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Emirates Wildlife Society is a national (UAE) environmental non-governmental 
organisation established in 2001 under the patronage of HH Sheikh Hamdan 
bin Zayed Al Nahyan, Ruler’s representative in the western region and Chairman 
of Environment Agency-Abu Dhabi. Emirates Wildlife Society works in 
association with WWF, one of the world’s largest and most respected independent 
conservation organisations, with offices in 100 countries. The association is 
commonly known as EWS-WWF. 

Our vision is to build a future where humans live in harmony with nature. 

Our mission is to conserve nature and reduce the most pressing threats to the 
environment. We work with people and institutions in the UAE and region, to 
implement conservation solutions through science, research, policy, education  
and awareness. 

ABOUT EMIRATES WILDLIFE 
SOCIETY – WWF



©
 W

ou
te

r K
in

gm
a 

/ E
W

S-
W

W
F



CONTENTS
FOREWORDS
Message from the Chairman 5

Foreword from the Managing Director 7

Foreword from the Director General  9

 

OUR WORK
10 Things to Know About EWS-WWF  11

EWS-WWF 5-Year Strategy Partnering for a Sustainable Future  13

Climate and Energy Programme  17

Terrestrial Conservation Programme  21

Marine Conservation Programme  25

Wildlife Trade Programme  29

Communications and Education  33

Fundraising & Partnerships  37

 

FINANCIALS
Financial Highlights  45

  

OUR TEAM IN 2015
EWS-WWF Board of Directors 47

EWS-WWF Staff 48



There is a shift that is happening around the world.  
A movement. A change. 

We are gearing up for a post-oil era. We are preparing for 
a world where environmental work and the relevance of 
environmental sustainability are evermore at the peak of 
national agendas. 

The very present impacts of climate change occurring to varying degrees in every 
corner of our world can no longer be ignored. The global agreement reached at 
COP21 is a clear signal of how hundreds of countries are serious about tackling the 
impacts climate change poses to our world.  

Our commitment in the UAE is focused on preparing for that inevitable  
post-oil era, by diversifying our economy into new avenues of growth and 
strengthening existing ones. Change like this is needed now for our economy to 
continuously thrive. 

Building a resilient future for our country demands innovation and creativity in 
the fields of science and technology and the economy, as well as environmental 
sustainability. In fact, putting environmental conservation at the core of our 
attentions can be a driver that propels these areas forward. 

As the most respected and trusted environmental NGO in the country, EWS-WWF 
will use its position to increasingly mobilise the community to take action and play 
its role in the solution. 

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN  
HE MOHAMMED AL BOWARDI

HE Mohammed Ahmed
Al Bowardi, Chairman of 
the Board of Directors of 

EWS-WWF
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The UAE is a melting pot of cultures—that is a well-established fact—and the UAE 
is also an energetic melting pot of skills, ideas and unbounded enthusiasm. We 
absolutely must leverage that trio to solve the planet’s most pressing needs. 

We will continue to highlight the most relevant environmental topics and 
contribute to bringing about realistic and impactful solutions for the country. We 
will inspire people to show how a small nation like the Emirates can lead the way in 
crafting a resilient future after oil. 

We cannot do this alone however: it is a team effort where we will work closely  
with strategic partners to bring about influential change. Yet equally we need the 
energy and drive from everyone living and working in the UAE to make these 
efforts worthwhile. 

In the UAE, we are in a unique position in time, with an unprecedented 
opportunity open to us to make a positive change for our country and for the world. 

Now is the time to work together for a resilient and sustainable future for the 
UAE. Let us unite to make every action and every idea towards environmental 
sustainability count. 

I want to be able to look back on today with fond memories and pride of when 
we all had the courage and the will to make the necessary changes for our planet, 
despite the unknown.
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Where East meets West is a blend of cultures, backgrounds 
and beliefs. Understanding the characteristics so unique 
to the UAE and region is the key to navigating towards 
effectively improving the future health of our planet, region 
and country.  

At EWS-WWF, we have built this understanding from over more than 15 years of 
on-the-ground conservation in the UAE. We believe in the need for environmental 
conservation in parallel with economic growth and development to guarantee long-
term prosperity and advancement for future generations. 

Our relationships with the UAE government, business and society afford us a 
deep-seated knowledge of how change can be achieved within the local context. 
Partnerships are the backbone of successful conservation efforts, and without the 
support and backing of many different groups and organisations from all sectors, 
lasting change simply cannot be reached. 

Our expertise as a leading environmental NGO has earned us a strong track record 
of delivering successful programmes, much of which can be attributed to successful 
partnerships based on solid agreements, transparency and data sharing. The added 
value we gain from the wealth of international expertise means we are ready to 
achieve ambitious yet realistic sustainability outputs for our country. 

To couple the confidence in our abilities, we have developed a strategic plan that is 
based on a sound pragmatic approach. 

FOREWORD FROM  
THE MANAGING DIRECTOR  

HE RAZAN KHALIFA AL MUBARAK

HE Razan Khalifa Al 
Mubarak, Managing 

Director and Treasure of 
the Board of Directors, 

EWS-WWF 
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At a time when environmental issues are coming to the forefront, and where 
environmental action is needed more than ever, it is key to focus our efforts. We 
have assessed the current environmental situation, and from that, it has been 
possible to prioritise areas of greatest need: climate change and energy, marine 
biodiversity, terrestrial biodiversity and wildlife trade. These are all weighty issues, 
yet we are responding to them with well-considered, science-based projects that 
promise abundant benefits for the place we call home.  

The research we undertake does not only touch on biodiversity work; it equally 
contributes to gaining a greater understanding of what drives and motivates people 
and businesses to get involved with environmental issues. 

Thanks to our community engagement research, we have discovered that the UAE 
community is hungry for more information on how they can reduce their impact 
on nature. This is refreshing and greatly welcomed news because it means we 
can focus on increasing the amount of scientific data available and making that 
data accessible for people so that they truly understand how they can reduce their 
impact on nature. 

We remain grateful to all of our partners that support our efforts. We will  
continue seeking strategic partnerships to deliver conservation impacts that 
address the most pressing threats to our natural heritage and advance the UAE’s 
sustainability journey. 
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Building a future where humans live in harmony with nature 
is the vision that inspires us to tackle the most pressing 
threats to our planet and drive positive change in the UAE. 
We aspire to live in a world where we coexist with nature, not 
cause it further detriment. 

However, addressing environmental challenges requires solutions that are 
multifaceted and comprehensive. We can only deliver such solutions by acquiring 
the best talent, gaining the necessary funding, using resources efficiently and 
forming strong, fruitful partnerships. 

We are fortunate that the passion and skill of our team enable our work and inspire 
our partners to join the journey. We are committed to helping the team grow and 
deliver even greater impact. A big part of our strategy is putting in place systems 
to smooth our operations, such as updating our financial systems, monitoring our 
impact and developing our internal talent. 

By working closely with our partners, we aim to better enable them to serve 
our community because collaborating with other organisations strengthens our 
collective efforts. 

One essential ingredient we must not overlook when attempting to attain 
environmental wins, however, is the general public. They are crucial in ensuring 
our efforts are successful. The UAE people must be supportive of what we do. They 
must be inspired by our messages. They must be galvanised to make a change. 

FOREWORD FROM  
THE DIRECTOR GENERAL 

IDA TILLISCH

Ida Tillisch, Director 
General of EWS-WWF
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That is why we are increasingly tailoring our communications to talk to people in 
a way they will want to respond to. We are narrowing the awareness gap on key 
environmental topics so that the community’s understanding of the issues we face 
as citizens of the planet  and as a country is elevated. We are also maximising the 
portion of the community we are communicating with by translating our messages 
into both English and Arabic. 

All of this reflection has to come now because we have a short window of 
opportunity to change the course of our environmental history. We must remain 
determined and focused to ensure this opportunity does not pass us by. 

Conservation efforts take time and require resources. We are seeking to increase 
financial support in the coming years and welcome the private sector’s generosity in 
helping us to leverage this chance to the maximum. 

‘Sometimes you will never know the value of a moment, until it becomes a 
memory’, Dr Seuss once wrote. 

Humanity must not let this last opportunity to shape our planet for the better slip 
by. Everyone must expend their ultimate energies into bringing about positive and 
lasting change to steer us once again towards a brighter future: one where we can 
live in harmony with nature.
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10 THINGS TO KNOW 
ABOUT EWS-WWF 

FOR A SUSTAINABLE UAE:  
Established in 2001, our goal is to reduce the 
most pressing threats on the UAE environment 
and conserve its rich biodiversity.

A HOLISTIC APPROACH TO 
CONSERVING THE ENVIRONMENT:  
Using science and dialogue, we build 
long-term solutions for a future 
where humans can live in harmony 
with nature. 

A HIGHLY SKILLED TEAM:  
Our team is fluent in policy, scientific conservation research, 
fundraising, cultural understanding, communication, 
education and people management.

LOCALLY GOVERNED:  
Our team is composed of a UAE-based board 
of directors from a range of sectors who are all 
qualified in accordance with UAE regulations.

DIVERSE AND 
MULTINATIONAL:  
We have 39 employees from 
22 different countries.

1 
2

3

4

5
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A CONVENOR  
OF ENVIRONMENTAL EFFORTS:  
We collaborate with partners across 
the UAE, the Middle East and the 
international community to bring 
about robust change.

INTERNATIONALLY GROUND-BREAKING RESEARCH:  
We deliver high impact, robust solutions for 
conservation that are always grounded in science.

STRONGER TOGETHER:  
We are part of the highly respected and 
knowledgeable WWF network with access 
to global conservation expertise.

TRUSTED AND SOLID REPUTATION:  
We contribute to long-term and impactful 
solutions such as the UAE lighting 
standards that banned inefficient and 
unsafe lights from the country.

BACKING FROM LIKE-MINDED ORGANISATIONS: 
We are able to leverage support from other sectors 
and institutions and unite them in the cause.

6

7
8

9

10
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During 2015, EWS-WWF took on an intensive exercise to 
review and update its 5-year strategy. The strategy looks to 
answer three important questions:

EWS-WWF 5-YEAR STRATEGY  
PARTNERING FOR A 

SUSTAINABLE FUTURE

This exercise involved extensive stakeholder engagement, research, analysis, 
conceptualisation and problem solving. The 5-year strategy articulates the 
organisation’s vision, goals and programmes, and outlines its key priorities. 

The full 5-year strategy can be seen here: 

What are the most urgent and pressing 
threats to the environment in the UAE and 
the region that need to be addressed?

How can economic and social growth 
occur in the UAE without putting the 
environment at risk?

How can EWS-WWF add value and 
maximise its impact for a prosperous 
future in which humans and nature thrive?

?
?
?
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Integrating the principles of sustainable development within environmental limits into key policies,  
new visions and plans.

The UAE government, the private 
sector and civil society have made major progress 

on conserving the country’s natural heritage for its future generations 
through increased effective conservation efforts, action on climate change and alignment of 

the country’s future development with the targets of the UAE Vision 2021.

Climate Change  
and Energy

The UAE takes 
significant steps towards 
low carbon development 
by increasing renewable 

energy, expanding energy 
efficiency and addressing 

climate change risks.

Biodiversity Conservation
The UAE is home to 
resilient ecosystems 

where economic progress 
is complemented with 

practical actions to 
safeguard biodiversity.

Wildlife Trade
The country is a global 

leader in its positive 
impact on illegal wildlife 

trade.

Environmental education and outreach 
UAE nationals and residents are contributing to the UAE’s transformation towards a low-carbon future and  

a post-oil era, in alignment with the country’s 2021 vision.

Terrestrial Programme
1. Support the 

development of a central 
biodiversity database 
for the UAE Central 

Biodiversity Database

2. Support the 
development of a 

protected area network 
and integrated national 

policy on protected areas

3. Encourage the 
establishment and 

implementation of best 
practices in protected 

area management  
and promote 

environmental education 
and sustainable tourism

Wildlife Trade 
Programme

1. Support custom 
officers to detect, report 
and respond to wildlife 

crime

2. Engage with UAE-
registered airlines to 
disrupt supply chains

3. Support a federal-level 
awareness campaign in 

the UAE

4. Lead research on 
emerging issues related to 
wildlife trade in the UAE

Marine Programme
1. Promote integrated 
marine management 
to ensure ecosystem 

functioning in the UAE

2. Spearhead regional 
collaboration to conserve 

endangered migratory 
species

3. Engage with the 
private sector to promote 

responsible practices

Climate and Energy 
Programme 

1. Expand energy and 
water efficiency

2. Scale up renewable 
energy ambition and 

implementation 

3. Drive the UAE 
Ecological Footprint 

Initiative

4. Address climate-
change risks

5 year objectives

2020 GOAL
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ENABLERS OF  
THE 5 YEAR STRATEGY 
1 Targeted communications
Stronger integrated communication channels

Original Arabic content

Informative environmental content

Audiences: senior stakeholders, the business sector 
and Arabic speakers

2 Fundraising
Diversified and sustainable funding

Donors’ engagement 

Community fundraising within legal framework

3 Partnerships
Building influential and strategic partnerships 

4 Operations
Integrated monitoring and evaluation system

People development and talent retention strategy

Best practice financial management

5 Governance
Local and involved board of directors

Advisory boards to accelerate impact

6 Science-based conservation
Best available research and analysis

Data sharing and scaling

Policy built on data and on-ground conservation
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 CLIMATE
 AND ENERGY
PROGRAMME

OUR VISION
By 2020, the UAE will make 
climate change a national 
priority and take significant 
steps towards low-carbon 
development, increase 
renewable energy ambitions, 
expand energy efficiency, 
decrease emissions from road 
transport and address climate-
change risks. 

OUR 5 YEAR PLAN
1. Expand energy and water efficiency

2. Scale up renewable energy ambition and implementation 

3. Drive the UAE Ecological Footprint Initiative

4. Address climate change risks 
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Record-breaking temperatures are becoming 
commonplace as the planet’s warming continues on 
an upward trajectory. Tackling climate change and 
avoiding its worst effects require a united front  
from the international community, boosted by  
strong national action that focuses on lowering  
carbon emissions. 

If we are to secure humanity’s future and that of the 
planet we call home, we must immediately increase 
ambition on climate change, globally and nationally, 
to ensure that global carbon emissions do not push 
the warming of the planet beyond 1.5 degrees. 

The COP21 Paris Agreement adopted by 195 countries 
late 2015 is a positive signal that momentum is 
gathering to address this global threat. However, 
current pledges made by participating countries will 
not produce the necessary reduction in emissions to 
prevent the planet from warming beyond 1.5 degrees.

With the need to prepare for a post-oil and climate-
resilient future, the UAE can take on a leadership role 
and push for stronger international ambition.

National ambition should also be built upon the 
positive steps the country has taken, such as 
establishing the Ministry of Climate Change and 
Environment and increasing renewable energy targets 
in Dubai. 

The UAE will realise tangible change by developing 
bold science-based national policy and action, 
including prioritising climate change, lowering 
carbon emissions, boosting innovation and promoting 
efficient technologies.

We will continue partnering with authorities to 
amplify climate action and work towards  
science-based solutions that reduce the UAE’s  
carbon emissions. 
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We published What is holding 
back the private sector? 
a comprehensive and easy-
to-read report to promote the 
expansion of efficiency measures 
in offices. Based on a statistically 
representative survey that 
covered 363 companies in the 
UAE, the report outlines the 
barriers that prevent the private 
sector from becoming efficient. 
It also highlights strategic 
recommendations to overcome 
such barriers. The findings were 
presented to influential groups 
at conferences and workshops to 
inspire further action. 

The year 2015 saw strong 
progress on our work towards 
a fuel economy regulation for 
vehicles under the UAE Ecological 
Footprint Initiative. With our 
partner, the Emirates Authority for 
Standardisation and Metrology, 
we hosted three roundtables 
with federal- and emirate-
level stakeholders and vehicle 
manufacturers to discuss our 
research. We are working with the 
partners to see these results inform 
future policies that will ensure  
fuel-efficient cars are available 
in the UAE market and carbon 
emissions from the transport 
sector are reduced.

We closely collaborated with the 
Ministry of Foreign Affairs on 
joint communications to raise 
awareness on COP21 and its 
importance. We also acted as guest 
speakers on various expert panels 
and published an opinion piece 
urging the UAE to live up to the 
promise of COP21.

2015 
KEY HIGHLIGHTS
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COMPANIES
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Promote awareness 
and dialogue on 
climate risks: 
We will publish a 
report that summarises 
the latest science on 
climate change effects 
the UAE faces and the 
implications for different 
sectors. We will engage 
relevant stakeholders in 
a series of roundtables 
and high-level meetings, 
to contribute to policy 
change and the transition 
to a low-carbon economy. 

Seek action to 
remove barriers for 
energy and water 
efficiency: 
We will address the top 
3 barriers in a report 
titled ‘Harnessing the 
Invisible Fuel: How 
to Unlock the Energy 
and Water Efficiency 
Potential in the UAE’s 
Private Sector’. This 
report will enable us to 
engage with stakeholders, 
push for policy reform 
and facilitate energy- and 
water-efficiency action 
within businesses. 

