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  عن جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع 
 الصندوق العالمي للطبيعة 

اإن جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العالمي للطبيعة هي منظمة غير هادفة للربح ، تم 
اإن�صاوؤها بغر�ض اإحداث تاأثير اإيجابي في دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على التراث الطبيعي 

للأمة. وقد تاأ�ص�صت الجمعية في عام 2001 تحت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل 
الحاكم في منطقة الظفرة ورئي�ض مجل�ض اإدارة وكالة البيئة - اأبوظبي، وتعمل جمعية الإمارات للطبيعة 

بالتعاون مع ال�صندوق العالمي للطبيعة، وهي واحدة من اأكبر المنظمات البيئية الم�صتقلة والأكثر احترامًا 
على م�صتوى العالم. 

على مدى عقدين من الزمان،كانت جمعية الإمارات للطبيعة �صريكا ن�صيطًا وموؤثرًا في الحفاظ على البيئة، 
حيث تعمل الجمعية على الحد من التهديدات الأكثر اإلحاحًا للطبيعة والحياة البرية والبحرية في جميع 

اأنحاء دولتنا والمنطقة عن طريق ال�صراكة مع الحكومة، ال�صركات والمجتمع المدني في مبادرات متعددة 
تهدف للحفاظ على البيئة، ولحماية التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة - بحارنا، اأرا�صينا، 

مناخنا والتنوع البيولوجي الذي ندعمه. 
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الكلمات اإلفتتاحية

معالي محمد أحمد البواردي،
رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات للطبيعة

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
 معالي محمد أحمد البواردي 

نعد كاأمة موطناً للعديد من الجن�ضيات المختلفة - وهو التنوع الذي ال ي�ضاهيه اإال الحياة 
الفطرية الفريدة الأرا�ضينا وبحارنا. في حين ت�ضتهر دولة االإمارات العربية المتحدة 

بالتنمية  والتطور والفر�ص االإقت�ضادية، اإال اأن العديد من الذين يعي�ضون على اأر�ضها، 
ال يزالون غيرمدركين اإن طبيعة هذا الوطن، التي يدعمها التنوع البيولوجي توفر ثروة 

�ضخمة من الخدمات، التي تمثل اأ�ضا�ضات المجتمع الحديث.  
تظهر الأبحاث التي اأجريت موؤخرًا ب�صكل 

متزايد مدى اأهمية الطبيعة ل�صحتنا، وثروتنا، 
واإقت�صادنا الغذائي واأمننا. ومع المزيد من 

المعرفة، اأ�صبحنا نعي ب�صكل اأف�صل لماذا 
نعتمد على النظم الطبيعية، حيث ات�صح بما 

ل يدع مجاًل لل�صك اأن "وجود الطبيعة لي�ض 
رفاهية"، بل اإنها ال�صبيل الوحيد ل�صمان بقائنا 

على قيد الحياة. 
من المحزن، اأن الكثير من هذا التراث 

الطبيعي الغني يتعر�ض حاليًا للتهديد. حيث 
اإن التطور والنجاح ال�صريع الذي حققته دولة 

الإمارات العربية المتحدة �صاهم في ظهور 
تحديات بيئية معقدة حالت دون اإ�صتمرار بع�ض 

الأنواع الحية وموائلها الطبيعية في الم�صتقبل 
- وهي الحياة الطبيعية التي تنجو وتزدهر حتى 

في اأبعد المناطق النائية في الدولة. 
تواجه بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة، 

العديد من التحديات التي لم نر مثلها من قبل، 
مثل خطر التغير المناخي والقلق من التلوث 

البل�صتيكي، لذلك يجب اأن ت�صيطر فكرة 
التنمية الم�صتدامة والإ�صراف البيئي على كل 

خطوة من خطوات رحلتنا الوطنية الم�صتمرة. 

وكل هذا يتطلب منا جميعًا اإلتزامًا باإجراء 
تغييرات على اأ�صلوب الحياة التي نعي�صها، من 
اأجل الحفاظ على ميراثنا الطبيعي - وكذلك 

المحافظة على الم�صاحات الطبيعية لهذه الأمة 
والتنوع البيولوجي الفريد الذي تدعمه.

تقود جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع 
ال�صندوق العالمي للطبيعة هذا التحول في 

معرفتنا ومواقفنا تجاه الأ�صول الطبيعية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة، وتحتاج اإلى دعمنا 

في اإنجاز مهمتها الم�صتمرة لتاأمين م�صتقبل 
م�صتدام للأمة واأجيالها المتعاقبة. 

في هذا الإتجاه، من الملهم روؤية التعاون 
من جميع اأفراد المجتمع، مع العديد من 

المنظمات وال�صركات و الأفراد من جميع 
القطاعات والمجتمعات المحلية في الدولة. 

وروؤية ا�صتعدادهم التام للم�صاهمة بوقتهم 
ومواردهم لدعم هذه الق�صية. بالنيابة عن 
جمعية الإمارات للطبيعة، اأود اأن اأعرب عن 
تقديرنا العميق لدعمهم ال�صخي في اإنجاز 

مهمة الجمعية. 
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سعادة رزان خليفة المبارك، 
العضو المنتدب وأمين الصندوق لجمعية اإلمارات للطبيعة

جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق 
العالمي لحفظ الطبيعة موؤخرًا برنامج التوا�صل مع 

الطبيعة بال�صراكة مع هيئة البيئة - اأبوظبي يوفر 
البرنامج من�صة للجيل القادم من �صانعي التغييير 

والقادة البيئيين في دولة الإمارات العربية المتحدة 
حيث ي�صمح للنا�ض البدء في الإندماج مع اأن�صطة 

 التوعية المتوفرة لدينا على موقع التوا�صل 
مع الطبيعة. 

خلل عام 2018، اأظهر �صركاوؤنا دعمًا ل محدودًا 
لكافة برامجنا الحالية والقادمة. نحن ممتنون لهذا 

الدعم ال�صخي، وناأمل في دفع الطبيعة لتكون في 
المرتبة الأولى على راأ�ض  قائمة مهام كل �صخ�ض 

في عام 2019، من اأجل تحقيق التغيير الذي ناأمله، 
للحفاظ على م�صتقبل الثروات الطبيعية لأمتنا و�صعبها 

والأجيال القادمة.

  كلمة العضو المنتدب 
 سعادة رزان خليفة المبارك 

في اأواخر عام 2017، اأعلن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص 
دولة االإمارات العربية المتحدة، اأن عام 2018 �ضيعرف في دولة االإمارات العربية 

المتحدة باإ�ضم عام زايد. حيث قد مرت مائة عام منذ ميالد المغفور له باإذن 
اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان )رحمه اهلل(، االأب الموؤ�ض�ص لدولة االإمارات 
العربية المتحدة وم�ضدر االإلهام في مجتمع المحافظة على الطبيعة العالمي.  

من خلل الفعاليات والمبادرات في جميع 
اأنحاء الدولة وخارجها، هدفت  �صنة زايد 

اإلى اإحياء ذكراه واإظهار قيمته ومدى 
تاأثيره واإرثه الطبيعي - والذي كان اأهم ما 
يميزه هو مواقفه الم�صتقبلية نحو الحفاظ 
على التنوع البيولوجي الغني للأمة، والذي 

كان ينظر اإليه على اإنه جزء ل يتجزاأ 
من تاريخ الأمة وتراثها وم�صتقبلها. 

لقد تاأثرت  �صخ�صية اآباوؤنا بوجود المظاهر 
الطبيعية للأر�ض والبحر، وقد كانوا ممتنين 

لف�صلها عليهم. وقد تجلى ذلك من خلل 
حر�صهم ال�صديد في المحافظة عليها، مع 
الوعي ال�صديد بما هو مطلوب من مظاهر 

الطبيعة للبقاء على قيد الحياة، ولقد 
حافظوا على هذه الموارد الطبيعية من 

اأجل الأجيال اللحقة للإ�صتمتاع بها. 
توؤمن جمعية الإمارات للطبيعة بقيمة كل 

من تنوع وجمال الطبيعة في دولة الإمارات. 
نحن نهدف اإلى حث جميع من ي�صفون دولة 

الإمارات العربية المتحدة باأنها وطنهم، على 
التفاعل مع الموارد الطبيعية الإ�صتثنائية لهذه 
الأمة وتجربتها. نعتقد اأنه من خلل التوا�صل 
مع الطبيعة، �صيدرك  النا�ض في جميع اأنحاء 

الدولة حجم الم�صوؤولية التي نتقا�صمها �صويًا 
في حماية هذا الميراث الحيوي والخلب. 

نهدف في جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون 
مع ال�صندوق العالمي للطبيعة، بهذه الطريقة 

ومن خلل برامجنا ومبادراتنا المختلفة 
اإلى الحفاظ على الطبيعة وكذلك الحد 

من التهديدات الأكثر اإلحاحًا على بيئتنا 
لم�صلحة المجتمع. يتطلب تحقيق ذلك 

ت�صافر الجهود الم�صتركة لأ�صحاب الم�صلحة 
المعنيين، بما في ذلك المجتمعات المحلية، 

المنظمات المحلية، والمتعددة الجن�صيات، 
الحكومات، والمنظمات غير الحكومية. 

فمن خلل العمل ب�صكل وثيق مع موؤ�ص�صات 
الأعمال المختلفة، تطمح جمعية الإمارات 

للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العالمي للطبيعة 
في تغيير ال�صلوك العام ودفع نتائج الحفظ التي 

لن تكون ممكنة. نحن فخورون اأننا نت�صارك 
مع العديد من الموؤ�ص�صات الرائدة في دولة 

الإمارات العربية المتحدة والتي تمنحنا ميزة 
الإندماج مع المجتمع والعمل على اإحداث 

التغيير الملمو�ض. ولتحقيق هذا الهدف اأطلقت 
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ليلى مصطفى عبد اللطيف، 
المدير العام لجمعية اإلمارات للطبيعة 

اإن الحفاظ على �صحة وتنوع بيئتنا، �صواء في وقتنا 
الحالي اأو م�صتقبًل، هو م�صوؤولية ن�صترك فيها جميعًا 

على حد �صواء. فقد تحققت اإنجازات عام 2018 
بف�صل اإلتزام �صركائنا ومتطوعينا. لأن التعاون هو 

العامل الرئي�ض لتنفيذ اإ�صتراتيجيتنا وتحقيق اأهدافنا 
- اإذ ن�صتطيع �صويًا اأن نهدي الخير لأمتنا وللنا�ض 

ولكوكبنا. فنحن نعلم اأن علينا اإعادة �صياغة علقة 
الإن�صان مع كوكب الأر�ض، ويجمعنا و�صركاوؤنا اإيمان 

�صادق باأن هذا ممكن. 

  كلمة المدير العام 
 ليلى مصطفى عبد اللطيف 

لقد احتفى عام زايد بالعديد من المبادىء التاأ�ضي�ضية والتي تعد هي �ضميم مهمة جمعية 
االإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�ضندوق العالمي للطبيعة. فطوال حياته المميزة، حافظ 

المغفور له ال�ضيخ زايد على اإيمانه ال�ضديد باأهمية الحفاظ على البيئة لدولة االإمارات 
العربية المتحدة. وبمراجعة النجاحات البيئية التي حققتها الدولة في عام 2018، ازددنا 

�ضجاعة وعزماً، اإذ اأن ميراثه الزال ناب�ضاً في دولة االإمارات العربية المتحدة. 

خلل عام 2018 وا�صلت جمعية الإمارات 
للطبيعة تقدمها باإ�صرار متجدد نحو تحقيق 

اأهدافنا، متوجة باإ�صتراتيجية متجددة؛ تم 
تقديمها من خلل اإ�صم و�صعار جديدين. اإذ 

يعك�ض �صعارنا الجديد الإرث البيئي لل�صيخ 
زايد، والب�صمة التي تركناها، كجمعية، على 

البيئة، وكذلك م�صوؤوليتنا الحتمية في حمايتها.
لقد تزامن اإعادة اإطلق ال�صعار الجديد 

مع مراجعة منت�صف المدة لإ�صترتيجياتنا 
الخم�صية وقد عبرت عن بداية حقبة جديدة 

لمنظمتنا، اإذ نظرنا اإلى حجم التحديات 
المتزايدة التي يواجهها العالم، وبناًء عليه 

وجهنا تركيزنا نحو بناء دولة الإمارات العربية 
المتحدة الم�صتدامة، حيث يزدهر اإقت�صادنا 

ومجتمعنا وبيئتنا جنبًا اإلى جنب. 
ومن خلل اإ�صتراتيجياتنا المحدثة حتى عام 

2020، �صيكون ل�صركائنا اأن يتوقعوا المزيد 
من الأبحاث والبيانات المبنية على الحقائق 

العلمية، والمزيد من التحول نحو الممار�صات 
الم�صتدامة، وكذلك زيادة التعاون والن�صاط 
ب�صاأن تغير المناخ، وزيادة فر�ض الم�صاركة 
في مبادراتنا واإر�صادات كثيرة حول كيفية 

اإحداث الفرق من خلل حملت اأكبر وفعاليات 
جماهيرية اأكثر لزيادة الوعي في الدولة.

