�طئ و�ملر��ضي �جلديدة �لذين تبنو� معايري �لربنامج ومل يتهاونو� 

يف تطبيقها، �ضعدنا بتقدمي ١٢ علمًا �أزرقًا جديدً� يف عام ٢٠١٣ ليت�ضاعف عدد �لأعالم عرب �لبالد �إىل ٢4 علمًا.  

ودفعًا لأهد�فنا يف زيادة عدد �ل�ضو�طئ و�ملر��ضي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �حلا�ضلة على �ضهادة ت�ضديق 

من هذ� �لربنامج �لبيئي �لتعليمي �ملرموق، نحن نرحب بقر�ر بلدية مدينة �أبوظبي بحّث جميع مطوري وجهات �إد�رة 

�ل�ضو�حل من �لقطاع �خلا�س على تبني معايري �لعلم �لأزرق، و�لذي �ضيعني تو�جد �ضو�طئ ومر�فق �ضاحلية ذ�ت 

مقايي�س عالية.

كذلك، ت�ضمل معايري �لعلم �لأزرق عن�ضرً� تعليميًا، حيث يطلب من كل موقع تقدمي بع�س �لأن�ضطة �لتعليمية، ولهذ� 

�ضيتم تعليم �أطفال �ملد�ر�س حول �حلاجة �إىل �حلفاظ على �ضو�حلنا بف�ضل �ضل�ضلة من �لرحالت �ملدر�ضية �مليد�نية 

�إىل �ضو�طئ �لعلم �لأزرق، وذلك حتت �إ�ضر�ف جمل�س �أبوظبي للتعليم بالتعاون مع بلدية مدينة �أبوظبي، يف حماولة 

لرفع م�ضتوى �لوعي �لبيئي وتعزيز �أهمية �ملحافظة على بيئتنا �ل�ضاحلية �لطبيعية. 

ومع منو عدد �ل�ضو�طئ و�ملر��ضي �لتي ح�ضلت على �لعلم �لأزرق، و��ضلنا مر�قبة �متثال من حازو� بالفعل على 

�جلائزة �لبيئية، حيث يجب عليهم تلبية معايري �لربنامج با�ضتمر�ر، ويرتتب على �أي خمالفة �ضحب �لعلم �لأزرق، 

وهذه �ملعايري �ل�ضارمة هي �أحد �لأ�ضباب �لرئي�ضية لالحرت�م و�لتقدير �لذي يحظى به برنامج �لعلم �لأزرق عامليًا.

تعليم
أجيال المستقبل

التعليم هو اأحد احللول اجلوهرية لبناء م�ضتقبل م�ضتدام 

لبالدنا. ُيعد تعليم ال�ضغار حول اأهمية حماية البيئة 

واإ�ضعال حما�ضهم لتويل م�ضوؤولية الكوكب اأمراً ل غنى عنه 

مل�ضتقبل ن�ضتطيع جميعاً اأن نعي�ص به بان�ضجام مع الطبيعة.

%٦0

معدل الخفض في 
استهالك الطاقة 

التي نجحت مدرسة 
بتحقيقه من خالل 

التغييرات السلوكية 
فقط

إعداد الجيل التالي من القادة البيئيين

�إن غر�س �مل�ضوؤولية �لبيئية يف وعي طلبة �ليوم هو �أمر يف غاية �لأهمية �إذ� ما �أردنا حماية م�ضتقبل كوكبنا. ومع منو 

رغبة �جليل �ل�ضاب يف حتمل م�ضوؤوليتهم �لبيئية، ينبغي علينا تزويدهم باملهار�ت �لالزمة لكي ي�ضبحو� رو�دً� بيئيني 

يف �مل�ضتقبل. وهذ� بالتحديد ما يهدف �إليه برنامج �ملد�ر�س �لبيئية �لذي نقدمه. 

على مد�ر عام ٢٠١٣، �ألهم برناجمنا �ملد�ر�س على �إحد�ث تغيري �إيجابي يف حميط �ملدر�ضة، وقد حازت ثالث 

مد�ر�س �أخرى على �لعلم �لأخ�ضر لتن�ضم �إىل خم�س مد�ر�س ح�ضلت على �لعلم يف عام ٢٠١٢. و�لعلم �لأخ�ضر هو 

�ضهادة �لتز�م �ملد�ر�س جتاه خف�س ب�ضمتها �لبيئية من خالل بذلهم جهود ملمو�ضة نحو �ل�ضتد�مة. 

وقد متكنت ٢4 مدر�ضة من خف�س ��ضتخد�مها للكهرباء جمتمعًة بن�ضبة 6.8% من خالل �عتماد تغيري�ت �ضلوكية 

وتقنية �ضغرية. وُين�ضب ف�ضل بع�س هذه �لتغيري�ت �إىل برنامج »�مل�ضاريع �ل�ضغرية« �لتي يقدمها برنامج �ملد�ر�س 

�لبيئية �أي�ضًا، و�لذي يقدم متوياًل بذريًا للمد�ر�س لت�ضاعدهم يف تبني �لتح�ضينات �لبيئية �ملبتكرة �لتي ي�ضممها 

ويطبقها �لطالب. 

ويف حماولة لتعزيز مهار�ت �لطالب وم�ضاعدتهم على �أن يكونو� �ضوتًا للتغيري، مت �ختيار ثمانية طالب للم�ضاركة 

يف م�ضابقة »�ملر��ضلون �ل�ضباب من �أجل �لبيئة«. وبعد ح�ضور ور�ضتي عمل ُعقدتا بالتعاون مع �ضحيفة وطنية، كتب 

�ل�ضباب مقالت �إخبارية و�إقناعية حول مو�ضوع بيئي يهمهم على م�ضتوى �ضخ�ضي. وقد ك�ضفت هذه �ملقالت �لتي مت 

ن�ضرها لحقًا يف �ل�ضحيفة عن قدرتهم على �إلهام �لآخرين على �إحد�ث تغيري�ت �ضلوكية �إيجابية، وناأمل باأن يلهمو� 

كذلك قارئي �جلريدة. وقد زودت هذه �مل�ضابقة �لطالب بالثقة يف قدر�تهم على �لكتابة وتو�ضيل �لأفكار ب�ضكل فعال 

وخا�ضة تلك �لتي تتعلق بالق�ضايا �لبيئية �لقريبة من قلوبهم، وناأمل باأن ي�ضاعدهم ذلك على حتقيق تغيرٍي �أكرب 

لحقًا يف �حلياة. 

ولكن، ل يقف �لتعليم �لبيئي عند تعليم �ل�ضباب وحدهم. ومن هذ� �ملنطلق، قام برنامج »دبلوم �ملعلم �لأخ�ضر« �لذي 

نقدمه لأول مرة على �لإطالق باختيار خم�ضة معلمني لتزويدهم باملهار�ت �لالزمة �لتي تاأهلهم وت�ضاعدهم على دمج 

�ملناهج �لتعليمية �لبيئية يف �ملناهج �لدر��ضية وجلب �لق�ضايا و�لأ�ض�س �لتي تتعلق بالتنمية �مل�ضتد�مة �إىل �ملناق�ضات 

و�حلو�ر�ت يف �ل�ضفوف �لدر��ضية. و�ضيح�ضل �ملعلمون �لذين جنحو� يف �إدماج �أـ�ض�س �لتعليم �لبيئي وق�ضايا 

�ل�ضتد�مة يف �لإطار �لأكادميي �ملكلفني به على �ضهاد�ت دبلوم �ملعلم �لأخ�ضر يف عام ٢٠١4. 