Reduce carbon 
emissions from 
transport: 
We will continue pushing 
for efficient technologies 
and for regulators to 
develop a vehicle fuel 
economy regulation to 
curb emissions from the 
transport sector, which is 
responsible for 19% of the 
country’s emissions. Our 
technical studies  
and close collaboration 
with the Emirates 
Authority for 
Standardisation 
and Metrology and 
manufacturers will 
positively contribute 
to lowering the carbon 
footprint.

Increase the 
UAE’s ambition on 
renewable energy: 
We will partner with 
key players in the 
field of renewable 
energy to develop an 
independent research 
that demonstrates to the 
UAE that increasing its 
ambition on renewables 
and its current national 
targets is possible and 
beneficial. This is a first 
step towards developing a 
comprehensive renewable 
energy framework in  
the country. 

2016 
FOCUS AREAS
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 TERRESTRIAL
 CONSERVATION

PROGRAMME

OUR VISION
By 2030, threats to the 
terrestrial environment 
will have been abated and 
the environment preserved 
through a network of protected 
areas, while critical areas for 
biodiversity conservation will 
have been restored.

OUR 5 YEAR PLAN
1. Support the development of a central biodiversity database

2. Support the development of a protected area network and integrated national policy on protected areas

3. Encourage the establishment and implementation of best practices in protected area management and 
promote environmental education and sustainable tourism
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Despite its barren appearance, the UAE is home to a 
wide variety of flora and fauna that have evolved to 
survive the harsh environment and live in balance 
with each other. This land supported generations of 
settlers with wild game, areas to farm and healing 
plants. The connection with this arid landscape ran 
deep in the national identity and culture of  
the country. 

Urban growth, however, put a big toll on terrestrial 
wildlife and habitat. The boom years saw a fast-
paced development unprecedented in human history. 
Urbanisation, hunting, pollution, habitat destruction 
and overexploitation of freshwater have left their 
mark on our natural environment. Roads have torn 
through certain habitats, isolating populations of wild 
animals from each other and breaking their ability to 
roam freely.

How can we bring some of the balance back? 
How can we continue to develop without 
destroying some of our most precious natural 
heritage?

Protected areas can achieve harmonious balance 
between humans and nature, as evidenced by 
many examples worldwide, such as Africa’s oldest 
national park, Virunga, or the United States’ 
Yellowstone National Park. They are well-managed 
areas, where development is carefully guided to 
ensure sustainability and where natural systems are 
monitored and preserved. The creation of a network 
of protected areas, connected in a way that allows 
wildlife to move naturally between them, is critical to 
reducing threats to the UAE’s terrestrial environment 
and conserving threatened species.

The establishment of such a network demands more 
research on biodiversity and the improved sharing 
of data between organisations and authorities. We 
can only achieve this by strengthening collaboration 
with partners, launching new scientific studies and 
retaining the momentum on this common vision. 
Wadi Wurayah National Park, established by 
Fujairah Government in partnership with Fujairah 
Municipality and EWS-WWF, with the financial 
support of HSBC Bank Middle East, is a clear step 
forward to this vision. 

To be truly successful, protecting the 
environment must be high on the agenda of 
each Emirate. In response, we will prioritise 
our support to federal and local authorities 
as they develop frameworks to protect the 
terrestrial environment’s range of habitats 
and wildlife. 
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Over the last two years, since 
the establishment of the Water 
Research & Learning Centre and 
programme, Wadi Wurayah has 
received about 500 volunteers 
from HSBC bank Middle East, 
the sponsor and partner of the 
programme. These volunteers 
have collected thousands of data 
points on the wadi’s wildlife 
and water quality. In 2015, 
acquisition of new scientific 
material and development of 
new field of investigations have 
improved the functioning of the 
lab and diversified the volunteers’ 
experience and contribution. The 
data collected and analysed at 
the programme contribute to the 
overall understanding of Wadi 
Wurayah ecosystem functioning 
and its conservation needs. 

Reaffirming Wadi Wurayah as 
a site of special importance for 
wildlife came when the rare 
and elusive Omani owl, 
Strix butleri, was confirmed 
to reside in the mountain 
range. Our scientist spotted the 
distinct sound it makes during a 
night-sound survey of the area. 
After consultations with other 
researchers around the world, our 
team was able to verify that the 
bird was in fact the Strix butleri, 
recognised in the last two years to 
only populate a few sites in Oman 
and Iran. 

Charting the distribution 
of dragonflies in the Hajar 
Mountains as well as in the 
Dhofar region of Oman is 
contributing to our greater 
understanding of freshwater 
habitats. By surveying the range 
of these odonates, we discovered 
new sites occupied by the rare 
Urothemis thomasi and have 
extended the known distribution 
range of some damselfly species. 
All of these data contribute 
towards the wise management of 
an exclusive number of freshwater 
locations within these mountains.

2015 
KEY HIGHLIGHTS

Hajar Wadi Damsel (Arabineura 
khalidi), four pairs of females 
laying eggs, while males hold onto 
them to avoid interruption from 
other males.

500 
VOLUNTEERS
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Launch first-of-its-kind 
benchmarking biodiversity 
survey: 
Such a large-scale survey within 
the Hajar Mountains will develop 
indicators against which the  
future health of the area’s 
biodiversity can be measured. It 
will pave the establishment of a 
network of protected areas and 
green corridors. 

Understand climate impacts 
and population ranges: 
Since dragonflies are an important 
indicator of the health of the 
environment, a captive rearing 
programme will enable us to 
study their ecological tolerance 
in the context of climate change. 
Concurrently we will monitor and 
assess the population dynamics of 
toads and rodents. 

Upscale the Water Research 
& Learning Programme’s 
presence: 

The exceptional success of the 
programme is already benefiting 
scientists in Wadi Wurayah, as 
well as the volunteers. To date, 
the volunteers have only been 
from HSBC, but by inviting new 
sponsors and corporate volunteers 
to engage with the programme, as 
well as the wider community, we 
will affirm the longevity  
and continuity of the centre as 
a central hub for environmental 
awareness education and 
sustainable leadership. 

2016 
FOCUS AREAS
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OUR VISION
By 2050, the UAE and region 
is home to resilient marine 
ecosystems where economic 
progress is complemented with 
practical actions to safeguard 
marine biodiversity that is 
essential to the well-being of 
future generations.

 MARINE
 CONSERVATION

PROGRAMME

OUR 5 YEAR PLAN
1. Promote integrated marine management to ensure ecosystem functioning in the UAE

2. Spearhead regional collaboration to conserve endangered migratory species

3. Engage with the private sector to promote responsible business practises to reduce impact on environment
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Oceans provide oxygen, food, transport and soul-
nourishing beauty for the billions of humans and 
millions of species that share our planet. As much as 
half of Earth’s oxygen comes from ocean organisms, 
and 3 billion people depend on its fish for sustenance. 
Yet despite the importance of this wondrous life-
giving resource, human activities are pushing the 
oceans to the verge of collapse, and the Arabian Gulf 
is no exception. 

It is only now, however, that the tides of change are 
edging this important ecosystem to the elevated 
conservation status it deserves. We are witnessing, 
at last, seascapes being increasingly included in 
international conservation agendas. 

For the first time, the United Nations set a precedent 
at its Sustainable Development Summit when it 
formed an agreement on Sustainable Development 
Goals. Specific to oceans, Goal #14 and its targets give 
a strong signal that careful management of this global 
resource is key for a sustainable future for the world. 

As a signatory of the Convention on Biological 
Diversity, the UAE has made an international 
commitment to support the sustainable development 
and management of its resources and natural 
heritage. This commitment will support efforts at the 
national level, including our work at EWS-WWF. 

Oceans also featured prominently during the 
Conference of Parties in Paris (COP21), linking their 
fate with the fate of the world’s climate. Oceans 
absorb 25 % of the world’s CO2 and play a crucial role 
in regulating the planet’s temperature.

Bringing our seas and oceans back from the brink 
of collapse requires integrated planning that shows 
respect to the interconnectivity of the marine 
environment. Oceans’ interlinked systems means that 
protecting one species, such as a migratory marine 
turtle, will require protecting its different habitats. 

This is why the solution lies in creating a network of 
Marine Protected Areas coupled with comprehensive 
policies that help manage all human activities, such as 
fishing, shipping and coastal development. 

In the UAE, we need a collective road map  
that recognises our Arabian Gulf as one  
ecosystem supported by comprehensive  
and careful management.
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2015 
KEY HIGHLIGHTS

Science-based conservation is 
at the core of how we influence 
policies. Our maps that outlined 
Important Turtle Areas (ITAs) for 
hawksbill turtles were included 
in the UAE region’s nominations 
of Biologically or Ecologically 
Significant Areas (ESBA) under the 
Convention on Biological Diversity 
umbrella. In the future, this will 
form a strong foundation for local 
and regional conservation policies. 
We produced these maps using the 
results from our regional four-
year research project that tracked 
the migratory hawksbills across 
the Arabian Gulf and the Gulf of 
Oman. The areas that these species 
prefer are biodiversity hotspots 
and are indicators of ocean health. 

Collaborating regionally is integral 
to filling data gaps surrounding 
large whale populations in the 
northwest Indian Ocean. EWS-
WWF, WWF-Pakistan and several 
other organisations formed the 
Arabian Sea Whale Network 
to unite experts to conserve 
this endangered species. This 
network came as a result of a 
high-level workshop hosted 
by our conservation team and 
WWF-Pakistan, with financial 
backing from the Marine Mammal 
Commission. The aim of the 
workshop was to bring experts 
together to share information 
and identify data gaps on large 
whale populations in the region, 
particularly the Arabian Sea 
humpback whale.

 

The great attendance at our panel 
discussion hosted during the 
Eye on Earth Summit in Abu 
Dhabi in October 2015 signalled 
the importance of data sharing 
and collaboration to advance 
conservation efforts. Experts from 
the region shared their successes 
and case studies, and even delved 
into the roles business and industry 
can play. They also highlighted 
the sustainable development and 
economic benefits of conservation.
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2016-2020 
FOCUS AREAS 

Raise awareness on 
interconnected  
marine environment:
Raise awareness and promote the 
importance of the interconnected 
marine environment and the need 
for comprehensive and aligned 
actions. Like our cities, our oceans 
are complex, and they are under  
increasing pressure. We 
will promote the need for 
comprehensive and urgent 
conservation action to ensure 
ecosystem functioning among  
the wider community and  
relevant partners. 

Promote integrated  
marine management:
Develop a discussion paper on 
the roles and benefits of Marine 
Protected Areas and how these 
areas fit into the UAE context. 
With this paper, we will initiate 
deeper dialogue on the role of 
interconnected  
MPAs and how integrated marine 
management can benefit the 
country’s natural systems in line 
with its economic development. 

Conduct comprehensive study 
on green turtles: 
Greatly increase our understanding 
of key habitats and migratory 
species in the Arabian Gulf by 
studying and tracking green 
turtles. By tagging 20 green  
turtles in 2016, and 40 more over 
the following two years, we aim to 
identify crucial habitats in need  
of protection and conservation  
in the region, complementing  
our previous research on  
hawksbill turtles.
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 WILDLIFE TRADE
PROGRAMME

OUR VISION
The negative effect of the 
UAE’s role in illegal wildlife 
trade on global biodiversity, 
including the trafficking of 
products and local demand for 
live species, is reduced. 

OUR 5 YEAR PLAN
1. Support custom officers to detect, report and respond to wildlife crime

2. Engage with UAE-registered airlines to disrupt supply chains

3. Support a federal-level awareness campaign in the UAE

4. Lead research on emerging issues related to wildlife trade in the UAE
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In Africa, poachers kill 1 elephant every 15 minutes 
on average for their ivory tusks, to satisfy the 
demand for trinkets and ornaments. Cheetahs 
and lionesses are often killed; their cubs are torn 
from their natural surroundings and transported 
overseas where demand for these animals as pets will 
secure the poachers a handsome price. This trade 
not only destroys wildlife but also endangers local 
communities. It is also the fourth largest illicit global 
trade, after arms, human trafficking and drugs.

Demand largely drives this profitable trade, while 
weaker control through transit hubs allows it to 
survive. This is why demand and transit countries 
such as the UAE are essential in breaking the links 
that form the trade chain. 

Recognising this trade as a serious crime is an 
important step to mobilise international action  
to put a stop to the second largest direct threat to 
species survival. 

The year 2015 proved a turning point for efforts 
that aimed to curb wildlife trafficking. For the first 
time ever, the United Nations drafted a dedicated 
resolution for wildlife crime, while the Doha 
Declaration officially classed wildlife trafficking as a 
‘serious crime’. 

Proof that this trend is gaining momentum can be 
seen in the surge in the number of conferences and 
workshops on the topic, for example, the UNODC 
Crime Congress, workshops led by TRAFFIC and 
World Customs, international ceremonies such as 
the Buckingham Palace Declaration for United for 
Wildlife, the London and Kasane Declarations as 
well as increasing number of high-profile ivory burns 
and other destruction activities. 

The efforts of EWS-WWF will build on this 
momentum in the UAE and region through 
participating in many conferences and mobilising a 
key link in the trade: the aviation and port industry. 
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Through a number of informal discussions and 
capacity building workshops, including two by 
Etihad and the General Civil Aviation Authority, we 
explored ways the local airline industry can help tackle 
illegal wildlife trafficking and trade. This increased 
commitment comes at a significant point when 
there is an increased level of media attention, public 
awareness and government priority on combatting 
this detrimental trade. 

To elevate awareness of the damage this trade 
causes and to assist in reducing the demand for 
endangered species as part of the pet industry, we 
joined the committee of the Beautiful in the Wild 
Campaign, with the Ministry of Environment and 
Water (currently the Ministry of Climate Change and 
Environment), Environment Agency–Abu Dhabi 
and International Fund for Animal Welfare (IFAW). 
The campaign raised considerable interest among 
shoppers at the Dubai Mall who participated in an 
Augmented Reality Experience, where they interacted 
with iconic species, such as the Arabian leopard and 
sea turtles. This experience made many realise that 
these animals are in fact most at home and most 
beautiful in their natural habitats. The campaign is 
showcasing efforts being exerted nationally to stamp 
out the trade. 

2015 
KEY HIGHLIGHTS
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Engage with airlines to take collective action:
Deepen engagement with airlines through dedicated 
workshops that inspire the sector to unite in order 
to take collective action against this serious crime. 
Capturing the challenges airlines face in tackling 
wildlife trafficking is an imperative as part of this 
process. It is expected that by outlining potential 
measures to limit the challenges, we will bring short- 
and long-term solutions that the aviation sector can 
adopt to the forefront. 

Support United for Wildlife Coalition:
Support UAE-based organisations in the effective 
delivery of measures that assist in reducing the trade. 
This goal will be achieved through the United for 
Wildlife coalition that brings the private sector and 
NGOs together on a mission to stamp out the illegal 
trade of wildlife. The coalition is made of a collective 
of seven top environmental NGOs, including WWF 
International, and a transport task force made up of 
a group of private sector transport and supply chain 
entities, including DP World, Emirates and Etihad. 

2016 
FOCUS AREAS
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 COMMUNICATIONS
 AND EDUCATION

OUR VISION
Establish EWS-WWF as a 
credible NGO to partner with in 
order to drive the conservation 
and environmental agenda 
in the UAE and empower 
the youth and residents 
to contribute to the UAE’s 
transformation towards a  
low-carbon future and a  
post-oil era.
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Our Earth is home to an abundance of different 
species whose intricate coexistence weaves the 
fabric of ecosystems that sustain life, including ours. 
Excessive and unmanaged human activities have put 
our nature under immense pressure, pushing many 
species to extinction, destroying important habitats 
and risking the integrity of this interconnected 
system of life. 

The failure to understand the irreparable impact 
of our actions on the planet has driven many of 
the decisions that caused, and continue to cause, 
negative consequences to the environment. 

Humans have tipped the natural balance, but we also 
have the ability to restore it. 

Reducing threats to our natural systems requires 
urgent united comprehensive action and calls for 
a fundamental change to the way we live, consume 
and do business. Only by working together can we 
change the current trajectory towards a sustainable 
future for our planet. 

This makes knowledge, information sharing and 
engagement ever more crucial to the success of any 
environmental effort. 

With the rapid technological changes and growing 
urgency to deal with environmental issues comes the 
need to continuously adapt to the ways in which we 
communicate. Strategic, relevant and well-targeted 
communication, education and awareness activities 
will enable us to bring important scientific data to 
light, codevelop practical policies with our partners, 
inspire businesses and organisations to innovate for 
the planet and build societal momentum and demand 
for products and solutions that respect nature. 