وكجزء من هذه ال�صتراتيجية المتجددة ، 
تدعم جمعية الإمارات للطبيعة رحلة خا�صة، 

يكت�صف خللها ال�صباب �صحر الطبيعة من 
حولهم ويح�صلون على المعرفة اللزمة من 

اأجل المحافظة عليها، واأي�صًا يكت�صبون مهارات 
القيادة الهامة للحفاظ على تراث المغفور 

له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان. بالتعاون 
مع هيئة البيئة - اأبوظبي؛ تم ت�صميم هذا 
البرنامج لتثقيف واإلهام ال�صباب الإماراتي 

للتوا�صل مع الطبيعة للحتفاء واحترام الإرث 
الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما اأ�صعد جمعية الإمارات للطبيعة الم�صاركة 
في الفعاليات المتعلقة بمجال عملنا، بما 

في ذلك اإتفاقية الأرا�صي الرطبة، المعروفة 
باإ�صم اإتفاقية رام�صار، في اأكتوبر عام 2018 
. حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يقام 
فيها هذا الحدث في دولة عربية. وقد كانت 

م�صاركتنا فر�صة فريدة لدعم الجهود الحالية 
والم�صتقبلية لدولة الإمارات، من خلل 

جمعيتنا و�صركائنا.
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2018 
عام زايد

لقد كان للمغفور له باإذن اهلل تعالى ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، الأب 
الموؤ�ص�ض لدولة الإمارات العربية المتحدة علقة فريدة من نوعها مع البر 
والبحر، وقد زرع التزامًا �صي�صتمر مدى الحياة بفكرة الإ�صتدامة، ول زال 
م�صدر اإلهام للأمة اأجمع. وهذا ما ر�صخه عام زايد، من خلل ت�صجيعه 

الم�صتمر للمبادرات التي تهدف اإلى تحقيق الإ�صتدامة الإقت�صادية والبيئية 
من خلل التنويع الإقت�صادي، والإبتكار، والحفاظ على البيئة البرية 

والبحرية، وتطوير م�صادر الطاقة النظيفة والمتجددة. 
طوال عام زايد، اإ�صتمرت جمعية الإمارات للطبيعة في دعم وت�صجيع هذه 

البرامج، وحر�صت على اإ�صتكمالها من خلل تج�صيد تراث وقيم ال�صيخ زايد 
في جميع مبادراتنا واأن�صطتنا. �صنوا�صل الإحتفاء بروؤيته البيئية الر�صيدة 

وذلك عن طريق ت�صجيع اأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة على التوا�صل 
مع الطبيعة بالطريقة التي انتهجها، ون�صر مبادئه في احترام وتقدير الطبيعة 
من حولنا. نحن نوؤمن باأنه ما من طريقة اأف�صل للقيام بذلك من فكرة اإلهام 

النا�ض حول الإمارات ال�صبع والعالم اأجمع لي�صعوا الطبيعة على راأ�ض قائمة 
مهامهم في عام 2019. 
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دولة رائدة إقليمياً عندما يتعلق األمر “ تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بالتعامل مع تغير المناخ، يأتي ذلك مع 

تركيزها على إيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة 
التغير المناخي، إذ أنها في وضع جيد يمّكنها من 

القيادة، وتحّمل القيام بدور عالمي في عملية 

اإلنتقال إلى إقتصاد منخفض الكربون. ”

  برنامج المناخ 
 والطاقة 

 مقدمة
يبقى التغير المناخي هو التحدي البيئي االأكثر خطورة 

في حياتنا. اإن الهدف المحدد في اإتفاقية باري�ص هو 
العمل على اإبقاء اإرتفاع درجات الحرارة العالمية اأقل 

بكثير من درجتين مئويتين اأعلى من م�ضتويات ما قبل 
الحقبة ال�ضناعية، وكذلك اإ�ضتمرار الجهود للحد من 

زيادة درجة الحرارة حتى اأكثر من 1.5 درجة مئوية، 
بغر�ص التخفيف من االآثار االأكثر �ضرراً لتغير المناخ. 

هذا الهدف يبدو وا�ضحاً. لكن يبقي اأن نعرف كيف نحقق 
ذلك بالفعل.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة اإقليميًا عندما 
يتعلق الأمر بالتعامل مع تغير المناخ، ياأتي ذلك مع تركيزها 

على اإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي، اإذ اأنها 
في و�صع جيد يمّكنها من القيادة، وتحّمل القيام بدور عالمي 

في عملية الإنتقال اإلى اإقت�صاد منخف�ض الكربون. حيث اأو�صت 
دولة الإمارات العربية المتحدة ب�صرورة �صرعة العمل ب�صاأن 
التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه وذلك ل�صمان 

تنفيذ اإتفاقية باري�ض.
حيث تم اإعتماد هدف الطاقة المتجددة بن�صبة 44% من ح�صة 

الطاقة الإنتاجية بحلول عام 2050. كما تهدف البلد اإلى 
زيادة كفاءة اإ�صتهلك الطاقة بن�صبة 40 % بحلول عام 2050. 

في عام 2018، اإتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة خطوات مهمة نحو تحديد المخاطر- 

وو�صائل الحد من اآثار تغير المناخ والتكيف معه. وي�صمل ذلك 
اأي�صًا تقييمًا لتكيف قطاع الطاقة الإماراتي مع تغير المناخ، 

وتقييم �صامل اأي�صًا لمخاطر تغير المناخ على الطاقة وال�صحة 
العامة والبنية التحتية، وذلك تما�صيًا مع البرنامج الوطني 

للتكيف مع تغير المناخ. 
اإن الهدف من برنامج المناخ والطاقة في جمعية الإمارات 

للطبيعة هو �صمان اإ�صتمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في 
اإتخاذ خطوات مهمة نحو تنمية منخف�صة الكربون، ومقاومة 
لآثار تغير المناخ بحلول 2020. حيث تهدف م�صروعاتنا اإلى 
زيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة، وتنفيذ تدابير كفاءة 

الطاقة، وتو�صيع البنية التحتية للنقل الم�صتدام وكذلك مواجهة 
 المخاطر المناخية، من خلل التعاون بين القطاعين 

العام والخا�ض. 

 د. ديبتي ميتال، 
رئيس برنامج المناخ والطاقة 
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معرض دبي للطاقة الشمسية 2018  إنجازاتنا في 2018 
تعاونت جمعية الإمارات للطبيعة مع هيئة 

كهرباء ومياه دبي ك�صريك المعرفة في 
معر�ض دبي للطاقة ال�صم�صية، والذي اأقيم في 

مركز دبي الدولي للموؤتمرات والمعار�ض في 
الفترة من 23- 25 اأكتوبر ، 2018. المعر�ض 

الذي يمثل جزءًا من معر�ض المياه والطاقة 
والتكنولوجيا والبيئة لهيئة كهرباء ومياه دبي 
والتي تمثل من�صة لم�صاركة القطاعين العام 

والخا�ض في مجال الطاقة ال�صم�صية. 

برنامج المناخ والطاقة

تمكين تحول الطاقة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

اإن هذا الم�صروع يهدف اإلى دعم دولة الإمارات 
العربية المتحدة في و�صع اإطار لل�صيا�صات من 
�صاأنها زيادة م�صاهمة الطاقة النظيفة الناتجة 
من م�صادر الطاقة المتجددة اإلى 44% بحلول 

عام 2050، بما يتوافق مع اأهداف خطة الطاقة 
 الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 

لعام 2050. 
وفي اإطار هذا الإلتزام، وبدعم من المدينة 

الم�صتدامة بدبي، قامت الجمعية باإجراء تقييم 
بعنوان " تطوير اإطار ال�صيا�صات من اأجل زيادة 

الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة - اإمكانية تحول الطاقة في دولة 

الإمارات العربية المتحدة"، والذي يحدد �صكل 
ال�صيا�صة ال�صرورية لزيادة ن�صبة العتماد على 

الطاقة المتجددة في الدولة. 
لقد نتج عن البحث التقني وم�صاركة اأ�صحاب 

الم�صلحة للم�صروع خلل عامي 2017 و 2018 
اإ�صدار تقرير تم تطويره بالتعاون مع وزارة 
الطاقة وال�صناعة بالدولة، بعنوان: "تمكين 

تحول الطاقة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة: اأهم ع�صر مجالت ذات الأولوية 

ل�صانعي �صيا�صات الطاقة المتجددة". 

مشاركة قطاع األعمال في 
األنشطة المتعلقة بالمناخ: جرد 

غازات اإلحتباس الحراري في المدينة 
المستدامة لعام 2017 

في اأبريل 2016، اأبرمت جمعية الإمارات 
للطبيعة �صراكة اإ�صتراتيجية مع المدينة 

الم�صتدامة - مجتمع اأن�صاأته �صركة دايموند 
ديفيلوبرز - ويهدف لأن يكون اأول مجتمع 

خالي من الإنبعاثات في دبي. بالإ�صتفادة من 
البروتوكول العالمي لقوائم الغازات الدفيئة 

على الم�صتوى المجتمعي؛ تدعم جمعية 
الإمارات للطبيعة المدينة الم�صتدامة في تقييم 
اأداء الغازات الدفيئة، كما اأنها ت�صاعد في ر�صد 

اإنبعاثات الغازات الدفيئة واإعداد تقرير عنها. 
في عام 2018، قمنا بتطوير قائمة اإنبعاثات 
الغازات الدفيئة في المدينة الم�صتدامة لعام 

2017 - ويعتبر هو الأول من نوعه لمجتمع مغلق 
في المنطقة. كما و�صعنا تو�صيات للمطورين 

ووا�صعي ال�صيا�صات في مجالت الطاقة 
المتجددة والنقل والو�صول اإلى البيانات و اإدارة 
النفايات. حيث تمت م�صاركة هذه البيانات مع 
اأ�صحاب الم�صلحة المعنيين في يوليو 2018. 
وقد اأو�صح التقييم اأن كثافة الغازات الدفيئة 

في فيلت المدينة الم�صتدامة اأقل بن�صبة 
50% تقريبًا مقارنة بالفيلت التقليدية في 

دولة الإمارات العربية المتحدة، و اأو�صح 
اأي�صًا اأن ن�صيب الفرد من اإ�صتهلك المياه في 
المدينة الم�صتدامة اأقل بن�صبة 31% من اأدنى 

تقدير لهيئة كهرباء ومياه دبي بناًء على معدل 
الإ�صتهلك للمباني ال�صكنية. 
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 أولوياتنا في 2019 

بحث الفرص والتحديات في مجال 
استخدام الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية على األسطح في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
�صنوا�صل البناء على نجاحات م�صروعنا 

الذي يهدف اإلى و�صع �صيا�صة تدعم تحول 
دولة الإمارات العربية المتحدة اإلى العتماد 

على الطاقة المتجددة. ومن اأجل تحقيق 
هذا الهدف اأطلقت جمعية الإمارات للطبيعة 

م�صروعًا جديدًا لتطوير فهم اأف�صل للعوائق 
التي تحول دون اإ�صتخدام األواح الطاقة 

 ال�صم�صية الكهرو �صوئية على الأ�صطح في 
 دولة الإمارات العربية المتحدة واقتراح 

الحلول المحتملة. 
اإن الهدف من الم�صروع هو اإجراء تقييم م�صتقل 

عن زيادة ا�صتخدام الخليا ال�صم�صية على 
الأ�صطح في جميع اأنحاء البلد في ال�صنوات 

الأخيرة، وكذلك تحديد النجاحات والتحديات 
ذات ال�صلة. نحن نهدف اإلى اإ�صتخدام هذه 

المعلومات لت�صجيع تبني الطاقة ال�صم�صية 
على الأ�صطح ب�صكل اأو�صع في جميع اأنحاء دولة 
الإمارات العربية المتحدة، وذلك لدعم هدف 

عام 2050. 

تقييم فرص استخدام السيارات 
الكهربائية في أبوظبي 

اإ�صافة اإلى عملنا ال�صابق في �صيا�صات اإقت�صاد 
وقود المركبات، تبحث الجمعية حاليًا في 
اإمكانية التو�صع في ا�صتخدام الموا�صلت 

الكهربائية في اأبوظبي. وبال�صراكة مع هيئة 
البيئة - اأبوظبي، نهدف اإلى قيا�ض التاأثيرات 

المتوقعة لزيادة اإ�صتخدام المركبات منخف�صة 
الإنبعاثات في اأبوظبي بناءًا على الأهداف 
الحالية، وتحديد جميع الفر�ض للمركبات 
الكهربائية في اأبوظبي، وت�صميم اأولويات 

ال�صيا�صة ذات ال�صلة لت�صجيع زيادة ا�صتخدام 
المركبات منخف�صة الإنبعاثات.