�إن �لتعليم �لبيئي هو �أد�ة فعالة لتحقيق �لتغيري �لإيجابي، ومن �أجل م�ضاعدة �ملد�ر�س يف رحالتهم لتحقيق 

�ل�ضتد�مة، �ضن�ضتمر بتقدمي �أدو�ت وبر�مج جلعل �لتعليم �لبيئي جتربة �أكرث و�قعية وثر�ًء. ومن خالل ت�ضميمنا 

ملوؤ�ضر ي�ضاعد يف حتديد �مل�ضتوى �لذي حققته كل مدر�ضة يف رحلتها نحو �ل�ضتد�مة �لبيئية، نتمنى �أن نزودهم 

مبعلومات قيمة حول نقاط �لتميز لديهم وكذلك حول جمالت �لتح�ضني �ملحتملة. 
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العودة إلى المدارس
�إن �ملد�ر�س و�ملعلمني لهم دور حيوي يف خلق جيل قادر على �لت�ضدي للتحديات �لبيئية 

�مل�ضتقبلية. بتزويد �ملعلمني بامل�ضادر �ل�ضرورية �لتي يحتاجونها وبالتحاور مع �ملوؤ�ض�ضات 

�لتعليمية حول �لفو�ئد �لتي �ضتعود على كوكبنا نتيجة �لتعليم �لبيئي، نحن قادرون 

على رفع م�ضتوى هذ� �لنوع من �لتعليم يف �ملنطقة. �إن بر�جمنا �لتعليمية ل تتفاعل مع 

عدد كبري من �لطالب يف �لف�ضول �لدر��ضية فح�ضب، ولكنها �أي�ضًا تزودهم باملهار�ت 

�ل�ضرورية لي�ضبحو� قادة بيئيون.
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ورغم �لنمو �ل�ضريع �لذي �ضهدته دولة �لإمار�ت �لعربية خالل �لعقود 

�لقليلة �ملا�ضية، بد�أت �لدولة بلعب دور هام وحموري يف تقدمي حلول م�ضتد�مة، وتعزيزً� لهذ� �لدور ودعمه، تهدف 

جهودنا �إىل فهم دو�فع �رتفاع �لب�ضمة �لبيئية و�حلد منها ومعاجلة �لتغري �ملناخي. ومن خالل �لتعاون يف �إيجاد 

تو�ضيات ب�ضاأن �ل�ضيا�ضات �ملتبعة �لتي من �ملمكن �أن حتد من �نبعاثات �لكربون يف �لإمار�ت، و�إلهام �ملجتمعات لتبني 

�ملمار�ضات �لأكرث مر�عاة للبيئة، ي�ضاعد عملنا على �إحد�ث �لتغيري جتاه غٍد �أكرث ��ضتد�مة.

حلول للحد من البصمة البيئية

لقد �أدت ق�ضوة �ملناخ و�لنمو �ل�ضكاين �ل�ضريع و�لطفرة �لتنموية �لتي �ضهدتها �لإمار�ت �إىل �رتفاع �لب�ضمة �لبيئية 

بالن�ضبة للفرد يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ومع ت�ضدر تغري �ملناخ و�ل�ضتد�مة جدول �لأعمال �لوطني، ت�ضعى 

مبادرة ب�ضمة �لإمار�ت �لبيئية �إىل �إيجاد حلول تعاونية خلف�س �لب�ضمة و�مل�ضاهمة يف خلق م�ضتقبل �أكرث ��ضتد�مة 

للبالد.

وقد �أثمر عملنا مع �ضركاء مبادرة �لب�ضمة �لبيئية، وعلى �لأخ�س مع هيئة �لإمار�ت للمو��ضفات و�ملقايي�س عن و�ضع 

و�عتماد نظام رقابي �ضامل لالإ�ضاءة �لد�خلية و�لذي �ضي�ضمن تو�فر منتجات �لإ�ضاءة �ملوفرة للطاقة عالية �جلودة 

ب�ضكل ح�ضري يف �لدولة.

 وقد قدم فريقنا �لدعم �لتقني و�ضاهم يف �إ�ضر�ك �لأطر�ف �ملعنية للم�ضاعدة يف تطوير هذ� �لنظام. و�ضيتم �لإعالن 

عن �لنظام بعد �ملو�فقة عليه من قبل جمل�س �لوزر�ء يف �ضهر دي�ضمرب، و�ضيعمل به يف �أو�ئل عام ٢٠١4، حيث �ضيتم 

منع دخول �مل�ضابيح منخف�ضة �جلودة �إىل �أ�ضو�ق دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وت�ضري �لتقدير�ت �لأولية باأن 

�لوفور�ت �لبيئية �لناجتة عن تطبيق �لنظام �ضتوؤدي �إىل خف�س �نبعاثات ثاين �أوك�ضيد �لكربون يف �جلو بنحو 94٠ 

�ألف طن كل عام، وذلك يعادل �إز�لة ١65 �ألف �ضيارة من �لطرقات �ضنويًا، �أو �إيقاف ت�ضغيل حمطة توليد �لكهرباء 

بالغاز ملدة �ضتة �أ�ضهر من كل عام. وبالإ�ضافة �إىل �لوفور�ت �لبيئية، من �ملتوقع �أن حتقق �لدولة وفور�ت مالية تقدر 

بـ668 مليون درهم �إمار�تي �ضنويًا.

ومل�ضاعدة �ضانعي �لقر�ر على �ملو�فقة على �لنظام، و�ضع فريقنا موجز خّل�س �ملعلومات �لرئي�ضية �لناجتة عن 

�لتقارير �لفنية للمبادرة، و�لتي �أخذت بعني �لعتبار توفري �لطاقة و�ل�ضالمة �لكهربائية وحدود ��ضتخد�م �ملو�د 

�لكيميائية �خلطرة ف�ضاًل عن �لأد�ء وطريقة �لتخل�س �لآمنة. كما مت ��ضتخد�م هذه �لبيانات �لتي قدمها �ضركائنا يف 

معهد �لبحوث �ملثلثية )RTI( يف حتديث �خلريطة �لعاملية ل�ضيا�ضات �لإ�ضاءة �لتابعة لربنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة. 

هذ� وقد قمنا �أي�ضًا با�ضت�ضافة ور�ضة عمل ملدة يومني بالتعاون مع �ضبكة �لب�ضمة �لعاملية �ضارك فيها عدد من 

�جلهات �ملعنية �لتي تقوم بتوفري �لبيانات �لالزمة لقيا�س �لب�ضمة �لبيئية للدولة. وكان �لهدف من �لور�ضة هو تقدمي 

معلومات تف�ضيلية حول موؤ�ضر �لب�ضمة �لبيئية وكيفية ح�ضابه، كما ركزت �لور�ضة على �أهمية �لتو��ضل �لفعال بني 

�جلهات �ملعنية. 

