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جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية هي منظمة بيئية غري حكومية وغري ربحية، مت 

تاأ�شي�شها حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 

�لغربية ورئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �لبيئة-�أبوظبي.

منذ تاأ�شي�شها يف عام 2001، تعمل جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية بالتعاون مع 

�ل�شندوق �لعاملي ل�شون �لطبيعة، �إحدى �أكرب �ملنظمات �لبيئية �مل�شتقلة يف �لعامل، 

وتهدف �إىل خف�س �لب�شمة �لبيئية ومكافحة تغري �ملناخ و�حلفاظ على �لتنوع 

�لبيولوجي يف �لإمار�ت و�ملنطقة. تعمل �جلمعية على �مل�شتوى �لحتادي حتت 

رئا�شة جمل�س �إد�رة حملي ولها عدة مكاتب يف �أبوظبي ودبي و�لفجرية. 
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حقوق الن�ض: جمعية الإمارات للحياة 

EWS-WWF الفطرية

 يتوجب ذكر هذا امل�شدر وا�شم النا�شر 

املذكور اأعاله عند اإعادة ا�شتخدام الن�ض، 

�شواء جزئيًا اأو كليًا.

جميع احلقوق حمفوظة جمعية الإمارات 

EWS-WWF للحياة الفطرية
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كلمة معالي 
محمد أحمد البواردي

»وكما اأجدادنا، كذلك نحن الذين نعي�ض فوق هذه الأر�ض 

املباركة، اإننا م�سوؤولون عن الهتمام ببيئتنا واحلياة 

الربية فيها وحمايتها، لي�ض من اأجل اأنف�سنا فقط، بل 

كذلك من اأجل اأبنائنا واأحفادنا.. هذا واجب علينا، واجب 

الوفاء لأ�سلفنا واأحفادنا على حٍد �سواء«.

رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية الإمارات 

للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق 

EWS-WWF العاملي ل�شون الطبيعة
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هذا ما قاله القائد املوؤ�ش�ض املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان – رحمه اهلل- يف يوم البيئة 

الوطني الأول يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وذلك يف فرباير عام 1998. 

وا�شتجابًة لفحوى هذه الر�شالة، اأظهرت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون 

الطبيعة EWS-WWF التزامًا حازمًا يف تنفيذ املبادرات املختلفة للمحافظة على البيئة، واإن�شاء ال�شراكات 

وت�شهيل احلوار حول الق�شايا البيئية، ومتكني جميع القطاعات من امل�شاركة يف رحلة ال�شتدامة يف الإمارات 

العربية املتحدة.

ي�شكل التثقيف واملحافظة على البيئة جزءًا مهمًا من منظومة �شمان امل�شتقبل لالأجيال القادمة، ولطاملا اأخذت 

اجلمعية هذه املهمة على عاتقها من خالل التعاون مع جميع قطاعات املجتمع.

مثل قبله من ال�شنوات،  �شهد عام 2012 حمطات مهمة يف تاريخ اجلمعية ويف م�شاعيها لتحقيق التزاماتها 

 زرقاء اإىل بع�ض الواجهات ال�شاحليٍة يف الإمارات دللة على 
ٍ
البيئية، اأ�شري منها على �شبيل املثال  اإ�شافة 8 اأعالم

التزامها مبعايري بيئية عالية، وتتويج خم�ض مدار�ض اإماراتية بجائزة العمل الأخ�شر الدولية لتن�شم اإىل قائمة من 

اأف�شل املدار�ض العاملية يف اأدائها البيئي، وم�شاركة كل مدن المارات يف حملة »�شاعة الأر�ض« العاملية والتي جمعت 

تعهدات مئات املاليني من النا�ض عرب جميع القارات بالعمل معًا من اأجل بيئتنا امل�شرتكة.

لي�شت هذه الأمثلة �شوى اإ�شارات على عمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية الل�شيق مع املجتمع ل�شمان م�شتقبٍل 

 يف الإمارات، وعلى �شرورة ا�شتمرارها يف العمل كم�شاعٍد م�شتقٍل، موحدًة جميع قطاعات املجتمع  لكي 
ٍ
م�شتدام

يقوم كل قطاٍع بواجبه يف اإيجاد حلوٍل بيئيٍة �شاملة، وبناِء م�شتقبٍل م�شرٍق لبالدنا ولأجيالنا القادمة.

2

اإن حماية املوائل الطبيعية هو واجب علينا، حيث يعتمد عليها بقاء اأنواع عديدة من احلياة الربية والبحرية.

|  التقرير ال�شنوي 2012
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على أرض الواقع
اإن وجود فريق متخ�س�ض ذو خربة عالية يجعلنا قادرين على القيام 

بالعمل امليداين وجمع معلومات هامة عن النظم البيئية الفريدة من 

نوعها يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

وي�سكل العمل امليداين جمهراً ن�سهد من خلله اآثار التحديات التي 

تواجه اأنظمتنا البيئية اله�سة ب�سكل مقرب، ومن خلل فهمنا ملا 

تواجهه بيئتنا اجلافة، نحن ن�ساعد يف ملء فجوات البيانات املحلية ويف 

ت�سليط ال�سوء على متطلبات احلفاظ على التنوع البيولوجي وعلى 

اأهمية ن�سر التوعية البيئية وعلى �سرورة معاجلة الب�سمة البيئية 

للبلد.
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كلمة سعادة
رزان خليفة المبارك 

كلمة 
إيدا تيليش

ي�شاهم عملنا يف رفع الوعي حول �شرورة خف�ض الب�شمة البيئية للبالد وحول اأهمية اتخاذ خطوات ملمو�شة نحو 

تنمية م�شتدامة فيما يتعلق بالطاقة والكربون واملياه، حيث ت�شتمر ال�شراكة التي جتمع القطاعني العام واخلا�ض 

�شمن مبادرة الإمارات للب�شمة البيئية يف تطبيق نهٍج ا�شرتاتيجي ذو م�شتوى عاٍل، بينما تقدم حملة اأبطال 

الإمارات حلوًل عملية للقطاع اخلا�ض. 

كذلك تقدم الأبحاث اخلا�شة مب�شروع املحافظة على ال�شالحف البحرية العون يف ر�شم �شورة وا�شحة عن و�شع 

بحارنا واحلياة الغنية التي حتت�شنها وذلك عرب تقدمي ملحاٍت اأ�شا�شية عن النماذج ال�شلوكية ل�شالحف منقار 

ال�شقر املعر�شة لالنقرا�ض التي تعي�ض يف منطقتنا. وبال�شتعانة بهذه املعلومات، نحن نخطط لتخاذ نهٍج اإقليمي 

جتاه اجلهود التي تبذل يف �شبيل احلفاظ على البيئة، لي�ض فقط ل�شمان بقاء هذه الأنواع الرئي�شة، بل اأي�شًا 

ل�شمان ازدهارها.

واأتطلع اإىل ا�شتمرار الدعم الذي نتلقاه من اجلهات الداعمة لنا خالل عام 2013، واإىل الرتحيب باأي دعم 

جديد، لكي يت�شنى لنا موا�شلة رحلتنا نحو حتقيق ر�شالتنا وامل�شاهمة ب�شكل فعال يف بناء م�شتقبل م�شتدام 

لالإمارات وللعامل.

اأ�سعر بالمتنان للدعم الذي تلقته جمعية الإمارات 

للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي ل�سون 

الطبيعة )EWS-WWF( من عدٍد من ال�سركاء واجلهات 

الراعية واملتطوعني ممن قدموا دعماً مالياً وعينياً قيماً. 

لقد �ساهم هذا الدعم يف حتقيقنا لإجنازات عديدة خلل 

الأعوام املا�سية، واأنا على ثقة باأن تقدمنا هذا �سي�ستمر 

حيث �سنم�سي قدماً يف مهامنا يف عام 2013. 

اأكرث من اأي وقت م�سى، يتعر�ض كوكبنا ل�سغٍط هائل لدعم 

منط حياتنا احلايل، ومع ذلك نحن ل نختار ا�ستغلل 

موارده بحكمة كما ينبغي اأن نفعل. ووفقاً لتقرير الكوكب 

احلي 2012 ال�سادر عن ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة، 

يتجاوز ا�ستهلكنا للموارد التي ي�ستطيع كوكب الأر�ض 

توفريها بن�سبة %50.

الع�شو املنتدب جلمعية الإمارات 

للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق 

EWS-WWF العاملي ل�شون الطبيعة

املدير العام بالإنابة جلمعية الإمارات 

للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق 

EWS-WWF العاملي ل�شون الطبيعة
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وعلى الرغم من فرتة التحديات القت�شادية التي �شهدها العامل، هناَك حاجة متزايدة على ال�شعيد العاملّي ملنع 

املزيد من التدهور للكوكب الذي يدعم حياتنا، وقد حان الوقت الآن ليقوم كّل فرٍد منا بدورِه. فلم يعد اأمُر البدء 

بالعمل ل�شالح كوكبنا خيارًا، بل هو واجٌب ملّح. ونحن، من خالل مهمتنا يف جمعية الإمارات للحياة الفطرية، 

نعمل بهمة مع �شركائنا يف دولة الإمارات لتخاذ خطواٍت جتاه م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة.

