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  عن جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع 
 الصندوق العالمي للطبيعة 

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

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

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

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

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

مناخنا والتنوع البيولوجي الذي تدعمه. 
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اأنا على يقين اأننا جميعًا معًا، كل من يعي�ض 
على اأر�ض الإمارات ويعتبرها موطنًا، باإمكاننا 

اأن نجتمع لمواجهة التحديات البيئية التي 
ا  نواجهها بقوة و�صغف وكرامة. اأنا موؤمن اأي�صً

باأن هذا اللتزام ل يجمع مجتمع الدولة فقط، 
ا اإلى الموؤ�ص�صات وال�صركات  واإنما يمتد اأي�صً

وقطاع الأعمال- وهو ما يت�صح في حجم الدعم 
ال�صخي الذي نتلقاه كل عام من العديد من 
ال�صركاء في جميع اأنحاء الدولة. بدون هذه 

ال�صراكات الهامة لن يكون عملنا ممكنًا، وبهذه 
المنا�صبة، اأود اأن اأعرب عن امتناني �صخ�صًيا 

لجميع اأولئك الذين خ�ص�صوا وقتهم واأموالهم 
لدعم عملنا في عام 2019.

الكلمات اإلفتتاحية

معالي محمد أحمد البواردي،
رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات للطبيعة

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
 معالي محمد أحمد البواردي 

نت�سارك بيئتنا مع العديد من الكائنات الحية الرائعة، والتي ت�ساهم جميعها بطريقتها 
الخا�سة في الحفاظ على التوازن الدقيق للنظام البيئي العالمي والذي نعتبره وطن 

لنا جميعاً. نحن كمجتمع، ال نجتمع على تقدير اأهمية حماية التنوع البيولوجي الغني 
والحيوي لكوكبنا فقط، بل هذا هو واجبنا الم�سترك- لمواجهة م�سكلة نحن جميًعا 

م�سوؤولون عنها، ونحن وحدنا قادرون على حلها. 
اإن جمعية الإمارات للطبيعة تعمل بحما�ض 

و�صغف منذ ما يقرب من 20 عاًما ل�صمان اأن 
التهديدات التي تواجهها بيئتنا ل تت�صبب في 

�صرر دائم لنا ولحياة كوكبنا، وقد وا�صلت 
النجاحات التي تحققت خلل العام الما�صي 

التاأكيد على ذلك؛ حيث جاءت النت�صارات 
هامة وكبيرة، وقد نما حجم دعم المجتمع 

ب�صكل كبير، وكذلك تعمق فهمنا للإجراءات 
المطلوبة للتغلب على التحديات الحالية 

والم�صتقبلية للطبيعة. 
ب�صفتنا مواطنين عالميين، لدينا جميًعا دوٌر 

نلعبه في بناء م�صتقبل م�صتدام ومزدهر. 
و�صعًيا لتحقيق هذا الهدف، �صي�صهد عام 

2020 اإجتماع قادة العالم في ال�صين للإتفاق 
على مجموعة من الإلتزامات لإطار عالمي 
جديد للتنوع البيولوجي تم و�صعه بوا�صطة 
اتفاقية التنوع البيولوجي. وهي ما �صتعرف 
با�صم "ال�صفقة الجديدة للطبيعة" و�صتمثل 

 ا�صتراتيجية ونهج عالميين لحماية 
العالم الطبيعي. 

�صتكون هذه ال�صتراتيجية العالمية الجديدة 
لحماية الطبيعة خارطة طريق حتى عام 

2030، وبمثابة المنارة التي تعمل على تنبيهنا 
بالم�صوؤولية التي تقع على عاتقنا وحتمية اإيجاد 
الفر�ض لتحقيق عالم �صحي وم�صتدام. ف�صمان 

�صحة بيئتنا الطبيعية على المدى الطويل؛ 
اأمر حيوي بل �صك، ل�صمان ا�صتمرار ازدهار 

ورفاهية الأجيال القادمة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة. 

من الجبال اإلى الكثبان الرملية ومن اأ�صجار 
القرم اإلى الموائل البحرية، تعد دولة الإمارات 

موطًنا لمجموعة ا�صتثنائية من النظم البيئية 
والحيوانات الفريدة، وكلها - مثلنا تماًما- 

تلعب دوًرا في الحفاظ على اإ�صتمرارية الحياة 
على هذا الكوكب. اإن هذا التقدير الأ�صا�صي 

 لأهمية كل كائن حي ودوره في نجاحنا 
 وبقائنا جميًعا هو الدافع لروؤية جمعية 

الإمارات للطبيعة.
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لقد اأظهرت الأن�صطة التي يقودها ال�صباب من 
اأجل المناخ في جميع اأنحاء العالم مدى اأهمية 

�صحة الكوكب لأجيالنا ال�صابة، ومن خلل 
عزمهم على اأن يكون لهم �صوت م�صموع؛ اأبلغ 
هوؤلء ال�صباب العالم عن خطورة التهديدات 

التي نواجهها جميًعا كوكًبا واأفراًدا.  
بالرغم من اأن التحديات الهائلة التي اأبرزها 
هوؤلء ال�صباب ل تزال قائمة، اإل اأنني فخورة 

باأن اأبلغكم اأن عام 2019 قد �صهد تحقيق 
عدٍد من النجاحات الهامة الخا�صة بجهودنا 

في الحفاظ على البيئة في دولة الإمارات. 
لي�ض ذلك فح�صب، بل جمعت العديد من هذه 

الإنجازات بين مجموعة ا�صتثنائية من اأ�صحاب 
الم�صلحة لمعالجة الم�صاكل المعقدة التي تهدد 

التنمية الم�صتدامة للأمة. 
 كانت الحاجة الما�صة اإلى وجود برنامج بيئي 

اأكثر �صموًل وفعالية للتعليم والتفاعل هي جوهر 
اأن�صطتنا. �صنتمكن من و�صع هذه الق�صايا 
الملحة وتداعياتها على اأ�صلوب حياتنا في 

�صياقها ال�صحيح، عندما يزيد فهمنا لها، فمن 
خلل التعليم يمكننا تطوير ال�صعور بالم�صوؤولية 

المجتمعية والفردية ل�صمان �صحة ورفاهية 
الأر�ض والتنوع البيولوجي ال�صتثنائي الذي 

تزخر به الحياة. 

ومن اأجل تحقيق هذا الهدف، فقد اإن�صمت 
جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق 

العالمي للطبيعة اإلى هيئة البيئة – اأبوظبي، 
و�صريكنا الإ�صترتيجي؛ ال�صندوق الدولي 

للحفاظ على الحبارى، من اأجل اإطلق 
البرنامج الرائد "توا�صل مع الطبيعة" في 

يناير 2019. من خلل ت�صجيع ال�صباب على 
اكت�صاف عجائب الطبيعة في الإمارات، مع بناء 
مهاراتهم في القيادة البيئية اللزمة لدعم اإرث 
المغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 

نهيان، ت�صعى مبادرة توا�صل مع الطبيعة اإلى 
اإلهام جيل جديد للوقوف مًعا لمواجهة اأكثر 

التحديات التي نواجهها �صعوبة والتي اأ�صبحت 
ملّحة اأكثرمن اأي وقت م�صى. 

بينما نتطلع اإلى التحديات والفر�ض 
في عام 2020، يمكننا اأن نتوقع روؤية 
المزيد من الأدلة على ت�صاعد الوعي 
البيئي والهتمام المتزايد بالطبيعة، 
بالإ�صافة اإلى اإدراك الحاجة الملحة 

لغر�ض ثقافة ال�صتدامة. حيث يوا�صل 
المجتمع وقطاع الأعمال اكت�صاب الوعي 

بم�صوؤولياتهما تجاه البيئة وبداأ كل منهما 

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

الكلمات اإلفتتاحية

  كلمة العضو المنتدب 
 سعادة رزان خليفة المبارك 

عندما ن�ستعر�ض االإنجازات المختلفة التي تحققت في عام 2019، يت�سح لنا مدى اأهمية 
هذا العام في مجال حماية الطبيعة، �سواء كان في دولة االإمارات العربية المتحدة اأو في 

جميع اأنحاء العالم. 

في اتخاذ اإجراءات - �صواء كان ذلك من خلل 
حماية الكائنات والموائل المعر�صة للخطر، اأو 
الحد من اأنماط ال�صتهلك غير الم�صتدامة، 

اأو تحويل اأنظمتها وممار�صاتها لت�صبح اأقل 
ا�صتغلًل للطبيعة- ولكننا لزلنا بحاجة للمزيد 

وب�صورة اأ�صرع. 
لكل تلك الأ�صباب وغيرها، ي�صهل علينا اأن 

ندرك �صبب اإعتبار عام 2020 "عامًا كبيرًا" 
ل�صالح البيئة. حيث يبدو اأن التحديات المعقدة 

للإ�صتدامة تت�صاعف يوًما بعد يوم، واأن الوقت 
المنا�صب لإيجاد حلول عملية لهذه التحديات 

ينفذ ب�صرعة، يجب علينا جميًعا زيادة التزامنا 
وتفانينا من اأجل هذه الق�صية الحيوية قبل 

فوات الأوان. 
 نيابة عن جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع 

ال�صندوق العالمي للطبيعة، اأوؤكد اأننا �صنبقى 
مخل�صين لهذه الق�صية، ول�صوف ن�صاعف 
جهودنا في عام 2020 لت�صهيل المزيد من 

الإجراءات الهامة من جميع قطاعات المجتمع 
لحماية البيئة. واأنا اأوؤمن باأننا معًا �صنحقق 

تقدًما كبيًرا في هذه الرحلة و�صننجح في ر�صم 
م�صتقبل اأف�صل واأكثر ا�صتدامة للجميع. 
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ليلى مصطفى عبد اللطيف، 
المدير العام لجمعية اإلمارات للطبيعة 

الكلمات اإلفتتاحية

ات�صح جليًّا تفاني فريقنا وعمله الجاد من 
خلل نجاحاتنا المتعددة في عام 2019- 

بدًءا من الإطلق الناجح لمبادرتنا ال�صبابية 
الجديدة الرئي�صية، توا�صل مع الطبيعة، 

وانتهاءًا بافتتاح م�صروع وادي �صي�ض للحفاظ 
على المياه العذبة، الذي افتتحه معالي د. ثاني 

اأحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة. 
لقد األهمت �صنة الت�صامح دعوة هامة للعمل في 

دولة الإمارات. حيث يعيد مجتمعنا اكت�صاف 
علقته القديمة مع الطبيعة تلك التي اأدركها 

اأجدادنا، مما يطور تدريجيًا تقديًرا اأعمق 
للعديد من المزايا والخدمات التي توفرها لنا 

تلك الطبيعة. من خلل فعالياتنا الخارجية 
في عام 2019، �صهدنا عن كثب الوعي والفهم 

المتزايد لدى النا�ض في دولة الإمارات لعلقتنا 
بالطبيعة – الأمر الذي ن�صعى لتحويله اإلى 

اأفعال ملمو�صة قابلة للقيا�ض. 
ا كيفية �صياغة ر�صائلنا  نحن نتعلم الآن اأي�صً
لن�صتهدف جيًل جديدًا من ال�صباب - جيل 

الألفية، الذين اأ�صبح بع�صهم متحم�ًصا للتعبير 
�صد ما يرونه ظلم تغير المناخ الذي �صنعه 
الإن�صان وتقوي�ض النظم البيئية التي ل تعد 

ول تح�صى نتيجة الممار�صات غير الم�صتدامة 
للع�صور ال�صابقة. اإن هوؤلء هم الجيل القادم 

من الن�صطاء المدنيين - الأفراد الذين �صتوؤثر 
اأفعالهم اليومية على البيئة المحيطة بهم 

تاأثرًا حقيقيًا، فمن خلل برنامج توا�صل مع 
الطبيعة، نتطلع اإلى الو�صول اإلى هذه العقول 

ال�صابة، واإلهامهم لتجربة التوا�صل مع الطبيعة 
مبا�صرة وبالتالي اإ�صتغلل اإمكاناتهم ال�صخمة 

وقدرتهم على التغيير الآن وفي الم�صتقبل. 
اأنا اأوؤمن اإيمانًا قويًا اأن با�صتطاعتنا مًعا 

مكافحة تغير المناخ وحماية مواردنا المائية 
والحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات 
وبناء م�صتقبل م�صتدام ومزدهر. تعد م�صاركة 
قطاع الأعمال ركيزة اأ�صا�صية في نهج جمعية 

الإمارات للطبيعة لتحقيق تلك الأهداف؛ 
ففي عام 2019، كنا قد اإ�صتثمرنا في تنويع 

منتجاتنا وم�صادر تمويلنا لزيادة فر�ض 
الح�صول على الدعم اإلى اأق�صى حد، وبف�صل 

�صركائنا القدامى والجدد، ا�صتطعنا تحقيق 
نتائج وتاأثيرات حقيقية في مجالت عدة من 

 المحافظة على الطبيعة وال�صتدامة في 
دولة الإمارات. 

  كلمة المدير العام 
 ليلى مصطفى عبد اللطيف 

لقد كان عام 2019 عاًما ناجحاً ومثمراً بالن�سبة لجمعية االإمارات للطبيعة، ولكنه كان 
 اأي�ساً عاماً محفزاً للتفكير، اإذ اأننا مقبلين على ال�سنة االأخيرة من ا�ستراتيجيتنا 

الخم�سية الحالية. 

