التقرير السنوي 2020

مذكرات بيئية

عن جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع
الصندوق العالمي للطبيعة:

جمعية الإمارات للطبيعة جمعية غير ربحية ت�أ�س�ست لحماية التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية
المتحدة وبناء م�ستقبل يزدهر فيه الإن�سان والطبيعة معاً� .أن�شئت في عام  2001تحت رعاية �سمو ال�شيخ
حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئي�س مجل�س �إدارة هيئة البيئة � -أبوظبي،
ا�ستكما ًال لإرث ور�ؤية المغفور له ال�شيخ زايد لدولة الإمارات.
لعِقدين من الزمان ،كانت جمعية الإمارات للطبيعة �شريك ًا ن�شط ًا وبارز ًا في جهود الحفاظ على الطبيعة في
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .نحن نعمل بالتعاون مع ال�صندوق العالمي للطبيعة وهو �أحد �أكبر
المنظمات البيئية الم�ستقلة في العالم و�أكثرها ثقة واحتراماً.
ب�صفتنا م�ؤ�س�سة فكرية وطنية ومن�صة تطوعية في مجال الحفاظ على الطبيعة ،ف�إننا نقوم بتمكين
المجتمع المدني والهيئات الحكومية والقطاع الخا�ص وت�أهيلهم لدعم �أجندة اال�ستدامة في دولة الإمارات
من �أجل تحقيق ت�أثير تحولي على نطاق وا�سع لم�صلحة النا�س والكوكب على حد �سواء.

مهمتنا
مهمتنا هي الحفاظ على الطبيعة والحد من التهديدات للبيئة ،من خالل تنفيذ والم�شاركة في الم�شاريع
التي تدعم الطبيعة المحلية والحفاظ عليها وعلى الحياة البرية ،والعمل المناخي ،واالنتعا�ش الأخ�ضر
والأمن المائي والغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لمزيد من المعلومات عن الجمعية ،برجاء زيارةwww.EmiratesNatureWWF.ae/ar :
@ews_WWF
@ews_WWF
@EmiratesNatureWWF
EmiratesNature_WWF
@Emirates Nature-WWF

المكتب الرئي�سي
�ص.ب45553 .
�أبو ظبي ،الإمارات العربية المتحدة
مكتب دبي
�ص.ب454891 .
دبي ،الإمارات العربية المتحدة
هاتف+971 (0)4 354 9776 :
فاك�س+971 (0)4 354 9774 :
�صورة الغالف© Emirates Nature-WWF :

Published in April 2021 by Emirates Nature-WWF. Any reproduction, in full or in part, of
the contents of this publication must be accompanied by a complete reference and
provide full attribution to the copyright holder.
Text ©Emirates Nature-WWF, 2021. All rights reserved.

التقرير السنوي 2020

مذكرات بيئية
المحتويات

الكلمات االفتتاحية

4

كلمة رئيس مجلس اإلدارة معالي محمد أحمد البواردي

4

كلمة العضو المنتدب سعادة رزان خليفة المبارك

6

كلمة المدير العام ليلى مصطفى عبد اللطيف

8

عاما من التأثير في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً 20
 :2020نحو الخمسين القادمة

مجموعة خدماتنا

المناخ والطاقة

الحياة البحرية
الحياة البرية

ثقافة الحفاظ على الطبيعة

التسويق وأنشطة التواصل

تطوير األعمال

الشراكات االستراتيجية
العمليات التشغيلية

شكرًا لشركائنا الكرام
شكرا لداعمي برنامجنا

داعمون آخرون

البيانات المالية

فريق عمل جمعية اإلمارات للطبيعة في 2020

10
13
14
16
17
24
29
34
38
44
48
52
53
55
56
57

الكلمات اإلفتتاحية

معالي /محمد أحمد البواردي
وزير الدولة لشؤون الدفاع ،ورئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات للطبيعة

“

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

لقد استجبنا بشكل جماعي
في حربنا ضد الوباء ،ويجب أن
نبقى متحدين ونحن نعمل من
أجل بناء مستقبل مستدام
ألنفسنا ولألجيال القادمة.

معالي محمد أحمد البواردي

�أهدى لنا تراثنا الطبيعي عقوداً من االزدهار والرفاهية .وفي عام � ،2020أدركنا وتعلمنا تقدير الدور
الذي تلعبه الطبيعة في ت�شكيل مجتمعنا وثقافتنا ورفد اقت�صادنا.
والحظنا كيف �ستزدهر وتنتع�ش الطبيعة �إذا كانت
�أفعالنا �أقل �ضررًا على الموائل والتنوع البيولوجي
المحيطين بنا� .أدرك الكثير منا �أن م�س�ؤوليتنا
الم�شتركة هي حماية الطبيعة  -الياب�سة والبحار
والمناخ  -تلك المنظومة التي يعتمد عليها بقا�ؤنا.
لقد ت�ضاعفت الأ�صوات التي تدعو �إلى تبني �أ�سلوب
حياة م�ستدام .فتحولت المحادثات �إلى حوارات
�أو�سع وتعززت لترتقي �إلى رغبة موحدة لو�ضع �صحة
الطبيعة وا�ستعادتها على قائمة الأولويات �أثناء عملية
�صنع القرار في مرحلة ما بعد كوفيد.
اجتمع النا�س والمنظمات والحكومات في جميع �أنحاء
العالم لت�صور التعافي الأخ�ضر ،حيث نعيد بناء النمو
االقت�صادي من خالل و�ضع المناخ والبيئة والتنوع
البيولوجي في طليعة ال�سيا�سات وحزم التحفيز
ونماذج الأعمال.
�ستظل دولة الإمارات العربية المتحدة �سباقة ورائدة
بكل فخر في هذا الحوار الهام ل�ضمان �صمود وازدهار
مجتمعنا واقت�صادنا وبيئتنا على المدى الطويل.

تتطلب هذه الرحلة التحلي بروح االبتكار واال�ستعداد
للتحول �إلى "و�ضع اعتيادي جديد"  -ي�صب في
م�صلحة النا�س والكوكب .يحترف فريق جمعية
الإمارات للطبيعة ا�ستخدام هذه المهارات وكذلك
العديد من المنظمات في جميع �أنحاء الإمارات
العربية المتحدة.
لقد بد�أت جمعية الإمارات للطبيعة و�ستوا�صل
تحويل عملياتها لتخطو خطوات كبيرة نحو دعم
الطبيعة والتعافي الأخ�ضر ،والتي �ست�شمل قاعدة
�أو�سع من الأفراد والم�ؤ�س�سات في دولة الإمارات
العربية المتحدة.
وفي هذا ال�صدد ،ي�سعدني �أن �أعرب عن عميق �شكري
وامتناني ل�شركائنا على دعمهم ال�سخي والمتوا�صل.
كما �أود �أن �أرحب ترحيبا حار ًا بجميع المهتمين بمد
�أيديهم واالن�ضمام �إلينا� ،أي ًا كانت �صفتهم ،ونحن
نتحرك نحو هدفنا الم�شترك .مع ًا ن�ستطيع.
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الكلمات اإلفتتاحية

سعادة  /رزان خليفة المبارك
العضو المنتدب وأمين الصندوق لجمعية اإلمارات للطبيعة
والعضو المنتدب لهيئة البيئة -أبوظبي

“

كلمة العضو المنتدب

شباب اإلمارات ،قادة
المستقبل وركائز المجتمع،
يُولّدون شغفًا قويًا بالبيئة .إنها
حقيقة محفزة وملهمة.

سعادة رزان خليفة المبارك
قا�س وم�ؤلم �إلى االرتباط الوثيق بين �صحة الب�شرية والطبيعة.
لقد كان كوفيد 19-بمثابة تنبيه ٍ
على مدار العام الما�ضي ،كانت هناك �صحوة
عالمية ب�ش�أن انهيار عالقتنا مع الطبيعة ،وقد كان
لهذا االنهيار تكلفة كبيرة على حياتنا ورفاهيتنا
وم�صادر رزقنا .ولذلك ف�إنه يتحتم علينا م�ضاعفة
جهودنا للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية والتنوع
البيولوجي ،ل�ضمان ا�ستمرار رفاهية الب�شرية والكوكب.
لقد منحنا التواجد داخل البيوت لوقت طويل،
على غير المعتاد ،الكثير من الفر�ص لإعادة
التفكير و�إعادة ت�صور الطريقة التي يعمل بها
مجتمعنا واقت�صادنا.
لقد ظل العمل المناخي في ب�ؤرة االهتمام العالمي،
وحظي بدعم وا�سع النطاق  -وهذا �أمر ي�ستحقه على
الرغم من �أنه جاء مت�أخراً .ومع ذلك ،فتلك الجهود
لي�ست كافية لن�ستعد لم�ستقبل م�ستدام .فبالإ�ضافة
أي�ضا �أن نعمل
�إلى الحد من االنبعاثات ،يجب علينا � ً
على ت�أمين الموارد التي تحتاجها الطبيعة والتنوع
البيولوجي من �أجل البقاء واالزدهار.
يعد التعافي الأخ�ضر فر�صة هامة لتحفيز التغيير
الذي نرغب في تحقيقه ،فهو يمتلك القدرة على
الإلهام واال�ستثمار في العمل التحويلي الذي يمكن
�أن ي�ساعدنا في �إعادة بناء االقت�صاد بطريقة مفيدة
أي�ضا.
لكوكب الأر�ض � ً

اتخذت جمعية الإمارات للطبيعة موقفًا ثابتًا ووا�ضح ًا
في ر�سم م�سار التعافي الأخ�ضر لدولة الإمارات
العربية المتحدة ودعم ت�أ�سي�س االقت�صادات الدائرية
المحلية ،بالتعاون مع الهيئات الحكومية والقطاع
الخا�ص والمجتمع المدني والجمهور.
هذه هي الحاجة الملحة في الوقت الحالي ،وهذا
بال�ضبط ما يتوقعه منا �شبابنا.
في عام  ،2020حاورت جمعية الإمارات للطبيعة �أكثر
من � 1900شاب في الإمارات عبر �سل�سلة من الحلقات
ال�شبابية للتعرف على التغيرات الحياتية التي يرغبون
في ر�ؤيتها بعد كوفيد.19-
يرى �شباب الإمارات �أن الطبيعة يجب �أن تكون على
ر�أ�س م�سار التعافي الأخ�ضر ،ويتطلعون �إلى �إعادة
ابتكار �أنظمتنا في الإنتاج واال�ستهالك .وباعتبارهم
جزء ًا من المجتمع ف�إنهم يرغبون في العمل على
�إحداث تغيير �إيجابي ي�سهم في جهود الحفاظ على
الطبيعة ويدعم المبادرات البيئية.
�إنني �أتطلع �إلى التعاون ب�شكل وثيق مع �صانعي التغيير
من �شبابنا وداعمينا و�شركائنا ،للم�شاركة في بناء
العالم الذي نطمح �إلى العي�ش فيه .و�أود �أن �أغتنم هذه
الفر�صة لأتقدم بجزيل ال�شكر �إلى العديد من حرا�س
الطبيعة� ،شركائنا الأعزاء ،على ا�ستمرار الدعم الذي
يقدمونه لبرامجنا الرئي�سية للحفاظ على البيئة.
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الكلمات اإلفتتاحية

ليلى مصطفى عبداللطيف
مدير عام جمعية اإلمارات للطبيعة

“

كلمة المدير العام

كما إنني أتطلع إلى زيادة
تأثيرنا من خالل منصتنا المبتكرة
ومجتمعات العمل التي ستنطلق
في عام  2021وتشجيع المجتمع
لالنضمام إلى جهودنا في الوقت
الذي نقدم فيه تصورنا عن
المستقبل الجديد لـجمعية
اإلمارات للطبيعة ودولة اإلمارات
العربية المتحدة.

ليلى مصطفى عبداللطيف

يلعب الأفراد والمنظمات دورًا مهمًا في مكافحة فقدان الطبيعة والعمل المناخي .تكيفت
ا�ستراتيجيتنا وبرامجنا مع فكرة ت�سخير القوة الجماعية للأفراد لإحداث ت�أثير تحولي على
نطاق وا�سع.
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ت�صدر الإن�سان طليعة �أن�شطتنا و�أولوياتنا في عام
 2020ل�سببين مهمين.
الأول ،نحن نحتاج �إلى �سواعد الجميع لتحقيق التغيير
بالنطاق والوتيرة الالزمين لإحداث ت�أثير �إيجابي على
النا�س والكوكب .على مر ال�سنين� ،ساهمت برامجنا
فر�ص عديدة للمهنيين و�أفراد
ب�شكل كبير في خلق ٍ
الجمهور وال�شباب للم�شاركة والم�ساهمة الفعالة في
الحفاظ على الطبيعة.
الثاني ،لقد و�ضع الوباء فريق عملنا �أمام تحدي
مثير  -وهو كيف �سنوا�صل جهودنا في الحفاظ
على الطبيعة و�سط عمليات الإغالق وتقييد الحركة
و�إر�شادات العمل من المنزل والتباعد الج�سدي؟ لقد
تم ال�ضغط علينا لإعادة ت�صور نهجنا في عمليات
الحفاظ على الطبيعة.
لقد كانت النتيجة عبارة عن عامً ا مليئًا بتدريبات
لل�شركات ،م�شاركة ال�شباب وجهود وراء الكوالي�س
لإمداد الأفراد بالأدوات الالزمة لإحداث تغيير دائم.
بدعم من �شركائنا ،قمنا بتنظيم ور�ش عمل " واجه
التغير المناخي" لإمداد الأفراد في جميع �أنحاء
القطاع الخا�ص ب�أدوات لمراقبة انبعاثاتهم من غازات
االحتبا�س الحراري وخف�ضها.