يف عام 2012، عمل فريق املحافظة البيئية التابع لنا عن قرٍب مع ال�شركاء الإقليميني كجزء من م�شروع 

حماية ال�شالحف البحرية، حيث �شافروا اإىل عدٍد من مواقع تع�شي�ض ال�شالحف البحرية عرب منطقة اخلليج 

لرتكيب اأجهزة اإر�شال على اأ�شداف 31 �شلحفاة من �شالحف منقار ال�شقر بهدف تعقب حتركاتها عرب الأقمار 

ال�شناعية. و�شيقوم الفريق بتحليل البيانات الواردة عن 75 �شلحفاة مت تعقبها على مدار الثالث �شنوات الأخرية، 

وذلك بهدف التعرف على م�شارات هجرة هذه الأ�شناف املعر�شة خلطر النقرا�ض ومناطق التغذية التي تعتمد 

عليها.

 لدولة الإمارات العربية املتحدة حيث اأثبتت الإمارات ال�شبعة 
ٍ
وكانت �شاعة الأر�ض مرة اأخرى م�شدر اإلهام

جميعها التزامها باإطفاء الأ�شواء خالل هذه ال�شاعة. وقد جنحت هذه احلركة البيئية ومن�شة التحدي اجلديدة 

التي قدمتها حملة »�شاأفعل اإذا فعلت« يف ا�شتقطاب املاليني من املقيمني يف دولة الإمارات. واإىل جانب امل�شاركة 

يف �شاعة الأر�ض، �شهدنا ارتفاعًا يف ردود فعل املجتمع الذي يرغب يف القيام بدوره وامل�شاعدة يف مواجهة التغري 

املناخي؛ ويتجلى ذلك يف عملنا مع املدار�ض من خالل براجمنا التعليمية ومع ال�شركات امل�شاهمة يف برنامج 

اأبطال الإمارات للقطاع اخلا�ض.

ويف اأوائل عام 2013، عملنا اأي�شًا بالتعاون مع حكومة الفجرية بهدف التو�شل اإىل اتفاٍق حول تاأ�شي�ض منتزه 

وطني يف حممية وادي الوريعة اجلبلية، وهذا يعد تطورًا هامًا �شنكر�ض له الكثري من الوقت واجلهد يف الأعوام 

املقبلة.

اأمتنى اأن ينقل هذا التقرير ملحًة عن التقدم الذي نحّققه بف�شل جميع من دعمنا. ويرجع الف�شل يف الإجنازات 

العظيمة التي حققناها اإىل الدعم املتوا�شل من اجلهات التي قدمت الدعم املادي وال�شركاء والقيادة احلكيمة 

ملجل�ض اإدارتنا. اأرغب اأي�شًا يف التقدم بال�شكر اخلا�ض جلميع اأع�شاء فريق جمعية الإمارات للحياة الفطرية 

الذين �شبوا كل جهودهم ب�شغف ل مثيل له من اأجل ترك اأثر ملمو�ض وحتقيق نتائج ممتازة.

وعلى الرغم من فخرنا مبا حققناه عام 2012، نحن ندرُك اأّن هناَك املزيد مما علينا اإجناُزه بعد. ولكننا بف�شل 

توجيهات جمل�ض الإدارة احلكيمة ومهارة والتزام فريقنا، لدينا الإرادة والطموح ملوا�شلة عملنا يف حماية بيئة 

الإمارات واملنطقة.
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التناغم مع الطبيعة

اإن العي�ض يف تناغم مع الطبيعة هي روؤية نتبعها يف كافة جوانب 

عملنا، حيث حتفزنا يف �سعينا اجلاد للو�سول اإىل هدفنا واملحافظة 

على التنوع البيولوجي. ومن خلل العرتاف بالتاأثريات الب�سرية 

على عاملنا الطبيعي والت�سدي لها، فاإننا ن�ساعد يف حماية اأنواع 

احلياة الفريدة والنادرة واملوارد الطبيعية الثمينة والنظم البيئية 

الغنية من اأجل اأجيالنا القادمة.
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 لقد مرت بالدنا بفرتة من التنمية ال�شريعة واأ�شبحت وجهة جاذبة لأ�شحاب الأعمال وامل�شتمتعني بالعطالت 

من جميع اأنحاء العامل، وهذا دافع لتبني ممار�شات ال�شتدامة واحلر�ض على اإعالم املقيمني والزائرين على حٍد 

�شواء بال�شواطئ التي ت�شتويف املعايري الدولية، خا�شة واأن العديدون ياأتون لزيارة هذه ال�شواحل اجلميلة. وهذا هو 

ماي�شعى اإليه برنامج العلم الأزرق.

العلم الأزرق هو رمز معروف عامليًا كعالمة للتميز ال�شاطئي، ويعترب �شهادة على اأن ال�شواطئ واملوانئ التي حتمله 

قد جنحت يف تطبيق معايري �شارمة تتعلق بالتوعية البيئية وجودة املياه والإدارة امل�شتدامة للمرافق واخلدمات 

وال�شالمة. 

وقد جلبت جمعية الإمارات للحياة الفطرية م�شروع العلم الأزرق الدويل اإىل الإمارات يف عام 2010 من خالل 

ع�شويتها يف موؤ�ش�شة التعليم الدولية FEE، وبحلول عام 2011 �شلمت اجلمعية اأول 4 اأعالم زرقاء اإىل 4 وجهات 

�شاحلية اإماراتية. 

يف عام 2012، مت رفع اأول علم اأزرق يف الفجرية كواحد من 8 اأعالم اأخرى رفعت على ال�شواحل الإماراتية لي�شبح 

عدد الأعالم الزرقاء التي ترفرف يف الإمارات 12 علمًا، مما جلب اهتمامًا اإعالميًا وا�شعًا بامل�شروع.

وكنتيجة للتعاون الوثيق مع بلدية اأبوظبي، �شوف تلتزم جميع م�شروعات التنمية ال�شاحلية امل�شتقبلية يف الإمارة 

مبعايري برنامج العلم الأزرق؛ مما ُيعد خطوة كبرية لالأمام نحو حماية �شواحلنا.

وقد نظمت جمعية الإمارات للحياة الفطرية عددًا من ور�ض العمل لبلدية دبي وبلدية اأبوظبي مل�شاركة املعلومات 

وبناء القدرات حول الربنامج، هذا بالإ�شافة اإىل ور�شتني اأخريني لت�شجيع م�شغلي ال�شواطئ واملوانئ على 

الن�شمام اإىل برنامج العلم الأزرق الدويل املرموق، والذي تطبقه اجلمعية يف الإمارات.

ول نهدف يف عام 2013 اإىل رفع عدد ال�شواطئ التي حتمل العلم الأزرق فح�شب، بل ناأمل باأن نرفع من م�شتوى 

الوعي املجتمعي حول هذا التكرمي البيئي، وكلنا اأمل يف اأن ننجح يف م�شعانا.

مكافأة التميز
البيئي والساحلي

مع �سواحل خلبة وقطاع �سياحي ي�ساهم يف ازدهار 

اقت�ساد الإمارات، من املهم حماية �سواطئنا لكي تتمكن 

الأجيال القادمة من ال�ستمتاع بها.

ومع احلاجة اإىل معلومات اإقليمية حول املناطق املهمة لبقاء ال�شالحف البحرية، يعمل م�شروع اجلمعية للمحافظة 

على ال�شالحف البحرية على تتبع �شالحف منقار ال�شقر عرب اخلليج ملراقبة اأمناط �شلوكها وحتركاتها.

وقد تّوجنا بنجاح مرحلة العمل امليداين، وذلك باإمتام تثبيت اأجهزة تتبع عرب الأقمار ال�شناعية على 31 �شلحفاة 

اأنثى يف مرحلة ما قبل و�شع البي�ض خالل عام 2012، لي�شل اإجمايل عدد ال�شالحف التي تتم متابعتها كجزء من 

بحثنا اإىل 75 �شلحفاة على مدى ثالث �شنوات.

ومبا اأن ال�شالحف ل تعرتف باحلدود بني الدول، نحن حري�شون على م�شاركة املعلومات ونتائج البحوث التحليلية 

التي نعمل على اإمتامها حاليًا حول م�شارات هجرة ال�شالحف ومواطن غذائها مع الهيئات العلمية العاملية 

والإقليمية واملحلية.

كذلك �شاهمنا يف جدول الأعمال الدويل للحفاظ على هذه الأنواع من خالل م�شاركتنا للنتائج الأولية التي تو�شلنا 

اإليها اأثناء الندوة ال�شنوية لعلم حياة ال�شالحف البحرية واحلفاظ عليها يف املك�شيك. 

