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جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي 
للطبيعة هي جمعية غير ربحية رائدة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة،تجمع جميع أفراد المجتمع وتحثهم إلحداث تأثير تحولي 
على نطاق واسع لصالح الطبيعة واإلنسانية.

لأكثر من ع�صرين عاًما، كانت جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العالمي للطبيعة 
�صريًكا بارًزا ون�صًطا في مجال الحفاظ على البيئة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول 
مجل�س التعاون الخليجي. اليوم، نقوم بتمكين وجمع الهيئات الحكومية، ال�صركات، المنظمات 

والمجتمع المدني لتنفيذ اجراءات الحفاظ على البيئة، وابتكار منتجات م�صتدامة، واإيجاد 
حلول متطورة، وكذلك ال�صتثمار في الحلول القائمة على الطبيعة والتطور لتبني م�صاريع التاأثير 

الجتماعي التي تدعم تنفيذ اأجندة ال�صتدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
 من خالل ارتباطنا مع ال�صندوق العالمي للطبيعة، اإحدى اأكبر منظمات الحفاظ على 

الطبيعة الم�صتقلة واأكثرها احتراًما في العالم، فاإننا بذلك ن�صمن اأن عملنا يتما�صى مع اأحدث 
التطورات في مجال ال�صتدامة ويتم م�صاركة اأف�صل ممار�صاتنا مع دعاة الحفاظ على البيئة في 

جميع اأنحاء العالم.

رؤيتنا هي دولة اإلمارات العربية المتحدة المستدامة
 التي يزدهر فيها مجتمعنا، اقت�صادنا وبيئتنا جنًبا اإلى جنب، 

والتي يدعمها جميع اأفراد المجتمع.

 مهمتنا هي الحفاظ على الطبيعة وتقليل التهديدات 
األكثر إلحاًحا على البيئة

من خالل الم�صاركة في اإن�صاء وتنفيذ الم�صاريع التي تدعم الطبيعة المحلية والحفاظ على الحياة 
البرية، تعزيز العمل المناخي، وتر�صيخ مفهوم التعافي الأخ�صر، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي 

في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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تم الن�صر في نوفمبر 2021 بوا�صطة جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العالمي 
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  رؤية لمستقبل 
 جماعي للطبيعة 

اإنه لمن دواعي فخري واعتزازي اأن اأقدم ال�ستراتيجية الخم�سية لجمعية الإمارات 
للطبيعة بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة عن الفترة من 2021 اإلى 2025. هذا 

التقرير هو التتويج لعمليات التحليل ال�ستنباطي وحل الم�سكالت ال�ستراتيجية التي 
مر بها الفريق خالل �سيف عام 2020، والمحاور الهامة التي نفذناها ا�ستجابة ومواكبة 

للعالم �سريع الوتيرة الذي نعي�ش فيه جميًعا اليوم.
تحدث الطفرات البتكارية والتقدم التكنولوجي ب�صرعات كبيرة. الآن، اأكثر من اأي وقت م�صى، اأ�صبح النا�س 
مرتبطين ب�صكل وثيق من خالل مختلف القنوات الرقمية، الجتماعية والتفاعلية. اأ�صبحت المعرفة والبيانات 

متاحة ب�صهولة وفي متناول اأيدينا وهي تقود عملية �صنع القرار داخل كل �صريحة - �صواء كان ذلك من 
الم�صتهلكين، ال�صركات اأو الكيانات الحكومية. اإلى جانب هذا التبادل المعرفي الكبير، اأ�صبحت الرغبة في 

العي�س بم�صوؤولية وا�صتدامة اأقوى ب�صكل كبير، ل �صيما نتيجة لوباء كوفيد-19 الأخير.
تعك�س ال�صتراتيجية الخم�صية لجمعية الإمارات للطبيعة هذه الحقائق والإمكانيات الهائلة غير الم�صتغلة لراأ�س 

المال الب�صري في مجال الحفاظ على البيئة. تتمثل روؤيتنا في ح�صد المجتمع المدني لتحقيق تاأثير تحولي 
لم�صلحة النا�س والطبيعة - في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع اأنحاء العالم.

اإن العمل البيئي، على ال�صعيدين العالمي والمحلي، �صروري وهام، حيث يوحدنا جميعًا في مهمة ال�صيطرة 
على الآثار ال�صلبية لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. بعدما حذر علماء المناخ البارزون، وال�صباب 

ال�صجعان وو�صائل الإعالم في جميع اأنحاء العالم من هذه العواقب ل�صنوات، مع تزايد النداءات المتكررة 
والمبا�صرة لتبني التغيير.

في الواقع، لقد بداأ بالفعل ع�صر جديد. في الآونة الأخيرة، تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق 
�صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. وتتجه الحكومات، وال�صركات والأفراد في جميع اأنحاء العالم نحو 

بلوغ غد م�صتدام.
مع نموذج الت�صغيل الجديد لجمعية الإمارات للطبيعة، اأ�صبحنا نهدف اإلى تحفيز هذه الحركة ودعم المزيد 
من الأ�صخا�س خالل رحلتهم لتنفيذ تغييرات اإيجابية في كل جانب من جوانب حياتهم ال�صخ�صية والمهنية. 
يجب اأن يكون الحفاظ على البيئة متغلغل في روح كل واحد منا، ويو�صح هذا التقرير كيف نعتزم تحقيق هذه 

الروؤية لم�صتقبلنا جميعًا.

معالي محمد أحمد البواردي،
وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة اإلمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس 

إدارة جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة

الكلمات
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الكلمات

  التعاون من أجل 
 الطبيعة واإلنسانية 

لقد برهنت ال�سنوات القليلة الما�سية على حقيقة قوية �ساهمت في 
تغيير مفهوم الحياة. نحن جميعاً في هذا معاً. ترتبط رفاهيتنا كب�سر 

ارتباًطا وثيًقا ب�سحة الطبيعة.
حتى وقت قريب جًدا، حقق كوكبنا توازًنا دقيًقا بين عدد ل ُيح�صى من الأنواع 

والكائنات التي نت�صارك معها موطًنا واحًدا. يترتب على تغير المناخ وفقدان التنوع 
البيولوجي الثمين عواقب وخيمة على رفاهية جميع الكائنات، بما فيهم الب�صر.

لقد �صاهم الوباء الماأ�صاوي، والأحداث المناخية المفاجئة ال�صديدة التي تحدث في 
جميع اأنحاء العالم، وال�صغط على النظم الب�صرية العالمية في الك�صف عن الم�صتقبل 

الذي نواجهه اليوم وغًدا، لنا ولالأجيال القادمة.
 لقد حان الوقت لالعتراف باأنه ل يوجد مكان على وجه الأر�س مح�صن �صد 

الآثار ال�صارة لتغير المناخ. لقد و�صل الب�صر لهذه الحقيقة الموؤلمة من خالل العمل 
الجماعي، والعمل الجماعي هو الذي �صيخرجنا من هذه الأوقات الع�صيبة. بب�صاطة، 

نحن اأقوى مًعا.
تنعم الطبيعة باأمثلة عديدة على التعاون بين الأنواع الفردية وعبر الأنواع المتعددة. 
فالنمل يعمل مًعا لتحقيق اأهداف م�صتركة. وتتجمع القطعان مًعا لتحمي نف�صها من 

الأعداء. وتطور النباتات والحيوانات عالقات تكافلية لتحيا مًعا.
ت�صلط اأحدث ا�صتراتيجية خم�صية لجمعية الإمارات للطبيعة للفترة 2021-2025 ال�صوء 

على �صرورة العمل الجماعي وتر�صم خارطة الطريق لتفعيل، واإلهام وتمكين مجتمع 
ن�صط وفاعل، من اأجل تحقيق تاأثير تحولي ل�صالح النا�س والكوكب معًا.

يمكن ل�صخ�س واحد اأن يحدث فرقًا. بينما يمكن للمجتمع اأن يحقق الم�صتحيل.

سعادة رزان خليفة المبارك،
،)IUCN( رئيس االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة

والعضو المنتدب وأمين الصندوق لمجلس إدارة جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون 
مع الصندوق العالمي للطبيعة والعضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي
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ما هو الجديد؟
اإن نهجنا هو تهيئة جميع جوانب المجتمع في دولة الإمارات 

العربية المتحدة وتر�صيخ الحفاظ على البيئة وال�صتدامة في 
 وجدان كل فرد يعي�س على هذه الأر�س. نحن نبني مجتمًعا 

مدنًيا ن�صًطا يتفاعل فيه الأفراد مع الق�صايا البيئية الرئي�صية، 
ويتم تمكينهم من اإيجاد وتنفيذ الحلول، واإلهامهم للتطوع من 

اأجل الطبيعة.
لقد عدلنا نموذج ت�صغيلنا بالفعل ليعك�س هذا التجاه الجديد، 

واأطلقنا اأول ن�صخة من برنامج قادة التغيير. اأثناء قراءتك لهذه 
ال�صتراتيجية، ي�صارك موظفو الحكومة والقطاع الخا�س بالفعل 

في الأن�صطة القائمة على الطبيعة من خالل من�صتنا الرقمية 
الحديثة. كما يقراأ الطالب في جميع اأنحاء الدولة بالفعل عن 

المبادرة وكيف يمكنهم الت�صجيل لالن�صمام اإلى اأكبر حركة من 
اأجل الطبيعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في جامعتهم اأو 
مدر�صتهم. اإن المرحلة الأولى من النهج المتكامل للحفاظ على 

الطبيعة مع المجتمع قيد التنفيذ بالفعل.
نحن محظوظون وممتنون لوجودنا في بلد يوفر لنا الفر�صة 

لجعل روؤيتنا ممكنة. لم تخ�َس دولة الإمارات العربية المتحدة 
اأبًدا من و�صع اأهداف طموحة، خا�صة عندما يتعلق الأمر 

بالتنمية الم�صتدامة. لقد حظي برنامج قادة التغييربدعم 
واهتمام كبيرين، ويتحتم علينا الحفاظ على هذا الزخم من 

 خالل ال�صعي الم�صتمر لتح�صين البرنامج و�صمان تحقيقه 
للتاأثير المطلوب.

