
  
 
 

 مزيد من الثقافة البيئيةليظهر الحاجة لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية  استبيان أجرته

 برنامج "بيئتي وطني" التثقيفي عبر االنترنت، يعزز الوعي البيئي بين الطالب

 

ة بالتعاون مع الصندوق قامت جمعية اإلمارات للحياة الفطري :1121، 21، ديسمبر دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة
 من أجلسنة  51 – 6المدارس لطالب تتراوح أعمارهم بين في  استبيانبإجراء   EWS-WWF العالمي لصون الطبيعة

وقد أظهرت النتائج تحسنًا عامًا في مستوى الوعي البيئي  وتحديد فعالية برنامج "بيئتي وطني". معرفة الطالب البيئية تقييم
 .االنترنتشبكة برنامج التثقيف البيئي "بيئتي وطني" عبر لهم لدى الطالب بعد اتباع

ات السابقة التي أجرتها جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع بياناالست مع مقارنةبال النتائج مشجعةً وقد كانت 
ي زيادة معرفة له أثر فعال ف، وتظهر أن التثقيف البيئي في المدارس  EWS-WWF الصندوق العالمي لصون الطبيعة

% من الطالب 09من  فقد تمكن أكثر لالستبيان،قًا ووف واستيعابهم للقضايا البيئية والبيئة. الطالب حول البيئة الطبيعية
سنة،  51 – 59 بين أعمارهماللذين تتراوح الطالب % من 06سنوات، و 0 – 6 بين أعمارهم ممن تتراوح األحدث سنا

 .التي تقطن البيئة اإلماراتية الحيوانات الصحراوية معظم على من التعرف بشكل صحيح

بينما تعتبر هذه النتائج مشجعة،  ”الفطرية جمعية اإلمارات للحياة ول لمشاريع التعليم فياألمدير ، ال أجيتا نايارتقول 
وذوي  لمدراس  ا ية  الجمع ، وتوصيزال أمامنا الكثير لنشر الوعي البيئي بين الطالب أنه ما  أيضاً  تبيانستظهر نتائج اال

لكوكبنا وعن الحياة  البيئية الطبيعيةالنظم  حولالمزيد  تعلمالطالب في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتشجيع الشباب على 
التنوع البيولوجي المميز  حماية بالمسؤولية نحوشعور ال وزرعفي حماية البيئة،  لديهم الرغبة وذلك لتأجيجالبرية المحلية، 

 "اإلمارات العربية المتحدة. في دولة

أكثر المدارس فرقًا كبيرًا في الوعي البيئي لدى األطفال، ومن خالل التثقيف البيئي المتنامي، سيكون الطالب  "تحدث  
ألهمية ونظرًا  خارج الفصول الدراسية.يتعلمونه سيكونون قادرين على تطبيق ما  كما على الحفاظ على البيئة،حرصا 

ن لعب يوالمعلم ي أو أولياء األمورلاألهل مكنيو أمرًا في غاية األهمية. اآلن وكبنا، بات التعليم البيئي كالمحافظة على 
زهم ي، وتحفللبيئة طوال حياتهمفهم أفضل التمسك ب ممارسات بيئية وتبني على  األجيال الناشئة في مساعدة متميزدور 

 .إحساس بالمسؤولية تجاه البيئة" ذات ليصبحوا مواطنين 



%( عن األسئلة المتعلقة 09 – 09إجابات صحيحة بنسبة عالية تصل إلى ) ،  الطالب المبتدئين لدى وجدت الدراسة أن
بالثالوث البيئي )تقليص، إعادة و % من الطالب لديهم معرفة بإدارة النفايات 09أن كمابالتلوث وظاهرة االحتباس الحراري، 

 استخدام، إعادة تدوير(.

التي تحدث في اإلمارات العربية ة البيئي ةنشط%من الطالب المبتدئين كانوا على اطالع على األ 09باإلضافة إلى 
 ة التي تزيد من ظاهرة االحتباس الحراري.دفيئتأثيرات غازات الب على علم  كانوا أيضاً منهم % 09فضاًل عن أن المتحدة، 

الثقافة البيئية وثقافة الحياة البرية، وهذا أمر إيجابي بقي الحقي هتماماال االستبيان تعكس نتائج": نايار وتضيف السيدة 
ومشجع". وفي محاولة منها لجعل التعلم عن البيئة أمرا مسليًا وممتعًا، قامت جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع 

شبكة عبر  العام الماضي بإطالق برنامجها البيئي "بيئتي وطني" EWS-WWF الصندوق العالمي لصون الطبيعة
 .االنترنت

ل إلى و وصلل"يساعد هذا البرنامج على إرساء أسس الوعي البيئي لدى الشباب، من خالل قيادتهم في رحلة استكشافية 
ه البيئة. ومن المؤمل أن يكون للبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكيفية لعب دور هام في حماية هذ أفضل معرفة 

 كبير على اهتمام الطالب برعاية كوكب األرض". "بيئتي وطني" تأثير   كمبادرةلمبادرات التعليمية ل

. هاتعاطف معالو  حماية البيئة الطبيعيةأسس وعمليات فهم من أجل "بيئتي وطني" برنامج مصمم إللهام األطفال والشباب 
 برعاية، EWS-WWF بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة  مارات للحياة الفطريةاإل جمعية   وقد أسس البرنامج  

 (.المحدودة من شركة )دولفين للطاقة

وفي معرض تعليقه على نتائج االستبيان، قال السيد إبراهيم أحمد األنصاري، المدير العام للشركة في اإلمارات العربية 
في زيادة الوعي بنظم البيئة  البيئيةبية لهذا االستبيان توضح مدى فّعالية حمالت التوعية المتحدة: "ال شك أن النتائج اإليجا

 والحياة البرية المحلية وأهمية الحفاظ عليها."

، التي تشكل جزءا أساسيا من برنامج ‘بيتي وطني’وأضاف السيد األنصاري قائال: "كما تثبت نتائج االستبيان أن حملة 
بين األطفال  البيئية، تحقق النتائج المرجوة منها في نشر المعلومات  المحدودة ة في دولفين للطاقةالمسؤولية االجتماعي

الممارسات الصديقة للبيئة مما يسمح لهم بالمساهمة في حماية البيئة الطبيعية  إتباع)طالب المدارس(، وتشجيعهم على 
 العربية المتحدة."ذات المزايا الفريدة والموارد المتنوعة في دولة اإلمارات 
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