
آلية للتطوير المستدام - الملخص التنفيذي

خارطة الموائل 
الساحلية في 

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة



Copyright Credit © Daniel Mateos Molina / Emirates Nature-WWF

2 جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة   |   خارطة الموائل الساحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة   |   آلية للتطوير المستدام - الملخص التنفيذي 



3 جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة   |   خارطة الموائل الساحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة   |   آلية للتطوير المستدام - الملخص التنفيذي 

المشروع بقيادة:
جمعية الإم�رات للطبيعة ب�لتع�ون مع ال�سندوق الع�ملي للطبيعة هي منظمة غري حكومية ت�أ�س�ست 

لتقود التغري الإيج�بي يف دولة الإم�رات العربية املتحدة ل�سون تراث الدولة الطبيعي. ت�أ�س�ست 
اجلمعية ع�م 2001 برع�ية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهي�ن، ممثل احل�كم يف منطقة 

الظفرة. تعمل اجلمعية مع ال�سرك�ء لو�سع ال�سي��س�ت وتثقيف املجتمع�ت وتنفيذ حلول احلف�ظ 
على الطبيعة ل�سم�ن �سحة الأر�ض يف امل�ستقبل واأنظمته� البيئية و�سك�نه�. وتعترب اجلمعية جزء 
من �سبكة ال�سندوق الع�ملي للطبيعة الذي يفخر ب�إرث يزيد عن 50 ع�مً� يف �سون البيئة ويحظى 

بدعم م� يزيد عن 5 ماليني �سخ�ض حول الع�مل.

 ملزيد من املعلوم�ت عن جمعية الإم�رات للطبيعة ب�لتع�ون مع ال�سندوق الع�ملي للطبيعة، 
emiratesnaturewwf.ae يرجى زي�رة املوقع

املحيط�ت اخلم�سة للخدم�ت البيئية ذ.م.م. هي �سركة رائدة يف ال�ست�س�رات البيئية وتوفري 
حلول حتقق فوائد جلهود احلف�ظ على الطبيعة وكذلك اأرب�حً� جت�رية. لدى ال�سركة مك�تب يف 

�سلطنة عم�ن واململكة املتحدة تقدم خدم�ت بيئية �س�ملة و�سريعة ال�ستج�بة وع�لية اجلودة. 
وميكن نهج ال�سركة وجوده� الدائم يف ال�سرق الأو�سط والعمل وفقً� للمع�يري املتوقعة من قبل 

الهيئ�ت التنظيمية الدولية ووك�لت التمويل الدولية، مثل احلكوم�ت الوطنية لدول جمل�ض التع�ون 
اخلليجي، هيئة الأمم وموؤ�س�سة التمويل الدولية/البنك الدويل.

 ملزيد من املعلوم�ت عن املحيط�ت اخلم�سة، 
5oes.com يرجى زي�رة املوقع

�سي�سكيب ان�ليتيك�ض هي �سركة ا�ست�س�رات متخ�س�سة يف جم�ل العلوم البحرية، وتوفر معلوم�ت 
موثوقة لدعم اتخ�ذ القرار الفع�ل يف الإدارة البحرية وال�س�حلية. لقد ا�ستف�دت نت�ئج امل�سروع 
ومنتج�ت البي�ن�ت واأدوات دعم القرار من التخطيط املك�ين البحري واإدارة املن�طق البحرية 

املحمية وتقييم�ت املخ�طر واإجراءات احلفظ يف جميع اأنح�ء الع�مل.

 ملزيد من املعلوم�ت عن �سي�سكيب ان�ليتيك�ض، 
seascapeecology.com يرجى زي�رة املوقع

تم تنفيذ التقرير 
بالتعاون مع
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مكتب جمعية الإم�رات للطبيعة ب�لتع�ون مع ال�سندوق الع�ملي للطبيعة، 
اأبوظبي، الإم�رات العربية املتحدة 

كالود �سبي�سز
الط�بق الأول، ت�ون �سكوير، ي��ض مول

اأبوظبي، الإم�رات العربية املتحدة
�ض.ب: 45553

مكتب جمعية الإم�رات للطبيعة ب�لتع�ون مع ال�سندوق الع�ملي للطبيعة، 
دبي، الإم�رات العربية املتحدة 