تركز برامجنا في جمعية الإمارات للطبيعة 
على اإيجاد الحلول وهي م�صممة لتحقيق القيمة 

للأهداف التي ي�صعى �صركاوؤنا لتحقيقها، وقد 
ا�صتفدنا هذا العام، اأكثر من اأي وقت م�صى، 

من نطاق وا�صع من التعاون؛ من ال�صراكات 
بين القطاعين العام والخا�ض والتعاون مع 

المنظمات غير الحكومية التي ت�صاركنا نف�ض 
المبادئ، و�صوًل اإلى العلقات مع ال�صركات 

ال�صغيرة والأفراد، فنحن مدينون لهم جميًعا، 
بغ�ض النظر عن حجمهم اأو م�صتوى دعمهم. 
اإن تحقيق اأهدافنا وطموحاتنا اأ�صبح ممكنًا 
بف�صل فريقنا من المتخ�ص�صين والخبراء 

المتفانين - اأولئك الذين يظهرون ولًء رائًعا 
لق�صيتنا و�صاعدونا في تحقيق اإنجازات غير 

م�صبوقة خلل رحلتنا الطويلة. مًعا نحن اأقوى 
- �صنبني مًعا م�صتقبًل م�صتداًما لدولة الإمارات 

وكل من يتخذ من هذه الأمة وطًنا له. 
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2019 
عام التسامح 

اأعلن �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض دولة 
الإمارات العربية المتحدة، عام 2019 "عام الت�صامح". من خلل 

التاأكيد على المفهوم العالمي للت�صامح، يهدف عام 2019 اإلى تر�صيخ 
قيم الحوار والتعاي�ض والنفتاح على الثقافات المختلفة في جميع اأنحاء 

ا النهج الذي تبنته دولة الإمارات  المجتمع. اإذ تج�صد �صنة الت�صامح اأي�صً
العربية المتحدة منذ ن�صاأتها لتكون ج�صرًا للتوا�صل بين �صعوب العالم 

وثقافاتها المختلفة، في بيئة من النفتاح والحترام. 
هنا في جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العالمي 
للطبيعة، نج�صد هذه القيم اأثناء عملنا اليومي، وذلك من خلل 

برامجنا، م�صاريعنا ومبادراتنا. تتمثل روؤيتنا في خلق م�صتقبل م�صتدام 
لكل من يعي�ض بين ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة، ي�صمل ذلك 

الأ�صخا�ض من جميع الجن�صيات والثقافات والخلفيات، بالإ�صافة اإلى كل 
الكائنات الحية التي تعتمد على الموائل الطبيعية الفريدة التي توفرها 

الدولة. بينما نتطلع اإلى الم�صتقبل، فاإن اإرث عام الت�صامح �صوف ينعك�ض 
�صداه على الأجيال القادمة، و�صيبقى بمثابة تذكير بالتغييرات الإيجابية 

التي يمكن اأن نحققها من خلل النفتاح والحترام.
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 مقدمة 
تواجه البلدان والمجتمعات في جميع اأنحاء العالم حالياً 

االآثار ال�سلبية الناتجة عن تغير المناخ. اأ�سبحت اأنماط 
الطق�ض التي ال يمكن التنبوؤ بها والظواهر المناخية 

القا�سية، ارتفاع من�سوب مياه البحر ونق�ض المياه حقيقة 
يعي�سها الكثيرون حول العالم. وكانت حرائق الغابات 

االأ�سترالية المرعبة التي �سهدناها في عام 2019 واأوائل 
عام 2020 هي اأو�سح مثال على العواقب الوخيمة التي 

ت�سببها االتجاهات المناخية الحالية وغيرها. 
يوؤكد علم المناخ على اأن اللتزامات الحالية للدول بالإجراءات 
المناخية تعد غير كافية لمنع الحترار العالمي وتحقيق اأهداف 

اتفاقية باري�ض، وي�صير اإلى �صرورة رفع �صقف هذه التدابير 
وتعزيزها لت�صمل نطاقًا اأو�صع في المناق�صات بين المجتمع 

العالمي في عام 2019. 
يعتبر عام 2020 "عامًا خا�صًا" من اأجل ال�صتدامة والبيئة – 
حيث اأنه عامًا تتاح لنا فيها فر�صة لتخاذ قرارات ت�صتند اإلى 
العلم لتحقيق نتائج طموحة ت�صاعد على مواجهة تغير المناخ 

من اأجل دعم كوكب �صحي ومجتمع واقت�صاد يتمتعان بال�صحة. 
تعتبر الجمعية العامة الـ75 للأمم المتحدة )UNGA( والموؤتمر 

ال�صاد�ض والع�صرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية ب�صاأن تغير المناخ )COP 26( من الفعاليات 

الرئي�صية في هذا ال�صدد. 
يعد هذا الأمر بالذات هامًا ب�صكل خا�ض لأن عام 2020 �صي�صهد 

اأول عملية مراجعة للخم�ض �صنوات ما بعد اتفاقية باري�ض. 
و�صتتاح لزعماء العالم الفر�صة لمعالجة الفجوة الكبيرة بين 

الأهداف الطموحة والإجراءات الحقيقية، حيث �صيقوم اأطراف 
الإتفاقية بتقييم مدى نجاحهم في تحقيق هذه الأهداف. 
وبالتالي �صتكون لدى الدول الفر�صة لتحديث م�صاهماتها 

الوطنية المحددة وكذلك زيادة طموحاتها ب�صاأن العمل المناخي 
لإبقاء ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

 

االلتزامات الحالية للدول باإلجراءات “ يؤكد علم المناخ على أن 
 المناخية تعد غير كافية لمنع االحترار 
العالمي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس،    

ويشير إلى ضرورة رفع سقف هذه    
التدابير وتعزيزها لتشمل نطاقاً أوسع    

في المناقشات بين المجتمع العالمي في    

عام 2019. ”  

  برنامج المناخ 
 والطاقة 

 د. ديبتي ماهجان
مدير فريق المناخ والطاقة
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الجولة التعليمية لوزارة الطاقة  انجازاتنا في عام 2019 
والصناعة -دولة اإلمارات 

في عام 2019 �صاركت جمعية الإمارات للطبيعة 
في وفد الدولة بقيادة وزارة الطاقة وال�صناعة 
في جولة تعليمية في األمانيا تركز على "نمذجة 

الطاقة والتخطيط طويل المدى لل�صيا�صات".
تم تنظيم الجولة في اإطار �صراكة الطاقة بين 

دولة الإمارات واألمانيا، اعتبرت الجولة من�صة 
لتبادل المعرفة بين الدولتين، عر�صت خللها 

الهيئات الحكومية الألمانية ومعاهد البحوث 
والجمعيات معرفتهم وروؤيتهم حول تخطيط 

�صيا�صات الطاقة وتغير المناخ. 

تعزيز العمل المناخي للشركات 
بال�صراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة 

وبنك HSBC ال�صرق الأو�صط، وبدعم من هيئة 
البيئة - اأبو ظبي وغرفة دبي، اأطلقت جمعية 

الإمارات للطبيعة الم�صروع الجديد "واجه 
التغير المناخي" والذي يهدف اإلى تعزيز العمل 

من جانب ال�صركات لبناء اقت�صاد منخف�ض 
الكربون في دولة الإمارات. ويهدف الم�صروع 

على وجه الخ�صو�ض، اإلى تعزيز كفاءة 
ال�صركات على تحديد اأهدافها وقدرتها على 
متابعة ور�صد انبعاثاتها من الغازات الدفيئة 

والتحقق منها.
يعد هذا الم�صروع جزء من ال�صتجابة لدعوة 
وزارة التغير المناخي والبيئة ال�صاعية لزيادة 

دور القطاع الخا�ض في ت�صكيل القت�صاد 
الأخ�صر وزيادة ال�صراكات بين القطاعين 

العام والخا�ض من اأجل �صمان تحقيق التنمية 
الم�صتدامة، وبالتالي دعم دولة الإمارات في 

تحقيق اأهدافها نحو القت�صاد الأخ�صر.
يقود الم�صتثمرون والعملء حاليًا اإجراءات 

القطاع الخا�ض المتعلقة بتغير المناخ وتقدير 
المنافع القت�صادية لإدارة النبعاثات 

الكربونية. وبالتالي، فاإن المزيد والمزيد من 
ال�صركات تدرك تلك الفوائد من حيث كفاءة 

الموارد والعمليات الت�صغيلية الذكية التي 
تتكامل مع اإجراءات مناخية من�صقة. 

 

تطوير أسطول منخفض االنبعاثات 
لحكومة أبوظبي: مسار انتقالي 

تعاونت جمعية الإمارات للطبيعة مع هيئة البيئة 
-اأبو ظبي لتنفيذ م�صروع جديد بعنوان "تطوير 
اأ�صطول منخف�ض النبعاثات لحكومة اأبوظبي: 

م�صار انتقالي". يتم تنفيذ هذا الم�صروع بدعم 
من كل من دائرة الطاقة في اأبو ظبي، دائرة 

النقل في اأبو ظبي و�صرطة اأبوظبي.
�صيرًا على خطى ا�صتراتيجية المركبات ذات 

النبعاثات المنخف�صة التي طورتها دائرة النقل 
في اأبوظبي والتي تمت الموافقة عليها في عام 

2016، يهدف الم�صروع الجديد اإلى دعم انتقال 
اأ�صطول حكومة اأبوظبي نحو تقنيات منخف�صة 

الكربون من خلل تقديم تو�صيات ب�صاأن 
تحويل المركبات التقليدية )بما فيها المركبات 

الخفيفة والثقيلة( لبدائل منخف�صة الكربون 
وتي�صير اعتماد وتنفيذ اللوائح والتدابير التي 

تدعم هذا النتقال. 

برنامج المناخ والطاقة
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نوا�سل ال�سعي نحو التحول الم�ستدام للقطاع الخا�ض في دولة االإمارات من خالل زيادة 
الوعي باأف�سل الممار�سات في تحديد اأهداف االإنبعاثات الكربونية، الر�سد، و�سع التقارير 

ا اإلى موا�سلة بناء مجتمع ممار�سات محلي  والتحقق منها. وفي الوقت نف�سه، نهدف اأي�سً
الإدارة الكربون يدعم الجهود المحلية للت�سدي لتغير المناخ، مما ي�سهم ب�سكل كبير في 

تحقيق االقت�ساد االأخ�سر واالأهداف المتعلقة بتغير المناخ في الدولة. 
كما اأننا �صنوا�صل العمل جنًبا اإلى جنب مع 
�صركائنا من حكومة اأبوظبي )هيئة البيئة 

– اأبوظبي، دائرة الطاقة و�صرطة اأبو ظبي( 
لو�صع تدابير تنظيمية لتعزيز اأهداف وغايات 

ا�صتراتيجية المركبات منخف�صة النبعاثات من 
خلل اإن�صاء م�صار انتقالي للأ�صطول الحكومي 

لي�صبح منخف�ض الكربون في الإمارة. 
علوة على ذلك، فاإننا �صنتعاون في عام 2020 

مع وزارة التعليم وممثلي ال�صناعة في م�صروع 
م�صترك بعنوان "تمكين انتقال الطاقة في 

دولة الإمارات: اإمكانية اإ�صراك الم�صتهلك" 
من خلله �صنقوم باإجراء الأبحاث لتحديد 

فر�ض ن�صر المزيد من األواح الطاقة ال�صم�صية 
الكهرو�صوئية على اأ�صطح المباني.

 األولويات الرئيسية للمناخ والطاقة في عام 2020 

برنامج المناخ والطاقة
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 مقدمة 
لقد كان لل�سنة الما�سية اأهمية خا�سة لبرنامجنا 

للحفاظ على الحياة البحرية. اإذ لم ت�سهد ختام عملنا 
على مدار ال�سنوات االأربع الما�سية مع وا�سعي ال�سيا�سات 

والمجتمعات والخبراء المحليين الذين �ساهموا في 
جهود المحافظة على الطبيعة وحماية الكائنات الحية، 
ا  وكذلك �سّد الثغرات المعلوماتية فح�سب، بل �سهد اأي�سً

عدًدا من االأحداث الهامة لحماية بيئتنا البحرية.
 لقد انعقدت القمة العالمية للمحيطات التي ا�صت�صافتها 

اأبو ظبي في عام 2019، تحت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
محمد بن زايد اآل نهيان. وقد كان لجمعية الإمارات للطبيعة 

م�صاركة موؤثرة وفعالة في القمة، حيث ا�صت�صافت فعالية على 
 هام�ض القمة لعر�ض نتائج درا�صتنا حول القت�صاد 

الأزرق الم�صتدام. 
وفي عام 2019 اأي�صًا، تم الإعلن عن "اإعلن اأبو ظبي للتمويل 

الم�صتدام"، والذي يهدف - من بين خ�صائ�ض اأخرى- اإلى 
تعزيز التمويل الذي يدعم دولة الإمارات في تحقيق اأهداف 

الأمم المتحدة للتنمية الم�صتدامة.

  برنامج الحفاظ 
 على الحياة البحرية 

من األبحاث وجهود المحافظة على “ لقد شهد عام 2019 ختام 10 سنوات 
السالحف البحرية من قبل جمعية 

 اإلمارات للطبيعة، والتي تم تنفيذها من خالل
 المشاريع الكبرى التي

 ركزت على سلحفاة
 منقار الصقر والسالحف 

الخضراء. ”
 مارينا أنتونوبولو

مدير فريق المحافظة على الحياة البحرية
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برنامج الحفاظ على الحياة البحرية

تحديد وحماية المناطق ذات األهمية  انجازاتنا في عام 2019 
للتنوع البيولوجي البحري 

لقد حدد م�صروعنا، "المناطق ذات الأهمية 
الخا�صة للتنوع البيولوجي البحري في دولة 
الإمارات"، عدًدا من مجالت الأولوية التي 

تتطلب تدابير للحماية والإدارة ب�صبب وجود 
اأنواع رئي�صية وموائل/ اأوعمليات بيئية. جمع 

الم�صروع بين اأف�صل المعلومات العلمية المكانية 
المتاحة حول الأنواع والموائل مع المعلومات 
لدى الخبراء واأ�صحاب الم�صلحة المحليين 

لدعم ا�صتراتيجيات الحماية الم�صتقبلية على 
م�صتوى الدولة والإمارة. 