©
 S

ta
ffa

n 
W

id
st

ra
nd

 / 
EW

S-
W

W
F

EWS-WWF | Annual Report 2015 | A Conservation Diary         3433         EWS-WWF | Annual Report 2015 | A Conservation Diary



2015 
KEY HIGHLIGHTS

Environmental education 
and environmental NGOs 
were included in the national 
school curriculum. Driving 
forward environmental education 
with a series of programmes and 
projects over the last 15 years 
is paying off, with many of our 
teachings being incorporated 
into the national curriculum. 
Topics such as climate change 
and sustainable consumption 
are now being taught in schools 
across the country. EWS-WWF 
has been mentioned in formal 
education books as a committed 
conservation NGO emphasizing the 
role of environmental nonprofit, 
nongovernmental organisations in 
driving the sustainability journey 
of the country. 

Awarded six UAE Eco-Schools 
the international Green Flag 
as part of the Eco-Schools 
UAE programme, bringing the 
total numbers of flags awarded to 
UAE schools to 18. These schools 
demonstrated their success in 
meeting the programme’s strict 
criteria, which include tangible 
reduction in the use of energy 
and water and the generation of 
waste. The year 2015 also marked 
a successful five-year introduction 
phase of the programme in the 
UAE, as EWS-WWF handed 
over the administration of the 
programme to the Environmental 
Centre for Arab Towns (ECAT), 
which will ensure its teachings 
in the UAE will remain for many 
years to come. 

United the UAE community 
behind Earth Hour, the largest 
grassroots global movement for 
the planet that brings millions of 
people together from around the 
world to raise awareness about 
climate change and celebrate 
planet Earth. All seven emirates 
as well as iconic landmarks 
participated and switched off their 
lights in observance of Earth Hour.
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Optimise and strengthen our 
communication and outreach.
Reaching out effectively to wider 
population means testing new ways 
of communicating, understanding 
the needs and concerns of our 
stakeholders, optimising our 
channels for the digital world and 
enhancing our Arabic content. 
We aim to make people keenly 
aware of the connection between a 
healthy environment and human 
well-being and deepen their 
knowledge and understanding of 
how their lives are linked to the 
planet through integrated and 
thoughtful communication. 

Communicate about marine 
conservation and climate 
change to key stakeholders. 

We will bring to light key issues 
related to the marine environment 
and climate change and promote 
meaningful solutions that can 
accelerate environmental wins 
in the UAE. Our communication 
efforts will boost our conservation 
work as well as the work of our 
strategic partners and donors and 
will highlight opportunities for 
funding and support.

Empower UAE youth and 
residents to contribute 
to the UAE’s low-carbon 
transformation. 

Through our work we want to 
empower transformation towards 
a low-carbon future and a post-oil 
era in alignment with the country’s 
2021 vision. We will focus our 
efforts on developing an education 
and awareness programme 
by analysing knowledge gaps, 
understanding the current context 
and outlining relevant solutions. 
Public awareness campaigns, a 
youth membership programme, 
a leadership fellowship for 
UAE nationals and innovative 
workshops are only a few ways we 
can broaden the engagement and 
knowledge of our target audience. 
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2016-2020 
FOCUS AREAS 
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 FUNDRAISING &
PARTNERSHIPS

OUR VISION
By 2020, to be thought of 
as the leading NGO in the 
environmental field, desirable 
to partner with, and the 
foremost chosen recipient for 
environmental giving in the 
country. 

  

LOOKING FORWARD
Over the next few years, we will focus our efforts on funding our conservation 
programmes and building meaningful partnerships with organisations that 
have the greatest potential to support and be part of solutions to the most 
pressing conservation threats. 
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Without a network of like-minded and supportive 
organisations, our work to protect the UAE’s precious 
natural heritage would be far more difficult. We take a 
rigorous approach in ensuring that financial, in-kind 
and strategic support is allocated efficiently to deliver 
ambitious and effective conservation programmes. 
Our unique ability to couple CSR with real on-the-
ground results is ever more appealing to organisations 
as they shift towards impactful partnerships that 
deliver tangible outcomes. 

While public and private organisations cause their 
share of pressure on our natural systems, many are 
now taking responsibility by supporting solutions and 
using their strong influence to drive sustainability 
forward. Working on local conservation also gives 
corporations that much-sought-after platform to 
engage employees on environmental issues and 
further raise awareness. 
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2015 
KEY HIGHLIGHTS
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Together for a Brighter Future
One of the most exciting accomplishments for the year 
was EWS-WWF’s hosting of ‘Together for a Brighter 
Future’, an event celebrating the launching of our new 
conservation vision for the UAE. It was also a chance 
to recognise past successes since 2001 with the release 
of a video highlighting achievements only made 
possible with the support of our partners. 

The turn-up was overwhelming, and interest in 
understanding key environmental challenges and 
learning from other organisations was inspiring. 
Several of our long-term partners participated  
in a panel discussion on sustainability issues  
faced by several sectors and how various  
structures of collaboration with EWS-WWF had 
resulted in solutions. 

Pearl Membership
At EWS-WWF, we have been running our Corporate 
Membership Programme since 2006. After a long 
strategic review, we added the Pearl Membership, 
a new tier designed for organisations supporting 
our work at the highest levels of commitment. In 
addition to the regular benefits, we develop a bespoke 
environmental awareness event, either for the 
member’s stakeholders or for the wider community. 
These have included a large-scale engagement event 
to build capacity on energy and water efficiency across 
SME businesses, as well as a developing a competitive 
corporate treasure hunt to raise awareness around the 
UAE’s marine environment.
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"Choithrams has been a proud supporter of EWS-WWF since its early days in the UAE. The Corporate 
Membership Programme continues to bring us in touch with a community of like-minded progressive 

businesses, each striving to create environmentally sound practices. We have access to information 
and materials, making it easy to participate in innovative campaigns such as Earth Hour and Marine 

Conservation. EWS-WWF listens attentively to our business and CSR goals, and this dialogue has supported 
our move toward an ever-closer alignment between corporate and social objectives. This partnership also 

resonates with our customers, who appreciate our company’s commitment to sustainability".

Lekhu Pagarani 
Choithram’s chairman and  goodness strategist
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2016-2020 
FOCUS AREAS 

Enhance corporate support
Through improved reach and 
stakeholder management, and 
an integrated strategic direction 
for communication in support of 
fundraising.

Public sector support
To diversify support from the 
public sector by nurturing existing 
partnerships and applying for 
grants from private foundations. 

A steady base of supporters
To build and grow a steady base of 
supporters who are increasingly 
engaged and willing to support 
environmental conservation 
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THANKS TO OUR CORPORATE MEMBERS 
We at EWS-WWF extend our deepest gratitude to our Corporate Members, who 
play a critical role in ensuring our success. The Corporate Membership Programme 
is an opportunity for businesses to support conservation efforts in the country and 
discover the best ways to advance their own sustainability journey.

Our team launched a revamped programme in 2015, which offers new benefits, such as sustainability 
tools, employee engagement guides, an exclusive quarterly report and networking opportunities. In turn, 
organisations across all tiers enable critical support, allocated across all our conservation programmes. 

Pearl Abu Dhabi Commercial Bank Gold ACWA Power International

Pearl Yas Mall Gold Canon Middle East

Platinum Al Ain Zoo Gold Clean Energy Business Council

Platinum Bridgestone Middle East & Africa Gold Gloria Hotels & Resorts

Platinum Canon Middle East Gold Green Crescent Environmental Engineering Consultants

Platinum Choithrams Gold Imperial Group

Platinum Commercial Bank of Dubai Gold ITP Publishing Group

Platinum Crescent Enterprises Gold Noukhada Adventure Company

Platinum Dentons Gold Saeed & Mohammed Al Naboodah Holding

Platinum Dolphin Energy Limited Gold TNS Global Dubai

Platinum Emirates Green Building Council Silver British Orchard Nursery

Platinum Environment Agency – Abu Dhabi Silver Carea Air Conditioning Services (CASP)

Platinum Grant Thornton UAE Silver Cloud Concept

Platinum Gulftainer Silver GCC Services

Platinum HSBC Bank Middle East Silver Grand Hyatt Dubai

Platinum Linklaters Silver Hyatt Regency Dubai & Galleria

Platinum Majid Al Futtaim Silver Lexmark International Middle East 

Platinum Momentum Logistics Silver Liquid of Life

Platinum SAPIN Silver Medcare Hospital

Platinum Union National Bank Silver Strategy and Teams

Silver Swiss Business Council Dubai & Northern Emirates
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THANKS TO OUR PROGRAMME SUPPORTERS 
We also extend infinite thanks to organisations who have 
provided support for specific conservation programmes or 
projects and help us deliver impactful and relevant work.

• Environment Agency – Abu Dhabi, a valued sponsor and supporter, provided 
much-needed funding for the Ecological Footprint Initiative to advance work 
for lower carbon emissions in the UAE.

• HSBC Bank Middle East has been an avid supporter of EWS-WWF and 
sponsored the Wadi Wurayah Research and Learning Programme. The bank 
was also an Eco-Schools UAE programme sponsor.

• Abu Dhabi Commercial Bank’s ATM initiative supported all our conservation 
work, while National Bank of Fujairah contributed to the establishment of the 
Wadi Wurayah National Park through a similar scheme. 

Wells Fargo Bank awarded a Technology and Innovation Grant in support of all 
our conservation programmes and operations. 

Farnek Services and Grundfos Middle East and Turkey both pledged their support 
under our Climate Change and Energy Programme by sponsoring our report ‘What 
Is Holding Back the Private Sector?’ While Hyatt Thrive awarded a grant enabling 
us to facilitate an energy and water efficiency workshop for the staff of three Hyatt 
hotel properties in Dubai. 
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STRATEGIC PARTNERSHIPS
Marine Conservation Programme 
UAE Ministry of Climate Change & Environment*

Environment Agency – Abu Dhabi 

Environment and Protected Areas Authority, Sharjah

Emirates Marine Environmental Group

Environment Society of Oman     

Department of Environment – Iran

Environment Studies Centre, Qatar University 

Marine Research Foundation 

Ministry of Environment and Climate Affairs – Oman

Ministry of Environment – Qatar

Ras Laffan Industrial City 

Climate and Energy Programme
UAE Ministry of Foreign Affairs

Environment Agency – Abu Dhabi 

Ecological Footprint Initiative 
Ministry of Climate Change & Environment

Environment Agency – Abu Dhabi 

Emirates Authority for Standardization and Metrology 

Global Footprint Network 

Ecological Footprint Initiative Steering Committee
UAE Ministry of Climate Change & Environment 

UAE Ministry of Energy

Environment Agency – Abu Dhabi

Emirates Authority for Standardisation and Metrology

Department of Transport – Abu Dhabi

Dubai Supreme Council of Energy

Dubai Electricity and Water Authority

Executive Affairs Authority

Federal Electricity and Water Authority

Federal Transport Authority – Land and Maritime

Global Footprint Network

Regulation and Supervision Bureau – Abu Dhabi

Roads and Transport Authority – Dubai 

Terrestrial Conservation Programme 
Government of Fujairah

Fujairah Municipality

The Mohammed Bin Zayed Species Conservation 
Fund

HSBC Bank Middle East

Earthwatch Institute UK 

*Ministry of Climate Change & Environment was previously known as Ministry of 
Environment & Water until February 2016
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Wildlife Trade Programme
UAE Ministry of Climate Change & Environment 

Al Ain Zoo

Al Bustan Zoo

Central Veterinary Research Labs

Dubai Airports

Dubai Customs

Dubai Municipality

DP World

Environment Agency – Abu Dhabi

Emirates Airlines

Etihad Airways

IFAW

Royal Jet Airways

Education Partners
UAE Ministry of Education

Abu Dhabi Education Council

Knowledge and Human Development Authority

UAE Education Zones

Dolphin Energy

Supreme Education Council – Qatar

OTHER SUPPORTERS 
We are blessed with a generous network of 
volunteers, grants and other contributors, who 
relentlessly lent their time, expertise and other 
assistance for our work. We take the opportunity to 
mention some of them:

&Storm

Abu Dhabi Global Environmental Data Initiative 

Anas Atieh

Assia Merazi

Acclimatise

Dubai Chamber of Commerce and Industry 

Eman Al-Sheikh

International Council on Clean Transportation 

Laura Fitzpatrick

Laura Keeley

Nada Hashish

Netcetera

Norton Rose Fulbright – Dubai

OmniComMedia Group MENA

Razan Al Khamis

Rick Hoffman

RTI International

Stine Damsgaard

Unilever
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In 2015, EWS-WWF developed a new five-year strategy that 
focuses on the most challenging conservation issues facing 
the UAE. With our new strategy in place, steady funding and 
partnerships are even more important, especially in light of 
increasing urgency to tackle environmental issues such as 
climate change.

To facilitate our conservation work, we invested significant efforts in upgrading 
our financial monitoring systems and streamlining our financial operations. This 
will allow us to evaluate and manage our resources more efficiently now and in the 
future. We have also increased the investment into our fundraising capacity, which 
is expected to bear fruits and allow more funding for the conservation programme 
long term.

Our income for 2015 remained constant from the previous year, and our Business 
Development team is continuing its focus to ensure a healthy income that is aligned 
with our Strategic Plan. With the constant changing global economy, looking for 
diversified income streams is imperative. 

Our expenditures were down approximately 8% from the previous year. However, 
it did not slow our teams from achieving impactful conservation goals.

Utilising our varied skills, we will continue working hand in hand, with our 
partners, to ensure that most pressing threats to the environment are reduced for a 
future in harmony with nature. 

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Tammy James, 
Operations Director of 

EWS-WWF
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2015

TOTAL INCOME: 
15,702,098

TOTAL 
EXPENDITURE: 

14,126,128

8% donated from 
foundations & 

agencies

42% donated from 
corporates

10% education

7% communication

50% donated from 
government

62% climate change & 
conservation programmes

11% fundraising

8% operation

2015 2014 2013
Total income 15,702,098 15,806, 581.38 17,621,083

Total expenditure 14,126,128 15,274,479.93 13,136,151

BREAKDOWN PERCENTAGE OF THAT AMOUNT.

PERCENTAGE ALLOCATED TO EACH PROGRAMME.
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EWS-WWF BOARD IN 2015:
CHAIRMAN 
HE Mohammed Ahmed Al Bowardi
Minister of State for Defense Affairs, UAE and the Managing Director and board 
member of the Environment Agency-Abu Dhabi

DEPUTY CHAIRMAN
HE Ahmed Ali Al Sayegh
CEO of Dolphin Energy Limited, and the Secretary General of the Executive 
Council of Abu Dhabi and board member of the Emirates Foundation

MANAGING DIRECTOR & TREASURER OF THE BOARD
HE Razan Khalifa Al Mubarak
Secretary General, Environment Agency - Abu Dhabi

SECRETARY OF THE BOARD
Major Ali Saqr Sultan Al Suweidi
President, Emirates Marine Environmental Group, Dubai 

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

HE Hana Saif Al Suwaidi
Chairman of Environment and Protected Areas Authority, Sharjah

HE Engineer Mohamed Saif Al Afkham
Director General of Fujairah Municipality

HE Helal Al Marri
Director General, Dubai Dept. of Tourism and Commerce Marketing

Dr. Faraj A. Ahneish
Managing Partner, Hadef & Partners

EWS-WWF TEAM IN 2015
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MANAGEMENT TEAM:
Ida Tillisch

Laila Abdullatif

Lisa Perry 

Paola Ferreira

Reem Althawadi 

Simone Lawrence

Tammy James

STAFF LIST:
Agnès Estay-Depardieu

Ajita Nayar

Alexander Cloke

Altaf Habib

Avan Al Dabbagh

Christopher Woodey

Deepti Mittal

Dima Najim

Donald Recaña

Elma Costales Supan

Eva Hajou

Ghada Nabil 

Hend Alsinawi

Jacky Judas

Khalid Mehmood

Lily Naaz Rahnema

Lisa Reinisch

Madhubanti Kalra

Manya Russo

Marina Antonopoulou

Moaz Sawaf

Nadia Rouchdy

Noora Luotola

Nora Ali Bahksh

Nour Mezher

Oliver Kerr

Olivia Medel

Olivier Combreau

Patricia Cabrera

Priyanka Suryanarayanan

Rasha Abu Arshid

Rizwan Mahmood

Samar Gewily

Shirine Habash

Tamara Withers

Tanzeed Alam

Wafa Adam 

Yasmin Baker

Zehra Zawawi

EWS-WWF | Annual Report 2015 | A Conservation Diary         4847         EWS-WWF | Annual Report 2015 | A Conservation Diary



الفريق اإلداري
اإيدا تيلي�س

ليلى عبد اللطيف

ليزا بري

باول فريرا

ريم الذوادي

�سيمون لوران�س

تامي جيم�س 

فريق العمل
اآنيي�س اإي�ستاي- ديبارديو

اأجيتا نيار

األيك�ساندر كلوك

األطاف حبيب

اأفان الدباغ

كري�ستوفر وودي

ديبتي ميتال

ديما نجم

دونالد ريكانيا

اإلما كو�ستالي�س �سوبان

اإيفا حاجو 

غادة نبيل

هند ال�سنوي

جاكي جودا�س

خالد محمود

ِللي ناز رهنما

ليزا ريني�س 

مادهوبانتي كالرا

مانيا رو�سو

مارينا انتونوبولو

معاذ �سواف

نادية ر�سدي

نورة لوتول

نورة علي بخ�س

نور مزهر

اوليفر كير

اأوليفيا ميديل

اأوليفيير كومبريو

باتري�سيا كابريرا

بريانكا �سورياناريان 

ر�سا اأبو اأر�سد

ر�سوان محمود

�سمر جويلي

�سيرين حب�س

تمارا وثذرز

تنزيد علم

وفاء اآدم

يا�سمين باقر

زهرة زواوي
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فريق عمل جمعية اإلمارات 
للحياة الفطرية بالتعاون مع 
الصندوق العالمي للطبيعة 2015

