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جمعي��ة الإم��ارات للطبيعة جمعية غير ربحية تاأ�ص�ص��ت لحماية 
الت��راث الطبيع��ي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبناء م�ص��تقبل 
يزدهر فيه الإن�ص��ان والطبيعة معًا. اأن�ص��ئت في عام 2001 تحت 

رعاية �ص��مو ال�ص��يخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل الحاكم في 
منطقة الظفرة ورئي���س مجل���س اإدارة هيئة البيئة – اأبوظبي، 

ا�ص��تكماًل لإرث وروؤية المغفور له ال�ص��يخ زايد لدولة الإمارات. 
لِعقدي��ن م��ن الزمان، كانت جمعية الإمارات للطبيعة �ص��ريكًا 

ن�ص��طًا وبارزًا في جهود الحفاظ على الطبيعة في منطقة ال�ص��رق 
الأو�ص��ط و�ص��مال اأفريقيا. نحن نعمل بالتعاون مع ال�صندوق 

العالم��ي للطبيع��ة وه��و اأحد اأكبر المنظمات البيئية الم�ص��تقلة في 
العال��م واأكثرها ثقة واحترامًا.  

ب�صفتن��ا موؤ�ص�ص��ة فكرية وطني��ة ومن�صة تطوعية في مجال 
الحف��اظ عل��ى الطبيعة، فاإننا نق��وم بتمكين المجتمع المدني 

والهيئ��ات الحكومي��ة والقط��اع الخا�س وتاأهيلهم لدعم اأجندة 
ال�ص��تدامة ف��ي دول��ة الإمارات من اأج��ل تحقيق تاأثير تحولي على 

نطاق وا�ص��ع لم�صلحة النا���س والكوكب على حد �ص��واء. لمعرفة 
المزي��د ع��ن برنام��ج "قادة التغيير"  برجاء زيارة  

 www.leadersofchange.ae 
 وع��ن والبرام��ج الأخرى للجمعية من خالل 

www.emiratesnaturewwf.ae 

© Emirates Nature–WWF :الغ��الف

تم الن�ص��ر في مايو 2022 بوا�ص��طة جمعية الإمارات للطبيعة.
عند اأي ن�ص��خ، كلًيا اأو جزئًيا، لمحتويات هذا المن�ص��ور، يجب 
الإ�ص��ارة اإلى الن�س الكامل وتقديم الإ�ص��ناد الكامل ل�صاحب 

حقوق الن�صر.

.©Emirates Nature–WWF, 2022 :الن���س
جمي��ع الحقوق محفوظة.
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معالي محمد اأحمد البواردي،
وزير دولة ل�صوؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة 

 ورئي�س مجل�س اإدارة جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العالمي للطبيعة

في العام الذي بلغت فيه دولة الإمارات العربية في العام الذي بلغت فيه دولة الإمارات العربية 
المتحدة خم�صون عاًما، اأثبتت اأمتنا كيف يمكننا المتحدة خم�صون عاًما، اأثبتت اأمتنا كيف يمكننا 

تحمل الم�صوؤولية الجماعية لبع�س اأكبر التحديات تحمل الم�صوؤولية الجماعية لبع�س اأكبر التحديات 
الم�صتركة التي �صهدناها. اإن ا�صت�صافة معر�س الم�صتركة التي �صهدناها. اإن ا�صت�صافة معر�س 

اإك�صبو اإك�صبو 20202020 ونجاحنا في ا�صت�صافة الدورة الثامنة  ونجاحنا في ا�صت�صافة الدورة الثامنة 
والع�صرون لموؤتمر الأطراف المتعاقدة ب�صاأن تغير والع�صرون لموؤتمر الأطراف المتعاقدة ب�صاأن تغير 
المناخ، ما هو اإل �صهادة وا�صحة على التزام دولة المناخ، ما هو اإل �صهادة وا�صحة على التزام دولة 

الإمارات باأجندة البيئة العالمية. الإمارات باأجندة البيئة العالمية. 
لقد كان تعامل وطننا مع الجائحة واحدًا من بين اأ�صياء اأخرى 

عديدة تدعوني للفخر بخدمة اأمتي. و�صببًا من اأ�صباب كثيرة باإيماني 
بمجتمعنا وقدرته على بناء اإرث مميز من �صاأنه ر�صم الخم�صين عامًا 

القادمة. اإرث يت�صكل من خالل الأفعال الجماعية لقادة التغيير، والتي 
تقودها جمعيتنا في الإمارات.

و�صلنا اإليه وكيف نرغب في الموا�صلة. 
لقد تعلمنا درو�صًا �صعبة، مع تاأكيدات باأن 

التغير المناخي وفقدان الطبيعة يمعنان 
في اآثارهما. ولكن ثمة اآمال �صاحبت تلك 
العالمات وتزايد في العتراف بالطبيعة 
واأهميتها حول العالم وباأنها "خط دفاعنا 
الأول". هنا في الإمارات، اإرثنا الطبيعي 

هو ثروتنا الوطنية  التي تجري في عروقنا 
والحفاظ على الطبيعة هو القانون غير 

المكتوب الذي نلتزم به جميعًا. في 
الخم�صين عامًا القادمة �صن�صهد تر�صيخ اإرث 

والدنا الموؤ�ص�س ال�صيخ زايد- رحمه اهلل- 
لحماية هذا الوطن. 

ي�صعدني اأن اأحييكم جميعًا على دعمكم 
لجمعية الإمارات للطبيعة ب�صفتكم رواد 

قادة التغيير. بف�صل التزامكم تجاه اأهدافنا 
الم�صتركة، نحن نبني اإرثًا �صتفخر به 

الأجيال القادمة- كما نفخر نحن بما ورثناه 
عن اأجدادنا. اإن العالم يراقب ويترقب 

اأفعالنا والأمثلة التي ن�صربها، واإني واثق كل 
الثقة بما ت�صتطيع اأمتنا تحقيقه. 

الكلمات اإلفتتاحية

رسالة من
رئيس مجلس االداره: 

معالي محمد
البواردي

نحو المستقبل. إني أدعو جميع “ قادة التغيير هو طريقنا 
الهيئات الحكومية والقطاع 

الخاص والجمعيات المدنية 
واألفراد والجميع بالدولة ألن 

يتعهدوا بأن يصبحوا قادة 

للتغير. إنها أمتنا وإرثنا. ”
معالي محمد أحمد البواردي
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�صعادة رزان خليفة المبارك،
 الع�صو المنتدب واأمين ال�صندوق لمجل�س اإدارة جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع

 ال�صندوق العالمي للطبيعة، الع�صو المنتدب لهيئة البيئة - اأبوظبي ورئي�س التحاد
 الدولي لحماية الطبيعة

مع ا�صتمرار العالم في التكيف مع الوباء الذي ل نزال مع ا�صتمرار العالم في التكيف مع الوباء الذي ل نزال 
نعاني منه، تكللت جهودنا لبناء م�صتقبل من�صف نعاني منه، تكللت جهودنا لبناء م�صتقبل من�صف 

واإيجابي نحو الطبيعة بالعديد من النجاحات.واإيجابي نحو الطبيعة بالعديد من النجاحات.
في عام 2021، حققنا قفزة كبيرة في تحقيق اأهدافنا المتمثلة في 

�صافي النبعاثات ال�صفرية، الأمن الغذائي الم�صتدام،  الحفاظ على 
المياه النظيفة وتحقيق نظام بيئي يدعم �صحة ورفاهية الب�صرية. كما 

احتفلنا بالذكرى ال�صنوية الع�صرين لجمعية الإمارات الطبيعة، وهو 
َمعلم اأعطانا �صبًبا لالحتفال بعقدين من الإنجازات. اإن ال�صتراتيجية 

التي و�صعناها في عام 2021 هي تتويج لهذا العمل الدوؤوب، واآن لنا 
اأن نتفاءل ب�صاأن القتراب من اأهدافنا.

اأجل، هذا لي�س بوقت الر�صا عن النف�س. اإذ ل تزال الطبيعة ت�صعر 
بالإجهاد الناتج عن تزايد عدد ال�صكان، ولكن هنا يكمن الحل، اإن 
تواجد 7.8 مليار �صخ�س على هذا الكوكب يعني توافر 7.8 مليار 

فر�صة لحل التحديات البيئية التي نواجهها. فكل فرد لديه القدرة على 
حماية بيئته، ونحن جميًعا في جمعية الإمارات للطبيعة لدينا واجب 

لخلق هذه الفر�س.

اإن حماية الطبيعة هي اأكثر بكثير من مجرد 
نطاق عمل،  بل اإنها واجبنا الأخالقي. �صبكة 
التنوع البيولوجي المعقدة على هذا الكوكب 

لي�صت فقط ما يبقينا على قيد الحياة، بل 
هي ما يجعل الحياة ت�صتحق اأن نعي�صها. اإن 

لأفعالنا وتقاع�صنا عواقب وخيمة على المدى 
البعيد، ول يمكننا اأن نن�صى كم نحن مدينون 

للطبيعة.
لقد اأتيحت لي الفر�صة للتوا�صل مع �صفراء 
�صباب جمعية الإمارات للطبيعة على مدى 
الثني ع�صر �صهًرا الما�صية. وهم م�صدر 

الكثير من الأمل. اإن الطاقة التي يدافع بها 
جيل ال�صباب عن الطبيعة ملهمة. هناك 

قوة في الف�صول، ولزال �صفراءنا ال�صباب 
يبرهنون على ما يمكن تحقيقه عندما 

نتحمل الم�صوؤولية ونتحرك بالفعل.
ب�صفتي الرئي�س المنتخب حديًثا لالتحاد 
الدولي لحماية الطبيعة، فاأنا اأدرك تماًما 

م�صوؤوليتي الخا�صة في هذا التحدي 
العالمي. اآمل اأن اأمهد الطريق لمزيد من 
الن�صاء من المنطقة العربية لتولي مراكز 

هامة كقائدات عالميات في الكفاح من اأجل 
حماية الطبيعة.

اأود اأن اأ�صكر جميع �صركائنا لقيادتهم هذه 
المهمة. لدينا جميًعا القدرة على اأن نكون 

�صانعي التغيير ويجب األ نبدد التقدم الذي 
اأحرزناه بالفعل. اإن م�صتقبلنا يعتمد على 

ذلك.

الكلمات اإلفتتاحية

رسالة من
العضو المنتدب: 

سعادة رزان
المبارك خليفة 

الخاصة في هذا التحدي العالمي. “ فأنا أدرك تماًما مسؤوليتي 
آمل أن أمهد الطريق لمزيد من 

النساء من المنطقة العربية 
لتولي مراكز هامة كقائدات 
عالميات في الكفاح من أجل 

حماية الطبيعة. ”
سعادة رزان خليفة المبارك
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ليلى م�صطفى عبد اللطيف،
المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع  ال�صندوق العالمي للطبيعة

تزامنًا مع مع احتفالنا بمرور تزامنًا مع مع احتفالنا بمرور 6060 عاًما على تاأ�صي�س  عاًما على تاأ�صي�س 
ال�صندوق العالمي للطبيعة ومرور ال�صندوق العالمي للطبيعة ومرور 2020 عامًا على  عامًا على 

تاأ�صي�س جمعية الإمارات للطبيعة، فاإننا ندخل ف�صاًل تاأ�صي�س جمعية الإمارات للطبيعة، فاإننا ندخل ف�صاًل 
جديًدا في المهمة العالمية ل�صتعادة البيئة.جديًدا في المهمة العالمية ل�صتعادة البيئة.

لقد انت�صر ال�صتنفار البيئي في جميع اأنحاء العالم، واأ�صبحت الدلئل 
العلمية اأكثر و�صوًحا من اأي وقت م�صى، ونحن الآن نفهم جيًدا نتيجة 
تاأثير اأفعالنا على كوكبنا، واقت�صادنا، ووظائفنا، وحياتنا، واأن �صحة 

الب�صرية مرتبطة ارتباًطا وثيًقا ب�صحة الطبيعة.
لن يكون طريقنا �صهاًل خالل العقد الحا�صم المقبل. بل �صيتطلب 

الأمر اتخاذ اإجراءات مهمة لمعالجة ال�صبب الجذري لأزمات الطبيعة 
والمناخ ومنع تغير المناخ الذي ل رجعة فيه، والعمل على منع فقدان 

الطبيعة والكائنات الحية الهامة، وكذلك تقليل احتمالت انت�صار 
الأوبئة في الم�صتقبل واإطعام مليارات الب�صر على نحو م�صتدام.

لذا فقد حان الوقت لبناء نموذج جديد في تاأثيرنا على الحفاظ على 
البيئة، نموذج يقوده البتكار ال�صجاع. يجب علينا زيادة جهودنا لبناء 

م�صتقبل محايد للكربون، واإيجابي للطبيعة، ومن�صف من خالل الحلول 
القائمة على الطبيعة والتحول لالأنظمة المالية الخ�صراء.

عملت جمعية الإمارات للطبيعة من اأجل 
هذه اللحظة على مدار الع�صرين عاًما 

الما�صية، واأني لفخورة جًدا بال�صراكات التي 
تم عقدها، والعمل الذي قمنا به حتى الآن 

بالتعاون مع اأ�صحاب الم�صلحة. لأنه من 
الموؤكد اأننا ل ن�صتطيع القيام بهذه المهمة 

بمفردنا.
ولح�صن الحظ، فاإن قيادة دولة الإمارات 

العربية المتحدة تلتزم بدعم تمكين المجتمع 
المدني، وهذا هو اأ�صا�س برنامج قادة التغيير 

الجديد، الذي اأطلقناه في عام 2021. وهو 
نموذج لالبتكار الرقمي والمنهج ال�صامل 
للحفاظ على الطبيعة، فنحن نبني حركة 

محلية من اأجل الطبيعة. نحن نرعى اأمة من 
�صانعي التغيير الذين تم تزويدهم بالمعرفة، 

والمهارات والفر�صة لإحداث التاأثير 
ال�صروري لتاأمين م�صتقبلنا جميعًا.