وي�شاهم م�شروعنا كذلك يف ال�شرتاتيجية العاملية لل�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة املتعلقة بال�شالحف البحرية، 

لتاأتي هذه امل�شاركة كدللة على اأهمية العمل الذي نقوم به يف جمال املحافظة على ال�شالحف البحرية، وعلى 

الأخ�ض مبا يتعلق بجهود احلفاظ على �شالحف منقار ال�شقر على م�شتوى العامل.

كذلك جنحنا يف ن�شر الوعي حول التحديات التي تواجه ال�شالحف البحرية من خالل حملة �شباق اخلليج الكبري 

لل�شالحف البحرية، والتي جمعت بني البحث العلمي وو�شائل الت�شال الب�شيطة، حيث متكنا من جذب اهتمام 

اأكرث من 120 األف زائر مميز اإىل موقع امل�شروع اللكرتوين. 

اإن هدفنا النهائي هو تقدمي تو�شيات واقرتاحات ل�شناع ال�شيا�شات تت�شمن اأف�شل املمار�شات حلماية ال�شالحف 

البحرية يف املنطقة وذلك من خالل توفري حتليل علمي �شليم حول املناطق التي ت�شتخدمها ال�شالحف والتي 

حتتاج اإىل احلماية. وللقيام بذلك، فاإننا نركز على تعزيز العمل امل�شرتك للحفاظ على الطبيعة وعلى بيئتنا 

البحرية. 

ومب�شاركة البيانات والعمل مع �شركائنا يف امل�شروع من خمتلف الدول، نحن ن�شعى اإىل توحيد جهودنا واإىل و�شع 

اأ�شا�ض قوي ميكن بالعتماد عليه لر�شم �شيا�شات اإقليمية للحفاظ على هذه الأنواع احليوية الرئي�شية الهامة.

حماية
األنواع النادرة

تعي�ض �سلحف منقار ال�سقر على الكوكب منذ مليني 

ال�سنني، ولها ح�سور دائم يف اأي حوار حول احلفاظ على 

البيئة البحرية حيث ت�سملها حالياً قائمة الأنواع احلياة 

املعر�سة خلطر النقرا�ض ب�سكل كبري. وتعد الأن�سطة 

الب�سرية مثل جمع البيو�ض وال�سيد غري املق�سود 

وتلويث البحار وتدمري اأماكن تكاثرها، ال�سبب الرئي�ض 

وراء تدهور اأعدادها وتهديد بقائها.

910

»اإن حماية �سواحلنا هي 

عن�سر مهم يف عملنا، 

و�ست�ستفيد احلياة الربية 

والبحرية من الأداء ال�ساحلي 

العايل الذي يتطلبه العلم 

الأزرق«

معاذ �سواف، مدير م�سروع،

 املحافظة البيئية والتعليم
©

 E
W

S
-W

W
F

75
عدد سالحف منقار 
الصقر التي تم 
تعقبها على مدى 
ثالث سنوات
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وهذه الق�شية العاملية هي ق�شيًة حمليًة اأي�شًا، حيث �شهد املخزون ال�شمكي التجاري يف الإمارات انخفا�شًا يف 

حجمه بن�شبة 80% منذ عام 1978. ومع العدد املتزايد من الزائرين واملقيمني لفرتات وجيزة الذين يرغبون يف 

ا�شتك�شاف واختبار نكهات حملية جديدة، بالإ�شافة اإىل منط ا�شتهالك مرتفع يف البالد، اأ�شبح الت�شدي لهذه 

امل�شاألة اأمرًا حيويًا ومهمًا.

وت�شاهم حملتنا امل�شّماة »اخرت بحكمة« يف الت�شدي اإىل م�شكلة ال�شيد اجلائر عرب توفري املعلومات املنا�شبة 

لالأفراد واملوؤ�ش�شات ومتكينهم لكي يكونوا جزء من احلل. وباتباع نظام ت�شنيف �شهل الفهم يتبع األوان اإ�شارات 

املرور التي اعتدنا عليها، تقوم احلملة بت�شنيف الأ�شماك وفقًا للتقييمات العلمية ل�شحة املخزون ال�شمكي لهذه 

الأنواع التي ت�شدر عن �شريكنا، هيئة البيئة - اأبوظبي.

ومن خالل ت�شنيف الأ�شماك اإىل ثالثة فئات، الأخ�شر والربتقايل والأحمر، نحن ن�شاعد الزبائن وال�شياح على 

حٍدّ �شواء على فهم خيارات الأ�شماك املحلية امل�شتدامة واملتاحة، وتوفري املعرفة حول ق�شية ال�شيد اجلائر. 

وبعد اإ�شافة �شمكتي اخلن والدردمان اإىل القائمة اخل�شراء يف �شيف 2012، �شارع موؤيدونا اإىل تقدمي و�شفاتهم 

من الأ�شماك امل�شتدامة عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي ليحظوا بفر�شة الفوز بح�شة يف فنون الطهي ووجبة 

يف اإحدى املطاعم التي تدعم حملتنا »اخرت بحكمة«. وهذه امل�شابقة �شاعدت يف اإ�شراك النا�ض يف حملتنا ب�شكل 

تفاعلي، على اأمل ترويج هذه الأنواع امل�شتدامة و�شمها اإىل ما هو معتاد وحمبب يف حميتنا الغذائية.

وقدم كل من معر�ض »�شيال ال�شرق الأو�شط« لالأغذية ومهرجان فنون الطهي يف اأبوظبي من�شاٍت جديدًة 

حلملتنا، حيث قام عدٌد من الطهاة بطهي اأطباٍق من الأ�شماك امل�شتدامة م�شتخدمني الأ�شماك التي اأدرجناها يف 

القائمة اخل�شراء.

و�شتح�شل حملة »اخرت بحكمة« يف العام 2013 على هوية جمددة لكي نتمكن من تقدمي دعم اأكرب للمطاعم 

والفنادق التي ترغب بالن�شمام اإىل احلملة ولتوفري معلومات وا�شحة وجذابة للجميع، كما �شنعمل على زيادة 

اخليارات امل�شتدامة من خالل العمل مع قاعدة اأو�شع من املطاعم والفنادق واملحالت.

خيارات
مستدامة

تعاين م�سائد الأ�سماك يف العامل نتيجًة لتزايد الطلب 

على املاأكولت البحرية مع و�سول عدد ال�سكان اإىل 7 

مليارات، مما ميلي �سرورة رفع م�ستوى الوعي حول 

خيارات الأ�سماك امل�ستدامة واأُيّها يتوجب جتنبه.

وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع بلدية الفجرية، نقوم الآن باإجراء بحوٍث يف املنطقة والنظر يف اخلطوات 

ال�شرورية لإقامة منطقة حممية م�شتدامة حترتم التقاليد املحلية وحتافظ على التنوع احليوي واملواطن يف 

الوادي.

وقد قامت بلدية الفجرية بت�شكيل جلنة خمت�شة لالإ�شراف على اإدارة منتزه وادي الوريعة الوطني، ونهدف من 

خالل عملنا الوثيق مع ال�شركاء الآخرين اإىل و�شع وتطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية حلماية احلياة الربية يف 

الوادي خالل ال�شنوات القادمة.

وقد بداأنا باإجراء درا�شة حول البيئة النباتية يف الوادي وجمع معلومات هامًة عن الغطاء النباتي يف املنطقة، 

مع الرتكيز ب�شكل خا�ض على الأ�شجار والنباتات التي تتغذى عليها احليوانات، والتي �شت�شاهم يف درا�شة �شاملة 

جنريها حول �شغوط الرعي يف الوادي.

كذلك يوا�شل فريق احلماية التابع لنا يف و�شع كامريات خفية يف الوادي ملعرفة املزيد عن احليوانات التي تقطن 

الوادي مثل الثعالب وحيوانات الو�شق، ولتحديد املناطق التي تتواجد فيها املاعز الربي والطهر العربي. بالإ�شافة 

اإىل ذلك، ومن خالل تركيب اأجهزة ار�شال على حيوانات املاعز وتتبعها عرب الأقمار ال�شناعية، نحن ن�شعى اإىل 

ر�شم خريطة للمناطق الأكرث ا�شتخدامًا من قبل املاعز. ول ت�شاعدنا هذه املعلومات على معرفة احلجم العددي 

لهذه احليوانات وتاأثريها على الغطاء النباتي للوادي فح�شب، لكنها عالوًة على ذلك ت�شاعدنا على حتديد اأهم 

الأولويات للو�شول اإىل حماية فعالة للوادي.

ونحن ن�شعى عرب اتباع نهج تعاوين مع �شركائنا ومع حكومة الفجرية اإىل تاأمني حماية فعالة طويلة الأجل لوادي 

الوريعة عن طريق احلد من الأخطار التي تهدده واملحافظة على اأنواع احلياة الفريدة التي يحت�شنها.