مك�تب بداي�ت
داميوند �سكوير

املدينة امل�ستدامة
دبي، الإم�رات العربية املتحدة

�ض.ب: 45553 )�سندوق بريد اأبوظبي(

 @ews_WWF
 @ews_WWF
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 EmiratesNature_WWF
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ملزيد من املعلوم�ت يرجى زي�رة املوقع: 
www.EmiratesNatureWWF.ae

املوؤلفون:
د. �سيمون جي. بيتم�ن، )�سي�سكيب ان�ليتك�ض املحدودة(

اأوليفر جيه. اإ�ض. ت�يلور )املحيط�ت اخلم�سة للخدم�ت البيئية ذ.م.م(
م�رين� انتونوبولو، )جمعية الإم�رات للطبيعة ب�لتع�ون مع ال�سندوق الع�ملي للطبيعة(

د. داني�ل م�تيو�ض مولين�، )جمعية الإم�رات للطبيعة ب�لتع�ون مع ال�سندوق الع�ملي للطبيعة(

مراجعة اخلبري:
ب�ول فرييرا

املحرر امل�ساهم: 
منى مولر، )جمعية الإم�رات للطبيعة ب�لتع�ون مع ال�سندوق الع�ملي للطبيعة(

�سركاء امل�سروع:
وزارة التغري املن�خي والبيئة

هيئة البيئة واملحمي�ت الطبيعية، ال�س�رقة
هيئة حم�ية البيئة والتنمية، راأ�ض اخليمة

دائرة البلدية والتخطيط، عجم�ن
بلدية اأم القيوين، اأم القيوين

نود اأن نتقدم ب�ل�سكر اإىل اخلرباء واملنظم�ت الت�لية، التي ك�نت م�س�ركتهم مهمة يف احل�سول على روؤى جديدة، 
اإ�س�فة اإىل التعرف على الفر�ض، القيود والأفك�ر لهذه الدرا�سة. 

اأنيل كوم�ر )هيئة البيئة-اأبوظبي(، جني جالف�ن وكوري رود�ض )دي�ست�ن�ض امي�جيرني(، مب�درة اأبوظبي الع�ملية 
للبي�ن�ت البيئية، الرائد علي ال�سويدي )جمعية الإم�رات للبيئة البحرية(، الدكتورة ايفون بيج�رانو )اجل�معة 
الأمريكية ال�س�رقة(، جمعية عجم�ن التع�ونية لل�سي�دين، مركز اجلزيرة للغو�ض، الدكتور جون برت )ج�معة 

نيويورك اأبوظبي(، جمعية ال�س�رقة التع�ونية ل�سي�دي الأ�سم�ك، الدكتور �س�بر مظفر )ج�معة الإم�رات العربية 
املتحدة(.

 ميكن احل�سول على مزيد من املعلوم�ت يف املواد امللحقة لهذا التقرير ويف
.Mateos-Molina et al. 2020
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مت الن�سر يف دي�سمرب 2020 بوا�سطة جمعية الإم�رات للطبيعة ب�لتع�ون مع 
ال�سندوق الع�ملي للطبيعة.

يجب اأن يكون اأي ن�سخ، كليً� اأو جزئيً�، ملحتوي�ت هذا املن�سور م�سحوبً� 
مبرجع ك�مل وتقدمي الإ�سن�د الك�مل اإىل �س�حب حقوق الن�سر.

القتب��ض من هذا التقرير: بيتم�ن ا�ض. جيه، انتوبولو ام.، ت�يلور اأو. 
جيه. اإ�ض.، م�تيو�ض-مولين� دي. 2020. خرائط املوائل ال�س�حلية يف 

دولة الإم�رات العربية املتحدة: اآلية التنمية امل�ستدامة. جمعية الإم�رات 
للطبيعة ب�لتع�ون مع ال�سندوق الع�ملي للطبيعة، دبي، الإم�رات العربية 

.pp 46 .املتحدة
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الملخص التنفيذي
حتت�سن دولة الإم�رات العربية املتحدة موائل �س�حلية وبحرية متنوعة ومنتجة، ذات اأهمية حملية 

واإقليمية وع�ملية للتنوع البيولوجي. توفر هذه املوائل ال�س�حلية والبحرية الغنية جمموعة كبرية 
من الفوائد مب� فيه� الأمن الغذائي وحم�ية ال�سواحل واحلد من التلوث وتوفري فر�ض لزده�ر 

ال�سي�حة البيئية، والتي ت�س�هم معً� يف حتقيق اقت�س�د اأزرق م�ستدام. ويجدر الذكر ب�أن حتقيق 
التنمية امل�ستدامة هو يف �سميم روؤية الإم�رات 2021 وخطة الإم�رات املئوية 2071.