لقد �صاهمت جهودنا لر�صم خريطة للموائل 
ال�صاحلية والبحرية للإمارات ال�صمالية في 

المرحلة الأولى من م�صروع الخريطة الذكية 
لراأ�ض المال الطبيعي لوزارة التغير المناخي 

 والبيئة، والذي يهدف اإلى عر�ض قيمة 
الموائل الطبيعية والنظم الإيكولوجية 

للقت�صاد الإماراتي. 

العمل مع قطاع األعمال لدعم 
االقتصاد األزرق المستدام

في الفترة التي ت�صبق موؤتمر القمة العالمي 
للمحيطات في اأبو ظبي في مار�ض 2019، كنا 

قد ا�صت�صفنا اأول �صل�صلة من توا�صلنا مع قطاع 
الأعمال في �صياق القت�صاد الأزرق الم�صتدام. 

 ا�صتعر�صت ور�صة العمل نتائج درا�صتنا 
ل�صتك�صاف الفر�ض ذات ال�صلة بالقطاعات 

القت�صادية الرئي�صية في دولة الإمارات: 
ال�صيافة وال�صياحة، الموانئ وال�صحن، تحلية 

المياه والتمويل. حيث �صملت النتائج الرئي�صية: 
الهتمام القوي بالقت�صاد الأزرق الم�صتدام، 

وردود الفعل الإيجابية من ممثلي قطاع الأعمال 
فيما يتعلق بالحاجة اإلى حوار م�صترك بين 

القطاعات، واأي�صًا الدور القوي المحتمل 
للجمعية في هذا المجال. وقد ك�صفت الدرا�صة 

ا اأنه يتم تنفيذ الممار�صات الم�صتدامة  اأي�صً
بالفعل على نطاق �صغير من قبل ال�صركات في 

الدولة واأن قطاع التمويل يمكن اأن يلعب دوًرا 
 رئي�صًيا في م�صاعفة التاأثير الإيجابي 

لهذه الجهود. 
واإجماًل، �صاركت 28 منظمة مختلفة في 

الدرا�صة وور�ض العمل التي ت�صمنت حوارات مع 
ممثلين من القطاع الخا�ض، الجهات الحكومية 

والمنظمات غير الحكومية.
 

 تقييم التنوع البيولوجي البحري 
لصير بو نعير 

لقد اأكملنا تقييًما مكثًفا للتنوع البيولوجي 
البحري في عام 2019 لدعم اإدارة المنطقة 

البحرية المحمية بجزيرة �صير بو نعير. وفرت 
نتائج ا�صتطلعاتنا مزيًدا من التاأكيد حول 

الدور الحا�صم الذي تلعبه المناطق البحرية 
المحمية في حماية ال�صعاب المرجانية، اأ�صماك 

القر�ض واأنواع الأ�صماك الأخرى، والتي تعد 
ذات اأهمية تجارية كبيرة لدولة الإمارات.

ا�صتمل التقييم على 126 درا�صة ا�صتق�صائية 
بتقنية الفيديو عن ُبعد تحت الماء لم�صح 

اأ�صماك القر�ض والراي حول الجزيرة، 
وللك�صف عن اأنواع متعددة من اأ�صماك القر�ض، 

ووجود اأ�صماك الحلوي المهددة بالنقرا�ض 
والمتوطنة ومجموعة وا�صعة من اأ�صماك الراي. 

لقد ت�صمنت الم�صوحات تجمعات الأ�صماك 
وال�صعاب المرجانية في 11 موقًعا مختلًفا في 

المنطقة البحرية المحمية. 
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برنامج الحفاظ على الحياة البحرية

ِعقٌد من حماية السالحف 
لقد �صهد عام 2019 ختام 10 �صنوات من 

الأبحاث وجهود المحافظة على ال�صلحف 
البحرية من قبل جمعية الإمارات للطبيعة، 

والتي تم تنفيذها من خلل الم�صاريع الكبرى 
التي ركزت على �صلحفاة منقار ال�صقر 

وال�صلحف الخ�صراء. 
في ختام م�صروع الحفاظ على ال�صلحف 

الخ�صراء في الخليج، اإ�صت�صفنا في عام 2019 
ور�صة عمل محلية مع وزارة التغير المناخي 

والبيئة بغر�ض تحديد اأولويات جهود الحماية 
المرتبطة بخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات 

لل�صلحف. اإجماًل، تم ترقيم 51 �صلحفاة 
خ�صراء بين عامي 2016 و 2019 كجزء من 

الم�صروع، مما يوفر معلومات قّيمة عن الموائل 
 الحرجة و�صلوك مجموعات ال�صلحف 

في المنطقة. 
على �صبيل المثال، مّثلت جغرافيًا ثلث 

�صلحف تم تتبعهم من قبل فريق جمعية 
الإمارات للطبيعة دورة كاملة لهجرة ال�صلحف 

الخ�صراء لأول مرة في بحر العرب - وهي 
 واحدة من عدد قليل من الأمثلة الم�صجلة 

في العالم. 
بعد ترقيم 75 من �صلحف منقار ال�صقر 

منذ عام 2010 كجزء من م�صروعنا الرئي�صي 
لحماية ال�صلحف البحرية، يرتفع العدد 

الإجمالي لل�صلحف المرقمة خلل العقد 
الأخير اإلى 126 �صلحفاة. 

تدين جمعية الإمارات للطبيعة لهيئة البيئة – 
اأبو ظبي بالدعم الفني واللوجي�صتي والمادي 

الذي قدمته لهذه الم�صاريع، فبف�صل هذا 
الدعم ا�صتطعنا اإكمال 10 �صنوات من النجاح 
في اأبحاث ال�صلحف وجهود الحفاظ عليهم.

دعم اإلقتصاد الدائري للبالستيك 
بناًء على عملنا ال�صابق في تطويرنموذج مفهوم 

ا�صتعادة التعبئة والتغليف واإعادة ا�صتخدامها 
في اإمارة اأبوظبي، تم ت�صكيل تحالف في عام 
2019 مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة 

البيئة في اأبوظبي وتحت رعاية العديد من 
ال�صركاء من قطاع الأعمال. اإجتمع تحالف 

المنظمات هذا مًعا وُكّلف باإجراء درا�صة 
تجريبية لدعم تحويل النفايات البل�صتيكية من 

مكب النفايات. 
لقد تم تجميع العبوات البل�صتيكية )بي اإي تي، 
اإت�ض دي بي اإي، اإل دي بي اإي، وغيرها( ونقلها 

اإلى عملية اإعادة تدوير لتحويلها اإلى رقائق 
وكريات. ثم تحويل هذه المواد الخام الثانوية 

اإلى منتجات م�صنعة حديًثا، مثل �صواني بي 
اإي تي المعاد تدويرها ليتم بيعها في الأ�صواق 
المفتوحة، مما يثبت الجدوى التجارية داخل 

ال�صوق المحلي للمواد الثانوية المعاد ت�صنيعها. 
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برنامج الحفاظ على الحياة البحرية

ا اإلى  تهدف جمعية الإمارات للطبيعة اأي�صً
تنفيذ مبادرة قابلة للتو�صع لإيجاد حلول قائمة 

على الطبيعة لتخفيف اآثار تغيرالمناخ والتكيف 
معها معتمدة على موائل القرم )المانجروف( 

في الدولة. حيث تهدف جهودنا اإلى درا�صة 
وتطوير نهج كلي تجاه ا�صتعادة غابات القرم 

وفًقا لأف�صل الممار�صات المحلية، ودمج جهود 
الزراعة وال�صتعادة في ا�صتراتيجيات الحماية 

الأ�صمل، والعمل على توفير اأ�صا�ض قائم على 
 العلم لإدارة فعالة لموائل معتمدة على 

النظام البيولوجي. 
علوة على ذلك، وا�صتمراًرا لأول �صل�صلة من 

الحوارات مع قطاع الأعمال، �صنوا�صل التوا�صل 
مع القطاع الخا�ض ووا�صعي ال�صيا�صات لتحديد 
الفر�ض نحو التنويع القت�صادي في الدولة بما 

يدعم تطوير القت�صاد الأزرق الم�صتدام. 

  األولويات الرئيسية للحفاظ على الحياة 
 البحرية في عام 2020 

ترتبط اأولوياتنا خالل عام 2020 وما بعده ارتباًطا وثيًقا باالأجندات والفعاليات الدولية 
الكبرى. وت�سمل المفاو�سات حول تطوير اإطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

2020، قبل االجتماع الخام�ض ع�سر لموؤتمر االأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في 

اأكتوبر 2020 وموؤتمر االأمم المتحدة للمحيطات لعام 2020 في البرتغال؛ وِعقد االأمم 
المتحدة المقبل لعلوم المحيطات من اأجل التنمية الم�ستدامة )2030-2021(.

بناًء على الأ�ص�ض التي اأن�صاأها عملنا ال�صابق، 
فاإننا نهدف اإلى تنفيذ �صل�صلة من الدرا�صات 

ال�صتق�صائية البيئية لتعميق فهمنا للمجالت 
ذات الأولوية للمحافظة على الحياة البحرية 

في دولة الإمارات لدعم جهود الحماية الفعالة 
والإدارة المكانية. يهدف عملنا اإلى تقديم روؤى 
حول دور الموائل ال�صاحلية والبحرية الرئي�صية؛ 

مثل البحيرات ال�صاحلية وتجمعات المحار 
ذات الأهمية لأ�صماك القر�ض واأ�صماك الراي، 

وكذلك الأ�صماك ذات الأهمية التجارية. 
با�صتخدام الأ�صاليب والتقنيات العلمية 

المتطورة اإلى جانب اإ�صراك المجتمع، �صيدعم 
عملنا الجهود الوطنية الم�صتمرة لت�صليط 

ال�صوء على الأهمية الجتماعية والقت�صادية 
للنظم الإيكولوجية ال�صاحلية، والم�صاعدة 

في ا�صتعادة اأ�صماك الراي والقر�ض المهددة 
بالنقرا�ض، وتجديد مخزون الثروة ال�صمكية. 
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المجتمعات المحلية في وادي شيص “ في عام 2019، بدأنا بالتواصل مع 
في الشارقة، والعمل على استكشاف 
الفرص لتنفيذ تدابير المحافظة التي تتيح للتنوع 

البيولوجي ولسكان المنطقة والطبيعة العيش 

معاً في انسجام. ”

  برنامج الحفاظ 
 على الحياة البرية 

 د. جاكي جوداس 
مستشار ومدير فريق الحفاظ على الحياة البرية

 مقدمة 
على مدى العقد الما�سي، اأظهرت �سبكة المناطق 

 المحمية في دولة االإمارات تطوراً م�سجعاً ومت�سقاً. 
مع اأن هذه المناطق غير ماأهولة بالب�سر؛ اإال اأنه من 

المهم اأن نالحظ اأنه كي ت�سبح جهود المحافظة على 
الحياة البرية فعالة، فيجب اأن ت�سمل جميع الموائل 

 والكائنات في جميع اأنحاء البالد، بداًل من اأن تقت�سر 
على "الجزر" الخا�سعة للتنظيم ال�سارم في �سكل 

محميات ومناطق محمية. 
ا حاجة اإلى وجود تطبيق وتكامل اأف�صل لجهود  هناك اأي�صً

الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق الماأهولة. تحقيًقا 
لهذه الغاية، بداأنا في عام 2019 التوا�صل مع المجتمعات 

المحلية في وادي �صي�ض في ال�صارقة، والعمل على ا�صتك�صاف 
الفر�ض لتنفيذ تدابير المحافظة التي تتيح لكل من التنوع 

البيولوجي وال�صكان من الب�صر العي�ض في اإن�صجام مع الطبيعة.
تعتبر المياه في دولة الإمارات موردًا نادرًا وم�صتنفذًا. ومع 

ذلك فاإن ا�صتخدام اأنظمة الأفلج التقليدية وتقنيات الزراعة 
في �صل�صلة جبال حجر قد حافظ منذ فترة طويلة على التوازن 

الدقيق بين وظائف النظام البيولوجي ال�صحي وال�صتخدام 
الم�صتدام للمياه، مما ي�صمح لل�صكان بالعي�ض في اإن�صجام مع 

الطبيعة. ولكن ب�صبب التطور الذي حدث موؤخًرا، تم تهديد هذا 
التوازن من خلل تحطيم الموائل وزيادة ا�صتخدام الموارد 

الطبيعية )ا�صتنزاف المياه والرعي الجائر وا�صتغلل المحاجر 
وما اإلى ذلك(.

 من خلل العمل مع المجتمعات المحلية، �صعينا اإلى اإعادة 
هذا التوازن الحيوي، مع التركيز على الحفاظ على المياه 
العذبة والعمل على اإبتكار الحلول لتح�صين كفاءة الري في 
المناطق الزراعية مع الحفاظ على القيم البيئية وخدمات 

النظام البيئي.
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برنامج الحفاظ على الحياة البرية 

الإ�صتخدام الم�صتدام للمياه. حيث تم افتتاح 
الم�صار في 26 دي�صمبر بح�صور وزير التغير 

 المناخي والبيئة، معالي الدكتور ثاني بن 
اأحمد الزيودي. 

خلل عام 2019 اأي�صًا، كنا قد بداأنا م�صروًعا 
بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في ال�صارقة 

لتح�صين وتب�صيط وميكنة تحليل ال�صور التي 
تلتقطها الكاميرات التي تعمل بالحركة وكذلك 

 �صجلت نداءات الخفافي�ض با�صتخدام 
الذكاء ال�صطناعي.

 انجازاتنا في عام 2019 
من خالل الدعم المالي المقدم من �سركة كوكاكوال وبالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات 

الطبيعية بال�سارقة، تمكنت جمعية االإمارات للطبيعة من تطوير م�سروع المحافظة على 
المياه العذبة لمدة عام في وادي �سي�ض. كان الهدف االأول من هذا الم�سروع هو التحقيق 

في اإمكانية تعيين هذا الوادي كموقع رام�سار جديد لدولة االإمارات ومنطقة محمية و / اأو 
منطقة تراثية جديدة.