نقلنا �أن�شطة الم�شاركة ال�شبابية من برنامج توا�صل
مع الطبيعة �إلى العالم االفترا�ضي و�شهدنا نجاحً ا
هائالً .حيث �شارك � 1900شاب في الإمارات
في �سل�سلة نقا�شات المجل�س االفترا�ضي مع قادة
حكوميين و�أكاديميين وخبراء ،تعرفوا خاللها على
الق�ضايا البيئية الملحة وتبادلوا �أفكارهم و�آراءهم
مع وا�ضعي خطط التعافي الأخ�ضر في دولة الإمارات
العربية المتحدة.
ومن منازلنا ،قدم فريق جمعية الإمارات للطبيعة
ت�صور ًا جديد ًا لنموذج الت�شغيل الخا�ص بنا والذي
ي�ستهدف ح�شد النا�س التخاذ �إجراءات جماعية من
�أجل الحفاظ على الطبيعة من خالل حركة تطوعية
جماعية ،مع خلق المزيد من الفر�ص للأ�شخا�ص،
ال�شركات والمنظمات لال�ستثمار في الحفاظ على
الطبيعة واال�ستدامة.
�أنا فخورة بالتحول الذي حققته جمعية الإمارات
للطبيعة في هذا العام المليء بالتحديات ،و�أود �أن
�أتقدم بال�شكر لمجل�س الإدارة وال�شركاء والداعمين،
وبالطبع كامل فريق العمل على كل الجهود المبذولة
لإعداد منظمتنا لهذا التحدي ال�شيق .نتحرك نحو
هدفنا الم�شترك .مع ًا ن�ستطيع.
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20
اﻣﺎرات ا
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدوﻟﺔ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ
اﻣﺎرات
ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﺎﻣﺎ
20
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ
اﻣﺎرات
ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ
20ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ
20
ً دوﻟﺔ
ً دوﻟﺔ20
ً 20
 عامًا من التأثير في دولة اإلمارات العربية المتحدة20

اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺸﺒﺎب

واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔاﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺤﻔﺎظ
اﻟﻌﻤﻞاﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ا ﺧﻀﺮ اﻟﻌﻤﻞ

ﺧﻀﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲاا ﺧﻀﺮ
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ

2050اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
2050
ﻋﺎم
ﺑﺤﻠﻮل
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻣﻊ
اﻣﺎراتﻣﻊ
ﺗﻮاﺻﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺪامﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺗﻮاﺻﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺪام
زرق
اﻻﻗﺘﺼﺎدا ا زرق
اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻻﻗﺘﺼﺎد ا زرق اﻟﻤﺴ

اﻟﺒﺮﻳﺔ
واﻟﺤﻴﺎةاﻟﺒﺮﻳﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔواﻟﺤﻴﺎة
ﻋﻠﻰاﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ
اﻟﻌﻤﻞاﻟﺤﻔﺎظ

2050
2050
2050
2050
ﻋﺎم
ﺑﺤﻠﻮلﻋﺎم
ﺑﺤﻠﻮل
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻣﺎرات
اﻣﺎرات
اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت
دوﻟﺔ
ﻓﻲدوﻟﺔ
اﻟﻤﻨﺎخﻓﻲ
ﻟﺘﻐﻴﺮاﻟﻤﻨﺎخ
ﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺨﻄﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ااﻟﺨﻄﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺪام
زرق

2050

ﺳﺎﻋﺔ ا رض



ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔوو
اﻣﺎراتﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺳﻔﺮاءاﻣﺎرات
ﺣﻤﻠﺔﺳﻔﺮاء
ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
أﺑﻄﺎلاﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
أﺑﻄﺎل
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ

 20

 
  اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 20
اﻟﻤﺘﺤﺪة



 





 


وﻃﻨﻲ
وﻃﻨﻲوﺑﻴﺌﺘﻲ
اﻟﺒﻴﺌﻲوﺑﻴﺌﺘﻲ
اﻟﻤﺎراﺛﻮناﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟﻤﺎراﺛﻮن
 




 
 


146

 
 146
 

0

 

 


 


1/3 ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ







اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﻤﺪارس
اﻟﻤﺪارس
ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺮﺑﻮن
أﺳﻄﻮل
ﺗﻄﻮﻳﺮ
أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
4000044
4000044
 

SAV E

1/3
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2050




2050
2050

اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺴﻼﺣﻒ
اﻟﺴﻼﺣﻒ
ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎنﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ
اﻟﺤﻔﺎظ
اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ
اﻻﺣﺘﺒﺎس
ﻏﺎزات


10
10
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ







اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻮرﻳﻌﺔ
وادياﻟﻮرﻳﻌﺔ
ﻣﻨﺘﺰهوادي
ﻣﻨﺘﺰه


ترميم
شملترميم
سنواتشمل
سنوات1010عمره
إرثعمره
إرث

وإدارة
كمتنزه
الوريعةكمتنزه
واديالوريعة
وادي
وإدارة
وطني
بلدية
الوثيقةمعمعبلدية
اكةالوثيقة
رشاكة
وطنيبالبالرش

ﺳﺎﻋﺔ ا رض

60+

من
مرب ًع ًاعامن
كيلوم ًرتا ًرتامرب
كيلوم783
783رسم
رسم
والبحرية
الساحليةوالبحرية
املوائلالساحلية
املوائل

HSBC
HSBC

 

اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
اﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻌﺒﺔ
اﻟﻄﻌﺎم
اﻟﻄﻌﺎم
1/3
1/3ﻗﻄﺎع
ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻔﺎظﻋﻠﻰ
ﺣﻤﻠﺔاﻟﺤﻔﺎظ
ﺣﻤﻠﺔ

1/3
1/3

أﺳﻄﻮلاﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﻤﺪارس
اﻟﻜﺮﺑﻮن
اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻣﻨﺨﻔﺾ
أﺳﻄﻮل
ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
ساهمت
عىل
ﻣﻨﺨﻔﺾالحفاظ
جهودنا يف
أﺑﻮﻇﺒﻲ
أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
 والسياسات
الترشيعات
4000044
 البيئة يف وضع



دولة
يف
للحفاظ عىل الطبيعة







اإلمارات
املتحدة
العربية



 


12
1635

HSBC

الكائنات
منالكائنات
نوعاًمن
ًنوعا55
55اكتشاف
تمتماكتشاف

العذبة
املياهالعذبة
تعيشيفيفاملياه
التيتعيش
الحيةالتي
الحية

الوريعة
بواديالوريعة
ﺗﻤﻜﻴﻦ بوادي
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻧﺘﻘﺎل
من
أنواعمن
أنواع33اﻟﻤﺘﺤﺪةو
بومةو
بومة22اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
رصد
اﻣﺎرات تمتمرصد
واﺟﻪ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
ونيص
ونيص
،الحجر
،الحجر
جبال
جبال
يف
يف
الخفافيش
الخفافيش
 
90 
الوريعة
واديالوريعة
يفيفوادي
 

 

ﺑﺤﻜﻤﺔ
ﺑﺤﻜﻤﺔ
اﺧﺘﺮ
اﺧﺘﺮ
 

بدائل
بدائل
اختيار
اختيار
عىل
عىل
املستهلكني
املستهلكني
تشجيع
تشجيع

الجائر
الصيدالجائر
ملكافحةالصيد
مستدامةملكافحة
مستدامة
 



"بحكمة
""اخرتبحكمة
حملة"اخرت
خاللحملة
منخالل
من

اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
ﻗﻄﺎع
اﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻌﺒﺔ
ﻟﻌﺒﺔ
اﻟﻄﻌﺎم
1/3 ﻗﻄﺎع
ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ
ﺣﻤﻠﺔ

اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻣﻨﺨﻔﺾ
أﺳﻄﻮل
ﺗﻄﻮﻳﺮ
جهودنا
ساهمت
ساهمت
عىل
الحفاظعىل
الحفاظ
جهودنايفيف
أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
والسياسات
الترشيعاتوالسياسات
وضعالترشيعات
البيئةيفيفوضع
البيئة








 S AVE
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مذكرات بيئية

 
 

 
حامية
تتطلبحامية
التيتتطلب
املناطقالتي
لتحديداملناطق
لتحديد
اإلمارراتات
أنحاءاإلما
جميعأنحاء
رسميةيفيفجميع
رسمية

العربية
اإلمارراتاتالعربية
لدولةاإلما
الشامليةلدولة
الشاملية
املتحدة
املتحدة
9792
2008

زرق
اﻟﻌﻠﻢا ا زرق
وﻣﺮاﺳﻲاﻟﻌﻠﻢ
ﺷﻮاﻃﺊوﻣﺮاﺳﻲ
ﺷﻮاﻃﺊ
 2020
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻴﺎه
الشواطئ
الشواطئ
من
من2525حصول
حصول
3

األزرق
العلماألزرق
عىلالعلم
ايسعىل
واملررايس
 وامل
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺑﺤﺎث وﺗﻌﻠﻢ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

املياه
إلدارةاملياه
صارمةإلدارة
معايريصارمة
تتبعمعايري
والتيتتبع
والتي
 
 1000 
  
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻛﺘﺸﺎﻓﺎتاﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت

الكائنات
نوعاً من
55 اكتشاف
ﺣﻤﻠﺔ تم
ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ و
اﻣﺎرات
ﺳﻔﺮاء





اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ تعيش يف املياه العذبة
أﺑﻄﺎل الحية التي



دوﻟﺔ
ﻓﻲدوﻟﺔ
الوريعةﻓﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
بوادياﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﻤﻜﻴﻦاﻧﺘﻘﺎل
ﺗﻤﻜﻴﻦ

 
 
 



20




  أنواع3 اﻟﻤﺘﺤﺪةو
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻣﺎراتاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻣﺎرات



 
من
واﺟﻪ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
اﻟﺘﻐﻴﺮاﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
واﺟﻪاﻟﺘﻐﻴﺮ
واﺟﻪ
بومة
2 تم رصد
ونيص
،الحجر
جبال
يف
الخفافيش






90 

90
90
 
يف وادي الوريعة




100
100
100
وﺑﻴﺌﺘﻲ وﻃﻨﻲ
اﻟﻤﺎراﺛﻮن اﻟﺒﻴﺌﻲ





  اﺧﺘﺮ ﺑﺤﻜﻤﺔ




























بدائل
املستهلكني عىل اختيار
تشجيع
146
 
 



الجائر
الصيد
ملكافحة
مستدامة





30
30

30 




"خالل حملة "اخرت بحكمةمن







 SAV
SAVEE
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ﻣﺒﺎدرة اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

أﺑﻄﺎل اﻣﺎرات
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻮاﺋﻞاﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺧﺮﻳﻄﺔاﻟﻤﻮاﺋﻞ
 ﺧﺮﻳﻄﺔ

60+

HSBC







 
 

2050

الفجرية
الفجرية

رض
ﺳﺎﻋﺔ اا رض
ﺳﺎﻋﺔ

60+

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ

2050 ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
2050
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻣﺎرات
اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت
اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ دوﻟﺔ



 
 



 
  



 
 


 
2050

2050
2050











10000
10000
10000




225
225
 
 
225
 
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺴﻼﺣﻒ
ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ
ﺑﻴﺎن ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ
ﻣﺒﺎدرة اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻓﻲ
اﻟﺤﺮاريﻓﻲ
اﻟﺤﺮاري
اﻻﺣﺘﺒﺎس
اﻻﺣﺘﺒﺎس
ﻏﺎزات
ﻏﺎزات
ﺑﻴﺎن
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﺒﺼﻤﺔاﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻣﺒﺎدرةاﻟﺒﺼﻤﺔ
ﻣﺒﺎدرة
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اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔاﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

12245
12245
12245


 



اﻻﻗﺘﺼﺎد



اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي
اﻟﺪاﺋﺮي
اﻻﻗﺘﺼﺎداﻟﺪاﺋﺮي
 اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺪاﺋﺮي












ﻣﻨﺘﺰه وادي اﻟﻮرﻳﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ




 






ترميم
شمل
سنوات
10 إرث عمره














5000
5000
5000




كمتنزه
الوريعة
وادي
وإدارة










مع بلدية الوثيقة
وطني بالرشاكة

  1138

1138
1138
الفجرية





أﺑﻄﺎلاﻣﺎرات
أﺑﻄﺎل


أﺑﻄﺎل اﻣﺎرات
 اﻣﺎرات
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻮاﺋﻞ
ﺧﺮﻳﻄﺔ







12
12
12

86
86من
86
 
  

 
 رسم




مرب ًعا
 كيلوم ًرتا783
16
35
1635
35
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املوائل الساحلية والبحرية

 




التي تتطلب حامية
لتحديد املناطق






رسمية يف جميع أنحاء اإلمارات








الشاملية لدولة اإلمارات العربية








ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﺘﺨﻴﻞﻟﻠﺸﺒﺎب
إﻋﺎدةاﻟﺘﺨﻴﻞ
ﺣﻠﻘﺎتإﻋﺎدة
ﺳﻠﺴﻠﺔﺣﻠﻘﺎت
ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﺘﺨﻴﻞ
إﻋﺎدة
ﺣﻠﻘﺎت
ﺳﻠﺴﻠﺔ
املتحدة
9792
9792


9792
2008
2008
2008
1900
1900
1900



اﻟﻌﻠﻢ ا زرق


 

 ﺷﻮاﻃﺊ وﻣﺮاﺳﻲ
 2020
 2020
 2020
واﻟﻤﺎﺋﻲ
واﻟﻤﺎﺋﻲ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﻣﻦ
ﻣﻦ
ا
ا
ا ﻣﻦ اﻟﻐﺬ
واﻟﻤﺎﺋﻲ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ
اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ا






ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻤﻴﺎه
ﻣﺠﺎلاﻟﻤﻴﺎه
ﻓﻲﻣﺠﺎل
واﻟﺘﻌﻠﻢﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺚواﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
الشواطئ3
 من25 حصول
3
3







األزرق
العلم
 واملرايس عىل 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺑﺤﺎث وﺗﻌﻠﻢ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻟﻤﻨﺎخ
ﺗﻐﻴﺮاﻟﻤﻨﺎخ
وﺗﻌﻠﻢﺗﻐﻴﺮ
أﺑﺤﺎثوﺗﻌﻠﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞأﺑﺤﺎث
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ





اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه اﻟ
ﻓﻲ
اﻟﻌﺬﺑﺔﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺎهاﻟﻌﺬﺑﺔ
ﻋﻠﻰاﻟﻤﻴﺎه
اﻟﺤﻔﺎظﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻓﻲ
املياه
والتي تتبع معايري صارمة إلدارة



 

 
 