6 جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة   |   خارطة الموائل الساحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة   |   آلية للتطوير المستدام - الملخص التنفيذي 



من ال�سروري اأن يكون للدولة معرفة �س�ملة وموثقة وحديثة عن املوائل 
ال�س�حلية والبحرية، وذلك حتى تتمكن الدولة من حتقيق التزام�ته� 

الدولية مبوجب اأهداف التنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة، واتف�قية التنوع 
البيولوجي، واتف�قية الأمم املتحدة الإط�رية ب�س�أن تغري املن�خ. تنعك�ض هذه 

اللتزام�ت اأي�سً� يف اأهداف روؤية الإم�رات 2021 وال�سرتاتيجية الوطنية 
للتنوع البيولوجي وخطة العمل )2014-2021( التي ت�سري اإىل ح�جة دمج 

التنوع البيولوجي يف �سنع القرار.

بغر�ض توفري املعلوم�ت عن الإجراءات الفع�لة للحف�ظ على الطبيعة 
وا�ستع�دة املوائل حل�لته� الطبيعية يف دولة الإم�رات، وحتديدًا يف مي�ه 

الإم�رات ال�سم�لية الغربية )ال�س�رقة، عجم�ن، اأم القيوين وراأ�ض اخليمة( 
قدم هذا امل�سروع اأول خريطة مف�سلة و�س�ملة للموائل البحرية وال�س�حلية 
يف املنطقة. تعمل هذه اخلريطة اجلديدة على توفري معرفة اأف�سل للتوزيع 

املك�ين واجلودة وكمية املوارد ال�س�حلية والبحرية، وتوفر اآلية موثوقة يف 
حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة الوطنية والدولية. تقدم هذه اخلريطة 
البي�ن�ت الأ�س��سية لتح�سني اإدارة املن�طق ال�س�حلية، والتخطيط املك�ين 
البحري، وتقييم�ت الأثر، وا�سرتاتيجي�ت ال�ستع�دة، وت�سميم اإجراءات 

احلفظ الق�ئمة على املنطقة.

ركز امل�سروع خالل فرتته التي امتدت على مدار ع�م واحد على تنفيذ 
نهج مبتكر يدمج املعرفة البيئية املحلية و�سور الأقم�ر ال�سن�عية وحتليل 
ال�ست�سع�ر عن بعد، اإ�س�فة اإىل الدرا�س�ت ال�ستق�س�ئية امليدانية املكثفة 
لزي�دة املوثوقية يف عملية ر�سم اخلرائط. ولقد مت اإن�س�ء خريطة املوائل 

ال�س�حلية والبحرية بدعم من ال�سط�ت البيئية املخت�سة، اإ�س�فة اإىل 
اأ�سح�ب امل�سلحة املحليني واخلرباء. جنح هذا النهج يف اإظه�ر الأهمية 

الكبرية للتع�ون القوي بني القط�ع�ت املتعددة، والذي ينطوي على م�ستوى 
ع�ٍل من تب�دل املعرفة بني اأ�سح�ب امل�سلحة مبن يف ذلك ال�سلط�ت البيئية 

وموؤ�س�س�ت البحث واملنظم�ت غري احلكومية والقط�ع اخل��ض.

ما هي الموائل الحرجة؟
هي أنظمة ايكولوجية تتميز بقيمة عالية من التنوع 

البيولوجي بما فيها الموائل ذات األهمية لألنواع 
المهددة بالخطر واالنقراض، واألنواع المجمعة واألنواع 

الفريدة والنظم اإليكولوجية والمناطق المرتبطة 
بالعمليات التطورية الرئيسية.

