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Emirates Wildlife Society (EWS) is a UAE environmental  
non-governmental organisation, established under the patronage  
of HH Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Ruler’s representative  
in the Western Region and Chairman of Environmental Agency –  
Abu Dhabi (EAD).

EWS works in association with WWF, one of the world’s largest  
and most respected independent conservation organisations. 

EWS-WWF has been active in the UAE since 2001 and has initiated  
and implemented several conservation and education projects in the 
region. EWS-WWF works federally in the UAE and in the region with 
offices in Abu Dhabi, Dubai and Fujairah and is governed by a local 
board of directors.
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Message from  
HE Mohammed Ahmed  

Al Bowardi 
Chairman of the Board of 

Directors of EWS-WWF

CONSERVATION EFFORTS MUST  
BE COLLABORATIVE & RELEVANT
Conserving the UAE’s precious habitats and wildlife, one of EWS-
WWF’s priorities, is a pressing issue that can only be achieved through 
collaborative efforts, coupled with impactful policies that offer a 
sustainable future for the region.  

This is why the work spearheaded by EWS-WWF is more relevant than ever. Some 
organisations are already highlighting their commitment to the cause and therefore  
I would like to take this opportunity to thank all of those who have worked with  
EWS-WWF during 2014 to help us move further towards reaching our mission. 

It is with immense gratitude that I offer thanks on behalf of everyone at EWS-WWF to 
our partners. These like-minded organisations are a critical cog to ensuring we deliver 
positive and impactful outcomes for the UAE and regional environment. They bolster  
our work with insightful and relevant experience and expertise and play a central role  
in the cross sharing of research and information. 

It is also appropriate to thank the organisations who have generously offered financial 
support to EWS-WWF throughout 2014. The contributions made by our sponsors and 
corporate members as well as funds donated through fundraising initiatives, are critical 
to the future success of our mandate in conservation, education and climate and energy 
work here in the UAE. 

As a credible organisation that is driven by the passion of its team and its people,  
EWS-WWF strives to maximise the impact of every dirham it receives to inspire  
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positive change for our enchanting country. Thank you to our generous financial 
supporters for sharing and believing in our vision and for enabling us to make a 
positive change to our environment. 

No word of thanks would be complete without the recognition of the valuable time 
and in-kind efforts donated by volunteers, organisations and the community. Without 
them, making ripples in the environmental scene would take far longer. 

Collaborations are an integral part any conservation work EWS-WWF undertakes. 
Sponsorship from a number of organisations helped to successfully fund the satellite 
tracking of 75 Hawksbill turtles in the gulf region over three years. Meanwhile, 
partners of the Marine Turtle Conservation Project assisted in ensuring relevant 
permissions in each country had been obtained and offering much-needed transport 
for getting to and from some of the islands where the turtles were nesting. 

 On top of that, the media were a huge player in helping to spread the word to the local 
communities and inspiring hotels with beaches to switch off their lights at night in a 
bid to help protect turtle nesting sites in the region. 

There are many more environmental challenges we face as a country, as a region  
and as a global community, but it is clear that united, we are stronger and have the 
power to make huge leaps forward in caring for our planet. It is with this in mind that  
I welcome your continued support during 2015 and beyond, as an extended member  
of the EWS-WWF family. 
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Message from HE Razan 
Khalifa Al Mubarak 
Managing Director

CREATING A SUSTAINABLE FUTURE 
IS WITHIN OUR REACH
The future prosperity of our nation and humanity depends on  
all of us making a commitment to protect our planet for the next  
generation and beyond.  
 
The Living Planet Report 2014 highlights some very real and urgent challenges  
that we must all seek to tackle together. The report shows that there has been a 50% 
decline in global biodiversity in the last four decades, due to increasing pressures 
on the natural world. This is a saddening statistic, but it is also a wake-up call for 
every one of us to take ownership and action to prevent a future on a lifeless planet. 
Continuing business as usual will place humanity’s own well-being at risk, as well 
that of the millions of wonderful species that also call Planet Earth their home. It 
would be futile to boast of a booming economy unless it was coupled with a healthy 
natural environment. 

Although the solutions to achieving this may be challenging, I am a firm believer  
that the UAE is a forerunner in taking significant strides toward addressing its own 
high per capita Ecological Footprint. Through the Ecological Footprint Initiative, 
EWS-WWF and its partners have brought and will continue to bring together 
like-minded organisations to enable our country to build a sustainable future for 
subsequent generations. One key output from this collaborative initiative is the 
development of the UAE lighting standard, which is already yielding a significant 
decrease in carbon emissions. 

We all have a role to play in ensuring that the UAE’s natural environment flourishes 
while forging ahead with cutting-edge innovation and economic prosperity. That 
is why we will continue to nurture strategic partnerships, encourage policies that 
will help reduce the country’s carbon footprint and provide increasingly sustainable 
lifestyle choices for the UAE community.

Creating positive change for our planet has to happen today and this is why a 
significant upscaling of the work we do at EWS-WWF is more important than ever. 
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Forword from 
Ida Tillisch 

Director General

CONSERVATION SUCCESS IS  
KEY TO PROSPEROUS UAE
Ensuring our work is relevant and vital is the key to inspiring  
and bringing about meaningful change for the benefit of the UAE, 
the region, and the entire planet, something which we are hugely 
passionate about at EWS-WWF. 
 
As the UAE continues to prosper in the coming years and decades, it will  
experience substantial economic growth, yet we are ardent believers that such 
growth should and can be achieved sustainably while taking calculated measures  
to conserve the country’s natural and cultural heritage. 

In light of the country’s latest commitments to ambitious environmental goals 
and given the latest findings by the Living Planet Report, we recognise the need to 
strengthen the impacts of our operations at EWS-WWF. 

During the revision of our five-year strategy, we assessed the way in which we work 
and as a result have undertaken strategic and organisational restructuring. This  
new framework will allow us to upscale the impacts of our environmental efforts. It 
will also allow for the leverage of partners towards the shared goal of creating a UAE 
that is not only recognised for its innovations in the economic field but also praised 
for the way it consciously takes steps to safeguard its natural heritage and provide 
increasingly sustainable lifestyles for the people who live, travel, and work here. 

The UAE’s unique position to apply this level of forethought to its innovation 
can secure it as a leader in the development of tomorrow’s sustainable cities, 
something that would no doubt be admired and emulated by others regionally and 
internationally. Through our dedicated efforts to increasingly integrate sustainability 
and environmental issues into the country’s agenda, we aim to further inspire  
cross-border dialogue on such issues and anticipate big wins for conservation 
through such an approach in the near future. 

©
 E

W
S

-W
W

F



   

EWS-WWF Annual Report 2014  8



   

EWS-WWF Annual Report 2014  9

WWF IN THE ARCTIC
WWF is the only environmental NGO active in all of the Arctic 
countries (save Iceland) and has a permanent observer status 
in the region’s main political forum, the Arctic Council. The 
council provides an arena for advocacy and cooperation with the 
Arctic governments on issues of importance for the circumpolar 
environment, such as climate change, industrial activities 
and shipping. Polar bears, the charismatic face of the Arctic 
environment, have long been a focus of WWF’s on-the-ground 
conservation projects in northern latitudes. WWF also knows that 
successful wildlife conservation involves sustainable livelihoods 
for people living in the region. We recognize the traditional and 
current rights of indigenous people to harvest wildlife from 
sustainably managed populations. 

Over the last 30 years, WWF has led and sustained on-the-ground 
conservation work in all Arctic nations, often working closely with 
governments, local communities and indigenous organizations. 
Under the guidance of the Global Arctic Programme (GAP), 
WWF created a strong voice for the conservation of biodiversity, 
protected areas, wildlife, and cultural values central to the 
indigenous peoples of the North. In anticipation of future 
challenges facing this region, the GAP became one of WWF’s 
Global Initiatives in 2007. The Arctic may be the single most 
important region on Earth in light of its role in regulating the 
world’s climate and storing carbon.
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WWF IN THE ARCTICSAFEGUARDING NATURE
Understanding the pressures that wildlife faces is vital in safeguarding 
against extinction. Habitats are fundamental to the survival of wildlife, so 
conserving these areas is critical. Yet locating them is often a demanding 
task. We can elevate the success of a conservation project by combining 
our efforts to conserve a species with efforts to conserve its habitat. 
Collaborative attempts at conservation and environmental education play a 
key role in ensuring that our efforts are robust and welcome. Together, these 
elements constitute a blend that we highly value as we take strides towards 
achieving our mission of creating synergy between humans and nature. 
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CONSERVING 
MARINE TURTLES

It was David Attenborough who once  
said, “The only way to save a rhinoceros is  
to save the environment in which it lives, 
because there’s a mutual dependency between 
it and millions of other species of both  
animals and plants.”  
 

The same applies to marine turtles, whose abundant existence signals the health of a 
marine habitat; however, the sad fact is there has been a steady decline in the population of 
most turtle species globally, highlighting the significant threat to our marine ecosystem. 

To safeguard the future of the Critically Endangered (as per the IUCN Red List) hawksbill 
turtle in the region, our conservation team has been ardently working alongside a network 
of supportive partners over the last four years to develop a greater understanding of the 
conservation needs and behaviours of this species during its post-nesting stages. 

Thanks to the mapping of the turtles’ movements across a four-year period, it has been 
possible to pinpoint hubs of turtle activity in the Gulf and southern Omani waters. These 
Important Turtle Areas are a combination of migratory pathways and key feeding grounds, 
where turtles spend most of their time.

Our Marine Turtle Conservation Project has also uncovered some interesting hawksbill 
behaviour previously unknown to science. Through the continual charting of the turtles’ 
movements, our team began to notice a pattern. Every summer as the temperatures 
soared, including sea temperatures, the turtles were forced to migrate northwards in the 
Gulf in search of deeper, cooler waters. As waters in the Gulf are naturally warmer than 
some other seas, this pattern provides scientists with an interesting case study. For the 
first time, thanks to our efforts, there is an indication of the potential implications that 
increased sea temperatures due to climate change may have on turtles and how they will 
be pressured to adapt to new environmental conditions around the globe. 

This new information has sparked international interest into the plight of turtles and 
other sea creatures in the wake of climate change. Our work resulted in the publication 
of two scientific papers in peer-reviewed journals and the presentation of our findings 
at the International Sea Turtle Symposium. By sharing our findings with other scientific 
researchers around the world, we are contributing to a more solid international 
understanding of turtle biology that will aid in the preservation and conservation of the 
marine environments that turtles call home. 

To foster discussion on the future conservation of marine turtles in the region, our team 
hosted a workshop for the sharing of information between governments, NGOs, and 
private sectors from around the Gulf. These majestic creatures do not belong to any one 
country, so protection for these animals must come from a collaborative approach, given 
the shared responsibility for our environment. 

It is anticipated that our ground-breaking research and new-to-science findings will 
enable government authorities in the region to prioritise areas for dedicated conservation 
actions. Naturally, the designation of new protected areas or the expansion of existing 
ones would be highly advantageous for hawksbill populations. However, our findings show 
that foraging grounds are widely dispersed across the Gulf, and this means that effective 
conservation actions to minimise threats from humans around these Important  
Turtle Areas are also needed when strict habitat protection might not be feasible.  
This should be done with a level of urgency and a keen and improved understanding of  
the threats posed by humans and industry in such a rapidly developing region in order to 
limit further impacts on this species. 

“With comprehensive 
research projects  

like this one, we have 
been able to gain a 

greater understanding 
of the threats to global 

marine life that can 
inform future studies 

and conservation 
strategies.”  
Aimee Leslie

Global Cetacean and 
Marine Turtle Manager at 

WWF International 
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“The turtles have not 
only helped us identify 

Important Turtle Areas 
but also taught us more 

about ways they are 
linked with the state of 
the waters in the Gulf, 

such as warmer water 
temperatures. There is 

an urgent need to ensure 
our findings are used 

proactively in the  
region to conserve this 

flagship species.”  
Marina Antonopoulou 

Marine Programme  
Manager 

  A THANK YOU
Without the tireless support and advice from a core of 
dedicated and inspiring individuals and organisations, this 
journey to uncover crucial findings would have been much 
harder. Our partners in Oman, Iran, Qatar, and the UAE, 
as well as our scientific partner Dr. Nicolas Pilcher, have 
provided endless assistance, and in them we found kindred 
spirits who share our passion for conservation.  
We greatly appreciate their advice, support, and trust in 
our mission, which enabled us to carry out fieldwork in 
their respective countries. 

Partners: Environment Agency Abu Dhabi / Emirates 
Marine Environmental Group / Environment & Protected 

Areas Authority, Sharjah / Environment Society of Oman / Ministry of 
Environment and Climate Affairs Oman / Ministry of Environment Qatar / Ras 
Laffan Industrial City / Qatar University / Wildlife and Aquatic Affairs Bureau of 
the Department of Environment Iran 

Thanks to our sponsors, who made it possible to fund satellite transmitters in 
order to chart the migration routes of 75 turtles. In addition, there are a host of 
other individuals and organisations we must also offer thanks to for supporting 
this project, including the Environmental Systems Research Institute,  
NMFS Pacific Islands Fisheries Science Center, seaturtle.org, and  
the US Fish and Wildlife Service and National Marine Fisheries  
Service, as well as Aimee Leslie from WWF International. 

Thank you. 

This project has identified key sites in the 
region that are critical for the survival of the hawksbill  

turtles. These locations, including foraging  
grounds, are important turtle areas.