وادي ﺷﻴﺺ
ﺷﻴﺺ
ﺷﻴﺺ
وادي
وادي
وادي ﺷﻴﺺ



 1000 

1000
1000

  

 
 اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت

 
اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت

1/3

دولة
دولة
الطبيعةيفيف
عىلالطبيعة
للحفاظعىل
للحفاظ


ات
املتحدة
العربيةاملتحدة
العربية
اإلماررات
اإلما
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 ﻋﺎﻣ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺰدﻫﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎس واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ20
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ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ
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ﺟﻤﻌﻴﺔ
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ﻓﻴﻪ
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اﻣﺎراتﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ
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اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
ﺟﻤﻌﻴﺔ
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ﺗﺤﺘﻔﻞ
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ﻟﻌﺒﺔ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ


 




اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

 


اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﺣﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
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ﻣﻨﺘﺰه وادي اﻟﻮرﻳﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ

 سنوات شمل ترميم10 إرث عمره
وإدارة وادي الوريعة كمتنزه
وطني بالرشاكة الوثيقة مع بلدية
الفجرية
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

 كيلوم ًرتا مرب ًعا من783 رسم
املوائل الساحلية والبحرية

لتحديد املناطق التي تتطلب حامية
رسمية يف جميع أنحاء اإلمارات
الشاملية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة
ﺷﻮاﻃﺊ وﻣﺮاﺳﻲ اﻟﻌﻠﻢ ا زرق

 من الشواطئ25 حصول
واملرايس عىل العلم األزرق

والتي تتبع معايري صارمة إلدارة املياه

اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت

 نوعاً من الكائنات55 تم اكتشاف
الحية التي تعيش يف املياه العذبة
بوادي الوريعة
 أنواع من3  بومة و2 تم رصد
 ونيص،الخفافيش يف جبال الحجر
يف وادي الوريعة
تشجيع املستهلكني عىل اختيار بدائل
مستدامة ملكافحة الصيد الجائر
"من خالل حملة "اخرت بحكمة

اﺧﺘﺮ ﺑﺤﻜﻤﺔ

ساهمت جهودنا يف الحفاظ عىل
البيئة يف وضع الترشيعات والسياسات

للحفاظ عىل الطبيعة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة

2020 جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة التقرير السنوي

:2020

 :2020نحو الخمسين القادمة

نحو الخمسين القادمة
تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة �إلى �أن ت�صبح واحدة من
�أف�ضل الدول في العالم بحلول اليوبيل الذهبي في عام  .2021بينما
ت�ستعد البالد لالحتفال بعقودها الخم�سة الما�ضية ،ف�إنها ت�ستعد
للخم�سة المقبلة.
مخطط الم�ستقبل يعزز اال�ستدامة عبر القطاعات االقت�صادية
واالجتماعية ،بينما ير�سخ مكانة الإمارات على ال�ساحة العالمية .لي�أخذ
الإمارات �إلى �آفاق جديدة في الخم�سين �سنة القادمة ،دعت الحكومة
�إلى تعاون كامل بين القطاع العام و�شبه الخا�ص والقطاع الخا�ص.
�شاركت جمعية الإمارات للطبيعة ر�ؤيتها لإمارات م�ستدامة ،يعي�ش فيها
النا�س في تناغم مع الطبيعة .ن�ؤمن ب�أن التعاون �ضروري لتحقيق ذلك،
ونعمل با�ستمرار على تطوير نموذج �أعمالنا لبناء م�سارات جديدة
للحكومة ،والقطاع الخا�ص ،والمجتمع المدني والأفراد وال�شباب
للم�ساهمة في م�ستقبل �أف�ضل للجميع.
من�صتنا الجديدة للتطوع تح�شد جهود العمل من �أجل الطبيعة وتدعم
مفهوم الحفاظ ال�شامل ،وذلك من خالل تمكين المجتمعات المحلية
لتكون جزءًا من التنمية الم�ستدامة لمحيطهم.

© Emirates Nature-WWF
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مذكرات بيئية
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مجموعة خدماتنا

مجموعة

خدماتنا

أهداف الحفاظ
على الطبيعة

المجاالت
الرئيسية للتأثير

حماية التنوع البيولوجي والأنظمة
الطبيعية الداعمة للحياة في
دولة الإمارات العربية المتحدة
من خالل تنفيذ حلول فعالة
وطويلة الأجل تزيد من الحماية
المتكاملة للموائل والأنواع،
وتحقق م�سار ًا ل�صافي انبعاثات
كربون �صفرية والتعافي
االقت�صادي الأخ�ضر الذي يبني
م�ستقب ًال م�ستدام ًا ورفاهية
للإن�سان محليًا وعالمياً.

التعافي الأخ�ضر

الخدمات الداعمة لجهود الحفاظ
على الطبيعة
البحث العلمي

حماية الطبيعة
والحياة البرية

ح�شد المجتمع
و�أن�شطة مجتمعية
وا�سعة النطاق

تطوير ال�سيا�سات

العمل المناخي

حمالت التوعية
والتثقيف

التدريب والتطوير
واالعتماد

الأمن الغذائي
والمائي

جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة التقرير السنوي 2020
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مذكرات بيئية

15

المناخ

مقدمة
لقد �شهد عام  2020توقفًا غير م�سبوقاً في الن�شاط
الب�شري مما �أدى �إلى انخفا�ض كبير في حجم انبعاثات
ثاني �أك�سيد الكربون.

والطاقة

أي�ضا �أول مراجعة لخم�س �سنوات التفاقية
ولقد �شهد عام ً � 2020
باري�س للمناخ ،حيث قامت الدول الم�شاركة بتقييم التقدم
المحرز ،وتحديث م�ساهماتها الوطنية المحددة ()NDCs
وزيادة الطموحات للحد من ارتفاع درجة الحرارة ،لتبقى �أقل
من درجتين مئويتين مقارنة بم�ستويات ع�صر ما قبل ال�صناعة.
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة هدف ًا غير م�سبوق ًا في
م�ساهمتها الوطنية المحددة المحدثة لخف�ض حجم انبعاثات
الكربون بن�سبة  %23.5بحلول عام .2030
ومع ذلك ،يو�ضح علم المناخ �أن العمل المناخي العالمي الحالي
كاف لمنع االحترار العالمي الكارثي.
غير ٍ

“

إن حاجتنا الملحة في الوقت الحالي
هي التعافي المستدام ،حيث يتم
تصميم حزم التحفيز والسياسات
واالستثمارات لمساعدة األنظمة االقتصادية
على تعزيز قدرتها على الصمود على المدى
الطويل والتركزي على جهود التخفيف من آثار
تغير المناخ والتكيف معه.

”

سردان سوسيك،
المدير السابق لوحدة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة

© Cédric Dhaenens

© IRENA, 2018
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مذكرات بيئية
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المناخ والطاقة

انجازاتنا في 2020
إشراك القطاع الخاص

تطوير السياسات

تطوير السياسات

تطوير �أ�سطول منخف�ض الكربون
لحكومة �أبوظبي
يعد قطاع النقل �أحد �أ�سرع م�صادر االنبعاثات نموًا
في جميع �أنحاء العالم .لذا عملت جمعية الإمارات
للطبيعة مع هيئة البيئة � -أبوظبي و�شركاء �إدارة
الطاقة ،ومركز النقل المتكامل و�شرطة �أبوظبي،
لدعم انتقال �أ�سطول حكومة �أبوظبي نحو
التقنيات منخف�ضة الكربون ،بما يتما�شى مع
ا�ستراتيجية �أبوظبي للمركبات منخف�ضة
االنبعاثات (.)LEV
في عام � ،2020أكملنا تقييمًا تقنيًا مكثفًا ،بدعم
من المجل�س الدولي للنقل النظيف ( )ICCTوكذلك
قدمنا تو�صيات حول كيفية انتقال الأ�سطول الحكومي
�إلى مركبات منخف�ضة الكربون بن�سبة  %100بحلول
عام  ،2030وتحقيق الهدف الذي حددته ا�ستراتيجية
�أبو ظبي  .LEVكما �ساعد تحليلنا في تطوير تو�صيات
ال�سيا�سة التي �سيتم تقديمها �إلى المكتب التنفيذي
لإمارة �أبوظبي والمجل�س التنفيذي للموافقة عليها
وتنفيذها.

ت�سهيل انتقال الطاقة في دولة الإمارات
العربية المتحدة
تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة �إلى زيادة
م�ساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي
لديها �إلى  %44بحلول عام � .2050أ�شرنا خالل عملنا
ال�سابق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية �إلى تركيب
�ألواح الطاق ال�شم�سية على الأ�سطح كحل محتمل لبلوغ
هذا الهدف.
في عام  ،2020قامت جمعية الإمارات للطبيعة
و وزارة الطاقة والبنية التحتية ب�إجراء درا�سة
ا�ستق�صائية لفهم الو�ضع الحالي للطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية على الأ�سطح ( ،)PVsوالتدابير
والإجراءات التي يمكن اتخاذها لزيادة ا�ستيعاب
الطاقة الكهرو�ضوئية ،وكيف يمكنها �أن ت�ستكمل جهود
الطاقة المتجددة في الدولة.
جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة التقرير السنوي 2020
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نوا�صل تو�سيع نطاق العمل المناخي وم�شاريع تطوير ال�سيا�سات لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة
في �إر�ساء الأ�سا�س للخم�سين عامًا القادمة.

© Emirates Nature-WWF

تمكين ال�شركات للعمل المناخي
يعد الحد من حجم انبعاثات الكربون �أمرًا �ضروريًا
للم�ساعدة في التخفيف من الآثار ال�ضارة لتغير
المناخ .تزود مبادرتنا "واجه التغير المناخي"
ال�شركات في دولة الإمارات بالأدوات المنا�سبة لفهم
م�صدر االنبعاثات في عملياتها ،والعمل على تقليل
ب�صمتهم الكربونية.
بال�شراكة مع وزارة التغير المناخـ ـ ـ ــي والبيئة وبنك
 HSBCال�شرق الأو�سط ،وبدعم مـ ــن هيئة البيئة -
�أبوظبي وغرفة دبي ،تمكنت جمعية الإمارات للطبيعة
من �إكمال المرحلة الأولى من مبادرة "واجه التغير
المناخي" بنجاح كبير.
من خالل تنظيم �أربع ور�ش عمل ،قمنا بتدريب �أفراد
من �أكثر من  90منظمة على مراقبة انبعاثات غازات
االحتبا�س الحراري و�إعداد التقارير عنها والتحقق
منها وخف�ضها .نتيجة لذلك� ،ألهمنا  10من هذه
المنظمات لموا�صلة رحلتهم للحد من حجم انبعاثات
الكربون في عام .2021

أولويات المناخ والطاقة في 2021

تح�صين اقت�صاد دولة الإمارات العربية
المتحدة من المناخ
من خالل مبادرة واجه التغير المناخي ،نهدف �إلى
دعم ال�شركات في رحلة التحول منخف�ضة الكربون
من خالل بناء مجتمع محلي للعمل ب�ش�أن المناخ في
عام � .2021ستمكن هذه المن�صة المنظمات من
م�شاركة �أف�ضل الممار�سات و�إظهار النجاح في الحد
أي�ضا بدعم
من انبعاثات الغازات الدفيئة� .سنقوم � ً
ع�شر م�ؤ�س�سات في رحالتها المتعلقة بح�ساب الغازات
الدفيئة وتحديد الأهداف في عام  ،2021لتعزيز
جهود القطاع الخا�ص في التحول منخف�ض الكربون
في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من خالل نموذجنا الت�شغيلي الجديد� ،سوف نزود
أي�ضا بالتدريب وفر�ص الحوار والتعاون
المجتمع � ً
والخبرات العملية والأدوات الالزمة لدعم جهود
العمل المناخي والتخفيف من �آثار تغير المناخ
في دولة الإمارات وتمكين مجتمعاتنا لت�صبح قادة
التغيير المطلوب �إذا ما �أردنا تحقيق الأهداف وتنفيذ
االتفاقيات المناخية المحلية والدولية.
مذكرات بيئية

تقييم �إمكانية امت�صا�ص و تخزين الطاقة
�سوف ندر�س بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية
التحتية كيف يمكن لتخزين الطاقة �أن يدعم النمو
المت�سارع القادم ال�ستيعاب الطاقة المتجددة� .سنقوم
بمراجعة وتقييم الو�ضع الحالي المت�صا�ص وتخزين
الطاقة في الدولة والرغبة في اال�ستثمار .بعد ذلك،
�سنقدم تو�صيات رئي�سية ب�ش�أن تقنيات تخزين الطاقة
الأكثر �صلة بالمو�ضوع ونحدد �أ�صحاب الم�صلحة
الرئي�سيين للم�شاركة في هذه الرحلة.

19

الحياة البحرية

مقدمة
لقد نجحنا في زيادة معرفتنا بالنظم البيئية ال�ساحلية
الرئي�سية في دولة الإمارات من خالل مراجعة التنوع
البيولوجي لبحيرة �أم القيوين ال�ساحلية وكذلك توا�صلنا
مع مختلف �أ�صحاب الم�صلحة حول �أهمية االقت�صاد
الأزرق الم�ستدام.