الخطة الوطنية للحفاظ على أسماك القرش وإدارتها )2021-2018(
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األهداف الرئيسية لمشروع خريطة الموائل هي:
 •   توفري معلوم�ت مك�نية موثوقة وحديثة عن املوائل ال�س�حلية والبحرية اله�مة واحل��سمة التي �ستدعم عملي�ت �سنع 

القرار والإدارة.

•   العمل مع اأ�سح�ب امل�س�لح الرئي�سيني لدمج املعرفة البيئية املحلية يف عملية ر�سم اخلريطة.

•   الت�أكد من اأن اخلريطة من��سبة للغر�ض، وهو دعم تنفيذ املب�درات امل�ستمرة لكل اإم�رة من الإم�رات العربية املتحدة واللتزام�ت 

الوطنية والدولية للدولة املتعلقة ب�لبيئة وال�ستدامة.

المعلومات الجغرافية الموثوقة عن الموائل الساحلية، وعلى وجه 
التحديد الموائل الحرجة لألنواع المهددة باالنقراض والخطر والموائل 

الحساسة ألنشطة اإلنسان،  ضرورية لدعم التنمية الساحلية 
المسؤولة وتحقيق االقتصاد األزرق المستدام.

يت�سمن التقرير ملخ�سً� لل�سي��س�ت الوطنية والدولية الرئي�سية التي تدعمه� خريطة املوائل، وو�سفً� مو�سعً� للم�س�ح�ت 
البحرية الرائعة ذات الأهمية الع�لية جلهود احلفظ يف كل من الإم�رات ال�سم�لية الغربية الأربع، وكيف ميكن لهذه الآلية اأن 

تدعم التنمية امل�ستدامة.
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النتائج الرئيسية للمشروع هي:
غطت خريطة املوائل ال�س�حلية والبحرية لالإم�رات ال�سم�لية الغربية 783.2 كيلومرت مربع من 

امل�ساحة الإجمالية بطول 400 كيلومرت من اخلط ال�ساحلي وحددت 17 نوعًا من املوائل 
مب� يف ذلك املوائل احلرجة مثل ال�سع�ب املرج�نية واأ�سج�ر القرم وامل�ستنقع�ت امل�حلة وامل�سطح�ت 

امللحية ال�س�حلية )ال�سبخ�ت( واأحوا�ض املح�ر، النب�ت�ت امللحية ومروج الأع�س�ب البحرية.

ما يقرب من 10% من منطقة الدرا�سة ال�ساحلية والبحرية ال�سحلة هي موئل حرج ي�سلط 
ال�سوء على اأهمية حم�ية هذه املن�طق املوجودة ب�لقرب من التنمية احل�سرية.

امل�سطحات الطينية والأع�ساب البحرية واأ�سجار القرم هي اأكرث ثالثة اأنواع من املوائل انت�س�رًا 
جغرافيً� ذات اأهمية ع�لية يف احلف�ظ على التنوع البيولوجي وعزل ث�ين اأك�سيد الكربون يف الغالف 

اجلوي )خمزون الكربون الأزرق(.

�سلطت اخلريطة ال�سوء على تنوع املوائل الغنية يف الأخوار والبحريات ال�ساحلية التي 
ت�سكل ف�سيف�س�ء مرتابطة من موائل خمتلفة بني املد واجلزر حيث يكون النظ�م البيئي ب�أكمله اأكرث من 

جمموع اأنواع املوائل الفردية.

مت اكت�ساف اأحوا�ض املحار وو�سعها على اخلريطة لأول مرة يف الإمارات ال�سمالية 
الغربية. ر�سم امل�سروع خ�رطة حلو�سني كبريين من املح�ر البحريني يغطي�ن معً� 10 كيلومرتات 
مربعة من ق�ع البحر واأربعة اأحوا�ض قريبة من ال�س�طئ تغطي 6 كيلومرتات مربعة من ق�ع البحر.
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لقد وفرت الخريطة الجديدة الدعم المباشر للتقدم نحو 
تحقيق أجندة سياسة التنمية المستدامة لدولة اإلمارات 

 العربية المتحدة.
كما وفرت فرصًا من أجل:

تعزيز التوعية عن اأهمية الأرا�سي الرطبة ال�ساحلية، وحتديث قائمة الأرا�سي 
الرطبة يف الدولة، وامل�ساعدة يف الإدارة الفعالة والنظر يف مواقع رام�سار اجلديدة ذات 

الأهمية الدولية. ومع تويل دولة الإم�رات العربية املتحدة من�سب رئي�ض اللجنة الدائمة لتف�قية 
رام�س�ر )SC56(، ف�إن املزيد من الإجن�زات يف احلف�ظ على الأرا�سي الرطبة ال�س�حلية وا�ستخدامه� 

امل�ستدام ميكن اأن يعزز اإرث الدولة يف اإط�ر اتف�قية رام�س�ر.