اإلى جانب زيادة ح�صة م�صادر الطاقة 
المتجددة في مزيج توليد الكهرباء، يمكن 

لل�صيارات الكهربائية اأن تحد ب�صكل كبير من 
انبعاثات الكربون والملوثات المحلية، وبالتالي 

الحد من تغير المناخ و تح�صين جودة الهواء.
�صي�صهل هذا الم�صروع الحوار بين اأ�صحاب. 
الم�صلحة المتعددين ويزيد من التعاون بين 

الكيانات ذات ال�صلة لت�صهيل اعتماد ال�صيا�صات 
ذات الأولوية.
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برنامج المناخ والطاقة

 تشجيع العمل المناخي بين 
قطاع األعمال

كما بداأت جمعية الإمارات للطبيعة في تنفيذ 
مبادرة تهدف لت�صجيع المزيد من الإلتزام 

والعمل بين �صركات القطاع الخا�ض لمكافحة 
تغير المناخ. اإن الهدف من مبادرة " العمل 

المناخي في القطاع الخا�ض في دولة الإمارات 
العربية المتحدة " هو تعزيز تطوير اإقت�صاد 
منخف�ض الكربون من خلل تزويد ال�صركات 

بالمعرفة والأدوات اللزمة لقيا�ض الإنبعاثات 
واإعداد تقارير عنها، وكذلك تحديد الفر�ض 

المتاحة للحد من الإنبعاثات وتحديد الأهداف 
ذات ال�صلة. 
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في وضع وتنفيذ عدد من االستراتيجيات “ خالل عملنا في 2018، نفخر بمشاركتنا 
والخطط واالتفاقيات الهامة المرتبطة 

باألجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
بما في ذلك خطة العمل االستراتيجية الوطنية 

للتنوع البيولوجي في الدولة، اتفاقية التنوع 
البيولوجي، اتفاقيةرامسار الدولية للحفاظ على 

األراضي الرطبة وأهداف التنمية المستدامة، 

وخطة العمل الوطنية القادمة للسالحف. ”

  برنامج الحفاظ 
 على الحياة البحرية 

 مقدمة 
تمتع عام 2018 باأهمية عالمية بخ�ضو�ص الحفاظ على 

الحياة البحرية في جميع اأنحاء العالم. حيث عقدت 
اإتفاقية االأرا�ضي الرطبة ذات االأهمية الدولية موؤتمرها 

الثالث ع�ضر لالأطراف المتعاقدة في دبي، موؤكدة على 
اإلتزام دولة االإمارات العربية المتحدة القوي واإنجازاتها 

في �ضياق النظم البيئية لالأرا�ضي الرطبة، ال �ضيما في 
المناطق البحرية وال�ضاحلية. �ضوف تتراأ�ص الدولة هذه 

االإتفاقية لل�ضنوات الثالثة القادمة، مما يتيح لالأمة 
موا�ضلة التقدم من اأجل تحقيق المزيد من االإنجازات في 

العام المقبل.
ي�صعدنا اأن نعترف بالدعم المتزايد من القطاع الخا�ض في دولة 
الإمارات العربية المتحدة لحماية الأرا�صي الرطبة، ونوؤكد على 

الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في حماية تلك الموائل 
الطبيعية الهامة من اأجل الأجيال القادمة.

 مارينا أنتونوبولو، 
رئيس برنامج  الحفاظ على الحياة البحرية
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برنامج الحفاظ على الحياة البحرية

 إنجازاتنا في 2018 

 رسم خرائط الموائل لدعم 
صنع السياسات 

بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة 
والهيئات البيئية المخت�صة في اأربع من 

الإمارات )هيئة البيئة والمحميات الطبيعية 
في ال�صارقة وهيئة حماية البيئة والتنمية في 

راأ�ض الخيمة وبلدية عجمان وبلدية اأم القيوين( 
اأطلقنا اأول خريطة للموائل البحرية وال�صاحلية 

للإمارات ال�صمالية. 
لقد تم اأخذ عينات من 371 نقطة من اإجمالي 
مناطق الإ�صتبيانات الميدانية. تمتد المنطقة 

التي تغطيها الخريطة اإلى 2 كم من �صاحل 
البرالرئي�ض اإلى عمق 15 متر كحد اأق�صى، 

 بم�صاحة اإجمالية تبلغ حوالي 782.3 كم2 
وما ي�صل اإلى 400 كم من ال�صاحل )381 كم 

 للبرالرئي�ض و 19 كم لجزيرة 
ال�صارقة البحرية(.

وقد �صملت النتائج الرئي�صة للدرا�صة وجود 
م�صاحات كبيرة من اأحوا�ض المحار والأع�صاب 
البحرية، و�صعاب مرجانية ومناطق �صا�صعة من 

القرم غير الم�صجلة. اإجماًل تم تحديد ور�صم 
خرائط �صملت 17 موطنًا �صاحليًا وبحريًا - بما 

في ذلك الأع�صاب البحرية واأحوا�ض المحار 

وال�صعاب المرجانية واأ�صجار القرم. وبعد 
اإعتماد هذه النتائج من �صعادة الدكتور ثاني 

بن اأحمد الزيودي، ع�صو مجل�ض الوزراء ووزير 
التغير المناخي والبيئة، �صتكون نتائج هذا 

الم�صروع اأداة اأ�صا�صية لدعم جهود المحافظة 
والإدارة والمراقبة الفعالة للموائل البحرية 

ال�صاحلية التي توفر المعلومات وت�صاعد على 
فهم اأف�صل للو�صع والإتجاهات مع مرور الوقت.

يعتبر هذا اأمرًا مهمًا لأن خرائط الموائل  
تزودنا بمعلومات هامة حول تحديد المناطق 
المحمية، ومنح الت�صاريح البيئية ، وتحديد 

الخدمات البيئية الموجودة،و تقدير الكربون 
الأزرق، والك�صف عن فقدان الموائل ، بالتالي 
التخطيط الأمثل ل�صتخدام الأرا�صي وجهود 

 الحفاظ عليها من اأجل تطوير م�صتدام في 
تلك المناطق.

مشاركاتنا في إتفاقية األطراف 
المتعاقدة 13 لرامسار 

�صاركنا في عدد من الموؤتمرات الدولية، بما 
فيها الموؤتمر الثالث ع�صر للأطراف المتعاقدة 

لإتفاقية رام�صار للأرا�صي الرطبة ذات الأهمية 
الدولية، والتي عقدت في دبي من 21 اإلى 29 

اأكتوبر. تمثل اإتفاقية رام�صار معاهدة حكومية 
دولية مهمة، ت�صجع على التعاون الدولي من 

اأجل المحافظة والإ�صتخدام الحكيم للأرا�صي 
الرطبة ومواردها في جميع اأنحاء العالم. 
لقد �صاركت جمعية الإمارات للطبيعة في 
مناق�صات وجل�صات الأع�صاء، وبدعم من 

وفد الحكومة الإماراتية وال�صندوق العالمي 
للطبيعة، اأطلقنا اأول خريطة للموائل البحرية 

وال�صاحلية للإمارات ال�صمالية خلل فعالية 
على هام�ض الموؤتمر، وذلك بالتعاون مع وزارة 
تغير المناخ والبيئة و هيئة البيئة والمحميات 

الطبيعية بال�صارقة، وهيئة حماية البيئة 
والتنمية براأ�ض الخيمة وبلدية عجمان وبلدية اأم 
القيوين، اإلى جانب تقديم عر�ض تعريفي حول 
ال�صلحف البحرية �صلط ال�صوء على م�صاريعنا 

في مجال حماية ال�صلحف، واأهميتهم 
واعتمادهم على الأرا�صي الرطبة البحرية. 
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اإلقتصاد الدائري 
لقد اأ�صبح اإعادة التفكير ب�صورة جذرية في 

كل من الت�صميم وعمليات ما بعد الإ�صتخدام 
�صرورة حتمية، هذا بالإ�صافة اإلى اإتخاذ 

اإجراءات اأخرى مثل تحفيز الطلب على المواد 
الخام الثانوية. في عام 2019 �صيتم التركيز 

على " مبادىء الإقت�صاد الدائري للبل�صتيك". 
لقد طورت جمعية الإمارات للطبيعة دليًل 

عن مفهوم نموذج اإعادة الإ�صتخدام والتغليف 
في اإمارة اأبوظبي. وبف�صل الدعم اللمحدود 

من �صركائنا وت�صكيل اإئتلف من العلمات 
التجارية المحلية والعالمية المتعددة، �صيعمل 

هذا الم�صروع الرائد على تحديد فر�ض �صل�صلة 
القيمة والآليات اللزمة لمعالجة كميات كبيرة 

من نفايات التغليف والم�صاعدة في �صمان 
التحول اإلى اإقت�صاد دائري اأقل هدرًا.

برنامج الحفاظ على الحياة البحرية

تتبع السالحف في دولة اإلمارات
لقد �صمل عملنا على ال�صلحف البحرية في 

دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018 
على جمع البيانات الإيكولوجية وذلك بغر�ض 

الم�صاعدة في حماية ال�صلحف الخ�صراء، 
من خلل التتبع عبر الأقمار ال�صناعية لعدد 

12 �صلحفاة، لي�صل اإجمالي عدد ال�صلحف 
التي يتم تتبعها اإلى 47 على مدى ثلث �صنوات 

في نطاق م�صروع الحفاظ على ال�صلحف 
الخ�صراء في منطقة الخليج. كما تو�صعت 

اأن�صطة الم�صروع لت�صمل ال�صاحل ال�صرقي لدولة 
 الإمارات في المنطقة المحمية في خور 

كلباء بال�صارقة. 
في ختامه، �صيقدم م�صروع ال�صلحف الخ�صراء 

في الخليج اأف�صل �صورة للبيئة المثالية 
 لل�صلحف في العالم. وكنتيجة مبا�صرة 

للبحوث التي اأجريت، �صيوفر المعلومات 
المبنية على اأ�ص�ض علمية للحكومات و�صانعي 
ال�صيا�صات لتخاذ قرارات م�صتنيرة لحماية 

ال�صلحف وموائلها.

شبكة حوت البحر العربي 
لقد دخلت �صبكة حوت البحر العربي في �صراكة 

مع وايلد مي وذلك لإن�صاء قاعدة بيانات 
للحيتان والدلفين في منطقة بحر العرب 

اعتمادًا على القائمة الموجودة على النترنت. 
�صاهم التعاون بين �صبكة حوت البحر العربي 

والمجموعات البحثية الأخرى مثل �صبكة 
المحيط الهندي لأبحاث الحيتان اإلى تطوير " 

 من�صة لتخزين البيانات وتحليلها 
على النترنت" 

والذي تم ت�صميمه لتلبية الإحتياجات المحددة 
للباحثين والمنظمات في المنطقة. ومع ذلك 

فاإن تح�صين الأدوات يمكن اأن يفيد الجهود 
العالمية للمحافظة والمجتمع العلمي. تم تطوير 

من�صة البيانات ل�صبكة حوت البحر العربي 
بف�صل الم�صاهمات ال�صخية من اللجنة الدولية 

ل�صيد الحيتان وال�صندوق العالمي للطبيعة 
وجمعية الإمارات للطبيعة ومكتب ال�صندوق 

العالمي للطبيعة بباك�صتان. 
تهدف جمعية الإمارات للطبيعة و�صركائها اإلى 

تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات، 
وهو اأمرهام للحفاظ على الأنواع المهاجرة 

المهددة بالإنقرا�ض مثل الحوت الأحدب في 
بحر العرب. 

إعادة التفكير في البالستيك 
ت�صعى مبادرتنا اإعادة التفكير في البل�صتيك 

اإلى درا�صة امكانية و�صع �صيا�صة عامة لمنع 
التلوث الذي ي�صببه البل�صتيك في البر والبحر، 

وكيف يمكننا - معًا - ومن خلل �صل�صلة 
من المبادرات الإ�صتراتيجية تحقيق هدفنا 

 بالو�صول اإلى طبيعة خالية من 
النفايات البل�صتيكية. 

في عام 2018 قامت جمعية الإمارات للطبيعة 
باإطلق مبادرات الأكيا�ض الخ�صراء مع 

�صل�صل محلت ال�صوبرماركت، محل توي �صتور 
وهالمارك. في �صيف عام 2018 وافقت �صركة 

ويتروز و�صركة فاين فير فودز على اإ�صت�صافة 
درا�صة تجريبية في اأبوظبي للك�صف عن 

اتجاهات و�صلوكيات المت�صوقين وذلك عندما 
يطلب منهم دفع ثمن الأكيا�ض البل�صتيكية 

التي ت�صتخدم لمرة واحدة. وقد اإ�صتقبل غالبية 
مت�صوقي ويتروز الفكرة وهي دفع 25 فل�ض ب�صكل 

اإيجابي، و�صنقوم بتقديم النتائج والبيانات 
لوا�صعي ال�صيا�صات في اإمارة اأبو ظبي والدولة. 

©
 W

W
F

22 23جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة  التقرير السنوي 2018   |    مذكرات بيئية  



 أولوياتنا في 2019 

برنامج الحفاظ على الحياة البحرية

جزيرة صير بو نعير
�صيتم اإطلق م�صروعنا الجديد " لوؤلوؤة ال�صارقة 

- �صير بو نعير" بهدف دعم الإطار الحالي 
للإدارة، والعمل على تطوير المزيد من برامج 
المراقبة العلمية طويلة الأجل، وتنفيذ تدابير 

المحافظة القائمة على العلم، لتح�صين مرونة 
النظم البيئية. ومن خلل نهجنا الفريد، 

نهدف اإلى بداية حقبة جديدة من اإدارة الحفظ 
في الدولة، وكذلك اإحداث تاأثيرات ملمو�صة 
حقيقية، يمكن اأن تت�صاعد في جميع اأنحاء 
الدولة حتى ت�صبح نموذجًا لجهود الحماية 

البحرية في جميع اأنحاء العالم. �صيبداأ العمل 
الميداني في عام 2019، لتقديم معلومات 

�صتكون خط الأ�صا�ض للمعلومات الإيكولوجية 
 المتعلقة باأ�صماك القر�ض، الطيور، 

المرجان والأ�صماك.