نحن نوؤمن ب�صدة باأن المجتمع المدني الن�صط هو 
المفتاح لإحداث تغيير طويل الأمد ونتطلع اإلى 

بناء نموذج للتميز هنا في دولة الإمارات العربية 
المتحدة يمكن تكراره في جميع اأنحاء العالم.
 هذا هو التزامنا تجاه الطبيعة والإن�سانية.
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الكلمات

ليلى عبد اللطيف، 
المدير العام لجمعية اإلمارات الطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة

 كلمة 
على مدار عقدين من الزمان، كانت جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق 

العالمي للطبيعة رائدة في مجال الحفاظ على البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة 
و�صريًكا م�صّرفًا للهيئات الحكومية، وال�صركات، والمنظمات والأفراد الملتزمين ببناء 

م�صتقبل يزدهر فيه النا�س والطبيعة معًا.
لقد نجحنا مًعا في و�صع اأ�صا�س قوي للحفاظ على الطبيعة في الدولة - وتحقيق 

انجازات رئي�صية هامة مثل الإدارة الم�صتدامة لأول حديقة جبلية وطنية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، وو�صع المعايير الوطنية لالإ�صاءة، ور�صم خرائط على 

م�صتوى الدولة للموائل البحرية وال�صاحلية، بالإ�صافة اإلى الم�صروع الأكبر في المنطقة؛ 
م�صروع تعقب ال�صالحف، وترميم نظام الري التقليدي بالفلج واإ�صراك ال�صباب في 

الإمارات في العديد من البرامج التعليمية ومن�صة رقمية فريدة وحديثة.
لكن المخاوف البيئية المحلية والعالمية ت�صتمر في النمو بمعدل غير م�صبوق. خا�صة 

مع ا�صتمرار الجائحة في م�صارها المدمر، كما يت�صارع انهيار التنوع البيولوجي بمعدل 
غير م�صبوق، وتت�صارع وتيرة الأحداث المناخية ال�صديدة في جميع اأنحاء العالم، ومن 

الوا�صح اأن �صحة الطبيعة والب�صرية مت�صابكان ب�صكل وثيق - وكالهما على المحك.
علينا القيام بالمزيد من الجهود لتاأمين رفاهيتنا في الم�صتقبل. بينما ننجرف 

ب�صرعة نحو نقطة الالعودة، فاإن الحل الحتمي على ال�صعيد العالمي هو التحاد معًا 
والعمل الجماعي من جميع اأ�صحاب الم�صلحة - الحكومات، وال�صركات، والمنظمات، 

والموؤ�ص�صات التعليمية والأفراد من جميع الأعمار.
قررت جمعية الإمارات للطبيعة مواجهة هذا التحدي ب�صكل مبا�صر، فاأعددنا 

ا�صتراتيجيتنا الخم�صية للفترة 2021-2025 من خالل ا�صتخدام نموذج EXO والذي 
ي�صجع على التجربة وتغيير العقليات لت�صبح منظمة متطورة. اإنني فخورة للغاية بالروح 

التي تحلى بها فريقنا لمواجهة هذا التحدي وبال�صتراتيجية الجديدة التي و�صعناها 
مًعا. فنحن لم نخ�َس اأن نحلم باأحالم كبيرة ونتبنى هدًفا طموًحا - لإحداث تاأثير 

تحولي ل�سالح الطبيعة والإن�سانية.
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نحن جمعية الإمارات للطبيعة 
بالتعاون مع ال�سندوق العالمي 

 للطبيعة نعمل معًاللحفاظ 
على الطبيعة.

 يجمعنا اأمل واحد لبلوغ 
م�ستقبل اأف�سل.

علمنا جيًدا مدى تاأثير اأفعالنا على 
كوكبنا. لقد اأدركنا اأن �صحة الب�صرية 

مرتبطة ارتباًطا وثيًقا ب�صحة الطبيعة.
مع ت�صارع المجتمع نحو نقطة الالعودة، 

كان من ال�صروري اإتخاذ نهج جديد 
للحفاظ على البيئة. روؤية جريئة وثاقبة 

توحد، تحفز وتلهم النا�س، ال�صركات 
والهيئات الحكومية في جميع اأنحاء 

دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل 
ب�صكل عاجل ل�صمان بقائنا. حركة ت�صع 

الحفاظ على الطبيعة في المقام الأول 
وتر�صيخ روح الحفاظ على الطبيعة 

وال�صتدامة داخلنا جميًعا.
نحن في جمعية الإمارات للطبيعة. نجمع 
اآلف المتطوعين الذين يعملون من اأجل 

غد م�صتدام ومزدهر.

نحن نجمع الأفراد وال�سركات 
والقادة المهتمين بالبيئة 
والزدهار الب�سري والإرث 

 الطبيعي الذي نمنحه 
للأجيال القادمة.

ا للمجتمعات لتعمل مًعا،  نحن نخلق فر�صً
ونبتكر الحلول، وكذلك نتبنى م�صاريع 

ذات تاأثير اإجتماعي، ونلهم وننفذ 
مخطط التنمية الم�صتدامة في دولة 

الإمارات العربية المتحدة. 
من خالل من�صة رقمية حديثة، نتوا�صل 

ونت�صارك في مهمات علمية م�صممة 
ليكون لها تاأثير ملمو�س وتحولي على 

البيئة على اأر�س الواقع.
ت�صاهم كل مهمة ون�صاط ب�صكل مبا�صر في 

الحفاظ على البيئة في دولة الإمارات، 
من خالل دعم الطبيعة المحلية 

والحفاظ على الحياة الفطرية، تعزيز 
العمل المناخي، وتر�صيخ مفهوم التعافي 
الأخ�صر، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.

نحن ن�صاعف حجم التاأثير ونحقق 
اأهدافنا من خالل ارتباطنا مع ال�صندوق 

العالمي للطبيعة، وهي اإحدى اأكبر 
منظمات الحفاظ على الطبيعة الم�صتقلة 

في العالم واأكثرها احتراًما. 

© Emirates Nature-WWF

  قصة رؤيتنا:
  المستقبل 

2025 في عام            
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نحن قادة التغيير.
في كل يوم، ين�صم المزيد من قادة التغيير اإلى الحركة، مما يجلب تنوًعا ثرًيا في 

الثقافة، والتجارب الحية والروؤى ل�صتعادة العالقة ال�صحيحة بين النا�س والكوكب. 
يعمل �صانعو التغيير من جميع الأعمار والخلفيات مًعا لل�صيطرة على الق�صايا والم�صاركة 

في اإيجاد الحلول والتطوع من اأجل الطبيعة. 
يتعلم �صانعو التغيير من �صبابنا كيف يمكنهم الدفاع عن الطبيعة في مدار�صهم، 

ومنازلهم ومحيطهم الطبيعي. كما يناق�س الأطفال والمراهقون وال�صباب الق�صايا 
الرئي�صية مع الوزراء، وي�صاهمون ب�صكل مبا�صر في و�صع مخطط الحفاظ على الطبيعة 

في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
يح�صر موظفو القطاع الخا�س والهيئات الحكومية جل�صات اأكاديمية الطبيعة التي تقام 
بين اأح�صان الطبيعة، ويطورون مهاراتهم لدعم التنمية الم�صتدامة، ويجرون محادثات 

هامة حول كيفية التحول اإلى �صافي �صفر من انبعاثات الكربون، ودمج حلول الطبيعة 
اأوًل وتحويل موؤ�ص�صاتهم من الداخل اإلى موؤ�ص�صات �صديقة للبيئة.

مًعا، ن�صير لم�صافات طويلة في جميع اأنحاء دولة الإمارات، ونقوم بتركيب م�صائد 
الكاميرا لر�صم خريطة للتنوع البيولوجي الغني في الدولة. ن�صتخدم قوة هواتفنا الذكية 

في عمليات المراقبة البحثية للتنوع البيولوجي في جميع اأنحاء الدولة، وبالتالي تتم 
تنمية قاعدة البيانات الوليدة لالأنواع في الدولة واإبالغ ال�صيا�صات البيئية الوطنية.

نحن نتحدث اإلى المجتمعات المحلية حول تراثهم الطبيعي، وتعليمهم كيفية الحفاظ 
على مواردنا الطبيعية التي اأورثها لنا اأ�صالفنا وتنفيذ اأف�صل الممار�صات الحديثة 

القائمة على العلم. 
نحن نقوم بم�صح ا�صتبياني عن النفايات واإزالتها من مناطقنا البرية، ون�صتخدم هذه 

البيانات لتقديم المعلومات الالزمة لتطوير نماذج القت�صاد الدائري التي تق�صي على 
النفايات البال�صتيكية. من خالل ا�صتعادة الم�صاحات البرية واإن�صاء مواقع �صياحة بيئية 

جديدة، فاإننا بذلك ندعم اأ�ص�س القت�صاد الأخ�صر من خالل تحول ال�صوق.
نحن نجمع بين المبتكرين ورجال الأعمال ونقدم حلوًل مبتكرة لأكبر التحديات التي 

نواجهها اليوم، ونقيم اإمكاناتهم لتحقيق تاأثير اجتماعي اأكبر مع تبني الأفكار ونماذج 
الأعمال التي ت�صاهم في بلوغ غد اإيجابي للطبيعة.

ب�صفتنا منظًما و�صريًكا لقادة الحكومات وال�صركاء من ال�صركات، فاإننا نعمل على دفع 
عجلة التعافي الأخ�صر وحالة النمو القت�صادي الم�صتدام، ون�صعى با�صتمرار لتحقيق 

تاأثير اأكبر مع مراعاة اللتزامات التي تم التعهد بها بالفعل.
نحن نتعلم. نحن نتكيف. نحن نكبر. نج�صد روح الإمارات العربية المتحدة. نحن نلهم 

النا�س في جميع اأنحاء العالم لالن�صمام اإلى الحركة من اأجل الطبيعة.
نحن جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة 

نتعاون للحفاظ على الطبيعة.

قصة رؤيتنا: المستقبل في عام 2025

© Oliver Wheeldon, Emirates Nature-WWF
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 استراتيجية 

 إن سعينا لتحقيق التأثير التحولي 
هو محور استراتيجيتنا 2025-2021.

 بداأنا في تحديث ا�صتراتيجيتنا خالل �صيف 2020، تلك الفترة التي كانت فيها اأجزاء كثيرة من العالم 
تحت الإغالق ب�صبب جائحة كوفيد-19. لقد كان التاأثير الجماعي للن�صاط الب�صري على البيئة على راأ�س 

اهتمامات معظم النا�س ويمكننا اأن ن�صهد الهتمام الحقيقي من الجمهور بعالج عالقتنا غير ال�صحية مع 
الطبيعة. ولكن لم يكن معظم النا�س يعرفون ماذا يفعلون وما هي الإجراءات التي يمكن اأن يتخذوها لمنع 

المزيد من هذه الكوارث؟ 
لقد راأينا اأن هذه الفجوة بمثابة الفر�صة لتحفيز م�صاركة المجتمع المدني، وح�صد الآلف من الجنود للحفاظ 

على البيئة، وبالتالي تحقيق تاأثير تحولي على الطبيعة والإن�صانية.