MARINE TURTLE CONSERVATION PROJECT

POLLUTION  
Oil spills, chemicals 
and high temperature 
water discharge  
can also affect the 
turtles while  
noise and light 
pollution can confuse  
hatchlings and  
nesting turtles.

BY-CATCH  
Turtles can  
become caught  
or entangled 
in fishing gear 
discarded at sea, 
causing them to 
choke or drown.

DEVELOPMENT  
Coastal and offshore  
developments can 
destroy nesting 
beaches as well as 
feeding habitats, 
while coastal 
modification can 
disrupt turtle 
migration routes.

TURTLE 
THREATS 

OIL

Marina Antonopoulou 

©
 E

W
S

-W
W

F



   

EWS-WWF Annual Report 2014  12

While many visitors to the UAE may believe the 
country to be devoid of wildlife, their assumption 
couldn’t be farther from reality. However, just 
because the nature that thrives in this arid desert  
and rocky landscape isn’t green doesn’t mean life 
ceases to exist. On the contrary, the species that  
do live in this biosphere are hardy creatures that  

use their well-adapted forms to exploit the scarce resources  
in order to survive. 

The creation of Wadi Wurayah National Park is vital insomuch as it will eventually 
become known for helping open people’s minds to the fact that the UAE, besides a 
period of booming economic growth, is home to more than 850 different species. In 
close partnership with Fujairah Municipality, our team has focused on ensuring a strong 
management plan for the country’s first-ever national park in Wadi Wurayah, which was 
finalised in 2014. This plan captures the main conservation priorities, including a keen 
emphasis on safeguarding the area’s freshwater ecosystems and terrestrial vegetation, 
as well as outlining plans to conserve existing wildlife and assess the possibility of 
reintroducing certain species such as the Arabian tahr. 

The management plan is expected to be the founding document upon which future 
protected areas are managed as it reaches international best practice and demands a 
high standard of conservation. Naturally, for this plan to be successful at Wadi Wurayah, 
the continued and strengthened collaboration among all parties is a must. 

Aside from the management plan, a comprehensive survey of a rare and endangered 
dragonfly species (Urothemis thomasi) was carried out throughout the Hajar and 
Dhofar Mountains of the UAE and Oman after its discovery in the wadi in 2014. This 
endemic species, only previously recorded in a few sites in Oman, has not been recorded 
anywhere since 1957 and was even thought to be extinct. Adding to the excitement, EWS-
WWF won a grant to build a new Wetland Education Centre in the wadi, an opportunity 
to further share knowledge and raise awareness of the importance of our precious 
freshwater resources. 

Meanwhile, the park’s Water Research and Learning Programme once again proved 
successful with more than 250 people from around the MENA region learning about 
freshwater and conservation issues at Wadi Wurayah National Park’s centre. Educating 
these groups has been a rewarding exercise given their enthusiasm for the topics and 
assistance with our conservation team’s scientific research. Perhaps one of the most 
significant outcomes is that thanks to their attendance and attentiveness, the message 
of the need to conserve water will have reached beyond those participants as they carry 
that knowledge home and share it with their families, friends and co-workers. 

CONSERVATION 
& EDUCATION
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“Noticing the smaller 
things in life can 

offer us a new 
perspective and greater 

appreciation for what 
is truly important. 

Discovering a 
dragonfly’s existence in 

the wadi, where there 
are limited freshwater 
resources, exaggerates 

the fragility of our 
planet and the need for 

the wise conservation 
of species which rely 

so heavily upon scarce 
natural resources.”

Lisa Perry 
Senior Advisor 
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  LESSONS IN CONSERVATION
Education is such an integral force in the battle to conserve our 
precious planet that it’s something we have continued to promote 
throughout 2014, through our work on the Water Research and 
Learning Programme as well as other initiatives.

Prior to 2010, few people in the UAE had heard of Blue Flag; yet today most are 
aware that the 29 beaches or marinas flying a Blue Flag are certified and follow a 
strict set of criteria for environmental education and information, water quality, 
environmental management, safety and other services. Encouraging steps 
continue to be taken towards improved environmental standards alongside the 
increased public awareness of the need to care for the marine environment. 

This type of awareness is a crucial factor that should be embedded into the daily 
lives of children, and through our education programmes, we have been able 
to achieve just that. During the 2013–14 school year, almost 60,000 students 
participated in Be’ati Watani, an interactive environmental education platform. 
Meanwhile, our Eco-Schools programme was acknowledged by UNESCO as one 
of the top five best practices for sustainable development in the Arab region, and 
we were invited to present at the World Conference on Education for Sustainable 
Development in Japan. This is a very important recognition of the efforts being 
made in the UAE education system towards sustainability for future generations.

By partnering and collaborating closely with the education zones, our aim 
to inspire young people to be the future guardians of our country has been 
successful, as demonstrated by the increased and impressive participation figures 
for 2014. The support from our sponsors and the education zones in encouraging 
schools’ participation truly shows that by working together, we can really bring 
about positive change that will leave a lasting legacy for our planet. 

The Water Research and Learning Programme contributes towards vital data gathering

VOLUNTEERS 
SUPPORTED

SCIENTIFIC 
RESEARCH

IN WADI WURAYAH
BY MONITORING 

SMALL MAMMAL 
POPULATIONS, 

SUCH AS THE
EGYPTIAN  

SPINY MOUSE
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arteWWF IN THE ARCTICTACKLING CLIMATE CHANGE

Humanity can live within the finite limits of our planet. However, we 
recognise that, with a growing global population, doing so requires the 
introduction of increasingly sustainable policies. While the UAE’s per capita 
footprint remains high, our efforts to outline key recommendations for 
lowering carbon emissions have resulted in the adoption of one policy  
that will significantly curb the country’s annual emissions. Understanding 
the barriers that the corporate sector faces during the adoption of 
sustainable measures can also help to reduce emissions further. The  
UAE is taking great steps towards a sustainable future, but overconsumption 
is an issue that must be tackled. This can be done by adopting robust  
policies and encouraging citizens to lead more sustainable lifestyles.  
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CLIMATE 
& ENERGY

Taking concrete steps to reduce the UAE’s emissions  
is an urgent and necessary act that the country is now 
perfectly poised to do.  
 
While the per capita consumption remains high, there is now a clear 
understanding of the country’s greenhouse gas emissions baseline, 
which will enable increasing proactivity in developing programmes and 
policies that target the main sources of emissions. To complement this, 
we have continued to strengthen efforts in adopting impactful measures 

and worked closely with our partners and stakeholders towards a more sustainable  
future for our country. 

In 2014, one of the most significant steps taken as a result of our collaborative 
work on the Ecological Footprint Initiative was the adoption and implementation 
of the UAE Lighting Regulation. This regulation is a big win for the environment as 
it is estimated that it will prevent 940,000 tonnes of CO2 emissions from entering 
the atmosphere every year. This is equivalent to removing 165,000 cars from the 
roads annually. 

Building on this success, the Ecological Footprint Initiative partners are 
developing a vehicle fuel economy policy that has the potential to significantly 
reduce carbon emissions and improve air quality. It is this potential impact that led 
the initiative to identify vehicle fuel economy as a critical area following extensive 
consultations with stakeholders. 

In a bid to increase confidence in the country’s footprint value and biennial Living 
Planet Report rankings, the initiative undertook a verification of the country’s 
National Footprint Accounts in 2014. Thanks to accurate and representative data 
sourced from federal and emirate level authorities, this exercise became one of the 
most successful verifications of the UAE’s footprint accounts to date as it scaled its 
per capita Ecological Footprint from 10.18 global hectares to 7.75 global hectares, 
pointing to the increased need for accurate national data from improved data, 
organisation, and reporting channels.

The outcomes of the verification were documented in a report, which is now 
available online, alongside recommendations from a workshop held to foster 
dialogue on the need for data procedure reform. 

To inform future government policies and international rankings, our work 
must also focus on engaging with different sectors of society to inspire them to 
implement sustainable measures. One sector that has enormous potential to reduce 
the UAE’s carbon emissions and help tackle climate change is the private sector. 

“It is encouraging to  
see that there is increased

understanding of  
climate change impacts 
regionally. Addressing 

these risks and  
reviewing the UAE’s 

greenhouse gas inventory 
is key to identifying

opportunities and
policies that will lead 
the country towards 

tackling climate change.” 
 

Tanzeed Alam

Climate & Energy Director
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Cropland 
Represents the amount 
of cropland used to grow 
crops for food and fibre 
for human consumption 
as well as for animal feed, 
oil crops and rubber.

Cropland 
Represents the amount 
of cropland used to grow 
crops for food and fibre 
for human consumption 
as well as for animal feed, 
oil crops and rubber.

Carbon 
Represents the amount of forest land that 
could sequester CO2 emissions from the 
burning of fossil fuels, excluding the 
fraction absorbed by the oceans which 
leads to acidification.

Grazing Land 
Represents the 
amount of grazing 
land used to raise 
livestock for meat, 
dairy, hide and 
wool products.

Built-up Land 
Represents the amount 
of land covered by 
human infrastructure, 
including transportation, 
housing, industrial 
structures and reservoirs 
for hydropower.

Forest 
Represents the amount 
of forest required to 
supply timber products, 
pulp and fuel wood.

Fishing Grounds 
Calculated from the 
estimated primary 
production required 
to support the fish 
and seafood caught, 
based on catch data 
for marine and 
freshwater species. 

24% REDUCTION IN THE  
UAE’S FOOTPRINT FOLLOWING 
VERIFICATION OF ITS NATIONAL 
FOOTPRINT ACCOUNTS
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By working closely with a range of organisations, it has been possible to  
accurately document the barriers faced while implementing energy and water 
efficiency in the workplace. 

Our team sought solutions by researching international and regional case studies. 
It is this research that has provided the bedrock for a survey which will capture the 
first statistically representative information on the UAE private sector, as well as 
pinpoint some of the most important barriers to energy and water efficiency in the 
country.  The results are expected to spark dialogue on ways to lift the barriers so 
businesses can increase their efficiency.

To wrap up our direct engagement with a series of organisations that had reduced 
their energy and water use by at least 10%, an awards ceremony was held to recognise 
their efforts and draw attention to the potential the business community has in 
reducing the country’s carbon emissions. As our Heroes Private Sector Programme 
reached its final stage, an independent assessment was conducted to understand how 
to increase our impact and inform our future work on tackling climate change. 

Another key sector we are sure to never neglect is the general public. This year, we 
galvanised them to take a stand against climate change through the global platform 
of Earth Hour. With the support of eight ambassadors including a member of the 
royal family, Olympian Sheikha Latifa Al Maktoum, and the youngest Emirati to 
travel to the South Pole, Samia Al Madhrab, the UAE community rallied to switch off 
their lights for the hour. We used Earth Hour as an awareness platform to educate 
and inspire the population to make the switch to energy-efficient lighting as part of 
the UAE’s new lighting regulation. 

Every element of our work on climate and energy feeds into each other, and it is 
highly important to ensure this continues in order to shape positive change in 
tackling climate change and reducing the country’s emissions in the future. 

2 more head 
shots to come

6 MILLION
PEOPLE 

REACHED 
THROUGH 

EARTH HOUR 
UAE 2014 
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WWF IN THE ARCTIC
WWF is the only environmental NGO active in all of the Arctic 
countries (save Iceland) and has a permanent observer status 
in the region’s main political forum, the Arctic Council. The 
council provides an arena for advocacy and cooperation with the 
Arctic governments on issues of importance for the circumpolar 
environment, such as climate change, industrial activities 
and shipping. Polar bears, the charismatic face of the Arctic 
environment, have long been a focus of WWF’s on-the-ground 
conservation projects in northern latitudes. WWF also knows that 
successful wildlife conservation involves sustainable livelihoods 
for people living in the region. We recognize the traditional and 
current rights of indigenous people to harvest wildlife from 
sustainably managed populations. 

Over the last 30 years, WWF has led and sustained on-the-ground 
conservation work in all Arctic nations, often working closely with 
governments, local communities and indigenous organizations. 
Under the guidance of the Global Arctic Programme (GAP), 
WWF created a strong voice for the conservation of biodiversity, 
protected areas, wildlife, and cultural values central to the 
indigenous peoples of the North. In anticipation of future 
challenges facing this region, the GAP became one of WWF’s 
Global Initiatives in 2007. The Arctic may be the single most 
important region on Earth in light of its role in regulating the 
world’s climate and storing carbon.

INSPIRING AND SUPPORTING CHANGE
“Unless someone like you cares a whole awful lot,  
nothing is going to get better. It’s not.” Dr. Seuss. 

We want to inspire the UAE community to care enough about environmental 
issues to help us bring about positive change for the country’s precious 
wildlife and resources. We appreciate that there is a need for a large-
scale collaborative effort by humanity. So we will continue to showcase 
environmental wins, highlight key environmental issues and offer 
sustainable solutions to those issues in a bid to inspire the UAE community 
to join us in the effort to create a future where humans increasingly live in 
harmony with nature. 
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Change for the good of our planet is only 
possible when individuals and organisations 
unite to bring about key actions towards that 
common goal. We have been fortunate to gain 
support from a wide range of sectors in the UAE 
community, which enables us to move towards 
the realisation of our mission. 
 