لقد تم تحديد منطقة الوادي الجبلي في 
�صي�ض في اإمارة ال�صارقة واختيارها للم�صروع 
ب�صبب ميزاتها البيئية الفريدة - بما في ذلك 

اإعتبارها واحدة من اآخر الينابيع الجبلية التي 
تتدفق ب�صكل طبيعي في الدولة. حيث تتدفق 

الينابيع اإلى قنوات المياه المعروفة محليًا با�صم 
الفلج وت�صتخدم لري المزارع المحلية. 

لقد تم اإجراء تو�صيف اأولي للنظم الإيكولوجية 
للمياه العذبة )بما في ذلك قيا�صات ومعايير 
جودة المياه وتدفقاتها(، والتنوع البيولوجي 

)�صجلت النباتات والح�صرات واأنواع 
الفقاريات( وخدمات النظام الإيكولوجي 

في وادي �صي�ض ل�صتكمال لئحة معلومات 
رام�صار الموحدة، والتي ُقدمت اإلى هيئة البيئة 
والمحميات الطبيعية في ال�صارقة في دي�صمبر. 
ت�صم المنطقة المقترحة لت�صبح موقع رام�صار 

 2208 هكتار من تجمعات المياه العليا في 
وادي �صي�ض. 

ا ترميم نظام الفلج  وقد ت�صمن الم�صروع اأي�صً
التقليدي لأغرا�ض ثقافية وتاريخية وتعليمية، 
اإلى جانب تح�صين الممار�صات الزراعية من 

خلل اإدخال التقنيات الحديثة لل�صتخدام 
 الم�صتدام للمياه. وبالتالي �صاهم الم�صروع 
 في تح�صين �صبل العي�ض في مجتمع �صي�ض 

�صبه الزراعي.
تم تعزيز كفاءة نظام الري من خلل تركيب 
نظام ري حديث للأنابيب يعمل بالتوازي مع 

ا ترميم  نظام الفلج. وقد ت�صمن ذلك اأي�صً
وتعزيز قنوات توزيع الفلج ومنطقة تخزين 
المياه. كما تم تحقيق تح�صينات في كفاءة 

ا�صتخدام المياه من خلل تركيب اأنظمة الري 
الحديث، والتي تتميز بمعدات تحكم متقدمة 

وت�صتخدم ممار�صات حديثة لإدارة المياه، مما 
�صاهم بتحقيق خف�ض قدره 30% في ن�صبة 

المياه الم�صتخدمة في الري. 
واأخيًرا، ومن خلل اأن�صطة التوعية العامة، 
قام فريق الم�صروع بن�صر اأهدافه واإنجازاته 

باإنتاج فيديو ق�صير؛ يعر�ض م�صار وادي �صي�ض 
في الطبيعة في قرية �صي�ض ويو�صح ال�صلة 

بين نظام الري التقليدي، الزراعة التقليدية، 
ال�صتخدام الم�صتدام للمياه والحفاظ على 

التنوع البيولوجي؛ وثلثة مواقع اإر�صادية تو�صح 
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برنامج الحفاظ على الحياة البرية 

  األولويات الرئيسية للحفاظ على الحياة 
 البرية في عام 2020 

فيلم وثائقي عن مواقع رامسار في 
دولة اإلمارات وسويسرا من أجل 

COP14
بعد مناق�صات دارت مع �صانع اأفلم وثائقية 
خلل موؤتمر رام�صار COP13 الذي عقد في 

دبي عام 2018، �صيتم تطوير مفهوم اإنتاج فيلم 
وثائقي عن مواقع رام�صار في دولة الإمارات 

و�صوي�صرا في عام 2020. �صي�صلط الفيلم 
الوثائقي المقترح ال�صوء على الأرا�صي الرطبة 

في الدولة و�صوي�صرا بغر�ض ن�صر الوعي بين 
الأجيال ال�صابة عن اأهمية هذه الأرا�صي وكذلك 

 فهم الروابط بين الثقافات والح�صارات 
ب�صكل اأف�صل. 

�صوف يقدم الفيلم �صرح تف�صيلي عن التقنيات 
والأدوات وال�صتراتيجيات الخا�صة بال�صتخدام 

الحكيم للأرا�صي الرطبة في البلدين، مع 
و�صف للمناخ المحلي، البيئة، الثقافة، التعليم 

والنمو الجتماعي والقت�صادي لكل منهما. 
كما �صيو�صح الفيلم كيف يكون الإتحاد والتعاون 

بين الدول هو اإحدى الطرق ال�صائدة التي 
ت�صاعد الدول في تنفيذ التزاماتها البيئية. 

علوة على ذلك، ووفقًا لرئي�ض اللجنة الدائمة 
 لرام�صار، فاإنه �صيتم اإ�صتخدام الفيلم في

COP14 في عام 2021، وذلك عندما تحتفل 
دولة الإمارات لي�ض فقط بالذكرى الخم�صين 

ا بالذكرى الخم�صين   لتفاقية رام�صار ولكن اأي�صً
لتاأ�صي�ض الدولة.

دعم منطقة محمية جديدة محتملة / 
موقع رامسار في الفجيرة 

في اإطار اإ�صتراتيجيتنا للحفاظ على الحياة 
البرية، والتي تهدف اإلى تعزيز �صبكة المناطق 

المحمية في دولة الإمارات، ا�صتجاب فريقنا 
للحفاظ على الحياة البرية لطلب من بلدية دبا 
)اإمارة الفجيرة( للم�صاعدة في م�صح المناطق 

الجبلية حول دبا للتحقيق في المتطلبات 
و فر�ض تنفيذ تدابير الحفاظ على البيئة، 

وربما تحديد منطقة محمية جديدة / اأو 
موقع رام�صار. حيث �صيتم اإجراء الم�صوحات 

الميدانية - بما في ذلك �صراك الكاميرا 
والت�صجيل التلقائي للبوم والخفافي�ض وقيا�صات 

معايير جودة المياه - في الن�صف الأول من 
عام 2020. 

تكرار نجاح مشروع وادي شيص 
في اإطار م�صروع الحفاظ على المياه العذبة 
الذي بداأ تنفيذه في وادي �صي�ض عام 2019 

لتقييم ا�صتخدام نظام الفلج التقليدي وتح�صين 
ممار�صات الري، �صوف ينظر فريقنا في عام 

2020 في فر�ض تكرار هذه المبادرة مع 
المجتمعات المحلية الأخرى في الإمارات 

الأخرى في الدولة وتطوير عر�ض تمويل 
لم�صروع جديد. 

©
 E

m
ira

te
s 

N
at

ur
e-

W
W

F

©
 E

m
ira

te
s 

N
at

ur
e-

W
W

F

30 31جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة  التقرير السنوي 2019   |    مذكرات بيئية  



الوعي حول التحديات البيئية الملحة “ يسعى فريق التعليم إلى زيادة 
في دولة اإلمارات من خالل تزويد 

الناس بالمعرفة والمهارات الالزمة حتى 

يصبحوا قادة االستدامة في المستقبل. ”

 مقدمة  برنامج التعليم 
ي�سعى فريق التعليم اإلى زيادة الوعي حول التحديات 

البيئية الملحة في دولة االإمارات من خالل تزويد 
النا�ض بالمعرفة والمهارات الالزمة حتى ي�سبحوا قادة 

اال�ستدامة في الم�ستقبل. يقود عملنا التغييرعلى النطاق 
المطلوب لعك�ض االتجاهات ال�سلبية العديدة التي توؤثر 
على الطبيعة، في دولة االإمارات وخارجها. ي�ساهم هذا 

العمل في الو�سول اإلى االتفاق الدولي الجديد الذي 
يدعو اإليه ال�سندوق العالمي للطبيعة من اأجل النا�ض 

والطبيعة، والذي يهدف اإلى حماية الطبيعة واإ�ستعادتها 
ل�سالح كوكبنا. 

يعد تعليم الحفاظ على البيئة والتفاعل مع �صباب الدولة واحًدا 
من اأهم نواحي عمل جمعية الإمارات للطبيعة، فمع وجود 65 
في المائة من ال�صكان العرب تحت �صن الثلثين، فاإن �صباب 

 اليوم هم الجيل الذي ي�صكل الم�صتقبل )م�صح ال�صباب 
العربي، 2019 (. 

 جنيفر كروس 
المدير المساعد لفريق التعليم والتوعية البيئية
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غرفة الهروب المتنقلة
 من اأجل الو�صول اإلى المزيد من ال�صباب 

باأهم قيم المحافظة على الطبيعة مع زيادة 
 الوعي ببرنامج توا�صل مع الطبيعة، قام 

 الفريق بت�صميم وبناء اأول غرفة هروب متنقلة 
في الإمارات.

جالت غرفة الهروب بين العديد من الفعاليات 
الكبيرة في جميع اأنحاء الدولة، بما في ذلك 

تحدي دبي للياقة البدنية في دبي ف�صتيفال 
�صيتي، مهرجان الح�صن، مهرجان القوز 

للفنون ومعر�ض �صباب ال�صرق الأو�صط. 
كان هناك اإقبال كبير من ال�صباب والهيئات 

الحكومية والقطاع الخا�ض على الم�صاركة في 
الفعاليات المتعددة مثل بناء الفريق وزيادة 

الوعي بال�صتدامة بين موظفيهم، مما يعك�ض 
الهتمام الوا�صع عبر القطاعات المختلفة 

لمعرفة المزيد عن البرنامج. 
لقد �صارك اأكثر من 2800 �صخ�ض في تجربة 
غرفة الهروب، وفازت غرفة الهروب المتنقلة 

بالجائزة البرونزية من جوائز واو ال�صرق 
 الأو�صط عن "تفعيل العلمة التجارية 

للعام 2019 ". 

التأثير
26 فعالية للتوعية في عام 2019 	 

3000 م�صارك في تلك الفعاليات 	 

4000 �صاعة من التفاعل مع الطبيعة 	 

تم جمع 723 كجم من الحطام البحري اأثناء 	 
تنظيف ال�صاطئ 

 برنامج التعليم

 انجازاتنا في عام 2019 

تواصل مع الطبيعة 2019 
لقد تم اإطلق برنامجنا التعليمي الرائد، 

توا�صل مع الطبيعة، بالتعاون مع هيئة البيئة 
– اأبوظبي، و�صريكنا ال�صتراتيجي ال�صندوق 

الدولي للحفاظ على الحبارى. يهدف 
البرنامج اإلى اإلهام واإعداد ال�صباب الذين 

تتراوح اأعمارهم ما بين 15-30 في الدولة كي 
ي�صبحوا مواطنين عالميين ويكون بمقدورهم 
اأن يلعبوا دورًا هامًا في ت�صكيل عالم م�صتدام. 

يتم ذلك من خلل التعلم العملي بالتجارب 
مثل اإ�صراك المجتمع في الأبحاث العلمية 

والتجارب الميدانية، والم�صاهمة والم�صاركة في 
الحوار من خلل حلقات ال�صباب. 

ا  باإ�صتخدام من�صة رقمية م�صممة خ�صي�صً
لذلك، تت�صمن تطبيًقا وموقًعا اإلكترونًيا، 

ي�صعى البرنامج اإلى �صد الفجوة المتزايدة بين 
الأ�صخا�ض والطبيعة من خلل تنمية التفاعل 

والتوا�صل مع الطبيعة. اإذ يمّكن هذا البرنامج 
ال�صباب من التوا�صل مع الطبيعة فعلًيا وعاطفًيا 
وذهنًيا - وي�صجعهم على التفكير واإعادة تقييم 

�صلوكهم وقيمهم ووجهات نظرهم ومعرفتهم 
حول علقتهم مع الطبيعة. 

على مدار العام قمنا بتنظيم 62 فعالية 
خارجية. تم ت�صميم هذه الفر�ض للتعلم 

من خلل التجربة لجذب الم�صاركين الذي 
لهم اهتمامات مختلفة، لي�ض فقط لم�صاعدة 

ال�صباب على ا�صتك�صاف التراث الطبيعي 
ا ليتحركوا  المذهل لدولة الإمارات، واإنما اأي�صً
ويحققوا التاأثير المطلوب. اإن تجاربنا العملية 
المميزة الم�صممة بعناية تتنوع من مجموعة 

وا�صعة من المغامرات في البرية - رحلت 
عبر ال�صحراء والتخييم في غابات القرم 

)المانجروف(، اإلى حلقات نقا�صية لل�صباب، 
 تركز على الحوار وفر�ض التحدث 

اإلى الجمهور. 
في نهاية عام 2019، ان�صم 2209 �صابًا اإلى 

مجتمع التوا�صل مع الطبيعة وقد تم تعريفهم 
 على مواقع طبيعية في جميع اأنحاء الدولة، 

 مثل محمية الوثبة للأرا�صي الرطبة، 
 ومحمية الزوراء الطبيعية، ومتنزه القرم 

الوطني ال�صرقي. 
بالإ�صافة اإلى ذلك، فقد تم تنفيذ خم�ض ور�ض 

عمل لتنظيف ال�صواطىء في 2019، بما في 
ذلك ور�صة عمل خلل �صهر �صبتمبر في منطقة 

الجرف �صارك فيها 50 متطوًعا من ال�صباب، 
وجمعوا اأكثر من 250 كجم من نفايات 

البل�صتيك، اإجماًل؛ تم جمع 2563 قطعة من 
الحطام البحري على مدار العام، بوزن اإجمالي 

يبلغ 723 كجم. 
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إلهام الشباب خارج حدودنا 
بينما اكت�صب برنامج توا�صل مع الطبيعة 

اهتماًما كبيًرا في الدولة، اأبدت مختلف فروع 
مكاتب ال�صندوق العالمي للطبيعة اهتماًما 

ا لتبني البرنامج، بق�صد البدء في  كبيًرا اأي�صً
تنفيذه في بلدانهم في عام 2020. 