من خالل تطبيق الحلول الإيجابية للطبيعة، �صيمكننا 
ت�صخير قوة الجماهير في خلق تاأثير م�صاعف للتغيير 

الدائم والبتكار.
تعك�س ا�صتراتيجيتنا المحدثة ونموذج الت�صغيل الجديد هذا النهج المبتكر لإطالق الإمكانات الهائلة من خالل 

و�صع م�صوؤولية الحفاظ على الطبيعة في اأيدي جميع اأفراد المجتمع، وبالتالي ر�صم م�صار م�صتدام لالأجيال 
القادمة.

الناس هم جوهر العمل الذي نقوم به.
النا�س هم اأول الم�صتفيدون. فمن خالل تعزيز �صراكاتنا ال�صتراتيجية وتطوير راأ�س مالنا الب�صري الداخلي 

وتعزيز عالقاتنا التعاونية مع الهيئات الحكومية، ال�صركات، المجتمعات المحلية وال�صباب، يمكننا �صمان 
التنفيذ ال�صل�س والم�صتدام ل�صتراتيجيتنا الخم�صية ب�صكل اأف�صل.

تقدم ا�صتراتيجيتنا المحدثة طرقًا لالأفراد 
والموؤ�ص�صات لإحداث التغيير وخلق م�صتقبل اإيجابي 

للطبيعة من خالل:
م�صاركة المعرفة	 
 م�صاهمات المجتمع في مجال 	 

الحفاظ على الطبيعة
الم�صاريع الجتماعية 	 
المناق�صات 	 
التاأثير الملمو�س	 

 من خالل التوا�صل المبا�صر 
مع المجتمع المدني، نطمح اإلى:

 تحقيق التاأثير المطلوب من 	 
جهود الحفاظ على الطبيعة 

بناء حركات التغيير 	 
رفع م�صتوى الثقافة	 
ا�صتحداث م�صدرًا للدخل	 

  استراتيجيتنا 
 الخمسية 
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 أهداف الحفاظ على الطبيعة 
ما ننوي تحقيقه

نحن في مهمة ل�سمان ازدهار الطبيعة وتمكين المرونة 
والرفاهية طويلة الأجل لدولة الإمارات. 

 نعتزم تحقيق ذلك من خالل تنفيذ حلول فعالة، عملية طويلة الأجل ت�صع 
 التنوع البيولوجي واأنظمة دعم الحياة الطبيعية في قلب التنمية الم�صتدامة 

في دولة الإمارات، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، ال�صركات، المجتمع المدني 
وقادة الم�صتقبل.

�صي�صاعد هذا النهج الإيجابي للطبيعة في النهو�س بالتكنولوجيا والبتكار، 
والم�صاهمة في خلق فر�س للعمل وخلق اآفاق اقت�صادية جديدة وفوائد ل�صحة 

الإن�صان، الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع المناخ.
اأهدافنا هي:

 الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية وا�ستعادتها، 	 
مع النظم البيئية الطبيعية المحمية في دولة الإمارات بحلول عام 2030 

 الم�ساهمة في بلوغ م�ستقبل منخف�ض الكربون، 	 
مع �صافي انبعاثات كربونية �صفرية في دولة الإمارات بحلول عام 2050 

 ت�سريع التغيير نحو اقت�ساد م�ستدام	 
 من خالل تحفيز اتخاذ القرارات التجارية و�صلوك الم�صتهلك 

بحلول عام 2030
تدعم هذه الجهود الأهداف العالمية لل�صندوق العالمي للطبيعة لعام 2030 من 

اأجل حماية الطبيعة وا�صتعادتها ل�صالح النا�س والكوكب، بما في ذلك وقف فقدان 
الموائل الطبيعية، ووقف انقرا�س الأنواع، وتقلي�س ب�صمتنا البيئية اإلى الن�صف 
)انظر ال�صكل 1(. تتوافق اأهداف ال�صندوق العالمي للطبيعة مع اأهداف التنمية 
الم�صتدامة لالأمم المتحدة، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�صاأن تغير 

المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي.

                         األهداف العالمية للصندوق العالمي للطبيعة

 وقف فقدان 
الموائل الطبيعية

 الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية الحالية، والحفاظ 
عليها واستخدامها على نحو مستدام، واستعادة وضمان 

مرونة المناخ.

 وقف 
استقرار أو زيادة في أعداد األنواع.اإلنقراض

 تقليل البصمة 
البيئية إلى النصف

من االستهالك واإلنتاج، وكذلك خفض انبعاثات الغازات 
الدفيئة إلى النصف.

                         األهداف المحلية

الحفاظ على النظم 
البيئية الطبيعية 

واستعادتها

تعزيز واستعادة النظم البيئية الطبيعية مع التنوع 
البيولوجي القابل للقياس والفوائد االجتماعية واالقتصادية 

من أجل التعافي االقتصادي األخضر لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة.

المساهمة في 
مستقبل منخفض 

الكربون

تمكين نموذج اقتصادي مستدام ودائري عبر القطاعات 
االقتصادية الرئيسية في دولة اإلمارات من خالل تحفيز 

التحول إلى اتخاذ القرارات اإليجابية تجاه الطبيعة.

تسريع الدوافع 
االجتماعية 

واالقتصادية للتغيير

دعم التحول منخفض الكربون في دولة اإلمارات لتحقيق 
صافي انبعاثات كربونية صفرية وقدرة على التكيف مع 

تغير المناخ.

© James Donaldson, unsplash.com

© Antelope Park, unsplash.com

© Avi Richards, unsplash.com

© Emirates Nature-WWF

© Zosia Korcz, unsplash.com

© Daniel Funes Fuentes, unsplash.com

استراتيجيتنا الخمسية

ال�سكل 1. الأهداف العالمية لل�سندوق العالمي للطبيعة لعام 2030 والأهداف المحلية ذات ال�سلة

اإن اأهدافنا لعام 2030، التي تتوافق ب�صكل وثيق مع مهمة ال�صندوق العالمي للطبيعة، تتبع خارطة طريق قوية 
ت�صرك م�صتويات متعددة من اأ�صحاب الم�صلحة وت�صمل جميع اأبعاد المجتمع ل�صمان التاأثير التحولي على 

نطاق وا�صع على الم�صتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تمحورت اأعمالنا خالل ال�صنوات 
الخم�س المقبلة حول ثالث ركائز للحفاظ على الطبيعة، والتي يمكن روؤيتها في الر�صم التو�صيحي التالي. 

يمكن العثور على معلومات تف�صيلية عن خطة الحفاظ على الطبيعة التي مدتها خم�س �صنوات في ق�صم "ركائز 
الحفاظ على الطبيعة" لحًقا في هذه ال�صتراتيجية.
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 نهج متكامل 
مصمم خصيصاً إلحداث تأثير تحولي

 تلعب جمعية الإمارات للطبيعة حاليًا دورًا هامًا لتحفيز م�صاركة المجتمع المدني من خالل غر�س المعرفة، 
تمكين الحوار والعمل وتبنى م�صاريع التاأثير الجتماعي التي تقدم حلول التحول من اأجل دولة اأكثر ازدهاًرا.

ال�سكل 3. جمعية الإمارات للطبيعة ب�سفتها الداعية

ي�صيف نهجنا الجديد اإلى الم�صاريع الهامة الحالية للحفاظ على الطبيعة التي ننفذها بال�صراكة مع الحكومة 
وال�صركاء من ال�صركات، من خالل بناء القدرة على تحفيز المجتمع المدني واإنجاز العمل بوتيرة �صريعة. ومن 

خالل الإطار الجديد، يمكن للحكومات، ال�صركات والمجتمع المدني اتخاذ اإجراءات من اأجل الطبيعة. 

ت�صتند نظرية التغيير للنموذج الجديد على فكرة اأن 
تاأثير الحفاظ على الطبيعة التحولي والدائم ل يمكن 

تحقيقه اإل من خالل العمل طويل المدى وتغيير ال�صلوك 
من قبل جميع اأع�صاء المجتمع.

�صيتم دمج جميع م�صاريعنا وبرامجنا للحفاظ على الطبيعة في برنامج قادة التغيير، مما ي�صمح ل�صانعي 
التغيير بالعمل على نطاق وا�صع لتحقيق التاأثير المطلوب جنًبا اإلى جنب مع فريقنا. كما �صيتم دمج جميع 

المبادرات والفعاليات والحمالت الم�صممة كجزء من البرنامج مع ركائزنا ومو�صوعاتنا الرئي�صية ذات 
الأهمية الكبيرة للجمهور و�صركائنا )مثل ال�صياحة البيئية و�صحة الإن�صان ورفاهيته(، ل�صمان ذلك يجب اأن 

ي�صاهم كل اإجراء نقوم به في اإحداث تاأثير ملمو�س وقابل للقيا�س.
ا هذه العملية والروؤى الم�صتمدة من تنفيذنا لهذا النموذج الت�صغيلي الجديد مع جميع مكاتب �صبكة  ن�صارك اأي�صً

ال�صندوق العالمي للطبيعة لدعم التحول على النطاق العالمي.