وقد اخُتتم هذا العام باكت�شاف ح�شرة ت�شمى دبابري الوقواق غ�شائية الأجنحة والتي توجد يف مكان واحد اآخر يف 

العامل وهو جبال ع�شري يف اململكة العربية ال�شعودية؛ والتي ان�شمت اإىل قائمة الأنواع املكت�شفة حديثًا يف املنطقة. 

ويعزز هذا الكت�شاف احلاجة اإىل حماية وتطوير وادي الوريعة املميز على نحو م�شتدام واملحافظة على التنوع 

البيولوجي يف الإمارات.

المحافظة
على المواطن الطبيعية

ُتعترب املحافظة على وادي الوريعة وحماية مئات الأنواع 

التي تعي�ض فيه خطوة هامة يف عملنا للحفاظ على التنوع 

البيولوجي الفريد يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ول 

يعترب وادي الوريعة اأول منطقة جبلية حممية يف الإمارات 

وح�سب، بل مت �سمه اأي�ساً اإىل قائمة الأرا�سي الرطبة ذات 

الأهمية العاملية حتت اتفاقية رام�سار الدولية، مما ي�سري 

اإىل اأهمية املحافظة على ثرواته الطبيعية.

»اإن احلفاظ على التنوع 

البيولوجي الغني يف دولة 

الإمارات هو اأمر مهم و�سرورة 

ملحة. ومن خلل التعاون 

مع ال�سلطات يف البلد، يقدم 

فريقنا اخلربات ال�سرورية 

للم�ساعدة يف تنفيذ مبادرات 

املحافظة املنا�سبة«.

 اأوليفيري كومربو، 

م�ست�سار املحافظة البيئية
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٪80
معدل التراجع في حجم 
المخزون السمكي في 
اإلمارات منذ عام 1978
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من أجل مستقبل أفضل

اإن قدرتنا على بناء م�ستقبل م�ستدام تعتمد ب�سكل كبري على توفري 

حلول عملية ت�سمن تبنينا لنمط حياة م�ستدام. مع منو عدد ال�سكان 

يف العامل ومنو ا�ستخدامنا ملوارد كوكبنا املحدودة، تزداد �سرورة 

معاجلة م�سكلة ال�ستهلك املفرط. لذا من خلل ترويج ال�سيا�سات 

التي ت�ستهدف اأمناط ال�ستهلك ومن خلل ت�سجيع املقيمني على 

هذه الأر�ض الطيبة على تبني مبادرات بيئية، نحن ناأمل باأن نتمكن 

من امل�ساهمة يف رحلة الإمارات نحو غٍد اأكرث اإ�سراقاً واأكرث ا�ستدامة.
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اإن لقطاع الأعمال وال�سناعة دور مهم يف البحث عن حلول 

لرتفاع معدل الب�سمة البيئية لدولة الإمارات العربية 

املتحدة، وخا�سة مع م�ساهمة هذا القطاع بن�سبة 30% من 

ب�سمة الإمارات البيئية الفردية املرتفعة، ولهذا ال�سبب 

يهدف برنامج اأبطال الإمارات للقطاع اخلا�ض اإىل اإلهام 

ال�سركات للعمل من اأجل تقليل الب�سمة البيئية للدولة

ومن خالل هذا الربنامج، نحن ن�شجع �شركات القطاع اخلا�ض على تطبيق ثالث تعهدات من �شاأنها تقليل 

الإنبعاثات الكربونية، وهي اللتزام بخف�ض ا�شتهالك الطاقة واملياه بن�شبة 10% لكل نطاق على مدار 12 �شهرًا، 

وتوثيق النتائج لتقدميها كدرا�شة حالة اإىل اجلمعية، واللتزام بتطبيق �شيا�شة طويلة املدى لتقليل الب�شمة 

الكربونية.

وقد قمنا موؤخرًا بن�شر ثالث دليل لربنامج اأبطال الإمارات: »كيف ت�شع ا�شرتاتيجية طويلة املدى لتقليل الب�شمة 

الكربونية«، مل�شاعدة املوؤ�ش�شات املختلفة على و�شع خطة م�شتقبلية لال�شتمرار يف تقليل النبعاثات الكربونية. 

تهدف مطبوعاتنا- ومنها الدليلني الأولني عن كيفية و�شع ا�شرتاتيجية ميكن قيا�شها، وكيفية كتابة تقرير درا�شة 

حالة، اإىل م�شاندة ال�شركات يف رحلة تخفي�ض النبعاثات الكربونية.

بالإ�شافة اإىل ذلك، ت�شتطيع ال�شركات عرب ا�شتخدام حقيبة الأدوات املتوفرة ب�شكل جماين على موقع احلملة 

اإ�شراك موظفيها يف تقليل ا�شتهالك الطاقة واملياه يف مكان العمل، م�شتخدمة عدة اأدوات ب�شيطة و�شهلة التطبيق، 

منها املل�شقات، والعر�ض التقدميي »غداء وتعّلم«، بالإ�شافة اإىل الكثري من الن�شائح والإر�شادات. 

اإن برنامج اأبطال الإمارات للقطاع اخلا�ض هو الربنامج التطوعي الوحيد يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

الذي يت�شمن اأهدافًا تخفي�شية ويتم ت�شديق نتائجه من جهة اأخرى م�شتقلة، وهي �شركة اإيرن�شت اآند يوجن، 

والتي متكنا مب�شاعدتها من ت�شمية اأول دفعة من ال�شركات البطلة هذا العام. وبينما �شيتم الإعالن عن اأ�شماء 

هذه ال�شركات ر�شميًا يف عام 2013، اأظهرت لنا درا�شات احلالة التي مت تقدميها لنا كيف ميكن لل�شركات و�شع 

جمموعة من الإجراءات التي من �شاأنها تخفي�ض ب�شمتها الكربونية، كما و�شحت احلاجة ل�شيا�شات تدعم كفاءة 

ال�شتهالك فيما يتعلق بالطاقة واملياه.

 

تمكين
القطاع الخاص

»اإن تفاعلنا مع ال�سركات ي�سعنا 

يف موقف فريد ويعطينا فهماً 

اأف�سل للتحديات التي تواجهها 

يف جمال تر�سيد ا�ستهلك 

الطاقة واملياه وناأمل باأن 

ي�ساعدنا ذلك يف جعل النتقال 

اإىل التنمية امل�ستدامة خياراً 

اأكرث جاذبية ملجتمع الأعمال يف 

الإمارات«

 متارا ويذرز، مدير برنامج 

ا�ستدامة ال�سركات
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بعد ن�شر تقرير الكوكب احلي لعام 2012 ال�شادر عن ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة )WWF(، والذي اأعلن 

اأن معدل ا�شتخدام الب�شر للموارد الطبيعية يتجاوز معدل قدرة الأر�ض على اإعادة اإنتاج تلك املوارد مبرة ون�شف، 

قام فريق اجلمعية بو�شع ملخ�ض موجه لأهم اجلهات املعنية يف الإمارات العربية املتحدة ودول اخلليج بخ�شو�ض 

عواقب ارتفاع معدل الب�شمة البيئية، و�شمل اأي�شًا تو�شيات على كيفية التعامل مع املوقف مبنية على البحوث التي 

مت اإجراوؤها كجزء من مبادرة الب�شمة البيئية يف الإمارات. كذلك قمنا برتجمة ملخ�ض تقرير الكوكب احلي 

2012 اإىل اللغة العربية وتوزيعه على اجلهات املختلفة، مبا فيها الإعالم الذي ا�شتلم اأي�شًا خربًا �شحفيًا �شمل 

اأهم ما جاء يف التقرير.

نحن على ثقة باأن تقليل الب�شمة البيئية هو اأمر ممكن يف حال اعتماد �شيا�شات ومعايري مبنية على قواعد علمية، 

ون�شعى اإىل امل�شاهمة يف ذلك من خالل التعاون مع عدد من الهيئات احلكومية واجلهات املعنية. وقد مت يف عام 

2012 الإعالن عن ا�شتمرار التعاون �شمن اإطار مبادرة الإمارات للب�شمة البيئية والتي مت اإطالق مرحلتها الثانية 

تبعًا لتوقيع مذكرة تفاهم بني �شركائها والتي ان�شمت اإليها هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�ض.

وقد اأجرت اجلمعية عدة اأبحاث خالل عام 2012 مع معهد ري�شريت�ض تراينغل »RTI« من اأجل م�شاندة هيئة 

الإمارات للموا�شفات واملقايي�ض لو�شع معايري لكفاءة ا�شتخدام الطاقة يف الإنارة الداخلية يف الإمارات. كما 

و�شعنا يف نف�ض الإطار عدة مذكرات تقنية مف�شلة بخ�شو�ض الإنارة املنزلية، وتاأثري تطبيق معايري الإنارة على 

اجلوانب التقنية والإقت�شادية والبيئية. 