مجلس إدارة الجمعية في 2015: 
 رئيس مجلس اإلدارة

 معالي/ محمد اأحمد البواردي
وزير دولة ل�سوؤون الدفاع، دولة الإمارات، والع�سو المنتدب وع�سو مجل�س اإدارة هيئة البيئة- اأبو ظبي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
 �سعادة اأحمد علي ال�سايغ

الرئي�س التنفيذي ل�سركة دولفين للطاقة المحدودة، والأمين العام للمجل�س التنفيذي لإمارة اأبو ظبي 
وع�سو مجل�س اإدارة موؤ�س�سة الإمارات

 العضو المنتدب وأمين الصندوق
 �سعادة رزان خليفة المبارك

الأمين العام لهيئة البيئة – اأبو ظبي

 سكرتارية المجلس 
 �سعادة الرائد علي �سقر �سلطان ال�سويدي

رئي�س مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، دبي

أعضاء مجلس اإلدارة
 معالي ماجد المن�سوري

رئي�س مجل�س اإدارة ال�سوؤون البلدية في اأبو ظبي

 �سعادة هنا �سيف ال�سويدي 
رئي�س هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في ال�سارقة 

 �سعادة المهند�ص محمد �سيف الأفخم
مدير عام بلدية الفجيرة

 �سعادة هالل المري
مدير عام دائرة ال�سياحة والترويج التجاري دبي

 الدكتور فرج اأحمد حني�ص
ال�سريك الإداري في هادف وم�ساركوه
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2015

 مجموع الدخل:
15,702,098

مجموع 
المصاريف: 
14,126,128

%8 تبرعات 
من الصناديق 

والوكاالت

%42 تبرعات من 
الشركات

التعليم  10%

%7 االتصال 
العامة والعالقات 

%50 تبرعات من 
الحكومة

%62 برامج تغير المناخ 
والحفاظ على البيئة

%11 جمع التبرعات

العمليات  8%

201520142013
15,80617,621,083, 15,702,098581.38مجموع الدخل

14,126,12815,274,479.9313,136,151مجموع الم�ساريف

 تفصيل النسبة المئوية  

النسبة المخصصة لكل برنامج
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قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة في 
2015 بتطوير ا�ستراتيجية خم�سية جديدة ركزت على اأهم تحديات الحفاظ على 
البيئة التي تواجه دولة الإمارات. تتطلب منا هذه ال�ستراتيجية الجديدة �سرورة 
تاأمين دعم مالي ثابت ومزيد من ال�سراكات، وب�سكل خا�ص مع زيادة �سرورة ال�سرعة 

في معالجة الق�سايا البيئية، مثل تغير المناخ.
لقد قمنا با�ستثمار جهود ملحوظة في رفع م�ستوى اأنظمة الرقابة المالية وتب�سيط عملياتنا التمويلية من 

اأجل ت�سهيل عملنا في الحفاظ على البيئة. �سيتيح لنا ذلك تقييم واإدارة مواردنا ب�سكل اأكثر فاعلية في 
الوقت الحالي وكذلك في الم�ستقبل. لقد قمنا اأي�سًا بزيادة ا�ستثماراتنا في اإمكانية جمع التبرعات، 

ونتوقع اأن نجني ثمار هذا ال�ستثمار بمزيد من الدعم المالي لبرنامج الحفاظ على البيئة على المدى 
البعيد.

لقد كان دخلنا في العام 2015 مماثاًل للعام الذي �سبقه، ويقوم فريق تطوير الأعمال لدينا بال�ستمرار 
في التركيز على تاأمين دخل جيد يتما�سى مع خطتنا ال�ستراتيجية. ونظرًا لما ي�سهده القت�ساد العالمي 

من تغير متوا�سل؛ يتعين علينا البحث واإيجاد موارد دخل متنوعة. 

لقد نجحنا في تقليل م�ساريفنا بن�سبة 8% مقارنة مع العام الما�سي، وتم ذلك دون التاأثير على جهودنا 
في تحقيق اأهدافنا الحيوية في مجال المحافظة على البيئة. 

�سن�ستمر في العمل يدًا بيد مع �سركائنا من خالل ت�سخير مهاراتنا المختلفة للتاأكد من تخفيف اأهم 
المخاطر التي تهدد البيئة من اأجل م�ستقبل يتناغم مع الطبيعة.

أبرز األخبار المالية

 تامي جيمز، مدير وحدة العمليات
اة الفطرية في جمعية اإلمارات للحي

©
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برنامج التجارة في الحياة البرية
وزارة التغير المناخي والبيئة

هيئة البيئة- اأبو ظبي

بلدية دبي

ايفاو

حديقة حيوانات العين

حديقة حيوانات الب�ستان

جمارك دبي

طيران الإمارات

طيران التحاد

طيران رويال جيت

مطارات دبي 

موانئ دبي العالمية

مختبرات فيترناري المركزية للبحوث

الشركاء في التعليم
وزارة التربية والتعليم الإمارات

مجل�س اأبوظبي للتعليم

المناطق التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

هيئة المعرفة والتنمية الب�سرية

المجل�س الأعلى للتعليم في قطر

دولفين للطاقة

الداعمون اآلخرون

تحظى جمعيتنا ب�سبكة وا�سعة من المتطوعين، والمانحين 
والداعمين الذين قدموا لنا وبكل �سخاء وقتهم الثمين، وخبرتهم 

المختلفة وتقديمهم لمختلف اأنواع الدعم من اأجل الم�سي باأعمالنا 
وم�ساريعنا. نتقدم اإليهم بال�سكر الجزيل، وننتهز هذه الفر�سة ل�سرد 

بع�س منهم:

اآند �ستورم

مبادرة اأبو ظبي العالمية للبيانات البيئية

اأن�س عطية

ا�سيا ميرازي

اآكليماتي�س

غرفة �سناعة وتجارة دبي

اإيمان ال�سيخ

المجل�س الدولي للنقل النظيف

لورا فيتزباتريك

لورا كيلي

ندى ح�سي�س

نيت�سيتيرا 

نورتون روز فولبرايت دبي

مجموعة اأومنيكوم الإعالمية، ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

رزان الخمي�س

ريك هوفمان

ار تي اي انترنا�سيونال

�ستين دام�سجارد

يونيلفر
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االستراتيجية الشراكات 

برنامج البيئة البحرية 
وزارة التغير المناخي والبيئة*

هيئة البيئة- اأبوظبي

هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ال�سارقة

اإدارة البيئة –اإيران

جمعية البيئة العمانية

مجموعة الإمارات للبيئة البحرية

مدينة راأ�س لفان ال�سناعية

مركز الدرا�سات البيئية، جامعة قطر

موؤ�س�سة البحث البحري

وزارة البيئة وال�سوؤون المناخية في عمان

وزارة البيئة القطرية

برنامج المناخ والطاقة
وزارة ال�سوؤون الخارجية الإمارات 

وكالة البيئة- اأبو ظبي

مبادرة البصمة البيئية 
وزارة التغير المناخي والبيئة

وكالة البيئة- اأبو ظبي

ال�سبكة العالمية للب�سمة البيئية

هيئة الإمارات للموا�سفات والمقايي�س

اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية
وزارة التغير المناخي والبيئة

وزارة الطاقة

هيئة البيئة- اأبوظبي 

المجل�س الأعلى للطاقة في دبي

اإدارة الموا�سالت- اأبو ظبي

جهاز ال�سوؤون التنفيذية

مكتب التنظيم والرقابة- اأبوظبي

ال�سبكة العالمية للب�سمة البيئية

الهيئة التحادية للكهرباء والماء

الهيئة التحادية للنقل- البري والبحري

هيئة الإمارات للموا�سفات والمقايي�س

هيئة كهرباء ومياه دبي

هيئة الطرق والموا�سالت دبي

برنامج البيئة البرية
حكومة الفجيرة

بلدية الفجيرة

بنك HSBC ال�سرق الأو�سط المحدود

�سندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

ايرثوات�س ان�ستيتيوت المملكة المتحدة

*عرفت وزارة التغير المناخي والبيئة �سابقًا بوزارة البيئة والمياه حتى فبراير 2016
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شكرًا لداعمي البرنامج
نتوجه بال�سكر الجزيل اأي�سًا للمنظمات والهيئات التي وفرت لنا الدعم لبرامج اأو 

م�ساريع حفاظ محددة، وم�ساعدتنا في تقديم اأعمال موؤثرة.
لقد كان بنك "HSBC ال�سرق الأو�سط" من الموؤ�س�سات الحري�سة وال�سخية في دعم الجمعية، 	 

ورعاية برنامج الأبحاث والتعليم في وادي الوريعة. كما كان البنك اأي�سًا راعيًا لبرنامج المدار�س 
البيئية- دولة الإمارات.

قدم بنك "ويلز فارجو" منحة التقنية والبتكار لدعم جميع برامجنا في الحفاظ على البيئة وكذلك 	 
عملياتنا الت�سغيلية.

دعمت مبادرة جهاز ال�سراف الآلي من بنك اأبوظبي التجاري جميع اأعمالنا في الحفاظ على 	 
البيئة، كما �ساهم بنك الفجيرة الوطني في تاأ�سي�س محمية وادي الوريعة الوطنية من خالل مبادرة 

مماثلة.

�سمن برنامج تغير المناخ والطاقة قام كل من فارنيك للخدمات، وجرندفور�س ال�سرق الأو�سط وتركيا 
بالتعهد بدعهم لتقريرنا بعنوان "ما الذي يوؤخر القطاع الخا�س؟". كما قام فندق حياة بتقديم منحة 

عينية لنا ل�ست�سافة ور�سة عمل الطاقة والمياه لموظفي فنادق حياة الثالثة في دبي.

ُتعد هيئة البيئة-اأبوظبي من الجهات الراعية والداعمة القوية، وب�سكل خا�س لمبادرة الب�سمة البيئية 
للتقدم والعمل نحو انبعاث كربون اأقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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شكرًا لداعمي األعضاء
تتوجه جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة )EWS-WWF( بال�سكر 
الجزيل لل�سركات الأع�ساء التي قامت بدور حا�سم في تر�سيخ نجاحنا.اإن برنامج ع�سوية ال�سركات هو فر�سة 

لل�سركات لدعم جهود الحفاظ على البيئة والطبيعة في الدولة والتعرف على اأف�سل الطرق للتقدم في رحلتهم 
نحو ال�ستدامة.

لقد قام فريقنا خالل العام 2015 بطرح البرنامج في حلته الجديدة التي تقدم مزايا جديدة، منها على �سبيل المثال اأدوات ال�ستدامة، دليل 
م�ساركة الموظف، التقرير الربع ال�سنوي الح�سري، وفر�س التوا�سل. اإن ان�سمام ال�سركة اإلى برنامج ع�سوية ال�سركات، وبغ�س النظر عن 

فئة الع�سوية يعني دعم هذه ال�سركة الحا�سم، وتوجيه قيمة الع�سوية في جميع برامجنا اإلى الحفاظ على البيئة والطبيعة. 

اأكوا باور انترنا�سيونالالذهبيةبنك اأبوظبي التجاري  اللوؤلوؤية
كانون ال�سرق الأو�سطالذهبيةيا�س مولاللوؤلوؤية

مجل�س �سناعات الطاقة النظيفةالذهبيةحديقة الحيوانات بالعين البالتينية
فنادق ومنتجعات جلورياالذهبيةبريدج�ستون ال�سرق الأو�سط واأفريقيا البالتينية
الهالل الأخ�سر لال�ست�سارات البيئية والهند�سيةالذهبيةكانون ال�سرق الأو�سط البالتينية
مجموعة اإمبيريالالذهبية�سويترامزالبالتينية
مجموعة اي تي بي للن�سرالذهبيةبنك دبي التجاري البالتينية
�سركة النوخذة للمغامراتالذهبيةالهالل للم�ساريع البالتينية
�سركة �سعيد ومحمد النابودة القاب�سةالذهبيةدنتونز البالتينية
تي ان ا�س دبي العالميةالذهبيةدولفين للطاقة المحدودة البالتينية
ح�سانة اأوركارد البريطانيةالف�سيةمجل�س الإمارات لالأبنية الخ�سراء البالتينية
كاريا لخدمات اأجهزة التكييف )CASP(الف�سيةهيئة البيئة-اأبوظبي البالتينية
كالود كون�سيبتالف�سيةجرانت ثورنتون الإمارات البالتينية
جي �سي �سي للخدماتالف�سيةجلفتينر المحدودة  البالتينية
فندق جراند حياة دبيالف�سيةبنك HSBC ال�سرق الأو�سط البالتينية
فندق حياة ريجين�سي دبيالف�سيةلينكاليترزالبالتينية
ليك�سمارك الدولية، ال�سرق الأو�سطالف�سيةماجد الفطيم البالتينية
ليكويد فور ليفالف�سيةمومينتوم لوجي�ستيك�سالبالتينية
م�ست�سفى ميدكيرالف�سية�سابينالبالتينية
�ستراتيجي اند تيمزالف�سيةبنك التحاد الوطني البالتينية

مجل�س الأعمال ال�سوي�سري في دبي والإمارات ال�سماليةالف�سية
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"لقد كانت �سركة �سويترامز من ال�سركات التي تفتخر بدعم جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة 
)EWS-WWF( منذ اأيام الجمعية الأولى في الدولة. ويمكننا القول باأن برنامج ع�سوية ال�سركات يوفر لنا ال�ستمرار في التوا�سل مع مجتمع 

�سركات مت�سابهة في التفكير، وال�سعي لتهيئة ممار�سات بيئية متينة. توفر لنا هذه الع�سوية �سهولة الح�سول على معلومات ودلئل من ال�سهل 
تطبيقها في الحمالت المبتكرة، مثل �ساعة الأر�س، والحفاظ على البيئة البحرية. لقد ا�ستمعت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون 
مع ال�سندوق العالمي للطبيعة )EWS-WWF( بانتباه لمجال اأعمالنا واأهدافنا تجاه تحقيق م�سوؤوليتنا الجتماعية لل�سركات )CSR(، وهو 
حوار دعم توجهنا لتقارب اأكثر بين الأهداف الموؤ�س�سية والمجتمعية. لقد كان لهذه ال�سراكة �سدى على زبائننا الذين ُيقدرون التزام ال�سركة 
بال�ستدامة".

 ليكوب اأجاراني
رئي�ص مجل�ص اإدارة �سويترامز والخير ال�ستراتيجي
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 تعزيز الدعم المؤسسي
من خالل تح�سين اإدارة العالقات 

وال�سراكات ومن خالل توجيه جهود التوا�سل 
والإعالم في دعم اأهداف الرعاية المادية

تنوع الدعم من القطاع العام
عن طريق تنمية العالقات الحالية والتقدم 

في الح�سول على المنح من الموؤ�س�سات 
الخا�سة

بناء وتنمية قاعدة ثابتة 
للمناصرين

التي تزيد في الم�ساركة والرغبة لدعم 
الحفاظ على البيئة

القادم في 2020-2016 
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انجازات 2015

معاً لمستقبل أكثر إشراقاً
واحد من اأهم الإنجازات التي �سهدها العام الما�سي هو قيام جمعية 

الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة 
)EWS-WWF( بتنظيم وتنفيذ فعالية "معًا لم�ستقبل اأكثر اإ�سراقًا" 

لالحتفال بتقديمنا لروؤيتنا الجديدة في الحفاظ على البيئة والطبيعة 
في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد اأتى الحدث بمثابة فر�سة 

لتقدير الإنجازات ال�سابقة منذ انطالقتنا عام 2001 مع عر�س 
فيديو يبرز هذه الإنجازات التي تمكننا من تحقيقها بف�سل دعم 

�سركائنا. 

لقد كان القبال كبيرًا، وتمكن من جذب اهتمام العديد من 
الموؤ�س�سات لمعرفة التحديات البيئية الرئي�سية. �سهد الحفل م�ساركة 

عدد من �سركائنا الذين تربطنا بهم عالقة �سراكة طويلة الأمد 
في لجنة للحوار تناولت ق�سايا ال�ستدامة التي تواجهها بع�س 

القطاعات، وكيفية تمكن الهياكل المختلفة بالتعاون مع جمعية 
الإمارات للحياة الفطرية من توفير الحلول لها. 