 القمة العالمية للمحيطات 
لقد كانت المحنة الحالية التي تواجهها 

محيطات العالم هي الدافع لإتخاذ نهج جديد 
في الحفاظ على المحيطات، وهو النهج الذي 

�صتتبناه منظمات مثل جمعية الإمارات للطبيعة 
وغيرها من المنظمات، خلل موؤتمر القمة 
العالمي للمحيطات لعام 2019 في اأبوظبي، 

الذي يهدف لتر�صيخ اإقت�صاد اأزرق م�صتدام. 
حيث �صتقوم الجمعية من خلل �صبكتها العلمية 

والتقنية العالمية، باإ�صتك�صاف التحديات التي 
يواجهها الإقت�صاد المحلي- وعر�ض ت�صاوؤولت 
هامة حول م�صتقبل مواردنا، اإذا لم ناأخذ هذه 

الق�صية على محمل الجد اليوم.
وهذا اأمر مهم ل�صمان الممار�صات البحرية 

الم�صوؤولة والتخطيط والإدارة التي تعود 
بالفائدة المبا�صرة على القت�صاد والأعمال 
والمجتمع، والذي بدوره ي�صاعد على ت�صهيل 
ال�صتدامة القت�صادية في الم�صتقبل  لدولة 

الإمارات العربية المتحدة في ظل �صرعة 
التطور القت�صادي الراهن.

�ضي�ضهد العام القادم ختام م�ضروع ال�ضالحف الخ�ضراء في منطقة الخليج، ونتطلع اإلى 
اإ�ضتغالل هذه الفر�ضة لترقيم وتعقب اأربعة �ضالحف خ�ضراء اإ�ضافية في دولة االإمارات 

العربية المتحدة. كما �ضنجمع النتائج التي تو�ضلنا اإليها ونناق�ص التو�ضيات الم�ضتنتجة 
بحلول نهاية العام من خالل ور�ضة عمل تقنية مع اأ�ضحاب الم�ضلحة الرئي�ضين في مجال 
المحافظة على البيئة. �ضت�ضاهم تلك النتائج في دعم  جهودنا في الحفاظ على ال�ضالحف 

البحرية في دولة االإمارات، واإعطاءهم فر�ضة للبقاء الأجيال مديدة.
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البيولوجي أحد األهداف الرئيسة لبرنامج “ تعتبر المساهمة في الحفاظ على التنوع 
المحافظة على الحياة البرية، وذلك من 

خالل تطوير شبكة من المناطق المحمية والممرات 

البيئية للحفاظ على الموائل الحيوية. ”

  برنامج الحفاظ 
 على الحياة البرية 

 مقدمة 
تعتبر �ضل�ضلة جبال الحجر، التي تمتد على طول �ضرق 

دولة االإمارات العربية المتحدة اإلى �ضلطنة عمان، موطناً 
مهماً للتنوع البيولوجي في دولة االإمارات العربية 

المتحدة. حيث يعي�ص فيها مجموعة متنوعة من االأنواع 
الفريدة، التي ي�ضتوطن البع�ص منها المنطقة. وتعتبر 

الم�ضاهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي اأحد 
االأهداف الرئي�ضة لبرنامج المحافظة على الحياة البرية، 

وذلك من خالل تطوير �ضبكة من المناطق المحمية 
والممرات البيئية للحفاظ على الموائل الحيوية. 

في دولة مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل ال�صحراء 
معظم اأرا�صيها، تعتبر النظم البيئية للمياه العذبة بمثابة 

م�صادر حياتية نادرة وثمينة وتمثل اأ�صا�ض التنوع البيولوجي 
في الجبال. وبالرغم من ذلك، ونظرًا لندرة هذه الموارد، اإل 
اأن موارد المياه العذبة مطلوبة للأغرا�ض الزراعية والمنزلية 

وال�صناعية، مما يوؤدي اإلى الإفراط في اإ�صتغللها وبالتالي 
الإ�صرار بموائل المياه العذبة الطبيعية. ولذلك فاإننا نوجه 

 مجهوداتنا في الحفاظ على هذه الموائل والأنواع 
المهددة بالفناء. 

 د . جاكي جوداس،
مستشار  ومدير برنامج الحفاظ على الحياة البرية
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المشاركة الدولية 
عقدت الإتفاقية الدولية للحفاظ على الأرا�صي 

الرطبة، المعروفة باإ�صم اإتفاقية رام�صار، موؤتمر 
الأطراف المتعاقدة الثالث ع�صرفي دبي في 

الفترة من 21 اإلى 29 اأكتوبر 2018. وقد �صهد 
هذا الحدث م�صاركة اأكثر من 1000 ممثل، بما 

في ذلك خبراء المياه العذبة من جميع اأنحاء 
العالم، وقد تراأ�ض هذا الحدث �صعادة محمد 
الأفخم، ع�صو مجل�ض اإدارة جمعية الإمارات 

للطبيعة. لقد عر�صنا اأن�صطتنا في الحفاظ 
على موائل المياه العذبة في منتزه وادي 

الوريعة الوطني خلل الموؤتمر،كما ا�صتعر�صنا 
برنامجنا لأبحاث المياه والتعليم، والذي اإ�صتمر 

من عام 2013 اإلى عام 2017. 
 بالتوافق مع التو�صيات التي �صاغتها اإتفاقية 

التنوع البيولوجي في المك�صيك في دي�صمبر 
2016 لدور القطاع الخا�ض في ت�صهيل جهود 

المحافظة على التنوع البيولوجي؛ قمنا بتنظيم 
فعالية على هام�ض موؤتمر رام�صار عن الأعمال 
والمياه والأرا�صي الرطبة بال�صراكة مع وزارة 

البيئة وتغير المناخ. ا�صتعر�صت الفعالية 
التحولت التي تتبعها ال�صركات في اإدارة المياه 
العذبة، واأ�صباب وجوب اإتباع الآخرين لنهجهم، 

وقد عر�صت دانون وكوكاكول و�صتاندرد 
ت�صارترد و بنك HSBC وفيوليا بع�ض التجارب 

والأمثلة. وكذلك اإ�صتقبلنا وفدًا ر�صميًا من 
الحكومة ال�صينية، بتن�صيق مع زملئنا في 

ال�صندوق العالمي للطبيعة في ال�صين. 

برنامج الحفاظ على الحياة البرية 

 إنجازاتنا في 2018 

دعم التنوع البيولوجي 
من اأجل تحديد الأوليات على اأجندة جهود 

المحافظة و اإثراء معرفتنا عن التنوع 
البيولوجي، فقد وا�صلنا الم�صوحات الميدانية 

التي بداأت في ال�صنوات ال�صابقة بتمويل 
من �صندوق محمد بن زايد للمحافظة على 

الكائنات التي تهدف اإلى تقييم توزيع ووفرة 
اأنواع البوم والخفافي�ض. 

لقد بدء اإ�صتخدام برنامج جديد لم�صائد 
الكاميرات في عام 2018، مما �صاهم في 

تو�صيع نطاق العمل في محمية وادي الوريعة 
الوطنية بين عامي 2013 و 2015 لتغطية 

مناطق جديدة من الجبال، قد ت�صتحدث تدابير 
ومقايي�ض جديدة لجهود المحافظة. يهدف 

هذا البرنامج اإلى تقييم حالة الثدييات الكبيرة 
والمتو�صطة الموجودة في الجبال وتوزيعها 

واأعدادها، مثل الطهر العربي، الو�صق ، ثعلب 
بلنفورد، و قنفذ براندت والقط البري. 

كما تم اإجراء م�صوحات اأولية لتحديد 
خ�صائ�ض موائل المياه العذبة في جبال 
الحجر، وقيا�ض عوامل التغير في المياه 

وت�صجيل وجود كائنات المياه العذبة بما في 
ذلك ال�صفادع، الأ�صماك، الطيور، اليع�صوب، 

وغيرها من اللفقاريات.

البوم والخفافيش في جبال الحجر
لقد ك�صفت م�صوحاتنا للبوم عن وجود "بومة 

الن�صر العربي المنقطة" للمرة الأولى في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، والذى تم التاأكيد 

على وجوده ر�صميًا في نوفمبر 2017. وبالرغم 
من �صرية الك�صف، اإل اأنه تم التاأكيد على 

وجودهم في ع�صرة اأقاليم مختلفة في جميع 
اأنحاء الجبال، ثلثة منها اأماكن للتكاثر. كما 

تم جمع بيانات عن اأماكن توزيع الأنواع الأخرى 
من البوم.

لقد ك�صف م�صح الخفافي�ض الذي اأجريناه 
بم�صاركة اإثنين من اأخ�صائيي الخفافي�ض 

الفرن�صيين في الفترة بين يناير ومار�ض، عن 
وجود ثلثة اأنواع من الخفافي�ض الجديدة 

في البلد : خفا�ض جوفروي، وبوتا �صيروتن، 
وخفا�ض تومب الم�صري. 

كما �صاعدت هذه الدرا�صات الإ�صتق�صائية على 
اإثراء مكتبة الأ�صوات التي يتم ا�صتخدامها في 

تحديث الموقع الإلكترونى بعدد 10 اأنواع من 
اأ�صل 15 نوعًا معروفًا في دولة الإمارات العربية 

المتحدة. حيث اأ�صار تحليل نداءات تحديد 
الموقع اإلى وجود 2-3 اأنواع جديدة محتملة 
في البلد، لكن �صيتطلب التاأكيد على هوية 

هذه الأنواع اإلتقاط عينات اأخرى من اأجل اأخذ 
القيا�صات ال�صكلية. 

تكمن اأهمية هذا البحث في اأنه �صي�صمح 
للعلماء بفهم المتطلبات البيئية اللزمة لتطوير 

اإجراءات الحفظ اللزمة لحماية هذه الأنواع.
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 أولوياتنا في 2019 

في عام 2019 اأي�صًا، �صوف نقوم بتطوير 
المزيد من م�صوحات التنوع البيولوجي في 
المناطق الرئي�صة لجبال الحجر من خلل 

زيادة �صبكتنا من م�صائد الكاميرات، ون�صر 
م�صجلت ال�صوت الآلية لإلتقاط اأ�صوات 

البوم والخفافي�ض. كما �صنتعرف اإلى طرق 
الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلل 
تو�صيح الترابط بين الحفاظ على النظم 

البيئية ال�صحية، والموائل الطبيعية، والكائنات 
الحية، و الأمن الوطني للمياه والغذاء لم�صلحة 

المجتمعات المحلية. 

في عام 2019، �ضوف نوا�ضل جهودنا من اأجل الحفاظ على واحدة من اآخر االأفالج التي 
الزالت تعمل بفعالية في جبال الحجر في الدولة في وادي �ضي�ص في اإمارة ال�ضارقة. 

كما �ضوف نقدم الدعم للمجتمعات المحلية والجهات الحكومية من اأجل الح�ضول على 
االإعتراف بنظام الوادي والفلج في وادي �ضي�ص كمنطقة محمية معترف بها محلياً ودولياً، 

مع التركيز المبدئي على اإعتبارها اأر�ص رطبة ذات اأهمية دولية )اأو موقع رام�ضار( بموجب 
اإتفاقية االأرا�ضي الرطبة. 
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نأمل أن نهدي الوطن جياًل جديداً “ من خالل برامج التوعية المختلفة، 
من المواطنيين المثقفين الذين 

سيلعبون دور البطولة في تحقيق النمو والتنمية 
المستدامين في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. ”

 مقدمة  برنامج التعليم 
يزداد حجم المعرفة العامة بالق�ضايا البيئية الملحة 

في دولة االإمارات العربية المتحدة ب�ضكل كبير. اإال اأننا 
الزلنا نحتاج لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الوعي 

الالزم لدفع التغيير على النحو المطلوب للحد من االآثار 
ال�ضلبية التي ت�ضيب الطبيعة فيالدولة وخارجها. 

تقوم جمعية الإمارات للطبيعة و�صركاوؤها بالتوا�صل مع الجمهور 
على عدة م�صتويات، من اأجل تحقيق وعي بيئي اأكبر عبر الأمة 

وبين مجتمع اأعمالها الديناميكي. من خلل برامج التوعية 
المختلفة، ناأمل اأن نهدي الوطن جيًل جديدًا من المواطنيين 

المثقفين الذين �صيلعبون دور البطولة في تحقيق النمو والتنمية 
الم�صتدامين في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

 جينيفير كروس ، 
نائب مدير إدارة التعليم والتوعية.
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 برنامج التعليم

 إنجازاتنا في 2018 

تواصل الشباب مع الطبيعة
لقد كان عام 2018 عامًا مليئًا بالتحديات 

المختلفة لفريق التعليم، حيث بداأنا في تنفيذ 
مرحلة جديدة من الأن�صطة التثقيفية في مجال 

المحافظة والتوعية. لقد تركز اهتمامنا حول 
الإ�صتعدادات النهائية لإطلق مبادرة" توا�صل 

مع الطبيعة"، وهو برنامج جديد �صاهمت 
الجمعية في اإعداده بالتعاون مع هيئة البيئة 
- اأبوظبي بدعم من �صريكنا الإ�صتراتيجي، 

ال�صندوق الدولي للحفاظ على الحبارى. 
 لقد تم اإطلق برنامج "توا�صل مع الطبيعة" 

في يناير 2019، لتعليم واإلهام ال�صباب في دولة 
الإمارات العربية المتحدة حول تراث دولتهم 
وحثهم على اإحترامه والإحتفاء به. ي�صتهدف 

هذا البرنامج ال�صباب الذين تتراوح اأعمارهم 
بين 15 و 24 عامًا، من اأجل زيادة وعيهم 

البيئي، والعمل على بناء اإرادة ورغبة عامة 
للتغيير الإيجابي، وذلك من خلل مبادرات 

ت�صتهدف التوعية واحترام الطبيعة، والتي 
تترجم اإلى اأنماط حياة م�صتدامة. اإن الهدف 
من هذه المبادرة هو دعم ال�صباب بالخبرات 

والمهارات والفر�ض اللزمة كي ي�صبحوا 
الجيل القادم من علماء البيئة، فنحن ن�صير 

على نهج الأب الموؤ�ص�ض لدولة الإمارات العربية 
 المتحدة، الراحل ال�صيخ زايد بن �صلطان

اآل نهيان. 