 برنامج التعليم

الشراكات
نجحنا في تاأ�صي�ض مجموعة متنوعة من 

ال�صراكات التعليمية خلل عام 2019، بما في 
ذلك توقيع اإتفاقية مع مجموعة الفهيم لعقد 

اأربع جل�صات متخ�ص�صة لمجل�ض ال�صباب، 
والتي �صتعقد في عام 2020. 

كما بداأت مبادرة توا�صل مع الطبيعة في 
التعاون مع معهد دبي للتكنولوجيا والت�صميم، 
مما يوفرفر�صة لعدد 5000 طالب من طلب 
المدار�ض في جميع اأنحاء الدولة في التناف�ض 
على تقديم اقتراح حل جديد لمركز المعرفة 

على من�صة توا�صل مع الطبيعة على الإنترنت. 

منصة رقمية متطورة 
في اأكتوبر 2019، قمنا بتح�صين المن�صة 
الرقمية لبرنامج توا�صل مع الطبيعة من 

اأجل موا�صة اإلهام وتحفيز ال�صباب في دولة 
الإمارات لي�صبحوا جزًءا من الحل لغد 

م�صتدام. ت�صم المن�صة موقًعا اإلكترونًيا 
وتطبيًقا للهاتف المتحرك يتميزان بالتحديات 

العملية مثل عمليات البحث عن الكا�صحة 
الموجهة ذاتًيا وت�صجيلت المواقع الجغرافية 
وقوائم الفعاليات المجتمعية، وكلها م�صممة 

 من اأجل زيادة مجتمع توا�صل مع 
الطبيعة المتنامي. 

تم تطوير التطبيق الرقمي لت�صهيل تفاعل 
الم�صتخدمين مع الطبيعة بطريقة مثيرة 

وحديثة، بمنح ال�صارات لمكافئة الم�صاركين، 
وم�صاعدتنا على قيا�ض م�صتوى التفاعل ومتابعة 

الم�صتخدمين طوال دورة البرنامج. 

موجات من التأثير في الصحافة 
والتسويق الرقمي

 منذ اإطلق برنامج توا�صل مع الطبيعة 	 
 في يناير 2019، �صملت التغطية 

الإعلمية للبرنامج: 
ما قيمته اأكثر من 239000 دولر . 1

تغطية اإعلمية غير مدفوعة 
اأكثر من 77 ق�صة عبر المن�صورات . 2

الرقمية والمطبوعة 
اأكثر من 22 مقابلة تلفزيونية واإذاعية . 3

مع المتحدثين عن البرنامج 
ح�صور اأكثر من 15 من قادة الراأي . 4

 الرئي�صيين لفعاليات البرنامج 
والتحدث عنه 

ح�صل موقع الويب على اأكثر من 100000 	 
م�صاهدة، مع زيارة 34000 م�صتخدم جديد: 

5 × هو المتو�صط لمعظم مواقع الويب.
تم تثبيت التطبيق الذي اأُطلق في نهاية عام 	 

2019 اأكثر من 2200 مرة منفردة حتى 
الآن، �صجل منهم اأكثر من 1800 م�صتخدم، 
ا ي�صتخدمون التطبيق  بمتو�صط 216 �صخ�صً

بن�صاط اأ�صبوعيًا: 
قنواتنا للتوا�صل الجتماعي هي المكان الذي 	 

يمكن لمجتمعنا التفاعل من خلله. حتى 
الآن لدينا 2852 متابًعا على اإن�صتغرام و 429 
متابعًا على الفي�ض بوك، وقد تم الو�صول اإلى 

 هذه الأرقام من خلل النت�صار الطبيعي 
غير المدفوع. 
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القيادة 
في يناير 2020، �صنطلق حملة على م�صتوى 
الدولة للعثور على "20 من اأجل 20" �صفيرًا 

للطبيعة في دولة الإمارات، �صيتم ت�صجيل 
ال�صباب الع�صرين المختارين في برنامج القيادة 

الجديد لتعليم الحفاظ على البيئة، مما يتيح 
لهم الفر�صة للعب دور مهم في تقديم وت�صكيل 

م�صتقبل م�صتدام لدولة الإمارات.
ا لتطوير مهارات التعلم  �صيقدم البرنامج فر�صً

مدى الحياة من اأجل النجاح الوظيفي وتولي 
اأدوار القيادة في الم�صتقبل. �صي�صارك ال�صباب 

في تجارب منظمة للتعلم �صوف تمكنهم من: 
معرفة الهتمامات البيئية 	 
مهارات ت�صميم الحلول ب�صكل تعاوني 	 
تحليل واقتراح حلول للم�صاكل 	 
ت�صميم وتنفيذ الم�صاريع الهادفة للتغيير التي 	 

ت�صاهم في ال�صتدامة.

 برنامج التعليم

 مبادرات التعليم وفرص التعاون في عام 2020 
بناًء على االأ�س�ض التي اأن�ساأتها مبادراتنا ال�سابقة، يهدف الفريق اإلى تنفيذ �سل�سلة من 

االأن�سطة والبرامج في عام 2020 لبرنامج توا�سل مع الطبيعة، مما ي�سهم في تحقيق 
هدفنا المتمثل في اإن�ساء جيل من قادة اال�ستدامة اال�ستباقيين في دولة االإمارات. �سيطلق 

ويطور برنامجنا التعليمي للحفاظ على البيئة مبادرات جديدة مثل القيادة وم�ساركة 
المواطنين في االأبحاث العلمية، من اأجل الو�سول اإلى جمهور اأو�سع وبناء �سراكات جديدة 

لتمكين المزيد من االأ�سخا�ض من الم�ساركة في العمل الحيوي الذي تقوم به الجمعية. 

مشاركة المواطنين في األبحاث 
العلمية 

من خلل م�صاركة المواطنين في الأبحاث 
العلمية، ي�صارك مجتمعنا في اأبحاث وجهود 
محافظة على الطبيعة حقيقية، والم�صاهمة 

في اكت�صاب المعرفة العلمية. با�صتخدام 
التكنولوجيا الرقمية، تمكن اأن�صطتنا النا�ض 

من الم�صاهمة في فهم اأكبر للمجتمع والبيئة 
الطبيعية. بناًء على نجاح عمليات تنظيف 

ال�صاطئ واأن�صطتنا الحيوية، �صيقوم الفريق 
بتوفير المزيد من الفر�ض لإ�صراك الجمهور 

في هذا العمل الحيوي. اإذ �صارك حتى الآن 159 
ا ب�صفتهم "علماء مواطنين".  �صخ�صً

في الم�صتقبل �صيدعم فريق التعليم تنفيذ 
مبادرة هيئة البيئة – اأبو ظبي الخا�صة 

بم�صاركة المواطنين في الأبحاث العلمية 
"اأبوظبي نظيفة "والتي تدعم اإطلق �صيا�صة 

البل�صتيك ذات ال�صتخدام الواحد. 
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بناء وإدارة العالمة المؤسسية لجمعية  “ و سوف نستمر في                 
اإلمارات للطبيعة بفاعلية وشغف لدعم 

 أهداف الجمعية، وكذلك للحفاظ على ريادتنا  
      الفكرية في حوارات القضايا البيئية المتعلقة 

      باإلدارة واالستدامة من خالل المتحدثين

     الرسميين ”

 اإلتصال والتسويق 

 هيلينا كارليس،
مدير إدارة االتصال والتسويق

 مقدمة 
خالل عام 2019، �سعت اأن�سطتنا لالإت�سال والت�سويق 

اإلى ت�سجيع وتمكين النا�ض على اتخاذ اإجراءات ل�سالح 
الطبيعة والأجل م�ستقبل م�ستدام للجميع. حيث اأننا ما 

زلنا ملتزمين بمحاولة عك�ض م�سار فقدان الطبيعة وتغير 
المناخ من خالل تعميق الفهم والوعي باالأزمة التي 

نواجهها وتوليد زخم من اأجل المزيد من االإجراءات. 
من خلل مجموعة من الفر�ض في جميع اأنحاء دولة الإمارات، 

قام فريق الإت�صال والت�صويق بت�صليط ال�صوء على التحديات 
والحلول البيئية الملحة، خلل عدد من الفعاليات ذات ال�صلة، 

والتاأكيد على كيف يمكننا- �صواء كنا اأفرادًا اأو �صركات – 
تحقيق تاأثير اإيجابي على هذا الكوكب – لأن مهمة عك�ض م�صار 

فقدان الطبيعة هي م�صوؤولية الجميع. 
لقد وا�صل الفريق الإ�صتثمار في فهم جماهيرنا المختلفة 

ب�صكل اأكبر والعمل على �صياغة ر�صائل فعالة ت�صتهدف تحديدًا 
ا تطوير قدرتنا في المجال  اأولئك الجماهير، كما وا�صلنا اأي�صً
الرقمي با�صتخدام من�صات واأنظمة رقمية جديدة، بالإ�صافة 

اإلى التطوير الم�صتمر لقنواتنا الجتماعية وموقعنا الإلكتروني 
وغيرها من الأن�صطة الرقمية. 

 "One Planet One Business" واختتمنا العام بعرو�ض فيلم
من خلل �صا�صات �صينمات فوك�ض، وقد �صهد العر�ض ح�صورًا 

من العديد من �صركائنا واأ�صحاب الم�صلحة في اإمارات ثلث، 
 مما �صمح باإجراء حوارات هامة بين الح�صور من 

القطاعات المختلفة. 
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اإلتصال والتسويق

إستمرار التواصل الرقمي  انجازاتنا في عام 2019 
قمنا على مدار العام، بالتوا�صل مع قطاع 

الأعمال والمجتمع من خلل م�صاركات رقمية 
مختلفة بما في ذلك الحملت والمرا�صلت 
وتطوير الفكر الريادي. ومن خلل ال�صراكة 

مع العديد من �صركائنا الكرام، تمكنا من ن�صر 
الوعي اللزم وتوجيه اأن�صطتنا اإلى جمهورنا 

الم�صتهدف الرئي�صي ب�صاأن الق�صايا الأكثر 
اإلحاحًا، وتوفير المعلومات والتوجيه لدعم 

الجهود واإيجاد الحلول. وقد كانت نتائج 
التوا�صل الرقمي اإيجابية مع زيادة كبيرة 

في عدد الزيارات لموقعنا الإلكتروني ونمو 
 للمتابعين والمتوا�صلين عبر قنواتنا 

الرقمية الرئي�صية.

القمة العالمية للمحيطات 
في مار�ض 2019، اإ�صت�صافت الإيكونوم�صت في 

اأبو ظبي القمة العالمية للمحيطات. وخلل 
هذا الحدث العالمي تم ت�صليط ال�صوء على 

المحيطات في الدولة، وقام فريقنا باإ�صراك 
جميع قطاعات المجتمع في مختلف الق�صايا 

المتعلقة بالحياة البحرية، بما في ذلك 
البل�صتيك والقت�صاد الأزرق الم�صتدام، ودعم 

الم�صاركة والتوا�صل مع اأ�صحاب الم�صلحة 
الرئي�صيين في قطاع الأعمال والحكومة. 

ساعة األرض 2019 
مرة اأخرى، كانت �صاعة الأر�ض فعالة ب�صكل 

خا�ض في ت�صليط ال�صوء على الطبيعة في دولة 
الإمارات. حيث و�صل الحدث في عام 2019 
اإلى اأكثر من ثلثة مليين �صخ�ض، وتمكن 

من الح�صول على 20000 وعد بحماية كوكب 
الأر�ض من جميع اأنحاء الدولة، وح�صل كذلك 

على دعم مجموعة وا�صعة من المجتمعات 
وال�صركات والمعالم الرئي�صية التي اأطفاأت 

الأ�صواء. تتخطى اأهمية �صاعة الأر�ض العمل 
الرمزي لإطفاء الأ�صواء؛ اإذ اأ�صبح الحدث 

حافًزا للتاأثير البيئي الإيجابي في الدولة، مما 
�صجع على العمل الجماعي من جميع جوانب 

المجتمع - من الم�صاجد وال�صركات اإلى 
المدار�ض والأفراد. 

وّفر ثلث الطعام في رمضان 
خلل �صهر رم�صان، اأطلقنا حملة "وّفر ثلث 
الطعام" حيث حثثنا من خللها �صكان دولة 
الإمارات على الحر�ض عند الت�صوق والطبخ 

والأكل خلل �صهر رم�صان المبارك للم�صاعدة 
في مكافحة هدر الطعام. و�صعينا اإلى تقليل 

هذه الظاهرة الموؤ�صفة عن طريق دعوة 
النا�ض اإلى اأن يكونوا اأكثر وعيًا بالنفايات 

المتزايدة للطعام التي تحدث غالًبا خلل 
�صهر رم�صان، اإذ �صجعت الحملة النا�ض على 

اتخاذ خطوات ب�صيطة للحد من هدر الطعام، 
وقد تم ت�صليط ال�صوء على الحملة عبر قنواتنا 

و�صركائنا وبع�ض الموؤثرين على و�صائل التوا�صل 
الجتماعي واأحد الطباخين الم�صهورين الذي 

تعاون معنا لن�صر الوعي ب�صاأن هذه الق�صية. 