ا�ستك�ساف نهج "املوقع بالكامل" للحفاظ على التنوع البيولوجي القائم على املكان وجهود 
ال�ستعادة املتوافقة مع مبادئ الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي والرتابط 

البيئي. تتميز البحريات ال�س�حلية والأخوار مبك�نة ب�رزة ل�س�حل دولة الإم�رات العربية املتحدة ب�أنواع 
املوائل املرتابطة. و�سريكز نهج املوقع ب�لك�مل على �سالمة النظم البيئية املرتابطة بدًل من الرتكيز على 

اأنواع املوائل الفردية، واحلف�ظ على تدفق خدم�ت النظ�م البيئي وتعزيز مرونة املنطقة.

دعم القرارات املتعلقة بالإدارة املكانية للأن�سطة القت�سادية التي جتري يف املنطقة 
ال�ساحلية واملجال البحري من خالل حتديد املن�طق التي تتطلب اهتم�مً� اإداريً� خ��سً� لتجنب 
اأي اآث�ر �سلبية على النظم البيئية الطبيعية واخلدم�ت الجتم�عية والقت�س�دية التي تقدمه�. ميكن 

لإدارة املن�طق ال�س�حلية وتقييم�ت الأثر البيئي )ال�سرتاتيجي( ا�ستخدام خريطة املوائل لإثراء التحليل 
والتو�سي�ت اخل��سة ب�ملوقع واتخ�ذ القرار.

تحقيق اقتصاد أزرق 
مستدام

ال يمكن تحقيق االقتصاد األزرق 
المستدام إال إذا تم تأمين صحة 

محيطنا. نحن بحاجة إلى استعادة 
أصول المحيطات وحمايتها 

وإدارتها بشكل مستدام من أجل 
تحقيق إمكانات المحيط لدعم 

التنمية البشرية في المستقبل.
الصندوق العالمي للطبيعة )2018( مبادئ تمويل االقتصاد 

األزرق المستدام

الوعي

نهج املوقع ب�لك�مل

حممي�ت بحرية

الأن�سطة 
القت�س�دية 

ال�س�حلية

اإدارة الرثوة 
ال�سمكية

خمزون الكربون 
الأزرق

راأ�ض امل�ل 
الطبيعي لدولة 

الإم�رات العربية 
املتحدة

ا�ستع�دة

خارطة 
الموائل 

لإلمارات 
الشمالية 

الغربية
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تقييم حجم و�سكل وو�سع املناطق املحمية احلالية، وفح�ض اإدارة ال�سرتاتيجي�ت وتقييم 
اإجراءات احلفظ املحتملة مع الأخذ يف العتب�ر توزيع املوائل احل�س��سة واملعر�سة للخطر )هدف اأي�سي 

 )APIBs( سي�س�عد هذا يف التعرف على املن�طق البحرية ذات الأهمية اخل��سة للتنوع البيولوجي� .)10

وحتديده� ودمج املن�طق البحرية املحمية وغريه� وفقً� لتدابري احلفظ الفع�لة الق�ئمة على املنطقة يف 
اإدارة املن�طق البحرية واملن�طق الطبيعية الأو�سع. يتطلب الهدف 11 لتف�قية التنوع البيولوجي اأي�سي؛ 

حتقيق الت�س�ل والإدارة املتك�ملة، كم� ي�ستوجبه� كل من ال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة 
العمل )NBSAP(، وهدف التنمية امل�ستدامة رقم 14 لالأمم املتحدة )احلي�ة حتت امل�ء(، ومن املتوقع 

 اأن يتم الت�أكيد على ذلك ب�سكل اأكرب يف اإط�ر اأهداف اإط�ر التنوع البيولوجي الع�ملي املقبلة مل� بعد 
ع�م 2020.