لقد ك�صف بحثنا المكثف اأن ال�صباب في دولة 
الإمارات  يق�صون وقتًا محدودًا في الخارج 
ب�صبب طبيعة الطق�ض والقيود الإجتماعية، 
مما يدفعهم اإلى توجيه الكثير من اأوقاتهم 
للتفاعل والتوا�صل عبر الإنترنت. ومن اأجل 

تنمية الرغبة لديهم في حماية البيئة الطبيعية؛ 
يجب علينا اإثارة عاطفتهم حول تراثهم 

الطبيعي وكذلك تعليمهم اأهمية حماية هذه 
النظم البيئية، من خلل ق�صاء بع�ض الوقت 

في الطبيعة. لذلك ارتكزت اأن�صطتنا على 
اأربعة ركائز رئي�صة - وهي المغامرة، التراث، 

الإبداع، والعلوم والتكنولوجيا. 
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 ركائز التواصل مع الطبيعة: 
اإلستكشاف، التمكين، التفاعل 

بالن�صبة لعن�صر الإ�صتك�صاف، يتعرف ال�صباب 
 على اأ�صرار الطبيعة فعليًا في مواقع مختلفة 

 في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل 
 محمية الوثبة للأرا�صي الرطبة، حديقة 

ال�صعديات البحرية الوطنية، منتزه اأم 
الإمارات،  واحة العين، وبحيرات القدرة. من 

 خلل  خريطة موقع اإفترا�صية، يمكن للأع�صاء 
 خو�ض التحديات من خلل رحلة �صخ�صية 

لتغيير ال�صلوك، اإ�صتكمال التحديات، ربح 
الأو�صمة والمكافاآت، التفاعل على قنوات 
 التوا�صل الجتماعي ودعم الأبحاث- كل 

 ذلك يتم بمنتهى ال�صهولة با�صتخدام 
اأجهزتهم المحمولة. 

بالن�صبة لعن�صر التمكين، فهو يعني باأن 
الأع�صاء يرتقون بتعليمهم من م�صتوى الحفظ 

والتلقين اإلى الم�صتوى التالي. اإنها فر�صة 
لل�صباب لتنمية مهاراتهم الأ�صا�صية عن طريق 

فر�ض التعلم المتقدمة وبناء ملمحهم 
ال�صخ�صية والمهنية. كما يمكنهم الم�صاركة 
في الم�صاريع العلمية للمواطنين للم�صاهمة 
في اإ�صافة بيانات اإلى القاعدة الوطنية عن 
اليع�صوب وغيرها، اأو الإن�صمام اإلى برامج 

البحث والتعلم لجمع البيانات المتنوعة لقيا�ض 
تاأثيرات تغير المناخ على التنوع البيئي في 

الدولة. وذلك لتعزيز المعرفة المكت�صبة في 
هذا المجال، حيث يمكن للأع�صاء ت�صفح 
مركز المعرفة لدينا - كذلك الطلع على 

مكتبة الموارد المليئة بالحقائق المتنوعة عن 

اأنواع الكائنات الحية، الموائل، والتهديدات 
التي تواجهها جهود المحافظة على البيئة 

وكيف يمكنهم اأن ي�صبحوا جزءًا من الحل. 
اأما عن التفاعل، فهو ما يمنح القادة المثقفون 

الواثقون الفر�صة ليكونوا م�صدرًا للإلهام 
والتغيير. فقد ين�صم الأع�صاء اإلى حلقات 

ال�صباب لمناق�صة الق�صايا البيئية، اأو يقوموا 
بت�صكيل لجان محلية لل�صباب اأو اأن ي�صبحوا 

م�صت�صارين حتى ي�صبحوا �صفراء التوا�صل مع 
الطبيعة، ويعملوا على ن�صر ر�صالة المحافظة 

محليًا وعالميًا. ومن هنا يتطور ال�صباب 
وي�صبحوا اأبطال بيئة عالميين و�صانعي التغيير 

الذين تحتاجهم دولة الإمارات ب�صدة. 
من خلل هذه العنا�صر الثلث، نتطلع اإلى 

الح�صول على اإلتزام كامل لتغيير �صلوك 
ال�صباب في الدولة، تغيير ينطلق من �صغف 

الحفاظ على التنوع البيولوجي في الدولة، حيث 
يتم ذلك من خلل تمكينهم، وتزويدهم بما 
يلزمهم في جميع جوانب الحياة الع�صرية، 

 نحن ن�صعى لإلهام الجيل الجديد لإيجاد 
 حلول جديدة وم�صتنيرة للم�صاكل البيئية 

التي نواجهها. 

 برنامج التعليم
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تجربة تعلم شاملة تعتمد على 
التكنولوجيا 

يتمحور البرنامج حول من�صة رقمية، تحتوى 
على موقع اإلكتروني وتطبيق على اأجهزة الهاتف 

المحمول. ومن خلل الإ�صتفادة من هذه 
التطبيقات، يمكننا ت�صجيع ال�صباب على اإعادة 

الإت�صال بالطبيعة والثقافة. 
تهدف المن�صة اأي�صًا اإلى اإن�صاء قاعدة بيانات 
خا�صة عن �صلوك ال�صباب الم�صاركين، تهدف 

اإلى تزويد جمعية الإمارات للطبيعة، وهيئة  
البيئة -اأبوظبي، وال�صندوق الدولي للحفاظ 

على الحبارى بم�صدر يمكن من خلله توظيف 
المتطوعين، وكذلك ت�صجيع ال�صباب على 

الم�صاركة في برنامج علوم المواطنين، ومراقبة 
وتقييم رحلة تغيير ال�صلوك عبر برنامج 

التوا�صل مع �صفراء الطبيعة وهم يبداأون في 
رحلتهم ال�صخ�صية. 

يمثل الموقع الألكتروني مركزًا محوريًا 
للمعرفة عن برنامج توا�صل مع الطبيعة، 

مما يتيح للم�صتخدمين اإمكانية التعرف اأكثر 
على البرنامج واأن�صطته المختلفة واأحداثه، 

بالإ�صافة اإلى اإمكانية الت�صجيل بالموقع. 
يمنح تطبيق "توا�صل مع الطبيعة" ميزة 

الو�صول عن بعد للبرنامج. حيث �صي�صتخدم 
الأع�صاء هذا التطبيق للتفاعل مع البرنامج 
والأقران والأ�صدقاء، وكذلك معرفة مواقع 

الحماية التي يجب زيارتها من خلل خريطة 
اإفترا�صية مدمجة. في المرحلة الأولى، �صيتم 

توفير ما يقارب 30 موقعًا طبيعيًا للنا�ض 
ليقوموا بزيارتهم وقت ما ي�صاوؤون. يمكن 

للأع�صاء الم�صاركة في التحديات المختارة في 
مواقع محددة واكت�صاب اأو�صمة ومكافاآت خلل 

رحلة التعلم ال�صخ�صية. 
كما يوفر التطبيق اأي�صًا و�صيلة للتعاون بين 
الأع�صاء من خلل م�صاركة المحتوى على 
م�صتوى الأ�صدقاء والم�صاركة في الأن�صطة 

والتحديات، كما ي�صاعد على و�صول المحتوى 
المتخ�ص�ض اإلى الجمهور الم�صتهدف في 

الوقت المنا�صب، بما يتما�صى مع اإهتماماتهم 
وملفاتهم ال�صخ�صية. ت�صمل فروع المحتوى 

على: المغامرة، والإبداع والعلوم والتكنولوجيا. 
ويعمل نظام المكافاآت والتقدير، على ت�صجيع 

 المزيد من التفاعل مع برنامج توا�صل 
مع الطبيعة. 

اإن مفهوم " توا�صل مع الطبيعة " قابل للتكرار 
والإ�صتخدام من قبل المكاتب الأخرى ل�صبكة 

ال�صندوق العالمي للطبيعة حول العالم. 

 برنامج التعليم
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 أولوياتنا في 2019 
على مدار عام 2019،�صنقوم باإطلق برنامج 
التوا�صل مع الطبيعة والعمل على تعميمه في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، كما �صنزيد 

من اإمكانيات من�صتنا الرقمية، عن طريق 
اإ�صافة المزيد من المواقع لزيارتها على 

الخريطة الإفترا�صية، و�صوف نحث النا�ض 
لإ�صتك�صاف حدائقهم المنزلية، و�صنطور مواقع 

تفاعلية جديدة. كما اأننا نهدف اإلى تقديم 
مفهوم جديد للتوعية في مجال الحفاظ على 
البيئة �صمن برامج ال�صبكة العالمية الخا�صة 

بال�صندوق العالمي للطبيعة، وكذلك البدء 
في تطبيق التجربة في منطقة اأخرى، ونقل ما 
تعلمناه من البرنامج اإلى بلد اآخر وتخ�صي�صه 

لإحتياجاتهم. حيث يهدف البرنامج اإلى 
التما�صي مع اإتفاقية التنوع البيولوجي، اأهداف 

اإيت�صي واأهداف التنمية الم�صتدامة ل�صمان دمج 
التعليم في جهود تحقيق اأهداف المحافظة 
على الطبيعة، حتى يدرك النا�ض قيم التنوع 
البيولوجي وكيفية الحفاظ عليه واإ�صتخدامه 

على نحو م�صتدام. �صنبداأ بالإنتقال من مرحلة 
الإ�صتك�صاف، وت�صجيع ال�صباب على الخروج 

للطبيعة لي�صبحوا جزءًا منها، اإلى مرحلة 
التمكين للتركيز على تنمية مهاراتهم. كما اأننا 

نتطلع اإلى اإطلق عن�صر البحث والتعلم في 
البرنامج، وت�صجيع الم�صاركة في م�صاريع علوم 

المواطنين، وكذلك العمل على عقد �صراكات 
مع الجامعات والدورات التعليمية عبر الإنترنت 

وكذلك تطوير جولتنا الميدانية في الموقع 
لل�صباب، من اأجل تعلم المزيد عن العالم 

الطبيعي. حيث �صتكون هذه هي بداية رحلتهم 
ال�صخ�صية لمزيد من تطبيق مبادئ وقيم 

المحافظة على الطبيعة في حياتهم. 

 برنامج التعليم
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 مقدمة 
اإن تحقيق االأهداف الدولية وو�ضع حد لخ�ضارة التنوع 

البيولوجي الذي يحدث في جميع اأنحاء العالم يتطلب 
 تفهماً كبيراً من الجمهور ووعياً بهذه الق�ضايا 

البيئية الرئي�ضة. 
ولتحقيق هذا الهدف، ي�صعى فريق الت�صالت بجمعية الإمارات 

للطبيعة للتوا�صل مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال 
والمجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة واإلقاء 

ال�صوء على التحديات والحلول للم�صاكل البيئية الملّحة، الأمر 
الذي ي�صكل حافزًا للتغيير.

بداية حقبة جديدة نتأهب فيها “ يمثل إسمنا وشعارنا الجديد 
للعمل بشكل أكبر لتبني أساليب 

جديدة ومبتكرة، ونكون مصدر إلهام لآلخرين 
من أجل عمل جماعي مستدام، يقوم به 

المجتمع ككل لمكافحة تغير المناخ، وحماية 
البحار واليابسة وكذلك التنوع البيولوجي 

المرتبط بهما. ”

 اإلتصاالت 

 هيلينا كارليس، 
مدير إدارة اإلتصاالت
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اإلتصاالت 

إستراتيجية جديدة وهوية جديدة 
لعصر جديد 

لقد دعت الحاجة الما�صة لتحقيق اأهدافنا 
الأ�صا�صية اإلى تحديث اإ�صتراتيجية الإت�صالت 
في عام 2018، حيث تهدف اإلى و�صع الطبيعة 
على راأ�ض قائمة المهام التي يقوم بها الجميع، 

وبعد الكثير من التخطيط والإعداد، ح�صلنا 
على موافقة وزارة تنمية المجتمع على اإطلق 

علمتنا الجديدة: جمعية الإمارات للطبيعة 
بالتعاون مع ال�صندوق العالمي للطبيعة. 
يمثل اإ�صمنا و�صعارنا الجديد بداية حقبة 

جديدة نتاأهب فيها للعمل ب�صكل اأكبر لتبني 
اأ�صاليب جديدة ومبتكرة، ونكون م�صدر اإلهام 

للآخرين من اأجل عمل جماعي م�صتدام، يقوم 
به المجتمع ككل لمكافحة تغير المناخ، وحماية 

البحار والياب�صة وكذلك التنوع البيولوجي 
المرتبط بهما. 

اإن �صعارنا الجديد هو ب�صمة اإماراتية فريدة 
تجمع بين تراثنا الإماراتي و�صلتنا العميقة 

بالأمة الحديثة ومجتمعاتها وبيئتها. اإنها ب�صمة 
الإبهام - وهي رمز لتفردنا كمنظمة- وهو 

م�صتوحى من اأ�صجار القرم اله�صة، والأودية 
العميقة والخطوط المتعرجة للمد والجزر التي 

تميز معالم التراث الطبيعي لدولة الإمارات 
العربية المتحدة. كما اأنه رمز للأثر الذي 

تركناه على البيئة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، وجزء من م�صوؤوليتنا ل�صمان 

حمايتها.