لقد بداأت هذه الروؤية الجريئة والثاقبة في 
توحيد واإثارة وتعبئة الأفراد، وال�صركات 

والهيئات الحكومية بالفعل في جميع 
اأنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، من 

اأجل و�صع الطبيعة في المقام الأول وعلى 
قائمة اأولوياتهم. اإنه تر�صيخ لروح الحفظ 

وال�صتدامة داخلنا جميًعا.
تبقى الرحلة اإلى التحول المجتمعي العالمي 
طويلة، لكننا بداأنا بالفعل في تغيير طريقة 
تفكيرنا، و�صلوكنا، والطريقة التي نت�صرف 

بها كنماذج حية لمجتمع مدني ن�صط.

الكلمات اإلفتتاحية

رسالة
المدير العام: 

ليلى مصطفى
عبد اللطيف

التغيير الذين تم تزويدهم “ نحن نرعى أمة من صانعي 
بالمعرفة، والمهارات والفرصة 

إلحداث التأثير الضروري لتأمين 

مستقبلنا جميعاً. ”
ليلى مصطفى عبد اللطيف
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عام العمل. عام التحول.عام الخم�صين لدولة الإمارات العربية 
المتحدة، لقد كان عام 2021  عامًا محورًيا في كتابة ق�صة اأمتنا. 
اإذ نقف على اأعتاب اإرث جديد، بفر�صة عظيمة ل�صياغة الخم�صين 

عاًما القادمة للدولة، ونحن نرتقي اإلى م�صتوى التحدي معًا كمجتمع. 
نحن قادة التغيير. 

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالوفاء بالتزاماتنا المتعلقة 
بال�صتدامة، ومع اإطالق برنامج قادة التغيير، و�صعت جمعية 

الإمارات الأ�ص�س الالزمة لإبقائنا على الم�صار ال�صحيح. فنحن 
نقوم بتن�صيط المجتمع المدني واإ�صركاهم في مهمتنا لروؤية التحول 

ال�صامل على نطاق وا�صع، كما اأننا نتقدم نحو تحقيق روؤيتنا للعي�س 
في تناغم تام مع الطبيعة. 

بكل فخر وامتنان ن�صتلهم من الما�صي - لقد منحنا التراث الطبيعي 
الفريد لدولة الإمارات العديد من الدرو�س. فمن خالل تذكر 

بداياتنا، يمكننا النطالق بقوة اإلى الم�صتقبل الأخ�صر الوافر الذي 
ينتظرمجتمًعا م�صتعًدا للعمل مًعا، والذي يقوم كل فرد فيه بدوره في 

المهمة. 
  بينما ن�صتعد ل�صت�صافة الدورة الثامنة والع�صرون لموؤتمر الأطراف 

المتعاقدة للمناخ، فاإننا نتحمل م�صوؤولية محددة.  حيث تاأخذ 
اأهدافنا واأعمالنا كاأمة اأهمية عالمية اأعمق، �صوف يجتمع العالم 

مرة اأخرى على اأر�س دولة الإمارات، و�صنت�صارك ما نعرفه �صويًا: لأن 
اأهدافنا تتحقق فقط من خالل التعاون. 

إرث جديد 
2021
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المنصة

الشبابالمجتمع المدنيقطاع األعمال الحكومة

المجتمع

 تأثير تحولي على
نطاق واسع

الركائز

األساس

الجمهور

 إطار عمل للنجاح 
نبذة عن 

استراتيجيتنا لقادة 
التغيير 2025-2021

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.   هدف
2030

اإلرث: مجتمع مدني نشط في دولة اإلمارات، يكون لكل فرد فيه تأثير ملموس في الحفاظ على الطبيعةالغرض التحولي الهائل: تحفيز المجتمع المدني لتحقيق تأثير تحولي دائم على نطاق واسع، من أجل الطبيعة واإلنسانية.
والتعافي األخضر - تم تمكينهم من قبل القطاع العريض من قادة التغيير
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ركائز
الحفاظ على الطبيعة

والعشرين لمؤتمر األطراف المتعاقدة فرصة “ ستكون استضافة الدورة الثامنة 
للدولة لعرض النجاحات اإلقليمية في مجال 

المناخ والحفاظ على الطبيعة، ودفع المزيد من 

الطموح والعمل على المستوى االقتصادي. ”
مارينا أنتونوبولو،

المدير المساعد، إدارة الحفاظ على الطبيعة

مع و�صع اإطار العمل العالمي للتنوع مع و�صع اإطار العمل العالمي للتنوع 
البيولوجي لما بعد عام البيولوجي لما بعد عام 20202020 ن�صب  ن�صب 
اأعيننا، من المتوقع اأن تجدد البلدان اأعيننا، من المتوقع اأن تجدد البلدان 

التزاماتها لمنع فقدان التنوع البيولوجي التزاماتها لمنع فقدان التنوع البيولوجي 
بمجموعة جديدة من الأهداف لعام بمجموعة جديدة من الأهداف لعام 

20302030 وما بعده حتى عام  وما بعده حتى عام 20502050..

ومن المتوقع اأن ي�صلط الإطار ال�صوء على الحاجة اإلى 
حلول قائمة على الطبيعة في ت�صريع العمل المناخي، 
والحفاظ على الحياة البرية، وا�صتعادة الطبيعة، مع 
العتراف بالحاجة اإلى اإ�صراك القطاع الخا�س في 

التحول نحو خيارات اأكثر ا�صتدامة. كما �صاعد ميثاق 
جال�صكو للمناخ الذي تم اإجراوؤه خالل الدورة ال�صاد�صة 

والع�صرين لموؤتمر الأطراف المتعاقدة، ونجاحنا في 
ا�صت�صافة الموؤتمر في دورته الثامنة والع�صرين في دولة 

الإمارات العربية المتحدة، في دفع اللتزامات نحو العمل 
المناخي لالإمام جنًبا اإلى جنب مع التعافي البيئي. وقد 
ا�صتفادت جمعية الإمارات للطبيعة من هذه التوجيهات 
العالمية، حيث لعبت حكومة دولة الإمارات دوًرا رائًدا 

في الجهود الإقليمية في الت�صدي لتغير المناخ. �صتكون 
ا�صت�صافة الدورة الثامنة والع�صرين لموؤتمر الأطراف 

المتعاقدة فر�صة للدولة لعر�س النجاحات الإقليمية في 
مجال المناخ والحفاظ على الطبيعة، ودفع المزيد من 

الطموح والعمل على الم�صتوى القت�صادي.

على الرغم من اأن جائحة Covid-19 ا�صتمرت في 
التاأثير على م�صاريعنا في الحفاظ على الطبيعة في 

عام 2021، اإل اأن ال�صتجابة المتطورة تعني اأننا كنا 
قادرين على دمج اأدوات عبر الإنترنت في برامجنا، مثل 

ا لأننا كنا  التدريب للمجتمع. لقد كنا محظوظين اأي�صً
قادرين على تنفيذ بع�س الأعمال الميدانية في الهواء، 
الطلق حيث تقل مخاطر انتقال الفيرو�س كثيًرا، ونتبع 
دائًما الإر�صادات والبروتوكولت الوطنية. لقد مكنتنا 
ال�صتراتيجية الخم�صية للجمعية والتي تم ن�صرها في 

نهاية العام، من تحديد ركائز الحفاظ على الطبيعة، مع 
تركيز جهودنا على ثالثة مجالت اأ�صا�صية على النحو 

التالي.

يركز عالج  اأزمة فقدان التنوع البيولوجي على 
الحماية والإدارة الم�صتدامة للمياه العذبة والنظم 

البيئية ال�صاحلية والبحث في مجال النباتات 
والحيوانات المحلية.

ت�صمل جهود دعم �صافي النبعاثات ال�صفري 
لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 
2050، مت�صمنة ال�صتمرار في التوا�صل مع 
القطاع الخا�س، واإطالق مبادرات الكربون 
الأزرق وتنفيذ ال�صتراتيجية الوطنية لدولة 

الإمارات للطاقة 2050.

ترتبط رفاهيتنا القت�صادية بالمرونة الجتماعية 
والبيئية وال�صتقرار، والفهم المتزايد لمرحلة ما 
بعد كوفيد يعد فر�صة لالإمارات العربية المتحدة.

ينطوي التحول اإلى القت�صاد الأخ�صر على 
اإطالق �صراكات متعددة مع اأ�صحاب الم�صلحة 

لت�صريع العمل العام والخا�س،  وخلق فر�س عمل 
جديدة يمكن اأن ت�صاعد في تلبية الحتياجات 

المجتمعية الرئي�صية مثل ال�صياحة البيئية واأنظمة 
الغذاء الم�صتدامة والقت�صاد الدائري.

مقدمة

الحفاظ على الطبيعة 
والحياة البرية

تسريع العمل 
المناخي

تحول السوق 
والتعافي األخضر 

لالقتصاد
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المشروع 2: حماية 
وسائد المحار في 

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

لقد كان التوا�صل مع مجتمعات �صيد 
المحار، واأ�صحاب الم�صلحة الرئي�صيين 
في القت�صاد الأزرق، اإنجاًزا رئي�صًيا في 

عام 2021. حيث تعد اأحوا�س المحار 
بمثابة اأنظمة بحرية �صاحلية مهمة وفرت 

تاريخًيا الغذاء والدخل. لقد نجحت جمعية 
الإمارات للطبيعة في بدء التوا�صل، واإجراء 

المقابالت، وفهم وجهات نظر ال�صيادين 
وبناء م�صداقية المنظمة مع هذه المجموعة 

الم�صتهدفة المهمة. كماتمت مقابلة مائة 
من �صيادي المحار في عجمان وال�صارقة، 

وقد �صاهم البحث الذي تم جمعه في اتخاذ 
قرارات م�صتنيرة ب�صاأن الحماية والإدارة 

الم�صتدامة لهذا الموطن الحيوي ذي القيمة 
الجتماعية والقت�صادية الكبيرة في �صياق 

الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية 
المتحدة.

اأثمرت العدد من م�صاريع الحفاظ على الطبيعة التي تندرج تحت كافة اأثمرت العدد من م�صاريع الحفاظ على الطبيعة التي تندرج تحت كافة 
الركائز في عام الركائز في عام 20212021،  بع�صها ي�صب في البرنامج ال�صامل قادة ،  بع�صها ي�صب في البرنامج ال�صامل قادة 

التغيير،  وبع�صها اأ�صبح ممكًنا من خالل ال�صراكات الإ�صتراتيجية. التغيير،  وبع�صها اأ�صبح ممكًنا من خالل ال�صراكات الإ�صتراتيجية. 

المشــروع 1: الحلول القائمة على الطبيعة للمناخ 
والتنوع البيولوجي والناس 

بف�صل التمويل من  HSBC  ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا وتركيا و HSBC  القاب�صة، 
وبال�صراكة مع هيئة البيئة - اأبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية؛ اأطلقنا م�صروع الحلول 

القائمة على  الطبيعة للمناخ والتنوع البيولوجي. يركز هذا الم�صروع على حماية، وا�صتعادة 
واإدارة النظم البيئية ال�صاحلية ذات الأولوية التي ت�صمل اأ�صجار القرم، والأع�صاب البحرية، 

والم�صتنقعات المالحة واأحوا�س المحار وغيرها. يهدف الم�صروع اإلى تحقيق نتائج قابلة 
للقيا�س، تعمل على تعزيز التخفيف من اآثار تغير المناخ، وتعزيز التنوع البيولوجي،  وتقديم 

فر�س للفوائد لالأفراد والقت�صاد على حٍد �صواء من خالل توفير فر�س اأعمال القت�صاد 
الأزرق الم�صتدامة.

على الطبيعةعلى الطبيعةاإجراءات جادة لتحديد المواقع المثلى للحلول القائمة اإجراءات جادة لتحديد المواقع المثلى للحلول القائمة 
من خالل اجراءات جادة لختيار متعددة المعايير للمواقع،  تعاونت جمعية الإمارات للطبيعة 

مع مع خبراء عالميين ومحليين في تقييم راأ�س المال لبع�س النظم البيئية ال�صاحلية في 
دولة الإمارات، با�صتخدام البيانات العلمية المتكاملة والمعرفة البيئية المحلية - وقد �صاعد 

ذلك في تحديد اأولويات المناطق البحرية ال�صاحلية ذات اإمكانات الكربون الأزرق وميزات 
مهمة للحفاظ على التنوع البيولوجي، وحيث يمكن لتدخالت الحلول القائمة على الطبيعة 

اأن ت�صاهم في جهود الحفاظ على الطبيعة، وا�صتعادة وتعزيز النظم البيئية ال�صاحلية المرنة 
التي توفر فوائد اجتماعية واقت�صادية متعددة. ولقد تم اختيار منطقتين بحريتين با�صتخدام 
تطبيق تلك الإجراءات؛ الأول في خور فريدة في اأبو ظبي والثاني في بحيرة خور البي�صاء في 

اأم القيوين. �صيتم ن�صر �صبل اختيار الموقع مع اأ�صحاب الم�صلحة والمجتمع العلمي في الدولة 
وعلى ال�صعيد العالمي، بهدف دعم عملية اتخاذ القرارات الهامة ب�صاأن تو�صيع نطاق م�صاريع 

الحلول القائمة على الطبيعة في الم�صتقبل.

© Daniel Mateos Molina, Emirates Nature-WWF

عام بارز :2021

ركائز الحفاظ على الطبيعة
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المشروع 3: مشروع البثنة للحفاظ 
على البيئة وإعادة تأهيلها 

م�صروع اآخر في طليعة م�صاعينا للحفاظ على البيئة؛ هو م�صروع 
البثنة للحفاظ على البيئة واإعادة تاأهيلها. بعد نجاح ترميم الفلج 

الذي تم اإجراوؤه في وادي �صي�س في عام 2019، وبناًء على الخبرة 
المكت�صبة منه، بداأ م�صروع البثنة في يناير 2021. وتهدف هذه 

ال�صراكة التي مدتها ثالث �صنوات مع التحاد للقطارات اإلى التخفيف 
من اآثار تطوير ال�صكك الحديدية على البيئة الطبيعية والمجتمعات 

المحلية، مع م�صاعدة تلك المجتمعات في التكيف مع التغيرات 
الجتماعية والقت�صادية ال�صريعة. تم تحقيق نجاحات في المجالت 

التالية، بم�صاعدة من البرنامج المميز قادة التغيير.