“

توضح بداية عقد األمم المتحدة
لعلوم المحيطات في عام  2021بصورة
واضحة أن اتخاذ القرارات المستندة
إلى العلم أمر بالغ األهمية لدعم مرونة وصحة
محيطاتنا على المدى الطويل.
يدعم عملنا العلوم البحرية والتعاون وتبادل
المعلومات .حتى اآلن ،شاركنا في تطوير ونشر
أربع أوراق علمية في الصحف الدولية.
مارينا أنتونوبولو،
المدير المساعد  -وحدة التنوع البيولوجي

حظيت المحيطات والنظم البيئية البحرية باهتمام متزايد في
العام الما�ضي� .إقليمياً ،تولت دولة الإمارات العربية المتحدة
من�صب رئي�س رابطة حافة المحيط الهندي  -وهي المن�صة
التي تعزز التعاون الإقليمي حول الأن�شطة االقت�صادية المتعلقة
بالمحيطات.
توا�صل دولة الإمارات تعزيز دورها في حماية المحيطات ك�أول
دولة في ال�شرق الأو�سط ت�ؤيد التحالف العالمي للمحيطات
" ،"30 × 30والذي يهدف �إلى حماية ما ال يقل عن  %30من
محيطات العالم كمناطق بحرية محمية بحلول عام .2030

”

© Tamsin Carlisle
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مذكرات بيئية

21

الحياة البحرية

انجازاتنا في 2020
أبحاث

تعميق معرفتنا بالتنوع البيولوجي البحري
في دولة الإمارات العربية المتحدة
في عام � ،2020أجرينا درا�سة حول التنوع البيولوجي
البحري على الأنواع الهامة في البحيرة ال�ساحلية
لأم القيوين� .إنها موطن لأ�شجار القرم والأع�شاب
البحرية وتجمعات ال�شعاب المرجانية ،حيث تم
تحديد البحيرة كمنطقة ذات �أهمية خا�صة للتنوع
البيولوجي البحري في م�سحنا ال�سابق الذي �أجري
على نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة.
كجزء من ا�ستبيان التنوع البيولوجي في �أم القيوين،
ا�ستخدمنا تقنيات مبتكرة ،مثل ا�ستبيانات الفيديو
عن بعد تحت الماء ( )BRUVSوطائرات بدون طيار،
لم�شاهدة  13نوعً ا مختلفًا في البحيرة ال�ساحلية -
بما في ذلك ال�سالحف الخ�ضراء� ،أ�سماك القر�ش،
ال�شفنين و�أ�سماك الإ�سفين.

أولويات الحياة البحرية في 2021
أبحاث

الم�ساهمة في جهود الحماية البحرية
المحلية والعالمية
بالتعاون مع �شركائنا ،قمنا بتلخي�ص نتائج م�شاريع
الحماية ال�سابقة ون�شرنا بنجاح �أربع �أوراق علمية في
ال�صحف الدولية.
أي�ضا بتوثيق نتائجنا ور�ؤيتنا حول ال�سالحف
كما قمنا � ً
البحرية في منطقة ال�شرق الأو�سط وجنوب �آ�سيا في
تقرير جديد بعنوان "نظرة عامة على حالة ال�سالحف
في دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من مبادرة
 ،IUCNبالتعاون مع الخبراء.

إشراك القطاع الخاص
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نتطلع �إلى العمل عن كثب مع �شركائنا والمتطوعين والعلماء المدنيين في مجموعة م�شاريعنا لعام ،2021
والتي ت�شمل:
حلول قائمة على الطبيعة من �أجل المناخ
والطبيعة والإن�سان
في عام � ،2021سنبد�أ في ا�ستك�شاف الفر�ص لتنفيذ
الحلول الم�ستندة �إلى الطبيعة والتي تت�صدى لتحديات
تغير المناخ لم�صلحة التنوع البيولوجي والنا�س.
درا�سة �أهمية موائل المحار
بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في ال�شارقة� ،سن�شرع
في درا�سة القيمة البيئية واالجتماعية واالقت�صادية
لموائل �أ�سِ َرّة المحار ال�شهيرة في الإمارات ال�شمالية
الغربية .تم تحديد هذا الموطن كمنطقة ذات �أهمية
في خريطة الموائل ال�ساحلية البحرية ال�سابقة.
أي�ضا في �سد الفجوة بين
�سي�ساعد هذا الم�شروع � ً
الأو�ساط الأكاديمية و�صناع القرار من الحكومة
وقطاع م�صايد الأ�سماك ،من خالل توفير المعلومات
العلمية لدعم الإدارة الم�ستدامة للموارد البحرية.
تنفيذ ممار�سات التمويل الم�ستدام
ب�صفتنا �أحد الموقعين على �إعالن �أبوظبي للتمويل
الم�ستدام ،ف�إننا نتكاتف مع �سوق �أبوظبي العالمي
لتعزيز ممار�سات التمويل الم�ستدامة محليًا و�إقليميًا،
والعمل على ا�ستك�شاف مناهج بيئية واجتماعية
وحوكمة جديدة لحماية المحيطات والحد من
تغير المناخ.

مذكرات بيئية

© Michel Gunther / WWF

ت�شجيع االقت�صاد الأزرق الم�ستدام
�إن �صحة المحيط تعني اقت�صادًا �صحيًا .حيث �إن
حماية محيطاتنا وا�ستعادتها �أمر ًا �ضروري ًا لرفاهيتنا
وتعزيز قدرة �أنظمتنا االقت�صادية على ال�صمود.
ولبناء الزخم من �أجل االقت�صاد الأزرق الم�ستدام،
توا�صلنا مع �أ�صحاب الم�صلحة من القطاع الخا�ص
من مختلف القطاعات االقت�صادية الرئي�سية لقيا�س
�أهمية ا�ستدامة المحيطات ومكانتها �ضمن �أولوياتهم
وكيف يمكننا ت�شجيع المزيد من الإجراءات.
�أ�شارت النتائج ،التي نُ�شرت في �شكل تقرير ور�سوم
بيانية� ،إلى �أن ال�شركات في الإمارات التي تعمل في
المجال البحري تدرك �أهمية اعتمادها على النظم
البيئية البحرية وتحر�ص على ا�ستك�شاف مبادئ
االقت�صاد الأزرق الم�ستدام.

نحن متحم�سون لم�شاريعنا القادمة التي �ستظهر الفوائد االجتماعية واالقت�صادية للنظم البيئية
البحرية المرنة� .سوف نتوا�صل مع �أ�صحاب الم�صلحة الرئي�سيين لتحديد الفر�ص التي يمكن �أن
تطلق �إمكانات النظم البيئية البحرية في �سياق التعافي الأخ�ضر لدولة الإمارات العربية المتحدة.

23

الحياة البرية

“

مقدمة
لقد �أظهرت جائحة  19-COVIDمدى اله�شا�شة التي
قد ي�صلها مجتمعنا� ،إذا ا�ستمرينا في عدم منح الأولوية
أي�ضا بمثابة تحديًا
للحفاظ على البيئة .كانت هذه الفترة � ً
فريدًا لفريقنا -وهو كيف يمكننا الحفاظ على الطبيعة
و�سط عمليات الإغالق وتقييد الحركة و�إر�شادات العمل
من المنزل والتباعد االجتماعي؟

نحن فخورون بأن لدينا شراكات تمكن ّنا
من زيادة جهودنا للحفاظ على مجتمع
البثنة في الفجيرة و -ألول مرة -نظام بيئي
حضري مأهول بالسكان في دبي.
د .جاكي جوداس،
مستشار ومدير برنامج الحياة البرية.

”

من منازلنا ،قمنا بالتحاور مع �أ�صحاب الم�صلحة والممولين
المحتملين لقيا�س مدى اهتمامهم بمو�ضوعات متنوعة مثل
العالقات بين التدهور البيئي و�صحة الإن�سان ،وا�ستعادة الموائل
والأمن الغذائي ،والمخاطر ال�صحية المتمثلة في عدم معرفة -
وعدم حماية -الخفافي�ش في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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الحياة البرية

عملنا في عام 2020
بحث

م�سح التنوع البيولوجي الح�ضري في المدينة
الم�ستدامة ،دبي
في الجزء الخا�ص بنا من العالم حيث الأرا�ضي
الرطبة الطبيعية والغطاء النباتي محدود وغالبًا
ما يتناق�ص ،وبالرغم من ذلك يمكن للنظم البيئية
التي من �صنع الإن�سان �أن توفر موائل تعوي�ضية قيمة
وت�ساهم في بقاء مجموعات الحياة البرية� ،إذا ما
تمت �إدارتها بال�شكل المنا�سب.
يوجد في دبي العديد من المجتمعات البيئية
الح�ضرية المتنوعة وكذلك الم�ساحات الح�ضرية
الخ�ضراء التي �أن�شئت على مر ال�سنين ،وغالبًا ما
تعتمد على �إدخال �أنواع نباتية غير محلية .تجذب
هذه الموائل المن�ش�أة حديثًا مجتمعًا �أ�صليًا من الأنواع
المحلية والغريبة غير المحلية ،بداية من الح�شرات
و�صو ًال �إلى الثدييات والطيور .حيث ال تعي�ش هذه
الأنواع عادة جنبًا �إلى جنب في البيئات الطبيعية.
قد ي�ؤدي فهم الأداء البيئي لهذه النظم البيئية
الح�ضرية �إلى �إثراء الممار�سات المختلفة في
التخطيط الح�ضري والت�أثير على ت�صميم مدننا
الم�ستقبلية .حيث ت�ضافرت جهود دايموند للتطوير
وجمعية الإمارات للطبيعة للبحث واال�ستك�شاف عن
هذا المو�ضوع ودرا�سة التنوع البيولوجي الح�ضري
للمدينة الم�ستدامة في دبي.

أولويات الحياة البرية في 2021
ترميم الفلج والتنمية الم�ستدامة
بالبثنة بالفجيرة
بعد نجاحنا في ا�ستعادة نظام الري التقليدي -
المعروف محليًا با�سم الفلج  -في وادي �شي�ص،
�ست�ساعد �أي�ض ًا جمعية الإمارات للطبيعة في ترميم
فلج �إ�ضافي في منطقة البثنة بالفجيرة ،بال�شراكة
مع االتحاد للقطارات وبالتعاون مع ديوان ولي عهد
الفجيرة و�شركة االتحاد للقطارات وهيئة بيئة
الفجيرة والفجيرة للمغامرات.
�سوف نعمل على �إ�شراك المجتمعات المحلية في
اال�ستعداد للتغييرات االجتماعية واالقت�صادية
ال�سريعة التي �ست�شهدها قريبًا .حيث �سيخلق الم�شروع
فر�صا مبتكرة للأفراد للم�شاركة في التدريبات
ً
والتعاون مع �أ�صحاب الم�صلحة والم�شاركة كمتطوعين
واالندماج مع الطبيعة.
أي�ضا تقنيات حديثة لإدارة
كما �سيقدم الم�شروع � ً
المياه وا�ستك�شاف فر�ص الزراعة وال�سياحة البيئية
التي ت�ساعد في �إر�ساء اقت�صاد محلي �أكثر ا�ستدامة.

نتطلع �إلى العمل في هذا المجال مرة �أخرى ال�ستعادة الفلج بنجاح في منطقة البثنة والعمل عن
كثب مع المجتمع المحلي ،و�شركة االتحاد للقطارات وال�شركاء الآخرين ل�ضمان تحقيق التنمية
الم�ستدامة للبيئة الطبيعية.

© Emirates Nature-WWF

ترميم الفلج بالبثنة
في عامنا الأول� ،سين�صب تركيزنا على تخطيط
وت�صميم المتطلبات الفنية لترميم الفلج وا�ستك�شاف
الحلول لمعالجة و�إدارة م�شاكل نق�ص المياه.
أي�ضا بتوثيق التنوع البيولوجي للمنطقة
�سنقوم � ً
با�ستخدام طرق مختلفة مثل (�شراك الكاميرا،
م�سجالت ال�صوت التلقائية ،تعداد الطيور،
الح�شرات ،و�أخذ عينات من النباتات) ،وجمع
المعلومات حول الأ�صول الثقافية والتاريخية للمجتمع.
كما �سيتم تدريب المتطوعين وتمكينهم من الم�شاركة
في هذا الن�شاط كعلماء مدنيين.
�سن�ستخدم النتائج التي تو�صلنا �إليها في ت�صميم
الم�سار الطبيعي والتراثي الذي �سيبرز الفلج
وم�ساهمته في الحفاظ على البيئة في المنطقة� .سيتم
دعوة المتطوعين للم�شاركة في تطوير موقع ال�سياحة
البيئية هذا ،والذي بدوره �سيجذب الزوار ويزيد من
الوعي حول �أهمية الحفاظ على المياه ويدعم انتقال
المجتمع المحلي �إلى اقت�صاد محلي م�ستدام.
�أخيرًا� ،سنجري م�سحً ا اجتماعيًا واقت�صاديًا
بالتعاون مع الجامعات المحلية لفهم التحديات
المعي�شية للمجتمع المحلي ب�شكل �أف�ضل ،وكذلك
لتقييم قطاعات العمل ،وم�صادر الدخل واالتجاهات،
وا�ستك�شاف الحلول لتنويع االقت�صاد المحلي من
خالل �إعادة ت�أهيل الموائل ،وال�سياحة البيئية،
و�إنتاج الغذاء.
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ثقافة الحفاظ

مقدمة
يعتبر �شباب دولة الإمارات عن�صراً حا�سماً ل�ضمان �أن
تكون البيئة على ر�أ�س جدول �أعمال الدولة بينما نخطط
ا�سترتيجية عمل الخم�سين �سنة القادمة .في عام ،2020
وا�صل برنامجنا لإ�شراك ال�شباب "توا�صل مع الطبيعة"
التوا�صل مع ال�شباب مبا�شرة وعبر الإنترنت.

على الطبيعة

“

ا�ستهل البرنامج الذي �شارك في تطويره جمعية الإمارات
للطبيعة وهيئة البيئة � -أبوظبي ،مع �شريكنا اال�ستراتيجي،
ال�صندوق الدولي للحفاظ على الحبارى" ،توا�صل مع الطبيع"
هذا العام ب�أن�شطة ميدانية .ثم ر�أينا الإقبال على تنفيذ مجال�س
ومناق�شات ثرية عبر االنترنت ،تحقق التباعد المادي ولكنها
غنية اجتماعيًا.

بسبب كوفيد 19-قمنا بزيادة
المكونات االفتراضية لـبرنامج تواصل مع
الطبيعة وحشدنا  1900شابًا إلعادة تصور
العالم بعد كوفيد .19-كما احتفلنا باإلطالق الناجح
لبرنامج سفراء اإلمارات للطبيعة وسلسلة مجلس
الغاف للشباب.

