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المشروع بقيادة:
جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العاملي للطبيعة هي منظمة غري حكومية ت�أ�س�ست
لتقود التغري الإيجابي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ل�صون تراث الدولة الطبيعي .ت�أ�س�ست
اجلمعية عام  2001برعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة .تعمل اجلمعية مع ال�شركاء لو�ضع ال�سيا�سات وتثقيف املجتمعات وتنفيذ حلول احلفاظ
على الطبيعة ل�ضمان �صحة الأر�ض يف امل�ستقبل و�أنظمتها البيئية و�سكانها .وتعترب اجلمعية جزء
من �شبكة ال�صندوق العاملي للطبيعة الذي يفخر ب�إرث يزيد عن  50عام ًا يف �صون البيئة ويحظى
بدعم ما يزيد عن  5ماليني �شخ�ص حول العامل.
ملزيد من املعلومات عن جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العاملي للطبيعة،
يرجى زيارة املوقع emiratesnaturewwf.ae
املحيطات اخلم�سة للخدمات البيئية ذ.م.م .هي �شركة رائدة يف اال�ست�شارات البيئية وتوفري
حلول حتقق فوائد جلهود احلفاظ على الطبيعة وكذلك �أرباح ًا جتارية .لدى ال�شركة مكاتب يف
�سلطنة عمان واململكة املتحدة تقدم خدمات بيئية �شاملة و�سريعة اال�ستجابة وعالية اجلودة.
وميكن نهج ال�شركة وجودها الدائم يف ال�شرق الأو�سط والعمل وفق ًا للمعايري املتوقعة من قبل
الهيئات التنظيمية الدولية ووكاالت التمويل الدولية ،مثل احلكومات الوطنية لدول جمل�س التعاون
اخلليجي ،هيئة الأمم وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية/البنك الدويل.
ملزيد من املعلومات عن املحيطات اخلم�سة،
يرجى زيارة املوقع 5oes.com
�سي�سكيب اناليتيك�س هي �شركة ا�ست�شارات متخ�ص�صة يف جمال العلوم البحرية ،وتوفر معلومات
موثوقة لدعم اتخاذ القرار الفعال يف الإدارة البحرية وال�ساحلية .لقد ا�ستفادت نتائج امل�شروع
ومنتجات البيانات و�أدوات دعم القرار من التخطيط املكاين البحري و�إدارة املناطق البحرية
املحمية وتقييمات املخاطر و�إجراءات احلفظ يف جميع �أنحاء العامل.
ملزيد من املعلومات عن �سي�سكيب اناليتيك�س،
يرجى زيارة املوقع seascapeecology.com

تم تنفيذ التقرير
بالتعاون مع
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امل�ؤلفون:
د� .سيمون جي .بيتمان�( ،سي�سكيب اناليتك�س املحدودة)
�أوليفر جيه� .إ�س .تايلور (املحيطات اخلم�سة للخدمات البيئية ذ.م.م)
مارينا انتونوبولو( ،جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العاملي للطبيعة)
د .دانيال ماتيو�س مولينا( ،جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العاملي للطبيعة)
مراجعة اخلبري:
باوال فرييرا
املحرر امل�ساهم:
منى مولر( ،جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العاملي للطبيعة)
�شركاء امل�شروع:
وزارة التغري املناخي والبيئة
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية ،ال�شارقة
هيئة حماية البيئة والتنمية ،ر�أ�س اخليمة
دائرة البلدية والتخطيط ،عجمان
بلدية �أم القيوين� ،أم القيوين

نود �أن نتقدم بال�شكر �إىل اخلرباء واملنظمات التالية ،التي كانت م�شاركتهم مهمة يف احل�صول على ر�ؤى جديدة،
�إ�ضافة �إىل التعرف على الفر�ص ،القيود والأفكار لهذه الدرا�سة.
�أنيل كومار (هيئة البيئة�-أبوظبي) ،جني جالفان وكوري رود�س (دي�ستان�س امياجيرني) ،مبادرة �أبوظبي العاملية
للبيانات البيئية ،الرائد علي ال�سويدي (جمعية الإمارات للبيئة البحرية) ،الدكتورة ايفون بيجارانو (اجلامعة
الأمريكية ال�شارقة) ،جمعية عجمان التعاونية لل�صيادين ،مركز اجلزيرة للغو�ص ،الدكتور جون برت (جامعة
نيويورك �أبوظبي) ،جمعية ال�شارقة التعاونية ل�صيادي الأ�سماك ،الدكتور �صابر مظفر (جامعة الإمارات العربية
املتحدة).
ميكن احل�صول على مزيد من املعلومات يف املواد امللحقة لهذا التقرير ويف
.Mateos-Molina et al. 2020
مكتب جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العاملي للطبيعة،
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
كالود �سبي�سز
الطابق الأول ،تاون �سكوير ،يا�س مول
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
�ص.ب45553 :
مكتب جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العاملي للطبيعة،
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
مكاتب بدايات
داميوند �سكوير
املدينة امل�ستدامة
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
�ص.ب�( 45553 :صندوق بريد �أبوظبي)
@ews_WWF
@ews_WWF
@EmiratesNatureWWF
EmiratesNature_WWF
@Emirates Nature-WWF