المدني المدني التفاعل مع المجتمعات المحلية والمجتمع التفاعل مع المجتمعات المحلية والمجتمع 
اأدت �صل�صلة من ثالث جل�صات مجال�س �صخ�صية مع المجتمع المحلي 

لقرية البثنة في الفجيرة اإلى زيادة الوعي بق�صايا الحفاظ على 
البيئة في المنطقة. تمت مناق�صة اآراء وت�صورات المجتمع المحلي 

حول خط ال�صكة الحديد الجديد مع جمعية الإمارات للطبيعة  
والإتحاد للقطارات. ح�صلنا على م�صاهمة ودعم المجتمع فيما يتعلق 
بخطة ال�صياحة البيئية لتجديد الفلج، وكذلك بناء م�صار طبيعي حول 
الأرا�صي الزراعية في المنطقة واإن�صاء م�صار للم�صي لم�صافات طويلة 

على منحدر تل قريب.
كما �صاركت مجموعة وا�صعة من المجتمع في الإمارات ب�صكل هادف 

في الم�صروع. من خالل قادة التغيير، �صارك ما مجموعه 91 متطوًعا 
في العمل الميداني في منطقة البثنة والمنطقة المحيطة بها، بما 

في ذلك اإعادة تاأهيل الموائل،  تطهير الأرا�صي، اأن�صطة اأبحاث 
التنوع البيولوجي، بناء الم�صار. كما تم جمع 158 كجم من النفايات 

وتم ت�صجيل 779 مالحظة للتنوع البيولوجي. وكذلك تم ق�صاء ما 
مجموعه 331 �صاعة في العمل الميداني من قبل الم�صاركين في قادة 

التغيير.

بحث ميداني  بحث ميداني  
في عام 2021 �صجلت تقييمات التنوع البيولوجي في منطقة البثنة 
77 مالحظة ميدانية حول 170 نوًعا من النباتات والحيوانات. كما 

اأجريت م�صوحات ع�صوائية من اأجل جرد اأنواع الكائنات الحية هناك. 
وقد بلغ عدد الأنواع النباتية 88 نوًعا بينما تم ت�صجيل 34 نوًعا من 
الطيور و 31 نوًعا من الح�صرات. فيما تم العثور على �صتة اأنواع من 

الثدييات، بالإ�صافة اإلى نوعان من الزواحف، نوعان من البرمائيات 
وثالثة اأنواع عنكبوتية.

تنمية ال�صياحة البيئية  تنمية ال�صياحة البيئية  
تم اطالق حفل افتتاح م�صار البثنة للطبيعة والتراث، الم�صار 

الخم�صين للفجيرة، في نوفمبر 2021 ، وتزامن ذلك مع الذكرى 
الخم�صين لتاأ�صي�س دولة الإمارات العربية المتحدة، وح�صره �صركاء 

الم�صروع وكبار ال�صخ�صيات. �صيوؤدي اإن�صاء م�صارات الطبيعة والم�صي 
لم�صافات طويلة اإلى رفع م�صتوى ال�صياحة البيئية في قرية البثنة، 
وهي منطقة غنية بالتنوع البيئي، وتوفر موطًنا طبيعًيا للعديد من 

ا موطًنا للمواقع  اأنواع النباتات والحيوانات. كما تعد القرية اأي�صً
الأثرية ذات الأهمية والح�صن التاريخي ومجموعة متنوعة من 

الممار�صات الزراعية. يربط الم�صار الطبيعي بطول 2.5 كيلومتر هذه 
عبر حلقة واحدة يمكن الو�صول اإليها، بدًءا من المدخل الرئي�صي 

للوادي. كما يوجد هناك حوالي 15 لفتة مثبتة على طول الطريق، 
توفر المعلومات حول هذه المواقع المهمة والتنوع البيولوجي المحلي 
ا مهًما في الحفاظ على  والممار�صات الزراعية. يخدم الم�صار غر�صً

التنوع البيولوجي المحلي، حيث يتم تقييد حركة الزوار وجعلها 
تقت�صر على م�صار واحد، مما يقلل ال�صغط البيئي على الموائل 

المحلية. 
يبلغ م�صار الم�صي 2.8 كيلومتر يوؤدي اإلى قمة جبل البثنة. تم تثبيت 

لوحتين اإر�صاديتين للمعلومات على طول الم�صار، اإحداهما ت�صرح 
العالقة بين الرتفاع والتنوع البيولوجي، والأخرى ت�صرح التكوين 
الجيولوجي لجبال الحجر. تم اإن�صاء برج مراقبة جديد على قمة 

الجبل، مما يوفر اإطاللة رائعة على وادي حام وقرية البثنة اإلى جانب 
اإطاللة وا�صحة على م�صار �صكة حديد التحاد.

© Emirates Nature-WWF
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المشروع 4: مبادرة واجه التغير المناخيا 

كان الهدف من المبادرة  هو تعزيز عمل القطاع الخا�س في دولة الإمارات نحو اقت�صاد منخف�س الكربون من خالل 
دعم ال�صركات في رحالتهم نحو ال�صتدامة. نجحت المرحلة الأولى من المبادرة في تحقيق ذلك، من خالل تزويد 

ال�صركات بالأدوات التي تمكنهم من مراقبة انبعاثات غازات الحتبا�س الحراري واإعداد التقارير عنها والتحقق 
منها وتقليلها، ومن خالل تفعيل "مجتمع الممار�صة" ب�صاأن العمل المناخي الذي تقوده الجمعية. تم تنفيذ المبادرة 

بال�صراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة و بنك HSBC ال�صرق الأو�صط.

بداية المرحلة الثانية: ح�صاب وخف�س انبعاثات الغازات الدفيئةبداية المرحلة الثانية: ح�صاب وخف�س انبعاثات الغازات الدفيئة
اأدت �صل�صلة من ثالث جل�صات مجال�س �صخ�صية مع المجتمع المحلي لقرية البثنة في الفجيرة اإلى زيادة الوعي 

بق�صايا الحفاظ على البيئة في المنطقة. تمت مناق�صة اآراء وت�صورات المجتمع المحلي حول خط ال�صكة الحديد 
الجديد مع جمعية الإمارات للطبيعة  والإتحاد للقطارات. ح�صلنا على م�صاهمة ودعم المجتمع فيما يتعلق بخطة 

ال�صياحة البيئية لتجديد الفلج، وكذلك بناء م�صار طبيعي حول الأرا�صي الزراعية في المنطقة واإن�صاء م�صار للم�صي 
لم�صافات طويلة على منحدر تل قريب.

بناًء على نجاح المرحلة الأولى، تم اإطالق المرحلة الثانية في عام 2021. قدمت جمعية الإمارات للطبيعة ب دعًما 
تقنًيا مبا�صًرا اإلى 10 �صركات، حيث طورت قوائم جرد انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، لتكون بمثابة خط اأ�صا�س نحو 
تحديد اأو تعزيز اأهداف خف�س النبعاثات وتحديد ا�صتراتيجيات اإزالة الكربون المنا�صبة. بالإ�صافة اإلى ذلك، قمنا 

بالم�صاركة في موؤتمر الإطراف لم�صاركة اأف�صل الممار�صات في اإدارة الكربون،  وتقديم معايير معترف بها ب�صاأن 
ا�صتراتيجيات اإزالة الكربون لل�صركات، مثل مبادرة الهدف الم�صتند اإلى العلم، وتعزيز تبادل المعرفة. كما تم تنظيم 
ثالثة اجتماعات لموؤتمر الأطراف، حيث اأتيحت الفر�صة لل�صركات الم�صاركة لتقديم تقرير عن رحلة تقييم الكربون 

ا في  وخف�صه، وقدم خبراء المجال وتبادلوا الحلول التقنية والإدارية ذات ال�صلة. �صارك اأكثر من 120 متخ�ص�صً
اجتماعات موؤتمر الأطراف هذه. يتم دعم موؤتمر الأطراف من خالل من�صة عبر الإنترنت مع الأدوات والموارد ذات 

ال�صلة ب�صاأن اإدارة الكربون ويعر�س ال�صركات الم�صاركة التي التزمت بتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة.

المشروع 5: تمكين 
انتقال الطاقة في 

دولة اإلمارات العربية 
امكانية  المتحدة: 

زيادة وحدات تخزين 
المتجددة الطاقة 

يلعب تخزين الطاقة دوًرا مهًما في دعم 
النمو المت�صارع للطاقة المتجددة في 

دولة الإمارات، في الفترة التي ت�صبق عام 
2050، مما ي�صمح بالنتقال اإلى اإمدادات 

طاقة خ�صراء ونظيفة. يتحقق ذلك من 
خالل ال�صماح با�صتخدام اأكثر كفاءة 

لم�صادر الطاقة المتجددة، لأنها ت�صاعد 
على التخفيف من التوليد المتقطع الذي 

غالًبا ما يتميز بتقلبات كبيرة )على �صبيل 
المثال، النهار مقابل الليل عندما ل تكون 

هناك �صم�س(. في عام 2021، عقدت 
جمعية الإمارات للطبيعة �صراكة مع وزارة 
الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، 
لجمع فهم اأولي للو�صع الحالي لمت�صا�س 

تخزين الطاقة في الدولة والرغبة في 
ال�صتثمار. قدمت الجمعية تو�صيات رئي�صية 
ب�صاأن اأكثر تقنيات تخزين للطاقة  مالءمة 

للدولة،  كما تم تحديد مجموعة من 
اأ�صحاب الم�صلحة الرئي�صيين الذين يجب 

ت�صمينهم في تطوير تخزين الطاقة.

ركائز الحفاظ على الطبيعة
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 الرؤية لعام 2022 وما
�صيكت�صب م�صتقبل جهودنا في الحفاظ على الطبيعةزخمًا، اأثناء ننفذ �صيكت�صب م�صتقبل جهودنا في الحفاظ على الطبيعةزخمًا، اأثناء ننفذ 

ا�صتراتيجية عبر الركائز الأ�صا�صية لعملنا من خالل عقد �صراكات ا�صتراتيجية عبر الركائز الأ�صا�صية لعملنا من خالل عقد �صراكات 
ا�صتراتيجية.ا�صتراتيجية.

تعاون القطاع الخاص لتسريع العمل المناخي 
في �صوء التزام دولة الإمارات ببلوغ �صافي ال�صفر بحلول عام 2050 واإعالنها عن ا�صت�صافة الدورة الثامنة 
والع�صرين لموؤتمر الأطراف المتعاقدة للمناخ في عام 2023، ت�صمم الجمعية المرحلة التالية من م�صاركتنا 

الموؤ�ص�صية لتكثيف العمل المناخي الذي يتما�صى مع اأف�صل الممار�صات. تحر�س المرحلة القادمة على اإن�صاء تحالف 
من اأ�صحاب الم�صلحة لزيادة زخم الأهداف القائمة على العلم، وزيادة التعاون لتحقيق اأهداف اتفاقية باري�س 

للمناخ. �صيكون ذلك من خالل م�صارين رئي�صيين:1( العمل الموؤ�ص�صي، الذي يهدف اإلى زيادة ا�صتعداد ال�صركات 
لو�صع اأهداف قائمة على العلم. 2( العمل التعاوني الذي يهدف اإلى تفعيل �صراكة مراك�س على م�صتوى دولة الإمارات 

والجمع بين اأ�صحاب الم�صلحة لتعزيز تمكين ال�صيا�صة البيئية لإزالة الكربون.
نهدف اإلى تطوير قاعدة اأ�صا�صية قريًبا، من خالل ال�صراكات مع المبادرات الحالية في الدولة  و / اأو اإن�صاء برنامج 

ت�صريع محلية تركز على ال�صياحة البيئية والأمن الغذائي، لتعزيز البتكار في الأعمال وال�صتثمار في الحلول غير 
الأ�صا�صية ذات ال�صلة. بالإ�صافة اإلى ذلك، �صي�صجع الم�صروع ال�صتثمار في النظم البيئية للكربون الأزرق وي�صعى اإلى 

اإن�صاء اآلية لتمكين توفير التمويل المختلط نحو الحلول القائمة على الطبيعة في الدولة.

الحلول القائمة على الطبيعة من أجل المســتقبل  
في عام 2022، �صي�صتمر الفريق في رفع م�صتوى الوعي حول الحلول القائمة على الطبيعة. 

ت�صير الأبحاث على م�صتوى العالم اإلى اأن هذه الحلول يمكن اأن توفر حوالي 30 ٪ من 
التخفيف المطلوب بحلول عام 2030 لتحقيق ال�صتقرار ومنع ارتفاع درجة حرارة الأر�س 

لأكثر من درجتين مئويتين،  وبالتالي ت�صاهم ب�صكل كبير في بلوغ �صافي ال�صفر في دولة 
الإمارات بحلول عام 2050. �صي�صارك الفريق في اأ�صبوع المناخ الأول لمنطقة ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا، وهو جزء من الجتماعات الإقليمية لتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
ب�صاأن تغير المناخ. �صن�صت�صيف حدًثا جانبًيا ل�صتك�صاف كيف يمكن للقطاع المالي الإقليمي 
اأن يلعب دوًرا حا�صًما في قيادة التغيير، من خالل تحويل التدفقات المالية على نطاق وا�صع 

اإلى نتائج اإيجابية للطبيعة.
�صت�صهد ال�صنة الثانية من م�صروع الحلول القائمة على الطبيعة �صل�صلة من الإجراءات، حول 

العديد من المو�صوعات والركائز المختلفة المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة. �صي�صتفيد الفريق 
من العديد من الم�صوحات بما في ذلك تلك المتعلقة بالقيمة الجتماعية والقت�صادية للنظم 
البيئية ال�صاحلية، والتنوع البيولوجي ال�صاحلي،  وح�صاب الكربون الأزرق، بالإ�صافة اإلى ر�صم 

خرائط النباتات الملحية وقوائم الجرد وم�صوحات تقييم الغطاء النباتي. حيث �صت�صاهم هذه 
الجهود في اإجراء تقييم اأو�صع لراأ�س المال للمناطق ذات الأولوية العالية. في نهاية المطاف، 

�صيو�صح الم�صروع تجنب انبعاثات الغازات الدفيئة واحتبا�س الكربون الإ�صافي المرتبط 
بحماية النظام البيئي وا�صتعادته.

�صوف تقوم الجمعية با�صتك�صاف دور ال�صراكات بين القطاعين العام والخا�س، والتمويل 
المختلط، لتلبية اأهداف المناخ العالمي والمحلي والتنوع البيولوجي وتدهور الأرا�صي. 