وللتوافق مع اإطلق هويتنا الجديدة، فقد 
�صممنا موقعًا اإلكترونيًا جديدًا يحتوي على 

مجموعة من الق�ص�ض الجذابة ويقدم تجربة 
اأكثر �صهولة للمت�صفح، تبرز منهجنا الجديد 

في توا�صل الإن�صان مع الطبيعة. 
كما اأعدنا توجيه �صفحاتنا على و�صائل التوا�صل 

الجتماعي لبناء ج�صور توا�صل مع جمهورنا 
تتيح لنا ت�صجعيهم على الإيمان بقوتهم الفردية 

لي�صبحوا �صفراء هذا الكوكب. 
كما اإحتفلت جمعية الإمارات للطبيعة بالعيد 

الوطني ال�صابع والأربعين لدولة الإمارات 
العربية المتحدة بفعالية الر�صم بالرمال على 

�صاطئ كايت بيت�ض باإمارة دبي، للحتفاء 
بالتراث البيئي لل�صيخ زايد، واأهمية التوا�صل مع 

الطبيعة. وفي اإطار الإحتفال بالعيد الوطني، 
�صاركت العائلت والأ�صدقاء في الأن�صطة 

المختلفة التي حملت العلمة الموؤ�ص�صية 
الجديدة لجمعية الإمارات للطبيعة واأ�صافت 

اإلى جهودها المتوا�صلة ل�صمان اإزدهار 
مجتمعنا و اإقت�صادنا وبيئتنا في اآن واحد، 

مما ي�صاعد النا�ض على العي�ض في اإن�صجام مع 
الطبيعة. 
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 إنجازاتنا في 2018 
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ترسيخ شراكاتنا 
تما�صيًا مع ا�صتراتيجيتنا الجديدة ، والحاجة 
الملحة لن�صر الوعي  وت�صجيع الم�صاركة فيما 

يتعلق بق�صايا البيئة وال�صتدامة. ركزنا اأي�صا 
على تو�صيع تعاوننا مع �صركاء القطاع العام ، 
وتقديم قنوات توا�صل م�صتركة ت�صلط ال�صوء 

على اأهدافنا وم�صاريعنا معًا. ومن الأمثلة 
على ذلك م�صروع "لوؤلوؤة ال�صارقة - �صير بو 
نعير" مع هيئة البيئة والمناطق المحمية في 

ال�صارقة، ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية. 
وقبل الإطلق الر�صمي للم�صروع في عام 2019، 

تم تنفيذ فعالية جماهيرية في واجهة المجاز 
المائية بال�صارقة لرفع م�صتوى الوعي العام 

بالأهمية البيئية والثقافية والتاريخية للجزيرة.
 

وعلى �صعيد الإت�صالت، بداأنا اأي�صا العمل 
عن كثب مع �صركائنا الداعمين من �صركات 
القطاع الخا�ض، وتقديم الم�صورة لهم حول 
كيفية تاأثيرهم على جماهيرهم الم�صتهدفة 

لتخاذ الخيارات الأف�صل التي تعود بالفائدة 
على البيئة.

ساعة األرض 2018 
في يوم 24 مار�ض 2018 في تمام ال�صاعة 

8.30 م�صاًء، تجمع النا�ض في جميع اأنحاء 
دولة الإمارات العربية المتحدة في اإطار من 

الت�صامن للإحتفال ب�صاعة الأر�ض، اأكبر فعالية 
ت�صامنية في العالم، م�صتلهمة من الرغبة 

الم�صتركة في حماية �صحة الكوكب واأنظمته 
البيئية المتنوعة. 

�صلطت �صاعة الأر�ض 2018 الأ�صواء على قوة 
الأفراد، وما يمكننا تحقيقه معًا عندما ترغب 

النا�ض في اإحداث تغيير ملمو�ض بطريقة جذابة 
للغاية. مما دفع جمعية الإمارات للطبيعة لجمع 

تعهدات كجزء من حملة �صاعة الأر�ض 2018 
من اأولئك الذين اأبدوا رغبتهم في اإتخاذ اإجراء 

"ما بعد ال�صاعة". 

�صهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 
2018 ت�صجيل العديد من الأرقام القيا�صية، 
حيث قام 5806 �صخ�ض بالت�صجيل في موقع 

�صاعة الأر�ض بالدولة وقدموا دعمهم الكامل، 
كما �صجلت 341 منظمة. بالإ�صافة اإلى اإ�صتقبال 

موقع �صاعة الأر�ض عدد 21734 زائرًا فرديًا، 
وهو ما يمثل زيادة بن�صبة 96% عن عام 

2017، حيث تم جمع 20666 تعهد من الأفراد 
والمنظمات. 

اإلتصاالت 
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القمة العالمية للمحيطات 
�صت�صترك جمعية الإمارات للطبيعة في 

موؤتمر القمة العالمي للمحيطات لعام 2019 
في اأبوظبي- وذلك لمناق�صة اإ�صتراتيجية 

جديدة تهدف للمحافظة على المحيطات، 
وهو ما يعرف بالإقت�صاد الأزرق الم�صتدام. 
حيث �صتتبنى الجمعية هذا المفهوم وتعمم 

اإ�صتخدامه، كما �صتقوم الجمعية باإ�صتك�صاف 
التحديات التي يواجهها الإقت�صاد المحلي، اإذا 

لم نتخذ خطوات جدية لحماية محيطاتنا. 

 أولوياتنا في 2019 

 تقديم اتفاقية جديدة 
للطبيعة واإلنسان

في عام 2019 �صنوا�صل العمل على رفع 
م�صتوى الوعي العام في دولة الإمارات العربية 

المتحدة حول اأهمية التنوع البيولوجي الذي 
ي�صتمر في التراجع ب�صكل كبير ب�صبب العديد 

من الآثارال�صلبية لتغير المناخ. وكجزء من 
حملة التوعية الجديدة هذه، �صنقوم باإ�صتخدام 

#الطبيعة_تهم و #توا�صل_مع_الأر�ض في 
 جميع مبادراتنا القادمة لزيادة الحديث 

 عن هذه الموا�صيع على �صفحات 
التوا�صل الجتماعي. 

ل زالت ا�صتراتيجيتنا للتوا�صل والتفاعل تهدف 
لإيجاد زخم متزايد، من �صاأنه اأن يقود تغييرًا 

في �صلوكنا حول تاأثير اأعمالنا اليومية على 
مناخ الأر�ض، هذا بالإ�صافة اإلى اأهمية الحفاظ 

على الحياة البرية والبحرية، بما في ذلك 
التغييرات الثقافية التي تعظم من قيمة علقتنا 

مع الطبيعة. 
كما اأننا �صنحت�صن ونحتفل بالتقارب المتزايد 

بين التنمية وجدول اأعمال المحافظة، 
كعن�صراأ�صا�صي في تحقيق نموذج م�صتدام 

للتقدم. وهذا يعك�ض زيادة الوعي والإيمان باأن 
الحفاظ على الطبيعة يخدم م�صلحة الجميع، 

كاأ�صا�ض ل غنى عنه لتحقيق الرفاهية والنجاح 
الإجتماعي والإقت�صادي. هدفنا هو اأن يكون 
هذا النهج الجديد داعمًا للإتفاقية الجديدة 

للطبيعة والإن�صان بما ي�صمن م�صالح الجميع.

اإمتدادًا لهذا المفهوم، �صنوا�صل العمل ب�صكل 
وثيق في 2019 مع فريق التعليم وفريق تطوير 
الأعمال وذلك لت�صويق اأفكار جمعية الإمارات 

للطبيعة اإلى الأفراد والمنظمات، بما في 
ذلك برنامجنا الجديد للتوا�صل مع الطبيعة 

ومبادرات التمويل.
وقبل كل �صىء �صنوا�صل التعامل مع المجتمع 

الإماراتي واأ�صحاب الم�صلحة، من خلل 
التفاعل والتوا�صل الهادف والتاأكد من اأن ما 

لدينا من تحليل للبيانات كاٍف ليمدنا بالأفكار 
التي نحتاجها لموا�صلة الإختبار والتعلم 

والتكّيف لمحتوياتنا للتوا�صل مع الأ�صخا�ض 
والتاأثيرعليهم ب�صكل فعال.

كوكبنا 
�صيكون اإطلق مجموعة حلقات "كوكبنا" من 

ال�صندوق العالمي للطبيعة في اأبريل 2019 
بمثابة فر�صة رائعة للتوا�صل مع جمهورنا 

الرئي�ض. اإن ال�صل�صلة الجديدة الرائدة هي 
باكورة تعاون بين ال�صندوق العالمي للطبيعة 

واأفلم �صيلفرباك، و�صيكون العر�ض الأول على 
�صبكة نتفليك�ض، اأكبر �صبكة تلفزيونية على 

م�صتوى العالم، وينتجها موؤلفو �صل�صلة كوكب 
الأر�ض ال�صهيرة.
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الحلول المستدامة التي تدعم أهدافهم “ أصبح شركاؤنا أكثر وعياً بمزايا 
وأنشطتهم. حيث واصلنا سوياً التركيز على 

تطوير منصات للعطاء المستدام، باإلضافة إلى خلق 
تغيير في السلوك بين الموظفين والعمالء، وكذلك 

تقديم فرص للمتطوعين للمشاركة في مختلف 

األنشطة والفعاليات.  ”

 مقدمة  تطوير األعمال 
ي�ضعب الت�ضدي لجميع التهديدات التي تواجه الطبيعة، 

اإال من خالل التعاون مع مجموعة وا�ضعة من اأ�ضحاب 
الم�ضلحة المحليين، بما في ذلك ال�ضركات واالأفراد 

والمجتمعات في دولة االإمارات العربية المتحدة.
باإعتبارنا منظمة غير هادفة للربح، فاإننا نعتمد ب�صكل كبير 
على �صراكاتنا لتقديم البرامج التي تدعم الأن�صطة البيئية 

التي تقودها الدولة، ولذلك تعك�ض مبادراتنا في مجال تطوير 
الأعمال اأهمية عقد مجموعة متنوعة من ال�صراكات مع 

المنظمات الداعمة في جميع اأنحاء دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 

اإن الهدف من هذه المبادرات الم�صتركة مع �صركائنا هو ت�صجيع 
ال�صركات على التعامل مع الق�صايا البيئية الملحة وكذلك دمج 

الممار�صات الم�صتدامة مع اأن�صطتها، بما في ذلك الأن�صطة 
اليومية لموظفيها. 

لقد كان عام 2018 عامًا مليئًا بالتحديات من حيث جمع 
الأموال، خ�صو�صًا بعد ا�صتحداث �صريبة القيمة الم�صافة على 
التبرعات في الدولة. ومع ذلك فقد اأ�صبح �صركاوؤنا اأكثر وعيًا 

بمزايا الحلول الم�صتدامة التي تدعم اأهدافهم واأن�صطتهم. حيث 
وا�صلنا �صويًا التركيز على تطوير من�صات للعطاء الم�صتدام، 

بالإ�صافة اإلى خلق تغيير في ال�صلوك بين الموظفين والعملء، 
وكذلك تقديم فر�ض للمتطوعين للم�صاركة في مختلف الأن�صطة 

والفعاليات. 

 عبدالله النعيمي، 
مدير إدارة تطوير األعمال والتسويق

50 51جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة  التقرير السنوي 2018   |    مذكرات بيئية  



تطوير األعمال

 المبادرات الرئيسة في عام 2018 

بنك أبوظبي التجاري
تمتد �صراكة جمعية الإمارات للطبيعة مع بنك 

اأبوظبي التجاري منذ 2012 لدعم روؤيتنا في 
خلق مجتمع م�صتدام يزدهر فيه مجتمعنا 

واقت�صادنا وبيئتنا جنبًا اإلى جنب، ويعي�ض فيه 
الإن�صان في تناغم  مع الطبيعة. من خلل هذه 

ال�صراكة في برنامج �صركاء ال�صتدامة "فئة 
البتكار" ، يوافق بنك اأبوظبي التجاري على 

اإتاحة الخيار لعملئه بالتبرع ل�صالح الجمعية 
من خلل �صبكة اأجهزة ال�صراف الآلي التابعة 

له في جميع اأنحاء الإمارات، مع الترويج 
لحملتنا المختلفة المنفذة بالتعاون مع بنك 
اأبوظبي التجاري. وكجزء من هذه ال�صراكة، 

يقدم البنك لعملئه ت�صهيلت لتقديم تبرعات 
ل�صالح الجمعية من خلل من�صة التبرعات 

عبر الإنترنت.

 هيئة البيئة - أبوظبي

تعتبر هيئة البيئة-اأبوظبي �صريكًا ممتدًا 
واأ�صا�صيًا لجمعية الإمارات للطبيعة في العديد 
من البرامج والأن�صطة. وفي عام 2018، فاإننا 

وبالتعاون مع هيئة البيئة اأبو ظبي، نرحب 
بال�صباب في رحلة خا�صة مع برنامج "توا�صل 

مع الطبيعة" حيث يكت�صفون �صحر الطبيعة من 
حولهم ويكت�صبون المعرفة البيئية والمهارات 

القيادية اللزمة للحفاظ على تراث المغفور له 
ال�صيخ زايد بن �صلطان  اآل نهيان. 