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع:
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مت الن�شر يف دي�سمرب  2020بوا�سطة جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع
ال�صندوق العاملي للطبيعة.
يجب �أن يكون �أي ن�سخ ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،ملحتويات هذا املن�شور م�صحوب ًا
مبرجع كامل وتقدمي الإ�سناد الكامل �إىل �صاحب حقوق الن�شر.
االقتبا�س من هذا التقرير :بيتمان ا�س .جيه ،انتوبولو ام ،.تايلور �أو.
جيه� .إ�س ،.ماتيو�س-مولينا دي .2020 .خرائط املوائل ال�ساحلية يف
دولة الإمارات العربية املتحدة� :آلية التنمية امل�ستدامة .جمعية الإمارات
للطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق العاملي للطبيعة ،دبي ،الإمارات العربية
املتحدة.pp 46 .
Cover photography:
© Daniel Mateos Molina / Emirates Nature-WWF
Back photography:
© Daniel Mateos Molina / Emirates Nature-WWF
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الملخص التنفيذي
حتت�ضن دولة الإمارات العربية املتحدة موائل �ساحلية وبحرية متنوعة ومنتجة ،ذات �أهمية حملية
و�إقليمية وعاملية للتنوع البيولوجي .توفر هذه املوائل ال�ساحلية والبحرية الغنية جمموعة كبرية
من الفوائد مبا فيها الأمن الغذائي وحماية ال�سواحل واحلد من التلوث وتوفري فر�ص الزدهار
ال�سياحة البيئية ،والتي ت�ساهم مع ًا يف حتقيق اقت�صاد �أزرق م�ستدام .ويجدر الذكر ب�أن حتقيق
التنمية امل�ستدامة هو يف �صميم ر�ؤية الإمارات  2021وخطة الإمارات املئوية .2071
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من ال�ضروري �أن يكون للدولة معرفة �شاملة وموثقة وحديثة عن املوائل
ال�ساحلية والبحرية ،وذلك حتى تتمكن الدولة من حتقيق التزاماتها
الدولية مبوجب �أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة ،واتفاقية التنوع
البيولوجي ،واتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ .تنعك�س هذه
االلتزامات �أي� ًضا يف �أهداف ر�ؤية الإمارات  2021واال�سرتاتيجية الوطنية
للتنوع البيولوجي وخطة العمل ( )2021-2014التي ت�شري �إىل حاجة دمج
التنوع البيولوجي يف �صنع القرار.

Copyright Credit © Daniel Mateos Molina / Emirates Nature-WWF

بغر�ض توفري املعلومات عن الإجراءات الفعالة للحفاظ على الطبيعة
وا�ستعادة املوائل حلالتها الطبيعية يف دولة الإمارات ،وحتديد ًا يف مياه
الإمارات ال�شمالية الغربية (ال�شارقة ،عجمان� ،أم القيوين ور�أ�س اخليمة)
قدم هذا امل�شروع �أول خريطة مف�صلة و�شاملة للموائل البحرية وال�ساحلية
يف املنطقة .تعمل هذه اخلريطة اجلديدة على توفري معرفة �أف�ضل للتوزيع
املكاين واجلودة وكمية املوارد ال�ساحلية والبحرية ،وتوفر �آلية موثوقة يف
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الوطنية والدولية .تقدم هذه اخلريطة
البيانات الأ�سا�سية لتح�سني �إدارة املناطق ال�ساحلية ،والتخطيط املكاين
البحري ،وتقييمات الأثر ،وا�سرتاتيجيات اال�ستعادة ،وت�صميم �إجراءات
احلفظ القائمة على املنطقة.
ركز امل�شروع خالل فرتته التي امتدت على مدار عام واحد على تنفيذ
نهج مبتكر يدمج املعرفة البيئية املحلية و�صور الأقمار ال�صناعية وحتليل
اال�ست�شعار عن بعد� ،إ�ضافة �إىل الدرا�سات اال�ستق�صائية امليدانية املكثفة
لزيادة املوثوقية يف عملية ر�سم اخلرائط .ولقد مت �إن�شاء خريطة املوائل
ال�ساحلية والبحرية بدعم من ال�سطات البيئية املخت�صة� ،إ�ضافة �إىل
�أ�صحاب امل�صلحة املحليني واخلرباء .جنح هذا النهج يف �إظهار الأهمية
الكبرية للتعاون القوي بني القطاعات املتعددة ،والذي ينطوي على م�ستوى
عال من تبادل املعرفة بني �أ�صحاب امل�صلحة مبن يف ذلك ال�سلطات البيئية
ٍ
وم�ؤ�س�سات البحث واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ص.