حتديد املناطق املنا�سبة بيئيًا للإ�ستعادة واإن�ساء املوائل املتنا�سبة مع املناطق البحرية 
املحيطة. ت�سمل الأمثلة ا�ستع�دة غ�ب�ت القرم والأع�س�ب البحرية وال�سع�ب املرج�نية يف مواقع من��سبة 

لبق�ئه� على املدى الطويل مع ا�ستهداف تعزيز الت�س�ل البيئي بني املوائل احلرجة.

امل�ساهمة يف احت�ساب وعّد راأ�ض املال الطبيعي لدولة الإمارات العربية املتحدة ور�سم 
خرائط خلدمات النظام البيئي لفهم نوع وتوزيع راأ�ض امل�ل الطبيعي ب�سكل اأف�سل. يعد ر�سم 

اخلرائط وتقييم خدم�ت النظ�م البيئي املرتبطة ب�أنواع املوائل احلرجة وف�سيف�س�ء املن�طق البحرية 
ب�أكمله� اأمرًا اأ�س��سيً� لبي�ن اأهميته� الجتم�عية والقت�س�دية. ميكن خلريطة املوائل وراأ�ض امل�ل 
الطبيعي اأن تدعم التخطيط ال�سرتاتيجي وا�سرتاتيجي�ت الت�س�ل ب�سكل اأكرب من اأجل اإ�سراك 

القط�عني اخل��ض وامل�يل يف �سي�ق القت�س�د الأزرق امل�ستدام لدولة الإم�رات العربية املتحدة. وتعد 
املوائل ال�س�حلية من الأ�سول الرئي�سية مل�ستقبل ال�سي�حة البيئية الفع�لة وفر�ض الرتفيه امل�ستدامة التي 

ميكن اأن تدعم اقت�س�دًا مرنً�.

دعم التخطيط ال�سرتاتيجي واإدارة الرثوة ال�سمكية القائمة على النظام الإيكولوجي 
من خالل تطوير املعرفة حول دور النظم الإيكولوجية ال�س�حلية يف توفري املوائل الأ�س��سية لالأ�سم�ك. 

ميكن اأن يفيد ر�سم اخلرائط وحفظ ح�س�ن�ت الأ�سم�ك ومن�طق التفريخ والتغذية لأنواع م�س�يد 
الأ�سم�ك الرئي�سية جهود حفظ التنوع البيولوجي وهو اأمر ب�لغ الأهمية مل�س�يد الأ�سم�ك امل�ستدامة. 
ميكن اأن يتم��سى ذلك مع خطة ا�ستع�دة الرثوة ال�سمكية لدولة الإم�رات، ف�ساًل عن ال�سرتاتيجي�ت 

الأخرى الق�ئمة على املنطقة لدعم قط�ع الرثوة ال�سمكية والأمن الغذائي يف الدولة.

تقييم خمزون الكربون الأزرق داخل املوائل ال�ساحلية لدولة الإمارات العربية املتحدة 
واإعلم ال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية واملحلية للتخفيف من اآثار تغري املناخ. احلف�ظ 

على موائل الكربون الأزرق وا�ستع�دته� هو حل ق�ئم على الطبيعة من �س�أنه اأن ي�س�عد يف تقليل الغ�زات 
الدفيئة يف الغالف اجلوي من خالل عزل ث�ين اأك�سيد الكربون وجتنب النبع�ث�ت الإ�س�فية يف ح�لة 

فقدان هذه املوائل. تنعك�ض اأهمية النظم البيئية الطبيعية واملن�طق املحمية ك��سرتاتيجية رئي�سية لدعم 
مق�ومة تغري املن�خ يف اخلطة الوطنية لتغري املن�خ لدولة الإم�رات العربية املتحدة )2017-2050(. لقد 

اأدركت التف�قي�ت الدولية مب� يف ذلك اتف�قية الأمم املتحدة الإط�رية ب�س�أن تغري املن�خ واتف�قية التنوع 
البيولوجي اأن اإجراءات تغري املن�خ ميكن اأن ت�ستفيد من احللول الق�ئمة على الطبيعة وت�سجع البلدان 

.)NDCs( على ت�سمني هذه احللول يف م�س�هم�ته� الوطنية املحددة
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 نبني مستقباًل 
 يعيش فيه 

 اإلنسان في تناغم 
 مع الطبيعة 

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 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.