”

جينيفر كروس،
المدير المساعد ،فريق التوعية وثقافة الحفاظ على الطبيعة
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ثقافة الحفاظ على الطبيعة

إنجازاتنا في 2020
تفاعل الشباب

توا�صل �شباب الإمارات بالطبيعة
من يناير �إلى مار�س � ،2020أحدث مئات ال�شباب من جميع �أنحاء الدولة ت�أثيرًا بيئيًا حقيقيًا من خالل فعاليات
وتجارب التوا�صل مع الطبيعة.
ومن �أجل اال�ستمرار في تقديم مجموعة �شيقة من التجارب خالل "الو�ضع الطبيعي الجديد" للحجر الذاتي ،قدم
برنامج توا�صل مع الطبيعة �سل�سلة من التجارب االفترا�ضية� .سمحت هذه التجارب االفترا�ضية الأولى من نوعها
لل�شباب �أن يطلقوا العنان لف�ضولهم وا�ستك�شاف �شغفهم وك�سب مجموعة من ال�شارات االفترا�ضية  -كل ذلك
�أثناء تطوير مهارات جديدة بهدف �إحداث تغيير �إيجابي للنا�س والكوكب.

�إر�شاد  20من �سفراء الطبيعة للإمارات
ال�شباب الذين اختاروا الم�شاركة وجمعوا ما ال يقل
عن � 10شارات �أتيحت لهم الفر�صة للفوز باللقب
ال�شرفي "�سفير الطبيعة للإمارات " .تم ت�شكيل لجنة
اختيار مرموقة ،تت�ألف من كبار قادة اال�ستدامة
وممثلي ال�شباب من خالل جمعية الإمارات للطبيعة،
وهيئة البيئة � -أبوظبي ،ووزارة التغير المناخي والبيئة
ومجموعة ماجد الفطيم .وفي يوم البيئة العالمي،
وبعد بحث على ال�صعيد الوطني� ،أعلن برنامج توا�صل
مع الطبيعة عن اختيار  20من الأبطال المحليين
الملتزمين بدعم الطبيعة ومواجهة التحديات البيئية
الأكثر �إلحاحً ا على كوكب الأر�ض.
انطلق ال�سفراء في رحلة �إر�شاد مكثفة لي�صبحوا
قادة الم�ستقبل.
• التعلم  -من يونيو � - 2020شارك الم�شاركون
في ور�ش عمل وجل�سات تعلم �إلكترونية حول
موا�ضيع بيئية مختلفة .في نهاية هذه المرحلة،
اكت�سب ال�سفراء خبرة في العمل الجماعي،
والتوا�صل ،ومهارات التعامل مع الآخرين،
والمهارات التنظيمية ،والبحث والتحليل،
والذكاء العاطفي.
• التنفيذ  -من �سبتمبر  - 2020ت�ضمنت
هذه المرحلة التعلم العملي .حيث عمل ال�سفراء
مع فريق توا�صل مع الطبيعة لتطوير المهارات
الأ�سا�سية التي تمكنهم من ت�صميم وتنفيذ
�أن�شطة ال�شباب ل�شبكاتهم� .شارك ال�سفراء في
قيادة �أن�شطة افترا�ضية مثل االختبارات ال�سريعة
والمناق�شات وت�صميم �أن�شطة ذاتية.
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• �إلهام الآخرين  -من نوفمبر  2020حتى
مار�س  - 2021في المرحلة النهائية من
التدريب ،بد�أ ال�سفراء في تولي زمام المبادرة
وتقديم م�شاريع التغيير الخا�صة بهم بهدف
�إحداث التغيير في المجتمع .خالل هذه
المرحلة ،ا�ست�ضاف ال�سفراء حلقات و�أحداث
�شبابية ب�شكل م�ستقل ،وقاموا بتوجيه ال�شباب من
�أبطال الطبيعة.
رعاية  30بط ًال للطبيعة في الم�ستقبل
أي�ضا عن رغبتهم
بالن�سبة لأولئك الذين �أعربوا � ً
ب�أن ي�صبحوا �سفراء� ،أو ان�ضموا �إلى البرنامج في
وقت الحق من العام� ،أطلقنا مبادرة �أبطال الطبيعة
 في المرحلة الأولى من برنامج الإمارات للقيادةالم�ستدامة لل�شباب� .شارك � 30شابًا في هذا البرنامج
وتمت دعوتهم �إلى ور�ش عمل ح�صرية وقدموا
تدريبات تفاعلية حول طرق حماية الطبيعة وبناء
ثقتهم وتطوير مهاراتهم لتنظيم فعاليات التوعية
العامة وتنمية حركة ال�شباب من �أجل الطبيعة.
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ثقافة الحفاظ على الطبيعة

إشراك الشباب

�إعادة ت�صور الحياة بعد كوفيد19-
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أي�ضا  -ليكون لهم دور �أكبر
في عام  ،2021ن�سعى �إلى تمكين المزيد من ال�شباب  -والأفراد الآخرين � ً
في م�ستقبلهم.
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في مايو  ،2020قدم برنامج توا�صل مع الطبيعة
والم�ؤ�س�سة االتحادية لل�شباب �سل�سلة من الحلقات
خ�صي�صا تحت �شعار "�شباب دولة
ً
ال�شبابية الم�صممة
الإمارات العربية المتحدة يعيدون ت�صور الحياة بعد
كوفيد  ."19-ولقدكان الهدف من هذه ال�سل�سلة هو
توفير من�صة لل�شباب في الإمارات لم�شاركة �أفكارهم
والو�صول �إلى �صانعي القرار الموقرين ،مما يمنح
قادة الم�ستقبل منبر ًا للم�شاركة في تنفيذ ا�ستراتيجية
الوطن على مدى الخم�سين عامً ا القادمة.
على مدار خم�سة �أ�شهر ،قمنا بتنظيم  10حلقات
�شبابية تناولت مو�ضوعات بيئية مختلفة وجمعت
� 1900شابًا و  19متحدثًا خبيرًا ،منهم معالي عبداهلل
بن طوق وزير االقت�صاد .ومعالي د .عبداهلل بن محمد
بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة .ومعالى
مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة ل�ش�ؤون
الأمن الغذائي.
�أو�ضح �شباب الإمارات رغبتهم في �أن يكونوا جزءًا
من م�شروع التعافي الأخ�ضر للدولة .حيث تم تجميع
�أ�صواتهم في تقرير ،كتبه ال�شباب من �أجل ال�شباب،
وتم م�شاركته مع الحكومة  -بما في ذلك مكتب
رئي�س الوزراء ،المتحدثين الم�ؤثرين الم�شاركين في
ال�سل�سلة ،القادة البيئيين و�شركائنا اال�ستراتيجيين
ل�ضمان و�صول �صوتهم ور�أيهم �إلى �صناع القرار.
في نهاية ال�سل�سلة ،تعهد الم�شاركون بالح�ضور "معًا
من �أجل التغيير" جنبًا �إلى جنب مع �سعادة هدى
الها�شمي ،رئي�س اال�ستراتيجية واالبتكار الحكومي
في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .و�أ�شارت
الها�شمي �إلى الدور المهم للم�شاركين في �سل�سلة "
�إعادة الت�صور" وخل�صت �إلى �أن الأفكار والتطلعات
والر�ؤى الم�شتركة في التقرير �ستكون بمثابة ركيزة
�أ�سا�سية لعمل الحكومة.

لعبة غرفة الهروب االفترا�ضية
بعنوان الطبيعة
في اليوم العالمي للموائل� ،أطلق برنامج توا�صل مع
الطبيعة وال�صندوق الدولي للحفاظ على الحبارى
�أول غرفة هروب افترا�ضية متحركة ثالثية الأبعاد
في دولة الإمارات تقدم لل�شباب تجربة جديدة جذابة
وفر�صة تعليمية من خالل �سل�سلة من التحديات
ال�شيقة ،كما قامت غرفة الهروب بتثقيف ال�شباب
حول �أهمية الحفاظ على الحبارى والتراث الطبيعي
الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مناق�شات مفتوحة ملهمة حول الطبيعة
بالتعاون مع مجموعة الفهيم� ،أطلق برنامج توا�صل مع
الطبيعة �سل�سلة ق�ص�صية لمجال�س الغاف م�ستوحاة
من ال�شجرة الوطنية لدولة الإمارات .حيث طرحت
�سل�سلة المجال�س هذه �أ�سئلة مهمة و�شجعت على
�إجراء مناق�شات مفتوحة بين ال�شخ�صيات المرموقة
في الدولة وقادة اال�ستدامة و�صناع القرار وخبراء
البيئة وال�شباب.
�شارك �أكثر من � 500شاب في مناق�شات مجل�س
الغاف ال�ستك�شاف الحاجة �إلى �إيجاد توازن بين
حياتنا الحديثة وم�س�ؤوليتنا عن حماية الطبيعة.
ولمزيد من تعزيز فكرة �أهمية الحفاظ على بيئتنا
الطبيعية ،نظمنا م�سابقة �إبداعية عبر الإنترنت ،ومن
خاللها قدم �شباب الإمارات �أكثر من  160م�شاركة
تطالب ب�ضرورة حماية الأنواع المهددة في الدولة.

أولويات ثقافة الحفاظ على الطبيعة في 2021

�ستتو�سع مبادراتنا لإ�شراك ال�شباب ب�شكل �أكبر حيث
�سنعمل عن كثب مع المدار�س والجامعات لتحويل
الطالب �إلى قادة الم�ستقبل في مجال اال�ستدامة.

مذكرات بيئية

بخالف ال�شباب ،نطمح �إلى تقديم فر�ص التطوع
لجميع قطاعات المجتمع؛ القطاع الحكومي،
ال�شركات والقطاع الخا�ص ،المجتمع المدني
والجمهور .حيث �ستتاح للمتطوعين فر�صة التفكير
والم�شاركة في �إيجاد حلول حا�سمة لال�ستدامة ،ومن
ثم تنفيذ هذه الحلول على نطاق وا�سع كجزء من
مجتمعات العمل.

33

التسويق

مقدمة
لقد برهن عام � 2020أن عالقة الب�شرية بالطبيعة ت�ؤثر
ب�شكل مبا�شر على كل واحد منا .حيث ت�أثرت كل دولة
بجائحة كوفيد  19-بطريقة �أو ب�أخرى .لذا وجب علينا
الآن �أن نجتمع معًا ونت�صرف ب�شكل عاجل  -وفوري
 لإحداث ت�أثير تحولي على نطاق وا�سع من �أجلاال�ستدامة والطبيعة.

وأنشطة التواصل

“

سنظل عازمين على بناء مستقبل
مستدام يزدهر فيه الناس والطبيعة
معا ً ،من خالل إلهام األفراد والمؤسسات
لالهتمام وتقدير ومناصرة أنظمتنا البيئية الطبيعية،
مع اتخاذ إجراءات جماعية للمشاركة في وضع
وتنفيذ حلول للتعافي األخضر.
هيلينا كارلس،
مدير وحدة التسويق وأنشطة التواصل

لأول مرة في التاريخ ،يوقع  80رئي�س دولة على "تعهد القادة
لأجل الطبيعة" ،وتعهدوا بمكافحة فقدان التنوع البيولوجي
خالل هذا العِقد.
�أ�صبحت دولة الإمارات �أول دولة في ال�شرق الأو�سط تدعو
�إلى التعافي الأخ�ضر كحل عاجل الزدهار الب�شر والطبيعة مع ًا
على المدى الطويل .محليًا ،تم و�ضع حجر الأ�سا�س في الدولة
العتماد �سيا�سة االقت�صاد الدائري وت�أ�سي�س مجل�س اقت�صاد
دائري اتحادي ،مما �سي�ساعد في تقليل طلبنا المتزايد على
الموارد الطبيعية.
في جمعية الإمارات للطبيعة ،قمنا ب�إعادة تقييم طريقة عملنا،
وكيف يمكن �أن ن�شارك وكذلك كيفية تمكين المجتمع وكيف
يمكننا العمل مع المجتمع لتقديم المزيد من الحماية لدولة
الإمارات �ضد تحديات الم�ستقبل.

”
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مذكرات بيئية
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التسويق وأنشطة التواصل

إنجازاتنا في 2020
الثقافة العامة

المشاركة المجتمعية

تعزيز الم�شاركة في برامج جمعية الإمارات
للطبيعة
لقد �ساعدتنا مبادراتنا الت�سويقية على تو�سيع قاعدتنا
من الم�شاركين من الأفراد والم�ؤ�س�سات وزيادة ت�أثير
برامجنا للتعليم والحفاظ على الطبيعة.
• لقد قمنا ب�إدارة حملة ت�سويقية موجهة� ،ساعدت
على ان�ضمام �أكثر من  100فرد من � 90شركة
في ور�ش عمل "واجه التغير المناخي"،
الم�صممة لتعزيز دور القطاع الخا�ص في بناء
اقت�صاد �أخ�ضر منخف�ض الكربون.