 OUR CORPORATE MEMBERS
Our Corporate Membership Programme is a network of like-minded companies  
committed to our overarching mission, with membership fees from all tiers directed  
across the entirety of our initiatives. We thank those who supported our work in 2014, 
enabling us to inspire real change and create a more sustainable future for our country. 

In today’s world, consumers, employees and shareholders are demanding companies to 
demonstrate sound environmental practices. As an organisation, we help our corporate 
members gain a deeper understanding of our planet’s greatest challenges, as well as  
provide tools that empower them to protect the UAE’s environment and natural resources. 
 
PLATINUM MEMBERS
Abu Dhabi Commercial Bank / Al Ain Zoo / Bluehaus Group / Bridgestone Middle East & Africa 
/ Choithrams / Commercial Bank of Dubai / Crescent Enterprises / Dentons / Dolphin Energy 
/ Dubai International Financial Centre / Emirates Green Building Council / Environment 
Agency-Abu Dhabi / Ernst & Young / Géant / Géant Easy / Grant Thornton UAE / Gulftainer 
/ HSBC Bank Middle East Ltd. / HK Strategies / Innovative Human Resource Solutions / 
Linklaters / Majid Al Futtaim / Marina Mall - Abu Dhabi / Momentum Logistics / National 
Bank of Abu Dhabi / Omnicom Media Group MENA / Regulation & Supervision Bureau - Abu 
Dhabi / Squire Patton Boggs / Summertown / Union National Bank / VOX Cinemas 
 
GOLD MEMBERS
ABB UAE / Abu Dhabi Music and Arts Foundation / Al Ahlia Gulf Line General Trading 
Company / Baker Botts / Canon Middle East / Captain Tony’s / Emirates NBD / Goumbook 
/ Green Crescent Environmental Engineering Consultants / Intercoil / International 
Renewable Energy Agency / ITP Publishing Group / KidZania Dubai / KPS / Liquid of 
Life / Meydan Theatre / Middle East Solar Industry Association / Noukhada Adventure 
Company / Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas / Park Hyatt Dubai / Saeed & Mohammed 
Al Naboodah Holding / TNS Global Dubai / Wild Wadi Waterpark  
 
SILVER MEMBERS
biz-group / Carea Air Conditioning Services / Farnek Services / Grand Hyatt Dubai /  
Hyatt Regency Dubai & Galleria / Lexmark International Middle East / Medcare  
Hospital / Strategy & Teams / Swiss Business Council / The Lime Tree Cafe & Kitchen 
 
 OUR SPONSORS
Our sponsors are a vital lifeline in the journey towards sustainability in the UAE. Their 
generous support for our environmental endeavours enables us to deliver meaningful steps 
in the fields of conservation, education, climate and energy, as well as communication. 

INSPIRING & 
SUPPORTING 

CHANGE

TO THOSE  
WHO 

SUPPORTED 
OUR WORK  

IN 2014

THANK 
YOU
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Without our project sponsors, our specialist work that strives to tackle the environmental 
challenges we face simply would not happen. We greatly appreciate their contribution and 
extend our thanks to them once again.  
 
CONSERVATION PROJECT SPONSORS
Marine Turtle Conservation Project: 7Days / Abu Dhabi Urban Planning Council 
/ Bridgestone / Carea Air Conditioning Services / College of the North Atlantic – Qatar 
/ Deutsche Bank / Dubai Electricity & Water Authority / Dubai Festival City / Emirates 
Palace / Environment & Protected Areas Authority – Sharjah / Environment Agency-Abu 
Dhabi / Fairmont / Géant / Gulftainer / HSBC Bank Middle East Ltd. / Intercontinental - 
Dubai Festival City / Jebel Ali Golf Resort & Spa / Jumeirah at Etihad Towers / Linklaters / 
Momentum Logistics / Mubadala / Murjan Marinas / Nokia / Sheikha Salama bint Hamdan 
Al Nahyan Foundation / The Club / Time Out Dubai / Young Presidents Organisation

Establishment of Wadi Wurayah National Park: Government of Fujairah / 
HSBC Bank Middle East Ltd.

Water Research and Learning Programme in Wadi Wurayah:  
HSBC Bank Middle East Ltd. 
 
CLIMATE & ENERGY SPONSORS
Ecological Footprint Initiative: Environment Agency-Abu Dhabi / Regulation & 
Supervision Bureau-Abu Dhabi

Private Sector Engagement Programme: Abu Dhabi Commercial Bank / 
Environment Agency-Abu Dhabi  
 
EDUCATION PROJECT SPONSORS
Be’ati Watani UAE & Qatar: Dolphin Energy 

Eco-Schools: HSBC Bank Middle East Ltd.

 
 CONTRIBUTE ONLINE
Now companies and individuals can support our ongoing efforts to create a sustainable 
future through the online giving platform: JustGiving. This is a simple yet engaging way 
for companies to contribute to conservation in the UAE and an invaluable way to show 
their love for our beautiful planet. You can raise funds for us via JustGiving in 2015. 
Simply visit www.justgiving.com/ews-wwf.  
 
 DONATE A DIRHAM 
Contributing to our work through ATMs is proving a popular way to support our 
conservation efforts in the country. In 2014, Abu Dhabi Commercial Bank alone raised 
more than 330,000 AED for our work on climate and energy, biodiversity and education 
through its network of ATMs. We were delighted to welcome a second partnership with  
the National Bank of Fujairah, which specifically contributes towards Wadi Wurayah 
National Park in Fujairah. 

Every time customers of Abu Dhabi Commercial Bank or National Bank of Fujairah 
use their bank’s cash point, they are asked whether they wish to donate 1 AED towards 
conservation efforts in the UAE. Initiatives such as this show how small actions can add 
up to large contributions that positively impact on the conservation of the UAE’s natural 
heritage. We therefore look forward to welcoming more ATM partners in 2015.  
 
 

BY DONATING  
A PERCENTAGE OF 

HIS SALES, A LOCAL 
PHOTOGRAPHER 

BECAME THE FIRST 
TO CONTRIBUTE 

TO UAE 
CONSERVATION VIA 

JUSTGIVING
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 A WORD OF THANKS 
Our thanks are extended to our dedicated volunteers and in-kind supporters. With your 
generous contributions of time, advice, services and facilities, we move ever closer to 
achieving our mission. 

Meanwhile, the support afforded by companies and individuals who engaged their 
communities in awareness and/or fund-raising events have significantly aided us in 
elevating the consciousness of important environmental issues. We offer our thanks to 
Rotana Beach Hotel Abu Dhabi’s Make a Difference Day, Park Hyatt Dubai Gold  
Passport, Regulation & Supervision Bureau, Phillips and Qasr Al Hosn Festival. 
 

OUR PARTNERS
Achieving the impact we want for our planet is not possible without forming lasting and 
productive strategic partnerships. So crucial is this element to our success that working 
collaboratively is in our DNA as an organisation. Time spent working with our partners 
on key environmental issues is proving our belief to be true. Thanks to their wide-ranging 
expertise, experience and endless support, collectively we are providing fruitful outcomes 
that will lead to big wins in safeguarding our beautiful environment. We are proud to be 
working with these organisations and thank them for their ongoing backing of our work 
 
CONSERVATION PARTNERS
Abu Dhabi Municipality / Dubai Municipality / Environment Agency-Abu Dhabi  
Emirates Marine Environmental Group / Environment & Protected Areas Authority, 
Sharjah / Environment Society of Oman / Fujairah Municipality / Ministry of 
Environment and Climate Affairs Oman / Ministry of Environment and Water / Ministry 
of Environment Qatar / Ras Laffan Industrial City / Qatar University / Wildlife and 
Aquatic Affairs Bureau of the Department of Environment Iran 
 
CLIMATE & ENERGY PARTNERS
Abu Dhabi Commercial Bank / Abu Dhabi Municipality / Dubai Electricity and Water 
Authority / Environment Agency-Abu Dhabi / Emirates Standardisation and Metrology 
Authority / Ernst & Young / Global Footprint Network / HSBC Bank Middle East Ltd.  
Ministry of Environment and Water / Regulation & Supervision Bureau – Abu Dhabi  
 
STEERING COMMITTEE MEMBERS OF THE ECOLOGICAL FOOTPRINT INITIATIVE
Abu Dhabi Water and Electricity Authority / Dubai Carbon Centre of Excellence / Dubai 
Electricity and Water Authority / Dubai Municipality / Dubai Supreme Council of Energy 
/ Environment Agency-Abu Dhabi/ Executive Affairs Authority / Federal Electricity and 
Water Authority / Ministry of Environment and Water / Regulation and Supervision 
Bureau Abu Dhabi 
 
EDUCATION PARTNERS
Abu Dhabi Education Council / British Council / Dolphin Energy / Earthwatch Institute 
UK / Education Zones / Fujairah Municipality / Government of Fujairah / HSBC Bank 
Middle East Ltd. / Knowledge and Human Development Authority / KidZania Dubai / 
UAE Ministry of Education

 



   

EWS-WWF Annual Report 2014  23

 
 
 
For us, 2014 will always be remembered as a year that saw some of the most impactful 
conservation wins for the UAE. Not only did our team discover some incredible new-
to-science turtle behaviour, but we were an integral part of an initiative that inspired 
the government to introduce an energy efficiency lighting standard that will cut carbon 
emissions and save millions of dirhams a year. 

Our income for the year, however, was reduced by 10% compared to the previous year, and 
unfortunately this decrease in income came from the Corporate Sector. It is with this in 
mind that our team will increase its efforts throughout 2015 on fundraising. This will be 
done to ensure a healthy income that matches and is aligned with our new Strategic Plan 
that is anticipated to be rolled out in phases beginning in the second quarter of 2015. 

We are proud of our efforts during 2014. Despite the drop in income, we were able to 
increase our expenditure in conservation by 6%, helping us to successfully achieve our 
conservation aims. The fruits of such are also evident in the outreach figures for Earth 
Hour and our education programmes, the feedback from the volunteers who attend 
our Water Research and Learning Programme in Wadi Wurayah in Fujairah and the 
qualitative data collated from the private sector on the barriers and challenges they face 
when implementing sustainable measures in the workplace. 

We remain confident that the public, private and government communities in the UAE 
support our efforts in creating a future where humans and nature thrive together and 
welcome their continued backing in the years to follow. Like us, they know that achieving 
environmental synergy takes teamwork, and given the collaborative nature of the country, 
we look forward to welcoming new backers and nurturing relationships with existing 
supporters to ensure that our efforts are solid, impactful and create lasting  
environmental excellence. 

 
  

FINANCIAL DETAILS

INCOME 
2014

 13%  Climate change

 10% Education

 6.5% Communication

 47%  Conservation

 8% Fundraising

 15% Operation

43%  Donation from Corporates 

50% Donation from Government

6% Donation from Foundations & Agencies

0.4% Other Income

 2014 2013 2012 
 
Total Income (AED) 15,806,581.38 17,621,083 12,741,068 
 
Total Expenditure (AED) 15,274,479.93 13,136,151 10,767,872

Climate change - 13%

Education - 10%

Communication - 6.5%

Conservation - 47%

Fundraising - 8%

Operation - 15%

EXPENDITURE 
2014
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EWS-WWF TEAM 
 
 
PATRON
HH Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan 
Chairman of the Environment Agency - Abu Dhabi and Ruler’s Representative in  
the Western Region 
 
CHAIRMAN
HE Mohammed Ahmed Al Bowardi 
Undersecretary of the Ministry of Defense, UAE and Managing Director of Environment Agency- Abu Dhabi 
 
DEPUTY CHAIRMAN
HE Ahmed Ali Al Sayegh 
Managing Director and Board Member at Dolphin Energy, Chairman of Global Markteplace Abu Dhabi,  
and Chairman of Masdar 
 
BOARD OF DIRECTORS
HE Razan Khalifa Al Mubarak 
Secretary General, Environment Agency - Abu Dhabi

HE Majid Al Mansouri 
Chairman of the Department of Municipal Affairs, Abu Dhabi

HE Eng. Hamdan Al Sha’er 
Director, Environment Department, Dubai Municipality

HE Captain Ibrahim Ahmed Al Tunaiji 
Former Director of Ras Al Khaimah Port Authority

Major Ali Saqr Sultan Al Suweidi 
President, Emirates Marine Environmental Group, Dubai

HE Saeed Jaber Al Suwaidi 
Chairman, Bin Jabr Group, Abu Dhabi

HE Engineer Mohamed Saif Al Afkham 
Director General of Fujairah Municipality

HE Hana Saif Al Suwaidi 
Director General of Environment and Protected Areas Authority, Sharjah 
 
MANAGEMENT TEAM
Razan Khalifa Al Mubarak / Dr Frederic Launay / Ida Tillisch / Lisa Perry /Paola Ferreira  
/ Reem Al Thawadi /Simone Lawrence 
 
TEAM MEMBERS
Ajita Nayar / Alexander Cloke / Altaf Habib / Anjana Kumar / Avan Al Dabbagh / Christopher Woodey  
Deepti Mahajan Mittal / Donald Recaña / Elma Costales Supan / Eva Hajo  / Fosca Poltronieri / Ghada Nabil  
Hend Al Sinawi / Jacky Judas PhD / Kassandra Bennie / Khalid Mahmood / Kulsoom Zakir / Laila Abdullatif  
Lily Rahnema / Maral Chreiki / Maryam Al Serkal / Marina Antonopoulou / Melissa Matthews / Moaz Sawaf  
Nadia Rouchdy / Nicolas Delaunay / Noora Luotola / Noor Al Falasi / Nora Ali Bakhsh / Nour Mezher / Olivia 
Medel / Oliver Kerr / Olivier Combreau PhD / Patricia Cabrera / Priyanka Suryanarayanan / Rasha Abu Arshid  
Rizwan Mahmood / Samar Gewily / Sami Ullah Majeed / Shahbaz Ahmed / Shirine Habash / Sierra McKenna  
Swamiti Kakembo / Tamara Withers / Tanzeed Alam / Wafa Adam / Yasmin Baker / Zehra Zawawi
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فريق جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة

تحت رعاية
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 

ممثل ا حلاكم يف املنطقة الغربية ورئي�س هيئة البيئة-اأبوظبي 

رئيس مجلس اإلدارة
معايل حممد �أحمد �لبو�ردي 

وكيل وزارة الدفاع يف دولة الإمارات العربية املتحدة، والع�سو املنتدب يف جمل�س اإدارة هيئة البيئة-اأبوظبي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
�شعادة �أحمد علي �ل�شايغ

املدير الإداري وع�سو جمل�س اإدارة �سركة دولفني للطاقة ورئي�س جمل�س اإدارة �سوق اأبو ظبي العاملي ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة م�سدر 

أعضاء مجلس اإلدارة
�شعادة رز�ن خليفة �ملبارك

الأمني العام لهيئة البيئة - اأبو ظبي
معايل ماجد �ملن�شوري

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سوؤون البلدية يف اأبو ظبي
�شعادة �ملهند�س حمد�ن �ل�شاعر

مدير اإدارة البيئة يف بلدية دبي
�شعادة �لكابنت �إبر�هيم �أحمد �لطنيجي

املدير ال�سابق لهيئة موانئ راأ�س اخليمة
�شعادة �لر�ئد علي �شقر �شلطان �ل�شويدي

رئي�س جمموعة الإمارات للبيئة البحرية، دبي
�شعادة �شعيد جرب �ل�شويدي

رئي�س جمموعة بن جرب، اأبو ظبي
�شعادة �ملهند�س حممد �شيف �لأفخم

مدير عام بلدية الفجرية
�شعادة هنا �شيف �ل�شويدي

مدير عام هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�سارقة

الفريق اإلداري
�سعادة رزان خليفة املبارك/ د. فريدريك لونيه/اإيدا تيلي�س/ ليزا بريي/ باول فرييرا

رمي الذوادي/ �ساميون لوران�س

فريق العمل
اأجيتا نايار/ األيك�ساندر كلوك/ األطاف حبيب/اأجنانا كومار/ اأفان الدباغ/ كر�ستوفر وودي/ ديبتي ماهاجان ميتال/ دونالد ريكانيا/ 

اإملا كو�ستالي�س �سوبان/ اإيفا حاجو/ فو�سكا بولرتونريي/ غادة نبيل/ هند ال�سنوي/ د.جاكي جودا�س / ك�ساندرا بيني/ خالد حممود/ 
كلثوم زكري/ ليلى عبد اللطيف/ ليلي رهنما/ مرال �سريقي/ مرمي ال�سركال/ مارينا اأنتونوبولو/ ميلي�سا ماثيوز/ معاذ �سواف/ 

نادية ر�سدي/ نيكوال�س ديلونيه/ نورا لوتوال/ نور الفال�سي/ نورا علي بخ�س/ نور مزهر/ اأوليفيا ميدل/ اأولفري كري/ د.اأوليفري 
كومربو/ باتري�سيا كابريرا/ بريانكا �سورياناريان/ ر�سا اأبو اأر�سد /ر�سوان حممود/ �سمر جويلي/ �سامويال جميد/ �سهباز اأحمد/ 

�سريين حب�س/�سيريا مكينا/ �سواميتي كاكيمبو/ متارا ويذرز / تنزيد علم/ وفاء اآدم/ يا�سمني بكر/ زهرة زواوي
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كانت ال�سنة املا�سية بالن�سبة اإلينا �سنة حافلة باخلطوات الفعالة يف جمال حماية البيئة يف االإمارات العربية 
املتحدة. لي�س فقط ب�سبب اكت�ساف فريقنا بع�سا من احلقائق العلمية املتعلقة بال�سالحف البحرية، ولكن الأننا 

اأي�سا كنا جزءا من مبادرة كان من نتاجها و�سع نظام رقابي ملنتجات االإ�ساءة قادر على خف�س ن�سبة انبعاث 
الكربون وتوفري ماليني الدراهم يف تلك ال�سنة.

انخف�س م�ستوى الدخل لهذه ال�سنة بن�سبة 10% مقارنة بال�سنة املا�سية، ولالأ�سف فقد جاء هذا االنخفا�س يف 
الدخل من قطاع ال�سركات. ومن هذا املنطلق �سيقوم فريقنا مب�ساعفة جهوده خالل �سنة 2015 لرفع معدل 

رعاية امل�ساريع، و�سيتم ذلك ل�سمان دخل منا�سب يطابق ويتما�سى مع اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة لدينا التي 
من املتوقع اأن يتم تنفيذها ابتداء من الن�سف الثاين من �سنة 2015.

نحن فخورون بجهودنا املبذولة خالل عام 2014. وعلى الرغم من انخفا�س الدخل، اإال اأننا كنا قادرين على زيادة 
النفقات الالزمة حلماية البيئة بن�سبة 6% مما �ساعد على حتقيق اأهدافنا جتاه البيئة. وقد اأثمرت هذه اجلهود 
عن اأعداد م�ساركة متزايدة يف �ساعة االأر�س، ر�سى املتطوعني الذين �ساركوا يف برنامج التعليم واأبحاث املياه يف 

حممية وادي الوريعة الوطنية يف الفجرية، والبيانات عالية اجلودة التي قمنا بجمعها من القطاع اخلا�س حول 
املعوقات التي تواجههم عند تبني تدابري اال�ستدامة يف البيئات املتكبية.

نحن على ثقة باأن اجلهات احلكومية واخلا�سة واملجتمع املدين يف دولة االإمارات �ست�ستمر يف توفري الرعاية 
والدعم، ونحن نتطلع اإىل العمل معها ب�سكل ل�سيق لبناء م�ستقبل يعي�س فيه الب�سر بتناغم مع الطبيعة.

التقارير المالية

دخل
2014

 %13
 %10

 %6.5
 %47

 %8
 %15

برنامج تغري املناخ والطاقة
التعليم

الت�سال
برنامج املحافظة البيئية

تطوير الأعمال والرعاية والتربعات
عمليات الت�سغيل

 %43
 %50

 %6
 %0.4

تربعات من ال�سركات
تربعات من احلكومة

تربعات املوؤ�س�سات والوكالت
م�سادراأخرى

Climate change - 13%

Education - 10%

Communication - 6.5%

Conservation - 47%

Fundraising - 8%

Operation - 15%

نفقات
2014

201420132012

15,806,581.3817,621,08312,741,068جمموع �لدخل) درهم(

15,274,479.9313,136,15110,767,872جمموع �لنفقات )درهم(
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كلمة شكر
لن نن�س بالطبع توجيه ال�سكر اإىل فريق املتطوعني الذين كر�سوا جهودهم يف دعم اأهدافنا، وذلك من خالل 

م�ساهماتهم املتعددة واملتنوعة ومنحنا الوقت وامل�سورة واخلدمات واملرافق الالزمة، والذي �سهل علينا الو�سول 
اإىل ما نطمح اإليه.

كما نتوجه بال�سكر اإىل ال�سركات واالأفراد الذين �ساركوا يف ن�سر الوعي البيئي و/اأو جمع التربعات وبالتايل 
م�ساعدتنا يف رفع م�ستوى الوعي حول الق�سايا البيئية الهامة. ونقدم جزيل ال�سكر ب�سكل خا�س اإىل فندق روتانا 

بيت�س اأبو ظبي، وبارك حياة دبي ومكتب التنظيم والرقابة وفيليب�س ومهرجان ق�سر احل�سن.

شركاؤنا  
ال ميكن حتقيق االأثر الذي ن�سعى اإليه على كوكبنا دون وجود �سركائنا اال�سرتاتيجيني بجانبنا. يعترب ال�سركاء 

عن�سرا اأ�سا�سيا يف تكوين وجناح عملنا كموؤ�س�سة.
وبف�سل خرباتهم وا�سعة النطاق والدعم الذي نتلقاه من �سركائنا، �سوف يكون باإمكاننا حتقيق نتائج مثمرة 

توؤدي اإىل خطوات قيمة يف جمال حماية البيئة. نحن نفتخر بعملنا مع هذه املوؤ�س�سات ون�سكرهم جزيل ال�سكر 
لدعمهم امل�ستمر لنا

شركاؤنا في حماية البيئة
بلدية الفجرية/ بلدية اأبو ظبي/ بلدية دبي/هيئة البيئة- اأبو ظبي/ جمموعة االإمارات للبيئة البحرية/ هيئة 

البيئة واملحميات الطبيعية، ال�سارقة/ جمعية البيئة الُعمانية/  وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية/ وزارة البيئة 
واملياه/وزارة البيئة يف قطر/ مدينة راأ�س لفان ال�سناعية/ جامعة قطر/ مكتب ال�سوؤون الربية والبحرية يف 

دائرة البيئة يف اإيران

شركاء  مشاريع الطاقة وتغيرات المناخ
وزارة البيئة واملياه/ بنك اأبو ظبي التجاري/ بلدية اأبو ظبي/ هيئة كهرباء ومياه  دبي/ هيئة البيئة- اأبو ظبي/ 

هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س/ اإرن�ست اآند يونغ/ �سبكة الب�سمة البيئية العاملية/ بنك HSBC ال�سرق 
االأو�سط/   مكتب التنظيم والرقابة - اأبو ظبي

أعضاء لجنة مبادرة البصمة البيئية
وزارة البيئة واملياه/ هيئة كهرباء ومياه اأبو ظبي/ مركز دبي املتميز ل�سبط الكربون/ هيئة كهرباء ومياه دبي/ 

بلدية دبي/ املجل�س االأعلى للطاقة يف دبي/ هيئة البيئة - اأبو ظبي/ هيئة ال�سوؤون التنفيذية / الهيئة االحتادية 
للكهرباء واملاء/  مكتب التنظيم والرقابة - اأبو ظبي

شركاء المشاريع التعليمية
وزارة الرتبية والتعليم يف االإمارات العربية املتحدة / جمل�س اأبو ظبي للتعليم/ املجل�س الربيطاين/ �سركة 

دولفني للطاقة/ معهد ايرث ووت�س يف املمكلة املتحدة/املناطق التعليمية/ بلدية الفجرية/ حكومة الفجرية/ 
 بنك HSBC ال�سرق االأو�سط/ هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية/كيدزانيا  



   

EWS-WWF21 التقرير ال�سنوي ٢٠١٤

دون هذه ال�سراكات، لن يكون مبقدورنا حتقيق مهامنا جتاه البيئة. لذلك نتوجه مرة اأخرى بالتقدير وال�سكر 
جلميع �سركائنا

الجهات الراعية لمشاريع حماية البيئة
م�شروع حماية �ل�شالحف �لبحرية:

�سفن ديز/ جمل�س اأبو ظبي للتخطيط العمراين/بريدج�ستون/كا�سب/ جامعة �سمال االأطلنطي- قطر/ 
دويت�سه بنك/ هيئة كهرباء ومياه دبي/ دبي ف�ستفال �سيتي/ق�سر االإمارات/ هيئة البيئة واملحميات الطبيعية- 
ال�سارقة/ هيئة البيئة- اأبو ظبي/ فريمونت/ متاجر جيانت/ غلفتيرن املحدودة/بنك HSBC ال�سرق االأو�سط/ 

انرتكونتينانتال - مهرجان مدينة دبي / منتجعات وفنادق جبل علي/ جمريا يف اأبراج االحتاد/ لينكليرتز/ 
مومينتوم لوجي�ستيك�س/ مبادلة/ مرجان مارينز/ نوكيا/ موؤ�س�سة �سالمة بنت حمدان اآل نهيان/ ذا كلوب/ تامي 

اآوت دبي/منظمة الروؤ�ساء ال�سباب 

م�شروع تاأ�شي�س حديقة و�دي �لوريعة �لوطنية:
حكومة الفجرية/ بنك HSBC ال�سرق االأو�سط.

برنامج �لتعليم و�أبحاث �ملياه يف و�دي �لوريعة:
بنك HSBC ال�سرق االأو�سط.

الجهات الراعية لمشاريع الطاقة وتغيرات المناخ
مبادرة �لب�شمة �لبيئية: هيئة البيئة- اأبو ظبي/ مكتب التنظيم والرقابة - اأبو ظبي

بر�مج م�شاركة �لقطاع �خلا�س:
بنك اأبو ظبي التجاري/ هيئة البيئة- اأبو ظبي

الجهات الراعية للمشاريع التعليمية
بيئتي وطني �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقطر: �سركة دولفني للطاقة

�ملد�ر�س �لبيئية: بنك HSBC ال�سرق االأو�سط.