جمعية اإلمارات 
للطبيعة كداعي 

وداعم للتغيير

المجتمع 
المدني

م�صاهمات البرنامج على نطاق تحولي
التنفيذ العملي لم�صاريع الحفاظ على الطبيعة	 
التفكير في الحلول	 
تبني الم�صاريع ذات التاأثير الجتماعي	 
ال�ستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة	 
اإيجاد حلول مالية جديدة	 
التقييمات الفنية	 
تطوير ال�سيا�سات	 
تحول ال�سوق	 
حمالت توعية وا�صعة النطاق	 
حمالت تغيير ال�سلوك	 

الحكومة

الشركات

ركائز الحفاظ على البيئة وأهداف 2025

الركيزة األولى للحفاظ 
على الطبيعة 

الحفاظ على الطبيعة 
والحياة الفطرية

الركيزة الثانية للحفاظ 
على الطبيعة 
 تسريع العمل

 المناخي

الركيزة الثالثة الحفاظ 
على الطبيعة

تحول السوق والتعافي 
األخضر لإلقتصاد

توسيع نطاق الحماية 
واإلدارة المستدامة للمياه 

العذبة والنظم البيئية 
الساحلية في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

الشراكة مع القطاع الخاص 
لحماية اقتصاد دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
من تغير المناخ

خلق المزيد من فرص 
السياحة البيئية المستدامة 
بما يتماشى مع متطلبات 
حماية الطبيعة لصالح 
التنوع البيولوجي والناس

تفعيل تنفيذ االستراتيجية 
الوطنية للطاقة لدولة 
 اإلمارات العربية 
المتحدة 2050

إنشاء نموذج اقتصادي 
دائري لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة من خالل 
االبتكار والتعاون

الحفاظ على األنواع 
الرئيسية والتصدي للتجارة 

 غير المشروعة في 
الحياة الفطرية

تنفيذ الحلول القائمة على 
الطبيعة التي تساهم في 

إجراءات تخفيف آثار تغير 
المناخ والتكيف مع المناخ

حشد قطاع التمويل لدعم 
االستدامة واالبتكار

تعزيز أنماط الحياة 
المستدامة وخيارات 
المستهلك األكثر حكمة

 المساهمة في األمن 
الغذائي واإلنتاج الغذائي 
المستدام لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة

ال�سكل 2. ركائز الحفاظ على الطبيعة و اأهداف 2025 لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة
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 نموذجنا الجديد للعمليات 
نقدم لكم جمعية اإلمارات للطبيعة في حلتها الجديدة

ال�سكل 4. اأ�سا�ض برنامج قادة التغيير لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة 

نقدم لكم برنامج قادة التغيير
يتم تحقيق نموذجنا الجديد من خالل برنامج قادة التغيير. اإن البرنامج مبني على اأ�صا�س عن�صرين رئي�صيين: 

من�سة رقمية حديثة تربط متطوعي المجتمع المدني 	 
وتعمل كم�صتودع مركزي للموارد، الدورات التعليمية 

والمعلومات حول الأن�صطة التطوعية 

مجتمع متفاعل من الم�صاركين من جميع جوانب المجتمع 	 
الذين يدعمون اأهدافنا في الحفاظ على الطبيعة من خالل 

الم�صاركة الفعالة في الركائز الثالث للتفاعل - التدريب 
والتفكير والتنفيذ.

ال�سكل 5. نظرة عامة على برنامج قادة التغيير

من 
هي منظمة بيئية محلية غير هادفة 
للربح، مرتبطة بالصندوق العالمي 
للطبيعة، تفخر بإرث يمتد إلى 20 

عاًما من عمليات الحفاظ على الطبيعة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ماذا 
منظمة حماية محلية ومنصة تطوعية تدعم أجندة 

االستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في إيجاد 
حلول لمشاكل الحفاظ على الطبيعة والحياة الفطرية، 
والعمل المناخي، وتحول السوق والتعافي األخضر، 

والغذاء والماء

لماذا 
إدراًكا منا للفجوة القائمة نتيجة عدم مشاركة المجتمع المدني، نحن نؤمن بأن جمع الناس ضمن 

إطارالعمل البيئي )من خالل رفع مهارات المجتمع عن طريق العلم والتطوع( سوف يحمي ويحافظ 
على التراث الطبيعي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

أين 
 في جميع أنحاء دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، عبر المنصات 

االفتراضية والمادية

متى 
يبدأ اإلطالق التجريبي في الربع األول من عام 

2021. بينما سيكون اإلطالق الكامل في أواخر 
عام 2021

كيف 
نحن ندرب قادة التغيير، ونوسع 

معارفهم ونمّكنهم من تطوير 
مهاراتهم.

قادة التغيير يفكرون في حلول 
هامة للتنمية المستدامة كجزء من 

مجتمعات العمل.

إن قادة التغيير يعملون من 
أجل الطبيعة من خالل التطوع 

بوقتهم وخبراتهم من أجل حماية 
التراث الطبيعي لدولة اإلمارات 

ومن خالل االنضمام إلى 
الحمالت التي تسعى إلى صياغة 

مستقبل إيجابي للطبيعة.

© Emirates Nature-WWF

 إطار عمل للنجاح 
نبذة عن استراتيجيتنا لقادة التغيير 2025-2021

ال�سكل 6. نظرة عامة على ا�ستراتيجية برنامج قادة التغيير

 برنامج قادة التغيير لجمعية اإلمارات للطبيعة 

النتائج: مجتمع مدني ماهر يتميز بفهم عميق 
للعالقة بين اإلنسان والطبيعة، وإمكانية لعب 
دور أكبر في إحداث تغيير تحولي في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

النتائج: المشاركة في وضع مخطط للتنمية 
المستدامة والمحافظة على البيئة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، تم تشكيله من خالل 
رؤى من جميع قطاعات المجتمع.

النتائج: تعميم الحفاظ على البيئة في دولة اإلمارات على 
نطاق واسع، حيث يشارك المجتمع المدني في األنشطة، 

وتوظيف أعضاء جدد، وإحداث تأثير ملموس على 
الناس والكوكب معاً.

الركائز

النتائج

األنشطة

التنفيذالتفكيرالتدريب

توسيع المعرفة بالقضايا 
والحلول، واكتساب مهارات 

جديدة وتطويرها

إيجاد وابتكار 
واحتضان الحلول من 
خالل الحوار الجماعي

التطوع ودعم األنشطة التي 
تحقق تأثيًرا تحوليًا على 

نطاق واسع

علوم المدنيين 
تغيير السلوكالذاتية

العمل المجاني 
/ التدريب 

الداخلي
التطوع 
الميداني

الحاضناتالهاكاثونالمجلس

االئتالفاتالطاوالت المستديرة

الشهادةالدورات

اجتماعات بالنظراء

الغرض التحولي الهائل: تحفيز المجتمع 
المدني لتحقيق تأثير تحولي دائم على 

نطاق واسع، من أجل الطبيعة واإلنسانية.

ضمان ازدهار الطبيعة وتمكين االزدهار والمرونة على 
المدى الطويل لدولة اإلمارات العربية المتحدة من 
خالل تنفيذ حلول فعالة وعملية طويلة األجل تضع 
التنوع البيولوجي وأنظمة دعم الحياة الطبيعية في 
قلب التنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، 
الشركات، المجتمع المدني وقادة المستقبل. 

اإلرث: مجتمع مدني نشط في دولة اإلمارات، يكون لكل فرد فيه تأثير ملموس 
في الحفاظ على الطبيعة والتعافي األخضر - تم تمكينهم من قبل القطاع العريض 

من قادة التغيير.

 هدف
2030

التنفيذالتفكيرالتدريبالركائز

 تأثير تحولي على
نطاق واسع

مجتمعات العمل

الحفاظ على الطبيعة 
والحياة الفطرية

تسريع العمل 
 

المناخي

تحول السوق 
 

ضر
ش األخ

واالنتعا

األمن المائي 
 

والغذائي

المجتمعالمنصة األساس

الشبابالمجتمع المدنيقطاع األعمالالحكومةالجمهور
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تم ت�صميم الركائز الثالث لبرنامج 
قادة التغييرمن اأجل تزويد الأفراد 

بالأدوات الالزمة للعب دور فعال في 
الحفاظ على البيئة في دولة الإمارات 

العربية المتحدة. يقوم الم�صاركون 
برحلة للتعرف على الم�صاكل الهامة 

للحفاظ على الطبيعة، والم�صاهمة في 
اأن�صطتنا للحفاظ عليها مبا�صرة في 
المواقع الميدانية، واإيجاد حلول مع 

ال�صركاء، ال�صركات والحكومة. لمزيد 
من المعلومات، يرجى زيارتنا على 

 volunteer.emiratesnaturewwf.ae

© Emirates Nature-WWF
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  ركائز االتصال 
 والتفاعل 
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 التفكير 
تحدى الماضي. شارك في صنع المستقبل.

ركيزة التفكير هو نقطة تالقي التعلم والتنفيذ. من خالل مجموعة من الفعاليات، نقدم من�صة لالأفراد من 
الحكومة والقطاع الخا�س والأفراد للتعاون واإيجاد حلول للتحديات العالمية المتعلقة بالبيئة، الحفاظ على 

الطبيعة وال�صتدامة. ي�صاعد الجمع بين المجتمع المدني والهيئات الحكومية وال�صركات من خالل المناق�صات 
الفردية والجماعية على تحفيز التفكير، مما ي�صمح باإيجاد وتنفيذ الحلول من خالل ا�صتراتيجيات ال�صركات 

والخطط الحكومية.
من خالل تعزيز الحوار، وتبادل الأفكار واإيجاد الحلول الم�صتركة عبر جميع قطاعات المجتمع، نهدف اإلى 

اإحداث تغيير على نطاق وا�صع وموؤثر.

من التفكير إلى التبني: التأثير االجتماعي من أجل الطبيعة
على مدى ال�صنوات الخم�س المقبلة، �صتتطور هذه الركيزة من التفكير في الحلول المبتكرة اإلى دعم تنفيذ 

م�صاعي التاأثير الجتماعي، ا�صتمرارًا لنموذج مختبرات الباندا الذي ينفذه ال�صندوق العالمي للطبيعة. 
�صتتاح للمتطوعين الفر�صة للم�صاركة في كل مرحلة من مراحل عملية التفكير، من بداية المفهوم اإلى تاأ�صي�س 

الموؤ�ص�صات الجتماعية وتنفيذ الحلول للتحديات الهامة للحفاظ على الطبيعة )على �صبيل المثال - الق�صاء 
على البال�صتيك، �صال�صل التوريدات للمنتجات الم�صتدامة ، اإلخ(.

مع تطور ركيزة التفكير، �صت�صمل مجموعة اأن�صطة الإبداع الم�صترك ما يلي:

�صيتم جمع الأفكار والمقترحات من خالل البحث والتحليل ال�صارم لتقديم مخطط لتطوير جهود الحفاظ على 
الطبيعة والذي �صيتم م�صاركته مع اأ�صحاب الم�صلحة و�صناع القرار الرئي�صيين.

 التدريب 
تعلم كيف يمكنك تحقيق تأثير أكبر

 تدعم ركيزة التدريب تطوير مهارات مجتمعنا من خالل العلوم والتعلم الذي يمّكننا من النتقال نحو 
دولة اأكثر ا�صتدامة.

دعم المهن الخ�سراء - تم ت�صميم الدورات والمواد التدريبية لزيادة المعرفة، بناء القدرات القيادية 	 
وتطوير المهارات التي �صتدعم الأفراد في حياتهم المهنية وداخل �صوق العمل.