وبعملنا الل�شيق مع هيئة الإمارات للموا�شفات و املقايي�ض وبالتعاون مع الهيئات احلكومية وقطاع الإ�شاءة، 

و�شعت الهيئة الن�شخة الأوىل من معايري الإنارة الداخلية املعايري لالإنارة الداخلية والتي �شوف ت�شبح ملزمة 

للجميع اإن ح�شلت على موافقة جمل�ض الوزراء الإماراتي يف عام 2013. وهذه املعايري �شت�شمن دخول املنتجات 

الأف�شل والأكرث اأمانًا والأكرث كفاءة للطاقة اإىل الإمارات، ومنع املنتجات ذات النوعية ال�شيئة وال�شتهالك العايل 

للطاقة، مما ُيعد خطوة هامة نحو تخفي�ض ا�شتهالك الدولة للطاقة ومن ثم الب�شمة البيئية.

كذلك نحن ن�شعى من خالل عملنا �شمن هذه املبادرة حتت رئا�شة معايل د. را�شد بن فهد، وزير البيئة واملياه، 

والتي ت�شمل وزارة البيئة واملياه، وهيئة البيئة- اأبوظبي، وهيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�ض، وال�شبكة العاملية 

للب�شمة البيئية، اإىل م�شاعدة �شانعي القرار على و�شع اأولويات �شيا�شات الطاقة واملياه طبقًا لأداة منذجة 

ال�شيا�شات التي مت تطويرها يف املرحلة الأوىل من املبادرة. وقد قمنا بتنظيم عدة جل�شات جلمع املعلومات والآراء 

حول اأهم امل�شائل واملحاور ال�شرورية واملطلوبة للتو�شية ب�شيا�شات ميكن تطبيقها على اأر�ض الواقع. و�شيلي ذلك 

اإجراء تقييم اجتماعي واقت�شادي لتحديد اأهم اخليارات املبنية على اأ�شا�ض علمي التي �شيكون لها اأف�شل اأثر على 

البيئة على القت�شاد.

تقليل
البصمة البيئية

ب�سبب املناخ احلار اجلاف وارتفاع معدل ا�ستهلك املوارد 

الطبيعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، للإمارات 

ب�سمة بيئية فردية مرتفعة، وخف�سها هو اأمر مهم من 

اأجل حتقيق م�ستقبل م�ستدام للدولة.

»عرب التعاون مع الهيئات احلكومية 

والقطاع اخلا�ض ومنظمات املجتمع 

املدين، ميكننا اإحداث تغيري اإيجابي 

والتاأكد من و�سع اأف�سل معايري 

ت�سمن كفاءة ا�ستهلك الطاقة 

والتي �ستقودنا نحو م�ستقبل اأكرث 

ا�ستدامة للإمارات«.

 ليلى عبد اللطيف، 

مديرة م�سروع �سيا�سات 

الب�سمة الكربونية

ميكن لإمارة اأبوظبي خف�ض ن�شبة 40% من ثاين 

اأك�شيد الكربون اإن مت تبنى ال�شيناريو الأكرث 

طموحًا الذي نتج عن اأداة حماكاة النمذجة

العمل على النحو املعتاد E ال�سيناريو
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واإحدى الطرق لكت�شاب هذه  املعرفة هي عرب برنامج بيئتي وطني التفاعلي على �شبكة الإنرتنت. يقدم هذا املوقع 

الإلكرتوين ثنائي اللغة طريقة فريدة لكت�شاب الثقافة البيئية حيث يربط بني التكنولوجيا واملرح والتعليم بطريقة 

جذابة.

ولأننا ندرك الدور املهم الذي ميكن اأن يلعبه املدر�شون واأولياء الأمور يف امل�شاعدة على نقل املعارف البيئية 

لالأطفال، فقد مت ت�شميم برنامج بيئتي وطني لال�شتخدام يف الف�شول الدرا�شية ويف املنزل على حد �شواء.

ولإ�شعال حما�شة الطالب والتفاعل معهم ب�شكل مبا�شر، نحن نحر�ض على مكافاأة الأداء العايل بتقدمي جوائز ملن 

يكمل اختبار بيئتي وطني على النرتنت ب�شكل مميز، كما نقوم بتكرمي جميع امل�شاركني يف نهاية ال�شنة الأكادميية 

عرب املناطق التعليمية املختلفة.

وقد نظمنا اأربع ور�شات عمل تدريبية عمل للمدر�شني والطلبة ذوي الأداء العايل تناولت اأهمية الت�شال ومهارات 

القيادة يف الت�شدي لظاهرة تغري املناخ على امل�شتوى املحلي وذلك بالتعاون مع املجل�ض الثقايف الربيطاين. واأكدت 

هذه الور�ض على الدور الهام الذي ميكن لالأجيال ال�شابة لعبه يف قيادة العامل نحو م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة من 

خالل جتنب املمار�شات ال�شيئة بيئيًا ومنا�شرة التغيري يف مدار�شهم.

كما �شمت م�شابقة مت تنظيمها عرب حمطة للراديو وا�شتمرت خلم�ض اأ�شابيع اأكرث من 800 طالب يف برنامج بيئتي 

وطني، وتزايد الزدحام على املوقع الإلكرتوين طيلة هذه املدة.

ويف حماولة للك�شف عن عمق املعرفة البيئية، وجدت درا�شة ا�شتق�شائية ا�شتهدفت طلبة ترتاوح اأعمارهم بني 

6-15 عامًا حت�شنًا عامًا يف م�شتويات الوعي البيئي بعد درا�شة برنامج بيئتي وطني، حيث تعرف اأكرث من 90% من 

الطالب املبتدئني و96% من الفئة العمرية الأكرب ب�شكل �شحيح على الأغلبية العظمى من احليوانات ال�شحرواية، 

كما تعرف ما يقارب 97% منهم على �شعار »الرت�شيد، اإعادة ال�شتخدام ومن ثم التدوير«.

وتظهر هذه النتائج امل�شجعة منوًا يف م�شتوى املعرفة البيئية وتوؤكد جناح هذه الو�شيلة يف اإي�شال املعلومات يف 

تعزيز ثقة الطالب وحما�شهم حول امل�شائل البيئية. 

التعليم
البيئي عبر اإلنترنت

اإن ا�ستثمار جهودنا يف بناء جيل يدرك اأهمية حتمل 

امل�سوؤولية البيئية هو خطوة مهمة يف رحلتنا نحو 

ال�ستدامة، وتزويد ال�سباب باملعرفة حول الأ�سباب التي 

جتعل من  حماية البيئة الطبيعية اأمراً هاماً وكيفية 

حمايتها هو اأف�سل ما ميكن اأن نزودهم به لكي يعي�سوا 

بطريقة اأكرث ا�ستدامة يف الوقت احلا�سر ويف امل�ستقبل.

ويغذي هذا الربنامج العملي حما�ض الطلبة للبيئة عرب ال�شماح لهم بتحمل م�شوؤولية التغيريات والأن�شطة البيئية 

يف املدر�شة.

تهدف اجلمعية من خالل هذه املبادرة املدر�شية التي يقودها الطلبة والطالبات اإىل التوا�شل مع الأجيال اجلديدة 

وم�شاعدتهم على تفعيل قدراتهم لأق�شى حد وامل�شاهمة ب�شكل ملمو�ض يف و�شع مدار�شهم على طريق ال�شتدامة. 

وناأمل باأن ت�شاعد هذه املعرفة العملية هذا اجليل على خلق عامل اأكرث ا�شتدامة يف امل�شتقبل.

وقد بداأت دلئل جناح الربنامج تظهر بح�شول 5 مدار�ض اإماراتية هذا العام على جائزة العلم الأخ�شر العاملية، 

والتي جنحت يف تطبيق الأعمدة ال�شبعة لربنامج املدار�ض البيئية؛ بدءًا من تاأ�شي�ض جلنة بيئية طالبية ون�شر 

ر�شالة حماية البيئة اإىل املجتمع الأو�شع، اإىل تطبيق تغيريات �شاعدت يف توفري ا�شتهالك املاء والكهرباء والتعامل 

ال�شحيح مع خملفات املدر�شة.

وبرهنت الفرحة على وجوه ال�شغار اأثناء ا�شتالمهم لالأعالم خالل حفل التكرمي على مدى اأهمية هذا الإجناز 

بالن�شبة لهم. ويف ور�شة ثنائية اللغة تلت حفل التكرمي، �شارك بع�شهم ما تعلموه مع طلبة ومدر�شني من 30 

مدر�شة حديثة الن�شمام لربنامج املدار�ض البيئية يف الإمارات، حيث عر�شوا عدة طرق لتطبيق اخلطوات ال�شبعة 

للربنامج مثل اإعادة تدوير املياه وال�شتثمار يف تركيب اأجهزة ا�شت�شعار �شوئية يف ممرات املدر�شة. واأظهر هوؤلء 

اخلطباء اليافعون ح�شًا بامل�شوؤولية البيئية نقلوا من خالله ر�شالة وا�شحة اإىل اأقرانهم حول اأهمية احلفاظ على 

البيئة. 