شارك عبر االنترنت
ميكن االآن لل�سركات واالأفراد على حد �سواء دعم جهودنا امل�ستمرة الهادفة اإىل اإيجاد م�ستقبل م�ستدام من خالل فتح 

باب التربع عرب االنرتنت: من خالل JustGiving. وهي طريقة �سهلة وتفاعلية للح�سول على م�ساهمة ال�سركات 
حلماية البيئة يف االإمارات العربية املتحدة، وطريقة �سهلة الإظهار مدى حبهم واهتمامهم بهذا الكوكب.  ميكنك 

www.justgiving.com/ews-wwf. كل ما عليك القيام به هو زيارة ،JustGiving جمع التربعات يف 2015 من خالل

ساهم بدرهم
�سوف توفر اأجهزة ال�سراف االآيل طريقة �سهلة لدعم جهودنا يف الدولة.  يف عام 2014، قدم بنك اأبو ظبي التجاري 

اأكرث من 330.000 درهم لرعاية م�ساريعنا يف احلد من تغري املناخ وم�ساريع املحافظة على التنوع البيولوجي 
والتعليم من خالل جمموعة اأجهزة ال�سراف االآيل املنت�سرة. كما ي�سرنا احل�سول على �سراكة ثانية مع بنك 

الفجرية الوطني لرعاية حديقة وادي الوريعة الوطنية. 

تتم العملية عندما يقوم عمالء كل من بنك اأبو ظبي التجاري وبنك الفجرية الوطني با�ستخدام اأفرع اأجهزة 
ال�سراف االآيل، حيث ُي�ستف�سر عن رغبتهم  بتخ�سي�س بدرهم واحد لدعم جهود حماية البيئة يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة. ويدل هذا على مدى فعالية امل�ساهمات الب�سيطة يف خلق دعم كبري يوؤثر ب�سكل اإيجابي على اإجناح 
حماية الرتاث الطبيعي يف االإمارات. لذلك، نحن نرحب باأية م�ساركات جديدة من بنوك اأخرى يف عام 2015.

من األمثلة الرائعة 
على المنح، قيام مصور 

محلي بالمساهمة 
بنسبة من مجموعات 

مبيعاته ليكون 
األول في حماية بيئة 

اإلمارات
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يمكن إحداث التغيير اإليجابي في كوكبنا فقط 
عندما يتعاون األفراد والمؤسسات للقيام بأفعال 

تخدم الهدف المشترك. نحن محظوظون لتلقينا 
الدعم من العديد من القطاعات في اإلمارات 

العربية المتحدة التي ساعدتنا بالفعل في تحقيق 
أهدافنا على أرض الواقع.

الشركات األعضاء 
برنامج ال�سركات االأع�ساء هو عبارة عن �سبكة من ال�سركات التي ت�ساركنا الهدف وامللتزمة بتحقيق مهمتنا، وهي 

التي تقدم لنا الدعم املايل يف كافة خطواتنا. نحن يف غاية االمتنان لكافة اجلهات التي قامت بدعم عملنا يف 2014، 
والتي مكنتنا من حتقيق تغيريات اإيجابية واإيجاد م�ستقبل م�ستدام لبالدنا.

يف عامل اليوم، يبحث العمالء واملوظفون وامل�ساهمون عن ال�سركات التي تطبق ممار�سات بيئية �سليمة. وب�سفتنا 
موؤ�س�سة م�ستقلة، نحن ن�ساعد ال�سركات االأع�ساء يف تكوين فهم اأف�سل حول التحديات التي تواجه كوكبنا، 

باالإ�سافة اإىل توفري اأدوات متكنهم من امل�ساهمة يف حماية  بيئة دولة االإمارات العربية املتحدة واملوارد الطبيعية 
وتطبيق ممار�سات بيئية �سليمة.

العضوية البالتينية
بنك اأبو ظبي التجاري/ حديقة احليوانات يف العني/ جمموعة بلو هاو�س/ بريدج�ستون ال�سرق االأو�سط واإفريقيا/ 

متاجر �سويرتام/بنك اأبو ظبي التجاري/ كر�سنت انرتبرايز�س/دنتون�س/ �سركة دولفني للطاقة/ مركز دبي 
املايل العاملي/ جمل�س االإمارات لالأبنية اخل�سراء/  هيئة البيئة- اأبو ظبي/ اإرن�ست اآند يونغ / هيل اأند نولتون 

�سرتاتيجيز/ متاجر جيان/ جيان اإيزي/ جرانت ثورنتون االإمارات/ غلفتيرن املحدودة/ بنك HSBC ال�سرق 
االأو�سط/�سركة االبتكار حللول املوارد الب�سرية/ لينكليرتز/ ماجد الفطيم العقارية/ مارينا مول- اأبو ظبي/

مومينتوم لوجي�ستيك�س/ بنك اأبوظبي الوطني/ جمموعة اأومنيكوم االإعالمية ال�سرق االأو�سط واإفريقيا/ مكتب 
التنظيم والرقابة يف اأبو ظبي /باتون بوغز/ �سامر تاون/ بنك االحتاد الوطني/ فوك�س �سينما.

العضوية الذهبية
ايه بي بي االإمارات/ جمموعة اأبو ظبي للثقافة والفنون/ ال�سركة االأهلية للتجارة العامة/ بايكر بوت�س املحدودة/

كانون ال�سرق االأو�سط/ كابنت توين/ بنك االإمارات دبي الوطني/ جومبوك/  الهالل االأخ�سر لال�ست�سارات 
الهند�سية البيئية/ اإنرتكويل/ الوكالة الدولية للطاقة املتجددة/ جمموعة اآي تي بي للن�سر/ كيدزانيا دبي/ كاي 
ب�س اإ�س/  ليكويد اأوف اليف/ م�سرح امليدان/ جمعية ال�سرق االأو�سط ل�سناعات الطاقة ال�سم�سية/ �سركة النوخذة 

للمغامرات/ بارك حياة اأبو ظبي/  بارك حياة دبي/ �سركة �سعيد وحمد النابودة القاب�سة / �سركة تي ان اإ�س العاملية 
دبي/ حديقة وايلد وادي االإمارات.

العضوية الفضية
بيز - جروب/ كاريا خلدمات التكييف/ فارنيك الإدارة املرافق/جراند حياةدبي/ فندق حياة ريجن�سي دبي/ ليك�س 
مارك الدولية ال�سرق االأو�سط/ م�ست�سفى ميد كري/ �سركة ا�سرتاتيجي اآند تيمز/ جمل�س االأعمال ال�سوي�سري/ 

المي تري كافيه اآند كيت�سن

الجهات الراعية
يعترب الدعم املقدم من قبل اجلهات الراعية عن�سرا مهما ال غنى عنه يف رحلة خلق م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة لهذه 

الدولة. ميكننا الدعم الذي نتلقاه من اتخاذ خطوات هادفة يف جمال حماية البيئة والتعليم وتغري املناخ والطاقة 
واحلمالت.

المبـــادرة
بالتغييـــر 
ودعمــــه

للذين 
يدعمون 

أعمالنا في 
٢٠١٤

شكـر 
خــاص



   

WWF IN THE ARCTIC
WWF is the only environmental NGO active in all of the Arctic 
countries (save Iceland) and has a permanent observer status 
in the region’s main political forum, the Arctic Council. The 
council provides an arena for advocacy and cooperation with the 
Arctic governments on issues of importance for the circumpolar 
environment, such as climate change, industrial activities 
and shipping. Polar bears, the charismatic face of the Arctic 
environment, have long been a focus of WWF’s on-the-ground 
conservation projects in northern latitudes. WWF also knows that 
successful wildlife conservation involves sustainable livelihoods 
for people living in the region. We recognize the traditional and 
current rights of indigenous people to harvest wildlife from 
sustainably managed populations. 

Over the last 30 years, WWF has led and sustained on-the-ground 
conservation work in all Arctic nations, often working closely with 
governments, local communities and indigenous organizations. 
Under the guidance of the Global Arctic Programme (GAP), 
WWF created a strong voice for the conservation of biodiversity, 
protected areas, wildlife, and cultural values central to the 
indigenous peoples of the North. In anticipation of future 
challenges facing this region, the GAP became one of WWF’s 
Global Initiatives in 2007. The Arctic may be the single most 
important region on Earth in light of its role in regulating the 
world’s climate and storing carbon.

المبادرة بالتغيير ودعمه
إن لم يكن هنالك من يهتم مثلك، لن تتحسن األشياء. لن تتحسن أبدًا.

د.سوس.

يتلخ�س هدفنا يف اإلهام جمتمع االإمارات العربية املتحدة لالهتمام بالق�سايا البيئية بغية م�ساعدتنا 
يف حتقيق التغيري االإيجابي واملحافظة على التنوع البيولوجي والرتاث الطبيعي. نحن نعي اأنه يجب 
اأن تكون هناك جهود تعاونية من قبل اجلميع عرب اأركان الكوكب املختلفة،لذلك ومن خالل مبادرات 
االت�سال واحلمالت املختلفة، �سوف ن�ستمر يف عر�س اجنازاتنا البيئية وت�سليط ال�سوء على الق�سايا 
البيئية االأ�سا�سية، وتقدمي حلول اال�ستدامة لتلك الق�سايا يف حماولة الإلهام املجتمع االإماراتي اإىل 

االن�سمام اإلينا وامل�ساهمة يف خلق م�ستقبل يعي�س الب�سر فيه بتناغم تام مع الطبيعة.

©
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ومن خالل التعاون مع جمموعة من املوؤ�س�سات، اأ�سبح باالإمكان حتديد وب�سكل دقيق العوائق التي متنع 
القطاع اخلا�س من تطبيق حلول اال�ستدامة يف جمايل ا�ستهالك الطاقة واملياه وذلك يف البيئات املكتبية.

وقد قام فريقنا بالبحث عن حلول من خالل درا�سة العديد من احلاالت العاملية واالإقليمية، وهذه الدرا�سات 
هي ما �سكل االأ�سا�س الذي مت بناء عليه ت�سميم م�سح اإح�سائي �سمل عينة متثيلية من القطاع اخلا�س يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة. وقد هدف هذا امل�سح االإح�سائي اإىل حتديد العوائق التي قد متنع القطاع اخلا�س 
من اتخاذ مبادرات خف�س ا�ستهالك الطاقة واملياه. ومن املتوقع اأن تقدم النتائج النهائية طرقا وا�سحة للحد 

من هذه احلواجز حتى تتمكن املوؤ�س�سات من تطبيق هذه التخفي�سات بفعالية.
كذلك قمنا بتنظيم حفل تكرميي ملجموعة من املنظمات التي قامت بتخفي�س م�ستوى ا�ستهالك الطاقة 

واملياه بن�سبة جتاوزت 10%، كما هدف احلفل اإىل لفت االأنظار اإىل م�ساهمة قطاع االأعمال يف احلد من 
االنبعاثات الكربونية يف الدولة. ومع بلوغ برنامج القطاع اخلا�س لدينا مرحلته النهائية، مت اإجراء تقييم 

م�ستقل لفهم كيفية زيادة تاأثرينا وتركيز عملنا يف امل�ستقبل يف جمال الت�سدي لتغريات املناخ.
ومن القطاعات االأخرى االأ�سا�سية التي نحر�س على عدم اإغفال دورها يف حماية البيئة هو اجلمهور العام، 

حيث مت ت�سجيعهم على اتخاذ حا�سم جتاه تغري املناخ وذلك  من خالل حملة �ساعة االأر�س ال�سنوية العاملية. 
بدعم من ثمانية �سفراء من بينهم ع�سو يف العائلة املالكة، االأوملبية ال�سيخة لطيفة اآل مكتوم، باالإ�سافة اإىل 
م�ساركة �سامية امل�سرب، وهي اأ�سغر فتاه اإماراتية �سافرت اإىل القطب اجلنوبي، دعت �ساعة االأر�س املجتمع 
يف االإمارات الختيار بدائل االإ�ساءة املوفرة للطاقة كجزء من النظام الرقابي اجلديد ملنتجات االإ�ساءة، كما 

دعتهم اإىل االن�سمام اإىل مئات املاليني حول العامل وذلك باإطفاء االأ�سواء ملدة �ساعة واحدة للتعبري عن 
رغبتهم باحلد من تغري املناخ.  

هناك عالقة متكاملة بني كل عن�سر من عنا�سر عملنا فيما يتعلق بتغري املناخ والطاقة،  ومن املهم جدا 
�سمان ا�ستمرار هذه اجلهود من اأجل حتقيق التغيري االإيجابي يف التعامل مع تغري املناخ واحلد من انبعاث 

الكربون م�ستقبال يف البالد.

2 more head 
shots to come

ستة ماليين

هو عدد 
المشاركين في 
مبادرة ساعة 

األرض في اإلمارات 
العربية المتحدة 

في ٢٠١٤
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المناخ 
والطاقة

اتخاذ خطوات ملموسة للحد من انبعاث الكربون في 
اإلمارات العربية المتحدة هو أمر عاجل وضروري والدولة 

مهيأة تماما للقيام به.

يف حني ما يزال متو�سط ا�ستهالك الفرد  يف االإمارات العربية املتحدة مرتفعا، اإال اأن هناك فهم 
وا�سح الأ�سا�س انبعاث غاز الكربون يف البالد، االأمر الذي  �سيحفز روح املبادرة لو�سع الربامج 

وال�سيا�سات التي ت�ستهدف امل�سادر الرئي�سية لهذه االنبعاثات. وا�ستكماال لهذا الفهم،  فقد 
وا�سلنا تعزيز اجلهود املبذولة يف اعتماد تدابري فعالة وموؤثرة، وعملنا ب�سكل متعاون مع �سركائنا واأ�سحاب 

امل�سالح للو�سول اإىل حتقيق م�ستقبل م�ستدام لبلدنا.