خلق دعم للطبيعة - �صيكون التعلم ميزة اأ�صا�صية في جميع الركائز ل�صمان رحلة �صاملة تمكن �صانعي 	 
التغيير من ال�صيطرة على الم�صاكل وو�صع ت�صور للحلول والتعلم اأثناء التطوع "في الميدان." من خالل 

زيادة الهتمام بالق�صايا البيئية، نحن نهدف اإلى تن�صيط الأفراد لخلق تاأثير اجتماعي اأكثر قوة من اأجل 
الطبيعة والم�صاركة في العمل الميداني.

من التدريب إلى أكاديمية الطبيعة
على مدى ال�صنوات الخم�س المقبلة، �صتتو�صع التدريبات اإلى ما بعد الدورات الفترا�صية حيث نقوم باإعداد 

اأكاديمية الطبيعة قابلة للتطور، وهي نظام ي�صمل التعلم الفترا�صي، و'في الميدان'، وفر�س التدريب على 
القيادة م�صممة ل�صركاء محددين.

فر�ض الإر�ساد وال�ستثمار التي ت�صل 
الجهات الحكومية وال�صركات بال�صباب ورواد 

الأعمال الجتماعية

دورات التعليم 
والتطوير لالأفراد، 

ال�صباب، �صركاء 
القطاع الخا�س 

والهيئات الحكومية

من�سات التعلم 
ذات ال�صلة بجمهور 

المجتمع المدني 
بما فيهم ال�صباب، 

الأو�صاط الأكاديمية، 
قطاع الأعمال 

والهيئات الحكومية

تدريبات مخ�س�سة 
تتوافق ب�صكل وثيق مع 
المتطلبات المحددة 
ل�صركائنا من القطاع 

الحكومي والخا�س

اجتماعات 
ال�ستدامة للقطاع 

الخا�س لتعميق 
معرفتهم بالم�صاكل 
الرئي�صية، وت�صجيع 
التوا�صل والم�صاركة 

في اإيجاد الحلول.

الئتلفات والطاولت الم�ستديرة 
ومناق�سات المجال�ض التي تربط الجماهير 

عبر القطاعات، بهدف تنفيذ الحلول ب�صكل 
جماعي عبر القطاعين الخا�س والعام لتحقيق 

اأق�صى تاأثير ممكن

ركائز االتصال والتفاعل
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 طرق الحفاظ على الطبيعة 
كيف نحفز التأثير التحولي

بينما �صتتطور المبادرات، والفعاليات، والحمالت الم�صممة لإ�صراك المجتمع المدني بمرور الوقت، فاإنها 
�صتظل متكاملة ومرتبطة ب�صكل وثيق مع اأربعة طرق للحفاظ على الطبيعة �صت�صاعدها على الزدهار.

ال�سكل 7. طرق الحفاظ على الطبيعة

الطريقان الموجودان اإلى الي�صار قام بهما دعاة الحفاظ على البيئة والعلماء التقليديين. 	 
ُينظر اإلى الطريقين الموجودين اإلى اليمين عموًما على اأنهما مجالن يمكن للجمهور اأن ي�صاهم فيهما من 	 

اأجل تحقيق ال�صتدامة.
 من خالل نهجنا الجديد، نمّكن الجميع من الم�صاهمة في الطرق الأربعة. بدءًا من تحديد النباتات 

والحيوانات ميدانيًا من اأجل اإثراء البيانات العلمية، اإلى م�صاعدة �صركاتهم على تغيير الوظائف الأ�صا�صية غير 
الم�صتدامة، كل �صخ�س في دولة الإمارات العربية المتحدة له القدرة على تقديم م�صاهمة مبا�صرة في مجال 

الحفاظ على الطبيعة.
 

حماية واستعادة 
الطبيعة

من خالل عكس مسار فقدان 
التنوع البيولوجي، واستعادة 
المساحات الحضرية والبرية 
للتأكد من ازدهار الحيوانات 

والنباتات

رسم خريطة 
للتنوع البيولوجي 

جمع المعلومات حول الحيوانات 
والنباتات في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة إلعالم السياسات الوطنية 

وتعميق المعرفة العلمية 
العالمية

 تغيير 
السلوك البشري

 تعزيز جودة الحياة البشرية 
وعالج عالقتنا بالطبيعة

 إعادة 
تصور عالمنا

ابتكار حلول إيجابية للطبيعة لتجنب 
/ القضاء على التحديات البيئية

 ركيزة التنفيذ 
التطوع من أجل الطبيعة

نتوقع اأن ت�صبح ركيزة التنفيذ هي الجزء الأكثر اإثارة في برنامج قادة التغيير لأنه يقدم لالأفراد من جميع 
قطاعات المجتمع فر�صًا ح�صرية للحفاظ على الطبيعة.

يمكن للمتطوعين الم�صاعدة في العمل العلمي الميداني، ودعم جهود ر�صم خرائط التنوع البيولوجي، وا�صتعادة 
الموائل الطبيعية، وبناء م�صارات بيئية، والم�صاهمة بالخبرات في الم�صاريع الداخلية اأو الئتالفية. اإن مجموعة 

الأن�صطة وا�صعة و�صت�صتمر في التو�صع حيث نقوم بدمج فر�س التطوع في �صراكات جمعية الإمارات للطبيعة 
القادمة وم�صاريع الحفاظ على الطبيعة التي تتما�صى مع روؤية الجمعية واأهدافها.

من خالل ح�صد الآلف من الأفراد للم�صاركة في الأن�صطة التطوعية الذاتية وتلك التي تقودها جمعية الإمارات 
للطبيعة، تدعم هذه الركيزة م�صاهمات الجمهور في الحفاظ على الطبيعة وت�صمن تحقيق التاأثير التحولي على 

نطاق وا�صع.

أكبر حركة من أجل الطبيعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
كل ما يقوم به كل فرد منا كل يوم، يتراكم ويبني فوق بع�صه البع�س. وبذلك �صيكون �صمان تحقيق تاأثير 

ملمو�س على اأر�س الواقع، من خالل اإيجاد قطاع عري�س من المتطوعين وتمكينهم من القيام باأن�صطة متكررة. 
يمكن للمتطوعين العمل من اأجل الطبيعة في الأوقات التي يختارونها، مع العائلة والأ�صدقاء ومع ال�صبكة 

 الأو�صع لبرنامج قادة التغيير في مكاتبهم وخارجها. ي�صاهم التطوع من اأجل هدف �صاٍم، غالًبا مع النا�س، 
في رفاهية الإن�صان ب�صكل عام. تظهر الدرا�صات الحديثة اأن كوفيد-19 قد زاد من احتياجات النا�س 

وتطلعاتهم اإلى: 

تلّبي فر�س التطوع في جمعية الإمارات للطبيعة احتياجات مختلف الجماهير، وترتبط ب�صكل مبا�صر باأجندتنا 
من اأجل تاأثير جهود الحفاظ على الطبيعة، ولها نتائج وا�صحة وموجزة للمانحين، والممولين والم�صاركين في 

برنامج قادة التغيير.

تقديم الم�ساعدة 
- ل �صيما عندما 
ي�صعرون بالر�صا 

الفوري اأو "�صعادة 
مقدم الم�صاعدة"

الوجود في 
الطبيعة - النا�س 
في حاجة ما�صة اإلى 

الكت�صاف، خا�صة 
بعد فترات من تقييد 

 حركتهم واإبقائهم 
في منازلهم

اأن يكونوا جزءًا 
من حركة - ب�صبب 

ق�صاء الأفراد وقتًا 
وحيدين، اأ�صبح لديهم 

القدرة على التفكير 
الذاتي المتعمق 

واأ�صبح لديهم رغبة 
في التغلب على ال�صعور 

بالوحدة، من خالل 
التوا�صل مع الآخرين 
والنتماء اإلى المجتمع

تطوير مهاراتهم 
باأنف�سهم - اأدى 

الطلب المتزايد على 
المهارات المتطورة 

في اأماكن العمل 
بتكلفة اأقل وحالت 

فقدان الوظائف 
اإلى زيادة الهتمام 

بالتطوير الذاتي.

ركائز االتصال والتفاعل
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اأدى تف�صي وباء كوفيد-19 اإلى دخول العالم اإلى حقبة ما بعد 
عام 2020، حيث لم يعد ُينظر اإلى النظم البيئية الطبيعية 

ال�صحية والمناخ الم�صتقر على اأنهما من الأ�صياء الجيدة التي 
يمكن الح�صول عليها اأو ا�صتنزاف للموارد القت�صادية، بل 

على اأنها الأ�صا�س الذي تقوم عليه رفاهية الإن�صان والزدهار 
القت�صادي. في الواقع، يعد تغير المناخ والتدهور البيئي 

الآن من بين اأهم التجاهات العالمية الكبرى التي يجب على 
الحكومات العمل على معالجتها، اإلى جانب رفاهية الإن�صان، 

والأمن الغذائي والمائي، والتنوع القت�صادي، والمرونة ال�صاملة.
اإن الحاجة اإلى التوقف عن منظومة "العمل كالمعتاد" لم تكن 

اأبًدا بهذا الو�صوح. اإذ اأ�صبحت حتمية على جميع طوائف 
المجتمع، بما فيهم جمعيتنا.

في هذه الحقبة، تعتبر جمعية الإمارات للطبيعة المجتمع المدني 
لعبًا رئي�صًيا في رحلتنا نحو م�صتقبل م�صتدام، يقومون بدورهم 

جنبًا اإلى جنب مع الهيئات الحكومية وال�صركات في الدولة، 
بتوجه اإقليمي وعالمي. النا�س هم محور تطلعاتنا في تحقيق 

اأهداف الحفاظ على الطبيعة.

© Emirates Nature-WWF

© Emirates Nature-WWF

  ركائزنا 
  في الحفاظ 

 على الطبيعة 
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سياق عملنا في الحفاظ على الطبيعة
تحدد مجالتنا الثالثة للتاأثير )الحفاظ على الطبيعة والحياة الفطرية، وت�صريع العمل المناخي، وتحول 

ال�صوق، والتعافي القت�صادي الأخ�صر( اأولويات المو�صوعات الرئي�صية للحفاظ على الطبيعة والتداخالت 
بناًء على الحتياجات المحلية والأهداف الوطنية والتفاقيات الدولية واأهداف ال�صندوق العالمي للطبيعة 

والم�صاهمات الهامة. كما اأنها تاأخذ في عين العتبار اأحدث الفر�س والتهديدات للبيئة ورفاهية الإن�صان. يوفر 
ال�صكل اأدناه نظرة عامة على هذه الفر�س والتهديدات التي يتعر�س لها التنوع البيولوجي في دولة الإمارات 

والتي ت�صكل اإطاًرا لعمل الجمعية في مجال الحفاظ على البيئة.