ومو��ضلة يف �ل�ضعي لإيجاد حلول لتخفي�س �لب�ضمة �لبيئية على �أ�ضا�س علمي، ومن خالل �حلو�ر �مل�ضتمر مع �جلهات 

�ملعنية، �ضريكز فريقنا جهوده يف �لفرتة �ملقبلة على حتديد �أف�ضل توّجه جلهود �ملبادرة �مل�ضتقبلية. 

إحداث التغيير في عالم األعمال

ُيعد �إلهام عامل �لأعمال لتبني �إجر�ء�ت م�ضتد�مة و�حدً� من مفاتيح تقليل �لب�ضمة �لبيئية �لفردية �ملرتفعة يف 

�لدولة، و�لتي يعود �جلزء �لأكرب منها �إىل �نبعاثات ثاين �أك�ضيد �لكربون.  

لالأ�ضف، يعتقد �لكثريون �أن تقليل �لنبعاثات �لكربونية �لناجتة عن ��ضتخد�م �لطاقة و�ملياه عمٌل �ضعب وعايل 

�لتكلفة، �إل �أن برنامج �أبطال �لإمار�ت للقطاع �خلا�س يربهن على عدم �ضحة هذ� �لعتقاد، بل ويدل على �إمكانية 

حتقيق فو�ئد مادية نتيجة تر�ضيد �ل�ضتهالك.  

�لدليل �لأكرب على ذلك هو ن�ضبة �لتوفري يف �لنفقات �لتي حققها »�ل�ضركات �لبطلة �ملعتمدة« �خلم�س �لأو�ئل و�لتي 

متكنت من حتقيق �لتعهد�ت �لثالثة �لتي يتطلبها برنامج �أبطال �لإمار�ت للقطاع �خلا�س وقامت بتطبيق جمموعة 

من �لتغيري�ت �أدت �إىل خف�س ��ضتهالك �لطاقة بن�ضب و�ضلت �إىل 55% و�ملياه بن�ضب و�ضلت �إىل %89.

وتو�ضح در��ضات �حلالة �ملعتمدة �ملقدمة من �جلامعة �لأمريكية يف �ل�ضارقة و�ر�ضكورب وكر�ون بالز� �أبوظبي 

و�ضريف�س �ضيتي وتيكوم تفا�ضيل هامة ت�ضاعد على فهم �لتحديات �لتي يو�جهها �لقطاع يف حماولته لتخفي�س 

��ضتهالك �لطاقة و�ملياه ب�ضكل �أف�ضل، كما تربز �أي�ضًا �إمكانية حتقيق �لتغيري �مل�ضتد�م يف قطاع �لأعمال يف �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة. وقد مت �لتحقق من در��ضات �حلالة و�لت�ضديق عليها عن طريق �ضركة �إرن�ضت ويونغ  كطرف 

م�ضتقل، وهذ� �لربنامج هو �لأول من نوعه يف �لبالد �لذي ي�ضع �أهد�فًا خلف�س ��ضتهالك �لطاقة و�ملياه.

وعلى �لرغم من �أن �لكثري من �ل�ضركات ت�ضري بخطى و��ضعة نحو �ل�ضتد�مة نحو �ل�ضتد�مة، ماز�ل هناك من مل 

يتخذ �خلطوة �لأوىل بعد، وهم بحاجة �إىل �مل�ضاعدة يف رحلتهم. ولذلك، �أعددنا حقيبة �أدو�ت خا�ضة لعامل �لأعمال 

وو�ضعنا بها جميع �ملعلومات �لتي حتتاجها �أي �ضركة ت�ضعى ملر�عاة �لعامل �لبيئي يف �أعمالها. تتوفر هذه �لأدو�ت 

ب�ضكل جماين على موقع �لربنامج وماز�لت جتذب عددً� من �ملهتمني.

ويف حماولة �أخرى مل�ضاندة �ملوؤ�ض�ضات للو�ضول �إىل كفاءة �أعلى يف ��ضتهالك �لطاقة و�ملياه، قمنا بتنظيم ور�ضتي عمل 

حول كيفية حتديد �لتغيري�ت �ل�ضرورية �لأكرث كفاءة لتحقيق وفور�ت يف ��ضتهالك �ملياه و�لطاقة. وقد �ضاركت يف 

�لور�ضتني ٣٠ منظمة حكومية يف دبي ��ضتمتع موظفوها بتطبيق لعبة قمنا بت�ضميمها �ضاعدتهم على فهم �خلطو�ت 

�ل�ضرت�تيجية �لالزمة لرفع كفاءة ��ضتهالك �ملاء و�لطاقة يف �أماكن عملهم.

�إن هدفنا �لنهائي هو م�ضاعدة �ملوؤ�ض�ضات على تقليل �لنبعاثات �لكربونية �لناجتة عنها وت�ضمني �إد�رة �لكربون يف 

�خلطط �ل�ضرت�تيجية للموؤ�ض�ضات. و�ضنقوم يف �لعام �ملقبل باإجر�ء تقييم �ضامل للربنامج بهدف تقوية تاأثريه وللتاأكد 

من تلبيته حلاجات �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات يف رحلتها نحو �ل�ضتد�مة.

خفض
البصمة البيئية 

مع تزايد ال�ضغوط التي يتعر�ص لها الكوكب نتيجة 

الأن�ضطة الب�ضرية، اأ�ضبح اإيجاد حلول لتخفيف هذه 

ال�ضغوط اأولوية ق�ضوى. 

»ميكننا من خالل �لعمل �لتعاوين 

و�لتكاملي تقدمي حلول و�قعية 

ومنا�ضبة للم�ضاعدة يف خف�س 

�لب�ضمة �لبيئية، مثل �لنظام 

�لرقابي على منتجات �لإ�ضاءة، 

و�لذي بدوره �ضي�ضاعد دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة على �مل�ضي قدمًا يف 

م�ضار �أكرث ��ضتد�مة.«

 باول فريير�، 

م�ضت�ضارة وحدة تطوير �ل�ضيا�ضات

بالنتقال �إىل منتجات �لإ�ضاءة ذ�ت 

�ل�ضتهالك �لكفوء للطاقة، باإمكان 

دولة �لإمار�ت منع �نبعاثات كربونية 

من دخول �جلو تقدر بـ

�ضيارة عن �لطرق �ضنويًا.