كان من اأهم اخلطوات املتخذه كنتيجة العمل الدوؤوب واملتعاون ملبادرة الب�سمة البيئية يف عام 2014 هو 
تبني نظام الرقابة االإماراتي على منتجات االإ�ساءة الداخلية يف االإمارات العربية املتحدة. �سيعود هذا 

النظام باخلري الكبري على البيئة، حيث قدر اأنه �سيحد من انبعاث 940.000 طن من الكربون املنبعث يف 
اجلو يف كل �سنة، اأي ما يعادل اإزالة 165.000 �سيارة عن الطريق �سنويا.

وحالياً، نعمل مع �سركائنا يف مبادرة الب�سمة البيئية على تطوير �سيا�سة اقت�سادية خا�سة با�ستهالك وقود 
ال�سيارات لديها القدرة على احلد من انبعاثات الكربون وحت�سني نوعية الهواء ب�سكل كبري. وقد قامت 
املبادرة بتحديد �سيا�سة ا�ستهالك وقود ال�سيارات كمحور مهم وح�سا�س وذلك بعد م�ساورات مكثفة مع 

اجلهات املعنية.

ويف حماولة لزيادة الثقة حول قيمة ب�سمة البالد البيئية والتي يقوم تقرير الكوكب احلي بن�سرها، قمنا 
باإجراء درا�سة مكثفة للتحقق من قيمة الب�سمة البيئية لالإمارات يف عام 2014.  وبف�سل البيانات التمثيلية 

الدقيقة التي مت توفريها من قبل اجلهات املعنية االحتادية واملحلية، اأ�سبح هذا االإجراء القيا�سي املتبع 
اإحدى اأهم و�سائل التحقق الناجحة من ب�سمة االإمارات البيئة حتى الوقت احلا�سر، حيث اأظهرت هذه 

الدرا�سة باأن الب�سمة البيئية لكل فرد هي 7.75 هكتار عاملي ولي�س 10.18 هكتار عاملي، لتبني بذلك احلاجة 
املتزايدة اإىل البيانات الوطنية الدقيقة من م�سادر وموؤ�س�سات وتقارير معتمدة. 

مت توثيق نتائج التحقق هذه يف تقرير موقعنا االلكرتوين، والذي ي�سمل اأي�ساً على تو�سيات وردت خالل 
ور�سة عمل مت عقدها ملناق�سة اأهمية توفري بيانات دقيقة للدولة.

ومن اأجل تطوير تو�سيات ل�سيا�سات بيئية م�ستقبلية ال بد اأن ي�سمل عملنا اأي�ساً التعاون مع خمتلف 
قطاعات املجتمع، حلثها وم�ساعدتها على تطبيق �سيا�سات اال�ستدامة. ومن هذا املنطلق، عملنا مع 

القطاع اخلا�س والذي يعترب االأكرث قدرة على خف�س انبعاثات الكربون يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
وامل�ساعدة يف احلد من تغري املناخ.

» من المشجع رؤية أن هنالك 
وعي زائد بتأثيرات تغير المناخ 

في المنطقة، والحد من هذه 
التاثيرات وحساب انبعاثات 

الغازات الدفيئة هما عنصران 
في غاية األهمية لتحديد الفرص 

والسياسات الفعالة القادرة 
على الحد من تغير المناخ..«

تنزيد  علم
مدير وحدة املناخ والطاقة
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Cropland 
Represents the amount 
of cropland used to grow 
crops for food and fibre 
for human consumption 
as well as for animal feed, 
oil crops and rubber.

Cropland 
Represents the amount 
of cropland used to grow 
crops for food and fibre 
for human consumption 
as well as for animal feed, 
oil crops and rubber.

Carbon 
Represents the amount of forest land that 
could sequester CO2 emissions from the 
burning of fossil fuels, excluding the 
fraction absorbed by the oceans which 
leads to acidification.

Grazing Land 
Represents the 
amount of grazing 
land used to raise 
livestock for meat, 
dairy, hide and 
wool products.

Built-up Land 
Represents the amount 
of land covered by 
human infrastructure, 
including transportation, 
housing, industrial 
structures and reservoirs 
for hydropower.

Forest 
Represents the amount 
of forest required to 
supply timber products, 
pulp and fuel wood.

Fishing Grounds 
Calculated from the 
estimated primary 
production required 
to support the fish 
and seafood caught, 
based on catch data 
for marine and 
freshwater species. 

 ٢٤% هي نسبة االنخفاض في 
البصمة البيئية اإلماراتية بعد 

التحقق من قيم بصمة اإلمارات 
الوطنية
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WWF IN THE ARCTIC  التصدي إلى تغير المناخ
يج��ب عل��ى الب�س��رية العي���س �سم��ن ح��دود ه��ذا الكوك��ب الفاني��ة ل�سم��ان ا�س��تدامة بقائه��ا. ل��ذا، وم��ع ازدي��اد 
اأعداد �س��كان العامل و�س��يادة منط اال�س��تهالك العايل للموارد الطبيعية،  نحن بحاجة اإىل توفري �سيا�س��ات 
ا�ستدامة تتنا�سب مع الزيادة يف االأعداد. و يف حني ال يزال متو�سط الب�سمة البيئية للفرد يف دولة االإمارات 
انبع��اث  املتح��دة مرتفع��اً، جنحن��ا م��ن خ��الل تق��دمي تو�سي��ات ح��ول حل��ول خلف���س م�س��توى  العربي��ة 

الكرب��ون، اإىل اعتم��اد �سيا�س��ة م��ن �س��اأنها احل��د م��ن االنبع��اث ال�س��نوي للكرب��ون يف الب��الد ب�س��كل ملحوظ.
 وم��ن خ��الل فه��م املعوق��ات الت��ي يواجهه��ا قط��اع االأعم��ال والت��ي تعيق��ه ع��ن تبني تدابري اال�س��تدامة واتخاذ 
خطوات فعالة يف يف خف�س انبعاثات الكربون، نحن ناأمل تقدمي تو�سيات فعالة الإزالة بع�س هذه العوائق.
تتخ��ذ دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة خط��وات متقدم��ة نح��و حتقي��ق م�س��تقبل م�س��تدام، ولكنه��ا م��ا زال��ت 
تواجه م�سكلة اال�ستهالك املفرط وال بد من اإيجاد حلول لها، مثل تبني �سيا�سات فعالة خلف�س انبعاثات 

الكرب��ون وت�س��اعد املواطن��ني واملقيم��ني عل��ى تبنى حياة اكرث ا�س��تدامة.
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دروس في حماية البيئة

�لتعليم هو �ل�شالح وهو م�شدر �لقوة يف رحلتنا للحفاظ على كوكب �لأر�س. هذه هي 
�لفكرة �لتي كنا وما زلنا نقوم برت�شيخها خالل 2014 وذلك من خالل برنامج �لتعليم 

و�أبحاث �ملياه يف حممية و�دي �لوريعة، جنبا �إىل جنب مع �لعديد من مبادر�تنا 
�لأخرى �لتي تركز على جمال �لتعليم �لبيئي.

رمبا �سمع القلة قبل عام 2010 عن العلم االأزرق يف االإمارات العربية املتحدة، اأما االآن، يعرف املعظم باأن 
ال�سواطئ واملرا�سي ال� 29 التي ترفع العلم االأزرق كان عليها االلتزام مبجموعة �سارمة من املعايري يف 
جمال التثقيف البيئي، وجودة املياه، واالإدارة البيئية ومعايري ال�سالمة وغريها من اخلدمات، وذلك 

لكي تتاأهل للح�سول على هذه ال�سهادة الدولية املرموقة. ونحن ن�ستمر بالت�سجيع على اتخاذ خطوات 
ت�سجعيعة لالرتقاء باملقايي�س البيئية ولن�سر الوعي باأهمية حماية احلياة البحرية.

 ويعد هذا الوعي ببيئتنا الطبيعية عامال اأ�سا�سيا يجب دجمه يف احلياة اليومية الأطفالنا من خالل 
الربامج التعليمية املختلفة. لذلك، و خالل ال�سنة الدرا�سية 2013-2014، �سارك ما يقارب 60.000 
طالب يف برنامج )بيئتي وطني( وهو برنامج تعليمي بيئي تفاعلي. ويف ذات الوقت، ح�سل برنامج 
املدار�س امل�ستدامة )اإيكو �سكولز( على �سهادة من اليون�سكو كاأحد اأف�سل الربامج يف جمال التنمية 

امل�ستدامة يف املنطقة العربية، وقد متت دعوتنا حل�سور املوؤمتر العاملي للتعليم من اأجل التنمية 
امل�ستدامة يف اليابان. وتعترب هذا الدعوة اعرتافا مهما باجلهود املبذولة من قبلنا يف االإمارات العربية 

املتحدة وخ�سو�سا يف قطاع التعليم املوجه لالأجيال القادمة.

من خالل ال�سراكة والتعاون مع املناطق التعليمية، نحن نخطو بثقة جتاه بناء جيل م�ستقبلي ناجح 
يحمي البيئة، وهذا ما يت�سح من خالل االأعداد امل�ساركة املتزايدة يف عام 2014. كما يربهن مدى  دعم  

املناطق التعليمية ورعاة الربامج وجهودهم يف ت�سجيع م�ساركة املدار�س باأنه ميكننا ومن خالل العمل 
معا، باأن نحقق التغيري االإيجابي الذي �سيرتك اإرثا دائما لكوكبنا.

  م�ساهمة برنامج التعليم واأبحاث املياه يف جمع بيانات الدرا�سات املهمة

المتطوعون 
يدعمون البحوث 

العلمية في وادي 
الوريعة من خالل 
مراقبة مجتمعات 

الثدييات الصغيرة 
كالفأر الشوكي 

المصري 
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�سوف ي�ساهم اإن�ساء حممية وادي الوريعة الوطنية يف توعية الزائرين حول التنوع البيولوجي يف االإمارات 
العربية املتحدة، حيث يتخذ اأكرث من 850 نوع خمتلف من الكائنات الربية املحمية موطناً لها. وقد  قام 

فريقنا بالتعاون الل�سيق مع بلدية الفجرية بو�سع خطة اإدارية حمكمة خا�سة مبحمية وادي الوريعة الوطنية، 
وهي املحمية الوطنية االأوىل يف البالد، وقد مت اإمتام هذه اخلطة يف 2014 املا�سية. تركز اخلطة على اأولويات 
احلفاظ على البيئة، مبا يف ذلك الرتكيز على حماية نظم املياه العذبة يف املنطقة والغطاء النباتي، ف�ساًل عن 

ر�سم خطط للحفاظ على احلياة الربية وتقييم اإمكانية اإعادة بع�س االأنواع اإىل موطنها االأ�سلي مثل حيوان 
الطهر العربي.

من املتوقع اأن تكون هذه اخلطة اأ�سا�س ُيعتمد عليه يف اإدارة املحميات واملناطق املحمية امل�ستقبلية، لتجعل منها 
اأمثلة يحتذى بها يف تطبيق  اأف�سل املمار�سات العاملية واملعايري املطلوبة يف حماية االأنظمة البيئية.  وبالطبع، 

فال بد من تعاون كافة االأطراف ل�سمان جناح هذه اخلطة وا�ستمرارها.

 Urothemis(اإ�سافة اإىل اخلطة املو�سوعة، مت القيام مب�سح �سامل ي�سم ال�سالالت النادرة من اليع�سوب الُعماين
thomasi( يف منطقة  احلجر وجبال الظفار يف االإمارات و�سلطنة ُعمان وذلك بعد اكت�سافه يف وادي الوريعة يف 

عام 2014، بعد اأن اعتقد باأنه قد تعر�س لالنقرا�س حيث مل يتم ت�سجيل وجوده يف اأي مكان منذ عام 1957. هذا 
وقد ح�سلت جمعية االإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة على منحة لبناء 

مركز تعليمي لالأرا�سي الرطبة يف الوادي، وذلك لتبادل املعرفة ورفع م�ستوى الوعي باأهمية وقيمة النظم 
الطبيعية والتنوع البيولوجي واملياه العذبة.

ويف نف�س الوقت، اأمت برنامج التعليم واأبحاث املياه يف الوادي ف�ساًل درا�سياً ناجحاً، حيث جذب اأكرث من 250 
�سخ�س من منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا للتعلم عن م�سادر املياه العذبة وق�سايا احلفاظ على البيئة 
يف حممية وادي الوريعة الوطنية. وقد األهم �سغف هوؤالء االأفراد بالبيئة فريق البحث العلمي يف الوادي، والذي 

ا�ستفاد من ال�ساعات التي مت تكري�سها يف اإجراء االأبحاث املختلفة. ورمبا كان من اأهم النتائج املتحققة هو 
اإي�سال ر�سالة ب�سرورة تر�سيد ا�ستهالك املياه اإىل امل�ساركني وبناء �سبكة من ال�سفراء القادرين على ن�سر هذه 

الر�سالة اإىل عائالتهم واأ�سدقاءهم وزمالءهم يف العمل.