• لقد ا�ستفدنا من قوة و�سائل التوا�صل االجتماعي
لتجاوز م�ؤ�شرات الأداء الت�سويقية لبرنامجنا
"توا�صل مع الطبيعة" الموجه لل�شباب .حيث
و�صل البرنامج �إلى � 650ألف �شخ�ص على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وح�شد ما يقرب من 7000
�شخ�ص للم�شاركة في فعاليات مختلفة و�سجل
 3000طلب على تطبيق الهاتف المحمول.
كما �أثبت برنامج البحث عن �سفراء الطبيعة
للإمارات نجاحً ا كبيرًا .فقد قمنا بت�أهيل 49
�سفير ًا محتم ًال واخترنا � 20سفير ًا �شاباً .و�صلت
المقابالت والتغطية الإعالمية لذلك �إلى  2مليون
م�شاهدة.
• ا�ستقطبنا �أكثر من � 1900شاب للم�شاركة في
�سل�سلة حلقات �إعادة ت�صور ال�شباب� ،ضمت
كل حلقة من الحلقات ال�شبابية الع�شر 200
م�شارك في المتو�سط .قمنا بتجميع وتوثيق
الر�ؤى من هذه ال�سل�سلة في تقرير وم�شاركته مع
�أ�صحاب الم�صلحة لإبالغ ال�سيا�سة الوطنية بينما
ت�ستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للتخطيط
للخم�سين عامً ا القادمة.
ح�ضر الإطالق االفترا�ضي للتقرير  370فردًا،
وتحدث عنها �أكثر من  20من�صة �إعالمية.
المشاركة المجتمعية

ت�شجيع العطاء الواعي من خالل حملة "باقٍ
للم�ستقبل"
لتنويع م�صادر دخلنا� ،أطلقنا حملة مدتها عام
لت�شجيع النا�س على التبرع لـجمعية الإمارات للطبيعة
من خالل التبرع �أو الت�سوق لدى �شركائنا في التجارة
الإلكترونية .تم �إطالق مبادرة باقٍ للم�ستقبل يوم
ثالثاء العطاء 1 ،دي�سمبر  ،2020لت�شجيع النا�س على
الم�ساهمة في م�ستقبل �أف�ضل لأنف�سهم و�أحبائهم.
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مع ا�ستمرار الجائحة الم�ستمرة في تعطيل حياتنا و�إعادة ت�شكيل �أولوياتنا ،وجب علينا ابتكار طرق
متنوعة للنا�س كي يتفاعلوا مع الطبيعة و�إحداث ت�أثير تحولي على نطاق وا�سع من خالل المبادرات
الحالية والجديدة.
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رفع الوعي من خالل �ساعة الأر�ض
لقد عملنا على رفع م�ستوى الوعي حول تغير المناخ
والطبيعة خالل حملة �ساعة الأر�ض  ،2020حيث
و�صلنا �إلى  3ماليين �شخ�ص من خالل مبادراتنا،
و�أكثر من ذلك حيث �أطف�أت المعالم بما فيها جامع
ال�شيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر �أبوظبي �أ�ضوائها
خالل ال�ساعة.
كانت هذه هي ال�سنة الأولى على الإطالق التي يتم
فيها االحتفال ب�ساعة الأر�ض افترا�ضياً .لقد �شهدنا
ان�ضمام الآالف �إلى الحركة من جميع �أنحاء الدولة،
و�أي�ض ًا م�شاركة � 700شركة.
لقد قام الأفراد وال�شركات "برفع �صوتهم" من �أجل
الطبيعة على من�صتنا العالمية "�صوّت من �أجل
الكوكب" ،وتعهدوا بتقليل �آثارهم وم�شاركة ق�ص�صهم
حول �أهمية الطبيعة لهم ،مع عر�ض مو�ضوعات تغير
المناخ وفقدان الطبيعة �إلى جمهور �أو�سع.
لقد �سلطنا ال�ضوء على هذه الق�ضايا البيئية مرة
�أخرى خالل �شهر رم�ضان ،حيث قمنا ب�إ�شراك
المجتمع المدني للحد من هدر الطعام والنظر في
االنتقال �إلى نظام غذائي منخف�ض الكربون لتقليل
الت�أثير الجماعي لعاداتنا الغذائية الخاطئة.

أولويات التسويق وأنشطة التواصل في 2021

�إلهام العمل الجماعي وتو�سيع نطاق ت�أثيرنا
في عام � ،2021سنطلق برنامجنا التطوعي الفريد
من نوعه .حيث يمكّن برنامج جمعية الإمارات للتطوع
المنظمات والأفراد في جميع �أنحاء الدولة من
التدريب والتوا�صل وا�ستغالل فر�ص التطوع الم�صممة
لتطوير المهارات المهنية المطلوبة للتميز في مكان
العمل ،ولتعزيز النمو ال�شخ�صي والعاطفي ال�ضروري
لي�صبحوا مواطنين عالميين م�س�ؤولين.

مذكرات بيئية

من خالل العمل معًا ،تتمتع هذه ال�شبكة التعاونية
الوا�سعة من المتطوعين بالقدرة على اتخاذ �إجراءات
جماعية من �ش�أنها �أن تدعم الطبيعة المحلية
والحفاظ على الحياة البرية ،العمل المناخي ،التعافي
الأخ�ضر والأمن الغذائي والمائي في دولة الإمارات.
�ستبقى الحمالت مجال تركيزنا .في عام ،2021
�سنوا�صل زيادة الوعي والم�شاركة حول مبادرة
باقٍ للم�ستقبل� ،ساعة الأر�ض ،و�إعادة التفكير في
البال�ستيك -مبادرتنا لتقليل ا�ستخدام المواد
البال�ستيكية ذات اال�ستخدام الواحد ،والحركة
العتماد نظام غذائي م�ستدام.
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تطوير

مقدمة
في عام  ،2020وا�صلنا تو�سيع برامج �شراكتنا لدعم
الم�ؤ�س�سات في رحلة اال�ستدامة ،والم�ساعدة في تقليل
حجم انبعاثاتها والتكاليف المرتبطة بها ،وكذلك تعزيز
عالقتها مع العمالء.

األعمال

ي�أتي جزء من تمويل برامج الحفاظ على الطبيعة لجمعية
الإمارات للطبيعة من �شراكاتنا القيمة مع المنظمات
من القطاعين العام والخا�ص .ومع ذلك ،ف�إن التداعيات
االقت�صادية للوباء كان لها ت�أثير حتمي على تدفقات التمويل
لدينا .مما زاد من حما�سة الجمعية لت�صبح �أكثر ابتكارًا وتكيفًا
مع "الو�ضع الجديد" ،وال�سعي وراء فر�ص �شراكة جديدة
تتما�شى مع اتجاهات ال�سوق.
لقد قدمنا ح ًال جديدً ا لجمع الأموال �أثناء التو�صيل والت�شغيل
حيث يمكن ل�شركائنا دمجه مع متاجرهم على الإنترنت والذي
يمكّن العمالء من الم�ساهمة في م�ستقبل �أف�ضل من خالل
التبرع �أو الت�سوق عبر الإنترنت .يذهب جزء من الأموال التي
يتم جمعها �إلى دعم �أعمال الحفاظ على الطبيعة في جمعية
الإمارات الطبيعة التي ت�سعى جاهدة على �إبقاء مجتمعاتنا
و�أعمالنا وكوكبنا باقية للم�ستقبل.
أي�ضا بتجديد نموذج �أعمالنا لت�أ�سي�س برنامج
كما قمنا � ً
التطوع  -وهو برنامج ا�شتراك مدفوع يبني المهارات المهنية
وال�شخ�صية بينما يح�شد الأفراد للعمل من �أجل الطبيعة.

“

كان استمرار تفشي الوباء يمثل تحديًا
وحافزا ً على حد سواء .فلقد ألهمتنا هذه
الظروف على االبتكار والتكيف بنجاح مع
المزيد من المرونة .مما دفع المجتمع بأسره إلى المزيد
من اإلصرار على ضرورة االتحاد في مواجهة التحديات
البيئية الملحة ،ونحن نتطور لتعزيز ذلك.
هيلينا كارلس،
مدير وحدة العطاء المستدام

”
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مذكرات بيئية

39

تطوير األعمال

إنجازاتنا في 2020
�إلهام ال�شركات لتحقيق الهدف
و�ضعنا يدنا بيد كبار الم�سوقين من المنطقة لدعم
و�إلهام برامج �إ�شراك الم�ستهلك من خالل مناق�شتنا
التثقيفية عبر الإنترنت و�سل�سلة القيادة
الفكرية :الهدف يقود التف�ضيالت :كيف
تجذب العالمات التجارية الم�ستدامة العمالء
وتزيد المبيعات.
حيث تناول �أع�ضاء فريق المناق�شة من يونيليفر ،بودي
�شوب و �سبيني�س الطلب المتزايد  -والفوائد  -من
ا�ستدامة الأعمال وزيادة ن�سبة الم�ستهلكين الواعين
على ال�صعيدين العالمي والمحلي.
ح�ضر الندوة عبر الإنترنت �أكثر من  100م�سوّق من
� 30شركة مختلفة ،والعديد منهم حاليًا في طور
ال�شراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة.
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االنتقال �إلى نموذج عمل جديد
 2020هي ال�سنة الأخيرة من برنامج �شراكة
اال�ستدامة واالنتقال �إلى فر�ص ال�شراكة الأخرى بما
فيها برنامج التطوع الجديد القائم على اال�شتراك.
خالل هذا االنتقال ،قمنا بتنظيم  10رحالت ميدانية،
وعقدنا  11محادثة افترا�ضية وقمنا بتثقيف � 27شركة
حول �أهمية الحفاظ على البيئة.
�أثناء تنفيذ برنامج �شراكة اال�ستدامة ،من � 2014إلى
� ،2020أتيحت لنا الفر�صة لعقد � 253شراكة رائعة.
وقد كان نجاح هذا البرنامج هو �شهادة تقدير لر�ؤية
الوطن حول اال�ستدامة والواجب الرا�سخ بعمق لحماية
البيئة  -وهو �أمر وا�ضح في كل من القطاعين العام
والخا�ص.
نحن ممتنون للغاية لاللتزام الذي �أظهره �شركا�ؤنا
تجاه الطبيعة كما ن�شعر باالمتنان ال�شديد لدعمهم
ال�سخي وم�ساهمتهم في دعم جمعية الإمارات للطبيعة
وبرامجنا للحفاظ على البيئة.
التو�سع في �إعادة التفكير في البال�ستيك!
ت�ستمر مبادرتنا للحد من ا�ستخدام البال�ستيك ذي
اال�ستخدام الواحد في دولة الإمارات في ك�سب المزيد
من الزخم حيث يعيد المزيد من الم�ستهلكين التفكير
في ا�ستخدامهم للأكيا�س البال�ستيكية وين�ضم المزيد
من ال�شركاء �إلى الحملة من خالل �إعادة التفكير
في البال�ستيك! ،ومنهم �شويترام�س ،جاينت ،فاين
فير� ،سبيني�س و ويتروز ،وقريبا كارفور ،حيث تفر�ض
ر�سومً ا رمزية على ا�ستخدام الأكيا�س البال�ستيكية
ذات اال�ستخدام الواحد والم�ساهمة بهذه الأموال في
جهود الحفاظ على الطبيعة في دولة الإمارات العربية
المتحدة.
في �أوائل عام � ،2021أعلنت �شويترام�س �أنها نجحت
في الحفاظ على ما يقرب من  3ماليين كي�س
بال�ستيكي على مدار عام نتيجة حملة �إعادة التفكير
في البال�ستيك!

�إطالق مبادرة العطاء الواعي
لفتح م�سار �إ�ضافي وم�ستدام لجمع الأموال من �أجل
دعم جهودنا في الحفاظ على الطبيعة� ،أطلقنا مبادرة
العطاء الواعي كي يظل الكوكب والطبيعة باقين في
الم�ستقبل .تطلب الحملة من الأفراد الم�ساهمة في
بناء م�ستقبل �أف�ضل لأنف�سهم و�أحبائهم من خالل
التبرع �أو الت�سوق في المتاجر الم�شاركة ومواقع
التجارة الإلكترونية .تم �إطالق حملة باقٍ للم�ستقبل
في نهاية عام  2020مع بنك �أبوظبي التجاري ،ليكويد
اوف اليف ،بيوتي بينج ،افين�شر بارك�س و بودي �شوب
وفيزا ال�شرق الأو�سط ك�شركاء م�ؤ�س�سيين.
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تطوير األعمال

أولويات تطوير األعمال في 2021

شريك استراتيجي:
logo-n

2/18/2019

نحن متحم�سون لنقل برامج ال�شراكة الجديدة الخا�صة بنا �إلى ال�شركاء الحاليين والمحتملين،
وزيادة حجم ت�أثيرنا الإيجابي في المنطقة.
1/1

http://www.aldahra.com/Portals/_default/Skins/Al-Dahra/assets/svg/logo.svg

شركاء االبتكار:

شريك برنامج:

شركاء التمكين:
CRESCENT

ENTERPRISES

© Troy Mayne / WWF

الشركاء الجليلون:

من خالل حملة باقٍ للم�ستقبل ،و�إعادة التفكير في
البال�ستيك و برنامج التطوع الجديد� ،أ�ضفنا مجموعة
من البرامج التي يمكن لل�شركاء المحتملين االختيار
من بينها.

في عام � ،2021سنوا�صل زيادة قائمة �شركائنا لهذه
المبادرات مع دعم المنظمات بتوفير فر�ص م�شاركة
مخ�ص�صة تتما�شى ب�شكل وثيق مع �أهدافهم الداخلية.

شركاء العطاء المستدام:
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الشراكات

الدروس المستفادة من 2021
�أظهرت لنا جائحة كوفيد � 19-أننا قادرون على �إحداث
تغيير هائل ،عندما نتحد حول هدف م�شترك.

االستراتيجية

“

عطل تف�شي الوباء العمليات والخطط والميزانيات في جميع
المنظمات .ومع ذلك ،ظلت الأولوية لحماية الطبيعة قيمة ثابتة.
لقد عملنا عن كثب مع �شركائنا الحكوميين للتغلب على هذه
التحديات وخلق فر�ص جديدة لإحداث ت�أثير �إيجابي.
لقد كان �أحد �أهم �إنجازاتنا الرئي�سية هو م�شاركة الوزراء
والمديرين الرئي�سيين في �سل�سلة حلقات �إعادة ت�صور
ال�شباب �ضم برنامج توا�صل مع الطبيعة.
يو�ضح نجاحنا الم�شترك قوة التوا�صل الفعال والتعاون المثمر
بين عنا�صر الوطن.