العضوية اللؤلؤية
لقد اأطلقت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق 

العالمي للطبيعة )EWS-WWF( برنامج ع�سوية ال�سركات في 
عام 2006. وقمنا بعد مراجعة دقيقة طويلة باإ�سافة فئة الع�سوية 

اللوؤلوؤية مع الت�سميم الجديد لباقة ع�سوية ال�سركات الداعمة 
باأعلى م�ستوى من اللتزام. لقد قمنا بالإ�سافة اإلى المزايا المعتادة 
بتطوير "فعاليات توعية بيئية" تقدم ح�سب الطلب لل�سركة واأ�سحاب 

الم�سالح المرتبطين بها اأو المجتمع ب�سكل عام. تت�سمن اأن�سطة 
تفاعلية لبناء الكفاءة على ال�ستخدام الفعال للطاقة والماء لكافة 

عمالء ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة. كما قمنا بتنظيم وتنفيذ 
�سباق تناف�ست فيه ال�سركات في البحث عن الكنز بغاية رفع م�ستوى 

التوعية عن البيئة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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من ال�سعب جدًا اأن نتمكن من حماية تراث دولة الإمارات العربية 
المتحدة الطبيعي والثمين دون وجود �سبكة من الموؤ�س�سات الداعمة 
التي ت�ساركنا هذه الروؤية. ونحر�س دائمًا على �سمان اأن ما نح�سل 

عليه من دعم مالي، وعيني وا�ستراتيجي يتم تخ�سي�سه وا�ستخدامه 
ب�سكل فعال لتقديم برامج طموحة وفعالة في الحفاظ على البيئة 
والطبيعة. ونحظى بقدرتنا المميزة لربط الم�سوؤولية المجتمعية 

الموؤ�س�سية مع نتائج ملمو�سة على اأر�س الواقع تنال اإعجاب ال�سركات 
في تحول م�سارها نحو �سراكات تعطي نتائج ملمو�سة واعدة.

يلعب كل من المجتمع وال�سركات الخا�سة دورًا في ال�سغط على 
الأنظمة البيئية الطبيعية، ولكن العديد منهم اليوم ا�ست�سعر 

م�سوؤوليته واأخذ على عاتقه دعم الجهود الرامية اإلى الحلول، 
وا�ستخدام تاأثيرهم القوي لدفع عجلة ال�ستدامة لالأمام. ويوفر 

العمل على الق�سايا البيئية المحلية لل�سركات من�سة اأف�سل لم�ساركة 
الموظفين في الق�سايا البيئية ورفع م�ستوى التوعية.
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الشراكات 
والتمويل

رؤيتنا
أن نكون بحلول عام 2020 الخيار 

الرائد كمنظمة غير حكومية 
متخصصة في المجال البيئي 

يتطلع الشركاء إلى العمل معها، 
والخيار األول كمنظمة ُتقدم 
للدولة خدمات وفوائد بيئية.

  

ً المضي قدما
�سنركز جهودنا خالل ال�سنوات القليلة التالية على دعم وتمويل برامجنا في الحفاظ على 

البيئة والطبيعة، وبناء �سراكات واعدة مع الموؤ�س�سات التي لديها مقومات كبيرة للدعم والتي 
ترغب في اأن تكون جزًءا من الحل لأكثر المخاطر التي تواجهها البيئة.
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تحسين وتعزيز قدرتنا على 
 التوعية والتواصل

الو�سول الفعال ل�سريحة مجتمعية اأكبر يعني 
اختبار طرق جديدة للتوا�سل والتعرف على 

متطلبات واهتمامات اأ�سحاب الم�سالح، 
وتعزيز قنواتنا في العالم الرقمي ي�ساحبه 

تعزيز لما نقدمه من محتويات عربية. اإن 
هدفنا اأن نو�سح للنا�س العالقة الوطيدة 
بين البيئة الجيدة و�سحة الإن�سان وذلك 

من خالل خطط توا�سل متكاملة ترمي اإلى 
رفع م�ستوى معرفتهم وفهمهم للرابط بين 

حياتهم وكوكب الأر�س. 

التواصل بخصوص قضايا 
الحفاظ على البيئة وتغير 
المناخ ألصحاب المصالح 

 الرئيسيين
�سن�سلط ال�سوء على الق�سايا الرئي�سية 

ذات ال�سلة بالبيئة البحرية وتغير المناخ، 
و�سنقوم بالترويج للحلول الهادفة التي 
يمكنها ت�سريع عجلة التوجهات البيئية 

الإيجابية في الدولة. �ستقوم جهودنا في 
الت�سال والعالقات العامة بالترويج لما 

نقوم به من عمل للحفاظ على البيئة، وما 
يقوم به �سركاوؤنا ال�ستراتيجيون والمتبرعون 

وتو�سيح الفر�س للرعاية المالية والدعم.

تمكين شباب وسكان 
دولة اإلمارات للمساهمة 

 في مسار الدولة نحو 
م�ستقبل ذي كربون اأقل وفترة ما بعد النفط 

تما�سيًا مع روؤية الدولة 2021. �سنركز 
جهودنا على تطوير برنامج تعليمي وتوعوي 
عن طريق تحليل فجوات المعرفة، ومعرفة 

ال�سياق الحالي وتحديد الحلول ذات ال�سلة. 
ويمكن القول باأن قيامنا بحمالت توعية 
مجتمعية وبرنامج ع�سوية ال�سباب هي 

مجرد ب�سعة طرق يمكننا من خاللها تو�سيع 
م�ساركة ووعي ال�سريحة التي ن�ستهدفها.

الخطوات التالية
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اإدراج التعليم البيئي والمنظمات 
البيئية غير الحكومية في المنهاج 

التعليمي الوطني. لقد اأثمرت م�سيرتنا 
على مدى خم�سة ع�سر عامًا في دفع عجلة 
التعليم البيئي ب�سل�سلة من م�ساريع التعليم 

عن اإدراج العديد من محتويات برامجنا 
التعليمية في المنهاج الوطني. وبات مو�سوع 

تغير المناخ وال�ستهالك الم�ستدام من 
الموا�سيع التي يتم تدري�سها في كافة 

المدار�س على نطاق الدولة. كما تم ذكر 
ا�سم جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة 
)EWS-WWF( في كتب التعليم الر�سمية 

على اأنها جمعية غير حكومية ملتزمة 
بالحفاظ على البيئة ، واإبراز دور المنظمات 

البيئية غير الربحية في دفع م�سار الدولة 
نحو ال�ستدامة.

تكريم �ستة مدرا�ص بجائزة العلم 
الأخ�سر للمدار�ص البيئية في دولة 

الإمارات العربية المتحدة. ياأتي هذا 
التكريم كجزء من برنامج المدار�س البيئية 

في دولة الإمارات ليرتفع عدد المدار�س 
التي تم تكريمها بالعلم الأخ�سر في دولة 
الإمارات اإلى 18 مدر�سة. لقد اأثبتت هذه 

المدار�س نجاحها في تطبيق المعايير 
ال�سارمة للبرنامج، منها على �سبيل المثال 
تقليل ملمو�س في ا�ستخدام الماء والكهرباء 
وتقليل اإنتاج النفايات. لقد كان عام 2015 

�ساهدًا على نجاح هذا البرنامج منذ طرحه 
قبل خم�س �سنوات في دولة الإمارات، وقيام 

جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 
 )EWS-WWF( ال�سندوق العالمي للطبيعة

بت�سليم اإدارة البرنامج اإلى مركز البيئة للمدن 
العربية للتاأكد من ا�ستمرارية هذا البرنامج 

التعليمي في الدولة لل�سنوات العديدة القادمة. 

فعالية �ساعة الأر�ص تجمع مجتمع 
الإمارات معًا. ُتعد فعالية �ساعة الأر�س 

من اأكبر الفعاليات العالمية على وجه 
الأر�س التي تجمع ماليين الأ�سخا�س معًا 

من كافة اأنحاء العالم لرفع م�ستوى التوعية 
عن تغير المناخ، والحتفال ب�ساعة الأر�س. 

لقد �سهدت فعالية �ساعة الأر�س في دولة 
الإمارات م�ساركة جميع اإمارات الدولة، 

اإ�سافة اإلى المعالم البارزة في الدولة التي 
قامت باإطفاء الأنوار ت�سامنًا مع �ساعة 

الأر�س.

انجازات 2015
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يحت�سن كوكب الأر�س اأنواعًا وفيرة ومختلفة من الكائنات التي 
تتعاي�س معًا ب�سورة تن�سج اأنظمة بيئية اأ�سا�سية ل�ستدامة الحياة، 

بما فيها حياتنا نحن. لقد اأدت اأن�سطة الإن�سان المفرطة وغير 
المح�سوبة اإلى و�سع الطبيعة تحت �سغط هائل، الأمر الذي نتج 
عنه الدفع بالعديد من الكائنات اإلى هاوية النقرا�س، والق�ساء 
على موائل مهمة، وتهديد تكامل هذا النظام المتداخل للحياة. 

لقد كان اإخفاقنا في معرفة التاأثير ال�سلبي لأن�سطتنا على كوكب 
الأر�س؛ ذلك التاأثير الذي ي�ستحيل ت�سحيح اأ�سراره هو ال�سبب 

في الدفع بالعديد من القرارات التي ت�سببت ول تزال تت�سبب في 
عواقب وخيمة على البيئة.

ولكن وعلى الرغم من اإخالل الإن�سان بالتوازن الطبيعي، اإل اأنه ل 
زالت لدينا القدرة على اإعادة هذا التوازن مرة اأخرى.

يتطلب تقليل المخاطر على اأنظمة الطبيعة التحرك الفوري والعمل 
معًا والمطالبة بتغيير جوهري في نمط حياتنا، وطريقة ا�ستهالكنا 
وممار�سة اأعمالنا. من الممكن تحقيق هذا الهدف من خالل العمل 

 �سويًا لتغيير وجهة م�سارنا الحالية نحو اأفق م�ستقبل 
م�ستدام لكوكبنا.

ويجب األ نن�سى باأن نجاح اأي مجهود بيئي يجب اأن يبنى على 
المعرفة وم�ساركة المعلومات 

جميعنا نعلم باأننا نعي�س اليوم في ع�سر ت�سهد به التقنيات تغيرات 
�سريعة، ومع تنامي �سرورة التعامل مع الق�سايا البيئية تاأتي �سرورة 

ا�ستمرارية التاأقلم مع الو�سائل التي ن�ستخدمها للتوا�سل. �ستمكننا 
و�سائل التوا�سل ال�ستراتيجية الجيدة والهادفة، واأن�سطة التعليم 

ورفع م�ستوى التوعية من ت�سليط ال�سوء على البيانات العلمية الهامة، 
والتعاون مع �سركائنا في تطوير �سيا�سات عملية، واإلهام ال�سركات 

والمنظمات ودفعهم لالبتكار من اأجل كوكب الأر�س وخلق زخم 
مجتمعي وطلب على المنتجات والحلول التي تحترم الطبيعة.
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التعليم 
واالتصال 
والعالقات 
العامة

رؤيتنا
ترسيخ جمعية اإلمارات للحياة 
الفطرية بالتعاون مع الصندوق 

العالمي للطبيعة لتكون مؤسسة 
نفع عام موثوق بها يسعى 

الجميع للشراكة معها لدفع 
أجندة الحفاظ على البيئة في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وتمكين الشباب واألهالي 

للمساهمة في مسار الدولة نحو 
مستقبل ذي كربون أقل وفترة ما 

بعد النفط.
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 المشاركة مع شركات الطيران
تعزيز وتوطيد من خالل ور�س عمل مخ�س�سة تلهم هذا القطاع 

للعمل معًا من اأجل اتخاذ خطوات فعالة �سد هذه الجريمة الخطيرة. 
والعمل اأي�سًا على فهم وتحديد التحديات التي تواجهها �سركات 

الطيران في الت�سدي لالتجار غير ال�سرعي بالحياة البرية، والذي 
يعد جزًءا اأ�سا�سيًا في هذه الخطوة. ومن المتوقع اأنه من خالل 

ح�سر التدابير المحتملة للحد من هذه التحديات، اأن نتمكن من 
اإيجاد حلول على المدى الق�سير والبعيد ت�ساعد قطاع الطيران اأن 

يكون في المقدمة.

 دعم الهيئات والمنظمات
في دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ تدابير من �ساأنها تقليل 

هذه التجارة. �سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل التحالف والعمل 
معًا لحماية الحياة البرية وتوحيد جهود القطاع الخا�س والمنظمات 
غير الحكومية في مهمة الق�ساء على التجار غير ال�سرعي بالحياة 

البرية. �سيتم هذا التحالف بم�ساركة اأكبر �سبع منظمات غير 
حكومية، وي�سمل ال�سندوق العالمي للطبيعة )WWF(، وهيئات النقل 

المكونة من مجموعة �سركات من القطاع الخا�س لل�سحن والتوريد، 
وي�سمل موانئ دبي، طيران الإمارات وطيران التحاد.

القادم في 2016
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تمكنا من خالل عدد من جل�سات الحوار غير الر�سمية وور�ص 
عمل بناء القدرات، التي �سملت طيران التحاد، والهيئة العامة 

للطيران المدني؛ التعرف على طرق م�ساعدة �سركات الطيران 
المحلية في الت�سدي لهذه التجارة غير ال�سرعية بالحياة البرية. 

تاأتي هذه الزيادة في اللتزام كنقطة ملحوظة ي�سهد بها زيادة 
م�ستوى التغطية الإعالمية، ورفع م�ستوى التوعية العام واإيالء 

الحكومة الأولوية لمكافحة هذه التجارة ال�سارة.

لقد �ساركنا في لجنة حملة "اأجمل في البرية" مع وزارة البيئة 
والمياه )وزارة التغير المناخي والبيئة حاليًا(، وهيئة البيئة- اأبوظبي، 

وال�سندوق الدولي للرفق بالحيوان )IFAW( وذلك لرفع م�ستوى 
التوعية عن اأ�سرار هذه التجارة، والم�ساعدة في الحد من الطلب 

على الحيوانات البرية التي تواجه الخطر لالحتفاظ بها كحيوانات 
األيفة. لقد تمكنت الحملة من رفع ملحوظ لم�ستوى التوعية 

للمت�سوقين في مول دبي؛ الذين �ساركوا في تجربة واقعية تمكنوا من 
خاللها التفاعل مع الكائنات الرئي�سية، مثل النمر العربي وال�سالحف 

البحرية. لقد اأدرك العديد من المت�سوقين من خالل هذه التجربة 
اأن هذه الحيوانات البرية تكون اأجمل واأف�سل في موائلها الطبيعية. 

وعر�ست الحملة الجهود المحلية المبذولة للق�ساء على هذه التجارة.

انجازات 2015
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يقوم ال�سيادون غير القانونيين في اأفريقيا بقتل فيل واحد كل 15 
دقيقة للح�سول على اأنيابه العاجية، وذلك تلبية للطلب على العاج 

في ت�سنيع قطع الحلى والزينة منه. يتم اأي�سًا في غالب الأحيان قتل 
الفهود والأ�سود، واأخذ �سغارها من موائلها الطبيعية و�سحنها خارج 

البالد تلبية لطلب تربيتها كحيوانات األيفة وهو اأمر يوؤمن لهوؤلء 
ال�سيادين مبالغ جيدة. ل تقت�سر هذه التجارة على تدمير الحياة 

البرية فقط، بل ُتعر�س المجتمعات المحلية للخطر. ولقد تم اإدراج 
هذه التجارة بكونها رابع اأكبر تجارة عالمية غير �سرعية تاأتي بعد 

التجارة بالأ�سلحة، والتجارة بالب�سر والمخدرات. 

يلعب الطلب دور الدافع الرئي�سي في هذه التجارة المربحة، في حين 
يت�سبب �سعف اإدارة التحكم في نقاط العبور في بقاء وا�ستمرار هذه 
التجارة. ويبدو وا�سحًا باأن على الدول التي يكثر بها الطلب، وتعتبر 
دوًل ذات نقاط عبور، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة اأن تك�سر 

هذه الروابط في �سل�سلة هذه التجارة غير ال�سرعية.

تعريف هذه التجارة بكونها جريمة خطيرة يعتبر خطوة مهمة لح�سد 
الجهود والأعمال الدولية لو�سع نهاية لثاني اأكبر م�سدر خطر 

مبا�سر على بقاء الكائنات البرية.

لقد �سهد عام 2015 نقطة تحول لجهود تهدف اإلى الحد من 
التجار غير ال�سرعي بالحياة البرية. وتم لأول مرة �سياغة هيئة 
الأمم لقرار خا�س بجريمة التجار بالحيوانات البرية، في حين 

قام "اإعالن الدوحة 2015" بالت�سنيف الر�سمي لالتجار غير 
ال�سرعي بالحياة البرية باأنها جريمة خطيرة.

هنالك اأدلة ت�سير اإلى اكت�ساب هذا التوجه دفعًا لالأمام، ويمكن 
م�ساهدتها في زيادة عدد الموؤتمرات وور�س العمل حول هذا 

المو�سوع، منها على �سبيل المثال موؤتمر الأمم المتحدة الثالث 
ع�سر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية )UNODC(، وور�س العمل 

التي تنظمها منظمة ترافيك )TRAFFIC( وهيئات الجمارك 
العالمية، والحتفالت العالمية، مثل اإعالن ق�سر باكنغهام 

لالتحاد لحماية الحياة البرية، واإعالن لندن وك�سان، اإ�سافة اإلى 
زيادة عدد فعاليات حرق وتدمير العاج.