ما هي الموائل الحرجة؟
هي أنظمة ايكولوجية تتميز بقيمة عالية من التنوع
البيولوجي بما فيها الموائل ذات األهمية لألنواع

المهددة بالخطر واالنقراض ،واألنواع المجمعة واألنواع
الفريدة والنظم اإليكولوجية والمناطق المرتبطة

بالعمليات التطورية الرئيسية.

الخطة الوطنية للحفاظ على أسماك القرش وإدارتها ()2021-2018
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األهداف الرئيسية لمشروع خريطة الموائل هي:
•

توفري معلومات مكانية موثوقة وحديثة عن املوائل ال�ساحلية والبحرية الهامة واحلا�سمة التي �ستدعم عمليات �صنع
القرار والإدارة.

•

العمل مع �أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني لدمج املعرفة البيئية املحلية يف عملية ر�سم اخلريطة.

•

الت�أكد من �أن اخلريطة منا�سبة للغر�ض ،وهو دعم تنفيذ املبادرات امل�ستمرة لكل �إمارة من الإمارات العربية املتحدة وااللتزامات
الوطنية والدولية للدولة املتعلقة بالبيئة واال�ستدامة.

يت�ضمن التقرير ملخ� ًصا لل�سيا�سات الوطنية والدولية الرئي�سية التي تدعمها خريطة املوائل ،وو�صف ًا مو�سع ًا للم�ساحات
البحرية الرائعة ذات الأهمية العالية جلهود احلفظ يف كل من الإمارات ال�شمالية الغربية الأربع ،وكيف ميكن لهذه الآلية �أن
تدعم التنمية امل�ستدامة.
المعلومات الجغرافية الموثوقة عن الموائل الساحلية ،وعلى وجه

التحديد الموائل الحرجة لألنواع المهددة باالنقراض والخطر والموائل
الحساسة ألنشطة اإلنسان ،ضرورية لدعم التنمية الساحلية

المسؤولة وتحقيق االقتصاد األزرق المستدام.
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783.2
كيلومتر مربع

%10

النتائج الرئيسية للمشروع هي:
غطت خريطة املوائل ال�ساحلية والبحرية للإمارات ال�شمالية الغربية  783.2كيلومرت مربع من
امل�ساحة الإجمالية بطول  400كيلومرت من اخلط ال�ساحلي وحددت  17نوع ًا من املوائل
مبا يف ذلك املوائل احلرجة مثل ال�شعاب املرجانية و�أ�شجار القرم وامل�ستنقعات املاحلة وامل�سطحات
امللحية ال�ساحلية (ال�سبخات) و�أحوا�ض املحار ،النباتات امللحية ومروج الأع�شاب البحرية.
ما يقرب من  %10من منطقة الدرا�سة ال�ساحلية والبحرية ال�ضحلة هي موئل حرج ي�سلط
ال�ضوء على �أهمية حماية هذه املناطق املوجودة بالقرب من التنمية احل�ضرية.
امل�سطحات الطينية والأع�شاب البحرية و�أ�شجار القرم هي �أكرث ثالثة �أنواع من املوائل انت�شار ًا
جغرافي ًا ذات �أهمية عالية يف احلفاظ على التنوع البيولوجي وعزل ثاين �أك�سيد الكربون يف الغالف
اجلوي (خمزون الكربون الأزرق).
�سلطت اخلريطة ال�ضوء على تنوع املوائل الغنية يف الأخوار والبحريات ال�ساحلية التي
ت�شكل ف�سيف�ساء مرتابطة من موائل خمتلفة بني املد واجلزر حيث يكون النظام البيئي ب�أكمله �أكرث من
جمموع �أنواع املوائل الفردية.
مت اكت�شاف �أحوا�ض املحار وو�ضعها على اخلريطة لأول مرة يف الإمارات ال�شمالية
الغربية .ر�سم امل�شروع خارطة حلو�ضني كبريين من املحار البحريني يغطيان مع ًا  10كيلومرتات
مربعة من قاع البحر و�أربعة �أحوا�ض قريبة من ال�شاطئ تغطي  6كيلومرتات مربعة من قاع البحر.