لقد كنا على اتصال دائم مع شركائنا
لمعرفة مدى تأثير الوباء على أولوياتهم
وتمويلهم ،ولضمان التزامهم في تقديم
الدعم المستمر تجاه االستدامة والطبيعة.
منصور الكتبي,
مدير وحدة الشراكات االستراتيجية

”
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الشراكات االستراتيجية

نحو عام  2021ناجح

تسليط الضوء على الشركاء
نعمل با�ستمرار على �صياغة �شراكات مخ�ص�صة للقطاع الخا�ص لال�ستفادة من نقاط القوة لدى
�شركائنا ودفع الت�أثير من خالل طرق متعددة.
logo-n

2/18/2019

منذ عام � ،2018أ�صبحت الظاهرة �شريكًا مهمًا
لـجمعية الإمارات للطبيعة وقدمت م�ساهمات كبيرة
عبر مجموعة برامج الحفاظ على الطبيعة التي
تنفذها الجمعية ،بالإ�ضافة �إلى الترويج لأنماط
الحياة الم�ستدامة بما في ذلك تقليل هدر الطعام
واختيار اال�ستهالك الأكثر ا�ستدامة في دولة
الإمارات .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،شاركت الظاهرة
بن�شاط في برامج م�شاركة ال�شباب في جمعية
الإمارات للطبيعة ،مثل �سفراء الطبيعة للإمارات
والرحالت الميدانية لبرنامج توا�صل مع الطبيعة.
فر�صا
كما وفرت الأعمال الزراعية لل�شباب الإماراتي ً
للتدريب الداخلي لدعم نموهم المهني وتمكينهم من
الت�صرف ال�سليم من �أجل �صحة الطبيعة.
كما �أثبت لنا الوباء ،الأمن الغذائي والمائي لهما
�أهمية ق�صوى لدولة الإمارات .لذا تعتبر الظاهرة
ركيزة �أ�سا�سية لأبو ظبي والأمن الغذائي للدولة،
وعلى هذا النحو نتطلع �إلى موا�صلة �شراكتنا وموا�صلة
ا�ستك�شاف ال�صلة الوثيقة بين �صحة الإن�سان ،الأمن
الغذائي� ،أنظمة الغذاء والطبيعة في دولة الإمارات
العربية المتحدة.
http://www.aldahra.com/Portals/_default/Skins/Al-Dahra/assets/svg/logo.svg

1/1

تتعاون هيئة البيئة � -أبوظبي وهي �شريك طويل
الأمد ،مع جمعية الإمارات للطبيعة في م�شاريع
وا�سعة النطاق تعمل على زيادة الوعي ودفع التغيير
البيئي الدائم� .أبرزها في ال�سنوات الأخيرة برنامج
توا�صل مع الطبيعة ،الذي ي�شرك ال�شباب في الإمارات
ويطورهم كي ي�صبحوا قادة اال�ستدامة في الم�ستقبل.
منذ �إطالقها في عام  ،2019نجحت المبادرة في
دمج � 10000شاب في الإمارات مع الطبيعة من خالل
�أكثر من  225فعالية ،وتمكين � 1900شابًا للم�شاركة
في ر�سم ر�ؤية الوطن لال�ستدامة مع وزراء الدولة
الرئي�سيين ،وتوجيه  50من ال�سفراء ال�شباب و�أبطال
الطبيعة� .أثبتت المبادرة نجاحها ب�شكل ا�ستثنائي
في تقريب ال�شباب في الإمارات من الطبيعة � -إذ
�أفاد  %86من الم�شاركين الذين �شملهم اال�ستطالع
�أن التوا�صل مع الطبيعة قد �أثر ب�شكل �إيجابي على
الطريقة التي يعطون فيها الأولوية للطبيعة ويقدرون
دورها الم�ؤثرفي حياتهم.
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في عام  ،2020تعاونت �شركة الإتحاد للقطارات
مع جمعية الإمارات للطبيعة لتنفيذ م�شروع يهدف
لحماية وا�ستعادة الموائل الطبيعية في منطقة البثنة
بالفجيرة ،ويت�ضمن الم�شروع ثالث ركائز رئي�سية
وهي :دعم تنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة
والتنوع البيولوجي .والحفاظ على التراث الطبيعي
لدولة الإمارات .كما ت�شمل المكونات الرئي�سية
تجديد نظام الري بالفلج القديم في منطقة البثة،
و�إن�شاء م�سار الطبيعة والتراث ،والعمل على �إعادة
ت�أهيل الموائل المحيطة ،تعزيز ممار�سات الزراعة
الم�ستدامة ،وتطوير فر�ص ال�سياحة البيئية.
فر�صا مبتكرة
كما �سيخلق م�شروع الحفظ ال�شامل ً
لأفراد المجتمع للم�شاركة في التدريبات والتعاون مع
�أ�صحاب الم�صلحة والم�شاركة كمتطوعين واالندماج
مع الطبيعة .كما �سي�ساعد في ا�ستك�شاف ال�سياحة
البيئية والفر�ص الزراعية للم�ساعدة في تحقيق
اقت�صاد محلي �أكثر ا�ستدامة.

لقد قام بنك  ،HSBCب�صفته �شريكًا طويل الأمد،
بدعم م�شاريع الحفاظ على الطبيعة المهمة و�إ�شراك
القطاع الخا�ص.
في عام  ،2020ان�ضم � HSBCإلى �شراكة مبتكرة
غير هادفة للربح بين القطاعين العام والخا�ص� ،إلى
جانب وزارة تغير المناخ والبيئة وجمعية الإمارات
للطبيعة وهيئة البيئة � -أبوظبي لم�ساعدة ال�شركات
في الإمارات على �أن ت�صبح رائدة في مجال االقت�صاد
الأخ�ضر ،من خالل تزويدها بفر�صة الو�صول �إلى
الخبرات العالمية والمعرفة المحلية ،فعاليات تدريبية
ح�صرية وموارد قيمة.
من خالل المرحلة الأولى من مبادرة واجه التغير
المناخي ،تم تنظيم �أربع ور�ش عمل وتم �إعداد �أفراد
من � 90شركة بالقدرة على مراقبة انبعاثات غازات
االحتبا�س الحراري و�إعداد تقارير عنها والتحقق
منها والعمل على خف�ضها.
مذكرات بيئية

من خالل برامجنا الجديدة وعالقاتنا المتينة ،ن�ؤمن
ب�أننا و�ضعنا حجر الأ�سا�س لنجاح عام .2021
نحن ن�ؤمن ب�أن برنامجنا للتطوع يمثل قوة كبيرة تجمع
بين المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخا�ص
وال�شباب للدعم والم�شاركة في بناء دولة الإمارات
العربية المتحدة الم�ستدامة .من خالل التدريب
والتطوير وجل�سات التفكير وفر�ص التطوع� ،سيدعم
أي�ضا مكانة جمعية الإمارات للطبيعة
البرنامج � ً
باعتبارها ركن هام في المجتمع المدني من الآن
و�صاعد ًا  -بينما ن�ستعد لل�سنوات الخم�سين القادمة.
�إن �أولويتنا هي توفير تدفقات تمويل متنوعة
وم�ستدامة لدعم برامج وم�شاريع جمعية الإمارات
للطبيعة لل�سنوات الخم�سين القادمة.
نهدف �إلى تحقيق ذلك من خالل تقديم قيمة
ل�شركائنا واال�ستفادة من تجاربهم الإيجابية لجذب
�شركاء جدد .لزيادة نطاق جهودنا ،ن�سعى �إلى التقدم
بطلب للح�صول على المنح الحكومية كم�صدر �إ�ضافي
للتمويل.
والأهم من ذلك ،نتطلع �إلى موا�صلة عملنا مع
�شركائنا الذين كانوا متعاونين وداعمين وفعالين
في رحلتنا لبناء دولة الإمارات العربية المتحدة
الم�ستدامة.
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العمليات التشغيلية

مقدمة
نحن في جمعية الإمارات للطبيعة نرى التحديات فر�صاً
للتكيف واال�ستعداد للم�ستقبل ،على كل الم�ستويات في
الجمعية 2020 .كان عام التغيير التحولي لجمعيتنا -
حيث �أعدنا هيكلة نظامنا الداخلي ونموذجنا الت�شغيلي
ونهجنا في التوا�صل مع المجتمع المدني.

“

ظل فريق جمعية اإلمارات للطبيعة
مخلصا لقيمنا األساسية  -فلقد حافظنا
ً
على شجاعتنا وقدرتنا على التأثير وحافظنا
على نزاهتنا وأثبتنا قدرتنا على التكيف مع األزمة .لذا
نحن فخورون للغاية بوحدة فريقنا خالل هذه األزمة
العالمية ،وأثبتنا بالفعل أننا معًا أقوى.
منال بهمان ,
مدير وحدة العمليات التشغيلية

اتخذت �إدارتنا التدابيرالالزمة ل�ضمان توافر الكفاءة المالية
والت�شغيلية لدينا لمواجهة الوباء .حيث عمل فريقنا بال كلل،
أي�ضا بتقييم نموذجنا
من المنزل ،لدعم بع�ضنا البع�ض ،وقمنا � ً
الت�شغيلي وابتكرنا نهجً ا جديدً ا ملهم ًا لتحقيق �أهدافنا الأكبر.
ولقد �ساندنا في هذا مجل�س الإدارة بكل قوة و�أيد بالإجماع
نموذج الت�شغيل الجديد.

”
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العمليات التشغيلية

إنجازاتنا في 2020
قمنا بمراجعة نموذجنا الت�شغيلي وفقًا لذلك ،مع
تعميم عملياتنا في الحفاظ على الطبيعة لت�شمل
المجتمع المدني والجمهور �أثناء �إر�ساء التعافي
الأخ�ضر .حيث يهتم نموذجنا الجديد بفكرة العمل
التطوعي  -بمعنى تمكين كل �شخ�ص في دولة
الإمارات من االنطالق في رحلة �شخ�صية:
• تتيح لهم التعرف على ق�ضايا الحفاظ على
الطبيعة واال�ستدامة
• تدعوهم �إلى التطوع الميداني ،لي�شهدوا ب�أنف�سهم
الت�أثير الذي يمكن �أن يحدثه النا�س على الطبيعة
• تمكنهم من و�ضع حلول م�شتركة مع الحكومة
والقطاع الخا�ص ،من �ش�أنها تحقيق التعافي
الأخ�ضر في الدولة
من خالل هذا النموذج الجديد ،ي�ستطيع كل �شخ�ص
في الدولة الم�ساهمة في بناء الم�ستقبل ،لي�س فقط
من �أجل الوطن ،ولكن من �أجل العالم.
لقد فزنا بجائزة!
في و�سط الإ�ضطرابات المتالحقة في عام ،2020
�شرفنا باالعتراف بنا من قبل هيئة �أبوظبي للطفولة
المبكرة كواحدة من ع�شرة كيانات توفر بيئة عمل
مرنة �صديقة للآباء في دولة الإمارات العربية
المتحدة.

نتطلع �إلى عودة �آمنة للعمل الميداني و�إطالق برنامج التطوع الجديد في عام .2021
�إن �أولويتنا هي تكييف العمل لدينا لل�سماح للموظفين بالعودة ب�أمان �إلى الميدان ،و�ضمان �أطر عمل قانونية
للمخاطر والتمويل منا�سبة للنموذج الجديد للمتطوعين.

© Emirates Nature-WWF

�إ�ستمرار عملنا والمحافظة على �صحتنا
لقد كان �إنجازنا الرئي�سي في  2020هو الحفاظ على
�إ�ستمرارعمل المنظمة و�صحة الموظفين.
يقوم مديرنا العام ومدير العمليات ومدير الموارد
الب�شرية با�ستمرار بتحديث وتكييف �إجراءات الت�شغيل
الموحدة لحماية زمالئنا وكذلك �أ�صحاب الم�صلحة.
لقد انتقلنا من مكاتبنا الدائمة لتقلي�ص نفقاتنا
و�أن�ش�أنا مراكز مكاتب بعيدة حيث يمكننا �أن نلتقي
ب�أمان عندما ال نعمل من المنزل .لقد اعتدنا على
العمل الميداني ،ولكن تكيف موظفونا مع العمل من
المنزل  -حيث تم تنفيذ فعاليات افترا�ضية وكتابة
مقاالت للمجالت و تطوير م�شاريع جديدة لعام
 .2021كما قام موظف تكنولوجيا المعلومات الوحيد
لدينا بتدريب الفريق ب�أكمله على العمل تقريبًا في
�أقل من �أ�سبوعين .و�أن�ش�أ فريقنا "الباندا" �أن�شطة
افترا�ضية (مثل ور�ش عمل اليوغا وجل�سات الت�أمل
والتحديات العقلية لمدة  5دقائق) للم�ساهمة في
الحفاظ على ال�صحة الذهنية والرفاهية
الج�سدية للفريق .
تحفيز المجتمع المدني على العمل
خالل فترتي ال�صيف والخريف ،قمنا ب�إعادة تقييم
الم�ستقبل  -لي�س فقط لمنظمتنا بل لكوكبنا كامالً.
لقد �صدمت الم�أ�ساة التي �أحدثها الوباء العالم بفهم
الروابط بين الطبيعة و�صحة الإن�سان .لذا فقد ت�ساءل
فريقنا عن كيفية �إ�شراك المجتمع المدني في �إ�صالح
عالقتنا المت�صدعة مع الطبيعة.

أولويات العمليات التشغيلية في 2021

نحو ال�سنوات الخم�س التالية
نتطلع �إلى و�ضع اللم�سات الأخيرة على ا�ستراتيجيتنا
الخم�سية  ،2025-2021مع مراعاة �إطاراالهتمام
العام الجديد بالطبيعة و�صحة البيئة،

وكذلك التحديات الجديدة التي يجب علينا التغلب
عليها حيث �أننا ن�ساعد في �إعداد الأمة للخم�سين
عامً ا القادمة.