وقامت اجلمعية باإ�شدار كتيب حول برنامج املدار�ض البيئية احتوى على معلومات حول فوائد امل�شاركة يف 

الربنامج لت�شجيع املزيد من املدار�ض على الن�شمام اإليه. ويو�شح الكتيب اخلطوات الأ�شا�شية التي يجب على اأي 

مدر�شة اتخاذها للفوز بجائزة العلم الأخ�شر املرموقة. ونحن نتطلع اإىل فوز عدد اأكرب من املدار�ض بجائزة العلم 

الأخ�شر يف عام 2013.

إلهام
األجيال القادمة

اإن اإحدى اأهم روؤى برنامج املدار�ض البيئية هو توفري 

الفر�سة اأمام الأجيال اجلديدة للم�ساركة يف حماية 

البيئة، وذلك من خلل توفري الو�سائل واملعلومات 

والأ�س�ض التي متكنهم من حت�سني بيئة مدر�ستهم ب�سكل 

عملي والتوجه نحو منحى اأكرث ا�ستدامة.

»اأ�سعر بالإلهام عندما اأرى 

اهتمام الطلب بالبيئة 

ورغبتهم بامل�ساهمة يف حماية 

كوكبنا اجلميل، وهذا يعزز 

اأهمية الرتبية البيئية يف 

املدار�ض«

اأجيتا نايار 

مدير التعليم 
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نشر الرسالة

اإن اإلهام الآخرين لتحمل م�سوؤولية الكوكب الذي نت�ساطر موارده 

جميعاً جانٌب هام من جوانب م�سوؤوليتنا. بتذكري اجلميع بجمال 

كوكبنا وبالأثر الذي نرتكه نتيجة قراراتنا اليومية واأمناط حياتنا، 

وبتقدمي حلول تعود بالفائدة على جميع الكائنات احلية، نحن ناأمل 

باأن ن�سجع اجلميع على لعب دور يف رحلتنا نحو ال�ستدامة ونحو 

م�ستقبل نعي�ض فيه بتناغم مع الطبيعة، حيث اأننا معاً ن�ستطيع 

حماية املوارد النفي�سة التي مينحنا اإياها هذا الكوكب وترك اإرث 

نفخر به لأجيالنا القادمة. 
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الأع�ساء البلتينيون 

اأباليد ماترييالز/ اإرن�شت اآند يونغ/ اإ�ض اإن اآر دينتون/ بريدج�شتون ال�شرق الأو�شط واأفريقيا/ بنك HSBC ال�شرق الأو�شط/ بنك 

اأبوظبي التجاري/ بنك اأبوظبي الوطني/ بنك الحتاد الوطني/ بنك دبي التجاري/ جرانت ثورنتون/ جهاز اأبوظبي للمحا�شبة/ دولفني 

للطاقة/ �شركة BASF/ ال�شركة القاب�شة العامة/ غلفتيرن املحدودة/ فوك�ض �شينما/ كر�شنت انرتبرايزز/ لينكليرتز املحدودة/ ماجد 

الفطيم العقارية/ مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية/ متنزه ومنتجع العني للحياة الربية/ جمموعة اأ�شواق جيان/ جمموعة 

اأومنيكوم الإعالمية/ مكتب التنظيم والرقابة يف اأبو ظبي/ مومينتوم لوجي�شتك�ض/ هيل اأند نولتون لال�شت�شارات ال�شرتاتيجية/ هيئة 

اأبوظبي لل�شياحة والثقافة/ هيئة البيئة – اأبوظبي/ هيئة كهرباء ومياه دبي

الأع�ساء الذهبيون

اإنتجرال/ بارك حياة دبي/ بنك الإمارات دبي الوطني/ اجلمعية الإماراتية ل�شناعة الطاقة ال�شم�شية/ جومبوك/ �شركة ا�شرتاتيجي اند 

تيمز/ �شركة النوخذة لل�شفر والرحالت/ �شركة اإيكوم/ �شركة بيكر بوت�ض املحدودة/ �شركة رويال كوليمر يف املنطقة احلرة/ �شركة �شعيد 

وحممد النابودة القاب�شة املحدودة/ �شركة �شبان لال�شتثمارات العقارية/ �شركة لثام اأند ويتكينز/ منتجعات وفنادق جبل علي/ يوكليب 

الأع�ساء الف�سيون

بنك �شتاندرد ت�شارترد/ حديقة وايلد وادي املائية/ �شركة جزيرة القرم/ كا�شب/ �شركة كانون ال�شرق الأو�شط املحدودة يف املنطقة 

احلرة/ فندق حياة ريجين�شي/ فندق غراند حياة دبي

الدعم العيني
نود اأن نقدم �شكرنا اجلزيل لالأفراد وال�شركات التي قدمت لنا خدمات عينية ل تقدر بثمن خالل عام 2012، ومنها:

اأهاًل ما�شال والن�شخة الإنكليزية من جملة اأهاًل، بيكر بوت�ض املحدودة، تامي اآوت، جرانت ثورنتون، هيل ونولتون لال�شت�شارات 

ال�شرتاتيجية، اجلمعية الإماراتية للطاقة ال�شم�شية، جومبوك، دينتون اإ�ض اإن اآر، ذي نا�شيونال، �شركة ا�شرتاتيجي اند تيمز، �شركة 

اإنتيجرال، �شركة النوخذة لل�شفر والرحالت، �شحيفة �شڤن دايز، فوك�ض �شينما، لنكليرتز املحدودة، جمموعة اأومنيكوم الإعالمية، جملة 

بيلدغرين، ق�شر الإمارات، منتجعات وفنادق جبل علي، فندق جمريا يف اأبراج الحتاد، هيئة اأبوظبي للمحا�شبة، واإرن�شت اآند يونغ، 

يوكليب، اأن�ض عطية، نيكول كراويل، تيفاين �شولتز، والدعم الذي قدمه كل من املتدربني واملتطوعني الرائعني.

تقدمي العون وت�سليط ال�سوء على البيئة

كما نتقدم بال�شكر اجلزيل لل�شركات التي منحتنا فر�شة امل�شاركة مع قطاع وا�شع من املجتمع من خالل برامج ومبادرات خالقة �شاهمت 

يف دعم م�شاريعنا ون�شر الوعي البيئي، وتلي بع�ض الأمثلة:

ا�شتخدم بنك اأبوظبي التجاري �شا�شات ال�شراف الآيل اخلا�ض بالبنك لتقدمي فر�شة دعم م�شاريعنا اأمام عمالئه الذين قدموا دعمهم 

، واأقام حمل هامليز وراديو �شونو )102.4 اإف اإم( م�شابقة اإذاعية حول برنامج »بيئتي وطني« �شارك فيها مئات الأطفال، واأقيمت 
ٍ
بكرم

الدورة ال�شنوية اخلام�شة من �شباق وات ايفري فلوت يور بوت للقوارب امل�شنوعة من مواد مت اإعادة ا�شتخدامها يف دبي ف�شتيفال �شيتي 

وانرتكونتيننتال دبي ف�شتيفال �شيتي مرة اأخرى والذي دعم م�شروع املحافظة على ال�شالحف البحرية، كما اأقام فندق بيت�ض روتانا اأبوظبي 

يوم )ا�شنع فرق( حيث مت التربع ببع�ض العائدات جلمعية الإمارات للحياة الفطرية، وقدم بنك اأبوظبي الوطني لعمالئه الفر�شة بالتربع 

بنقاط جنمة بنك اأبوظبي الوطني لت�شب يف دعم م�شاريع املحافظة البيئية، واألهمت �شركتي كوكاكول وكيدزانيا الأطفال ليتعلموا ويتعرفوا 

على عملنا عرب مبادرة »لأجل عامٍل اأكرث مراعاًة للبيئة«، وطلبت م�شابقة يونغ ليونز الإمارات التي تنظمها جمموعة »موتيفيت« ومدينة دبي 

الإعالمية، من جمموعة من ال�شباب الذين يعملون يف الوكالت الإعالنية ت�شميم اإعالنات للرتويج مل�شروع املحافظة على ال�شالحف البحرية.

شبكة
من الدعم 

اعرتافاً منا بال�سغف واللتزام الذي ت�ساركنا به بع�ض 

املوؤ�س�سات الأخرى جتاه حماية البيئة والطبيعة، ، يقدم 

برنامج ع�سوية ال�سركات جمموعة من الفر�ض للموؤ�س�سات 

لكي ت�سارك يف عملنا، ولكي تتخذ م�سوؤولية اأكرب جتاه البيئة. 

نحن نتقدم بال�سكر والتقدير جلميع من يدعمنا يف امل�سي 

قدماً يف مبادراتنا.
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تطلق »�شاعة الأر�ض« دعوة مفتوحة لكل �شخ�ض لالن�شمام اإىل اأكرب حركة �شعبية بيئية: فلنطفئ الأ�شواء معًا 

ملدة �شاعة. هذه الوحدة على النطاق العاملي، والتي تتكون من مئات ماليني املبادرات الفردية، هي العالج 

املطلوب لتحفيز واإلهام كافة قطاعات املجتمع لتخاذ مواقف اإيجابية تتخطى مبادرة ال�شاعة الواحدة من اأجل 

بيئتنا وكوكبنا.