في هذا ال�صدد، �صي�صاهم م�صروع الحلول القائمة على الطبيعة م�صاهمة كبيرة في تنفيذ 
التزامات دولة الإمارات، مما يوفر فر�صة فريدة للدولة لعر�س النتائج الموؤقتة للم�صروع 

في الدورة الثامنة والع�صرين لموؤتمر الأطراف. بالإ�صافة اإلى ذلك، ومن خالل تعزيز 
حلول التمويل القابلة لال�صتثمار في م�صروع الحلول القائمة على الطبيعة، �صيوجه الم�صروع 

ال�صيا�صات البحرية والمتعلقة بالمناخ، وتدعم ا�صتراتيجية النمو الأخ�صر للدولة واإطار 
التمويل الم�صتدام.

البثنة - المرحلة الثانية: ترميم الفلج واســتكمال 
الطبيعة  مسار 

تعتبر المرحلة الثانية من م�صروع البثنة للمحافظة على البيئة واإعادة التاأهيل ذات اأولوية 
ق�صوى. حيث �صتركز على البناء الم�صتمر للممر وترميم الفلج لتوفير الحفاظ على المياه 

ب�صكل م�صتدام، مع ا�صتمرار اعتباره نقطة محورية ذات اأهمية تاريخية لم�صار التراث. 
ا مزيًدا من التقييمات للتنوع البيولوجي للمنطقة، با�صتخدام كاميرا المراقبة  �صنجري اأي�صً

الح�صا�صة للحركة وت�صجيل ال�صوت التلقائي،  بالإ�صافة اإلى اإجراء عمليات عد الطيور واأخذ 
عينات من الح�صرات والنباتات.

�صت�صتمر الم�صاركة المجتمعية مع المزيد من جل�صات المجل�س، لإطالع المجتمع على تقدم 
الم�صروع، و�صمان ا�صتمرار دعمهم وم�صاركتهم. �صيتم اإجراء م�صح اجتماعي اقت�صادي 
بالتعاون مع الجامعات المحلية لفهم التحديات المعي�صية للمجتمع المحلي ب�صكل اأف�صل 

وا�صتك�صاف حلول لتنويع القت�صاد المحلي.

ركائز الحفاظ على الطبيعة

التقرير السنوي لجمعية اإلمارات للطبيعة - التقرير السنوي 2021  23يوميات الحفاظ على الطبيعة 22



© Emirates Nature-WWF

التفاعل:  ركائز 
برنامج قادة التغيير

حشد الشباب
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تصبح الحركة لصالح الطبيعة في دولة اإلمارات “ كان الهدف من إطالق هذا البرنامج هو أن 
أكثر شمواًل وديناميكية وتأثيراً، بدأ قادة 
التغيير مهمة حشد جميع أعضاء المجتمع 

المدني في مهمة التحول إلى مستقبل خاٍل من 

الكربون وله أثر إيجابي على الطبيعة. ”

قادة التغيير
التدري��ب، التفكي��ر ، التنفيذالتدري��ب، التفكي��ر ، التنفيذ

آرابيال ويلينج،
مدير أول- التوعية بالحفاظ على الطبيعة وعلوم المواطن

مقدمة

لقد كان عام لقد كان عام 20212021 عامًا محوريًا بالن�صبة لجمعية  عامًا محوريًا بالن�صبة لجمعية 
الإمارات للطبيعة ب�صبب اإطالق البرنامج الرائد الإمارات للطبيعة ب�صبب اإطالق البرنامج الرائد 

""قادة التغييرقادة التغيير""، كان الهدف من اإطالق هذا ، كان الهدف من اإطالق هذا 

البرنامج هو اأن ت�صبح الحركة ل�صالح الطبيعة في البرنامج هو اأن ت�صبح الحركة ل�صالح الطبيعة في 
دولة الإمارات اأكثر �صموًل وديناميكية وتاأثيرًا، بداأ دولة الإمارات اأكثر �صموًل وديناميكية وتاأثيرًا، بداأ 

قادة التغيير مهمة ح�صد جميع اأع�صاء المجتمع قادة التغيير مهمة ح�صد جميع اأع�صاء المجتمع 
المدني في مهمة التحول اإلى م�صتقبل خاٍل من المدني في مهمة التحول اإلى م�صتقبل خاٍل من 

الكربون وله اأثر اإيجابي على الطبيعة. الكربون وله اأثر اإيجابي على الطبيعة. 

مع م�صاركة 1880 ع�صًوا في البرنامج في عام 2021، قدم 
الم�صتركون الأوائل تعليقات قيمة ب�صاأن نجاح العام التجريبي 

على الرغم من تاأثير قيود كوفيد19- على ح�صور التجمعات. من 
خالل �صل�صلة من الفعاليات والأن�صطة التي �صمحت لأفراد الجمهور 

بالم�صاهمة في اأعمال البحث والحفاظ على الطبيعة، �صواء عبر 
الإنترنت اأو ميدانيًا، ا�صتطعنا تحديد اأهدافنا و�صّكلنا مجتمعًا موحدًا 

من �صانعي التغيير لتحقيق تلك الأهداف.  
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 بناء التغيير :2021
التغيير بدًءا من اأبريل بدًءا من اأبريل 20212021، قام الفريق بتجربة عدد من الفعاليات ، قام الفريق بتجربة عدد من الفعاليات  تنمية 

المختلفة لفهم الأن�صطة المنا�صبة اأكثر للم�صاركين. جذبت  المختلفة لفهم الأن�صطة المنا�صبة اأكثر للم�صاركين. جذبت  3030 فعالية  فعالية 
عدد من المتطوعين، و�صاهموا ب� عدد من المتطوعين، و�صاهموا ب� 983983 �صاعة من اأجل الطبيعة عبر  �صاعة من اأجل الطبيعة عبر 

الركائز الرئي�صية للبرنامج؛ التدريب والتفكير والتنفيذ.الركائز الرئي�صية للبرنامج؛ التدريب والتفكير والتنفيذ.
مع اإن�صاء برنامج قادة التغيير، مع اإن�صاء برنامج قادة التغيير، 
�صيكون عام �صيكون عام 20222022 وقًتا مثاليًا  وقًتا مثاليًا 

للتو�صع حيث اإننا نجذب المزيد للتو�صع حيث اإننا نجذب المزيد 
من ال�صتراكات ونرى تزايد من ال�صتراكات ونرى تزايد 

اأعداد الم�صاركين ونعقد المزيد اأعداد الم�صاركين ونعقد المزيد 
من ال�صراكات مع المزيد من من ال�صراكات مع المزيد من 

المنظمات لتو�صيع رقعة الو�صول المنظمات لتو�صيع رقعة الو�صول 
ونطاق التاأثير.كما �صيتم تطوير ونطاق التاأثير.كما �صيتم تطوير 

المزيد من الفر�س من خالل المزيد من الفر�س من خالل 
الآراء والتعليقات من �صانعي الآراء والتعليقات من �صانعي 

التغيير، بما في ذلك اإعداد التغيير، بما في ذلك اإعداد 
نماذج مختلطة للح�صور الفعلي نماذج مختلطة للح�صور الفعلي 

وعبر الإنترنت.وعبر الإنترنت.

2022:

نخطط لتطوير ركيزة التدريب على مدى 
ال�صنوات الخم�س المقبلة وتحويلها اإلى 

"اأكاديمية الطبيعة" ولتي �صتكون اأكثر 
�صموًل. �صوف تتطور اأي�صًا ركيزة التفكير 

من اأجل دعم ح�صانة الأفكار والحلول 
وتطويرها، ف�صاًل عن اإن�صاء �صبكة من 

�صانعي التغيير الملهمين لريادة الأعمال في 
الموؤ�ص�صات الجتماعية ذات التاأثير البيئي 

الإيجابي. مثل ال�صراكة مع هيئة البيئة - 
اأبوظبي والتي �صت�صارك في اإن�صاء مجموعة 
من الم�صاريع لإ�صراك الجمهور في البحث 

العلمي كجزء من ركيزة التنفيذ.
عندما ين�صج قادة التغيير في رحلتهم، 

�صيكونون اأكثر قدرة على قيادة الآخرين، 
كما نتوقع تطور ونمو القادة المتطوعين 
الذين �صيتم اإعدادهم لقيادة الفعاليات 

الخا�صة بهم وتنفيذ فعاليات التدريب 
لتو�صيع نطاق تاأثيرنا.

قادة التغيير

التدريب 
الركيزة الأولى من البرنامج وهي مكر�صة ل�صقل مهارات 

اأع�صائنا من خالل التدريب العلمي حول الموا�صيع المختلفة 
للحفاظ على الطبيعة، مع التركيز على النطاق المحلي. 
في عام 2021، ركز فريقنا على اأربعة موا�صيع رئي�صية 

للتاأثير:  وهي تغير المناخ والقيادة، والأمن الغذائي والمائي، 
والتنوع البيولوجي والتراث الطبيعي، والقت�صاد الدائري. 
نفذنا جميع دوراتنا التدريبية، وعددها 11 في عام 2021 

تقريًبا. ركزت نماذج "ليت" على مو�صوع تاأثير محدد لمنح 
الم�صاركين في "قادة التغيير" الفر�صة لختيار مو�صوعات 

تتما�صى مع اهتماماتهم، بينما دعمت الدرو�س المكثفة 
والتدريب على المهارات بع�س اأن�صطة التنفيذ والم�صاريع 

الميدانية للحفاظ على الطبيعة. تم منح ما مجموعه 265 
�صاعة تدريبية لعدد 90 م�صاركًا من �صانعي التغيير من 

المنظمات ال�صريكة للبرنامج، بما في ذلك بنك الإمارات 
دبي الوطني، ودبي لل�صياحة وم�صرف اأبوظبي الإ�صالمي، 

ومبادلة. 

التفكير 
�صارك ما مجموعه 400 من �صانعي التغيير في ركيزة 

التفكير حيث يلتقي التعلم والعمل، خالل �صتة فعاليات.  اإن 
روؤية قادة التغيير هو اأن ي�صبح البرنامج ملتقًى لالأ�صخا�س 

الذين لهم خلفيات متنوعة، حيث تعلم الم�صاركون من 
تجارب بع�صهم البع�س، وناق�صوا التحديات البيئية العالمية 
والحفاظ على الطبيعة وال�صتدامة، وفكروا ب�صكل علمي في 

الحلول الحالية، وولدوا اأفكاًرا جديدة حول كيفية التعامل 
مع هذه التحديات. فقد اجتذبت ركيزة التفكير ن�صبة عالية 

من الفئات العمرية الأ�صغر لأنها تلهم الأمل والتغيير من 
اأجل م�صتقبل اأف�صل. ولقد قدمت المن�صة حافًزا حقيقًيا 

للقطاع الحكومي والخا�س لإ�صراك هذا الجمهور المن�صود. 
ُتوجت هذه الجل�صات باإقامة فعالية حلقات تيد )TED( في 

دبي والذي ا�صتقطب 19 ع�صًوا من �صركائنا، بما في ذلك 
م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي وبنك الإمارات دبي الوطني 

ودائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري في دبي اإلى جانب ح�صور 
�صبابي رائع في كل مناق�صة ن�صطة وفعالة.

التنفيذ 
ا لإحداث  توفر الركيزة الثالثة لبرنامج "قادة التغيير" فر�صً

تاأثير مبا�صر على اأر�س الواقع. في عام 2021، عقدنا 16 
فعالية مختلفة غطت مجموعة متنوعة من الأن�صطة،  وكان 

اأ�صهرها هو كاياك من اأجل الحفاظ على الطبيعة وبناء 
م�صار طبيعي وتراثي - وهو جزء من م�صروع البثنة للحفاظ 

على البيئة واإعادة التاأهيل في منطقة الفجيرة.  تنوعت 
الأن�صطة المختلفة التي �صاهمت في الإطالق الناجح لوجهة 

ال�صياحة البيئية اأثناء المرحلة الأولية من بناء الم�صار، 
وهو اأول م�صار في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم 

بناوؤه ب�صواعد المتطوعين، �صملت تلك الأن�صطة؛ عمليات 
التنظيف، واإجراء ا�صتبيانات الحياة البرية، وعمليات 

الإن�صاءات. معًا قام مجتمع �صانعي التغيير بجمع وتحليل 
184 كجم من النفايات وت�صلقوا لم�صافة 47 كيلومتًرا 

لإجراء م�صوحات للتنوع البيولوجي في دولة الإمارات.  كما 
قمنا اأي�صًا بن�صر مجموعة اأدوات "نفذها بنف�صك" والتي 

اأ�صبحت متاحة للجمهور، وتمثل اأدلة لحقول النباتات البرية 
لل�صماح للمجتمع بالم�صاهمة ببيانات قيمة في قاعدة بيانات 

مفتوحة للتنوع البيولوجي، وتم جمع 3,101 مالحظة عن 
الطبيعة. وقد �صاعدت هذه المالحظات في اإثراء بحثنا، 

والتي بدورها تقدم المعلومات الالزمة ل�صيا�صة الحكومة. 
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المتحمسين والمدافعين عن الطبيعة من “ على مدار العام، تمكن العديد من شبابنا 
الوصول إلى مراكز القيادة والعمل كقدوة 

ومنظمين للمجتمع وأبطال حقيقين لعملنا. ”

 تعبئة وحشد الشباب
توا�صل م��ع الطبيعةتوا�صل م��ع الطبيعة

واأبط��ال الطبيعةواأبط��ال الطبيعة

مونيكا كولوني،
رئيس فريق االستراتيجيات والتأثير

مقدمة
في عام في عام 20212021، زادت فر�س م�صاركة ال�صباب ، زادت فر�س م�صاركة ال�صباب 

في دولة الإمارات العربية المتحدة وم�صاهمتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وم�صاهمتهم 
في الحفاظ على البيئة، وتحقيق الأهداف العامة في الحفاظ على البيئة، وتحقيق الأهداف العامة 

لجمعية الإمارات للطبيعة؛ وذلك بعد اإطالق برنامج لجمعية الإمارات للطبيعة؛ وذلك بعد اإطالق برنامج 
قادة التغيير، اإذ توفر المبادرة من�صة هامة لل�صباب قادة التغيير، اإذ توفر المبادرة من�صة هامة لل�صباب 

يكت�صبون من خاللها الخبرة في هذا المجال، كما يكت�صبون من خاللها الخبرة في هذا المجال، كما 
تعمل على رفع م�صتوى معرفتهم بالق�صايا الرئي�صية، تعمل على رفع م�صتوى معرفتهم بالق�صايا الرئي�صية، 

والم�صاهمة في تحقيق اأهدافنا في مجال الحفاظ والم�صاهمة في تحقيق اأهدافنا في مجال الحفاظ 
على البيئة، والتوا�صل مع الطالب والمخت�صين على البيئة، والتوا�صل مع الطالب والمخت�صين 
الذين يت�صاركون نف�س الأفكار ووجهات النظر. الذين يت�صاركون نف�س الأفكار ووجهات النظر. 