ال�سكل 8. �سياق عملنا في الحفاظ على الطبيعة

تجمع اإحدى اأكبر الفر�س ل�صتراتيجيتنا بين العمل من اأجل الطبيعة وتغير المناخ. �صتعزز العالقة بين المناخ 
والطبيعة جهود الجمعية لت�صخيم تاأثير عملنا في معالجة التحديات البيئية المتعددة، مع اإن�صاء روابط بينها 

وبين رفاهية الإن�صان والتعافي القت�صادي.
يتطلب النتقال اإلى ال�صتدامة اتخاذ اإجراءات عاجلة عبر جميع �صرائح المجتمع. لإطالق العنان للقوة 

الهائلة لمجتمع مدني ن�صط، وتقليل ب�صمتنا البيئية الجماعية وتعزيز اآفاقنا القت�صادية، نهدف اإلى تو�صيع 
نطاق جهودنا لإ�صراك وتكوين �صراكات مع الهيئات الحكومية، والقطاع الخا�س عبر القطاعات القت�صادية 

والأو�صاط الأكاديمية والمجتمع المدني.

 الحفاظ على الطبيعة والحياة الفطرية 
الهدف: هو تعزيز وا�ستعادة النظم البيئية الطبيعية ذات التنوع 

البيولوجي القابل للقيا�ض والمزايا الجتماعية والقت�سادية من اأجل 
النتعا�ض القت�سادي الأخ�سر لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لعبت حمعية الإمارات للطبيعة دوًرا محورًيا في تطوير المعرفة العلمية حول الأنواع والموائل المهددة 
بالنقرا�س، ف�صاًل عن دعم تعيين واإدارة المناطق البرية والبحرية الرئي�صية في دولة الإمارات العربية 

المتحدة. على مدى ال�صنوات الخم�س المقبلة، �صوف نو�صع �صراكاتنا الم�صتمرة، ونحفز عمل المجتمع المدني 
ونح�صد الموارد لزيادة جهود الحماية والإدارة الفعالة للمجالت ذات الأولوية.

تكت�صب اأهمية معالجة فقدان التنوع البيولوجي زخًما عالمًيا وينبغي اأن ت�صجع الجهود المحلية والوطنية على 
حماية النظم البيئية الطبيعية والفوائد الجتماعية والقت�صادية العديدة التي تقدمها. بالتعاون مع �صركائنا 
من الهيئات الحكومية والخا�صة وكذلك الباحثين والمجتمعات، �صننفذ م�صاريع تتما�صى مع التزامات التنوع 

البيولوجي العالمية لما بعد عام 2020، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رام�صار، ونقدم 
اإجراءات لالإدارة قائمة على العلم لحماية وا�صتعادة النظم البيئية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مجال التأثير 1#
تو�سيع نطاق الحماية والإدارة الم�ستدامة للأنظمة البيئية البرية، 

والمياه العذبة والنظم ال�ساحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة
ا�صتناًدا اإلى المعلومات العلمية القوية، يتبع عملنا نهًجا متكاماًل عند النظر في تعيين واإدارة 

المناطق المحمية، والتي يتم ت�صمينها في تدابير الإدارة المكانية الأو�صع التي تهدف اإلى تعزيز 
ا بقيا�س وتوثيق الفوائد الجتماعية والقت�صادية للطبيعة وعر�س اأف�صل  الت�صال البيئي. نقوم اأي�صً
الممار�صات في اإ�صراك المجتمع وم�صاركة اأ�صحاب الم�صلحة في حماية النظام البيئي وا�صتعادته.

 نتيجة عام 2030 
يجب حماية الأنظمة البيئية الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع باأغنى تنوع بيئي 

بري وبحري و�صرورة اإدارتها ب�صكل م�صتدام، الأمر الذي يعزز المرونة والتوا�صل البيئي .

 أهداف عام 2025 
دعم التو�صع في حماية النظام البيئي والإدارة الفعالة لثنين على الأقل من المناطق الطبيعية 	 

ذات الأولوية في جبال الحجر والمناطق البحرية ال�صاحلية في دولة الإمارات. هذه المناطق 
هي موطن لتنوع بيولوجي غني وتقدم فوائد للمجتمعات المحلية والقت�صاديات، في مجالت 

الزراعة، وال�صياحة، و�صيد الأ�صماك والحماية من العوا�صف وتغير المناخ.
ا�صتعادة واإدارة ما ل يقل عن 20000 هكتار من النظم البيئية ال�صاحلية و 5000 هكتار من 	 

النظم البيئية البرية / نظم المياه العذبة لدعم اأداء النظم البيئية على المدى الطويل.

التهديدات

حشد دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم 
نحو مستقبل منخفض الكربون، وانتعاش 

أخضر مستدام

زيادة اإللحاح لدمج التنوع البيولوجي 
والعمل المناخي

 التفاعل االجتماعي 
والتكنولوجي مع الطبيعة

 اهتمام الشباب 
بالكوكب

 زيادة التركيز على منتجات 
التمويل المستدام

الفرص االقتصادية لألعمال المستدامة 
وريادة األعمال

فقدان التنوع البيولوجي السريع وتدهور 
 الطبيعة بسبب التنمية والتوسع في 

البنية التحتية 

 التوجه للعمل كالمعتاد 
فيما بعد كوفيد 

اقتران تغير المناخ باالستجابة البطيئة 
للسياسة العالمية

تتفاقم تحديات الغذاء، والماء والنفايات 
بسبب تغير المناخ، وزيادة االستهالك 

ونقص إدارة الموارد

االنفصال المجتمعي عن الطبيعة

 تجاوز استخدام الموارد الطبيعية 
للحدود القصوى

الفرص

ركائزنا في الحفاظ على الطبيعة
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 تسريع العمل المناخي 
الهدف: دعم التحول منخف�ض الكربون في دولة الإمارات 

العربية المتحدة لبلوغ �سافي انبعاثات كربونية �سفرية مع 
القدرة على التكيف مع تغير المناخ

توا�صل جمعية الإمارات للطبيعة دعم دولة الإمارات في تنفيذ خطة العمل الوطنية 
لتغير المناخ، وال�صتراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والم�صاهمات الوطنية المحددة 

لتحقيق المرونة المناخية وتنمية اقت�صاد الدولة. وقد اأعلنت دولة الإمارات موؤخًرا عن 
 طموحاتها للو�صول اإلى �صافي �صفر في النبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، 

ا جديدة لزيادة الطموح في مجال العمل المناخي لكل من القطاعين  مما يخلق فر�صً
العام والخا�س.

نحن متاأهبون ل�صتك�صاف واقتنا�س الفر�س لت�صريع وتيرة النتقال نحو م�صتقبل 
منخف�س الكربون بما يتما�صى مع التزام دولة الإمارات بالبتكار من اأجل "اأفكار 

الم�صتقبل". كما اأننا واثقون من قدرتنا على دفع الحوار حول العمل المناخي عبر 
القطاعات المختلفة واأ�صحاب الم�صلحة، مع و�صع القطاع الخا�س في دولة الإمارات 

في طليعة الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الحتبا�س الحراري وتمكين 
المجتمع المدني من الم�صاهمة في رحلة الدولة منخف�صة الكربون.

 تتمثل اإحدى الفوائد الم�صتركة للعمل المناخي التي �صيدركها المجتمع والقت�صاد 
في دولة الإمارات في حدوث تح�صن كبير في جودة الهواء مع خف�س �صامل في تلوث 

الهواء وذلك ب�صبب ا�صتخدام م�صادر الطاقة النظيفة والنقل الم�صتدام ووقود النقل 
النظيف. لذلك، يمكن للفوائد المحتملة من جميع الإجراءات المختلفة المتعلقة بتغير 

المناخ اأن تحدث تحوًل كبيًرا في ال�صحة العامة والإنتاجية لمجتمع دولة الإمارات 
العربية المتحدة.

مجال التأثير 2# 
 الحفاظ على الأنواع الرئي�سية 

والت�سدي للتجارة غير الم�سروعة في الحياة البرية
يجب دمج ا�صتراتيجية الحفاظ على الطبيعة في جهود الإدارة القائمة على النظام البيئي الأو�صع، 

وذلك كي تكون ناجحة وت�صمن بقاء الأنواع المهددة بالنقرا�س على المدى الطويل.

 نتيجة عام 2030 
 تاأمين الأنواع الهامة والأكثر عر�صة للتهديد من خالل حماية الموائل الحيوية والت�صدي 

لالتجار غير الم�صروع في الحياة البرية.

 أهداف عام 2025 
تحديد الموائل الحرجة ومراحل الحياة الرئي�صية لما ل يقل عن 5 اأنواع مهددة بالنقرا�س 	 

وذات اأهمية تجارية ودمجها في اإدارة المناطق البرية / المناطق البحرية للم�صاهمة في توازن 
اأو ا�صتعادة الأعداد. �صنراقب اأنواع الأ�صماك الرئي�صية وذات الأهمية التجارية ون�صاهم في 

ممار�صات الإدارة الم�صتدامة. 
الحد من التجارة غير الم�صروعة في الحياة البرية في دولة الإمارات من خالل زيادة الوعي، 	 

 والتنفيذ الفعال لقواعد التجارة واإجراءات المراقبة بما يتما�صى مع اتفاقية CITES، والعمل 
عن كثب مع الهيئات الحكومية وال�صركات والمجتمع المدني.

© VBK, Emirates Nature-WWF

© IRENA
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مجال التأثير 2# 
 التمكين من تنفيذ التزام دولة الإمارات العربية المتحدة 

ب�سافي ال�سفر وال�ستراتيجية الوطنية للطاقة
�صتوا�صل جمعية الإمارات للطبيعة العمل عن كثب مع الحكومة والقطاع الخا�س لتمكين ا�صتيعاب 

اأكبر للم�صادر المتجددة بما يتما�صى مع ال�صتراتيجية الوطنية للطاقة 2050 للدولة وخارطة طريق 
ا ا�صتخدام ال�صيا�صة واأف�صل الممار�صات لدعم القطاعات الرئي�صية  �صافي ال�صفر. �صن�صتك�صف اأي�صً

نحو م�صتقبل منخف�س الكربون، بما في ذلك قطاع النقل.

 نتيجة عام 2030 
ت�صير دولة الإمارات العربية المتحدة على الطريق ال�صحيح لتحقيق الأهداف الموؤقتة المحددة 

لاللتزام الوطني ب�صافي ال�صفر وال�صتراتيجية الوطنية للطاقة 2050.