هذ� يعادل �إز�لة 

9٤0 ألف طن/عام

1٦٥ ألف

 �لتقرير �ل�ضنوي ٢٠١٣ 16   | �لتقرير �ل�ضنوي ٢٠١٣ 17   |



©
 v

irt
ua

lw
ay

fa
re

r (
C

C
 B

Y-
N

C
 2

.0
)

مستقبل مضيء
للدفع بعجلة �لتغيري ولتحقيق فو�ئد ملمو�ضة تعود بالنفع علينا وعلى بيئتنا، ل بد لنا 

من �لعمل بال�ضر�كة و�لتعاون مع جميع من لديه هدف مماثل يف خف�س �لب�ضمة �لبيئية 

�لفردية �ملرتقعة يف �لإمار�ت. لذلك، لكي نتمكن من �لتو�ضية ب�ضيا�ضات بيئية قادرة على 

خف�س �نبعاثات �لكربون، حر�ضنا على �إجر�ء بحوث مكثفة، وتو��ضلنا مع عدة جهات 

رئي�ضية يف قطاع �لإ�ضاءة �أثناء تطوير معايري �لإ�ضاءة �لد�خلية �لأوىل من نوعها يف 

�لإمار�ت. وقد �ضكل ذلك عامال جوهريًا �ضاهم يف تطوير نظام رقابي ذو �أ�ضا�س متني 

ح�ضل على تاأييد ر�ضمي من جهات عدة. هذ� �لنظام �ضيوؤدي �إىل توفر منتجات �إ�ضاءة 

د�خلية ذ�ت كفاءة عالية يف �أ�ضو�ق �لإمار�ت ب�ضكل ح�ضري. 
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قمنا بتثبيت �أجهزة تتبع على 75 �شلحفاة من �شالحف منقار �ل�شقر عرب �لإمار�ت وعمان وقطر و�إير�ن، لنجعل من هذ� �مل�شروع عماًل �إقليميًا.

وقد �ضمحت �أجهزة �لتتبع لفريقنا باكت�ضاف �ضلوكيات مل ي�ضبق معرفتها من قبل. فعلى �ضبيل �ملثال، لحظ �أع�ضاء 

�لفريق حترك �ل�ضالحف نحو �ل�ضمال يف فرت�ت �ل�ضيف. ومن �ملرجح باأن د�فع �ل�ضالحف للهجرة �ضماًل هو �لبحث 

عن مياه �أكرث برودة حيث تتز�من هجرتها مع و�ضول متو�ضط درجة حر�رة مياه �لبحر �إىل ٣٣.5 درجة مئوية، 

خا�ضة و�أنها تعود مرة �أخرى ملو�قع تغذيتها �ملعتادة بعد ثالثة �أ�ضهر تز�منًا مع �نخفا�س درجات �حلر�رة يف هذه 

�ملناطق. وت�ضاهم مثل هذه �لكت�ضافات و�ملالحظات يف تعميق فهمنا لعاد�ت �ضالحف منقار �ل�ضقر يف �ملو�ئل 

و�ضلوكياتها �ملتعلقة بالتغري�ت �ملناخية.

كذلك، ومنذ بد�يات عام ٢٠١٣، مت �إر�ضال �لبيانات �لتي ��ضتقبلناها من ثمانية �ضالحف �إىل تطبيق خا�س ت�ضارك 

فيه جميع �ملكاتب �لتابعة لل�ضندوق �لعاملي ل�ضون �لطبيعة و�لذي يقوم بر�ضم خمططات بيانية جذ�بة و�ضهلة 

�لقر�ءة ت�ضمل عدة م�ضاريع علمية لل�ضندوق ت�ضعى �إىل تتبع حتركات بع�س �أنو�ع �حلياة �لربية �ملهددة بخطر 

�لنقر��س ومنها م�ضروعّي �لدببة �لقطبية و�حلوت �ملرقط.

و�ضي�ضتمر فريقنا يف �لفرتة �ملقبلة يف حتليل �أمناط وحتركات �ضلحفاة منقار �ل�ضقر، كما �ضيقوم مب�ضاركة هذه 

�لكت�ضافات مع �ملجتمع �لعلمي، وكذلك مع جميع �ضركائنا �لإقليميني و�ملعنيني بامل�ضروع خالل ور�ضة عمل للتحدث 

با�ضتفا�ضة عما ميكن فعله على �مل�ضتوى �لإقليمي حلماية هذ� �لنوع �لفريد من �ل�ضالحف �لبحرية �لتي تقطن مياه 

�خلليج �لعربي.

 www.gulfturtles.com وت�ضتمر رحلة �ل�ضالحف على

»يتميز �لنظام �لبيئي يف مياه �لبحار 

و�ملحيطات بالدقة و�لتعقيد بحيث 

ميثل بقاء �أحد �لأجنا�س على قيد 

�حلياة خط �لنجاة لعدٍد �آخر من 

�لأجنا�س، و�ل�ضالحف �لبحرية هي 

�أحد تلك �لأجنا�س �لر�ئدة و�لتي لبد 

�أن ن�ضعى جميعًا حلمايتها.«

مارينا �أنتونوبولو

مدير برنامج حماية �حلياة �لبحرية

سلحفاة من سالحف 
منقار الصقر تم تتبعها 

على مدى 3 سنوات

الفويرات - قطر

مدينة راس لفان 
الصناعية - قطر

مصيرة - عمان

جزر الديمانيات - عمان

نخيلو - إيران

شيدفار - إيران

صير بونعير - اإلمارات

غنتوت - اإلمارات

زركو - اإلمارات

قرنين - اإلمارات

مواقع تثبيت أجهزة التتبع على السالحف البحرية خالل 2010- 2012
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اوليفييه كومربو

م�شت�شار لربامج املحافظة البيئية

»تدل �لكت�ضافات يف و�دي �لوريعة 

مرة تلو �لأخري على �أهمية هذ� 

�ملوقع للحياة �لربية يف دولة 

�لإمار�ت ولأنو�ع �لطيور �ملهاجرة. 

�إن �ملحافظة على هذه �ملوئل 

�لطبيعي هو خطوة �أ�ضا�ضية حلماية 

و�زدهار �أنو�ع �حلياة �لتي تعتمد 

عليه«

ولكن �لتاأثري �لب�ضري قد و�ضع �ملو�ئل �لتي تعتمد عليها هذه �حليو�نات 

لبقائها حتت خطر متز�يد. لذ� فاإن �جلهود �لتي نبذلها يف �ضبيل �حلفاظ على �لبيئة ل تركز فقط على �حلفاظ على 

�لأنو�ع، لكنها تركز كذلك على �ملو�ئل �حليوية و�لتي هي موطن بع�س �أندر �لكائنات يف �لعامل. ومن خالل تبني هذ� 

�ملنهج �ل�ضمويل يف �حلفاظ على �لبيئة، نو��ضل �مل�ضاهمة جتاه حتقيق م�ضتقبل ي�ضتطيع به �لإن�ضان �لعي�س بتناغم مع 

�لطبيعة.

تأسيس محمية وطنية 

ي�ضع تز�يد عدد �ضكان �لعامل وتز�يد �ل�ضغوط على بيئتنا، �لعديد من �لأماكن �لطبيعية �لتي توفر مو�طنًا غنية 

لأنو�ع �حلياة �لربية حتت �لتهديد.

ومن �أجل �حلفاظ على �أحد هذه �لأماكن �لطبيعية، عينت حكومة �لفجرية جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية 

للم�ضاعدة يف حتويل و�دي �لوريعة �لذي يتمتع بنظام بيئي فريد من نوعه يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل 

حممية وطنية تتبع �أف�ضل �ملعايري �لعاملية. وقد مت �إغالق حممية و�دي �لوريعة �لوطنية ر�ضميًا �أمام �جلمهور يف �ضهر 

دي�ضمرب، وذلك ملنع �ملزيد من  �لتدهور يف حالة �لو�دي �لناجت عن ��ضتخد�م �ملنطقة للرتفيه و�لتخييم، ولل�ضماح 

كذلك لفريق �لعمل برتكيز جهوده على حتويل هذ� �لكنز �لطبيعي �إىل منطقة حممية م�ضتد�مة و�آمنة تتم �إد�رتها 

ب�ضكل جيد.