�ستكون جهود جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 
ال�سندوق العالمي للطبيعة )EWS-WWF( مبنية على هذا الدافع 
في دولة الإمارات والمنطقة، وذلك من خالل الم�ساركة في العديد 

من الموؤتمرات وتحريك الرابط الرئي�سي في هذه التجارة، وهو 
قطاع الموانئ الجوية والبحرية.
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برنامج 
التجارة غير 
الشرعية 
بالحياة 
البرية 

رؤيتنا
بحلول عام 2020 الحد من التأثير 

السلبي لدور دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في التجارة غير 
الشرعية في الحياة البرية على 

التنوع البيولوجي العالمي، ويشمل 
ذلك االتجار غير الشرعي بمنتجات 
الحياة البرية، والطلب المحلي على 

الحيوانات البرية الحية.

خطة السنوات الخمس التالية
1. دعم م�سئولي الجمارك في الك�سف والتبليغ والتعامل مع جرائم الحياة البرية.

2. الم�ساركة مع �سركات الطيران الم�سجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعطيل �سل�سلة التوريد.
3. دعم حملة توعية في دولة الإمارات العربية المتحدة على الم�ستوى التحادي.

4. تراأ�س الأبحاث عن الق�سايا المنبثقة ذات ال�سلة بالتجارة بالحياة البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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 رفع مستوى التوعية
عن اأهمية الترابط الداخلي للبيئة البحرية 

والحاجة اإلى اإجراءات �ساملة وموحدة. 
علينا اأن نتذكر باأن التركيبة المعقدة للبحار 

والمحيطات وما تواجهه من �سغوطات 
متزايدة ت�سبه تمامًا تركيبة المدن. �سنبذل 
جهدًا اأكبر وعلى نطاق اأو�سع ي�سمل النطاق 

المجتمعي وال�سركاء ذوي ال�سلة لتعزيز 
ال�سرورة لتخاذ اإجراءات �سريعة و�ساملة 

للحفاظ على البيئة والتاأكد من اأن الأنظمة 
البيئية توؤدي وظائفها ب�سورة �سحية.

 ورقة حوار
تطوير ورقة حوار عن دور وفوائد المحميات 

البحرية وكيفية تنا�سب هذه المناطق مع 
�سياق دولة الإمارات العربية المتحدة. 

�سنقوم من خالل هذه الورقة البدء في حوار 
اأعمق عن دور المناطق البحرية المحمية 

المت�سلة ببع�سها البع�س، وكيف يمكن 
لالأنظمة الطبيعية في الدولة ال�ستفادة من 

الإدارة البحرية الموحدة بما يتما�سى اإيجابًا 
مع التطوير القت�سادي.

 تعقب السالحف الخضراء
تعميق معرفتنا عن الموائل الرئي�سية 

للكائنات المهاجرة في الخليج العربي عن 
طريق. �سنتمكن من اإنجاز ذلك بتعقب 20 

�سلحفاة خ�سراء خالل عام 2106، و40 
�سلحفاة خالل ال�سنتين التاليتين، ونهدف 

اإلى التعرف وتحديد الموائل الحا�سمة التي 
تحتاج للحماية والحفاظ عليها في المنطقة، 

ولتكملة م�سروع بحثنا ال�سابق عن �سالحف 
منقار ال�سقر.

القادم في 2020-2016 
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المبادرات والأبحاث المبنية على اأ�س�س 
علمية هي محور ارتكازنا في التاأثير على 

ال�سيا�سات ذات ال�سلة، ويبدو ذلك وا�سحًا 
في الخرائط التي قمنا باإعدادها عن 

المناطق المهمة ل�سالحف منقار ال�سقر، 
والتي تم اإدراجها �سمن تر�سيحات المنطقة 

لدولة الإمارات العربية المتحدة للمناطق 
البيولوجية الهامة بموجب اتفاقية التنوع 

البيولوجي. �ست�سكل هذه الدرا�سات في 
الم�ستقبل اأ�سا�سًا قويًا ل�سيا�سات المحافظة 

المحلية والإقليمية. لقد قمنا باإعداد هذه 
الخرائط با�ستخدام النتائج التي ح�سلنا 

 عليها من م�سروعنا الإقليمي الذي امتد 
على مدى ثالث �سنوات في تعقب �سالحف 

منقار ال�سقر المهاجرة في الخليج العربي 
وبحر عمان. 

يعد التعاون الإقليمي ذا اأهمية كبيرة في 
الح�سول على المعلومات الغائبة ب�ساأن تعداد 

الحيتان في �سمال غرب المحيط الهندي. 
لقد نجحت جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

وال�سندوق العالمي للطبيعة في باك�ستان 
وعدد من المنظمات الأخرى بت�سكيل 

"�سبكة حيتان بحر العرب" لتوحيد 

جهود الخبراء في حماية هذه الكائنات التي 
تواجه خطر النقرا�س. اأتت هذه ال�سبكة 

نتيجة ور�سة عمل رفيعة الم�ستوى ا�ست�سافها 
فريق عملنا للمحافظة وال�سندوق العالمي 

للطبيعة في باك�ستان، وبدعم مالي من 
هيئة الثدييات البحرية، وذلك بهدف 

جمع الخبراء تحت مظلة واحدة لم�ساركة 
المعلومات وتحديد الناق�س منها عن تعداد 

هذه الحيتان في المنطقة، وب�سكل خا�س 
الحوت العربي اأحدب الظهر.

الح�سور الكبير لجل�ستنا الحوارية التي 
تم ا�ست�سافتها خالل قمة "عين على 

الأر�ص" في اأبوظبي في اأكتوبر 2015، 
والتي تمكنت من التاأكيد على اأهمية م�ساركة 
البيانات والتعاون الإقليمي الم�سترك للتقدم 

في جهود الحفاظ على البيئة. �سارك في 
هذه الجل�سة مجموعة خبراء من المنطقة 

عر�سوا اأعمالهم الناجحة، وبع�س درا�سات 
الحالة، والنظر عن قرب في الدور الذي 

يمكن لقطاع ال�سركات وال�سناعة تاأديته، 
والتطوير الم�ستدام والفوائد القت�سادية 

التي تقدمها الأعمال الناجحة في الحفاظ 
على البيئة.

انجازات 2015
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توفر بحارنا ومحيطاتنا الغذاء، و�سبل النقل، ومناظر خالبة 
ترتاح لها النف�س والعيون، ومواطن لأعداد �سخمة تكاد ل تح�سى 
من الكائنات التي ت�ساركنا في العي�س على كوكب الأر�س. اإن هذه 
المحيطات بما تحت�سنه من نباتات تنتج ن�سف كمية الأوك�سجين 

على الكوكب، وهنالك قرابة 3 مليارات �سخ�س يعتمد على الأ�سماك 
كم�سدر رئي�سي للرزق. ولكن وعلى الرغم من اأهمية هذا الم�سدر 

الحيوي المذهل، اإل اأن اأن�سطة الب�سر ل زالت تدفع بالمحيطات اإلى 
حافة النهيار، بما فيها خليجنا العربي.

لقد بداأ الو�سع يتغير موؤخرًا عندما بداأ التطرق اإلى اأهمية هذا 
النظام البيئي وو�سعه في الم�ستوى الذي يليق به �سمن جهود 

المحافظة، واأ�سبحنا اأخيرًا ن�ساهد تزايدًا في �سمل البيئة البحرية 
في الأجندات العالمية ذات ال�سلة بالحفاظ على البيئة.

لقد قامت هيئة الأمم المتحدة ولأول مرة في �سابقة لم ي�سبق لها 
مثيل خالل قمتها للتطوير الم�ستدام بت�سكيل اتفاقية اأهداف التطور 

الم�ستدام المخ�س�سة للمحيطات. وُيعتبر الهدف الرابع ع�سر وما 
ي�ستهدفه اإ�سارة قوية ل�سرورة الإدارة الحذرة لهذا المورد العالمي 

الذي ُيعد عاماًل رئي�سيًا في تاأمين م�ستقبل م�ستدام للعالم.

لقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيعها على اتفاقية 
الحفاظ على التنوع البيولوجي )CBD( التزامًا عالميًا لدعم التطوير 

الم�ستدام واإدارة مواردها وتراثها الطبيعي.

ي�سكل هذا اللتزام دعمًا قويًا للجهود الوطنية بما ذلك اأعمالنا في 
جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي 

.)EWS-WWF( للطبيعة

لقد برز الحديث عن المحيطات با�ستمرار خالل موؤتمر الأطراف 
المتعاقدة في باري�س )COP21( وكيف اأن م�سيرها مرتبط بم�سير 

المناخ العالمي. يجدر الذكر هنا باأن المحيطات تمت�س 25% من 
غاز ثاني اأوك�سيد الكربون في العالم، ولها دور حا�سم في تنظيم 

درجة حرارة كوكب الأر�س. 

يتطلب اإنقاذ بحارنا ومحيطاتنا من حافة النهيار وجود تخطيط 
موحد ياأخذ بعين العتبار اأهمية الترابط الداخلي للبيئة البحرية. 

ويعني الترابط الداخلي لأنظمة المحيطات باأن حماية كائن من 
كائناتها، مثل ال�سالحف البحرية المهاجرة، �سيتطلب حماية 

موائلها المختلفة.

يو�سح ذلك اأهمية وجود حلول ترتكز على تاأ�سي�س �سبكة مناطق 
بحرية محمية تدعمها �سيا�سات �ساملة ت�ساعد في اإدارة جميع 

الأن�سطة الب�سرية، مثل ال�سيد، وال�سحن والتطوير ال�ساحلي.

نحتاج في دولة الإمارات اإلى و�سع خارطة طريق م�ستركة ُتدرك 
اأهمية الخليج العربي كنظام بيئي موحد وتدعمه اإدارة �ساملة 

حذرة.
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رؤيتنا
أن تكون دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بحلول عام 2050 موطنًا 
ألنظمة بيئية بحرية قوية، حيث 

يتكامل االزدهار االقتصادي 
بتنفيذ اجراءات عملية من شأنها 

حماية التنوع البيولوجي البحري 
والضروري لمستقبل أفضل 

ألجيالنا القادمة.

برنامج 
المحافظة  
على الحياة 
البحرية

خطة السنوات الخمس التالية
1. تعزيز اإدارة البيئة البحرية للتاأكد من اأداء النظام البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة لوظائفه

2. قيادة التعاون الإقليمي الم�سترك للحفاظ على الكائنات المهاجرة التي تواجه خطر النقرا�س
3. الم�ساركة مع القطاع الخا�س لتعزيز الممار�سات الم�سوؤولة للتقليل من اأثره على البيئة
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إطالق مسح فريد من 
 نوعه عن التنوع اإلحيائي

عمل م�سح على نطاق وا�سع �سمن �سل�سلة 
جبال الحجر �سيكون له دور في تطوير 

قيا�س الموؤ�سرات ل�سحة التنوع الإحيائي 
في الم�ستقبل للمنطقة. اإ�سافة اإلى تمهيد 

الطريق لتاأ�سي�س �سل�سلة من المناطق 
المحمية و�سبكة من الممرات البيئية للحياة 

البرية.

التعرف على تأثيرات 
المناخ ومجال تعداد 

 الكائنات البرية
بما اأن اليع�سوبات تعتبر موؤ�سرًا مهمًا ل�سحة 

البيئة، فاإن برنامج درا�ستها وتربيتها في 
الأ�سر �سيمكننا من درا�سة م�ستوى تحملها 
البيئي في �سياق التغير المناخي. و�سنقوم 
في نف�س الوقت بمراقبة وتقييم ديناميكية 

التعداد لل�سفادع والقوار�س.

االرتقاء ببرنامج أبحاث 
 المياه والتعليم الحالي

لقد اأثمر هذا البرنامج نجاحًا غير متوقع 
مما يعود بالفائدة على الخبراء والعلماء 

في وادي الوريعة، والمتطوعين اأي�سًا. لقد 
انح�سرت قائمة المتطوعين حتى اليوم 

على موظفين من بنك HSBC، ولكن توجيه 
الدعوة لجهات راعية جديدة والمزيد من 

المتطوعين من ال�سركات والموؤ�س�سات 
للم�ساركة في البرنامج، ودعوة �سريحة اأكبر 

من المجتمع �سيوؤكد بقاء المركز كمركز 
محوري للتوعية البيئية والتعليم والريادة في 

ال�ستدامة على المدى البعيد.

القادم في 2016
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4 اإناث ي�سعن البي�س بينما 
يقوم الذكور بحمايتهن

500 
متطوع

لقد �سهدت ال�سنتان الما�سيتان منذ تاأ�سي�س 
برنامج مركز الأبحاث المائية والتعليم 

في محمية وادي الوريعة ا�ستقبال 
المحمية لأكثر من 500 متطوع من 

بنك HSBC ال�سرق الأو�سط، الراعي 
الرئي�سي وال�سريك في البرنامج. لقد تمكن 
هوؤلء المتطوعون من جمع اآلف من نقاط 

البيانات عن الحياة البرية في الوادي وجودة 
المياه. وقد ح�سلنا في عام 2015 على 

مواد علمية جديدة وتمكنا من تطوير اأبحاث 
ميدانية جديدة اأدت اإلى تح�سين وظائف 

المختبر، وتنوع خبرة المتطوعين ومعرفتهم 
عن وظائف الأنظمة البيئية في وادي الوريعة 

ومتطلبات حماية المنطقة.

اإعادة التاأكيد على اأهمية وادي الوريعة 
للحياة البرية عقب تاأكيد وجود البوم 
العماني )Strix butleri( النادر 

الذي اتخذ من هذه ال�سل�سلة الجبلية 
موطنًا له. لقد تمكن فريق العلماء لدينا 

من ال�ستماع وت�سجيل ال�سوت المميز لهذا 
البوم خالل الأبحاث التي تمت لياًل. وتمكن 
فريقنا بعد ا�ست�سارة عدد اآخر من الخبراء 

حول العالم تاأكيد باأن هذا ال�سوت هو �سوت 
البوم العماني )Strix butleri( النادر الذي 
تم التعرف عليه خالل ال�سنتين الما�سيتين، 

وهو يتواجد في ب�سعة مواقع في �سلطنة 
عمان واإيران.

بحث جدولة وتوزيع اليع�سوب في 
�سل�سلة جبال الحجر ومنطقة ظفار في 

�سلطنة عمان ي�ساهم ب�سكل فعال في تعرفنا 
ب�سكل اأف�سل على موائل المياه العذبة. 
لقد تم من خالل اأعمال الم�سح العلمي 

لهذه الف�سائل من اليع�سوبات )الرع�سات( 
اكت�سافنا لمواقع جديدة يتواجد فيها 

اليع�سوب النادر مـــن ف�سيلة "يوروثيرمز 
ثوما�سي" Urothemis thomasi، وتو�سيع 

مجال التواجد لبع�س من ف�سائل ذباب 
دامي�س. جميع هذه البيانات ت�ساهم في 

�سمان اإدارة حكيمة لمواقع المياه العذبة 
�سمن هذه ال�سل�سلة الجبلية.

انجازات 2015
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على الرغم من المظهر القاحل لبيئة دولة الإمارات العربية 
المتحدة، اإل اأن الدولة ُتعد موطنًا لت�سكيلة وا�سعة من �سور 

الحياة البرية تمكنت من التطور التدريجي للتاأقلم مع هذه البيئة 
القا�سية والعي�س بتناغم معها. لقد دعمت هذه الأر�س اأجياًل من 

الم�ستوطنين على مدى الع�سور بما توفره من طرائد لل�سيد، 
ومناطق قابلة للزراعة، ونباتات واأع�ساب ذات قيمة طبية ودوائية. 

اإن هذا الرابط مع هذه الأرا�سي القاحلة يوغل عميقًا في الهوية 
الوطنية وح�سارة وثقافة هذه الدولة.

لقد كان للتو�سع الح�سري والمدني دوٌر كبيٌر على الحياة البرية 
والموائل الطبيعية. وكما هو معروف، فقد �سهدت حقبة الزدهار 

تطورًا �سريعًا لم ي�سبق له مثيل في تاريخ الب�سرية. وتركت م�ساريع 
التطوير الح�سرية، وال�سيد، والتلوث، وتدمير الموائل، وزيادة 

ا�ستغالل موارد المياه العذبة ب�سمتها ال�سلبية على بيئتنا الطبيعية. 
منها على �سبيل المثال اختراق الطرق لقلب موائل طبيعية معينة، 
الأمر الذي اأدى اإلى عزل اأعداد من الحيوانات البرية عن بع�سها 

البع�س، وو�سع عوائق تحول دون تمكنها من التجوال بحرية.
كيف يمكننا إعادة التوازن للطبيعة؟

كيف يمكننا االستمرار بالتطوير دون تدمير بعض 
من أثمن ما لدينا من تراث طبيعي؟

يمكن للمناطق المحمية تحقيق تجان�س متوازن بين الأ�سخا�س 
والطبيعة، وهنالك اأمثلة على ذلك في مختلف اأنحاء العالم، منها 

على �سبيل المثال متنزه فيرغونا الوطني الذي ُيعد الأقدم في 
اأفريقيا، اأو متنزه يلو�ستون الوطني في الوليات المتحدة الأمريكية. 