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

9

لقد وفرت الخريطة الجديدة الدعم المباشر للتقدم نحو
تحقيق أجندة سياسة التنمية المستدامة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة.
كما وفرت فرصًا من أجل:

تعزيز التوعية عن �أهمية الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،وحتديث قائمة الأرا�ضي
الرطبة يف الدولة ،وامل�ساعدة يف الإدارة الفعالة والنظر يف مواقع رام�سار اجلديدة ذات
الأهمية الدولية .ومع تويل دولة الإمارات العربية املتحدة من�صب رئي�س اللجنة الدائمة التفاقية
رام�سار ( ،)SC56ف�إن املزيد من الإجنازات يف احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وا�ستخدامها
امل�ستدام ميكن �أن يعزز �إرث الدولة يف �إطار اتفاقية رام�سار.
ا�ستك�شاف نهج "املوقع بالكامل" للحفاظ على التنوع البيولوجي القائم على املكان وجهود
اال�ستعادة املتوافقة مع مبادئ الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي والرتابط
البيئي .تتميز البحريات ال�ساحلية والأخوار مبكانة بارزة ل�ساحل دولة الإمارات العربية املتحدة ب�أنواع
املوائل املرتابطة .و�سريكز نهج املوقع بالكامل على �سالمة النظم البيئية املرتابطة بد ًال من الرتكيز على
�أنواع املوائل الفردية ،واحلفاظ على تدفق خدمات النظام البيئي وتعزيز مرونة املنطقة.
دعم القرارات املتعلقة بالإدارة املكانية للأن�شطة االقت�صادية التي جتري يف املنطقة
ال�ساحلية واملجال البحري من خالل حتديد املناطق التي تتطلب اهتمام ًا �إداري ًا خا� ًصا لتجنب
�أي �آثار �سلبية على النظم البيئية الطبيعية واخلدمات االجتماعية واالقت�صادية التي تقدمها .ميكن
لإدارة املناطق ال�ساحلية وتقييمات الأثر البيئي (اال�سرتاتيجي) ا�ستخدام خريطة املوائل لإثراء التحليل
والتو�صيات اخلا�صة باملوقع واتخاذ القرار.