وللك�ضف عن �أنو�ع �حليو�نات �لتي تعتمد على �لو�دي، مت تركيب ٣5 كامري� خفية تعمل مبج�ضات حركية يف بع�س 

�ملو�قع �لنائية للتقاط �ل�ضور للثدييات �لكبرية، وقد ��ضتعنا بطائر�ت مروحية من �لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي 

�لإمار�تي لكي نتمكن من �لو�ضول �إىل هذه �لأماكن، ولهم نحن �ضاكرون. و�ضت�ضاعدنا �ل�ضور �مللتقطة بو��ضطة هذه 

�لكامري�ت على معرفة �ملزيد عن �أنو�ع �حلياة �لربية وبالتايل على ت�ضكيل خطة للحفاظ على �ملنطقة يف �لعقدين 

�ملقبلني، حيث تتم مناق�ضة هذه �لنتائج حاليًا بالتعاون مع زمالئنا يف �ل�ضندوق �لعاملي ل�ضون �لطبيعة.

وقد بد�أ �ل�ضكل �لنهائي ملحمية و�دي وريعة �لوطنية بالتبلور �لآن حيث مت �فتتاح مكتبها �لرئي�ضي، وتعيني عدد 

من �ملوظفني �جلدد للقيام بالأعمال �لبحثية �ملطلوبة يف �ملوقع، و�إد�رة برنامج �لتعليم و�أبحاث �ملياه �لذي �ضيتم 

�إطالقه ر�ضميًا يف يناير ٢٠١4. وقد بد�أ هذ� برنامج �لتعليم و�أبحاث �ملياه يف و�دي �لوريعة بالرتحيب مبجموعات من 

�لباحثني �لهو�ة �ملتطوعني للقيام بالأبحاث �ملتعلقة مبو�رد �ملياه �لعذبة. 

كذلك، �ضلطت بع�س �لكت�ضافات �لعر�ضية �أي�ضًا على �أهمية �ل�ضتمر�ر يف �إجر�ء �لبحوث �لعلمية و�مل�ضوحات 

�مليد�نية وعلى �ضرورة حماية هذه �ملنطقة �لفريدة، حيث جذبت �ملنطقة �هتمامًا �إعالميًا كبريً� بعد �أن وجد �أحد 

�أع�ضاء �لفريق نوعًا من �أنو�ع ح�ضرة �ليع�ضوب وهي Urothemis thomasi و�لتي مل ي�ضجل تو�جدها يف �أي 

مكان يف �لعامل منذ عام ١957 حتى �ضاد �لعتقاد باأنها قد �نقر�ضت.  

و��ضتمر�رً� يف جهودنا، �ضنعمل على ت�ضكيل هوية متميزة ملحمية و�دي �لوريعة �لوطنية، و�ضنو��ضل تعاوننا �لل�ضيق مع 

بلدية �لفجرية لتحويل و�دي �لوريعة �إىل حممية وطنية جت�ضد �لتو�زن بني حماية �لتنوع �لبيولوجي وتعزيز �لثقافة 

و�لتقاليد �ملحلية، وجتلب بالفائدة على �ملجتمع عامًة.

توريد المأكوالت البحرية المستدامة 

ل تز�ل ق�ضية �ل�ضيد �جلائر �إحدى �لق�ضايا �لعاملية �لعالقة، وهنا يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ميكن 

للم�ضتهلكني �مل�ضاهمة يف حل هذه �لق�ضية من خالل جتنب ��ضتهالك �أنو�ع �لأ�ضماك �لتي تتعر�س �إىل �ضغط �ل�ضيد 

�جلائر. 

ت�ضتمر حملة »�خرت بحكمة« �لتي �أطلقناها يف ت�ضجيع �جلميع على �ختيار �ملاأكولت �لبحرية �مل�ضتد�مة، وقد متكن 

�لبع�س من �مل�ضاهمة ب�ضكٍل �إيجابي من خالل جتنب �لأنو�ع �لتي تاأثرت بال�ضيد �جلائر. كما �ضاعد دعم و�ضائل 

�لإعالم �لجتماعي �أي�ضًا يف ن�ضر �لر�ضالة، حيث مت �لتنويه عن �حلملة مر�رً� يف �ملوؤمتر�ت �ملعنية بال�ضتد�مة. 

وقد �أتاحت لنا بيانات جديدة من در��ضات علمية �أجرتها هيئة �لبيئة - �أبوظبي �إمكانية حتديث دليل �مل�ضتهلك �لذي 

يوفر للم�ضتهلكني معلومات حمدثة حول �ملخزون �ل�ضمكي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

ويف وقت لحق، �ضنقوم باإجر�ء تقييم كامل للحملة يهدف �إىل حتديد �لتحديات �لتي تو�جهها �لفنادق و�ل�ضركاء 

�لآخرون عند توريد و�ضر�ء �ملاأكولت �لبحرية �مل�ضتد�مة.  �ضتزود هذه �لنتائج معلومات هامة �إىل برناجمنا �لبحري 

�لأو�ضع نطاقًا و�لذي ي�ضعى �إىل �تباع منهج �ضمويل حلماية �لكائنات و�ملو�ئل �لبحرية ي�ضمل �لأ�ضماك و�ل�ضالحف 

و�حلوتيات. 

المساهمة في البحث العلمي العالمي

تلعب �ضالحف منقار �ل�ضقر دورً� هامًا يف حفظ تو�زن �لنظام �لبيئي �لبحري، لكنها تعاين حاليًا من خطر 

�لنقر��س، حيث مت �إدر�جها حتت ت�ضنيف »كائنات معر�ضة للخطر ب�ضكل كبري« ب�ضبب �لتناق�س �مل�ضتمر �لذي 

�ضهدته �أعد�دها خالل �لعقود �ملا�ضية.

وُتعد �لأن�ضطة �لب�ضرية من �أكرب �مل�ضببات لهذ� �لتناق�س، و�لتي �أ�ضافت �إىل �لأخطار �لطبيعية �لتي تو�جه �ل�ضالحف 

يف �لبحر و�أدت �إىل تدهور �أو فقد�ن مو�ئلها �ل�ضاحلية. كذلك توؤدي �لعديد من �لأن�ضطة �لب�ضرية �إىل تغري �ملناخ 

و�رتفاع درجات �حلر�رة و�لتي توؤثر بدورها على جن�س مو�ليد �ل�ضالحف فتزيد من عدد �لإناث، كما ت�ضبب زيادة يف 

حر�رة �ملياه وتبيي�س �ل�ضعاب �ملرجانية �لتي ُتعد من �ملو�ئل �لهامة لل�ضالحف �لبحرية.