 يوؤمن كل من هيئة البيئة - اأبوظبي و جمعية 
الإمارات للطبيعة بالحاجة الملحة لل�صباب 

الإماراتي اإلى اإعادة الت�صال والحفاظ 
على اإرثهم الطبيعي من البر والبحر والتنوع 

البيولوجي. ولهذا ال�صبب ، ان�صمت اإلينا هيئة 
البيئة - اأبوظبي ك�صريك اأ�صا�صي من �صركاء 

ال�صتدامة "فئة البتكار"، مما مّكن كل منا 
من موا�صلة التعاون في م�صاريع وا�صعة النطاق 

تعزز الوعي وت�صعى اإلى اإحداث تغيير بيئي دائم 
في جميع اأنحاء الإمارات.

لقد �ضهدت مبادراتنا الرائدة "اإعادة التفكير في اإ�ضتخدام البال�ضتيك" ومبادرة "من اأجل 
كوكب واحد" م�ضاركة 9 من محالت التجزئة في االأن�ضطة في عامي 2018 و 2019 

وذلك للم�ضاعدة في تقليل النفايات البال�ضتيكية التي ت�ضتقر في النهاية في الطبيعة، من 
 تلك المحالت بودي �ضوب، جا�ضنمال، ديلفيروو، بالنت �ضوب، يا�ص مول ومركز 

التجارة العالمي، ويترو�ص، اآر ام للتجزئة. 
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الظاهرة القابضة
وقعت جمعية الإمارات للطبيعة �صراكة طويلة 

الأمد مع �صركة الظاهرة القاب�صة؛ وهي �صركة 
عالمية رائدة في مجال ال�صناعات الزراعية، 

متخ�ص�صة في زراعة واإنتاج وتجارة العلف 
الحيواني وال�صلع الغذائية الأ�صا�صية واإدارة 
�صل�صلة التوريدات ال�صاملة. من خلل هذه 
ال�صراكة الم�صتدامة "فئة البتكار"، تلتزم 
الظهرة بدعم البرامج والمبادرات البيئية 

المتنوعة التي تنظمها الجمعية والتي تحمي 
الموائل والحياة البرية في جميع اأنحاء الدولة. 

�صي�صاعد تاأثير هذه ال�صراكة على حماية 
الموارد الطبيعية وخلق اقت�صاد اأكثر ا�صتدامة 

للأجيال القادمة في الإمارات.
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إعادة التفكير في استخدام 
البالستيك 

لقد عقدنا �صراكة مع هيئة البيئة - اأبوظبي 
ومركز يا�ض للت�صوق، وهو اأكبر مركز ت�صوق 

في اأبوظبي، في اإطار حملة اإعادة التفكير في 
اإ�صتخدام البل�صتيك وذلك لمدة 3 اأيام في 
الفترة من 13 اإلى 15 �صبتمبر 2018، والتي 
تم خللها جمع اأكثر من 20000 كي�ض من 

البل�صتيك وا�صتبدالها باأخرى �صديقة للبيئة، 
قامت بت�صميمها عل الفار�ض و بن باز وهما 

من الموؤثرين على قنوات التوا�صل الإجتماعي. 
تم اإطلق هذه الحملة لرفع الوعي حول الآثار 
المدمرة للتلوث البل�صتيكي. حيث يلقى اأكثر 

من 8 مليون طن من البل�صتيك في محيطاتنا 
في كل عام، مما ت�صبب في وفاة 100000 من 

الحيوانات البحرية ومليون من الطيور البحرية. 
لقد �صهدت الحملة اأي�صًا الإعلن عن رعاية 

يا�ض مول لعدد من ال�صلحف ال�صغيرة كجزء 
من م�صروع الحفاظ على ال�صلحف الخ�صراء، 

والذي يقوم بجمع البيانات الإيكولوجية 
والمكانية للم�صاعدة في حماية هذه الزواحف 

البحرية من خلل ر�صم خرائط تحركاتها 
بوا�صطة الأقمار ال�صناعية. 
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تطوير األعمال

 دائرة السياحة والتسويق 
التجاري بدبي

كما تعاونت جمعية الإمارات للطبيعة مع 
دبي لل�صياحة الم�صتدامة، ومجموعة اإعمار 
لل�صيافة، لتقديم �صل�صلة من المبادرات في 

عام 2018 - 2019 والتي �صي�صارك فيها كًل 
من الموظفين والنزلء لتو�صيح كيف يمكن 

 للتغييرات ال�صغيرة اأن تحدث فارقًا 
 كبيرًا عندما يتعلق الأمر باإ�صتخدام 

الموارد والإ�صتدامة. 
لقد دعمنا دبي لل�صياحة الم�صتدامة، ودائرة 

ال�صياحة والت�صويق التجاري في تطوير " 
لعبة قطاع ال�صيافة " الخا�صة بهم لجميع 

موظفيهم. حيث �صت�صاعد هذه اللعبة الموظفين 
على قيا�ض معدل اإ�صتهلكهم الأ�صا�صي، وكذلك 

معرفة اأن�صطة الفندق الأكثر اإ�صتهلكًا للمياه 
والكهرباء، والعمل على اإبتكار طرق لتوفير 
المال مع تقليل اإ�صتهلك والمياه والطاقة 

والموارد الأخرى.
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تطوير األعمال

 أولوياتنا في 2019 

وفي قطاع ال�صياحة، �صنزيد من حجم تعاوننا 
مع قطاع ال�صيافة لت�صجيع ال�صركاء على دمج 

الممار�صات الم�صتدامة في اأن�صطتهم للحد من 
اإ�صتهلك المياه والطاقة. 

�صنقوم اأي�صًا بتنفيذ برنامج العطاء 
الم�صتدام، الذي ي�صاعد متاجر التجزئة، �صواء 

المتاجر الإلكترونية اأو الفردية، والموظفين 
والم�صتهلكين على تقديم التبرعات عبر 

الإنترنت اأو �صراء منتجات تخ�ص�ض ن�صبة 
مئوية من مبيعاتها لتمويل ودعم مبادراتنا. 

وعلوة على ذلك، نحن نتطلع اإلى اإطلق 
�صراكة تحولية جديدة في عام 2019 

-�صيترتب عليها تغيرًا جذريًا في نظام العمل 
داخل المنظمة ال�صريكة، بم�صاعدة فريقنا 

للمحافظة على الطبيعة، كما �صنوا�صل تقديم 
الدعم لل�صركات التي تطبق اآليات الإ�صتدامة 

والمبادرات الخ�صراء. 

�ضتت�ضمن اأولوياتنا الرئي�ضة في عام 2019 االإ�ضتمرار في التعاون مع ال�ضركاء الجدد 
والحاليين في قطاع تجارة التجزئة، بما في ذلك المتاجر الفردية ومراكز الت�ضوق 

والمتاجر عبر االإنترنت، للحد من اإ�ضتخدام وتوزيع المواد البال�ضتيكية في التعبئة، 
التغليف، الحقائب، واأدوات المائدة وغيرها. 
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ذلك يعمل على تعزيز النقاش المفتوح “نحن فخورون بتنوع ثقافاتنا، ونؤمن بأن 
والصريح حول القضايا البيئية الملحة التي 

تواجه الدولة والمنطقة. وهذا يساعد في إتخاذ 
قرارات جيدة، ويؤدي أيضاً إلى إيجاد حلول مبتكرة 

فريدة للتحديات التي نواجهها. ”

 مقدمة  العمليات التشغيلية 
ينعك�ص التنوع الكبير في الثقافات في دولة االإمارات 

العربية المتحدة، بوجود 18 جن�ضية مختلفة يعملون في 
جمعية االإمارات للطبيعة، ي�ضيفون اإلى عملنا مجموعة 

متنوعة من الخبرات واالآراء حول كيفية الحفاظ على 
التراث الطبيعي للدولة. نحن فخورون بهذا التنوع، 

ونوؤمن باأن ذلك يعمل على تعزيز النقا�ص المفتوح 
وال�ضريح حول الق�ضايا البيئية الملحة التي تواجه 

الدولة والمنطقة. وهذا ي�ضاعد في اإتخاذ قرارات جيدة، 
ويوؤدي اأي�ضاً اإلى اإيجاد حلول مبتكرة فريدة للتحديات 

التي نواجهها. 
لقد واكب التو�صع الكبير لمبادراتنا نمو مماثل في فريق العمل 
في عام 2018 وذلك ل�صمان كفاءة وجودة برامجنا للمحافظة 

والتعليم. حيث زاد عدد الموظفين لدينا بن�صبة 20% تقريبًا 
- وهي الزيادة التي اأمكن تحقيقها بف�صل الدعم ال�صخي الذي 

يقدمه �صركاوؤنا - مما �صمح باإطلق برامج جديدة، بما في 
ذلك م�صروعنا التعليمي؛ "توا�صل مع الطبيعة". ولذلك عملنا 

على تحديث �صيا�صاتنا وعملياتنا الت�صغيلية، لدعم فريق العمل 
المتنامي ب�صكل اأف�صل، و�صوف نوا�صل ذلك طوال عام 2019. 

 منال باهمن، 
مدير إدارة العمليات
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 إنجازاتنا في 2018  

 أولوياتنا في 2019 

العمليات التشغيلية

مراجعة االستراتيجية الخمسية 
لجمعية اإلمارات للطبيعة 

خلل عام 2018، قامت المنظمة بالكامل 
بمراجعة اإ�صترتيجيتنا الخم�صية ) 2015- 

2020(. وكجزء من عملية المراجعة، حددت 
فرق الحماية لدينا مجالت الإنجاز واأهدافها 

الإ�صترتيجية والأهداف الفرعية المرتبطة 
بها. وعر�صنا هذه التحديثات على مجل�ض 

الإدارة واأ�صحاب الم�صلحة الرئي�صين للتعليق 
عليها. كما قامت جميع الفرق الأخرى بتحديث 
اأهدافها الإ�صتراتيجية في نهاية العام. �صتوجه 
هذه المراجعات عملنا حتى المراجعة المقبلة 

لإ�صتراتيجية التطوير في عام 2020. 

إعادة هيكلة الفريق 
خلل عام 2018، قمنا باإعادة هيكلة الفريق 

لرفع قدرته ومهاراته، وتم �صم موظفين 
جدد ل�صمان دعم فعال طويل الأجل للمنظمة 
وبرامجها. وقد �صملت العملية تدابير تهدف 

لخف�ض التكاليف تعتمد على عقد بع�ض 
الإتفاقيات المجانية، وكذلك التدريب الداخلي 

وزيادة العتماد على المتطوعين في المجال 
القانوني وتكنولوجيا المعلومات. كما اأننا 
وا�صلنا تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا 
المعلومات لدينا، بالإ�صافة اإلى ت�صمين 

من�صات رقمية اإ�صافية في مجال التمويل 
والموارد الب�صرية واإدارة الم�صاريع. 

تتمثل اأولويتنا في عام 2019 في �صمان اطلع 
جميع الموظفين على ال�صيا�صات الداخلية 

الهامة و�صهولة و�صولهم اإلى الأدوات والبرامج 
والدعم اللزمين لت�صهيل تنفيذ مبادرات 

الحفاظ على البيئة من قبل جمعية الإمارات 
للطبيعة. �صيتبنى فريق العمليات لدينا الطرق 

اللزمة المطلوبة لل�صتفادة من جميع 
مواردنا بدءًا بالموارد الب�صرية والمالية، مرورًا 
بتكنولوجيا المعلومات والر�صد والتقييم، وذلك 

لتنفيذ عملنا على الوجه الأكمل. 

كما اأننا �صنعمل على اإمداد مجل�ض الإدارة 
وفريق الإدارة وكذلك اأ�صحاب الم�صلحة 

بمعلومات موجزة تبين الب�صمات التي نتركها 
في مجال جهود المحافظة والتعليم، بالإ�صافة 

اإلى اإ�صتمرارنا في مراجعة موؤ�صرات الأداء 
الرئي�صة وعمليات اإعداد التقارير لتحديد 

اإنجازاتنا ب�صكل اأف�صل، وت�صهيل اإتخاذ قرارات 
اأكثر كفاءة خلل التحديثات الربع �صنوية. 
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 كل الشكر لداعمي برامجنا  شكرا لشركائنا 
نود اأن نعرب عن اإمتناننا ال�ضديد للمجهود الذي يبذله جميع �ضركائنا، وعلى دعمهم 

الدائم والم�ضتمر. وبو�ضفهم موؤيدين لجمعية االإمارات للطبيعة ولجميع اأن�ضطتها منذ 
فترة طويلة؛ فقد كان لهذه ال�ضركات الف�ضل الكبير في نجاح جهودنا في خدمة البيئة 

وتحقيق اأهدافنا. طوال عام 2018، �ضاعدنا �ضركاوؤنا في عملية زيادة الوعي البيئي حول 
الق�ضايا البيئية الملحة وكذلك في تبني ممار�ضات م�ضتدامة لالأعمال، اإلى جانب الدعم 

الكامل الأن�ضطتنا وزيادة كفاءة جمعيتنا. 

كما ي�ضعدنا اأن نعرب عن تقديرنا العميق لكل المنظمات والهيئات التي قدمت الدعم 
لبرامج اأو م�ضاريع محددة، مما اأتاح لنا تنفيذ م�ضاريع هامة وموؤثرة. 