 أهداف عام 2025 
ا�صتك�صاف م�صارات ال�صيا�صات لزيادة ح�صة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء مع 	 

مراعاة عوامل التمكين ال�صيا�صية، والمالية والتكنولوجية .
دمج خيارات النقل الم�صتدام، بما في ذلك تكنولوجيا المركبات الكهربائية، مع �صيا�صات 	 

وخطط النقل مع ر�صم م�صار وا�صح لخيارات التنقل الذكي وتجهيز البنية التحتية وال�صيا�صات.

مجال التأثير 3# 
 تنفيذ الحلول القائمة على م�سلحة الطبيعة 

التي ت�ساهم في اإجراءات تخفيف اآثار المناخ والتكيف معه
تلعب الطبيعة دوًرا رئي�صًيا في جهودنا لتحقيق اقت�صاد منخف�س الكربون.

الحلول القائمة على الطبيعة )NbS( هي حلول معترف بها على نطاق وا�صع من قبل التفاقيات 
والمنظمات الدولية باعتبارها هامة في تحقيق حماية التنوع البيولوجي وتقديم الفوائد الجتماعية 

والقت�صادية الأو�صع نطاقًا. فلقد اأظهرت الدرا�صات اأن الحلول الم�صتقاة من الطبيعة يمكن اأن توفر 
ما يقرب من ثلث تكلفة الإجراءات الفعالة للتخفيف من اآثار تغير المناخ لتحقيق هدف العقد القادم 

وهو اإبقاء ارتفاع الحرارة تحت 1.5 درجة مئوية.

 نتيجة عام 2030 
دعم الحلول القائمة على الطبيعة في مجال واحد على الأقل من المجالت ذات الأولوية في 

التخفيف من اآثار تغير المناخ على اأر�س الواقع، وذلك من خالل دمج اأحوا�س الكربون الطبيعية في 
الم�صاهمات الوطنية المحددة لدولة الإمارات وقوائم جرد الغازات الدفيئة.

 أهداف عام 2025 
تح�صين وا�صتعادة ما ل يقل عن 20000 هكتار من النظم البيئية ال�صاحلية في دولة الإمارات 	 

لتعمل بكفاءة بو�صفها م�صارف طبيعية للكربون وتحقق نتائج قابلة للقيا�س فيما يتعلق بتجنب 
انبعاثات الغازات الدفيئة وخف�صها وفي نف�س الوقت تقوم بدعم جهود التكيف مع المناخ.

مجال التأثير 4# 
 تعزيز اأنماط الحياة الم�ستدامة 

والخيارات الأكثر حكمة للم�ستهلك 
يمكن اأن توؤدي التغييرات ال�صلوكية وخيارات الم�صتهلك الذكية اإلى توفير كبير في النبعاثات بدون 

تكلفة. �صتحدد الجمعية التدخالت ال�صلوكية غير المكلفة / منخف�صة التكلفة وعالية التاأثير التي 
يمكن اأن تغير اأنماط ال�صتهالك في الدولة والعمل مع اأ�صحاب الم�صلحة الحكوميين والمجتمع 

المدني لتعزيز التغيير على نطاق وا�صع.

 نتيجة عام 2030 
بذل جهود حكومية ومجتمعية قائمة على الأدلة لتغيير اأنماط ال�صتهالك بهدف خف�س النبعاثات 

المحلية والعالمية بما يتما�صى مع الأهداف الإماراتية والعالمية.

 أهداف عام 2025 
اأن يدرك جزء كبير من ال�صكان في دولة الإمارات الآثار المترتبة لأنماط ا�صتهالكهم على المناخ 	 

وي�صاركون بفاعلية في الحد من تاأثيرهم ال�صلبي. 
تحديد اأوجه الترابط بين تغير المناخ وجودة الهواء و�صحة الإن�صان لتزويد �صانعي ال�صيا�صات، 	 

والقطاع الخا�س والمجتمع بالمعلومات الالزمة.

مجال التأثير 1#
 ال�سراكة مع القطاع الخا�ض لحماية 

اقت�ساد دولة الإمارات من اآثار تغير المناخ
�صيكون ل�صركات القطاع الخا�س دور رئي�صي تلعبه في الم�صاعدة على تحقيق اأهداف خف�س 

النبعاثات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما �صتوا�صل الجمعية دعم ال�صركات في اإعادة 
النظر في مدى تاأثيرها على المناخ، وكيفية الحد من انبعاثاتها، ودمج التخفيف من اآثار تغير المناخ 

والتكيف معه في �صنع القرار.

 مخرجات عام 2030 
ح�صد مجتمع الأعمال من مختلف القطاعات القت�صادية الرئي�صية حول ر�صد انبعاثات الغازات 

الدفيئة واإعداد التقارير عنها والتحقق منها، مع تبني ا�صتراتيجيات الحد من النبعاثات المتوافقة 
مع الجهود الوطنية والعالمية المبذولة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه.

 أهداف عام 2025 
التاأكد من قيام 10 �صركات على الأقل بو�صع خطوط اأ�صا�س لنبعاثاتهم من الغازات الدفيئة 	 

وم�صاركتهم بن�صاط في و�صع اأهداف متوافقة مع مفهوم 1.5 درجة مئوية. 
العمل مع القطاعات ال�صناعية الجديدة، مثل قطاع الترفيه، ل�صمان تحول ال�صوق على نطاق 	 

وا�صع والتوافق مع توجه الو�صول اإلى �صافي ال�صفر لمحورين رئي�صيين على الأقل.
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  تحول السوق 
 والتعافي االقتصادي األخضر 

الهدف: تمكين نموذج اقت�سادي دائري وم�ستدام في 
القطاعات القت�سادية الرئي�سية في دولة الإمارات من 

 خلل تحفيز التحول نحو اتخاذ قرارات اإيجابية 
لم�سلحة الطبيعة

لأكثر من عقد من الزمان، عملت جمعية الإمارات للطبيعة مع القطاع الخا�س لدفع 
التحول نحو اأنماط ال�صتهالك والإنتاج الم�صتدامة. هدفنا هو تحديد الحلول المبتكرة 

وتعزيز تحول ال�صوق عبر القطاعات القت�صادية الرئي�صية في الدولة للم�صاعدة في 
�صرعة انتقال الدولة نحو م�صتقبل م�صتدام.

�صنوا�صل درا�صة اأ�صباب التدهور البيئي والعمل على ح�صد اأ�صحاب الم�صلحة بما في 
ذلك قادة ال�صركات، والم�صاهمين، والم�صتهلكين والموؤ�ص�صات المالية لحماية البيئة بما 

يتوافق مع ال�صيا�صات الحكومية.

مجال التأثير 1# 
 زيادة فر�ض ال�سياحة البيئية الم�ستدامة التي 

تحمي الطبيعة وتفيد التنوع البيولوجي والنا�ض
هناك فر�س كثيرة لتو�صيع نطاق ال�صياحة البيئية الم�صتدامة في البالد. ومع ذلك، غالًبا ما تكون 

الآثار ال�صارة على البيئة تراكمية، وتدريجية ول رجعة فيها اإذا لم يتم التخطيط لالأن�صطة ال�صياحية 
مع مراعاة نهج قائم على الهتمام بالأنظمة البيئية واأخذها في العتبار.

�صتعمل جمعية الإمارات للطبيعة مع ال�صلطات، ومنظمي الرحالت والمجتمعات ل�صمان اأن تكون 
الم�صاريع ال�صياحة البيئية م�صدرًا من الم�صادر الجديدة للدخل وفر�س الأعمال واأن تاأتي بنتائج 

اإيجابية على التنوع البيولوجي.

 نتيجة عام 2030 
ر�صم مخطط ال�صياحة البيئية الم�صتدامة ومنخف�صة التاأثير لدولة الإمارات العربية المتحدة بما 

يتما�صى مع قواعد الإدارة الفعالة للنظم البيئية الطبيعية واأي�صًا الإ�صراك الفعال للمجتمعات، 
والحكومة والقطاع الخا�س.

 أهداف عام 2025 
تقييم اإمكانات ال�صياحة البيئية منخف�صة التاأثير، والعمل على خلق فر�س الأعمال التجارية بما 	 

يتما�صى مع قواعد الإدارة الم�صتدامة لالأنظمة البيئية البرية / اأنظمة المياه العذبة والأنظمة 
ال�صاحلية في مجالين مهمين على الأقل للتنوع البيولوجي والذي يفيد ال�صركات المحلية وي�صجع 

ريادة الأعمال الم�صتدامة.

مجال التأثير 2#
 ر�سم نموذج اقت�ساد دائري لدولة الإمارات العربية المتحدة

من خلل البتكار والتعاون
 يعد التلوث البال�صتيكي م�صكلة معقدة تتطلب نهًجا �صاماًل متعدد الم�صتويات ومتعدد الجهات 

الفاعلة بالإ�صافة اإلى تدخالت عبر الدورة الكاملة لحياة البال�صتيك.
ب�صفتها ع�صًوا في مجل�س القت�صاد الدائري التابع لوزارة القت�صاد، �صتوا�صل جمعية الإمارات 

للطبيعة الترويج لالقت�صاد الدائري كاإطار ي�صعى اإلى خلق القيمة والحفاظ عليها، مع تعزيز 
ا�صتيعاب القت�صاد الدائري في �صال�صل القيمة في جميع اأنحاء الدولة، وذلك من خالل اإ�صراك 

جميع �صرائح المجتمع.

 مخرجات عام 2030 
الق�صاء على ت�صلل البال�صتيك اإلى البيئة الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

 أهداف عام 2025 
تعاون القطاعين العام والخا�س، جنًبا اإلى جنب مع الجمهور، بفاعلية وابتكار لتقليل ت�صلل 	 

البال�صتيك اإلى الطبيعة، وكذلك تقليل ا�صتهالك البال�صتيك والتعبئة التي ت�صتخدم البال�صتيك 
الذي ي�صتخدم لمرة واحدة، وتعزيز القت�صاد الدائري.

© Cedric Dhaenens, unsplash.com

ركائزنا في الحفاظ على الطبيعة
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مجال التأثير 3# 
 ح�سد القطاع المالي 

لدعم ال�ستدامة والبتكار
يعد التحول في ال�صتثمارات نحو الأدوات المالية الخ�صراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المالية 
الم�صتدامة اأمًرا �صرورًيا لالنتقال العالمي اإلى اقت�صاد منخف�س الكربون. فقد اكت�صب "اقت�صاد 
المحيطات" الذي قدرت قيمته موؤخًرا بمبلغ 2.5 تريليون دولر �صنوًيا، اعتراًفا بين الم�صتثمرين 
و�صانعي ال�صيا�صات كم�صدر جديد للفر�س وطريقة لتلبية اأجندات الحوكمة البيئية الجتماعية. 