ولكي نتمكن من �حلفاظ على بقاء �ل�ضالحف �لبحرية يف �مل�ضتقبل، نحتاج �إىل معرفة �لأماكن �لرئي�ضة لتع�ضي�س 

وتغذية �ل�ضالحف و�لأ�ضباب �لتي تدفع �ل�ضالحف �إىل �ختيارها. لذلك، ومن �أجل بناء �ضورة �ضاملة عن حياة 

�ضالحف منقار �ل�ضقر عرب �خلليج �لعربي وخليج عمان، قام م�ضروع �ملحافظة على �ل�ضالحف �لبحرية منذ عام 

٢٠١٠ بجمع عدد كبري من �ملعلومات �إقليميًا لفهم �حتياجات �ل�ضالحف ومعرفة �ملناطق �حليوية بالن�ضبة لها.

�إن �لد�فع �لأكرب ور�ء هذ� �مل�ضروع هو �لتعرف على �ملناطق �لتي ت�ضهد �رتفاعًا يف �لن�ضاط وحتديد �ملو�قع �لبحرية 

ذ�ت �لأهمية �ملحتملة. ولقد متكّنا بالفعل من حتقيق ذلك بف�ضل �لبيانات �لتي ت�ضتقبلها �لأقمار �ل�ضناعية من 

�أجهزة �لإر�ضال �ملثبتة على 75 �ضلحفاة من �ضالحف منقار �ل�ضقر يف فرتة ما بعد �لتع�ضي�س. وبناًء على تلك 

�لبيانات، وبدعم من �ضركائنا، قام فريقنا بالغط�س �إىل �أعماق �ملحيط مل�ضاهدة عدٍد من �ملو�قع �لتي جتذب 

�ل�ضالحف وم�ضحها ل�ضتك�ضاف �أ�ضباب توجه �ل�ضالحف بكثافة �إىل تلك �لأماكن، وهذ� �لن�ضاط هو ن�ضاط مهم 

ا لأول مرة من ت�ضجيل جتمعات �ل�ضعاب  للتاأكد ب�ضكل عملي من �ملعلومات �لتي مت جمعها. وبف�ضل هذه �جلهود، متكنَّ

�ملرجانية يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وعالقتها ب�ضلوكيات �لتغذية �خلا�ضة ب�ضالحف منقار �ل�ضقر. و�ضوف ي�ضمح 

لنا �ل�ضتمر�ر بدر��ضة �ضلوكيات �ل�ضالحف بالو�ضول �إىل فهٍم �أعمق لنظام تغذية �ضالحف منقار �ل�ضقر ومو�ئلها 

�ملف�ضلة.

المحافظة على
التنوع البيولوجي

بنظامها البيئي ال�ضحراوي، قد ل تخطر دولة الإمارات 

على بال اأحد عند التحدث عن التنوع البيولوجي، ولكنها 

موطن لعدد كبري من الأنواع النادرة والفريدة من نوعها، 

يف كل من الياب�ضة والبحر. 

تم اكتشاف فصيلة 
من اليعاسيب في 

محمية وادي الوريعة 
الوطنية اعتقد بأنها 

كانت منقرضة
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نهج علمي
نحن نحر�س د�ئمًا على توفري �أ�ض�س علمية جلميع جهود �ملحافظة �لتي ناأخذها على 

عاتقنا، حيث ي�ضاعدنا هذ� �لنهج على فهم �ل�ضغوط �لتي تو�جهها حيو�نات ومو�ئل 

�لكوكب، وبالتايل ميكنّنا من ر�ضم خطط حمافظة فعالة ت�ضاهم يف �زدهار �لأنظمة 

�لبيئية و�ضاكنيها. و�أحد �لأمثلة هو م�ضروع �ملحافظة على �ل�ضالحف �لبحرية �لذي ركز 

على تتبع عدد من �ضالحف منقار �ل�ضقر عرب �ملنطقة با�ضتخد�م �لأقمار �ل�ضناعية 

ملدة ثالثة �ضنو�ت. هذه �ملعلومات �ضاعدتنا على حتديد حتركات �ل�ضالحف ومناطق 

جتمعها، قمنا بعدها باإجر�ء م�ضح ميد�ين لهذه �ملناطق ملعرفة ما يقع حتت �ضطح �لبحر. 

و�ضي�ضاعدنا هذ� �لأ�ضا�س �لعلمي �لقوي على ر�ضم خطط حمافظة م�ضتقبلية �ضاملة.
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ومع منو عدد �ملنتديات �لبيئية �ل�ضنوية ذ�ت �لأهمية �لدولية �لتي ت�ضت�ضيفها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مثل 

�لقمة �لعاملية لطاقة �مل�ضتقبل و�جلمعية �لعمومية للوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة »�آيرينا«، نحن يف جمعية �لإمار�ت 

للحياة �لفطرية بالتعاون مع �ل�ضندوق �لعاملي ل�ضون �لطبيعة )EWS-WWF( ن�ضاعد �أي�ضًا على �ضد �لفجوة ما 

بني �لتحديات �لبيئية �لعاملية و�حللول �ملحلية ذ�ت �ل�ضلة. 

�إن و�ضع �ل�ضتد�مة حمورً� خلططنا �لوطنية هو �أمر ذو �أهمية كبرية. و�ملجهود �لذي تبذله جمعية �لإمار�ت للحياة 

�لفطرية ل�ضمان �عتماد حلول قوية وموؤثرة يف هذ� �ل�ضدد بد�أت تاأتي بثمارها و�ضتجني دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة من ور�ئها فو�ئدً� بيئية و�جتماعية ومالية طويلة �ملدى. 

وبف�ضل �جلهود �ملت�ضافرة مع �ضركاء مبادرة �لإمار�ت للب�ضمة �لبيئية �لتي ت�ضم هيئات من �لقطاعني �حلكومي 

و�خلا�س، وبالأخ�س مع هيئة �لإمار�ت للمو��ضفات و�ملقايي�س، مت �لت�ضديق على نظام رقابي ملنتجات �لإ�ضاءة 

�لد�خلية يف دي�ضمرب ٢٠١٣ �ضيغطي �أنحاء �لدولة كافة، و�ضي�ضمن باأن �أ�ضو�ق دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لن حتمل 

�إل �مل�ضابيح عالية �جلودة و�ملوفرة للطاقة بدء من منت�ضف عام ٢٠١4. 

وياأتي هذ� �لإجناز كخطوة كبرية  جتاه م�ضتقبل �أكرث ��ضتد�مة، حيث �أن �لفو�ئد �لتي �ضتجنيها دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة من تطبيق هذ� �لنظام لن تقت�ضر فقط على �لعو�ئد �ملالية و�لتي تقدر �ضنويًا بـ 668 مليون درهمًا �إمار�تيًا، 

ولكنها �ضتجني كذلك فو�ئد بيئية مذهلة للدولة ولكوكبنا على حد �ضو�ء. فمن خالل �عتماد �مل�ضابيح �ملوفرة للطاقة، 

�ضيتم �حلد من �نبعاثات �لكربون �إىل �لغالف �جلوي مبقد�ر 94٠،٠٠٠ طن �ضنويًا كحد �أدنى، مما �ضي�ضاعد على 

خف�س �نبعاثات �لكربون يف �لبالد. 