بالن�صبة لبرنامجنا "توا�صل مع الطبيعة" بال�صراكة مع هيئة البيئة 
- اأبوظبي الذي تم اإطالقه في عام 2019، توجب على الفعاليات 

اأن تركز ب�صكل اأكبر على الأن�صطة الفترا�صية لحماية �صالمة 
اأع�صاء البرنامج ال�صباب، حيث ا�صتمر الوباء في التاأثير على 

الفعاليات الح�صورية خالل عام 2021.  كان اأع�صاء برنامج توا�صل 
مع الطبيعة في غاية الحر�س على العودة اإلى الأماكن المفتوحة 

وا�صتك�صاف العجائب الطبيعية لدولة الإمارات، ولكن عدًدا من ور�س 
العمل والفعاليات عبر الإنترنت اأبقتهم ن�صيطين ومتفاعلين بالقدر 

الكافي وقادرين على تطوير مهاراتهم القيادية. 
الآن واأكثر من اأي وقت م�صى، اأ�صبح من ال�صروري اأن يبتعد �صبابنا 

عن ال�صا�صات وياأخذ وقًتا كافيًا لتقدير وحماية البيئة التي يعي�صون 
فيها - من اأجل حماية الم�صتقبل لالأجيال القادمة.  اإن الهدف من 

برامج ال�صباب لدينا هو زرع نبتة تقدير البيئة الطبيعية في ال�صباب 
الواعد، ف�صاًل عن فهم القوة التي يمتلكها كل منا لإحداث تاأثير 

حقيقي.
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 عام النمو :2021
على مدار العام، تمكن العديد من �صبابنا المتحم�صين والمدافعين على مدار العام، تمكن العديد من �صبابنا المتحم�صين والمدافعين 

عن الطبيعة من الو�صول اإلى مراكز القيادة والعمل كقدوة ومنظمين عن الطبيعة من الو�صول اإلى مراكز القيادة والعمل كقدوة ومنظمين 
للمجتمع واأبطال حقيقين لعملنا. للمجتمع واأبطال حقيقين لعملنا. 

من الشباب ألجل الشباب 
بداأت روؤيتنا ل� " من ال�صباب لأجل ال�صباب"، في الظهور في عام 2021 والتي يقود فيها 

ال�صباب مجتمع ال�صباب. قام 20 من �صفراء الطبيعة في الإمارات، وهم مجموعة من ال�صباب 
المدافعين عن الطبيعة والملتزمين باتخاذ اإجراءات بيئية، جنًبا اإلى جنب مع اأبطال الطبيعة 

من برنامج توا�صل مع الطبيعة بت�صميم وقيادة تنفيذ 10 اأن�صطة لمجتمعهم، ح�صرها 
اأكثر من 400 م�صارك. وقد كانت هذه الأن�صطة عبارة عن مزيج من الجل�صات الفترا�صية 

ورحالت العمل الميداني التي تغطي مجموعة متنوعة من المو�صوعات، والتي �صملت 
العمليات الحيوية، ونفايات الطعام، والحفاظ على غابات القرم، والتعافي الأخ�صر، والإنتاج 

ال�صديق للبيئة والطاقة المتجددة، اإلى جانب العديد من التحديات والحلول الأخرى. تنوع 
المو�صوعات اأعطى الفر�صة لعدد 400 �صاب من اختيار المو�صوعات التي اأثارت اهتمامهم 

واألهمتهم لتخاذ اإجراءات حا�صمة. 

سفراء شباب اإلمارات 
وا�صل �صفراء �صباب الإمارات البناء على التدريبات التي تلقهوها خالل برنامج توا�صل مع 

الطبيعة خالل عام 2021. وقد تدرب هوؤلء ال�صباب الع�صرون على الحفاظ على البيئة 
واتخذوا اإجراءات في هذا المجال، وعملوا عن كثب مع خبرائنا وا�صتمروا في اإن�صاء وتنفيذ 

اأفكارهم وحلولهم الخا�صة. 
تمتع العديد من �صفرائنا بفر�س رفيعة الم�صتوى للترويج للطبيعة ولعمل واإنجازات جمعية 

الإمارات للطبيعة. لقد �صاركوا في مقابالت تلفزيونية واإذاعية على من�صات و�صائل الإعالم 
بما في ذلك قناة  �صي اإن اإن مبا�صر، وان�صموا اإلى حلقات نقا�س في اإك�صبو 2020 واأ�صبحوا 

�صفراء للعالمة التجارية، ودعموا هيئة البيئة - اأبوظبي في فعالياتهم ال�صبابية. قام اثنان 
من اأ�صغر ال�صفراء �صنًا بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا على الم�صتوى الدولي 

كمندوبين في قمة ال�صباب التي ت�صبق موؤتمر ال�صباب من اأجل تغير المناخ في ميالنو في 
اإيطاليا.

قادة التغيير الشباب 
يتمثل جانب اآخر من تركيزنا على ح�صد ال�صباب خالل عام 2021 
في اإتاحة الفر�صة ل�صتة ال�صباب الأكثر تفاعاًل لدعم تقديم اأن�صطة 
قادة التغيير، عبر ركائز البرنامج الثالثة وهي التدريب، والتفكير، 

والتنفيذ. فقد تم تعيين كل واحد من �صفراء قادة التغيير ال�صتة 
في ركيزة محددة، حيث و�صعوا من نطاق معرفتهم وخبراتهم من 

خالل تنظيم وتقديم الجل�صات اأو تقديم الخبرات في هذا المجال. 
ا فر�صة لهم لكت�صاب الثقة وم�صاركة ما تعلموه مع  وقد كانت اأي�صً

غيرهم. 

للشباب  المستقبل 
في عام 2022، نخطط لتمكين المزيد من ال�صباب من التغلب على 

الأزمات البيئية وت�صكيل م�صتقبلهم من خالل برامجنا الأ�صا�صية 
الحالية، و�صنوا�صل ربط ال�صباب ب�صكل اأعمق بالطبيعة مع توفير 

التدريب على الحفاظ على الطبيعة وتنمية المهارات من خالل 
فعاليات مختلفة في هذا المجال،  مثل المع�صكر التدريبي ال�صيفي، 

والمجل�س ال�صت�صاري لل�صباب  واإدارة الم�صاريع الفردية لل�صباب، 
والتكامل الوثيق مع فعاليات هيئة البيئة اأبوظبي لتوعية ال�صباب. 

في نهاية المطاف، �صيحظى ال�صباب الن�صطون المتفاعلون بفر�س 
للقيادة ب�صكل اأكبر، ك�صفراء قادة التغيير، حيث يمكنهم دعم وقيادة 

ا  واإعداد وتقديم الأن�صطة المختلفة للبرنامج. كما �صيح�صلون اأي�صً
على فر�صة لتولي قيادة برنامج قادة التغيير في مجتمعات التغيير 

واإدارة المناق�صات والجل�صات لإيجاد حلول واأفكار مبتكرة لمواجهة 
التحديات البيئية العالمية.

بالإ�صافة اإلى ذلك، فاإننا �صنطلق برنامج "اأبطال الطبيعة" 
لالأطفال، وهو ن�صاط تعليمي خارج ال�صف، مميز وممتع وم�صمم 

لإلهام الأطفال لحماية البيئة. �صيح�صل الطالب على فر�صة ليكونوا 
جزًءا من مجتمع متزايد من محبي الطبيعة في دولة الإمارات 

العربية المتحدة ويتعلمون كيفية العمل مًعا لإحداث اأكبر تاأثير ممكن 
على الطبيعة.

التسويق واإلعالم
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الرقمية واالجتماعية، أشركنا القطاع “ من خالل حمالتنا على الوسائط 
الخاص، وأفراد الجمهور في الفعاليات 

االفتراضية، واألنشطة والحمالت، 
وأطلقنا أداتنا األكثر طموًحا؛ منصة 

“قادة التغيير. ”

التسويق واإلعالم

رسنا الخميس،
مدير إدارة التسويق واإلعالم

مقدمة
نظًرا لكت�صاب ال�صتنفار البيئي العالمي قوة نظًرا لكت�صاب ال�صتنفار البيئي العالمي قوة 

وا�صحة في عام وا�صحة في عام 20212021، فقد ا�صتفدنا كجمعية ، فقد ا�صتفدنا كجمعية 
من هذا الوعي المتزايد حول الم�صوؤولية الفردية من هذا الوعي المتزايد حول الم�صوؤولية الفردية 

والجماعية في الأزمة البيئية. لقد لبينا احتياجات والجماعية في الأزمة البيئية. لقد لبينا احتياجات 
الجمهور بتزويدهم بمعلومات عن دورهم في الجمهور بتزويدهم بمعلومات عن دورهم في 

التعافي الأخ�صر والتوا�صل حول كيفية اإحداث فرق. التعافي الأخ�صر والتوا�صل حول كيفية اإحداث فرق. 
في ذكرى تاأ�صي�س الجمعية الع�صرين؛ تعرف العديد في ذكرى تاأ�صي�س الجمعية الع�صرين؛ تعرف العديد 

من الأ�صخا�س اإلى اأعمال واأن�صطة الجمعية، من من الأ�صخا�س اإلى اأعمال واأن�صطة الجمعية، من 
خالل الهتمام المتجدد واليقظ بالبيئة.خالل الهتمام المتجدد واليقظ بالبيئة.

مع ا�صتمرار تقييد تنفيذ الأن�صطة والفعاليات في الهواء الطلق، 
فقد ركز فريق الت�صويق والإعالم هذا العام على مجالت قطاعات 

الت�صويق الجديدة، وتحديدًا في المجالين الرقمي والجتماعي، 
وتم و�صع ا�صتراتيجيات كبيرة ومراجعة رقمية لتقييم مجالت 

تح�صين الأداء وتعزيزه. لقد �صاعدنا ذلك في تحقيق الو�صول اإلى 
عدد كبير من الجمهور، من خالل حمالتنا على الو�صائط الرقمية 

والجتماعية. اأ�صركنا القطاع الخا�س، واأفراد الجمهور في الفعاليات 
الفترا�صية، والأن�صطة والحمالت، واأطلقنا اأداتنا الأكثر طموًحا 
حتى الآن: وهي من�صة "قادة التغيير" من خالل من�صة الع�صوية 

الرقمية الأولى في العالم للبيئة، �صرعنا في تمكين، وح�صد المجتمع 
المدني، والحكومة والقطاع الخا�س لدعم اأجندة ال�صتدامة في دولة 

الإمارات العربية المتحدة واإحداث تاأثير تحولي على نطاق وا�صع 
ل�صالح النا�س والكوكب على حد �صواء.
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إنجازات عام 2021
ا متعددة لزيادة الوعي العام وتعميق  ا متعددة لزيادة الوعي العام وتعميق قدمت حمالتنا المختلفة فر�صً قدمت حمالتنا المختلفة فر�صً

الم�صاركة المجتمعية.الم�صاركة المجتمعية.

التسويق واإلعالم

ساعة األرض 
و�صلنا اإلى اأكثر من 6 ماليين �صخ�س من خالل 

حملتنا ل�صاعة الأر�س، وذلك با�صتخدام ر�صائل دو 
الن�صية وال�صحافة والموؤثرين على و�صائل التوا�صل 

الجتماعي،  وقد �صاعدتنا ال�صراكة مع "دو" من اإر�صال 
ر�صالتين ن�صيتين اإلى جميع العمالء، بدًل من ر�صالة 

واحدة في ال�صنوات ال�صابقة . وبالتزامن مع ذلك، 
فقد غيرت "ات�صالت" مو�صوع �صبكتها احتفاًل بهذه 

المنا�صبة الهامة. �صارك في الحملة العديد من المباني 
الأكثر �صهرة في الدولة وعدد كبير من ال�صركات،  

وللمرة الأولى �صمل ذلك م�صجد ال�صيخ زايد الكبير 
في الفجيرة. وتوجت الحملة بجل�صة افترا�صية ناجحة 

بعنوان " ما بعد �صاعة الأر�س" ا�صتقطبت اأكثر من 170 
فرًدا من جميع اأنحاء الإمارات العربية المتحدة.

معالجة مشكلة هدر الطعام 
خالل شهر رمضان 

خالل �صهر رم�صان، نقوم بن�صر الوعي حول تبني اأنظمة 
غذائية اأكثر ا�صتدامة ومعالجة هدر الطعام. و�صمل 

ذلك �صل�صلة من المقابالت والمدونات، التي �صاركنا من 
ا يومية لأ�صخا�س حقيقيين، يتعاملون  خاللها ق�ص�صً

مع بقايا الطعام في مزارعهم ومطابخهم، ويو�صحون 
التغيير ال�صلوكي من خالل تغيير نظامهم الغذائي 

وزراعة طعامهم. كانت المبادرة فر�صة لتجربة برنامج 
قادة التغيير وجذب المزيد من الم�صتركين من 8000 

�صخ�س �صاركوا في حملة رم�صان لحفظ  الطعام.

20 عاما من اإلنجاز 
في اأكتوبر، احتفلت جمعية الإمارات للطبيعة بالذكرى ال�صنوية 
الع�صرين لتاأ�صي�صها بحملة توعية بالعالمة الموؤ�ص�صية ا�صتمرت 

من اأغ�صط�س اإلى �صبتمبر. تحدثت �صل�صلة من المقالت ال�صادقة 
والأ�صيلة عن حب الوطن لدى مواطني دولة الإمارات، لزيادة الوعي 
باأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي للدولة. بهدف اإلهام المجتمع 
المدني لإجراء تغييرات تدريجية في نمط الحياة، قدمنا ثمانية من 

دعاة حماية البيئة الموؤثرين، ورحلتهم في تغيير اأ�صلوب حياتهم 
بطريقة موؤثرة. كما �صلطت الحملة ال�صوء على اإنجازات الجمعية 

واأهدافها با�صتخدام ر�صائل "مًعا من اأجل التغيير".