لقد حظيت هذه المناطق المحمية باإدارة جيدة، وتم تطويرها بحذر 
للتاأكد من ا�ستمرارية ال�ستدامة، ومراقبة الأنظمة الطبيعية ب�سكل 

منتظم والحفاظ عليها. اإن تاأ�سي�س �سبكة من المناطق المحمية 
المت�سلة ببع�سها البع�س �سيتيح للحيوانات البرية التحرك الطبيعي 

بين هذه المناطق، وهو اأمر مهم جدًا لتقليل المخاطر على البيئة 
البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ على هذه 

الكائنات التي تواجه الخطر.

يتطلب تاأ�سي�س هذه ال�سبكة المزيد من الأبحاث عن التنوع 
البيولوجي، وت�سهيل م�ساركة البيانات بين المنظمات والهيئات. 

ويمكننا تحقيق ذلك من خالل تقوية التعاون الم�سترك مع ال�سركاء، 
وطرح درا�سات علمية جديدة، والحفاظ على قوة دفع هذه الروؤية 
الم�ستركة. لقد تم تاأ�سي�س محمية وادي الوريعة الوطنية من قبل 

حكومة الفجيرة وب�سراكة مع بلدية الفجيرة وجمعية الإمارات للحياة 
 ،)EWS-WWF( الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة

وبدعم مالي من قبل بنك HSBC، وهي خطوة وا�سحة نحو هذه 
الروؤية.

يتطلب النجاح الحقيقي هنا ت�سمين حماية البيئة 
اأجندة كل اإمارة وب�سكل جدي. و�سنقوم من طرفنا بتركيز 
اأولوياتنا على تقديم الدعم للهيئات التحادية والمحلية 

اأثناء تطويرها لهياكل العمل لحماية البيئة البرية وما 
تحت�سنه من موائل وحياة برية.
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برنامج 
المحافظة 
على البيئة 
البرية

رؤيتنا
تقليل المخاطر البيئية البرية بحلول 
عام 2030، والحفاظ على البيئة من 

خالل شبكة من المناطق المحمية، 
وإعادة ترميم وتأهيل المناطق 
التي بحاجة ماسة للحفاظ على 

التنوع البيولوجي.

أهداف السنوات الخمس التالية
1. دعم تطوير قاعدة بيانات مركزية للتنوع البيولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة

2. دعم تطوير �سبكة من المناطق المحمية و�سيا�سة وطنية متكاملة وموحدة للمناطق المحمية
3. ت�سجيع تاأ�سي�س وتطبيق اأف�سل الممار�سات في اإدارة المناطق المحمية، وتعزيز التعليم البيئي وال�سياحة البيئية
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نشر التوعية 
والحوار عن مخاطر 

 تغير المناخ: 
�سنقوم بن�سر تقرير علمي 

ُيلخ�س اأحدث التاأثيرات لتغير 
المناخ التي تواجهها دولة 

الإمارات العربية المتحدة، 
واآثارها على القطاعات 

المختلفة. �سنقوم اأي�سًا بم�ساركة 
اأ�سحاب الم�سالح ذات ال�سلة 
في �سل�سلة من جل�سات الحوار، 

واجتماعات رفيعة الم�ستوى 
للم�ساهمة في تغيير ال�سيا�سة 
والتحول لقت�ساد كربون اأقل.

السعي لتخطي 
عوائق فعالية 

استهالك الطاقة 
 والماء: 

�سنقوم بت�سليط ال�سوء على 
اأكبر ثالث عوائق في تقريٍر 

بعنوان "ا�ستخدام الوقود 
غير المنظور" وكيفية فتح 

باب مقومات فعاليات ا�ستهالك 
الطاقة والماء في دولة الإمارات 

من قبل القطاع الخا�س. 
�سيمّكننا هذا التقرير من 

الم�ساركة مع اأ�سحاب الم�سالح 
في دفع �سيا�سة اإ�سالح وت�سهيل 
فعالية ا�ستهالك الطاقة والماء 

�سمن قطاع الأعمال.

تقليل انبعاثات غاز 
الكربون من قطاع 

 النقل والمواصالت: 
�سن�ستمر في الدفع بتقنيات 

فعالة وتطوير ت�سريعات لفعالية 
ا�ستهالك المركبات للوقود 

لتقليل انبعاثات غاز الكربون 
من قطاع النقل والموا�سالت 

الذي ُيعد م�سئوًل عن 19% من 
انبعاثات الدولة من غازات 

الحتبا�س الحراري. وا�ستمرارية 
درا�ساتنا التقنية والتعاون 

عن قرب مع هيئة الإمارات 
للموا�سفات والمقايي�س والجهات 

ال�سانعة وم�ساهمتها الإيجابية 
في تخفي�س الب�سمة الكربونية.

زيادة طموح دولة 
اإلمارات العربية 
المتحدة للطاقة 

 المتجددة: 
�سنقوم ب�سراكة الجهات 

الرئي�سية في مجال الطاقة 
المتجددة بتطوير بحث م�ستقل 

يعر�س الطموح المتنامي 
للدولة نحو الطاقة المتجددة، 

والأهداف الوطنية الحالية 
وفوائدها المرجوة. ُتعد هذه 

الخطوة بمثابة الخطوة الأولى 
نحو تطوير هيكل عمل �سامل 
للطاقة المتجددة في الدولة.
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363 
شركة

قمنا باإ�سدار تقرير ما هي حواجز 
القطاع الخا�ص في اعتماد �سيا�سات 
كفاءة ا�ستهالك الطاقة، وهو تقرير 

�سامل و�سهل الفهم لترويج التو�سع في تطبيق 
فعالية ال�ستهالك في المكاتب. واأبرز 

التقرير الذي بني على اإح�ساءات مثلت 
ا�ستبيانًا �سمل 363 �سركة في دولة الإمارات 

العوائق التي تقف في وجه القطاع الخا�س 
وتعوقه من تحقيق هذه الفعالية. كما اأبرز 
التقرير المقترحات ال�ستراتيجية لتخطي 

تلك العوائق. وتم عر�س النتائج على متخذي 
القرارات في الموؤتمرات وور�س العمل 

لتحفيزهم لعمل المزيد.

لقد �سهد عام 2015 تقدمًا قويًا لأعمالنا 
تجاه ا�سدار قوانين "فعالية ا�ستهالك 

الوقود للمركبات" وفق مبادرة الب�سمة 
البيئية لدولة الإمارات. وقمنا من خالل 

العمل مع �سريكنا من هيئة الإمارات 
للموا�سفات والمقايي�س با�ست�سافة ثالث 

جل�سات نقا�س مع اأ�سحاب الم�سالح على 
النطاق التحادي والمحلي، وجهات �سناعة 

المركبات لمناق�سة اأبحاثنا. ونعمل مع 
ال�سركاء ل�ستخدام هذه النتائج في اإ�سدار 

�سيا�سات اإ�سافية ت�سمن توفر هذه ال�سيارات 
التي ت�ستهلك الوقود بفعالية في اأ�سواق 

الدولة، وتقليل انبعاثات غاز الكربون من 
قطاع النقل والموا�سالت.

نعمل مع وزارة الخارجية عن كثب لرفع 
م�ستوى الوعي عن موؤتمر الأطراف 21 

)COP 21( واأهميته. والم�ساركة الفعالة 

في جل�سات الخبراء المختلفة، ون�سر الآراء 
التي تحث دولة الإمارات على تنفيذ التزامها 

بموؤتمر الأطراف المتعاقدة
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ي�سهد كوكبنا اليوم وب�سكل م�ستمر ت�سجيل درجات حرارة عالية لم 
ي�سبق لها مثيل من قبل، واإن ا�ستمرارية ارتفاع درجة حرارة الأر�س 

هو اأمر خطير. ويتطلب الت�سدي لتغير المناخ وتجنب اأ�سواأ تاأثيراته، 
اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا ايجابيًا موحدًا، وتكاتف جميع الجهود 

المحلية الرامية لتقليل انبعاثات غاز الكربون.

اإذا كان هدفنا الأ�سمى هو تاأمين م�ستقبل الب�سر وكوكب الأر�س الذي 
نعي�س عليه؛ فعلينا العمل فورًا على تعزيز جهودنا للت�سدي لتغير 

المناخ على النطاق المحلي والعالمي، للتاأكد من اأن انبعاثات غاز 
الكربون على الم�ستوى العالمي لن ترفع درجة حرارة الأر�س لأكثر 

من 1,5 درجة مئوية.

في اأواخر عام 2015؛ تبنت 195 دولة حول العالم اتفاقية باري�س 
خالل "موؤتمر الأطراف")COP 21( ، وهي اإ�سارة اإيجابية لتوحيد 
القوى للت�سدي لهذا الخطر العالمي. لكن التعهدات الحالية التي 

قدمتها الدول الم�ساركة لن تكون كافية وحدها للحد من النبعاثات؛ 
ذلك الحد الذي ي�سمن عدم ارتفاع درجة حرارة الأر�س لأكثر من 

1,5 درجة مئوية.

 يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة اأن تتبنى دور الريادة 
 وقيادة الطموحات الدولية في ذلك ال�ساأن، اأثناء اإعدادها لمرحلة 

ما بعد النفط. 

يجب اأن يكون الطموح الوطني مبنيًا على خطوات اإيجابية تتخذها 
الدولة، منها على �سبيل المثال تاأ�سي�س وزارة التغير المناخي والبيئة، 

وزيادة اأهداف ا�ستخدام الطاقة المتجددة التي اتخذتها اإمارة دبي.

لقد اأدركت دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة الملحة لتغيير 
جذري، فقامت بتطوير �سيا�سة وطنية متينة مبنية على اأ�س�س علمية 

وو�سع تغير المناخ �سمن قائمة الأولويات وتقليل انبعاثات غاز 
الكربون وتعزيز البتكار وترويج التقنيات الفعالة.

�سن�ستمر في ال�سراكة مع الهيئات المختلفة لدعم العمل تجاه تغير 
المناخ وتبني حلوٍل مبنيٍة على اأ�س�س علمية من �ساأنها تقليل انبعاثات 

دولة الإمارات العربية المتحدة للكربون.
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برنامج 
تغير المناخ 
والطاقة

رؤيتنا
أن نرى دولة اإلمارات العربية 

المتحدة تضع تغير المناخ ضمن 
األولويات الوطنية بحلول عام 

2020، وتتخذ خطوات ملحوظة 
لتقليل انبعاث غاز الكربون، 

وزيادة الطموح في استخدام 
الطاقة المتجددة، وتستهلك 

الطاقة بفعالية أكبر، وتعمل 
على تقليل االنبعاثات من قطاع 
المواصالت البرية، والتعامل مع 

مخاطر تغير المناخ. 

خطة السنوات الخمس التالية
1. تو�سيع نطاق فعالية ا�ستهالك الطاقة والمياه.

2. الرتقاء بم�ستوى الطموح لتطبيق وا�ستخدام الطاقة المتجددة.
3. دفع مبادرة الب�سمة البيئية لالإمارات.

4. التعامل مع مخاطر تغير المناخ.
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الدعائم 

 1 االتصاالت الهادفة
قنوات توا�سل متكاملة اأقوى

تقديم محتويات باللغة العربية

تقديم محتويات بيئية هادفة

 ال�سرائح الم�ستهدفة: اأ�سحاب الم�سالح من الم�ستوى
الرفيع، قطاع الأعمال والجمهور

 2 التمويل
تاأمين م�سادر دعم مادي متنوعة وم�ستدامة

م�ساركة المتبرعين

قبول الأموال من المجتمع �سمن الإطار القانوني

 3 الشراكات
بناء وتاأ�سي�س �سراكات ا�ستراتيجية ُمجدية

 4 العمليات
نظام مراقبة ومتابعة وتقييم متكامل

تطوير الأفراد وا�ستراتيجية الحفاظ وتطوير المهارات

تطبيق اإدارة اأف�سل الممار�سات المالية

 5 الحوكمة
مجل�س اإدارة محلي بم�ساركة فعالة

مجل�س ا�ست�ساري لت�سريع التاأثير

 6 المحافظة البيئية على
 أسس علمية

تطبيق اأف�سل الأبحاث والتحاليل المتوفرة

رفع م�ستوى م�ساركة البيانات

�سيا�سات مبنية على البيانات وجهود المحافظة على 
اأر�س الواقع
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دمج مبادئ التنمية الم�ستدامة �سمن الحدود البيئية في ال�سيا�سات الرئي�سية والروؤى والخطط الجديدة

بأن يحقق القطاع 
الخاص والعام والمجتمع المدني في دولة 

اإلمارات تقدمًا ملموسًا نحو المحافظة على تراث الدولة 
الطبيعي البيئي لألجيال القادمة، وذلك من خالل زيادة الجهود في مجال 

المحافظة البيئية والتصدي لتغير المناخ والعمل على موافقة الجهود مع رؤية اإلمارات 2021.

تغير المناخ والطاقة
تاأخذ دولة الإمارات العربية المتحدة 
خطوات هامة نحو التنمية الم�ستدامة 

منخف�سة الكربون، وذلك بزيادة 
م�ستوى ا�ستخدام الطاقة المتجددة، 

وزيادة المبادرات والمعايير التي تعزز 
ال�ستهالك للطاقة، وتقليل انبعاث 
الكربون الناجم من النقل البري، 

والتركيز على معاجلة مخاطر تغير 
المناخ.

المحافظة على التنوع 
البيولوجي

دولة الإمارات هي مكان تتواجد فيه 
اأنظمة بيئية مرنة و�سحية، وتتبنى 
نموذجًا للتنمية القت�سادية التي 
تعتمد على ممار�سات م�ستدامة 

وعملية للحفاظ على التنوع 
البيولوجي. 

التجارة في الحياة البرية
الدولة في مكانة رائدة عالمية في 

مجال الحد من التجارة غير ال�سرعية 
في الحياة البرية.

 برنامج التعليم والتوعية
م�ساهمة المواطنين والمقيمين في جهود دولة الإمارات نحو م�ستقبل ذو كربون اأقل ومرحلة ما بعد النفط، تما�سيًا مع روؤية الدولة 2021

برنامج المحافظة على 
البيئة البرية

1. دعم تطوير قاعدة بيانات 

مركزية للتنوع البيولوجي لدولة 
الإمارات العربية المتحدة

2. دعم تطوير �سبكة من المناطق 

المحمية و�سيا�سة وطنية متكاملة 
وموحدة للمناطق المحمية

3. ت�سجيع تاأ�سي�س وتطبيق اأف�سل 

الممار�سات في اإدارة المناطق 
المحمية، وترويج التعليم البيئي 

وال�سياحة البيئية

برنامج التجارة غير 
الشرعية بالحياة البرية 
1. دعم م�سئولي الجمارك في 

الك�سف والتبليغ والتعامل مع 
جرائم الحياة البرية.

2. الم�ساركة مع �سركات الطيران 

الم�سجلة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة لتعطيل �سل�سلة 

التوريد.
3. دعم حملة توعية في دولة 

الإمارات العربية المتحدة على 
الم�ستوى التحادي.

4. تراأ�س الأبحاث عن الق�سايا 

المنبثقة ذات ال�سلة بالتجارة 
بالحياة البرية في دولة الإمارات 

العربية المتحدة.

برنامج المحافظة على 
الحياة البحرية

1. تعزيز اإدارة البيئة البحرية 

للتاأكد من اأداء النظام البيئي في 
دولة الإمارات العربية المتحدة 

لوظائفه
2. قيادة التعاون الإقليمي 

الم�سترك للحفاظ على الكائنات 
المهاجرة التي تواجه خطر 

النقرا�س
3. الم�ساركة مع القطاع الخا�س 

لتعزيز ممار�سات م�سئولة

برنامج تغير المناخ 
والطاقة

1. تو�سيع نطاق فعالية ا�ستهالك 

الطاقة والمياه.
2. الرتقاء بم�ستوى الطموح 

لتطبيق وا�ستخدام الطاقة 
المتجددة.

3. دفع مبادرة الب�سمة البيئية 

لالإمارات.
4. التعامل مع مخاطر تغير 

المناخ.

خطة السنوات الخمس التالية

 هدف 2020
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 قامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي 
للطبيعة )EWS-WWF( في عام 2015 بتمرين ُمكثف لمراجعة وتحديث 

ا�ستراتيجيتها الخم�سية. وتم الأخذ بالعتبار قدرة ال�ستراتيجية لالإجابة على 
ثالثة اأ�سئلة مهمة.

�سمل هذا التمرين م�ساركة �ساملة لأ�سحاب الم�سالح، والأبحاث، والتحاليل، والمفاهيم وحل الم�ساكل. 
ت�سع هذه ال�ستراتيجية الخم�سية للجمعية تفا�سيل روؤيتها، واأهدافها، وبرامجها، واإبراز الأولويات 

الرئي�سية.