ل ميكن �ل�ضتهانة بهذ� �لنظام �لرقابي �لذي ي�ضع مقايي�س �ضارمة ملنتجات �لإ�ضاءة �لد�خلية وفو�ئده طويلة �ملدى 

�لتي تتمثل يف خف�س �لب�ضمة �لكربونية و�مل�ضاهمة يف رحلة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة نحو �ل�ضتد�مة. وماز�لت 

هناك حاجة قوية ملو��ضلة �ل�ضعي جتاه �لتميز �لبيئي، وخلق م�ضتقبل م�ضتد�م للبالد هو ما نحتاج جميعًا لل�ضعي نحوه. 

و�أنا على ثقة من قدرة جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية على �لقيام بدور متز�يد �لأهمية يف ت�ضكيل هذه �مل�ضرية. 

من هذ� �ملنطلق، �أرحب بتعاوننا �مل�ضتمر مع �لهيئات و�ملنظمات يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة للدفع بحلول �ل�ضتد�مة 

نحو لالأمام لكي ن�ضل �إىل جوهر �لق�ضايا �لتي ل توؤثر علينا على �مل�ضتوى �ملحلي فح�ضب، �إمنا �أي�ضًا على �مل�ضتوى 

�لعاملي. 

على �لرغم من �أن فريقنا �ملتنامي يتاألف من �أ�ضخا�س ذوي �ضخ�ضيات وخلفيات ومهار�ت متنوعة، �إل �أننا وبال 

��ضتثناء منلك �ضغفًا و�حدً� وهو رغبتنا يف تغيري كوكبنا لالأف�ضل. و�أف�ضل ما يدل على ذلك هو ن�ضاطاتنا و�إجناز�تنا 

يف عام ٢٠١٣ �لتي ي�ضجلها هذ� �لتقرير �ل�ضنوي.

يغطي نطاق م�ضوؤوليتنا �حلفاظ على �أنو�ع �حلياة �لربية و�ملو�ئل، و�لتغري �ملناخي، و�لب�ضمة �لبيئية، ولكننا ندرك 

�أي�ضًا �أهمية جذب �هتمام �ملجتمعات �ملحلية و�لعاملية �إىل �لق�ضايا �لبيئية �ملتنوعة ذ�ت �ل�ضلة.  

لقد ��ضتمر �ملجتمع �لإمار�تي يف دعمه للحركات �لبيئية، مثل �ضاعة �لأر�س و�لتي حظيت يف عام ٢٠١٣ باهتمام 

خا�س بف�ضل �لدعم �لذي تلقته هذه �حلركة من �ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، وهو �لأمر �لذي ندين له بجزيل �ل�ضكر و�لتقدير. 

كما دفعتنا رغبتنا باإلهام �لآخرين على �لن�ضمام لرحلة �لتغيري �لبيئي �إىل ترويج �لأفكار �ملبتكرة حول �ل�ضتد�مة 

من خالل ��ضت�ضافة موؤمتر �ل�ضندوق �لعاملي ل�ضون �لطبيعة للتكنولوجيا و�لرتفيه و�لت�ضميم TEDxWWF. وهذ� 

�حلدث �لذي يجول مكاتب �ل�ضندوق كل عام، و�لذي نظم �ضابقًا يف جنيف و�ضنغافورة، هو مبثابة من�ضة لن�ضر 

�أفكار فريدة من نوعها قد ت�ضاعدنا يف �إيجاد حلول للتحديات �لبيئية �لتي تو�جهها بالدنا وكوكبنا على حد �ضو�ء ويف 

حتويل �لعامل �إىل مكان �أكرث ��ضتد�مة. 

قيم يف �أبوظبي كوكبة من �أملع �ملتحدثني من �أرجاء �لعامل كافة، من بينهم �إلهام 
ُ
�جتمع يف هذ� �حلدث �لذي �أ

�لقا�ضمي من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لتي حتدثت عن كيف ميكن للتعليم �لقائم على �لتجربة �أن ُيعدنا 

للتحديات �لتي نو�جهها يف �حلياة �لو�قعية، وكذلك ماجد �لقا�ضمي �لذي حتدث عن كيف ميكننا �حلفاظ على 

ثقافتنا من خالل �حلفاظ على بيئتنا. كما �ن�ضم �إليهما عدة متحدثني �آخرين، من بينهم »�أندريا�س كيلر« �لذي 

عر�س فكرته حول تركيب �ألو�ح �ضم�ضية على �لأكو�خ للحد من فقر �لطاقة يف �أحياء جنوب �إفريقيا �لفقرية، 

و»جينجر كريغ دو�ضري« �لتي حتدثت عن طريقتها �لفريدة يف بناء �لقرميد �مل�ضنوع من �لبكرتيا للحد من �لب�ضمة 

�لبيئية �ل�ضارة �لتي يخلفها �لإنتاج �حلايل �لقرميد. 

بتو�فر مثل هذه �لأفكار �لبتكارية، باإمكاننا حتقيق �لكثري. �إل �أن حتديات خف�س �لب�ضمة �لبيئية و�ملحافظة على 

�لتنوع �لبيئي تتطلب �إىل جانب �حللول و�لأفكار �جلديدة، عزمية وتعاون م�ضتمرين. وهذ� �أمر نحر�س على �للتز�م 

به يف جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية، حيث نقوم باجلمع بني �لأ�ضخا�س و�ملوؤ�ض�ضات لتطوير حلول من �أجل غٍد نود 

جميعنا �أن ي�ضهده: غد يعي�س فيه �لإن�ضان بتناغم مع �لطبيعة. 

ملو��ضلة هذه �لروؤية وللنجاح يف م�ضاعينا، نعتمد ب�ضكل كبري على �لدعم �ملايل من �جلهات �لر�عية، ف�ضاًل عن 

�ملنظمات �لأخرى �لتي تقدم دعمًا عينيًا، ولهم نقدم �متناننا. كذلك، ن�ضكر �لوقت و�جلهد �لذي يقدمه �ملتدربون 

و�ملتطوعون �ملتفانون لدينا، و�لذين ي�ضاعدوننا يف �إحد�ث تغيري �إيجابي كوكبنا يف �أم�س �حلاجة �إليه. 

كلمة
سعادة رزان خليفة المبارك 

كلمة
إيدا تيليش 

نعي�ص حالياً يف عامٍل تعداد �ضكانه اآخذ يف الزيادة وتهديد التغري املناخي على اأنظمته البيئية 

اأ�ضبح اأكرث و�ضوحاً من اأي وقت م�ضى، لذا يعترب ال�ضعي نحو حلول اإيجابية ل توؤدي اإىل 

اتباع اأمناط حياة م�ضتدامة فح�ضب، بل واإىل اللتزام بها اأي�ضا،ً اأمراً حيوياً ومهماً. 

»كن التغيري الذي تتمنى روؤيته يف العامل« - لقد نتج عن هذا القتبا�ص ال�ضهري الذي ورد 

عن »مهامتا غاندي« ما ل يعد ول يح�ضى من الأفعال الإيجابية، وبال �ضك، ت�ضف كلماته 

احلكيمة بدقة النهج املتبع يف جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�ضندوق العاملي 

ل�ضون الطبيعة EWS-WWF للحفاظ على البيئة. 