تطوير المنصة الرقمية لقادة 
التغيير 

خالل عام 2021، عملنا بجد على المن�صة الرقمية لقادة التغيير - 
وهي اأداة تفاعلية رائدة تم ت�صميمها وتطويرها داخلًيا بوا�صطة فرق 

الخبراء لدينا في تطوير الأعمال والتكنولوجيا الرقمية، تحت روؤية 
وتوجيهات جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع القادة الرئي�صيين 

لل�صندوق العالمي للطبيعة. يو�صح ال�صتثمار في هذا الحل 
المخ�ص�س ال�صامل لم�صاركة الأع�صاء واإدارتهم اأنه يمكننا اإدارة 

برامجنا، وفعاليتنا ومبادراتنا على نطاق وا�صع. هذا الإنجاز ال�صخم 
الذي حققته الجمعية، ي�صع المنظمة في مكانة رائدة وك�صانع 

للتغيير في مجال الوعي الرقمي والبيئي.

إطالق حملة قادة التغيير 
بداأت حملة الإطالق الر�صمية لبرنامج قادة التغيير في نوفمبر، وتم 

تخطيطها ور�صمها بالتعاون مع وكالة الإعالنات """  ،الحائزة 
على جوائز،  حظيت هذه الحملة الرئي�صية ذات التركيز الرقمي 

بجمهور كبير، عبر اللوحات الإعالنية في المواقع الرئي�صية في جميع 
اأنحاء البالد، والإعالنات الرقمية، والكثير من التغطية ال�صحفية، 

بما في ذلك تايم اأوت، والخليج تايمز. ولقد اأثارت الحملة الدعائية 
والعد التنازلي على القنوات الجتماعية والرقمية الكثير من الت�صويق 

والإثارة.
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 التطلع إلى عام

�صي�صهد عام �صي�صهد عام 20222022 وما بعده  وما بعده 
نمًوا في هذه الحمالت، حيث نمًوا في هذه الحمالت، حيث 

ن�صعى لجذب المزيد من ن�صعى لجذب المزيد من 
ال�صراكات وال�صتراكات في ال�صراكات وال�صتراكات في 

برنامج قادة التغيير. �صين�صب برنامج قادة التغيير. �صين�صب 
تركيزنا كفريق واحد على تعزيز تركيزنا كفريق واحد على تعزيز 

من�صتنا الرقمية، والمنتجات من�صتنا الرقمية، والمنتجات 
المعرو�صة من خالل برنامج المعرو�صة من خالل برنامج 

قادة التغيير، وتو�صيع نطاق قادة التغيير، وتو�صيع نطاق 
و�صولنا في المجالت الرقمية و�صولنا في المجالت الرقمية 

والجتماعية، وابتكار منهجيتنا والجتماعية، وابتكار منهجيتنا 
في الم�صاركة والتفاعل، وت�صليط في الم�صاركة والتفاعل، وت�صليط 

ال�صوء على جمعية الإمارات ال�صوء على جمعية الإمارات 
للطبيعة بو�صفها كيان مبدع، للطبيعة بو�صفها كيان مبدع، 

وذاتي الدعم، يعمل على تثقيف وذاتي الدعم، يعمل على تثقيف 
وتعبئة المجتمع في الإمارات نحو وتعبئة المجتمع في الإمارات نحو 

الوعي البيئي والتغيير ال�صلوكي الوعي البيئي والتغيير ال�صلوكي 
التحولي.التحولي.

 إعادة التفكير في البالستيك
نجحت مبادرتنا اإعادة التفكير في البال�صتيك في الحد من 

ا�صتخدام الأكيا�س البال�صتيكية من قبل العمالء، عبر متاجر البيع 
بالتجزئة التابعة ل�صركائنا، واأثمرت عن معلومات حيوية ل�صالح 

ال�صيا�صات الم�صتقبلية. اكت�صبت الحملة زخمًا في جميع اأنحاء الدولة 
في عام 2021، مما �صمح لنا باإطالق �صفحة على موقعنا لت�صليط 

ال�صوء على �صركائنا من تجار التجزئة، و�صرد ق�ص�س نجاحهم 
وكيف يمكن لل�صركات الأخرى الم�صاركة في المبادرة.

متاح للغد 
لتعزيز و�صول هذه الحملة الرئي�صية التي يمكن من خاللها ل�صركاء 

التجزئة في جميع اأنحاء الدولة، دعم عمل الجمعية، وتمكين 
عمالئهم من فعل ال�صيء نف�صه، اأطلقنا �صفحة "متاح للغد" 

والمخ�ص�صة لجذب عمالء جدد، من خالل عدد من الإجراءات 
ا كاًل من  المو�صى بها والمحتوى المفيد والهام. ا�صتخدمنا اأي�صً

المن�صورات الأ�صيلة والمدفوعة على لينكد اإن لجذب �صركاء 
الأعمال خالل عيد الأ�صحى. والمحتوى المدفوع في اأريبيان بيزن�س 
ومدونة مخ�ص�صة في تايم اآوت دبي، اإلى جانب المزيد من محتوى 

و�صائل التوا�صل الجتماعي، �صممت ر�صائلنا لمخاطبة ال�صركات 
والم�صتهلكين. 

حملة النظم الغذائية المستدامة 
في نوفمبر 2021، وقعنا خطاب نوايا بخ�صو�س مبادرة حملة 

الأنظمة الغذائية الم�صتدامة جنًبا اإلى جنب مع وزارة التغير المناخي 
والبيئة ووزارة ال�صحة ووقاية المجتمع ومنظمة الأغذية والزراعة 
لالأمم المتحدة )الفاو(. يعد هذا التعاون خطوة كبيرة اإلى الأمام 
في تعزيز النظم الغذائية ال�صحية من النظم الغذائية الم�صتدامة 

كو�صيلة لإفادة المجتمع والحفاظ على البيئة وتعزيز القت�صاد 
الوطني.

التسويق واإلعالم

 2022
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أدى نجاح شراكاتنا اإلستراتيجية من خالل مبادرة إعادة “ لقد وضعنا أساساً قوياً لنبني عليه في عام 2022. وقد 
التفكير في البالستيك إلى تغيير جوهري في السياسة 
المتعلقة باستخدام األكياس البالستيكية المستخدم 

لمرة واحدة. ”

ركائز التفاعل 
االستراتيجية الشراكات 

منصور الكتبي،
مدير إدارة الشراكات االستراتيجية

مقدمة
لقد و�صلت عواقب ال�صتهالك الجماعي على البيئة لقد و�صلت عواقب ال�صتهالك الجماعي على البيئة 
اإلى نقطة النهيار في عام اإلى نقطة النهيار في عام 20212021. حيث كان حجم . حيث كان حجم 
التلوث البال�صتيكي في محيطاتنا وتدهور الأرا�صي التلوث البال�صتيكي في محيطاتنا وتدهور الأرا�صي 

ب�صبب النفايات ال�صناعية اأمًرا ل يمكن اإنكاره، فقد ب�صبب النفايات ال�صناعية اأمًرا ل يمكن اإنكاره، فقد 
اأ�صبحت اأهمية الأزمة البيئية وا�صًحا على الإطالق.اأ�صبحت اأهمية الأزمة البيئية وا�صًحا على الإطالق.

عقدت جمعية الإمارات للطبيعة �صراكات ا�صتراتيجية مع العديد 
من من اأكبر العالمات التجارية والموؤ�ص�صات في دولة الإمارات 

العربية المتحدة والتي اأعطتنا ميزة الو�صول اإلى قاعدة عري�صة من 
الم�صتهلكين و�صط الطلب المتزايد على النزعة ال�صتهالكية ذات 

التفكير الم�صتدام. لقد اأطلقت جمعية الإمارات للطبيعة حملة اإعادة 
التفكير في البال�صتيك مع تجار التجزئة في جميع اأنحاء الدولة. كما 

مّكنت برامجنا "متاح للغد" و"العطاء" �صركائنا من تجار التجزئة 
من ال�صتجابة للقلق البيئي المتزايد لدى الم�صتهلكين والمطالبة 

ا  بمزيد من الم�صوؤولية البيئية لل�صركات. و�صاهمت هذه البرامج اأي�صً
في النمو ال�صريع لتجارة التجزئة عبر الإنترنت التي �صهدتها دولة 

الإمارات هذا العام. 
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إعادة التفكير في البالستيك 
في جميع أنحاء اإلمارات العربية 

المتحدة  

تعهد عدد كبير من �صركائنا في قطاع البيع بالتجزئة بالم�صاركة في 
مكافحة البال�صتيك الم�صتخدم لمرة واحدة من خالل حملتنا "اإعادة 
التفكير في البال�صتيك". تهدف هذه المبادرة اإلى اإحداث تغيير كبير 

في ال�صلوك بين الم�صتهلكين في الإمارات حول ا�صتخدام الأكيا�س 
البال�صتيكية. بداأ كل من �صويترام�س، وجيانت وويتروز في فر�س 

ر�صوم رمزية على ا�صتخدام الأكيا�س البال�صتيكية و / اأو الورقية. كما 
قدمت اإت�س اآند اإم اأكيا�ًصا ورقية باأحجام مختلفة مقابل ر�صوم، بينما 

قام كارفور بتجربة م�صروع مماثل في ثالثة من متاجره في دبي.

إبقاء دولة اإلمارات العربية 
المتحدة متاحة للغد

تمّكن مبادرة "متاح للغد" تجار التجزئة من دعم برامج الحفاظ 
على الطبيعة، مع ال�صتفادة من الر�صائل الموجهة اإلى الم�صتهلكين 

حول الم�صاهمة المبا�صرة التي يمكنهم تقديمها من خالل هذه 
ال�صراكة. لقد كان تقديم حل plug-and-play  لجمع الأموال من 
�صركاء الجمعية العاملين في مجال التجارة الإلكترونية، من خالل 

ت�صجيع عمالئهم على التبرع بالمال اأو نقاط الولء لبرامج الحفاظ 
على الطبيعة. �صجعت �صركة بيوتي بيينج لبيع م�صتح�صرات التجميل 

بالتجزئة عبر الإنترنت العمالء على التبرع بمبلغ رمزي عند اإتمام 
اإجراءات الدفع، في حين �صجعت �صركة ليكويد اأوف ليف المزودة 

لفالتر المياه العمالء الجدد على الم�صاركة في عطاء الثالثاء 
بالتبرع بقيمة 50 درهًما اإماراتًيا، واأبقت العمالء على اطالع دائم 

بم�صير م�صاهمتهم في الحفاظ على الطبيعة. كما  تلتزم �صركة 
بيت الحب بالتبرع بن�صبة مئوية من اأرباح بيع القم�صان الم�صممة 

ا والتي ت�صلط ال�صوء على الأنواع المهددة بالنقرا�س. خ�صي�صً

إطالق حملة “ثالثاء العطاء”
�صمن برنامج "متاح للغد"، اأطلقت جمعية الإمارات للطبيعة مبادرة 

"ثالثاء العطاء" في دي�صمبر 2021،  اقتداًء بالحركات العالمية مثل 
يوم الجمعة الأ�صود ويوم الإثنين الإلكتروني، وذلك لح�صد ماليين 

الم�صتهلكين لرد الجميل. فعلى �صبيل المثال، طلبت �صركة بودي 
�صوب ) تجارة م�صتح�صرات التجميل ذ م م ( تبرعات بقيمة 1 درهم 

اأو 5 دراهم اأو 10 دراهم عند اإتمام الدفع، �صواء من خالل من�صة 
البيع بالتجزئة عبر الإنترنت اأو من خالل متاجرها الفعلية.
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الشراكات االستراتيجية

 :2021
العمل مًعا من أجل البيئة 
اأثمرت العديد من ال�صراكات في عام اأثمرت العديد من ال�صراكات في عام 20212021،  ،  

بما في ذلك الظاهرة القاب�صة، �صركة جلفتينر،  بما في ذلك الظاهرة القاب�صة، �صركة جلفتينر،  
و�صركة مومينتوم المحدودة، الذين التزموا جميًعا و�صركة مومينتوم المحدودة، الذين التزموا جميًعا 

بتقديم م�صاهمة كبيرة في  الحفاظ على التراث بتقديم م�صاهمة كبيرة في  الحفاظ على التراث 
المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ 

على التنوع البيولوجي. كما التزمت �صركة اإعمار على التنوع البيولوجي. كما التزمت �صركة اإعمار 
لل�صناعات وال�صتثمارات ببناء المزيد من المناظر لل�صناعات وال�صتثمارات ببناء المزيد من المناظر 

الطبيعية المزدهرة في دولة الإمارات العربية الطبيعية المزدهرة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة،  بينما ان�صم لوريال غارنييه و�صركاء المتحدة،  بينما ان�صم لوريال غارنييه و�صركاء 

اآخرون اإلى جمعية الإمارات للطبيعة، لزيادة الوعي اآخرون اإلى جمعية الإمارات للطبيعة، لزيادة الوعي 
وتوفير الأموال لم�صاريع الحفاظ على البيئة في وتوفير الأموال لم�صاريع الحفاظ على البيئة في 

الدولة.الدولة.
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مستقبل العمل المصرفي  

تم تعميق العديد من �صراكاتنا الإ�صتراتيجية الأ�صا�صية مع 
الموؤ�ص�صات المالية الكبرى في عام 2021. قام بنك اأبوظبي 

التجاري بتثقيف العمالء حول الحفاظ على الطبيعة، من خالل 
�صبكة اأجهزة ال�صراف الآلي. بعد ذلك ُطلب من العمالء التبرع 

بمبلغ 1 درهم اإماراتي لبرامج جمعية الإمارات للطبيعة، ومع اإ�صافة 
البنك لعدد اأكبر من اأجهزة ال�صراف الآلي في جميع اأنحاء دولة 

الإمارات في عام 2021، تم تو�صيع نطاق هذه المبادرة ب�صكل كبير. 
�صجع �صريكنا منذ فترة طويلة؛ بنك اأبوظبي الإ�صالمي عمالئه  على 
التبرع بمبلغ 1 درهم اإماراتي اأو 5 دراهم اأو 10 دراهم عبر اأجهزة 
ال�صراف الآلي اأو اأثناء ا�صتخدام تطبيق الخدمات الم�صرفية عبر 

الهاتف المحمول. 