حماية البيئة
والتثقيف البيئي  
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أحيانًا تمنحنا مالحظة 
األشياء البسيطة 

والصغيرة في الحياة 
نظرة جديدة وقدرة على 

فهم وتقدير األشياء 
المهمة من حولنا بشكل 

أفضل.
واكتشاف وجود 

اليعسوب الٌعماني في 
وادي الوريعة ذو البيئة 

الجافة يذكرنا مرة أخرى 
بمدى حاجة كوكبنا إلى 

جهودنا لحماية ما تبقى 
من نظم طبيعية وكائنات 

حية«   

ليزا بريي
م�ست�سار اأول 

قد يعتقد البعض بأن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تفتقد إلى التنوع البيولوجي والحياة البرية الغنية، ولكن 

بإمكاننا التأكيد وبثقة بأن هذا االفتراض هو افتراض بعيد 
غاية البعد عن الصحة. ال تعني طبيعة الدولة الصحراوية 
وجبالها القاحلة والجافة، خلوها من الحياة البرية، فهذه 

المواطن الطبيعية غنية بكائنات قوية وفريدة من نوعها 
قادرة على التكيف والبقاء رغم قساوة  بيئتها الطبيعية.  



   

» من خالل المشاريع البحثية 
المتكاملة، بإمكاننا التوصل 
إلى فهم أفضل للتهديدات 

التي تواجه  الحياة البحرية 
حول العالم والتي من شأنها 

إعالم دارسات الحقة 
واستراتيجيات جديدة 
لحماية البيئة البحرية.«

اإميي ليزيل
 مديرة م�سروع احليتان  

وال�سالحف البحرية يف ال�سندوق 
العاملي ل�سون الطبيعة

الإمارات العربية

قطر

البحرين

اإيران

العربية ال�سعودية

عمان

» لم تساعدنا السالحف 
البحرية في تحديد 

المواقع الهامة للسالحف 
البحرية فقط ولكن أيضا 
وضحت لنا الطريقة التي 

ترتبط بها هذه الكائنات   
بالنظم البيئية من حولها،  

كدرجات حرارة المياه 
األكثر دفئا. هناك حاجة 
ملحة لضمان استخدام 

النتائج التي توصلنا 
إليها بشكل مسبق 

للحفاظ على هذه األنواع 
الرئيسية«

 مارينا اأنتونوبولو
 مدير الربنامج البحري

  
شكر خاص

من دون الدعم امل�ستمر وامل�سورة من جمموعة االأفراد واملنظمات املخت�سة، 
لكانت رحلة الك�سف عن النتائج احلا�سمة هذه اأمرا اأ�سعب بكثري. فقد وفر 
�سركائنا يف �سلطنة ُعمان واإيران وقطر واالإمارات العربية املتحدة، وكذلك  

�سريكنا العلمي الدكتور نيكوال�س بيل�سر امل�ساعدة غري املحدودة، حيث 
وجدنا من خاللهم  �سغفا وروحا عالية للحفاظ على الطبيعة.

ونحن نتقدم بال�سكر والتقدير للم�سورة والدعم والثقة التي منحتمونا 
اإياها، والتي مكنتنا من تنفيذ عمل ميداين �سامل عرب املنطقة.  

ال�سركاء: هيئة البيئة-اأبوظبي/ جمموعة االإمارات للبيئة البحرية/ 
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية، ال�سارقة/ جمعية البيئة الُعمانية/ وزارة 
البيئة وال�سوؤون املناخية يف ُعمان/ وزارة البيئة يف قطر/ مدينة راأ�س لفان 

ال�سناعية / جامعة قطر/ مكتب ال�سوؤون الربية والبحرية يف دائرة البيئة يف اإيران.
 �سكرا لكافة اجلهات الراعية، التي جعلت من متويل نظام التتبع اأمرا ممكنا والذي مكننا من حتديد 

م�سارات الهجرة ل� 75 �سلحفاة من �سالحف منقار ال�سقر،  كما نوجه ال�سكر اإىل جمموعة االأفراد 
واملوؤ�س�سات الذين قاموا بدعم هذا امل�سروع، مبا يف ذلك معهد بحوث النظم البيئية، و ودائرة م�سائد 

االأ�سماك البحرية الوطنية )NMFS( يف مركز علوم وم�سائد جزر املحيط
الهادئ وموؤ�س�سة »�سي تورتل« )seaturtle( واملوؤ�س�سة االأمريكية لالأ�سماك واحلياة 
الربية  ودائرة م�سائد االأ�سماك البحرية الوطنية، باالإ�سافة اإىل اإميي ليزيل من 

ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة.
�سكرا لكم.

جنح امل�سروع يف حتديد املواقع الهامة لل�سالحف البحرية، 
والتي ت�سمل اأماكن تواجد الغذاء واأماكن التكاثر. اإن 

حماية هذه املواقع هو اأمر هام للمحافظة على هذا النوع 
الفريد املهدد باالنقرا�س.

مشروع حماية السالحف البحرية 

التلوث
يوؤث��ر ت�س��رب النفط واملواد 
الكيماوي��ة ومي��اه ال�سرف 

ال�س��اخنة ب�س��كل �س��لبي 
عل��ى حياة ال�س��الحف 

البحري��ة، كم��ا يوؤدي 
ال�سجي��ج واالإ�ساءة 

العالي��ة اإىل اإرباك اأع�سا���س 
ال�س��الحف ال�سغرية.

التعرض للصيد  العرضي

ميكن اأن يتم ا�سطياد 
ال�سالحف ب�سكل 

عر�سي عن طريق 
اأدوات ال�سيد املنت�سرة 

يف البحر، مما يوؤدي 
اإىل اختناقها اأو غرقها.

التطوير العمراني
ميكن اأن توؤدي عمليات 

التطوير والبناء 
ال�ساحلية والبحرية اإىل 

تدمري اأع�سا�س ومواطن  
هذه ال�سالحف، بينما 

ميكن اأن توؤدي اأن�سطة 
تغيري ال�سواحل اإىل 

تغيري م�سارات الهجرة 
اخلا�سة بهذه ال�سالحف.

المخاطر 
والتهديدات

مارينا اأنتونوبولو
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حمـايــة
السالحف البحرية

ال�سيء ذاته ينطبق على ال�سالحف البحرية والتي يعترب وجودها بوفرة دليال على احلالة اجليدة للحياة 
البحرية. على الرغم من ذلك، فقد �سهد عدد ال�سالحف البحرية يف العامل انخفا�سا متزايدا ليدل على ال�سغط 

الكبري الذي يواجهه النظام البيئي البحري لدينا. وحلماية م�ستقبل �سالحف منقار ال�سقر املهددة باالنقرا�س 
يف املنطقة )وفقا للقائمة احلمراء اخلا�سة ب� IUCN (، عمل فريق املحافظة البيئية يف اجلمعية بحما�س وجنبا 

اإىل جنب مع جمموعة من ال�سركاء الداعمني على مدى ال�سنوات االأربع املا�سية لفهم �سلوكيات �سالحف منقار 
ال�سقر يف منطقة اخلليج وم�سالك هجراتها وحتركاتها، وذلك للتو�سل اإىل فهم اأكرث عمقاً حول ما يجب عمله 

للمحافظة على هذا النوع املهدد باالنقرا�س.
وبف�سل تتبعنا لتحركات ال�سالحف البحرية خالل ال�سنوات االأربع املا�سية، اأ�سبح باالإمكان حتديد اأماكن ن�ساط 

ال�سالحف يف اخلليج واملياه اجلنوبية الُعمانية والتي تعرف ب� "املواقع الهامة لل�سالحف البحرية" حيث وت�سمل 
هذه املواقع على م�سارات حترك هذه ال�سالحف واأماكن توفر الغذاء اخلا�س بها، وبالتايل االأماكن  التي تتواجد 

فيها يف معظم مراحل حياتها.
ك�سف م�سروع حماية ال�سالحف البحرية اأي�سا بع�سا من ال�سلوكيات التي مل يعرفها العلماء قباًل. فعند 

اال�ستمرار مبتابعة حتركات هذه ال�سالحف، تعرف فريق العمل لدينا على منط حياة معني لها، حيث تهاجر 
ال�سالحف باجتاه ال�سمال خالل ف�سل ال�سيف، لتجنب درجات احلرارة املرتفعة للمياه والبحث عن درجات اأقل 

ارتفاعاً يف املياه ال�سمالية االآكرث عمقاً.  والأن درجة حرارة مياه اخلليج اأعلى من غريها يف مناطق اأخرى، وذلك 
ب�سبب مناخ املنطقة، �سوف يتيح منط تنقل هذه ال�سالحف للعلماء درا�سة حالة مثرية لالهتمام.  ومن هنا 

تو�سلنا وللمرة االأوىل وذلك بف�سل جهودنا امل�ستمرة، اإىل اأن تغريات املناخ وارتفاع درجة احلرارة والذي يوؤدي 
تبعا اإىل ارتفاع درجات املياه، قد ينتج عنه ظاهرة م�سابهة يف �سالحف البحار االأخرى، وذلك باإجباره ال�سالحف 

على التكيف مع ظروف بيئية جديدة يف خمتلف دول العامل.
وقد اأثارت هذه املعلومة اهتمام املجتمع العلمي الدويل حول ال�سغوطات والتهديدات التي ي�سعها تغري املناخ على 

ال�سالحف البحرية والكائنات البحرية االأخرى. وقد قمنا بن�سر النتائج التي تو�سلنا اإليها يف جملتني علميتني 
ذات �سيت معروف وموثوق، كما قمنا بتقدمي النتائج خالل املوؤمتر الدويل ال�سنوي لل�سالحف البحرية. من 

خالل م�ساركة النتائج التي تو�سلنا اإليها مع االآخرين يف جميع اأنحاء العامل، نكون بذلك قد �ساهمنا يف تكوين 
فهم دويل اأكرث و�سوحا عن حياة هذه ال�سالحف، ومن �ساأن هذه ال�سورة  اأن ت�ساعد يف حماية البيئات البحرية 

التي تعترب موطن هذه الكائنات.
لتعزيز مو�سوع النقا�س حول حماية احلياة البحرية يف املنطقة، ا�ست�ساف فريقنا ور�سة عمل مل�ساركة املعلومات التي 

مت التو�سل اإليها مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف منطقة اخلليج العربي، 
حيث ال تعود ملكية هذه الكائنات املهاجرة اإىل دولة حمددة، وال بد من اتباع نهج اإقليمي تعاوين واتخاذ م�سوؤولية 

م�سرتكة للمحافظة على بقائها.
ومن املتوقع اأن تفتح اأبحاثنا والنتائج العلمية التي تو�سلنا اإليها اآفاقا جديدة متكن ال�سلطات احلكومية يف 

املنطقة من حتديد اأولويات املحافظة على ال�سالحف البحرية، وبالطبع، فاإن اإن�ساء حمميات طبيعية حول املواقع 
الهامة لل�سالحف البحرية اأو تو�سعة املوجود منها �سيكون له الفائدة الكبرية على اأعداد �سالحف منقار ال�سقر.  
بالرغم من ذلك، ت�سري النتائج التي تو�سلنا اإليها اإىل مدى ات�ساع �سغط االأن�سطة الب�سرية حول �سواحل اخلليج، 

وهذا يزيد من اأهمية اتخاذ خطوات خلف�س ال�سغوطات الب�سرية على مواطن ال�سالحف البحرية.
وينبغي اأن يتم ذلك باأ�سرع طريقة ممكنة مع توفري فهم اأف�سل حول املخاطر املحتملة من قبل الب�سر 

وال�سناعات يف منطقة اخلليج التي ت�سهد منواً عمرانياً و�سناعياً �سريعا،  وذلك للحد من اأثر هذه املخاطر على 
هذه الكائنات وعلى البيئة البحرية ككل.

“ السبيل الوحيد إلنقاذ وحيد القرن هو 
إنقاذ البيئة التي يعيش فيها، 

 ألن هناك عالقة تبعية متبادلة بينه وبين 
الماليين من األنواع األخرى من الحيوانات 

والنباتات.” ديفيد أتينبارا 



   

WWF IN THE ARCTIC
WWF is the only environmental NGO active in all of the Arctic 
countries (save Iceland) and has a permanent observer status 
in the region’s main political forum, the Arctic Council. The 
council provides an arena for advocacy and cooperation with the 
Arctic governments on issues of importance for the circumpolar 
environment, such as climate change, industrial activities 
and shipping. Polar bears, the charismatic face of the Arctic 
environment, have long been a focus of WWF’s on-the-ground 
conservation projects in northern latitudes. WWF also knows that 
successful wildlife conservation involves sustainable livelihoods 
for people living in the region. We recognize the traditional and 
current rights of indigenous people to harvest wildlife from 
sustainably managed populations. 

Over the last 30 years, WWF has led and sustained on-the-ground 
conservation work in all Arctic nations, often working closely with 
governments, local communities and indigenous organizations. 
Under the guidance of the Global Arctic Programme (GAP), 
WWF created a strong voice for the conservation of biodiversity, 
protected areas, wildlife, and cultural values central to the 
indigenous peoples of the North. In anticipation of future 
challenges facing this region, the GAP became one of WWF’s 
Global Initiatives in 2007. The Arctic may be the single most 
important region on Earth in light of its role in regulating the 
world’s climate and storing carbon.
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WWF IN THE ARCTICحماية الطبيعة
 اإن فهم ال�سغوطات التي تتعر�س لها احلياة الربية هو جزء مهم من عملية املحافظة عليها من 

النقرا�س. لذلك، فاإن احلفاظ على مواطن الكائنات الطبيعية اأمر ل بد منه ل�سمان بقائها، ناهيك 
عن اأن  اإعادة اإيجاد مثل هذه املواطن اأمر يتطلب الكثري. ميكن تعزيز جناح م�ساريع احلفاظ على 

الطبيعة من خالل الدمج بني اجلهود املبذولة يف احلفاظ على �ساللت الكائنات احلية وعمليات 
احلفاظ على مواطنها. 