© Emirates Nature-WWF
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شكرا لداعمي برامجنا

شكرا لشركائنا الكرام
نود �أن نعرب عن خال�ص تقديرنا لجميع �شركائنا على دعمهم الم�ستمر .وباعتبارهم من الداعمين
لجمعية الإمارات للطبيعة و�أن�شطتها على المدى الطويل ،فقد قدمت هذه المنظمات م�ساهمة قيمة
في جهودنا لخدمة البيئة وكان لها دوراً فعا ًال في تحقيق نجاحنا.
شركاؤنا
ال�صندوق الدولي للحفاظ على
الحبارى
الظاهرة القاب�ضة
هيئة البيئة � -أبوظبي
بنك �أبوظبي التجاري
االتحاد للقطارات
بنك HSBC
دايموند ديفيلوبرز
مجموعة الفهيم
�إعمار لل�ضيافة

�شريك ا�ستراتيجي

جلوب اك�سبري�س للخدمات

فئة جليل

�شريك ا�ستراتيجي
وفئة االبتكار
�شريك ا�ستراتيجي
فئة االبتكار
�شريك برنامج
�شريك برنامج
�شريك برنامج
�شريك برنامج
فئة التمكين

جيرمان ايماجن تكنولوجي

فئة جليل

الخليج للتهاني والتجارة العامة
دينتونز
�سي هوك للريا�ضات البحرية والمغامرات
�شركة النوخذة للمغامرات
كالود �سبي�سز
لينالترز
مجل�س الأعمال ال�سوي�سري في دبي
والإمارات ال�شمالية
مجل�س الأعمال الكندي في دبي والإمارات
ال�شمالية
هادف و�شركاه
�أنقذ عالمنا
�أوربان فود المحدودة
بالنت �شوب� .إيه �إي
بنك الفجيرة الوطني �ش.م.ع
بودي �شوب دبي
بيوتي بينج
حدائق �أفينتورا
زيرو جرافيتي
�شويترام�س
فاين فاير فود ماركت �ش ذ م م (�سبين�س،
ويتروز)
كريت & باريل
كريم
كينزو
ليكويد اوف اليف

فئة جليل
فئة جليل
فئة جليل
فئة جليل
فئة جليل
فئة جليل
فئة جليل

بنك الإمارات دبي الوطني

فئة التمكين

�سوق �أبو ظبي العالمي
�شركة جلف تينر المحدودة
�ضمان
م�شاريع الهالل المحدودة
مومنتم للوجي�ستيات
يا�س مول
�إعمار لل�صناعات واال�ستثمار
�أمالك للتمويل
ايروتك
بروفيز
بوز تريل اك�سبلوررز

فئة التمكين
فئة التمكين
فئة التمكين
فئة التمكين
فئة التمكين
فئة التمكين
فئة جليل
فئة جليل
فئة جليل
فئة جليل
فئة جليل

بيج في�ش للتوظيف
بيكو انترنا�شيونال
التميمي و�شركاه
جرانت ثورتون
جلف كابيتال

فئة جليل
فئة جليل
فئة جليل
فئة جليل
فئة جليل

نود �أن نعرب عن خال�ص تقديرنا للمنظمات التي قدمت وال تزال تقدم الدعم لبرامجنا
وم�شاريعنا ،مما ي�ساعدنا على تقديم عمل م�ؤثر على م�ستوى الإمارة والم�ستوى الوطني.
شركاء المناخ والطاقة

• بنك  HSBCال�شرق الأو�سط
• دائرة الطاقة � -أبوظبي
• غرفة تجارة و�صناعة دبي
• القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
• مركز النقل المتكامل � -أبوظبي
• هيئة البيئة � -أبوظبي
• وزارة التغير المناخي والبيئة
• وزارة الطاقة والبنية التحتية
شركاء الحياة البرية

فئة جليل
فئة جليل
العطاء الم�ستدام
العطاء الم�ستدام
العطاء الم�ستدام
العطاء الم�ستدام
العطاء الم�ستدام
العطاء الم�ستدام
العطاء الم�ستدام
العطاء الم�ستدام
العطاء الم�ستدام
العطاء الم�ستدام

شركاء ساعة األرض

• �إعمار
• �آي تي بي ميديا جروب
• جامع ال�شيخ زايد الكبير
• دبي القاب�ضة
• دو
• ديليفرو
• اللوفر � -أبوظبي
• مجموعة جميرا
• هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ال�شارقة
• هيئة كهرباء ومياه دبي
• وزارة التغير المناخي والبيئة

• االتحاد للقطارات
• بلدية دبا
• الجامعة الأمريكية بال�شارقة
• دايموند ديفيلوبرز
• هيئة البيئة والمحميات الطبيعية  -ال�شارقة

• بنك �أبو ظبي الأول
• هادف و�شركاه

شركاء ثقافة الحفاظ على الطبيعة

المتعاونون مع فريق المناخ والطاقة

شركاء الحياة البحرية

المتعاونون مع فريق الحياة البرية

• ال�صندوق الدولي للحفاظ على الحبارى
• مجموعة الفهيم
• هيئة البيئة � -أبوظبي

• بلدية �أم القيوين
• بلدية عجمان
• الجامعة الأمريكية بال�شارقة
• �سوق �أبوظبي العالمي
• م�شروع Elasmo
• هيئة البيئة � -أبوظبي
• هيئة البيئة والمحميات الطبيعية  -ال�شارقة

شركاء العمليات التشغيلية

• �آجل لال�ست�شارات
• جي �إي � 3إ�س
• المجل�س الدولي للنقل النظيف

• د .عمران زوالكرنان� ،أ�ستاذ علوم وهند�سة
الحا�سب الآلي ،الجامعة الأمريكية في
ال�شارقة

العطاء الم�ستدام
العطاء الم�ستدام
العطاء الم�ستدام
العطاء الم�ستدام

كلمة شكر خاصة

نود أن نعبر عن عظيم شكرنا وامتناننا لمجلس أبو ظبي التنفيذي لدعمه المستمر الذي بفضله
تمكنت جمعية اإلمارات للطبيعة قيادة التأثير في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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المتعاونون مع فريق ثقافة الحفاظ
على الطبيعة

• جيمرز
• حديقة �أم الإمارات
• دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي
• �سي هوك للريا�ضات البحرية والمغامرات
• �سينما فوك�س
• �شركة نوخذة للمغامرات
• �شروق  -هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير
• عقارات امكان
• مجموعة الإمارات للبيئة البحرية
• المركز الدولي للزراعة الملحية (�إكبا)
• مركز مليحة الأثري
• مزرعة الإمارات الحيوية
• م�صدر
• معهد بحوث التنمية الم�ستدامة والتدريب
• معهد دبي للت�صميم واالبتكار
• منتجع جميرا جزيرة ال�سعديات
• م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل
• هو�ساك للمغامرات
• الهيئة االتحادية لل�شباب
• هيئة كهرباء ومياه دبي
• وزارة التربية والتعليم
• وزارة التغير المناخي والبيئة
• وزارة ال�صحة ووقاية المجتمع

داعمون آخرون

المتعاونون في ساعة األرض

•&�ستورم
• �أو �إم دي الإمارات العربية المتحدة
• ماريا غا�سان
• مهاب �سعد

نحن ممتنون ل�شبكة �سخية من المتطوعين ،والمانحين
والم�ساهمين الآخرين ،الذين قدموا وبدون تردد وقتهم
وخبرتهم وم�ساعدات �أخرى لدعم عملنا.

الجهات المتبرعة العامة

• �أرجنتينا مينا
• �أنو�شا �سي�شادري
• بافان جاني
• بيو�ش �ساليان
• جايمي �أندري�س �أوريبي فرنانديز
• جونتي با�سكال �أوهارا
• دانييل �إكمان
• ربا زيد �أحمد ال�صوب
• ريهام �ضياء
• �ستيفاني رامي�س
• �سيلفيا فيي�ستا
• فاطمة برجومة
• فاطيما دمجي
• الك�سندرا موراتا
• كيليان دومون
• ليليا رحيم
• محمد يو�سف
• مهريار ظفر اهلل
• ميثاء القمزي
• ميرا طالل ح�سين علي الحمادي
• ناتا�شا جوي�س ماريا تريونين
• ن�سرين عبد العزيز
• ن�صريل نورهدايت
• هيا قدري
• يا�سمين عبد الحميد
• يا�سمين عبد العزيز
• يانيك بيجي�س

• بالديوم انترنا�شيونال
• بيدي بوندي  -دبي
• التميمي و�شركاه
• جرانت ثورنتون
• ح�ضانة ليتل دريمرز  -دبي
• دايموند ديفيلوبرز
• دينتوز
• ال�صندوق العالمي للطبيعة
• �ضمان
• فندق ماريوت الفر�سان � -أبوظبي
• فيفو فيتن�س  -دبي
• كالود �سبي�سز
• اللولو � -أبو ظبي
• لينكليترز
• ماندارين �أورينتال جميرا  -دبي
• يوروتيك

المتعاونون مع فريق التسويق والتواصل

• &�ستورم
• �أو �إم دي الإمارات العربية المتحدة
• جلوبال �إنفيجينز للإ�ست�شارات
• كربون دبي
• ماريا غ�سان
• مجل�س ال�شباب
• مهاب �سعد
• الهالل الأحمر الإماراتي
• وزارة التغير المناخي والبيئة
• ويبر �شاندويك
• يال نعطي
• يونّو
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البيانات المالية
اجمالي الدخل
اجمالي النفقات

2020

فريق جمعية اإلمارات للطبيعة في 2020
2019

2018

مجلس اإلدارة

2017

 14,185,778درهم  18,825,127درهم  18,770,087درهم  13,390,553درهم
 14,106,620درهم  18,817,401درهم  16,272,338درهم  11,797,503درهم

نائب رئي�س مجل�س الإدارة
معالي �أحمد علي ال�صايغ
وزير دولة ،الإمارات العربية
المتحدة
ورئي�س مجل�س �إدارة �سوق
�أبوظبي العالمي

نسب الدخل:
مصادر أخرى%2.7 :

التبرعات من القطاع الخاص%12.1 :

اجمالي الدخل:
 14,185,778درهم

الرئي�س
معالي محمد �أحمد البواردي
وزير دولة ل�ش�ؤون الدفاع،
الإمارات العربية المتحدة

التبرعات من الحكومة%42.6 :

الع�ضو المنتدب و�أمين
ال�صندوق
�سعادة رزان خليفة المبارك
الع�ضو المنتدب ،هيئة
البيئة � -أبوظبي

منح من الحكومة%42.6 :

�أمين �سر المجل�س
الرائد علي �صقر �سلطان
ال�سويدي
رئي�س مجموعة الإمارات
للبيئة البحرية

نسب النفقات:
شبكة الصندوق العالمي للطبيعة%2.2 :

برامج الحفاظ على الطبيعة%47.5 :

�سعادة المهند�س محمد
�سيف الأفخم
مدير عام بلدية الفجيرة
منى عي�سى القرق
مدير مبيعات لتجزئة ،مجموعة
عي�سى �صالح القرق ذ.م.م
�سعادة هالل المري
مدير عام دائرة ال�سياحة
والت�سويق التجاري بدبي

فريق اإلدارة

التسويق واالتصال%9.2 :

ليلى م�صطفى عبد اللطيف
تامي جيم�س
�سردان �سو�سيك
مارينا انتونوبولو
منال بهمان
من�صور الكتبي
هيلينا كارل�س

جمع التبرعات%10.1 :
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�آن بوربون
�سعادة �شيخة �سالم الظاهري
�أمين عام هيئة البيئة � -أبوظبي �آنام م�سعود
تامي جيم�س
معالي عبد اهلل بن طوق
دايانا باليرمو
إمارات
وزير االقت�صاد -ال
دو�سر الحديدي
العربية المتحدة
�ستيفاني �شعانين
عبد اهلل النعيمي
د .فرج �أحمد حين�ش
في�شال كومار
و�شركاه
هادف
ال�شريك الإداري،
لورين رونتون
مايانك باهاراجافا
�سعادة ماجد المن�صوري
الع�ضو المنتدب لل�صندوق الدولي معاذ �صواف
ندهي �شيمناني
للحفاظ على الحبارى

�سعادة هنا �سيف ال�سويدي
رئي�سة هيئة البيئة والمحميات
الطبيعية في ال�شارقة

العمليات التشغيلية%31.0 :
اجمالي النفقات:
 14,106,620درهم

أعضاء المجلس
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فريق االستشاريين

قائمة الموظفين

�أحمد �أبو �سمرة
ارابيال على ا�ستعداد
�ألطاف حبيب
�إلما كو�ستالي�س �سوبان
�ألي�سا كرادوك
�أمان مانجي
�أوليفر دي �أوكامبو
�أوليفيا ديال كروز ميديل
جينيفر جين كرو�س
خالد محمود
د .جاكي جودا�س
دانيال ماتيو�س مولينا
رالف يونيداد
ر�شا ال�صالح
ريا �أونيرو
�سامية بدر حرب
�سلطان مولوف
عبد العزيز المال
غادة نبيل
ليندال جوكر
ماجدالينا طيون
مارينا �أنتونوبولو
منى مولر
مهر امين
مونيكا كوني
ميثاء دروي�ش
نور مزهر
هوما قري�ش
57
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مستقب ً
يعيش فيه اإلنسان
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نبني

في تناغم

مع الطبيعة

ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ،اﻟرﺟﺎء زﯾﺎرة emiratesnaturewwf.ae

جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة

ﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻠطﺑﯾﻌــﺔ ﺟﻣﻌﯾــﺔ ﻏﯾــر رﺑﺣﯾــﺔ ﺗﺄﺳﺳــت ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺗــراث اﻟطﺑﯾﻌــﻲ ﻟدوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺣــدة وﺑﻧــﺎء ﻣﺳــﺗﻘﺑل ﯾزدھــر ﻓﯾــﮫ اﻹﻧﺳــﺎن واﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﻣﻌ ـﺎً .أﻧﺷــﺋت ﻓــﻲ ﻋــﺎم 2001
ﺗﺣــت رﻋﺎﯾــﺔ ﺳــﻣو اﻟﺷــﯾﺦ ﺣﻣــدان ﺑــن زاﯾــد آل ﻧﮭﯾــﺎن ﻣﻣﺛــل اﻟﺣﺎﻛــم ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟظﻔــرة ورﺋﯾــس ﻣﺟﻠــس إدارة ھﯾﺋــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ – أﺑوظﺑــﻲ ،اﺳــﺗﻛﻣﺎﻻً ﻹرث ورؤﯾــﺔ اﻟﻣﻐﻔــور ﻟــﮫ اﻟﺷــﯾﺦ زاﯾــد ﻟدوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات.
ﻟﻌِﻘدﯾــن ﻣــن اﻟزﻣــﺎن ،ﻛﺎﻧــت ﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻠطﺑﯾﻌــﺔ ﺷــرﯾﻛﺎ ً ﻧﺷــطﺎ ً وﺑــﺎرزا ً ﻓــﻲ ﺟﮭــود اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط وﺷــﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾــﺎ .ﻧﺣــن ﻧﻌﻣــل ﺑﺎﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺻﻧــدوق اﻟﻌﺎﻟﻣــﻲ
ﻟﻠطﺑﯾﻌــﺔ وھــو أﺣــد أﻛﺑــر اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟــم وأﻛﺛرھــﺎ ﺛﻘــﺔ واﺣﺗراﻣـﺎً .ﺑﺻﻔﺗﻧــﺎ ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓﻛرﯾــﺔ وطﻧﯾــﺔ وﻣﻧﺻــﺔ ﺗطوﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟطﺑﯾﻌــﺔ ،ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧﻘــوم ﺑﺗﻣﻛﯾــن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺗﺄھﯾﻠﮭم ﻟدﻋم أﺟﻧدة اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺣوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧﺎس واﻟﻛوﻛب ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.