ركزت �صراكتنا مع �صركة فيزا ال�صرق الأو�صط على العمل المناخي، 
حيث ت�صعى ال�صركة للح�صول على تبرعات من الموظفين من 

خالل من�صة Benevity الخا�صة بهم. ثم �صاعفت فيزا تبرعاتها 
كم�صاركة في حملة ثالثاء العطاء، وا�صتخدمت الأموال في مجال 

ا�صتعادة الموائل الطبيعية في دولة الإمارات، و�صهدت �صراكة 
ما�صتر كارد مع جمعية الإمارات للطبيعة في عام 2021 اإطالق 

تحالف كوكب ليقدر بثمن، وهو مبادرة خيرية عالمية للحفاظ على 
البيئة والتوعية ل�صتعادة موائل القرم و النظم البيئية للغابات. وقد 

مّكن هذا بدوره �صركاء التحالف الرائدين مثل بنك الإمارات دبي 
الوطني، اإير ميلز واإك�صبو 2020، من جمع التبرعات من عمالئهم 

 HSBC من خالل اآليات مختلفة لجمع التبرعات، والتزم بنك
بالتبرع ل�صالح النظم البيئية ال�صاحلية والحلول القائمة على 

الطبيعة لمعالجة تغير المناخ.

© Daniel Mateos Molina, Emirates Nature-WWF

الشراكات االستراتيجية

 عقد الشراكات في 2022

وما بعدها
لقد و�صعنا اأ�صا�صًا قويًا لنبني عليه في عام لقد و�صعنا اأ�صا�صًا قويًا لنبني عليه في عام 20222022. . 

وقد اأدى نجاح �صراكاتنا الإ�صتراتيجية من خالل وقد اأدى نجاح �صراكاتنا الإ�صتراتيجية من خالل 
مبادرة اإعادة التفكير في البال�صتيك اإلى تغيير مبادرة اإعادة التفكير في البال�صتيك اإلى تغيير 

جوهري في ال�صيا�صة المتعلقة با�صتخدام الأكيا�س جوهري في ال�صيا�صة المتعلقة با�صتخدام الأكيا�س 
البال�صتيكية الم�صتخدم لمرة واحدة. فقد اأعلن البال�صتيكية الم�صتخدم لمرة واحدة. فقد اأعلن 
المجل�س التنفيذي لإمارة دبي في يناير / كانون المجل�س التنفيذي لإمارة دبي في يناير / كانون 
الثاني الثاني 20222022 اأنه �صيتم فر�س ر�صوم  اأنه �صيتم فر�س ر�صوم 2525 فل�صًا في  فل�صًا في 

جميع اأنحاء الإمارة اعتباًرا من جميع اأنحاء الإمارة اعتباًرا من 11 يوليو. �صتعمل  يوليو. �صتعمل 
المرحلة الثانية من حملة المرحلة الثانية من حملة ""اإعادة التفكير في اإعادة التفكير في 

البال�صتيكالبال�صتيك"" على تو�صيع نطاق المبادرة ب�صاأن هذه  على تو�صيع نطاق المبادرة ب�صاأن هذه 
الم�صكلة، وت�صمين المزيد من المواد البال�صتيكية الم�صكلة، وت�صمين المزيد من المواد البال�صتيكية 
الم�صتخدمة لمرة واحدة، مثل مواد تغليف المواد الم�صتخدمة لمرة واحدة، مثل مواد تغليف المواد 

الغذائية، الزجاجات، الم�صا�صات، الحاويات، الغذائية، الزجاجات، الم�صا�صات، الحاويات، 
الأكواب واأدوات المائدة. �صيكون التخل�س من تلك الأكواب واأدوات المائدة. �صيكون التخل�س من تلك 

الأدوات خطوة كبيرة نحو اأ�صلوب حياة خاٍل من الأدوات خطوة كبيرة نحو اأ�صلوب حياة خاٍل من 
النفايات. النفايات. 

�صن�صتمر في تعزيز جميع برامجنا لل�صراكات، بما في ذلك حملة 
اإعادة التفكير في البال�صتيك و متاح للغد، والفر�س الإ�صتراتيجية 

المتنامية التي تقدمها مبادرة "قادة التغيير". �صيوفر هذا البرنامج 
الرائد الفر�صة للمجتمع ل�صقل مهاراته وتمكينه من التعافي 

الأخ�صر، و�صيعمل كمن�صة يمكن ل�صركائنا من خاللها التعاون مع 
الحكومة، والموؤ�ص�صات التعليمية والجمهور.
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تجاوز منطقة الراحة والتعود والقفز إلى مجاالت “ لقد أدركنا أن النمو الحقيقي يأتي فقط من 
التحدي.  في تحول نموذج جمعيتنا، قمنا بتحدي 

أنفسنا بشكل كبير من خالل اختبار  فرضية 
نموذج العمل مع العديد من القادة الرئيسيين 

في الحكومة وفي المجال. ”

© Altaf Habib, Emirates Nature-WWF

العمليات التشغيلية 

منال بهمن،
مدير إدارة العمليات التشغيلية

مقدمة
اإنها بداية حقبة جديدة للطريقة التي تعمل بها اإنها بداية حقبة جديدة للطريقة التي تعمل بها 
جمعية الإمارات للطبيعة.  فقد �صهد عام جمعية الإمارات للطبيعة.  فقد �صهد عام 20212021  

تحّوًل رقمًيا هائاًل اإلى منهجيات هجينة في تحّوًل رقمًيا هائاًل اإلى منهجيات هجينة في 
العمل مع فريقنا، و�صركائنا الممولين، والمانحين العمل مع فريقنا، و�صركائنا الممولين، والمانحين 

والم�صاركين في البرنامج.  اإن ا�صتخدام كل من والم�صاركين في البرنامج.  اإن ا�صتخدام كل من 
الأ�صاليب الفترا�صية والح�صورية عبر ت�صهيل الأ�صاليب الفترا�صية والح�صورية عبر ت�صهيل 

اجتماعات المائدة الم�صتديرة، والئتالفات اجتماعات المائدة الم�صتديرة، والئتالفات 
والتحالفات، والم�صاريع، والمبادرات، والحمالت والتحالفات، والم�صاريع، والمبادرات، والحمالت 

والعمل الميداني، مكننا من اإ�صراك الجميع في والعمل الميداني، مكننا من اإ�صراك الجميع في 
رحلتنا نحو تحقيق مهمتنا من اأجل الحفاظ ال�صامل رحلتنا نحو تحقيق مهمتنا من اأجل الحفاظ ال�صامل 

على الطبيعة.  لقد �صمح لنا بمراقبة النتائج، على الطبيعة.  لقد �صمح لنا بمراقبة النتائج، 
والمخرجات والتاأثير وتغيير ال�صلوك با�صتمرار، والمخرجات والتاأثير وتغيير ال�صلوك با�صتمرار، 
بالإ�صافة اإلى تقييم خططنا التكتيكية وتحليلها بالإ�صافة اإلى تقييم خططنا التكتيكية وتحليلها 

وتكيفها لتحقيق اأهدافنا. وتكيفها لتحقيق اأهدافنا. 
من خالل كل من من�صتنا عبر الإنترنت والعمليات الت�صغيلية التي 

تتم خلف الكوالي�س، ركزنا على اإدارة الموارد بكفاءة وفعالية 
وتخ�صي�س الموارد - من ال�صراكات الإ�صتراتيجية، بيئة العمل 
المختلطة، ال�صتعانة بم�صادر خارجية لمهارات معينة، وتنفيذ 

اإنترنت الأ�صياء، وقد اأتاح ذلك البحث الم�صتمر وتحديد المجالت 
الجديدة والفر�س المثيرة النا�صئة في هذا المجال.  حيث قدم هذا 
النموذج الجديد في طريقة عملنا دلياًل على اأنه يمكن اإحداث تاأثير 

جماعي على نطاق وا�صع، مما يتيح تحوًل على م�صتوى المجتمع في 
نهج التعافي البيئي. 
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تغيير شامل :2021
بعد عام من عدم اليقين مع ال�صجاعة والت�صميم، بعد عام من عدم اليقين مع ال�صجاعة والت�صميم، 
رحبنا بتنفيذ تغيير �صامل و�صديد الذكاء في جميع رحبنا بتنفيذ تغيير �صامل و�صديد الذكاء في جميع 

عملياتنا الت�صغيلية. عملياتنا الت�صغيلية. 

المرونة من خالل التغيير
في حين اأن التغيير التنظيمي قد يكون مخيًفا للكثيرين، اإل اأنه �صيء 

تبنته جمعية الإمارات للطبيعة بنجاح في عام 2021. لقد حولنا 
الو�صع العالمي المتقلب اإلى فر�صة لتطبيق المرونة الالزمة لجمعية 

طموحة.  كما قمنا بمراجعة خططنا من خالل تحليل الموقف القائم 
على ال�صيناريو، ومن خالل التعرف على الحتمالت التي لم تكن 

�صمن مجموعة خدمات الجمعية من قبل. لقد �صمح لنا فهم وقبول 
احتمال ظهور العقبات بتطوير مجموعة مهارات حل الم�صكالت 

المعقدة، واإعادة تعريف النطاقات والمفاهيم والمرونة في التنفيذ، 
وم�صاركة ما تعلمناه. 

على الرغم من اأن جائحة Covid-19 ا�صتمرت في التاأثير على 
م�صاريعنا في الحفاظ على الطبيعة في عام 2021، اإل اأن ال�صتجابة 

المتطورة تعني اأننا كنا قادرين على دمج اأدوات عبر الإنترنت في 
ا لأننا  برامجنا، مثل التدريب للمجتمع. لقد كنا محظوظين اأي�صً

كنا قادرين على تنفيذ بع�س الأعمال الميدانية في الهواء، الطلق 
حيث تقل مخاطر انتقال الفيرو�س كثيًرا، ونتبع دائًما الإر�صادات 

والبروتوكولت الوطنية. لقد مكنتنا ال�صتراتيجية الخم�صية للجمعية 
والتي تم ن�صرها في نهاية العام، من تحديد ركائز الحفاظ على 

الطبيعة، مع تركيز جهودنا على ثالثة مجالت اأ�صا�صية على النحو 
التالي.

االستفادة من الشراكات
لقد اأم�صينا العام في التفكير خارج ال�صندوق مع �صراكاتنا، 

والتوا�صل مع كيانات مبتكرة على ال�صعيدين المحلي والعالمي.  لقد 
تو�صلنا اإلى فهم كيفية تكوين ال�صراكات في موا�صع غير محتملة 

من خالل ال�صتفادة من نقاط القوة والكفاءات الأ�صا�صية لبع�صنا 
البع�س. لقد تعلمنا ما الذي ينجح وما ل ينجح، ومن يمكننا ال�صراكة 

معه لتنفيذ اأهدافنا بكفاءة وفعالية اأكبر.  من المتطلبات الأ�صا�صية 
لل�صراكات التي اأن�صاأناها وعززناها في عام 2021 كانت القيم 

والممار�صات الأ�صا�صية الم�صتركة التي ت�صاهم في تحقيق اأق�صى 
درجات التميز في مجالهم.

التنظيمي النمو 
لقد اأدركنا اأن النمو الحقيقي ياأتي فقط من تجاوز منطقة الراحة 

والتعود والقفز اإلى مجالت التحدي.  في تحول نموذج جمعيتنا، 
قمنا بتحدي اأنف�صنا ب�صكل كبير من خالل اختبار  فر�صية نموذج 

العمل مع العديد من القادة الرئي�صيين في الحكومة وفي المجال.  
لقد كانت لهم اأ�صئلة حول كيفية تنفيذ اأعمالنا بطرق اأكثر ذكاًء 

واأف�صل واأقوى واأ�صرع.  لقد اأ�صبح هذا الأمربمثابة اأ�صلوب حياة، 
ونود اأن ن�صكر القادة الذين يوا�صلون تحفيزنا في الرتقاء بجمعيتنا 

ونموذجها الت�صغيلي.

استراتيجي مستقبل 
من خالل اإن�صاء اأطروحتنا لتاأثير الحفاظ على الطبيعة لمدة 

10 �صنوات، وا�صتراتيجية ال� 5 �صنوات القادمة، فاإننا نركز على 
التخطيط التكتيكي �صنوًيا بينما نم�صي قدًما. وهذا يعني الحفاظ 

على المرونة في عام 2022 وما بعده من خالل تكييف الخطط 
ب�صكل دوري وفًقا للتغييرات الخارجية والداخلية، ف�صاًل عن تحديد 

الفر�س التي يمكن دمجها في ا�صتراتيجية كل وحدة من وحدات 
الجمعية. 

ب�صفتنا محرًكا اأ�صا�صًيا للجمعية، فاإننا ننظر اإلى ق�صم التمويل 
والمحا�صبة كمجال للفر�س.   �صننظر لأبعد من عمليات المحا�صبة 

المالية الداخلية، اإلى ا�صتدامة المالية الخارجية.  وي�صمل ذلك 
تنويع الدخل، واإدارة الموارد المالية، والنمذجة المالية والتاأثيرات، 

وفهم الآثار المترتبة في مجال ال�صتثمارات الموؤثرة،  ومنتجات 
ال�صتثمار المالي الأزرق والأخ�صر، والتعافي القت�صادي، والعديد 
من المجالت الأخرى، كل هذا �صيعزز موقفنا كجمعية، اإلى ما هو 

اأبعد من التبرعات اللحظية للحفاظ على البيئة وحمايتها، مع عر�س 
مكانتنا الهامة ب�صفتنا كيان بيئي.

يتطلب انتقال جمعيتنا وتو�صيع مجموعة خدماتنا التكيف مع ما يجب 
على وحدة العمليات القيام به لدعم الجمعية.  حيث �صنقوم بتقييم 

الموارد الرئي�صية التي نحتاجها، واأين نحتاج اإليها، ومتى  ولماذا 
وكيف، ومن يحتاج اإلى ر�صم المخرجات.  �صنعمل على فهم ما هو 

مطلوب في الوقت الحالي ولي�س على المدى الطويل، وبالتالي ما هي 
الم�صوؤوليات التي يمكن ال�صتعانة بها للبائعين، والموردين وال�صركاء 
ذوي الخبرة الالزمة.  وهذا يمكننا من التركيز على ا�صتمرار تطوير 

مهاراتنا الداخلية.