كذلك، من خالل دمج جهود التثقيف البيئي مع مبادرات املحافظة البيئية، باإمكاننا �سمان فعالية هذه 
اجلهود وترحيب الآخرين بها. ت�سكل كافة هذه اجلهود مع بع�سها البع�س مزيجا مهما بالن�سبة لنا، فهي 

ت�ساعدنا على اتخاذ خطوات مهمة نحو حتقيق مهمتنا املتمثلة يف خلق التناغم بني الب�سر والطبيعة.
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كلمة
اإيدا تيلي�س

املدير العام

نجاحنا في حفاظنا على بيئتنا
هو مفتاح ازدهار ونجاح دولتنا

التأكد بأن عملنا هو عمل مدروس ومتقن وذو صلة بالهدف الذي نأمل 
تحقيقه هو أمر ضروري لنجاحنا في إلهام اآلخرين بإحداث التغيير البيئي 

اإليجابي في دولة اإلمارات والمنطقة والعالم، وهو أمر نلتزم به التزامًا 
تامًا.

�سوف ت�سهد االإمارات منوا اقت�ساديا كبريا بينما توا�سل التقدم يف ال�سنوات والعقود املقبلة، ونحن نوؤمن 
اأن هذا النمو يجب وميكن اأن يتحقق على نحو م�ستدام من خالل اتخاذ اجراءات مدرو�سة حتافظ على 

الرتاث الطبيعي والثقايف للبالد.

 ويف �سوء التزامات البالد يف حتقيق االأهداف البيئية الطموحة وا�ستجابة الآخر امل�ستجدات التي اأ�سار اإليها 
تقرير الكوكب احلي عن حالة البيئة الطبيعية العاملية املتدهورة، نحن ندرك مدى احلاجة اإىل تعزيز 

م�ساريعنا وعملنا يف جمعية االإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة.

وعن طريق اإعادة النظر يف ا�سرتاتيجيتنا املتبعة يف اخلم�س �سنوات القادمة، قمنا بتقييم الطريقة التي 
نعمل بها، وتبعا لذلك قمنا باتخاذ خطوات جديدة الإعادة الهيكلة اال�سرتاتيجية والتنظيمية ،حيث 

�ستمكننا اإعادة الهيكلة هذه من تو�سيع اأثر جهودنا ال�ساعية حلماية البيئة. كما �ستمكننا اأي�سا من توجيه 
�سركائنا نحو الهدف امل�سرتك املتمثل يف بناء دولة ُتعرف من خالل ابتكاراتها املبدعة يف املجال االقت�سادي، 
ويف ذات الوقت، تتميز باتخاذها خلطوات فعالة يف حماية تراثها الطبيعي وتوفري خيارات احلياة امل�ستدامة 

جلميع من يقيم على اأر�سها.

اأمام دولة االإمارات العربية املتحدة فر�سة فريدة لدمج مثل هذا الفكر يف نهجها التنموي، لت�سبح رائدة 
يف بناء مدن الغد امل�ستدامة، وهو بال اأي �سك اأمر �سيلقى ترحيب وتقدير على النطاق االإقليمي والعاملي. 

ومن خالل جهودنا مع �سركائنا على دمج اال�ستدامة البيئية يف جدول اأعمال التنمية يف البالد، نحن نهدف 
اإىل تعزيز احلوار االإقليمي والعاملي، ونتطلع اإىل حتقيق اإجنازات كبرية يف احلفاظ على الطبيعة والبيئة يف 

امل�ستقبل القريب.
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كلمة
�سعادة رزان خليفة املبارك

الع�سو املنتدب

تحقيق مستقبل مستدام
هو  األمر الذي نسعى إلى تحقيقه

يعتمد ازدهار البشرية وازدهار دولتنا علينا جميعًا وعلى مدى التزامنا 
بحماية الكوكب من أجل األجيال القادمة.

ي�سري تقرير الكوكب احلي لعام 2014 اإىل حتديات حقيقية وعاجلة يجب علينا جميعاً ال�سعي يف مواجهتها، 
حيث اأ�سار التقرير اإىل تدهور التنوع البيولوجي بن�سبة 50% خالل العقود االأربعة املا�سية وذلك ب�سبب 
ال�سغط الزائد على املوارد الطبيعية. ال �سك باأن هذه االح�سائيات حمزنة، ولكنها يف نف�س الوقت نداء 

لكل منا للقيام بخطوات اإيجابية لكي ال ننتهي مب�ستقبل على كوكب بال حياة. اإن امل�سي يف العي�س باأ�سلوب 
حياتنا وعملنا احلايل �سي�سع الب�سرية حتت التهديد، كما هو احلال بالن�سبة ملاليني الكائنات احلية التي 
تعترب كوكب االأر�س موطنها. ولن يكن االزدهار جمدياً اإال اإن تبنينا معه منط حياة ي�سمن بيئة طبيعية 

�سحية.

وبالرغم من اأن ال�سبيل لتحقيق ذلك �سعب ومليء بالتحديات، اإال اأنني اأوؤمن باأن دولة االإمارات هي من 
الدول الرائدة القادرة على خف�س ب�سمتها البيئية بالن�سبة للفرد.  لقد متكنت جمعية االإمارات للحياة 

الفطرية و�سركاوؤها من خالل مبادرة الب�سمة البيئية من جمع جهود الهيئات واملوؤ�س�سات ذات النهج 
املتماثل وامل�سرتك لتمكني الدولة من بناء م�ستقبل م�ستدام لالأجيال القادمة. وقد جاء نظام الرقابة على 
منتجات االإ�ساءة يف االإمارات كاأحد النتائج الرئي�سية لهذا النهج التعاوين الذي تتبعه املبادرة، ومن املتوقع 

اأن يثمر هذا النظام عن تخفي�س ملحوظ يف انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون.

لدينا جميعاً دوراً علينا تاأديته لن�سمن �سالمة وازدهار البيئة الطبيعية يف دولتنا احلبيبة اأثناء م�سينا يف 
رحلة االبداع واالزدهار االقت�سادي. ولذلك، �سن�ستمر ببناء ال�سراكات االإ�سرتاتيجية وامل�ساهمة يف التو�سية 

بال�سيا�سات التي ت�ساعد يف تخفي�س ب�سمة الدولة الكربونية ويف توفري خيارات لنمط احلياة امل�ستدامة 
ملجتمع دولة االإمارات العربية املتحدة.

ال بد لنا من البدء اليوم بالعمل نحو حتقيق تغيريات اإيجابية لكوكبنا، ولذا، االآن اأكرث من اأي وقت م�سى، 
نعمل يف جمعية االإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي للطبيعة على  م�ساعفة جهودنا 

وبناء خطة ا�سرتاتيجة طويلة املدى.
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كجمعية مرموقة ح�سلت على ثقة �سركائها، وبفريق عمل بدفع به �سغفه بالق�سايا البيئية، حتر�س اجلمعية 
دائماً على اتباع ال�سبل التي حتقق اأف�سل النتائج عند اإنفاق اأي مبلغ للدفع بعجلة التغري البيئي لدولتنا 

الغالية. واأكرر �سكري لدعمكم املايل ال�سخي وم�ساركتكم لروؤيتنا ومتكيننا من حتقيق التغري االإيجابي على 
�سعيد بيئتنا.

وبالطبع، ال يكتمل ال�سكر هنا دون التقدير ملا قدمه كل من قام بعمل تطوعي من وقت وجهد، �سواء على النطاق 
املوؤ�س�سي اأو املجتمعي. وال �سك باأن جهود هوؤالء املتطوعني كان لها اأثر كبري يف دعم ون�سر اجلهود البيئية.

اإن التعاون امل�سرتك هو جزء ال يتجزء من م�ساريع اجلمعية املتنوعة يف احلفاظ على البيئة. ولقد �ساعدت الرعاية 
من قبل عدد من ال�سركات يف جناح متويل م�سروع تعقب 75 �سحلفاة بحرية من ف�سيلة منقار ال�سقر املهددة 

باالنقرا�س عرب االأقمار ال�سناعية يف منطقة اخلليج على مدى ثالث �سنوات. ويف نف�س الوقت، مد لنا �سركاوؤنا 
يف م�سروع احلفاظ على ال�سالحف البحرية يد امل�ساعدة وتاأمني الت�ساريح املتطلبة للعمل يف كل دولة، وتقدمي 

امل�ساعدات اللوج�ستية االأخرى للو�سول اإىل املناطق النائية حيث ت�سع ال�سالحف بيو�سها.
اإ�سافة لذلك، لعبت و�سائل االإعالم املختلفة دورها القوي يف ن�سر ر�سالتنا للعامل واملجتمعات املحلية، 

واألهمت العديد من الفنادق واملرافق ال�سياحية ال�ساطئية الإطفاء اأنوارها خالل الليل، لكي ت�ساهم يف حماية 
ال�سالحف التي تاأتي لو�سع البي�س على هذه ال�سواطئ يف املنطقة.

ال زال هنالك العديد من التحديات البيئية التي تواجه دولتنا ومنطقتنا وجمتمعنا العاملي، ولكن من 
الوا�سح اأن احتادنا معاً �سيجعلنا اأكرث قوة وقدرة يف حتقيق التغريات االإيجابية وتقدمي العناية االأف�سل 

لكوكبنا. وي�سعدين اأن اأختتم هذه الكلمات الب�سيطة الأرحب بكم وبدعمكم امل�ستمر خالل العام احلايل 
واالأعوام القادمة، كاأع�ساء يف عائلة جمعية االإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون 

الطبيعة.
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كلمة
معايل حممد اأحمد

البواردي
رئي�س جمل�س الإدارة

أن تكون جهود الحفاظ على البيئة
جهودا تعاونية ومرتبطة بالهدف المنشود

إن الحفاظ على المواطن الطبيعية الفريدة وأنواع الحياة البرية النادرة 
والهامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تأتي في أولويات جمعية 

اإلمارات للحياة الفطرية، وهي قضية ذات مكانة مهمة تحتاج إلى جهود 
مشتركة معززة بسياسات تدفع بحماية التنوع البيولوجي وتضع أسس 

التنمية المستدامة لمستقبل مزدهر للمنطقة.

وهذا النهج هو ما ت�سعى جمعية االإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة اإىل 
امل�ساهمة يف بنائه، من خالل م�ساريع ومبادرات ذات �سلة واأهمية حملية. وقد قامت العديد من الهيئات واملوؤ�س�سات 

يف الدولة بالتاأكيد عن التزامها مبفهوم اال�ستدامة، وي�سعدين اأن اأنتهز هذه الفر�سة لتقدمي ال�سكر لكل من قام 
بالعمل مع جمعية االإمارات للحياة الفطرية خالل العام املن�سرم، وم�ساعدتنا يف امل�سي لتحقيق روؤيتنا.

كما ي�سعدين اأن اأتقدم بال�سكر والتقدير، نيابة عن جميع العاملني يف جمعية االإمارات للحياة الفطرية، اإىل 
جميع �سركائنا. تلعب هذه الهيئات التي يجمعها اإميانها باأهمية حماية البيئة والنظم الطبيعية دوراً غاية يف 
االأهمية يف حتقيق نتائج اإيجابية لدولتنا واملنطقة على ال�سعيد البيئي. نحن ن�سكر لهم تقدميهم خلرباتهم 

ون�سحهم وجهودهم، وتوفريهم لفر�س م�ساركة االأبحاث والبيانات والتعاون املكثف.
وي�سعدين اأي�ساً اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل للهيئات وال�سركات التي قامت بتقدمي الدعم املادي ال�سخي لدعم 

اجلمعية خالل العام املن�سرم. اإن لهذه امل�ساهمات من قبل اجلهات الراعية وال�سركات االأع�ساء، وما مت جمعه من 
خالل مبادرات جمع التربعات دوراً مهماً وح�سا�ساً يف النجاح امل�ستقبلي الأعمالنا يف احلفاظ على البيئة والتنوع 

االإحيائي، والتعليم، والتغري املناخي والرت�سيد من ا�ستهالك الطاقة.
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الإمارات العربية املتحدة
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الغالف اإلمامي
© Maral Chreiki 
© Text 2014 EWS-WWF
يجب ذكر هذا امل�سدر وال�سم 
اخلا�س بالنا�سر املذكور اأعاله عند 
اإعادة ا�ستخدام الن�س �سواء ب�سكل 
كلي اأو جزئي
جميع احلقوق حمفوظة
© EWS-WWF

جمعية اإلمارات للحياة الفطرية )EWS( هي منظمة إماراتية غير ربحية تم 
تأسيسها تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم 

.)EAD( في المنطقة الغربية ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبو ظبي

منذ تأسيسها في عام 2001، تعمل جمعية اإلمارات للحياة الفطرية 
بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة WWF، إحدى أكبر 

المنظمات البيئية المستقلة في العالم.

نتج عن هذا التعاون انشاء وتنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والبيئية 
في المنطقة. تعمل الجمعية على المستوى االتحادي تحت رئاسة 

مجلس إدارة محلي ولها عدة مكاتب في كل من أبو ظبي ودبي والفجيرة.
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