يمكن الطالع على ال�ستراتيجية ال�ساملة لل�سنوات الخم�س التالية هنا

ما هي أكثر المخاطر التي تهدد البيئة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة والتي يجب 

التركيز عليها؟

كيفية تقدم النمو االقتصادي والمجتمعي في 
دولة اإلمارات والمنطقة دون تهديد البيئة؟

كيف يمكن لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون 
مع الصندوق العالمي للطبيعة )EWS-WWF( إضافة 

القيمة وتعزيز تأثيراتها نحو مستقبل زاهر يعيش به 
االنسان بتناغم مع الطبيعة؟

?
?
?

االستراتيجية الخمسية لجمعية 
 اإلمارات للحياة الفطرية
معًا من أجل مستقبل مستدام
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البيئية:   تنظيم الجهود 
نتعاون مع جميع الشركاء في كافة أنحاء دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق 
األوسط، والمجتمع الدولي إلحداث تغييرات 

جذرية وفعالة.

 أبحاث دولية تفتح آفاقاً جديدة: 
نقدم حلواًل علمية قوية ومؤثرة ومبنية دائماً على العلم.

 معاً نحن أقوى: 
تحظى جمعيتنا بكونها جزًءا من شبكة الصندوق العالمي للطبيعة 

)WWF( المعروفة بمكانتها المرموقة ومعرفتها الواسعة مما يوفر لنا 
االطالع على الخبرات المتعددة في مجال المحافظة.

 سمعة راسخة وثقة عالية:
نساهم في الجمعية في إيجاد الحلول بعيدة 
المدى ذات التأثير اإليجابي، منها على سبيل 

المثال معايير اإلضاءة لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة التي منعت استخدام اإلضاءة غير 
اآلمنة وغير الفعالة في استهالك الطاقة.

 الدعم من الجمعيات والمنظمات المماثلة:
بإمكاننا االستفادة من دعم القطاعات والمؤسسات المماثلة، 

والتآزر معهم لتحقيق األهداف المشتركة. 

6

7
8

9

10
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10 حقائق هامة عن جمعية 
اإلمارات للحياة الفطرية 

من أجل استدامة دولة اإلمارات العربية 
 المتحدة: 

تأسست الجمعية عام 2001، وهدفنا هو الحد من خطر أهم 
الضغوط على بيئة دولة اإلمارات العربية المتحدة، والحفاظ 

على ِغنى التنوع البيولوجي في الدولة.

مبادرة شاملة للحفاظ على البيئة: 
نستخدم األسس العلمية والحوار إليجاد حلول 

 بعيدة المدى، لمستقبل يعيش فيه الناس
في تناغم مع الطبيعة.

 فريق ذو مهارات عالية:
لدينا فريق متخصص في وضع السياسات والبحث العلمي وتأمين 

التمويل الالزم والمعرفة الثقافية والحضارية واالتصال والتعليم 
وإدارة األشخاص.

 إدارة وطنية:
 جميع أعضاء مجلس إدارتنا من دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، ويمثلون قطاعات مختلفة ومؤهلون وفقاً 
لقوانين وتشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة.

فريق متنوع من 
مختلفة:  جنسيات 

لدينا 39 موظفاً وموظفة 
يمثلون 22 دولة مختلفة.

1 

2

3

4

5
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ولذلك، �سنركز على تكثيف جهودنا في التوا�سل مع الفئات المختلفة، كما �سنعمل على رفع م�ستوى 
التوعية عن الق�سايا البيئية الرئي�سية بحيث يتمكن المجتمع من فهم الق�سايا التي نواجهها كعالم 
وكدولة.كما �سنقوم بتو�سيع رقعة ال�سرائح المجتمعية التي نتوا�سل معها من خالل ترجمة ر�سائلنا 

واي�سالها باللغتين العربية والإنجليزية.

حيث يعتبر الدعم المالي اأحد المكونات الأ�سا�سية التي تتيح لنا تطبيق ا�ستراتيجية متكاملة للحفاظ على 
البيئة والرتقاء بجهودنا. �سنوا�سل �سعينا في تن�سيط هذا الدعم المالي خالل ال�سنوات القادمة، ونرحب 

باأي دعم كريم من القطاع الخا�س للم�ساعدة لتحقيق اأهدافنا.

ل وقت اأف�سل من الآن لتغيير م�سارنا البيئي، حيث تدل البحوث العلمية على �سيق الفر�سة المتبقية 
اأمامنا لتجنب اأ�سوء التاأثيرات البيئية. 

كتب دكتور �سو�س مرة: "اأحيانًا ل نعرف قيمة اللحظة اإل بعد اأن ت�سبح ذكرى".

يجب علينا اأن ن�ستغل كل فر�سة اأمامنا لبناء م�ستقبل اأف�سل لكوكبنا، ويجب على كل فرد ت�سخير كل 
ما لديه من طاقة وقدرة في جلب التغيير الإيجابي الدائم الذي من �ساأنه الم�ساهمة في بناء م�ستقبل 

م�ستدام لدولتنا ولأجيال الم�ستقبل، لنعي�س معًا في تناغم مع الطبيعة.
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اإن بناء م�ستقبل يعي�ص فيه الإن�سان بتناغم مع الطبيعة هو ما ن�سعى اإليه، ومن اأجل 
تحقيق هذه الروؤية، نعمل جاهدين على اإيجاد حلول عملية ت�ساهم في تخفيف 
ال�سغوط المتزايدة على البيئة والدفع بتغيير بيئي اإيجابي في دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
يتطلب ت�سليط ال�سوء على التحديات البيئية حلوًل متعددة الأوجه و�ساملةـ ويمكننا تو�سيل مثل هذه 

الحلول من خالل توظيف اأف�سل المهارات وتاأمين الدعم المالي المتطلب وا�ستخدام الموارد بكفاءة 
وتاأ�سي�س عالقات متينة مثمرة.

اإن ما يمتلكه فريق عملنا من �سغف ومهارات عالية هو عامل مهم لتحقيق اأهدافنا وتحفيز �سركائنا 
لم�ساركتنا في رحلتنا، ونحن ملتزمون بتنمية وتطوير اإمكانات هذا الفريق من اأجل الرتقاء بعملنا.

بل ويكمن جزء كبير من ا�ستراتيجيتنا في و�سع اأطر عمل من �ساأنها ت�سهيل �سال�سة عملياتنا وتحديث 
اأنظمتنا المالية وتقييم م�ساريعنا وتطوير مهاراتنا الداخلية.

كما نحر�س من خالل العمل عن كثب مع �سركائنا على تمكينهم من خدمة مجتمعاتهم ب�سكل اأف�سل، 
وذلك لأن التعاون الم�سترك مع الهيئات والموؤ�س�سات الأخرى ل يقت�سر على تعزيز جهودنا فقط، بل 

جهود �سركائنا اأي�سًا.

بل نحن نوؤمن باأنه ل يمكن تحقيق تغيير حقيقي وجوهري ل�سالح البيئة دون العمل الل�سيق مع المجتمع 
العام، وذلك للدور الحا�سم الذي يلعبه في اإنجاح جهود المحافظة البيئية.ومن هذا المنطلق، تكمن 

اإحدى اأهدافنا الأ�سا�سية في اإلهام اأهالي الدولة والمقيمين للم�ساركة في الرحلة البيئية و�سم جهودهم 
اإلى جهودنا من اأجل تحقيق تغيير اإيجابي يجلب النفع على دولتنا الغالية.

 كلمة المدير العام 
إيدا تيليش

إيدا تيليش، المدير العام لجمعية 
اإلمارات للحياة الفطرية
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في وقت تحتل فيه الق�سايا البيئية المقدمة ونحتاج فيه اإلى المزيد من العمل البيئي، ل بد من تركيز 
جهودنا على اأهم الق�سايا التي يمكننا بموجبها تحقيق تغيير ملمو�س، لذا قمنا بتقييم الو�سع البيئي 

الحالي، ومن ثم النظر في و�سع اأهم الأولويات التي تحتاج اإلى الهتمام ال�سريع، وت�سمل هذه الأولويات: 
ق�سية التغير المناخي والطاقة، والتنوع الإحيائي البحري والبري، والتجارة بالحياة البرية. تعد هذه 

الق�سايا رئي�سية وكبيرة، لذا ن�سعى اإلى التعامل معها من خالل م�ساريع عملية مبنية على اأ�س�س علمية تِعد 
بفوائد وفيرة لدولتنا ولكوكب الأر�س.

اإن ما نقوم به من اأبحاث ل يقت�سر فقط على ت�سليط ال�سوء على اأعمال التنوع الإحيائي، بل ت�ساهم 
ب�سكل كبير في بناء معرفتنا حول الدوافع والمحفزات التي تتيح لالأفراد والقطاعات الموؤ�س�سية الم�ساركة 

في الق�سايا البيئية ب�سورة اأكثر فاعلية.

وبف�سل الدرا�سة التي اأجريناها موؤخرًا حول الم�ساركة المجتمعية في الق�سايا البيئية في الإمارات، 
اكت�سفنا باأن مجتمع دولة الإمارات متعط�س لمزيد من المعارف عما يمكن القيام به لتخفيف الآثار 

ال�سلبية على البيئة والطبيعة. ونحن نرحب بهذه النتائج التي �ستمكننا من التركيز على تعزيز البيانات 
العلمية المتوفرة، و�سياغتها ب�سكل ينا�سب القطاعات المختلفة لم�ساعدتهم على تقليل اأثر اأن�سطتهم 

واأ�ساليب حياتهم على الطبيعة.

نحن بغاية المتنان لجميع �سركائنا الذين يقومون بدعم جهودنا، واأبوابنا دائمًا مفتوحة اأمام بناء 
�سراكات ا�ستراتيجية جديدة للدفع بجهود المحافظة البيئية ومعالجة اأهم الأخطار التي تواجه تراثنا 

الطبيعي والتقدم برحلة ال�ستدامة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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عند نقطة تالقى ال�سرق مع الغرب يوجد عالم تتمازج فيه الثقافات والخلفيات 
والمعتقدات، وهذا ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة. فالفهم العميق لهذا 

الواقع وميزاته هو اأ�سا�ص قدرتنا في جمعية الإمارات للحياة الفطرية على الدفع 
باتجاه تح�سين �سحة كوكب الأر�ص، وبناء م�ستقبل م�ستدام لدولتنا وللمنطقة من 

خالل بناء نهج ت�ساركي وعمل تعاوني من�سق.
 )EWS-WWF( لقد قمنا في جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي للطبيعة

وعلى مدى 15 عامًا ببناء ون�سر المعارف في مجال الحفاظ على الطبيعة في الإمارات والمنطقة، ونحن 
نوؤمن اأن ال�ستدامة البيئية ينبغي اأن تظل دائمًا ركنًا اأ�سا�سيًا في �سيا�سات النمو القت�سادي والتنمية 

ل�سمان م�ستقبل اأجيالنا القادمة وازدهارها.

اإن عالقتنا الوطيدة مع الموؤ�س�سات الحكومية وقطاع الأعمال و�سرائح المجتمع المختلفة بدولة الإمارات 
العربية المتحدة تمنحنا القدرة على تحقيق التغيير البيئي بما يتنا�سب مع اأهدافنا الوطنية، واأن 

ال�سراكات ال�ستراتيجية هي الركيزة الأ�سا�سية لنجاح جهود الحفاظ على البيئة والطبيعة، اإذ ل يمكن 
تحقيق تغييرات اإيجابية طويلة المدى دون م�ساركة حقيقية من الموؤ�س�سات والقطاعات و�سرائح المجتمع. 

لقد اأثمرت خبرتنا كجمعية غير حكومية رائدة م�سارًا حافاًل بالإنجاز والنجاح، ويعود الف�سل في ذلك 
اإلى ال�سراكات الناجحة المبنية على اتفاقيات را�سخة واأ�س�س ال�سفافية وم�ساركة البيانات. وبم�ساعدة 

خبرتنا العالمية، نحن على ا�ستعداد لتحقيق المزيد من النتائج الطموحة من اأجل ا�ستدامة التقدم 
 والرخاء لدولتنا الغالية. ولدعم هذه الثقة بقدراتنا، قمنا بتطوير خطة ا�ستراتيجة مبنية على 

نهج عملي وعلمي.

 كلمة العضو المنتدب 
سعادة رزان خليفة المبارك

 سعادة رزان خليفة المبارك، العضو
 المنتدب وأمين الصندوق، لجمعية

اإلمارات للحياة الفطرية
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لذا �سنتابع في الجمعية م�سارنا في اإبراز اأهم الق�سايا البيئية ذات ال�سلة، والم�ساهمة في ايجاد حلول 
واقعية اإيجابية لدولتنا. كما �سن�ستمر في اإلهام الأ�سخا�س، لإثبات كيف يمكن لدولة �سغيرة مثل دولة 

الإمارات العربية المتحدة الهام العالم لبناء م�ستقبل م�ستدام بعد مرحلة النفط.

وتحقيق اأهدافنا ل يمكن اأن تتم اإل بالتعاون، لذا �سنعمل ب�سكل وثيق مع �سركائنا ال�ستراتيجيين لإحداث 
هذا التغير الإيجابي، كما نتطلع اإلى حما�س والتزام كل �سخ�س يعي�س ويعمل على اأر�س هذه الدولة.

نحن في الإمارات في موقع فريد من نوعه، واأمامنا فر�سة لم ي�سبق لها مثيل لتحقيق التغير الإيجابي في 
دولتنا وللعالم باأجمعه.

لقد حان الوقت للعمل معًا لم�ستقبل اأكثر مرونة وا�ستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبت�سافر 
جهودنا يمكننا اأن نجعل كل عمل ومبادرة، بل كل فكرة نحو ال�ستدامة البيئية ذات قيمة.

اأرغب باأن اأنظر اإلى هذا اليوم ب�سعور يملوؤه العتزاز والفخر لل�سجاعة التي اأظهرناها لإجراء تغييرات 
هامة تحافظ على مواردنا البيئية الثمينة.
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ي�سهد عالمنا حاليًا تغيرًا وحركة وطفرة.
لقد بداأنا نتاأهب لمرحلة ما بعد النفط، ولعالم تتمحور اأجنداته الوطنية ب�سكل 

متزايد حول الأعمال ذات ال�سلة بمفهوم ال�ستدامة البيئية.
ل يمكن التغا�سي عن اآثار تغير المناخ التي بداأت بالظهور بدرجات مختلفة في اأركان العالم، ويعّد 

التفاق الذي تم التو�سل اإليه في قمة الأطراف لتغير المناخ اإ�سارة وا�سحة على الرغبة الجدية لدول 
العالم للت�سدي اإلى اآثار تغير المناخ على عالمنا.

ويتركز التزامنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في التجهيز وال�ستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وذلك 
من خالل تنويع موارد دولتنا القت�سادية لت�سمل م�سارات جديدة في النمو، الى جانب تعزيز الم�سارات 

الحالية. هذا التغير هو اأمر �سروري لي�س لبقاء اقت�سادنا فح�سب؛ بل لزدهاره الم�ستمر.

يتطلب بناء م�ستقبل مرن لدولتنا البتكار والإبداع في المجالت العلمية والتقنية والقت�سادية، وفي مجال 
ال�ستدامة البيئية اأي�سًا، بل من �ساأن و�سع الحفاظ على البيئة في �سميم اأعمالنا الدفع بتقدٍم اأ�سرع في 

هذه المجالت.

من خالل مو�سع الثقة والحترام الذي حظينا به كجمعية بيئية غير ربحية في الإمارات، �ستركز جمعية 
الإمارات للحياة الفطرية جهودها على حث المجتمع على اتخاذ خطوات جادة نحو اإيجاد الحلول البيئية.

قد تكون الإمارات مزيجًا من الح�سارات والثقافات المتنوعة، ولكنها اأي�سًا مزيج غني من المهارات 
والأفكار والحما�س الذي ل يعرف الحدود ، ويجب علينا ت�سخير هذا الهرم الثالثي للت�سدي لأكثر 

الق�سايا البيئية العالمية اإلحاحًا.

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
معالي محمد البواردي

 معالي محمد البواردي، 
رئيس مجلس إدارة الجمعية 
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جمعية الإمارات للحياة الفطرية هي منظمة بيئية غير حكومية وغير ربحية، تم تاأ�سي�سها تحت رعاية 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ورئي�س مجل�س اإدارة هيئة 

البيئة- اأبو ظبي.

منذ تاأ�سي�سها في عام 2001، تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي 
للطبيعة، اإحدى اأكبر المنظمات البيئية الم�ستقلة في العالم، وقد قامت بتطبيق العديد من م�ساريع 
المحافظة البيئية والتوعية البيئية في المنطقة، تعمل الجمعية على الم�ستوى التحادي تحت رئا�سة 

مجل�س اإدارة محلي ولها عدة مكاتب في اأبو ظبي ودبي والفجيرة. 
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