ا اأن ت�صاعد البلدان على تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة  يمكن لال�صتثمارات الم�صتدامة اأي�صً
)SDGs(، مع خلق فر�س اقت�صادية جديدة، ووظائف جديدة، وحماية المرونة طويلة المدى للنظم 

البيئية الطبيعية التي تعتمد عليها مجتمعاتنا واأنظمتنا القت�صادية.
على مدى ال�صنوات الخم�س المقبلة، �صت�صترك جمعية الإمارات للطبيعة مع اأ�صحاب الم�صلحة 

المعنيين لكت�صاف فر�س جديدة واإن�صاء خارطة طريق لنتقال دولة الإمارات العربية المتحدة اإلى 
اقت�صاد م�صتدام يت�صمن الم�صاركة الفاعلة من قبل ال�صركات والمجتمع المدني على حد �صواء.

 نتيجة عام 2030 
حدوث تحول كبير في قطاع التمويل لدفع الممار�صات الم�صتدامة التي تدعم التحول اإلى اقت�صاد 

منخف�س الكربون واإيجابي ل�صالح الطبيعة.

 أهداف عام 2025 
تقوم اأربع موؤ�ص�صات مالية على الأقل بدمج العمل المناخي والتنوع البيولوجي في عملية �صنع 	 

قراراتهم، وتكوين �صراكات جديدة ت�صاهم م�صاهمة كبيرة في دفع ال�صتثمار بين القطاعين 
العام والخا�س نحو نماذج اقت�صادية م�صتدامة.

مجال التأثير 4# 
 الم�ساهمة في الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي الم�ستدام 

لدولة الإمارات العربية المتحدة
يتم ا�صتيراد غالبية المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة من مناطق اأخرى مما له تاأثير 
بيئي مرتفع. ومع ا�صتمرار نمو عدد �صكان الدولة، يكون اتباع نهج م�صتدام في مجال الغذاء اأمًرا بالغ 

الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي.
�صتلعب العالقة المت�صابكة بين الغذاء والماء والطاقة دوًرا متزايًدا في التحول العالمي نحو اأنماط 

اأكثر ا�صتدامة لإنتاج الغذاء و�صتكون بالغة الأهمية لدولة الإمارات في رحلتها لتحقيق الأمن الغذائي. 
�صتعمل جمعية الإمارات للطبيعة عن كثب مع �صركاء ال�صناعة وال�صركات لدعم قواعد الإدارة القوية 

ا  لموارد المياه العذبة الثمينة والتربة وتعزيز دور ال�صركاء الزراعيين الأكثر ذكاًء. و�صنعمل اأي�صً
عن كثب مع ال�صركاء والمتطوعين لتعزيز النظم الغذائية الم�صتدامة والخيارات ال�صحية من خالل 

حمالت التوعية والتدخالت ال�صيا�صية المنا�صبة.

 مخرجات عام 2030 
دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ ا�صتراتيجية "الأمن الغذائي الوطني 2021" من خالل 

الحد من فقد الطعام وهدره بن�صبة 50% بحلول عام 2030 ومن خالل اإيجاد حلول مبتكرة حول 
اإنتاج الغذاء وا�صتخدام المياه في الزراعة.

 أهداف عام 2025 
 اإدراك جزء كبير من �صكان دولة الإمارات العربية المتحدة تاأثير النظام الغذائي على 	 

 الطبيعة وم�صاركتهم بفاعلية في الحد من تاأثيره بما يتما�صى مع الهدف 12 من 
اأهداف التنمية الم�صتدامة. 

اختبار وو�صع حلول مبتكرة لإنتاج الغذاء وا�صتهالكه لدعم ال�صتراتيجية الوطنية لالأمن 	 
الغذائي، وبالتالي تقليل ال�صغط على الموارد الطبيعية وتقديم فوائد اإيجابية للتنوع البيولوجي.
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�صيتم ت�صميم جميع الفعاليات، والأن�صطة والحمالت التي تم تطويرها كجزء من برنامج قادة التغيير لدعم 
الهدف الأكبر للحفاظ على الطبيعة والو�صول اإلى النتائج المتوقعة. لذلك من ال�صروري قيا�س تاأثير هذا 

النموذج الجديد لتحديد نجاح النهج وتعزيز عملية ت�صميم برامجنا.

تركز جهود المتابعة والتقييم الحالية في جمعية الإمارات للطبيعة على مخرجات ونتائج الم�صاريع، وكيف 
ت�صاهم هذه النتائج في تحديد اأهداف م�صتوى البرنامج. اعتباًرا من عام 2021 ف�صاعًدا، �صت�صمل هذه 

الخطط م�صفوفة يتم من خاللها تقييم الجهود التطوعية واأعمال الحفاظ على الطبيعة مقابل كل من اأهداف 
الم�صروع وطموحات المنظمة الأو�صع، مع التركيز على المجالت التالية: 

ال�سكل 9. مجالت تقارير التاأثير واأمثلة على موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

نتائج الحفاظ على الطبيعة - لدينا �صجل حافل يمتد لـ 20 عاًما في التركيز على النتائج. �صنوا�صل 	 
الحفاظ على الم�صار ال�صحيح لجهودنا من خالل تحديد التقدم والتاأثير الأو�صع لم�صاريعنا ومبادراتنا 

المتعلقة بال�صتراتيجية الخم�صية للحفاظ على الطبيعة واأطروحة التاأثير لمدة ع�صر �صنوات.
م�ساهمة برنامج قادة التغيير في الم�ساريع - يعتمد برنامجنا الجديد "قادة التغيير" على 	 

الم�صاركة الن�صطة والفاعلة عبر ركائز التدريب، والتفكير والتنفيذ. �صيو�صح تقييم م�صاهمات المتطوعين 
مدى الدعم الذي يقدمه قادة التغيير للطبيعة، وكيف يعززون اأن�صطة الم�صروع وي�صاهمون في تحقيق 

اأهدافنا المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة.
تغيير ال�سلوك - تعتبر التغييرات طويلة المدى في ال�صلوك �صرورية لنجاح جهود الحفاظ على 	 

الطبيعة. �صنتتبع تقدم وتطور اآراء و�صلوكيات الم�صاركين فيما يتعلق بالطبيعة وال�صتدامة والموا�صيع 
الأخرى ذات ال�صلة ل�صمان نجاح برنامج قادة التغيير.

التاأثير الجتماعي لل�سركاء الحكوميين وقطاع الأعمال - يتطلب التغيير التحولي م�صاركة 	 
المجتمع المدني، بالإ�صافة اإلى عقد تحالفات وا�صعة ت�صمل الحكومة و�صركاء من القطاع الخا�س. 

�صيو�صح تقييم مجال التاأثير مدى م�صاهمة الموظفين، وال�صيا�صات والمبادرات في تحقيق بيئة ت�صغيل 
اإيجابية للطبيعة في الدولة.

ا جهوًدا تطوعية واأعماًل للحفاظ على الطبيعة من خالل م�صفوفة المخاطر واإطار ال�صمانات  �صننفذ اأي�صً
.)ESSF( البيئية والجتماعية

تم ت�صميم الإطار البيئي والجتماعي )ESSF(، الذي ت�صتخدمه المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والأمم 
المتحدة، لمعالجة مجموعة وا�صعة من المخاطر البيئية والجتماعية. ينظم الإطار ممار�صات الحوكمة الجيدة 

بخ�صو�س حقوق الإن�صان وال�صفافية وعدم التمييز والم�صاركة العامة والم�صاءلة، من بين اأهداف اأخرى.

نتائج مشروع 
الحفاظ على 
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لقد منحنا عملنا الثقة في تحقيق حلم كبير وتبّني هدف طموح - لإحداث تاأثير تحولي على الطبيعة 
والإن�صانية. نحن ن�صعى لتحقيق ذلك من خالل دعم المجتمع المدني واآلف المتطوعين للعمل من اأجل 
الطبيعة، من خالل تنفيذ التغيير الإيجابي في المنازل، واأماكن العمل، والجامعات، والمدار�س وغيرها.

هذا هو جوهر ا�صتراتيجيتنا الخم�صية للفترة 2021-2025، والتي تكملها اأن�صطة الت�صويق الداخلي والت�صالت 
والم�صاركة، وخطط العمل وال�صتراتيجيات المالية.

من خالل ال�صبط الدقيق، والبتكار والإبداع، نطمح اإلى تح�صين نهجنا وتحقيق التميز الذي يلهم المدن 
والمنظمات والمجتمعات في جميع اأنحاء العالم لتعزيز العمل الجماعي من اأجل النا�س والكوكب.

© Emirates Nature-WWF

 الخالصة 

42 جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة 



emiratesnaturewwf.ae للمزید من المعلومات حول الجمعیة، الرجاء زیارة

ــي عــام 2001  ــاً. أنشــئت ف ــھ اإلنســان والطبیعــة مع ــاء مســتقبل یزدھــر فی ــة المتحــدة وبن ــة اإلمــارات العربی ــراث الطبیعــي لدول ــة الت ــة تأسســت لحمای ــر ربحی ــة غی ــة اإلمــارات للطبیعــة جمعی جمعی
تحــت رعایــة ســمو الشــیخ حمــدان بــن زایــد آل نھیــان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة الظفــرة ورئیــس مجلــس إدارة ھیئــة البیئــة – أبوظبــي، اســتكماالً إلرث ورؤیــة المغفــور لــھ الشــیخ زایــد لدولــة اإلمــارات. 
لِعقدیــن مــن الزمــان، كانــت جمعیــة اإلمــارات للطبیعــة شــریكاً نشــطاً وبــارزاً فــي جھــود الحفــاظ علــى الطبیعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفریقیــا. نحــن نعمــل بالتعــاون مــع الصنــدوق العالمــي 
للطبیعــة وھــو أحــد أكبــر المنظمــات البیئیــة المســتقلة فــي العالــم وأكثرھــا ثقــة واحترامــاً. بصفتنــا مؤسســة فكریــة وطنیــة ومنصــة تطوعیــة فــي مجــال الحفــاظ علــى الطبیعــة، فإننــا نقــوم بتمكیــن المجتمــع 

المدني والھیئات الحكومیة والقطاع الخاص وتأھیلھم لدعم أجندة االستدامة في دولة اإلمارات من أجل تحقیق تأثیر تحولي على نطاق واسع لمصلحة الناس والكوكب على حد سواء.
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