تواصل مع األرض
�صعينا طوال عام 2019 اإلى �صد الإنتباه حول 

حملة "توا�صل مع"، والم�صممة لن�صر الر�صائل 
البناءة التي تو�صح اأهمية الطبيعة لنا جميعًا، 

فاأن�صاأنا ر�صائل حول الأيام البيئية المحلية 
والدولية الرئي�صية للم�صاعدة في زيادة الوعي 
بقيمة التنوع البيولوجي، وذلك بهدف اإعلم 

المجتمعات بالخطوات التي يمكن اأن تتخذها 
 للحفاظ على الطبيعة وا�صتخدامها 

ب�صكل م�صتدام.
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اإلتصال والتسويق

تتمثل االأولوية اال�ستراتيجية االأ�سا�سية الأن�سطة االت�سال والت�سويق في عام 2020 في 
�سرورة بناء وتنمية قاعدة ثابتة من الموؤيدين الذين يتفاعلون ب�سورة موؤثرة ويرغبون 
ا اإلى  في دعم اأن�سطة المحافظة على البيئة واال�ستدامة في الدولة. حيث اأننا نهدف اأي�سً
تعزيز هذا الدعم من خالل التوا�سل والتفاعل مع ال�سركاء الحاليين والجدد، مع زيادة 

القيمة المقدمة لهم. 
و �صوف ن�صتمر في بناء واإدارة العلمة 

الموؤ�ص�صية لجمعية الإمارات للطبيعة بفاعلية 
و�صغف لدعم اأهداف الجمعية، وكذلك للحفاظ 

على ريادتنا الفكرية في حوارات الق�صايا 
البيئية المتعلقة بالإدارة وال�صتدامة من خلل 
المتحدثين الر�صميين وال�صفراء ذوي الكفاءة 

العالية. وبتعزيز اأن�صطة الت�صال والت�صويق 
ب�صكل م�صتمر من خلل الحملت والمبادرات 

ا اإلى دعم اأهداف  الكبرى، ن�صعى اأي�صً
 ال�صندوق العالمي للطبيعة في عام 2020 

 من اأجل دعم �صفقة جديدة من اأجل 
النا�ض والطبيعة. 

ا اإلى موا�صلة تنفيذ  في عام 2020، نهدف اأي�صً
التحول الرقمي ال�صامل لجمعية الإمارات 

للطبيعة وكذلك ن�صر ا�صتراتيجية ت�صويق رقمي 
متكاملة تدعم اأهدافنا. 

في اإطار توجههنا الجديد "اأقل، اأكبر، اأف�صل"، 
�صنقوم ببناء فريق اأقوى في عام 2020 يركز 

على بناء قيمة العلمة الموؤ�ص�صية وتطوير 
نماذج دورة تفاعل فعالة ل�صمان تدفقات تمويل 

م�صتدامة في الم�صتقبل. 
اأخيًرا، �صن�صتمر في اإعطاء الأولوية لم�صاركة 

ال�صباب من خلل برنامج توا�صل مع الطبيعة، 
مما يلهم اإعداد جيل جديد من قادة الفكر 

 البيئي من ال�صباب في دولة الإمارات 
والمنطقة ككل.

 أولويات االتصال والتسويق في عام 2020 
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لنجاح جمعية اإلمارات للطبيعة ونحن نعتز “ تعد الشراكات عامالً بالغ األهمية 
كثيراً ونقدر تعاون ومساهمات شركائنا 

في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وأود 
أن أتوجه بشكر خاص للمجلس التنفيذي بأبو ظبي 
وهيئة البيئة – أبو ظبي والصندوق الدولي للحفاظ 

على الحبارى وأيضاً للظاهرة القابضة على دعمهم لنا 

في عام 2019 ”

 تطوير األعمال 

 عبدالله النعيمي
مستشار أول، اإلدارة والشراكات االستراتيجية

 مقدمة 
لقد ت�سخمت التحديات البيئية التي يواجهها العالم االآن 

اإلى الحد الذي باتت االإ�ستدامة فيه لي�ست مجرد خيار 
اأمام قطاع االأعمال؛ واإنما اأ�سبحت اأمًرا مرتبًطا ب�سكل 

مبا�سر با�ستمرار نجاحه وحتى بقائه.  
لذلك، بالإ�صافة اإلى �صراكاتنا ال�صتراتيجية و�صراكات البرامج 

مع هيئات حكومية رائدة ومنظمات الحفاظ على البيئة التي 
�صبق ذكرها في هذا التقرير تعمل جمعية الإمارات للطبيعة على 

م�صتوى العديد من ال�صناعات لدعم جهود الحفظ والإ�صتدامة 
في دولة الإمارات، بما في ذلك المبادرات الهادفة للحد من 

اإ�صتهلك المواد البل�صتيكية ذات ال�صتخدام الواحد، والعمل 
على تطوير العمليات الت�صغيلية لت�صبح اأكثر اإ�صتدامة، وتمكين 
ال�صلوك الإيجابي للم�صتهلكين ورفع وعي الموظفين والمجتمع. 

وبالمثل، وا�صل �صركاوؤنا تقديم دعمهم ال�صخي للجمعية من 
خلل برنامجنا �صراكة الإ�صتدامة، وكذلك حملت "عطاء 

الموظفين" و"الم�صتفيد من الفعالية" و"واحد فقط من اأجل 
الكوكب" و"اإعادة التفكير في البل�صتيك" ومن خلل رعايتهم 

الكريمة لم�صاريعنا المختلفة. 
تو�صعت ال�صركات في الوقت الحالي في دمج الإ�صتدامة في 

عملياتها واإجراءاتها ب�صورة اأكبر، ونجحت فيما هو اأبعد 
من نهج الم�صوؤولية الإجتماعية التقليدي لل�صركات، وامتدت 
اإلى ت�صمين الإ�صتدامة في عملياتها الت�صغيلية، الم�صتريات، 

الت�صويق، الحتفاظ بالموظفين وتطوير المنتجات والجوانب 
الأخرى لعملياتها، لذلك نحن حًقا فخورون بدعم �صركائنا في 
رحلتهم هذه، من اأجل النجاح وتحقيق التاأثيرالذي نرجوه مًعا. 
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 المبادرات الرئيسية لتطوير األعمال في عام 2019 

تشجيع تجار التجزئة على "إعادة 
التفكير في البالستيك" 

لقد نجحت حملة اإعادة التفكير في البل�صتيك 
-الحملة الأكثر �صهرة وتاأثيرًا في تقليل التلوث 

الناجم عن البل�صتيك - في دولة الإمارات، 
في ت�صجيع العديد من محلت التجزئة 

على العتراف بم�صوؤولياتهم تجاه التلوث 
البل�صتيكي وفي �صرورة اإتخاذ خطوات فعالة 

للحد من اإ�صتهلك الأكيا�ض البل�صتيكية. 
فعلى �صبيل المثال، في عام 2019، اأجرت 

محلت �صويترامز تجربة لمدة 10 اأيام 
لمراقبة حجم التقليل من اإ�صتخدام الأكيا�ض 

البل�صتيكية وزيادة ا�صتخدام الحقائب القابلة 
لإعادة ال�صتخدام، وتم ملحظة تغيير كبير 

في عادات العملء، وزيادة ا�صتهلك الحقائب 
القابلة لإعادة ال�صتخدام بن�صبة 80%. وترتب 

على تلك التجربة؛ دخول مجموعة �صويترامز 
في �صراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة �صتقوم 

بموجبها المجموعة بفر�ض ر�صوم على الأكيا�ض 
البل�صتيكية في 15 فرًعا رئي�صًيا من متاجرها. 

في عام 2020، �صيبداأ 54 فرًعا من متاجر 
ويتروز و�صبيني�ض في جميع اأنحاءالدولة بفر�ض 

ر�صوم على الأكيا�ض البل�صتيكية والورقية بعد 

اأن لحظوا حدوث انخفا�ض بن�صبة 75% في 
ا�صتهلك الأكيا�ض البل�صتيكية خلل تجاربهم 
المماثلة التي ا�صتمرت 16 اأ�صبوًعا في اأبوظبي. 

 كما اأطلق بنك اأبوظبي الأول حملة "اإعادة 
التفكير في البل�صتيك" داخل مقره الرئي�صي 

في اأبوظبي، وت�صمنت الحملة تخ�صي�ض طابق 
واحد من المبنى ليكون خالًيا من البل�صتيك، 

مع ا�صتخدام بدائل للزجاجات وال�صفاطات 
والحقائب البل�صتيكية. حيث تم و�صع �صناديق 

 اإعادة التدوير لجمع النفايات البل�صتيكية 
 التي تم تحويلها لحًقا اإلى قم�صان 

وحقائب للموظفين. 
ونجح متجر الألعاب وهولمارك في تنفيذ حملة 

"اإعادة التفكير في البل�صتيك" خلل العام، 
مما اأدى اإلى انخفا�ض كبير -بن�صبة 25% - في 

ا�صتخدام الأكيا�ض البل�صتيكية. يدير متجر 
الألعاب وهولمارك الحملة بنجاح مع جمعية 

الإمارات للطبيعة منذ 3 �صنوات ويتطلعان اإلى 
اإ�صتمرار ال�صراكة لل�صنوات القادمة. ت�صتك�صف 

�صركة هولمارك طريقة لتعزيز تلك ال�صراكة 
من خلل اإدراج منتجات ذات �صلة في ال�صراكة 

خلل العام المقبل. 

تطوير األعمال

 نود أن نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا للمجلس التنفيذي 
ألبو ظبي على دعمهم المستمر الذي كان السبب وراء نجاح 

جمعية اإلمارات للطبيعة في قيادة التغيير في دولة اإلمارات.

كلمة شكر 
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المزيد من الفعاليات لقطاع األعمال 
في عام 2019 

تعد �صركة الظاهرة القاب�صة اإحدى ال�صركات 
الرائدة في مجال الأعمال الزراعية متعددة 

الجن�صيات، وهي �صريًكا ا�صتراتيجيًا هاًما لنا 
�صمن فئة البتكار وقد دعمت جهودنا بقوة 
واإخل�ض. فبموجب اتفاقية �صراكة مدتها 

ثلث �صنوات تم توقيعها في عام 2018، 
بقيت الظاهرة اأهم ممولينا في عام 2019، 
حيث قدمت التمويل اللزم لتنفيذ مجموعة 

من اأن�صطة برامجنا المختلفة. بالإ�صافة اإلى 
ذلك، ومن خلل هذه ال�صراكة، ن�صتك�صف معًا 
�صياغة نموذج تعليمي مبتكر ل�صتخدام اأحدث 

التقنيات لزراعة المحا�صيل في المنطقة. 

اأطلق �صوق اأبو ظبي العالمي برنامج عطاء 
الموظفين هذا العام، والذي يمنح الموظفين 

خيار التبرع لجمعية الإمارات للطبيعة على 
اأ�صا�ض �صهري اأو ربع �صنوي اأو لمرة واحدة. 

اإلى جانب ذلك، ي�صت�صيف �صوق اأبو ظبي 
العالمي مجموعة من المبادرات التي تركز 

على الإ�صتدامة، ت�صتهدف الموظفين واأ�صحاب 
الم�صلحة، مما يزيد الوعي باأهمية التمويل 

الم�صتدام في دولة الإمارات. 
لتعزيز تفاعلنا مع قطاع الأعمال، فقد اإختتمنا 

العام با�صت�صافة عدد من عرو�ض اأفلم 
"كوكبنا عملنا" وذلك بالتعاون مع �صينمات 

فوك�ض، والتي ح�صرها عدد كبير من الزائرين 
من اإمارات عدة.

تطوير األعمال

 واحد فقط من أجل الكوكب
يعد برنامج واحد فقط من اأجل الكوكب 

برنامًجا مبتكرًا يدعم العمل البيئي الهام في 
دولة الإمارات من خلل ال�صماح للمت�صوقين 

بتقديم م�صاهمات مبا�صرة تدعم جهود 
المحافظة على التراث الطبيعي للدولة.

يتيح هذا البرنامج للأفراد الفر�صة للتبرع 
ب�صرعة و�صهولة؛ �صواء عبر الإنترنت اأو نقاط 

البيع في المحلت، بمبلغ درهم واحد اأو اأكثر، 
لتمويل اأعمال المحافظة على البيئة التي 

تنفذها جمعية الإمارات للطبيعة. 
من العلمات التجارية الم�صاركة في الحملة 

من دولة الإمارات بلنت �صوب . اأيه اإي، والتي 
ا من خلل التبرع  تعاونت مع الجمعية اأي�صً

بقيمة 15% من اإجمالي مبيعاتها من مجموعة 
من النباتات حملت علمة ال�صندوق العالمي 

للطبيعة – وهي ال�صبار والغاف ونبات الدفلى 
الزيتية لدعم جهود الجمعية. 

يتعاون بنك اأبو ظبي التجاري مع جمعية 
الإمارات للطبيعة منذ عام 2012، وقد نفذ 

بنجاح كبير حملة واحد فقط من اأجل الكوكب 
عبر �صا�صات ال�صراف الآلي والخدمات 

الم�صرفية عبر الإنترنت. حيث يقوم بعر�ض 
حقائق بيئية مختلفة للعملء طوال العام، 

ويمنحهم الفر�صة للتبرع بدرهم واحد فقط 
عبر جهاز ال�صراف الآلي. هذا العام اأ�صاف 

بنك اأبوظبي التجاري المزيد من اأجهزة 
ال�صراف الآلي في الدولة مما اأدى اإلى زيادة 

حجم التبرعات وانت�صار المبادرة. هذا التفاني 
من قبل البنك �صيكون له تاأثير مبا�صر على 

الجهود الهامة للمحافظة على البيئة المخطط 
لها في عام 2020 في دولة الإمارات. 

كما تم و�صع �صناديق لجمع التبرعات خلل 
عام 2019 في متاجر اللولو في فرع مركز 

التجارة العالمي وفرع الخالدية ومراكز الوحدة 
في اأبوظبي. 