تحقيق اقتصاد أزرق
مستدام

الوعي
حمميات بحرية

ال يمكن تحقيق االقتصاد األزرق
المستدام إال إذا تم تأمين صحة

محيطنا .نحن بحاجة إلى استعادة
أصول المحيطات وحمايتها

وإدارتها بشكل مستدام من أجل
تحقيق إمكانات المحيط لدعم

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

�إدارة الرثوة
ال�سمكية

ر�أ�س املال
الطبيعي لدولة
الإمارات العربية
املتحدة

خارطة
الموائل
لإلمارات
الشمالية
الغربية

الأن�شطة
االقت�صادية
ال�ساحلية

ا�ستعادة

خمزون الكربون
الأزرق
نهج املوقع بالكامل
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تقييم حجم و�شكل وو�ضع املناطق املحمية احلالية ،وفح�ص �إدارة اال�سرتاتيجيات وتقييم
�إجراءات احلفظ املحتملة مع الأخذ يف االعتبار توزيع املوائل احل�سا�سة واملعر�ضة للخطر (هدف �أي�شي
� .)10سي�ساعد هذا يف التعرف على املناطق البحرية ذات الأهمية اخلا�صة للتنوع البيولوجي ()APIBs
وحتديدها ودمج املناطق البحرية املحمية وغريها وفق ًا لتدابري احلفظ الفعالة القائمة على املنطقة يف
�إدارة املناطق البحرية واملناطق الطبيعية الأو�سع .يتطلب الهدف  11التفاقية التنوع البيولوجي �أي�شي؛
حتقيق االت�صال والإدارة املتكاملة ،كما ي�ستوجبها كل من اال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة
العمل ( ،)NBSAPوهدف التنمية امل�ستدامة رقم  14للأمم املتحدة (احلياة حتت املاء) ،ومن املتوقع
�أن يتم الت�أكيد على ذلك ب�شكل �أكرب يف �إطار �أهداف �إطار التنوع البيولوجي العاملي املقبلة ملا بعد
عام .2020
حتديد املناطق املنا�سبة بيئي ًا للإ�ستعادة و�إن�شاء املوائل املتنا�سبة مع املناطق البحرية
املحيطة .ت�شمل الأمثلة ا�ستعادة غابات القرم والأع�شاب البحرية وال�شعاب املرجانية يف مواقع منا�سبة
لبقائها على املدى الطويل مع ا�ستهداف تعزيز االت�صال البيئي بني املوائل احلرجة.
امل�ساهمة يف احت�ساب وعدّ ر�أ�س املال الطبيعي لدولة الإمارات العربية املتحدة ور�سم
خرائط خلدمات النظام البيئي لفهم نوع وتوزيع ر�أ�س املال الطبيعي ب�شكل �أف�ضل .يعد ر�سم
اخلرائط وتقييم خدمات النظام البيئي املرتبطة ب�أنواع املوائل احلرجة وف�سيف�ساء املناطق البحرية
ب�أكملها �أمر ًا �أ�سا�سي ًا لبيان �أهميتها االجتماعية واالقت�صادية .ميكن خلريطة املوائل ور�أ�س املال
الطبيعي �أن تدعم التخطيط اال�سرتاتيجي وا�سرتاتيجيات االت�صال ب�شكل �أكرب من �أجل �إ�شراك
القطاعني اخلا�ص واملايل يف �سياق االقت�صاد الأزرق امل�ستدام لدولة الإمارات العربية املتحدة .وتعد
املوائل ال�ساحلية من الأ�صول الرئي�سية مل�ستقبل ال�سياحة البيئية الفعالة وفر�ص الرتفيه امل�ستدامة التي
ميكن �أن تدعم اقت�صاد ًا مرن ًا.
دعم التخطيط اال�سرتاتيجي و�إدارة الرثوة ال�سمكية القائمة على النظام الإيكولوجي
من خالل تطوير املعرفة حول دور النظم الإيكولوجية ال�ساحلية يف توفري املوائل الأ�سا�سية للأ�سماك.
ميكن �أن يفيد ر�سم اخلرائط وحفظ ح�ضانات الأ�سماك ومناطق التفريخ والتغذية لأنواع م�صايد
الأ�سماك الرئي�سية جهود حفظ التنوع البيولوجي وهو �أمر بالغ الأهمية مل�صايد الأ�سماك امل�ستدامة.
ميكن �أن يتما�شى ذلك مع خطة ا�ستعادة الرثوة ال�سمكية لدولة الإمارات ،ف�ض ًال عن اال�سرتاتيجيات
الأخرى القائمة على املنطقة لدعم قطاع الرثوة ال�سمكية والأمن الغذائي يف الدولة.
تقييم خمزون الكربون الأزرق داخل املوائل ال�ساحلية لدولة الإمارات العربية املتحدة
و�إعالم اال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية واملحلية للتخفيف من �آثار تغري املناخ .احلفاظ
على موائل الكربون الأزرق وا�ستعادتها هو حل قائم على الطبيعة من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف تقليل الغازات
الدفيئة يف الغالف اجلوي من خالل عزل ثاين �أك�سيد الكربون وجتنب االنبعاثات الإ�ضافية يف حالة
فقدان هذه املوائل .تنعك�س �أهمية النظم البيئية الطبيعية واملناطق املحمية كا�سرتاتيجية رئي�سية لدعم
مقاومة تغري املناخ يف اخلطة الوطنية لتغري املناخ لدولة الإمارات العربية املتحدة ( .)2050-2017لقد
�أدركت االتفاقيات الدولية مبا يف ذلك اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ واتفاقية التنوع
البيولوجي �أن �إجراءات تغري املناخ ميكن �أن ت�ستفيد من احللول القائمة على الطبيعة وت�شجع البلدان
على ت�ضمني هذه احللول يف م�ساهماتها الوطنية املحددة (.)NDCs
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ال
نبني مستقب ً
يعيش فيه
اإلنسان في تناغم
مع الطبيعة

ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ ھﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﻔﻊ ﻋﺎم ﺗﺄﺳﺳت ﺑﮭدف ﻗﯾﺎدة ﺟﮭود اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗراﺛﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ .ﺗﺄﺳﺳت ﻋﺎم  2001ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ ﺳﻣو اﻟﺷﯾﺦ ﺣﻣدان ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن ،ﻣﻣﺛل اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟظﻔرة .ﻧﺣن ﻧﻌﻣل ﻣﻊ ﺷرﻛﺎﺋﻧﺎ ﻟﺗطوﯾر
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻠول ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺻﺣﺔ اﻷرض وأﻧظﻣﺗﮭﺎ وﻣواﺋﻠﮭﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ .ﻧﺣن ﺟزء ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟذي ﯾﻔﺧر ﺑﺈرث ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﯾﺣظﻰ ﺑدﻋم أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻼﯾﯾن ﺷﺧص ﺣول اﻟﻌﺎﻟم.
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