العمليات التشغيلية 

© Emirates Nature-WWF
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شكًرا لداعمي البرنامج شكراً لشركائنا الكرام

نود اأن نعرب عن خال�س تقديرنا للمنظمات والهيئات التي قدمت ول تزال تقدم الدعم لبرامجنا نود اأن نعرب عن خال�س تقديرنا للمنظمات والهيئات التي قدمت ول تزال تقدم الدعم لبرامجنا 
وم�صاريعنا، مما ي�صاعدنا على تحقيق النجاح والتاأثير على م�صتوى الإمارة وعلى الم�صتوى الوطني.وم�صاريعنا، مما ي�صاعدنا على تحقيق النجاح والتاأثير على م�صتوى الإمارة وعلى الم�صتوى الوطني.

نود اأن نعرب عن خال�س تقديرنا لجميع �صركائنا على دعمهم الم�صتمر. وكونهم داعمين على المدى نود اأن نعرب عن خال�س تقديرنا لجميع �صركائنا على دعمهم الم�صتمر. وكونهم داعمين على المدى 
الطويل لجمعية الإمارات للطبيعة واأن�صطتها، حيث قدمت هذه المنظمات م�صاهمات قيمة �صاهمت بقوة في الطويل لجمعية الإمارات للطبيعة واأن�صطتها، حيث قدمت هذه المنظمات م�صاهمات قيمة �صاهمت بقوة في 

نجاح جهودنا لخدمة البيئة وكان لها دور فعال في التاأثير الذي حققناه.نجاح جهودنا لخدمة البيئة وكان لها دور فعال في التاأثير الذي حققناه.

التحاد للقطارات التحاد للقطاراتالعطاء الأخ�صر   العطاء الأخ�صر  
بنك HSBCHSBC ال�صرق الأو�صط المحدود ال�صرق الأو�صط المحدود بنك العطاء الأخ�صر   العطاء الأخ�صر  

فيزا ال�صرق الأو�صط فيزا ال�صرق الأو�صطالعطاء الأخ�صر   العطاء الأخ�صر  
ما�صتركارد ال�صرق الأو�صط واأفريقيا منطقة حرة –– ذ.م.م ذ.م.م ما�صتركارد ال�صرق الأو�صط واأفريقيا منطقة حرة العطاء الأخ�صر   العطاء الأخ�صر  

هيئة البيئة اأبوظبي هيئة البيئة اأبوظبيالعطاء الأخ�صر   العطاء الأخ�صر  
LGTLGT  ال�صرق الأو�صط المحدودة  ال�صرق الأو�صط المحدودة قادة التغيير  قادة التغيير  

بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات دبي الوطنيقادة التغيير   قادة التغيير  
�صركة جلف تينر المحدودة �صركة جلف تينر المحدودةقادة التغيير   قادة التغيير  

الظاهرة القاب�صة ذ.م.م الظاهرة القاب�صة ذ.م.مقادة التغيير   قادة التغيير  
لينكليترز ال ال بي لينكليترز ال ال بيقادة التغيير   قادة التغيير  

مبادلة مبادلةقادة التغيير   قادة التغيير  
مجموعة عي�صى �صالح القرق مجموعة عي�صى �صالح القرققادة التغيير   قادة التغيير  

م�صرف اأبو ظبي الإ�صالمي �س.م.ع م�صرف اأبو ظبي الإ�صالمي �س.م.عقادة التغيير   قادة التغيير  
مومنتم اللوج�صتية ذ م م مومنتم اللوج�صتية ذ م مقادة التغيير   قادة التغيير  

هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا( هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا(قادة التغيير   قادة التغيير  
هيئة الم�صاهمات المجتمعية معًا هيئة الم�صاهمات المجتمعية معًاقادة التغيير   قادة التغيير  
اإعمار لل�صناعات وال�صتثمارات اإعمار لل�صناعات وال�صتثماراتالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  

اوربان فودز ذ م م –– جيانت جيانت اوربان فودز ذ م م العطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  
بنك اأبو ظبي التجاري بنك اأبو ظبي التجاريالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  

بيت الحب بيت الحبالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  
بيكو بيكوالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  

دائرة ال�صياحة والتجارة دائرة ال�صياحة والتجارةالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  
ذا بودي �صوب ذا بودي �صوبالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  

�صركة ال�صايع الدولية ذ م م �صركة ال�صايع الدولية ذ م مالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  
�صويترام�س ذ م م �صويترام�س ذ م مالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  

فاين فير فود ماركت ذ م م فاين فير فود ماركت ذ م مالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  
كارفور كارفورالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  

لوريال ال�صرق الأو�صط    لوريال ال�صرق الأو�صط   العطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  
ليكويد اوف ليف ذ م م ليكويد اوف ليف ذ م مالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  

هادف و�صركاه هادف و�صركاهالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  
يال جف ذ.م..م يال جف ذ.م..مالعطاء الم�صتدام   العطاء الم�صتدام  

 شركاء المناخ والطاقة )الحفاظ
الطبيعة )على  شركاء الحفاظ علىشركاؤنا

البحرية  الحياة 

شركاء ساعة األرض

 شركاء الحفاظ على
البرية الحياة 

 HSBC بنك
غرفة تجارة و�صناعة دبي

هيئة البيئة - اأبوظبي
وزارة التغير المناخي والبيئة

 وزارة الطاقة والبنية التحتية 

المركز الدولي للزراعة الملحية
�صي �صكيب المحدودة

 بلدية اأم القيوين 
بلدية عجمان

الجامعة الأمريكية بال�صارقة
جمعية ال�صيادين التعاونية بعجمان والحمرية )ال�صارقة( 

�صوق اأبوظبي العالمي
م�صروع اإيال�صمو 

هيئة البيئة - اأبوظبي
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية - ال�صارقة

اإعمار
 جامع ال�صيخ زايد الكبير 

دبي القاب�صة
دو

اللوفر - اأبوظبي
مجموعة اآي تي بي لالإعالم

مجموعة جميرا
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية - ال�صارقة  

 هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا(
وزارة التغير المناخي والبيئة

التحاد للقطارات
 ديوان ولي عهد الفجيرة )الديوان(

مغامرات الفجيرة
هيئة بيئة الفجيرة 
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داعمون آخرون  المتعاونون في ساعة األرضشركاء حشد  الشباب

المتعاون مع حشد الشباب

 المتعاونون مع أنشطة قادة التغيير

المتبرعون من دولة اإلمارات
المتحدة العربية 

 شركاء أنشطة قادة التغيير

 المتعاونون مع المناخ والطاقة
)الحفاظ على البيئة

المتعاونون في الحفاظ
 على الحياة البرية

 المتعاونون مع اإلتصاالت

نحن ممتنون ل�صبكة �صخية من المتطوعين، والمانحين والم�صاهمين نحن ممتنون ل�صبكة �صخية من المتطوعين، والمانحين والم�صاهمين 
الذين قدموا لنا بكل اإخال�س، بع�س من وقتهم وخبراتهم وم�صاعدات الذين قدموا لنا بكل اإخال�س، بع�س من وقتهم وخبراتهم وم�صاعدات 

اأخرى لدعم عملنا وي�صعدنا اأن نحتفي بهم هنا:  اأخرى لدعم عملنا وي�صعدنا اأن نحتفي بهم هنا:  
اإ�صراء خالد محمود محمد المغربي

اإ�صالم عبيد
اإ�صراق عبد اهلل

اأفراح اليعربي
اإل بغديول

اإميليا �صتيففر
انت�صار الفال�صي
اأنو�صا �صي�صادري

ايلي مطر
براكا�س بهارتي

بالل �صيخ
جمعة الكيت

جيفين فيليب
ديزموند اأيت�صي�صون

ري�صا و�صواني
ريفي ويكرامارات�صي

ريناتا فونتينيل
زينات ح�صين

�صارة العي�صاوي
�صميحة �صنقور
�صيلفيا فيي�صتا
�صيلك بفيتزر

�صابين �صجاهان
�صون ريوردان

�صفية ال�صافي
عالية من�صي

عايدة النوباني

هيئة البيئة – اأبوظبي 

التحاد للقطارات
ديوان ولي العهد بالفجيرة

مغامرات الفجيرة
هيئة البيئة - اأبوظبي

هيئة بيئة الفجيرة 

& �صتورم 
اأو اإم دي الإمارات العربية المتحدة 

جلوبال فيجن لالإ�صت�صارات 
ماريا جا�صان

 نيدهي ت�صيناني 
وزارة التغير المناخي والبيئة

�صي هوك للريا�صات البحرية والمغامرات 
عقارات امكان

مغامرات الفجيرة
مغامرات هو�صاك

موؤ�ص�صة الأر�س )جائزة الأر�س(
هانجنج هاو�س

هيئة بيئة الفجيرة
وزارة التغير المناخي والبيئة

بارك حياة اأبوظبي
جامعة نيويورك اأبوظبي

جرين ايثيك�س
ال�صباحة من اأجل بحار نظيفة 

�صي هوك للريا�صات البحرية والمغامرات 
مطعم ذا فارم- البراري

بيكو انترنا�صيونال ذ م م 
دايموند ديفيلوبرز

�صركة التميمي و�صركاه
ال�صندوق العالمي للطبيعة 

لينكليترز اإل اإل بي 
يوروتك ال�صرق الأو�صط - الإمارات العربية المتحدة 

& �صتورم 
اأو اإم دي الإمارات العربية المتحدة 

جلوبال فيجن لالإ�صت�صارات 
�صي دي دبليو 

ليلي لوي�س 
مادث لوبيز-جولو�صيندا 

ماريا جا�صان
مهاب �صعد

 نيدهي ت�صيناني 
ويبر �صاندويك 

وين ناو 
يال جيف 

اأجيل لال�صت�صارات

اآدم توري، مدير م�صروع المياه، الوليات المتحدة الأمريكية

عائ�صة الزرعوني
عبداهلل ال�صالح

عزة �صليمان
علي ح�صين 
عمير جاويد

عنود الفال�صي
غورانج ديكا 

فاطمة العبيدلي
فيكتور �صالزار
كاترينا ماكاي

كارا دالزيل
الك�صندرا موراتا

كلوديا تاكوراي
مار�صين كوبارك

ماركو بيروزي
مانا�س مهروترا 

مايا �صعيد
محمد الرم�صنة
محمد الزعابي

محمد مكرم
مروة الهرمودي
مونيكا توفيلي�س

ميلي�صا كاتون براون
نور محمد

نورة البناي
نيل ماكجوكين

هانيا خالد
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 فريق جمعية اإلمارات للطبيعة في 2021 

مجلس اإلدارة
الرئي�سالرئي�س

معالي محمد اأحمد البوارديمعالي محمد اأحمد البواردي
وزير دولة ل�صوؤون الدفاع، 

الإمارات العربية المتحدة 

نائب رئي�س مجل�س الإدارةنائب رئي�س مجل�س الإدارة
معالي اأحمد علي ال�صايغمعالي اأحمد علي ال�صايغ

وزير دولة، الإمارات العربية 
المتحدة 

 ورئي�س مجل�س اإدارة �صوق 
اأبوظبي العالمي

الع�صو المنتدب واأمين ال�صندوق الع�صو المنتدب واأمين ال�صندوق 
�صعادة رزان خليفة المبارك�صعادة رزان خليفة المبارك

 الع�صو المنتدب، هيئة 
البيئة - اأبوظبي

اأمين �صر المجل�ساأمين �صر المجل�س
الرائد علي �صقر �صلطان الرائد علي �صقر �صلطان 

ال�صويديال�صويدي
 رئي�س مجموعة الإمارات 

للبيئة البحرية

 

أعضاء المجلس
�صعادة �صيخة �صالم الظاهري

اأمين عام هيئة البيئة - اأبوظبي

معالي عبد اهلل بن طوق
 وزير القت�صاد- الإمارات 

العربية المتحدة 

د. فرج اأحمد حين�س
ال�صريك الإداري، هادف و�صركاه

�صعادة ماجد المن�صوري
الع�صو المنتدب لل�صندوق الدولي 

للحفاظ على الحبارى

 �صعادة المهند�س محمد 
�صيف الأفخم

مدير عام بلدية الفجيرة

منى عي�صى القرق
مدير مبيعات لتجزئة، مجموعة 

عي�صى �صالح القرق ذ.م.م

�صعادة هالل المري
مدير عام دائرة ال�صياحة 

والت�صويق التجاري بدبي

�صعادة هنا �صيف ال�صويدي
رئي�صة هيئة البيئة والمحميات 

الطبيعية في ال�صارقة

فريق اإلدارة 
ليلى م�صطفى عبد اللطيف

تامي جيم�س 
�صردان �صو�صيك 
مارينا انتونوبولو

منال بهمان 
من�صور الكتبي
هيلينا كارل�س

فريق االستشاريين
اأكبر مالك

اآنام م�صعود
تامي جيم�س

جينيفر كرو�س
دو�صر الحديدي
ديني�س هين�صون
�صلطان مولوف

�صيلفيا فييتا
عبد العزيز علي
كليمنتين لوران
معاذ ال�صواف

هاجر بهمن

قائمة الموظفين
اأحمد اأبو �صمرة

ارابيال ويلينج
األطاف حبيب

اأمان مانجي
اأندرو جاردنر

اأوليفر دي اأوكامبو
تمارا �صليمان
ح�صام نا�صف
خالد محمود

دانيال ماتيو�س مولينا
را�صنا الخمي�س

راينا �صيد
ر�صا ال�صالح

ريا اأونيرو
�صامية بدر
غادة نبيل

لفين ت�صيناني
ليندال جوكر

منى مولر
مهر اأمين

مونيكا كوني
هوما قري�صي

2018201920202021
درهم 12,335,650درهم 14,185,778درهم 18,825,127درهم 18,770,087إجمالي الدخل

درهم 15,086,885درهم 14,106,620درهم 18,817,401درهم 16,272,338إجمالي المصروفات

إجمالي الدخل: 12,335,650 درهم إماراتي

إجمالي اإلنفاق: 15,086,885 درهم إماراتي

التبرعات من القطاع 
الخاص: 39.0 ٪

الحفاظ على الطبيعة: ٪42.0

االتصاالت: ٪17.1

منح وتبرعات من الحكومة: ٪50.

شبكة الصندوق العالمي للطبيعة: ٪2.3

جمع األموال: ٪13.2

العمليات: ٪25.4

إشتراكات التسجيل 
واإليرادات األخرى: ٪11.0

 البيانات المالية 
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  في تناغم 

 مع الطبيعة 