وقد احتفل العامل ب�شاعة الأر�ض يف 31 مار�ض 2012 يف 152 بلدًا ويف 6892 بلدة ومدينة عرب جميع القارات، ومن 

بينها الإمارات العربية املتحدة التي �شاركت يف هذه احلملة ال�شنوية منذ اإطالقها عامليًا لأول مرة يف عام 2008. 

ومت تنظيم جمموعة من الفعاليات يف 22 بلدة ومدينة يف الإمارات ال�شبع لالحتفال بال�شاعة. كما ن�شق �شركاوؤنا 

من الهيئات احلكومية يف املدن الرئي�شة، ومن �شمنها هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية مدينة اأبوظبي وهيئة البيئة 

وحماية املحميات الطبيعية يف ال�شارقة وهيئة التنمية ال�شياحية يف راأ�ض اخليمة، عملية اإطفاء الأنوار يف اأهم 

املعامل واملباين البارزة يف الدولة، وقاموا بتنظيم فعاليات عامة جمعت النا�ض مع بع�شهم البع�ض.

وكمن�شق لأن�شطة الت�شال حول �شاعة الأر�ض يف الإمارات، احتفلنا بنجاحنا يف الو�شول اإىل اأكرث من 2.9 مليون 

�شخ�ض يف الإمارات العربية املتحدة عرب و�شائل الإعالم ومن�شات التوا�شل الجتماعي، مما يعني اأن ر�شالة 

�شاعة الأر�ض التي تدعو اإىل الت�شامن من اأجل م�شتقبل م�شتدام، قد مت �شماعها اأكرث من اأي وقت م�شى يف 

الإمارات.

و�شاعة الأر�ض هي اأف�شل مثال على اأن يف احتادنا قوة، وباأننا اإن عملنا معًا على اإيجاد حلول للتحديات البيئية 

الراهنة، كحكومات وهيئات و�شركات واأفراد، ميككنا اإحداث فرق اإيجابي يف العامل الذي نعي�ض فيه. وقد ان�شم 

عدد من ال�شخ�شيات الرفيعة اإىل ندائنا مب�شاركتهم حتدي �شاعة الأر�ض بعنوان »�شاأفعل اإذا فعلت اأنت«: وهي 

حملة اأطلقتها �شاعة الأر�ض لتوفري فر�شة اأمام اأي �شخ�ض ليكون م�شدرًا لإلهام الآخرين على تبني اأ�شلوب حياة 

اأكرث ا�شتدامة.

وتعهد ال�شيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي بال�شوم �شتة اأيام خارج �شهر رم�شان املبارك اإذا تربع 6000 اآلف 

�شخ�ض باأدويتهم غري امل�شتخدمة للموؤ�ش�شات اخلريية، بينما وعد من�شق املو�شيقى يف الراديو كري�ض فيد بزيارة 

 HSBC املدار�ض اإذا قاموا بتخ�شي�ض مكان جلمع النفايات التي ميكن اإعادة تدوريها. ومثال اآخر هو حملة بنك

- ال�شرق الأو�شط التي امتدت ملدة �شهر بعد �شاعة الأر�ض، قام من خاللها م�شوؤولوه التنفيذيون يف املنطقة بتبني 

حتدي »�شاأفعل اإذا فعلت اأنت« وت�شجيع العمالء واأ�شحاب الأعمال على الهتمام بالبيئة. وانتهزت �شركة كهرباء 

ومياه دبي الفر�شة كذلك لتحفيز موظفيها على امل�شاهمة باجلهود البيئية يف الإمارات.

اإن حماية كوكبنا وترك اإرث نفخر به لأجيالنا القادمة هي م�شوؤوليتنا جميعًا. ومن خالل �شاعة الأر�ض، ن�شتطيع 

اأن نعرب عن اهتمامنا والتزامنا، ون�شتطيع اأن نلهم العامل ليتخذ موقفًا بيئيًا اإيجابيًا طويل املدى.

مصدر إلهام
للعمل البيئي

يعي�ض على كوكبنا �سبعة مليارات �سخ�ض ي�ستخدمون 

موارده مبعدل اأ�سرع من قدرته على جتديدها، حيث 

يتجاوز معدل ا�ستهلكنا من املوارد 50% عما ي�ستطيع 

كوكبنا توفريه، وهذا دون اأن ناأخذ بعني العتبار 

متطلبات الأنظمة البيئية الأخرى لهذه املوارد.

شاركت اإلمارات 
السبعة وحوالي 22 
مدينة وبلدة في 
ساعة األرض
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العمل معًا

اإن للتعاون مع اجلهات الأخرى وت�سكيل �سراكات ا�سرتاتيجة 

دور ل ميكننا ال�ستغناء عنه يف �سعينا نحو مهمتنا وهي مواجهة 

التغري املناخي واحلد من الب�سمة البيئية واملحافظة على التنوع 

البيولوجي.

ولهذا ال�سبب فنحن ممتنون للدعم املتوا�سل من قبل ال�سركات 

الأع�ساء واجلهات الراعية و�سركائنا، اإ�سافًة اإىل من يدعمنا من 

الأفراد، اإذ اأنه من خلل هذا الدعم باإمكاننا موا�سلة عملنا ون�سر 

ر�سالة احلفاظ على البيئة ب�سكل اأو�سع.
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بيئتي وطني - برعاية دولفني للطاقة

بتاأييد من وزارة الرتبية والتعليم وبالتعاون مع جمل�ض اأبوظبي للتعليم، وبلدية دبي، وهيئة البيئة – اأبوظبي، وبلدية 

الفجرية، وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية – ال�شارقة، وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية، واملناطق التعليمية.  

العلم الأزرق - برعاية »اأباليد ماترييالز«

 .)FEE( بالتعاون مع بلدية اأبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة - اأبوظبي، واملوؤ�ش�شة العاملية للتعليم البيئي

اخرت بحكمة - برعاية هيئة البيئة - اأبوظبي

مبوافقة من وزارة البيئة واملياه، وبالتعاون مع هيئة البيئة – اأبوظبي، وبدعم من عدد من الفنادق واملطاعم 

واملحالت، بالإ�شافة اإىل دعم من مهرجان فنون الطهي - اأبوظبي الذي تنظمه هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث. 

�ساعة الأر�ض 

مت الحتفال ب�شاعة الأر�ض يف دبي حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 

ورئي�ض املجل�ض التنفيذي. 

و�شلت ر�شالة احلملة اإىل حوايل ثالثة ماليني �شخ�ض يف الإمارات العربية املتحدة، ومل يكن ذلك ليتحقق لول 

تن�شيق العديد من املنظمات واملوؤ�ش�شات لفعاليات عامة وجمتمعية متعددة يف ربوع البالد، وت�شم قائمة املوؤ�ش�شات 

والهيئات امل�شاركة: بلدية مدينة اأبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، واملجل�ض الأعلى للطاقة يف دبي، وهيئة البيئة 

واملحميات الطبيعية – ال�شارقة، وبلدية الفجرية، وبلدية عجمان، وهيئة ال�شياحة يف راأ�ض اخليمة، وبلدية اأم 

القيوين، وجمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون، وهيئة البيئة – اأبوظبي، واإعمار، وبنك HSBC ال�شرق الأو�شط 

املحدود، ومايند�شري، و »فريجني ميغا �شتورز« ال�شرق الأو�شط، وراديو »دبي92«، و�شحيفة �شڤن دايز، بالإ�شافة 

اإىل دعم عدد من �شفراء �شاعة الأر�ض نذكر منهم �شمو ال�شيخ عبد العزيز النعيمي.
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تضافر
الجهود

ما كان باإمكاننا تطبيق م�ساريعنا املختلفة التي تهدف اإىل 

خف�ض الب�سمة البيئية ومكافحة التغري املناخي واملحافظة 

على التنوع البيئي يف الإمارات واملنطقة لول الدعم الذي 

نتلقاه من الهيئات احلكومية واملوؤ�س�سات اخلا�سة املختلفة 

والأفراد. وبف�سل الدعم املادي واملعنوي الكرمي من رعاة 

م�ساريعنا و�سركائنا، باإمكاننا ال�ستمرار يف رحلتنا وتركيز 

جهودنا من اأجل امل�ساهمة يف بناء م�ستقبل م�ستدام للأجيال 

القادمة. �سكراً لكم.

مبادرة الب�سمة البيئية - برعاية مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية، هيئة البيئة - اأبوظبي، ومكتب 

التنظيم والرقابة يف اأبوظبي.