ومع انت�صار حملة واحد فقط من اأجل الكوكب، 
ان�صم المزيد من تجار التجزئة اإلى الحملة؛ 

ففي عام 2020، �صت�صارك �صركتي اآي�ض هارد 
وير وبودي �صوب بفروعهما على م�صتوى الدولة، 
بينما �صي�صارك بنك الإمارات دبي الوطني من 
خلل من�صته عبر الإنترنت. وناأمل اأن ين�صم 
عدد من ال�صركات الأخرى اإلى الحملة قريًبا، 
بعد اأن اأعربوا عن اإهتمامهم بها خلل ور�صة 

عمل نفذناها بال�صراكة مع دائرة ال�صياحة 
والت�صويق التجاري في جميع اأنحاء الإمارات في 

عام 2019. 
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تطوير األعمال

من خالل اأن�سطتنا في عام 2020، �سنوا�سل التفاعل مع مجموعة وا�سعة من ال�سركاء من 
القطاع الحكومي وقطاع االأعمال في االإمارات للعمل على ن�سر الوعي ب�سرورة التحرك 

الفوري لحماية الطبيعة من التهديدات المتعددة التي تواجهها، وكذلك تنفيذ المبادرات 
التي تمنحهم وعمالئهم الفر�سة ليقدموا م�ساهمة اإيجابية للبيئة. باالإ�سافة اإلى اتجاه 

جديد للتركيز على الحمالت الرقمية / عبر االإنترنت طوال عام 2020. 
من خلل حملتنا "اإعادة التفكير في 

البل�صتيك"، �صنقوم بتو�صيع دائرة تعاوننا مع 
تجار التجزئة في جميع اأنحاء الدولة؛ لت�صجيع 
المزيد منهم على البدء في تقليل اإ�صتهلكهم 

وتوزيعهم للأكيا�ض البل�صتيكية مع تقديم 
بدائل قابلة لإعادة الإ�صتخدام. في عام 2020، 

نهدف اإلى تو�صيع المخطط لي�صمل منافذ 
الطعام وال�صراب، من اأجل تقليل اإ�صتهلك 

 الأكواب والأدوات الأخرى ذات 
ال�صتخدام الواحد. 

كما �صنوا�صل حوارنا مع الموؤ�ص�صات المالية 
حول التمويل الم�صتدام، واإ�صراك الم�صتهلكين 

في تبني ممار�صات م�صتدامة، والعمل مع 
ال�صركات في جميع القطاعات لت�صجيع 

الم�صاركة المبا�صرة للموظفين من خلل توفير 
و�صيلة للتبرع اإلى جمعية الإمارات للطبيعة 

ب�صكل منتظم اأو من خلل فعاليات محددة؛ 
وتنفيذ حملة واحد فقط من اأجل الكوكب في 

المزيد من محلت التجزئة، الفنادق، البنوك 
 ومن�صات التجارة الإلكترونية في جميع 

اأنحاء الدولة. 

 أولوياتنا في عام 2020 
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في بيئة مبنية على الثقة، “ يفخر فريقنا بالعمل 
النزاهة والحساسية 

المتبادلة. وتتجلى أخالقيات العمل 
هذه في التعامل بين الزمالء 

وكذلك مع أصحاب المصلحة 
وجميع المجتمعات في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. ”

  العمليات 
التشغيلية   

 منال بهمان 
مدير إدارة العمليات

 مقدمة 
تمثل عائلة جمعية االإمارات للطبيعة بالتعاون مع 

ال�سندوق العالمي للطبيعة، والتي ت�سم موظفين من 
21 دولة تمتد عبر �ست قارات مختلفة، العمود الفقري 

لمنظمتنا وهي الم�سدر الرئي�سي لنجاحها.
لقد كنا محظوظين هذا العام بزيادة تنوع الجن�صيات في 

فريقنا، مما ي�صاهم في توافر المزيد من الخبرة والمعرفة 
الوا�صعة وال�صغف الذي دفع منظمتنا نحو الأمام. بل �صك، جاء 

حما�صهم ون�صاطهم على قدر حجم العمل المنوط بهم اإنهائه 
خلل �صنة - مع الأخذ في الإعتبار اأن عام 2019 �صهد ن�صاطًا 

ملحوظًا على مدار الإثني ع�صر �صهرًا كاملة. 
هذا بالإ�صافة اإلى تنفيذ برامج الكترونية تمويلية جديدة 

وهياكل الدعم القانوني و�صيا�صات الموارد الب�صرية، كما اأ�ص�ض 
فريق العمليات الت�صغليلة اآليات جديدة للمراقبة والتقييم 

لعمليات الجمعية.
تت�صمن كل خطوة من خطوات تقدم العمل تنفيذ مرحلة 

تجريبية لكل فريق، ثم مرحلة تعلم ل�صتيعاب هذه العمليات، ثم 
مرحلة تطبيق ت�صمل التنفيذ على جميع الفرق.

�صي�صتمر الق�صم في تبني هذه الإجراءات طوال عام 2020 
مع اإبتكار حلول جديدة من تكنولوجيا المعلومات لتخزين 

المعلومات والبيانات ل�صمان تعزيز جودة التقاريرالمرفوعة 
لمجل�ض الإدارة واأ�صحاب الم�صلحة والجهات المانحة.
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 انجازاتنا في عام 2019 

استقطاب وتعيين
لقد قاد ق�صم الموارد الب�صرية في جمعية 

الإمارات للطبيعة جهود توظيف خم�صة 
موظفين جدد واجتذاب المزيد من المتطوعين 

الموؤهلين في عام 2019.
بعد بحث اإ�صتمر لمدة عام، �صعدنا بان�صمام 
مدير جديد لفريق المحافظة على الطبيعة، 
حيث بداأ في توجيه الجهود البحرية، البرية 

والتغير المناخي والطاقة في مايو 2019.
يقدم المدير الجديد مزيًجا من الخبرة 
 ال�صيا�صية والبيئية اإلى الفريق ولقد بداأ 

على الفور العمل مع الفريق لت�صميم خطة 
 مدتها ع�صر �صنوات وعدد من مفاهيم 

الم�صاريع الجديدة.
لقد نجح ق�صم التعليم لدينا في ا�صتقطاب 

اثنين من الموظفين الجدد بدوام كامل 
للعمل �صمن مبادرة توا�صل مع الطبيعة، التي 
ت�صتهدف ال�صباب الذين تتراوح اأعمارهم بين 

15 و 30 عاًما، حيث يجلب كلهما الخبرة 
 البحرية وال�صغف بالبيئة ل�صمان 

تقدم المبادرة.
كما �صغل فريق العمليات الت�صغيلية �صاغًرا في 

ق�صم المالية والح�صابات، في حين ا�صتعان 
فريق الت�صالت بخبير رقمي جديد.

تنوع نماذج استدامة أعمالنا 
 في ال�صنوات الأخيرة، اقت�صت التحولت 

ال�صريعة التي تحدث في التجاهات القت�صادية 
والتجارية العالمية حدوث تطوير في وجهات 

نظر جديدة ب�صاأن جمع الأموال واإدارة الأ�صول. 
لذلك، كان مطلوًبا في عام 2019 الح�صول 

على دعم كبير من جانب فريق الإدارة العليا 
والعمليات الت�صغيلية للـجمعية، والذي ا�صتك�صف 
مجموعة متنوعة من النماذج الم�صتدامة لإدارة 

الأعمال والحتياطي.
اأوًل، قام فريق الحفاظ على الطبيعة بتطوير 

خريطة طريق تو�صح مدى اأهمية جهود 
الحفاظ على الطبيعة خلل ال�صنوات الع�صر 

القادمة التي ركزت على اأربعة عوامل رئي�صية 
ل�صتكمال خارطة الطريق وهي: التنوع 

البيولوجي، الأ�صواق، التعليم وتغير المناخ. 
و�صع فريق العمليات مع كبار الموظفين 

خطة مالية لتنويع اآليات جمع الأموال واإدارة 
الحتياطيات. ولقد تمت الموافقة على هذه 

الحلول من قبل مجل�ض الإدارة، حيث ناأمل في 
 تنفيذ بع�ض هذه النماذج الجديدة خلل 

عام 2020 .

العمليات التشغيلية
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إضفاء الطابع الرسمي على جهود 
الحماية البيئية واالجتماعية 

يفخر فريقنا بالعمل في بيئة مبنية على 
الثقة، النزاهة والح�صا�صية المتبادلة. 

وتتجلى اأخلقيات العمل هذه في التعامل بين 
الزملء وكذلك مع اأ�صحاب الم�صلحة وجميع 

المجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
خلل عام 2020، �صتقوم الجمعية بت�صجيل 

قوانين جديدة لحماية البيئة والمجتمع، كجزء 
من التزامنا بتمكين النا�ض من العي�ض في 

تناغم مع الطبيعة. حيث �صتخ�صع كل مبادرة 
من مبادرات المحافظة على الطبيعة والتعليم 

لمراجعة موحدة عالميًا، بما في ذلك اأطر 
المخاطرالمحتملة لتوقع التحديات وتحديدها 

وكيفية الت�صدي لها. اإذ يتبع اإطار الحماية 
هذا اأف�صل الممار�صات المتبعة من ال�صندوق 

العالمي للطبيعة، البنك الدولي، الأمم المتحدة 
وغيرها من المنظمات البيئية، لتقديم نتائج 

 جهودنا في الحفاظ على الطبيعة ب�صكل 
 اأف�صل وتعزيز الرفاهية الجتماعية 

للمجتمعات المحلية. 

العمليات التشغيلية

 أولويات العمليات الرئيسية في عام 2020 

الخطة اإلستراتيجية الخمسية 
تتولى الجمعية م�صوؤولية و�صع خطة ا�صتراتيجية 

لها كل خم�ض �صنوات، تو�صح نهجها في 
تحقيق روؤيتها في الفترة المقبلة. وفي اإطار 

التح�صير لخطة 2021- 2025، �صيقوم الفريق 
باأكمله بتقييم الدرو�ض الم�صتفادة والنجاحات 

والتحديات التي واجهت الإ�صتراتيجية ال�صابقة، 
بما في ذلك مجالت تكرارها وم�صاريع التو�صع 

والمو�صوعات التي لم تعد ذات اأولوية. 
كما �صيقوم الفريق بدمج هذه المعلومات مع 
اأطروحة "10 �صنوات من التاأثير" التي تمت 
�صياغتها موؤخرًا من اأجل تحديد الأولويات 

لل�صنوات الخم�ض القادمة، والتي �صت�صكل اإطاًرا 
توجيهًيا ل�صتراتيجية الجمعية. حيث ناأمل اأن 

تن�صر هذه ال�صتراتيجية بحلول نهاية العام.

تنفيذ نماذج الستدامة أعمالنا 
خلل عام 2019، قامت الإدارة العليا وفريق 

العمليات بتقييم خيارات جديدة ل�صتدامة 
اأعمالنا ونهج اإدارة الأ�صول بهدف تنويع 

م�صادر تمويل الجمعية. و�صيكمل الفريق تطوير 
هذه النماذج في عام 2020، مع الح�صول على 

الت�صاريح اللزمة من ال�صلطات ذات ال�صلة 
وتنفيذ الخطط الجديدة على مدار العام. 
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شركاء برنامج المناخ والطاقة 
بنك HSBC ال�صرق الأو�صط 	 
دائرة الطاقة – اأبوظبي 	 
دائرة النقل – اأبوظبي 	 
�صرطة اأبوظبي 	 
غرفة تجارة و�صناعة دبي 	 
مجل�ض الإمارات للأبنية الخ�صراء 	 
هيئة البيئة - اأبوظبي	 
هيئة كهرباء ومياه دبي 	 
وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات 	 
وزارة الطاقة وال�صناعة بدولة الإمارات 	 

شركاء برنامج التعليم 
ال�صندوق الدولي للحفاظ على الحبارى 	 
مجموعة الفهيم 	 
هيئة البيئة – اأبوظبي 	 

 شركاء برنامج المحافظة على 
الحياة البرية

بلدية الفجيرة	 
بلدية دبا	 
الجامعة الأمريكية بال�صارقة	 
ذا ووتر بروجكت	 
كوكاكول ال�صرق الأو�صط	 
مجتمع وادي حبحب المحلي اإمارة الفجيرة 	 
مجتمع وادي �صي�ض المحلي اإمارة ال�صارقة 	 
موؤ�ص�صة كوكاكول	 
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية – ال�صارقة	 
وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات	 
وزارة الطاقة وال�صناعة بدولة الإمارات 	 

 شركاء برنامج المحافظة على 
الحياة البحرية 

اتحاد الخليج للبتروكيماويات والكيماويات 	 
ايرث ماترز	 
بروج 	 
بروكتر وجامبل 	 
بلدية اأم القيوين 	 
بلدية عجمان 	 
بنك HSBC ال�صرق الأو�صط 	 
بي ايه ا�ض اف	 
تيترا باك 	 
داو للكيماويات 	 
�صركة بيب�صي 	 
كارفور 	 
كوكا كول 	 
ماكدونالدز الإمارات 	 
مجموعة الإمارات البحرية البيئية 	 
موؤ�ص�صة البحوث البحرية 	 
ن�صتله 	 
هيئة البيئة – اأبوظبي 	 
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية – ال�صارقة 	 
هيئة حماية البيئة والتنمية - راأ�ض الخيمة 	 
وزارة البيئة وال�صوؤون المناخية، عمان 	 
وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات 	 
يونيليفر 	 

 شكرا لداعمي برنامجنا  شكرًا لشركائنا الكرام 
ي�سعدنا اأن نعرب عن خال�ض تقديرنا لجميع �سركائنا على دعمهم الم�ستمر. بف�سل ذلك 

الدعم ا�ستطاعت الجمعية اأن توا�سل اأن�سطتها ونجاحاتها لخدمة البيئة.
طوال عام 2019، �ساهم �سركاوؤنا في زيادة الوعي بالق�سايا البيئية الملحة واإلهام قطاع 

االأعمال لتبني ممار�سات م�ستدامة، مع االإ�ستمرار في دعم اأن�سطتنا وزيادة كفاءة اأعمالنا. 

كما اأننا نعرب عن خال�ض تقديرنا للمنظمات التي قدمت الدعم لبرامج اأو م�ساريع 
مختارة، مما �ساعدنا على النجاح في تنفيذ م�ساريع لها تاأثير. 