املدير العامالع�ضو املنتدب 
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رئي�س جمل�س الإدارة 
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يعد و�دي �لوريعة يف �لفجرية �أحد �ملو�قع �لفريدة يف �لبالد، حيث ي�ضكل موطنًا وموئاًل لأنو�ع حياة برية نادرة 

بالرغم من ق�ضاوة بيئته وجفاف مناخه، وذلك بف�ضل مو�رد �ملياه �لعذبة �لد�ئمة فيه. وي�ضمل �ضكان �لو�دي حيو�ن 

�لطهر �لعربي �لذي ي�ضعب روؤيته، و�لذي ينح�ضر وجوده على م�ضتوى �لعامل �أجمع يف جبال دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة و�ضمال عمان. 

وهذ� �لتفرد هو �ل�ضبب ور�ء تعيني حكومة �لفجرية جلمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية للم�ضاعدة يف تاأ�ضي�س حممية 

وطنية يف �لو�دي، و�لذي جاء  كامتد�د منطقي للتعاون �لقائم منذ ٢٠٠6 و�لذي �أدى �إىل �لإعالن عن و�دي �لوريعة 

كمنطقة جبلية حممية يف عام ٢٠٠9. 

وبينما يتم تطوير �ملحمية �لوطنية على مد�ر �لثالثة �أعو�م �لتالية، بد�أنا نرى بع�س �لتطور�ت �ملثرية منذ �لآن، حيث 

جتري حاليًا �أبحاث م�ضتمرة حول �ملياه �لعذبة و�أنظمتها �لبيئية يف مركز �لأبحاث �لذي ُبني موؤخرً� يف �ملحمية، كما 

ي�ضتمر فريق جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية يف تركيب عدد من �لكامري�ت �ملخفية لر�ضد �حلياة �لربية يف �أركان 
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�لو�دي �لنائية، لتمّكن �ل�ضور �لتي �ضيتم جمعها من هذه �لكامري�ت �لفريق من معرفة �ملزيد حول �أنو�ع �لثدييات 

�ملوجودة يف �ملنطقة وبالتايل و�ضع خطة حمكمة للحفاظ على �لنظام �لبيئي للو�دي. 

�إن مقد�ر ما يتم �حلفاظ عليه �ضمن منطقة حممية يعتمد ب�ضكل كبري على كيفية �إد�رتها و�إد�رة مو�ردها ونظامها 

�لبيئي، لذ� ي�ضرين باأن �أرى جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية تلعب دورً� حموريًا يف �حلفاظ على هذ� �لرت�ث 

�لطبيعي �لهام لأجيالنا �لقادمة وذلك بالعمل �لل�ضيق مع هيئات �لقطاعني �لعام و�خلا�س. 

يف كل عام، يتم �كت�ضاف �أنو�ع مل يتم ت�ضجليها على �لإطالق يف �لو�دي �أو يف �ملنطقة �ملحيطة به، لتربهن هذه 

�لكت�ضافات مرة تلو �لأخرى على �أهمية هذه �ملنطقة، وكل ما مت ويتم حتقيقه يف هذ� �مل�ضروع هو ثمرة �لتعاون 

و�لعمل �ملتكامل بني جمموعة من �لأفر�د و�لهيئات و�ملوؤ�ض�ضات ذ�ت �خلربة و�ملعرفة.  و�أود �أن �أعرب عن �متناين 

للدعم �ملتفاين و�مل�ضورة �لتي يقومون بتقدميها، و�أرجو �أن ي�ضتمر �لتز�مهم بالعمل �لبيئي ودعمهم لنا لتمكيننا من 

تو�ضيع نطاق عملنا ونحن نخطو نحو ��ضتد�مة �إمار�تنا. 

كلمة
معالي محمد أحمد البواردي

مع ا�ضتمرار دولة الإمارات العربية املتحدة يف التطور والنمو، يعد اتخاذ خطوات جتاه 

م�ضتقبل اأكرث ا�ضتدامة جزءاً ل يتجزاأ من جناح الدولة امل�ضتقبلي، وي�ضمل ذلك املحافظة 

على اأنواع احلياة الربية واملوائل الثمينة لدينا. 

 �لتقرير �ل�ضنوي ٢٠١٣ 4   | �لتقرير �ل�ضنوي ٢٠١٣ 5   |



جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية هي منظمة بيئية غري حكومية وغري ربحية، مت تاأ�ضي�ضها حتت رعاية 

�ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية ورئي�س جمل�س �إد�رة هيئة 

�لبيئة-�أبوظبي.

منذ تاأ�ضي�ضها يف عام ٢٠٠١، تعمل جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية بالتعاون مع �ل�ضندوق �لعاملي 

ل�ضون �لطبيعة، �إحدى �أكرب �ملنظمات �لبيئية �مل�ضتقلة يف �لعامل، وتهدف �إىل خف�س �لب�ضمة �لبيئية 

ومكافحة تغري �ملناخ و�حلفاظ على �لتنوع �لبيولوجي يف �لإمار�ت و�ملنطقة. تعمل �جلمعية على 

�مل�ضتوى �لحتادي حتت رئا�ضة جمل�س �إد�رة حملي ولها عدة مكاتب يف �أبوظبي ودبي و�لفجرية. 

�ملكتب �لرئي�ضي

�س.ب. 4555٣ �أبوظبي

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

هاتف: 7١١7 6٣4 ٢ 97١+

فاك�س: ١٢٢٠ 6٣4 ٢ 97١+ 

مكتب دبي

�س.ب. 45489١ دبي

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

هاتف: 9776 ٣54 4 97١+

فاك�س: 9774 ٣54 4 97١+

 
info@ewswwf.ae :لربيد �للكرتوين�

info@ewswwf.ae :ملوقع �للكرتوين�

@ews_wwf :تويرت

@ews.wwf :في�ضبوك

wwfuae :يوتيوب

@ews_wwf :ن�ضتغر�م�
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EWS-WWF
حقوق �لن�س: جمعية �لإمار�ت للحياة 

EWS-WWF لفطرية�

 يتوجب ذكر هذ� �مل�ضدر و��ضم �لنا�ضر 

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

�ضو�ء جزئيًا �أو كليًا.

جميع �حلقوق حمفوظة جمعية �لإمار�ت 

EWS-WWF للحياة �لفطرية

متت طباعة هذ� �لتقرير على ورق معاد 

ت�ضنيعه بالكامل

جدول المحتويات

مقدمة
4 كلمة رئي�س جمل�س �لإد�رة 

6 كلمة �لع�ضو �ملنتدب 

7 كلمة �ملدير �لعام  

مشاريعنا
١٠ �ملحافظة على �لتنوع �لبيولوجي 

١6 خف�س �لب�ضمة �لبيئية 

٢٠ تعليم �أجيال �مل�ضتقبل 

٢6 �إبالغ ر�ضالة �ملحافظة �لبيئية 

٣٠ شركاؤنا 

٣٣ التقرير المالي 

٣4 الفريق 
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