شركائنا
فئة التقديرالألمانية للت�صوير التكنولوجيفئة الإبتكارالظاهرة القاب�صة

فئة التقديراأملك للتمويلفئة الإبتكاربنك اأبو ظبي التجاري
فئة التقديرباو�ض تريل للم�صتك�صفينفئة الإبتكاردايموند ديفيلوبرز

فئة التقديربيج في�ض لل�صت�صاراتفئة الإبتكارهيئة البيئة - اأبو ظبي
فئة التقديرجلوبال اك�صبري�ض للخدماتفئة المثاليةمجموعة اآي تي بي الإعلمية

فئة التقديرخدمة ذ.م.مفئة التمكينبلنت �صوب
فئة التقدير�صركة كاكاو للت�صنيع �ض.م.م )ميرزام �صوكولتة(فئة التمكينبنك الإمارات دبي الوطني

فئة التقدير�صركة نوخذة للمغامراتفئة التمكينبنك الفجيرة الوطني
فئة التقدير�صقر البحر للريا�صات المائيةفئة التمكينبنك اأبو ظبي الأول
فئة التقديرفندق ميديا ونفئة التمكينبيكو الدولية ذ.م.م

فئة التقديرل�ض فري�ض لم�صتح�صرات التجميل الم�صنوعة يدويًا ذ.م.مفئة التمكينتهاني الخليج للتجارة العامة
فئة التقديرمجل�ض الأعمال الكندي في دبي والإمارات ال�صماليةفئة التمكينجلف كابيتال

الفئة البلتينيةاأوليفر وايمانفئة التمكينحديقة العين للحيوانات
الفئة البلتينيةجرانت ثورنتون الإمارات العربية المتحدةفئة التمكينديليفروو

الفئة البلتينيةدينتونز و�صركاوؤهفئة التمكينذا بودي �صوب
الفئة البلتينيةماجد الفطيمفئة التمكين�صابين

الفئة البلتينيةمجل�ض الإمارات للأبنية الخ�صراءفئة التمكين�صوق فاين فير للغذاء
الفئة البلتينيةهادف و�صركاوؤهفئة التمكين�صركة 6 للإن�صاءات المحدودة

الفئة الذهبيةجلف كرافتفئة التمكين�صركة جا�صنمال الوطنية
الفئة الذهبيةجومبوكفئة التمكين�صركة جلف ترينر المحدودة

الفئة الذهبيةجي �صي �صي للخدماتفئة التمكينلينكلتيرز  اإل اإل بي
الفئة الذهبيةكلود كون�صبتفئة التمكينمجموعة النابودة

الفئة الف�صيةرويال ريتزفئة التمكينمجموعة اإعمار لل�صيافة
فئة التمكينم�صاريع الهلل المحدودة

فئة التمكينمومنتم للوجي�صتيات
فئة التمكينيا�ض مول

شركاء برنامج المناخ والطاقة 
�صركة خدمة

المدينة الم�صتدامة 
هيئة البيئة - اأبوظبي

وزارة التغير المناخي والبيئة - دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الطاقة وال�صناعة - دولة الإمارات العربية المتحدة

شركاء برنامج التعليم
ال�صندوق الدولي للحفاظ على الحبارى

هيئة البيئة، اأبوظبي

شركاء برنامج الحفاظ على الحياة البرية 
بلدية الفجيرة

ذا ووتر بروجكت
�صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية 

موؤ�ص�صة كوكاكول 
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية - ال�صارقة

وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات

شركاء برنامج الحفاظ على الحياة البحرية
بلدية اأم القيوين

بلدية عجمان
جمعية البيئة العمانية

الخاجة للعقارات
الخم�ض محيطات للخدمات البيئية ذ.م.م

دي�صتانت لل�صور
فارنيك

مبادرة اأبوظبي العالمية للبيانات البيئية 
مجموعة الإمارات للبيئة البحرية 
مدار�ض عديدة في دولة الإمارات

م�صتح�صرات تجميل ل�ض الطازجة الم�صنوعة يدويًا
موؤ�ص�صة البحوث البحرية

هيئة البيئة - اأبوظبي
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية - ال�صارقة
هيئة حماية البيئة والتنمية - راأ�ض الخيمة 

وزارة البيئة وال�صوؤون المناخية �صلطنة عمان 
وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات

يا�ض مول
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شركاء ساعة األرض
ال�ضريك االإ�ضتراتيجي:

هيئة كهرباء ومياه دبي
ال�ضريك االإعالمي:

اآي تي بي ميديا جروب

المتعاونون معنا المتعاونون مع برنامج المناخ والطاقة
بارينجا لل�صت�صارات المحدودة

المتعاونون مع برنامج التعليم
ادفنت�صاري اآوت دور

اآي كيو داتا
باو�ض تريل الم�صتك�صفين 

بروتوتايب
بيكو الدولية ذ.م.م
حديقة اأم الإمارات

ذا جيميفيارز
ذا هانجنج هاو�ض

رايب ماركت
�صركة نوخذة للمغامرات

هوو�صاك
هيئة كهرباء ومياه دبي

وزارة تنمية المجتمع

المتعاونون مع برنامج الحفاظ على الحياة البرية
اأمانة رام�صار

بنك HSBC ال�صرق الأو�صط المحدود 
دانون

ديني�ض لندنبرغ
�صتاندرد ت�صارترد

عجمان لل�صرف ال�صحي
فيوليا )الفجيرة(

كانون ال�صرق الأو�صط

 الداعمون اآلخرون 
نحن اأي�ضاً ممتنون ل�ضبكة وا�ضعة من المتطوعين 

والمتبرعين وغيرهم من الم�ضاهمين، الذين اأعطونا 
ب�ضخاء وبال تردد من وقتهم وخبراتهم وم�ضاعداتهم 

االأخرى لدعم عملنا.

 المتعاونون مع برنامج الحفاظ على 
الحياة البحرية

اآبل
اإدارة فنادق التايم

بلدية دبي
جامعة الإمارات العربية المتحدة

جامعة نيويورك في اأبوظبي
جمعية ال�صارقة لل�صيد

جمعية عجمان التعاونية لل�صيادين
�صبكة حوت البحر العربي

ال�صندوق العالمي للطبيعة باك�صتان
فندق ق�صر عجمان

فندق ميديا ون
المدر�صة الأمريكية بدبي

مدر�صة جيم�ض فاوندرز

المتعاونون مع فريق اإلتصاالت
&�صتورم

بين�صو
جلوبال انفيجين لل�صت�صارات

فوك�ض & هاوند
ماريا غ�صان

م�صتودع 4
ويبر �صاندويك

المتعاونون مع حملة ساعة األرض
كي كي دي دي فيلم للإنتاج ذ.م.م  

ولء اإ�صماعيل

مانحون آخرون
بنك HSBC ال�صرق الأو�صط المحدود 

دائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري بدبي
�صواطيء

فيزا ال�صرق الأو�صط
لوك�صيتان

لويدز المحدودة
مجموعة ذا بو�صطن للإ�صت�صارات

مدر�صة فيرجرين
 مكتب �صمو ال�صيخة �صمة بنت �صلطان بن خليفة 

اآل نهيان

اآنام رازا
اأبزال عا�صم بيكوف

اأنالين توري�ض
اأيون كولير

اإزميرالد كابينيرو
اإيرافي كابوهاي

اليازية �صعيد �صابرة
باول هاميلتون
بثينة الهاجري

بوجابالجي
تانيا ماثور

تراي�صي اأودين�صيال
جوانا بينافيد�ض اإيبيا
جوي�ض اآن اآرري�صجادو

حنة رفيقي
ديانا اأرتيمي�ض

راحاب بيل
رالف اأونيداد
راندا محمد

ر�صَية كارودية
روان الديثي

روك�صانا بوكي�صة
ريتيكا ت�صوبرا

�صارة بركات
�صارة محمد

�صاندرا جورج
�صرينيفا�ض راو
�صلم الفي�صل
�صو�صن حلوة

�صارلوت كيت فلبين

�صما البريقي
�صمان �صلم

�صيخة الحمودى
فازانت بنجامين

فرحين نايك
فيكتوريا دايل
فيللي خافيير

كارولينا �صالجادو دوراتي
كوني ثورلو

كيت بيكوك
ليلى القايدي

ماركو جابرييل
ماري روز

محمد النحا�صي
مريم محمد جوهر
ميرلفيك كابوهاي

ميرلين جاكوب
هند �صالح

يا�ض طلتي
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 فريق عمل جمعية اإلمارات للطبيعة في 2018 

مجلس إدارة الجمعية 
رئي�س مجل�س الإدارة

معالي محمد اأحمد البواردي
وزير دولة ل�صوؤون الدفاع، 

الإمارات العربية المتحدة.
نائب رئي�س مجل�س الإدارة

معالي اأحمد علي ال�صايغ
وزير دولة، الإمارات العربية 

المتحدة، ورئي�ض مجل�ض اإدارة 
�صوق اأبوظبي العالمية، وع�صو 

لجنة التحكيم لجائزة زايد 
لطاقة الم�صتقبل

الع�سو المنتدب واأمين 
ال�سندوق

�صعادة رزان خليفة المبارك 
الع�صو المنتدب لهيئة البيئة 
- اأبو ظبي، الع�صو المنتدب 

ل�صندوق محمد بن زايد 
للمحافظة على الكائنات الحية 

اأمين �سر المجل�س 
�صعادة الرائد علي �صقر �صلطان 

ال�صويدي 
رئي�ض مجموعة الإمارات للبيئة 

البحرية، دبي

أعضاء مجلس اإلدارة 
معالي ماجد المن�صوري 
الع�صو النتدب لل�صندوق 

الدولي للحفاظ على الحبارى
�صعادة هنا �صيف ال�صويدي 

رئي�ض هيئة البيئة والمحميات 
الطبيعية في ال�صارقة 

�صعادة المهند�ض محمد �صيف 
الأفخم 

مدير عام بلدية الفجيرة 
�صعادة هلل المري 

مدير عام دائرة ال�صياحة 
والترويج التجاري دبي

الدكتور فرج اأحمد حني�ض 
ال�صريك الإداري في هادف 

وم�صاركوه
منى عي�صى القرق

مدير مبيعات التجزئة، 
مجموعة عي�صى �صالح القرق، 

رئي�صة مجل�ض القيادات العربية 
ال�صابة - الإمارات العربية 

المتحدة
الدكتورة �صيخة �صالم عبيد 

الظاهري
القائم باأعمال الأمين العام 

لهيئة البيئة-اأبوظبي

فريق اإلدارة
ليلى م�صطفى عبد اللطيف

د. يبيبتي ميتال
عبد اهلل النعيمي
ماريانا اأنتونوبولو

منال بهمن
هيلينا كارل�ض

الموظفين 
اإلستشاريين

اإيدا تيليت�ض  
اأوليفير ويلدون  

تامي جيم�ض  
ديانا باليرمو  
في�صال كومار  

فريق العمل
اإل رونتون  

اإيلما كو�صتالي�ض  
األطاف حبيب  

األي�صا كارددوك  
األي�صون فلهيرتي  

اأوليفيا ميديل  
اأوليفير دي اأوكامبو  

ب�صنت �صليم  
تمارا ويزر�ض  

جينيفير كرو�ض  
خالد محمود  

د. جاكي جودا�ض  
د. جيمينا رودريجيز  

دانييل ماتيو�ض  
ديفيد تومب�صون  

رالف يونيداد  
ر�صا ال�صالح  

ريا اأونيرو  
ريم لري  

ريمي دوفيرني  
�صارة الدختر  

�صلطان موللوف  
عبدالعزيز المل  
عبدالعزيز علي  

غادة نبيل  
ليندال جاكير  

ِمهر اأمين  
مجدالينا تايون  

منى موللر  
مونيكا كووني  

ميثا دروي�ض  
نور مزهر  

هوما قري�صي  

 أبرز الشؤون المالية 

2018201720162015
18,770,08713,390,55312,790,38915,702,098إجمالي الدخل* 

16,272,33811,797,50313,790,38914,126,128إجمالي المصروفات

*Includes rollover of funds

التقديرالتمكينالرؤيةاإلبتكار
350,000 AED200,000 AED100,000 AED20,000 + AED

 ما هي تفاصيل النسب المئوية للدخل؟

ما هي النسبة المئوية المخصصة لكل برنامج؟

برنامج الشراكة المستدامة

إجمالي الدخل:
18,770,087

%0.37 منح من آخرين

%25.12 منح من الشركات

%0.51 منح من المؤسسات والوكاالت

%74.00 منح من الحكومة

إجمالي:
المصروفات 

16,272,338

%0.44 شبكة الصندوق العالمي للطبيعة

%30.93 البحث عن التمويل 

%56.89 برامج المحافظة

التشغيلية العمليات   11.75%
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emiratesnaturewwf.ae للمزید من المعلومات حول الجمعیة، الرجاء زیارة

جمعیة اإلمارات للطبیعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبیعة ھي جمعیة نفع عام تأسست بھدف قیادة جھود التغییر اإلیجابي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
وحمایة تراثھا الطبیعي. تأسست عام 2001 تحت رعایة صاحب سمو الشیخ حمدان بن زاید آل نھیان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. نحن نعمل مع شركائنا 
لتطویر السیاسات وتثقیف المجتمعات وتنفیذ حلول علمیة من أجل الحفاظ على الطبیعة وضمان مستقبل صحة األرض وأنظمتھا وموائلھا البیئیة. نحن جزء من 

الشبكة العالمیة للصندوق العالمي للطبیعة الذي یفخر بإرث خمسین عاماً من الحفاظ على البیئة ویحظى بدعم أكثر من خمسة مالیین شخص حول العالم.

  نبني 
  مستقباًل 

  يعيش فيه اإلنسان 
  في تناغم 

 مع الطبيعة 