شركاؤنا
فئة �صريك جليلاإعمار لل�صناعات وال�صتثمارفئة �صريك ا�صتراتيجيال�صندوق الدولي للحفاظ على الحبارى

فئة �صريك جليلالألمانية للت�صوير التكنولوجي فئة �صريك ا�صتراتيجي والبتكارالظاهرة القاب�صة
فئة �صريك جليلاأملك للتمويل �ض. م.عفئة �صريك ا�صتراتيجيهيئة البيئة – اأبو ظبي
فئة �صريك جليلباو�ض تريل للم�صتك�صفين فئة �صريك الإبتكاربنك اأبوظبي التجاري

فئة �صريك جليلبروفي�ض )خدمة �صابقًا( فئة �صريك الإبتكاردايموند ديفيلوبرز
فئة �صريك جليلبيج في�ض للإ�صت�صارات فئة �صريك التمكيناإي�ض - الفطيم للتجزئة

فئة �صريك جليلجرانت ثورنتون الإمارات العربية المتحدةفئة �صريك التمكينايكاب
فئة �صريك جليلجلوبال اإك�صبري�ض للخدماتفئة �صريك التمكينبلنت �صوب. اإيه اإي

فئة �صريك جليل�صابينفئة �صريك التمكينبنك اأبوظبي الأول
فئة �صريك جليل�صينمات فوك�ضفئة �صريك التمكينبنك الإمارات دبي الوطني 

فئة �صريك جليل�صركة نوخذة للمغامراتفئة �صريك التمكينبنك الفجيرة الوطني
فئة �صريك جليل�صقر البحر للريا�صات المائية والمغامرات فئة �صريك التمكينبيكو الدولية ذ م م

تهاني الخليج للتجارة العامة )متجر 
الألعاب، هالمك(

فئة �صريك جليلفارنيكفئة �صريك التمكين

فئة �صريك جليلفندق ميديا وان فئة �صريك التمكينجلف كابيتال
ل�ض فري�ض لم�صتح�صرات التجميل فئة �صريك التمكيندنتون و�صركاه

الم�صنوعة يدويًا ذ.م.م 
فئة �صريك جليل

مجل�ض الأعمال ال�صوي�صري دبي والإمارات فئة �صريك التمكين �صوق اأبوظبي العالمي 
ال�صمالية

فئة �صريك جليل

�صوق فاين فير للغذاء �ض ذ م م 
)�صبين�ض، ويترو�ض( 

مجل�ض الأعمال الكندي في دبي والإمارات فئة �صريك التمكين
ال�صمالية 

فئة �صريك جليل

فئة �صريك جليليورو تيك مي – الإمارات فئة �صريك التمكين�صركة جلف ترينر المحدودة 
داعمو البرنامجبنك HSBC ال�صرق الأو�صطفئة �صريك التمكينلينك ليتر اإل اإل بي 

داعمو البرنامجكوكاكول ال�صرق الأو�صطفئة �صريك التمكينمجموعة اإعمار لل�صيافة
داعمو البرنامجمجموعة الفهيم فئة �صريك التمكينم�صاريع الهلل المحدودة

فئة �صريك التمكينمومينتم للوجي�صتيات
فئة �صريك التمكينيا�ض مول

 نود أن نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا للمجلس التنفيذي 
ألبو ظبي على دعمهم المستمر الذي كان السبب وراء نجاح 

جمعية اإلمارات للطبيعة في قيادة التغيير في دولة اإلمارات.

كلمة شكر 
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شركاء ساعة األرض 
اإعمار 	 
دبي القاب�صة 	 
ديليفروو	 
�صركة الإمارات للت�صالت المتكاملة دو	 
مجموعة اآي تي بي الإعلمية 	 
مجموعة جميرا 	 
مركز جامع ال�صيخ زايد الكبير	 
موؤ�ص�صة الأوقاف و�صوؤون الق�صر	 
ميرا�ض 	 
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ال�صارقة	 
هيئة كهرباء ومياه دبي	 
وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات	 

المتعاونون مع برنامج المناخ والطاقة 
اجيلي لل�صت�صارات	 
جي اإي 3 اإ�ض 	 
المجل�ض الدولي للنقل النظيف 	 

المتعاونون مع برامج التعليم 
 ادفنت�صاراتي اآوت دور	 

المهارة 
اإمكان العقارية 	 
باو�ض تريل اإك�صبلورز 	 
بروتوتايب	 
بنك الفجيرة الوطني 	 
بون للتعليم	 
بيكو الدولية ذ.م.م 	 
تحدي دبي للياقة البدنية - دائرة ال�صياحة والتجارة 	 

والت�صويق 
حديقة اأم الإمارات 	 
دبي ف�صتيفال �صيتي مول 	 
ذا جاميفيرز	 
ذا رايب ماركت	 
ذا هانجنج هاو�ض	 
�صينمات فوك�ض 	 
�صركة نوخذة للمغامرات 	 
�صقر البحر 	 
ق�صر الح�صن - دائرة الثقافة وال�صياحة 	 
مجموعة �صركات الفهيم 	 
مركز مليحة للآثار 	 
معهد دبي للت�صميم والبتكار 	 
منتجع جميرا جزيرة ال�صعديات 	 
موؤ�ص�صة دبي الم�صتقبل 	 
هوو�صاك 	 
هيئة كهرباء ومياه دبي 	 
وزارة تنمية المجتمع 	 

المتعاونون مع برنامج المحافظة على 
الحياة البرية 

د. بول ويدراوغو، م�صت�صار م�صتقل للمياه العذبة، 	 
�صوي�صرا 

ال�صيد دني�ض لندينبرج، م�صت�صار م�صتقل للمياه العذبة، 	 
�صوي�صرا 

ال�صيد غاري فولنر، م�صت�صار م�صتقل، الجيولوجيا 	 
والنباتات، الإمارات العربية المتحدة 

م. طالب الجابري، م�صت�صار تجديد الأفلج، عمان 	 
م. لطيفة الذوادي، اأخ�صائية ري �صجرة النخيل، تون�ض 	 

المتعاونون مع برنامج المحافظة على 
الحياة البحرية 

اإدراة فنادق تايم 	 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 	 
الجامعة الأمريكية بال�صارقة 	 
جامعة نيويورك اأبوظبي 	 

المتعاونون مع فريق االتصال والتسويق 
& �صتورم 	 
اأنالكت 	 
اي كيو داتا	 
بروتوتايب	 
تح�صين محركات البحث �صيربا 	 
توه للإعلم 	 
جلوبال اإنفيجن للإ�صت�صارات	 
ذا جاميفيرز	 
فوك�ض اآند هاوند 	 
ماريا غ�صان 	 
الم�صتودع 4 	 
نيك�صا 	 
ويبر �صاندويك 	 
يل جف	 

المتعاونون مع ساعة األرض 
دانكو �صتيبانوفيت�ض 	 
فوك�ض اآند هاوند 	 

مانحون آخرون
بنك HSBC ال�صرق الأو�صط 	 
بودي �صوب 	 
�صويترامرز	 
ال�صندوق العالمي للطبيعة 	 
في اي بي فين�صرز	 
كريت وباريل	 
ل�ض فري�ض لم�صتح�صرات التجميل الم�صنوعة يدويًا 	 

ذ.م.م 
لوك�صيتان 	 
اللولو - اأبو ظبي 	 
مدر�صة جيه اإ�ض اإ�ض الخا�صة 	 
نم�صي 	 

 داعمون آخرون 
نحن ممتنون لل�سبكة الوا�سعة من المتطوعين، المانحين 

والم�ساهمين االآخرين، الذين �ساهموا وبدون تردد 
 بوقتهم وخبرتهم وم�ساعدات اأخرى من اأجل دعم 

عملنا واأن�سطتنا. 
اأزاليا جويا	 
اإليانور ماري بالمو�صكي	 
اأميرة محمد	 
اأنيل �صوريندران	 
اأوغو�صتا بروك�صو	 
اإيمان عبد الرحمن العل	 
جاك اأندرو برادبري	 
جانين المغربي	 
جون ت�صاتينجكو	 
جونتي با�صكال اأوهارا	 
حجار بهمن	 
دندن وانغ	 
ديان بول	 
ربى زيد اأحمد ال�صعوب	 
ر�صا درة	 
ريم محمد	 
�صاندرا كاني�صتون	 
�صوابنا جوبيناثان	 
�صون�صل اإل جي 	 
�صيمون رائف 	 
�صارلين بارتولو	 
�صريفة �صيد �صياء ها�صم 	 

الطبلني
�صم�صة عبدالرزاق علي 	 

الزرعوني
�صيخة الحمودي	 
�صيخة الرومي	 
�صفحات يانيك	 
عائ�صة عادل عبد الحميد 	 

عبداهلل الخوري
عائ�صة محمد	 
عبداهلل محمد	 
عبير اإعجاز	 

فرانكا ري�صي نوري�ض	 
فهد ال�صام�صي 	 
فيلي خافير 	 
كاثارينا ما�صي 	 
الك�صندرا زوي موراتا	 
مارك بينهيرو	 
ماهي�صوار �صونيل	 
م�صباح اآفاق 	 
نور الزبيري	 
نور بوخم�ض	 
نيرانجانا �صونيل 	 
هيا �صادق قادري	 
ويندي زوج	 
اليازية �صعيد �صبره	 
يا�صمينا روجمانز 	 
يا�صيكا اأرورا	 

62 63جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة  التقرير السنوي 2019   |    مذكرات بيئية  



مجلس اإلدارة
الرئي�س

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

العربية المتحدة 

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

وزير دولة، الإمارات العربية المتحدة 
ورئي�ض مجل�ض اإدارة �صوق اأبو ظبي 

العالمي

الع�سو المنتدب واأمين ال�سندوق 
�صعادة رزان خليفة المبارك

الع�صو المنتدب، هيئة البيئة – اأبوظبي

اأمين �سر المجل�س
الرائد علي �صقر �صلطان ال�صويدي

رئي�ض مجموعة الإمارات للبيئة البحرية

األعضاء 
�صعادة ماجد المن�صوري

الع�صو المنتدب لل�صندوق الدولي 
للحفاظ على الحبارى

�صعادة هلل المري
مدير عام دائرة ال�صياحة والت�صويق 

التجاري بدبي
�صعادة المهند�ض محمد �صيف الأفخم

مدير عام بلدية الفجيرة
�صعادة هنا �صيف ال�صويدي

رئي�صة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية 
في ال�صارقة

�صعادة �صيخة �صالم الظاهري
اأمين عام هيئة البيئة – اأبوظبي

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

منى عي�صى القرق
مدير مبيعات لتجزئة، مجموعة عي�صى 

�صالح القرق ذ.م.م
ع�سو عامل بمجل�س الإدارة 

�صعادة عبد اهلل بن طوق 
الأمين العام لمجل�ض الوزراء بدولة 

الإمارات

فريق اإلدارة 
ليلى م�صطفى عبد اللطيف

تامي جيم�ض
�صردان �صو�صيك 
عبداهلل النعيمي 

منال بهمان 
هيلينا كارل�ض

فريق االستشاريين
اآن بوربون

اآنام م�صعود
اأوليفر ويلدون

اإيدا تيلي�ض
اإيفلين كرم

اإيما بيثبريدج
تامي جيم�ض

دايانا باليرمو
�صتيفاني �صعانين

في�صال كومار 
لورين رونتون
معاذ �صواف

الموظفون 
اأحمد اأبو �صمرة

ارابيل ويلينج
األطاف حبيب

اإلما كو�صتالي�صى �صوبان
األي�صا كرادوك

األي�صون فلهيرتي
اأمان منجي

اأوليفر دي اأوكامبو
اأوليفيا ديل كروز ميدل

ب�صنت �صليم
تمارا ويزرز 

جنيفر جين كرو�ض
خالد محمود

د. جاكي جودا�ض
د. جيمينا رودريجيز

د. ديبتى مهاجان ميتال
دانيال ماتيو�ض مولينا

دو�صر الحديدي
ديفيد طوم�صون

رالف يونيداد
ر�صا ال�صالح

ريا اأونيرو
ريم لري

ريمي دوفيرني
�صارة الدختر

�صامية بدر حرب
�صلطان مولوف 

عبد العزيز المل
غادة نبيل

ليندال جوكر
ماجدلينا طيون

مارينا اأنتونوبولو
منى مولر
ِمِهر اأمين

مونيكا كوني
ميثاء دروي�ض

نور مزهر
هوما قري�صي

ما هي النسب التفصيلية لذلك المبلغ؟

ما هي النسب المئوية المخصصة لكل برنامج؟

برنامج شراكة االستدامة

إجمالي الدخل:
18,825,127

إجمالي اإلنفاق:
18,817,401

إيرادات أخرى: %0.73

التبرعات من الحكومة: %32.12

تبرعات من المنح الحكومية: %57

التبرعات من الشركات: %10.15

برامج المحافظة على البيئة: %55.2

شبكة الصندوق العالمي للطبيعة: %3.93

جمع التبرعات: %8.97

العمليات التشغيلية: %21.61

التواصل: %10.29

 أبرز الشؤون المالية  فريق جمعية اإلمارات للطبيعة في عام 2019 

2019201820172016
18,825,12718,770,08713,390,55312,790,389إجمالي الدخل

18,817,40116,272,33811,797,50313,790,389إجمالي المصروفات

فئة الجليلفئة التمكينفئة الحكيمفئة اإلبتكار
350,000 AED200,000 AED100,000 AED20,000 AED
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emiratesnaturewwf.ae للمزید من المعلومات حول الجمعیة، الرجاء زیارة

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

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

  نبني 
  مستقباًل 

  يعيش فيه اإلنسان 
  في تناغم 

 مع الطبيعة 

عة
طبي

 لل
مي

عال
 ال

وق
ند

ص
 ال

مع
ن 

عاو
الت

ة ب
يع

طب
 لل

ت
مارا

اإل
ية 

مع
ج

ية  
بيئ

ت 
كرا

مذ
  | 

 20
19

ي 
سنو

 ال
رير

تق
ال