يقود املبادرة جلنة اإدارية يراأ�شها معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد، وزير البيئة واملياه، بالإ�شافة اإىل جمعية 

الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة )EWS-WWF( كجهة متثل اأمانة 

ال�شر. اأما اأع�شاء اللجنة التوجيهية فهم ممثلون عن: بلدية دبي، واملجل�ض الأعلى للطاقة يف دبي، وهيئة الإمارات 

للموا�شفات واملقايي�ض، وهيئة البيئة – اأبوظبي، والهيئة الحتادية للكهرباء واملاء، و�شبكة الب�شمة العاملية، 

ووزارة البيئة واملياه، ومكتب التنظيم والرقابة يف اأبوظبي؛ وذلك بال�شراكة الوثيقة مع هيئة الإمارات للموا�شفات 

واملقايي�ض للم�شاعدة يف و�شع معايري الإنارة الداخلية.

املدار�ض البيئية - برعاية �شركة »بي اإيه اإ�ض اأف«، وبنك HSBC ال�شرق الأو�شط املحدود، و »اأباليد ماترييالز« 

التي ترعى برنامج امل�شاريع ال�شغرية �شمن م�شروع املدار�ض البيئية. وبتاأييد من وزارة الرتبية والتعليم، 

وبال�شراكة مع املوؤ�ش�شة العاملية للتعليم البيئي.

برنامج اأبطال الإمارات للقطاع اخلا�ض - برعاية هيئة البيئة - اأبوظبي، و�شركة »اإرن�شت ويونغ« ال�شرق 

الأو�شط، وبدعم مايل اإ�شايف من موؤ�ش�شة الإمارات لتنمية ال�شباب املوجه لتطوير درا�شات حالة عن ال�شركات 

واإجراء التعديالت املطلوبة. هذا امل�شروع هو بال�شراكة مع هيئة البيئة – اأبوظبي، ووزارة البيئة واملياه.

م�سروع حماية ال�سلحف البحرية - برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي، وكلية �شمال الأطلنطي يف قطر، 

وموؤ�ش�شة بنك دويت�شه ال�شرق الأو�شط، وق�شر الإمارات، وفنادق ومنتجعات فريمونت، و�شركة جلفتيرن، ومنتجع 

جبل علي للجولف، وفندق جمريا يف اأبراج الإحتاد، و�شركة مومينتوم لوجي�شتك�ض، و�شركة نوكيا، وذي كلوب – 

اأبوظبي، و »تامي اآوت دبي«، ومنظمة الروؤ�شاء ال�شباب و �شڤن دايز.

بال�شراكة مع  وزارة البيئة واملياه يف الإمارات، وهيئة البيئة – اأبوظبي، وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف 

ال�شارقة، وجمموعة الإمارات للبيئة البحرية، ووزارة البيئة يف قطر، ومركز الدرا�شات البيئية يف قطر، وجامعة 

قطر، ومدينة راأ�ض لفان ال�شناعية يف قطر، ووزارة البيئة وال�شوؤون املناخية يف عمان، وجمعية البيئة العمانية، 

وق�شم حماية البيئة يف اإيران، بالإ�شافة اإىل د. نيك بيل�شر، امل�شت�شار العلمي للم�شروع ورئي�ض موؤ�ش�شة الأبحاث 

البحرية، وبدعم من �شندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية. 

مع دعم اإ�شايف من جمموعة من املوؤ�ش�شات تت�شمن: مراكز البوم للغط�ض، وجمموعة الفهيم، وفندق بيت�ض روتانا، 

وفندق �شنرتو املنهل اأبوظبي باإدارة �شركة روتانا، ومنتجع و�شبا جزر ال�شحراء باإدارة �شركة اأنانتارا، ودبي 

ف�شتفال �شيتي، ودبي ميديا كرو، ومعر�ض م�شتقبل البيئة باإدارة �شركة تطوير ال�شياحة وال�شتثمار، واإيكوترايب، 

وغومبوك، و�شركة ذي جرين ايكو �شتور، وفندق انرتكونتيننتال، و�شركة جورين تويز تريدنغ، ومقهى لمي تري، 

ولوت�ض لل�شيافة، وفندق ميلينيوم اأبوظبي، ومقهى مور، و »موتيفيت فال مورغن« لالإعالن، وبنك اأبوظبي الوطني، 

ومركز بافيليون للغط�ض يف فندق اجلمريا بيت�ض، ومر�شى يا�ض. 

وادي الوريعة - برعاية بنك HSBC ال�شرق الأو�شط املحدود ودعم مادي اإ�شايف لكامريات مراقبة احلياة 

الربية من �شركة لينكليرتز ذات امل�شوؤولية املحدودة.

�شكر خا�ض اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي، ويل عهد اإمارة الفجرية لدعمه وروؤيته احلكيمة. 

بال�شراكة مع حكومة الفجرية وبدعم قيم من بلدية الفجرية ومتطوعي �شركة لينكليرتز ذات امل�شوؤولية املحدودة. 
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التقرير
المالي

* مت اإعداد هذه البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، ومت تدقيقها من ِقبل جرانت ثورنتون.

كان العام املايل 2012 عاماً جيداً بالن�سبة جلمعية الإمارات 

للحياة الفطرية من نواٍح عديدة، وخا�سة بالن�سبة لدخلنا 

الذي ازداد بن�سبة 30% عن العام املا�سي. وُتعترب هذه الزيادة 

يف الدخل ُمر�سيًة ومتوقعًة عقب املبادرات الناجحة التي 

اأمتتها اجلمعية والتي وافقها جهد مركز على جمع الريع 

املادي لدعم هذه املبادرات.

ِمن برنامج ع�شوية ال�شركات متوياًل قيمًا وغري مقيٍد، بينما ح�شلنا على مبالغ اإ�شافيًة من املنظمات  وقد �شَ

واملوؤ�ش�شات والوكالت. ونتيجًة لذلك، متكّنا يف عام 2012 من ا�شتثمار املزيد يف م�شاريع املحافظة البيئية، كما 

ا�شتطعنا تاأمني وتخ�شي�ض متويل بع�ض امل�شاريع لعام 2013.

نحن ممتنون ب�شكل خا�ض للدعم املايل املمنوح لنا من ِقبل جهاتنا الراعية بالإ�شافة اإىل املبادرات املجتمعية التي 

نظمها �شركاوؤنا من ال�شركات جلمع الدعم املادي مل�شاريعنا، والتي �شاهمت ب�شكل كبري يف متويل عملنا.

ونحن عازمون على موا�شلة تو�شيع نطاق براجمنا وم�شاريعنا للمحافظة على بيئة دولة الإمارات العربية املتحدة 

و�شائر املنطقة، وكجمعية بيئية غري ربحية، نحن حري�شون اأي�شًا على جمع مواردنا املالية واإدارتها بعناية ودقة لكي 

نتمكن من ا�شتثمارها ب�شكل �شليم وحكيم يف م�شاريع وجهود تعود بالنفع على بيئتنا.

2010  2011  2012  

13،033،274  9،622،021  12،741،068 اإجمايل الدخل 

10،638،814  9،415،102  10،767،872 اإجمايل النفقات 

ِهند ال�سنوي

امل�شوؤولة املالية والإدارية

اإيرادات عام 2012

نفقات امل�شاريع %60

نفقات الت�شغيل %20

نفقات جمع الأموال والت�شالت %16

نفقات اإدارة الربامج وال�شيا�شات يف اجلمعية %4

تربعات احلكومة %53

تربعات ال�شركات %34

تربعات املوؤ�ش�شات والوكالت %12

اإيرادات اأخرى %1

1%

34%

12%

53%

نفقات عام 2012

4%

16%

20%

60%

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

ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية ورئي�ض جمل�ض هيئة البيئة- اأبوظبي

مجلس اإلدارة
رئي�س جمل�س �لإد�رة

معايل حممد �أحمد �لبو�ردي

ع�شو املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي ورئي�ض اللجنة التنفيذية

نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة

�شعادة �أحمد علي �ل�شايغ

رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل )م�شدر( واملدير التنفيذي ل�شركة دولفني للطاقة

�لأع�شاء

�شعادة رز�ن خليفة �ملبارك

الأمني العام لهيئة البيئة- اأبوظبي

معايل ماجد �ملن�شوري

رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�شوؤون البلدية لأبوظبي

�شعادة �ملهند�س حمد�ن �ل�شاعر

مدير اإدارة البيئة يف بلدية دبي

�شعادة �لكابنت �إبر�هيم �أحمد �لطنيجي

املدير ال�شابق لهيئة موانئ راأ�ض اخليمة

�شعادة �لر�ئد علي �شقر �شلطان �ل�شويدي

رئي�ض جمموعة الإمارات للبيئة البحرية، دبي

�شعادة  �شعيد جرب �ل�شويدي

رئي�ض جمموعة بن جرب، اأبوظبي 

�شعادة �ملهند�س حممد �شيف �لأفخم

مدير عام بلدية الفجرية

�شعادة هناء �شيف �ل�شويدي

مدير عام هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة

أعضاء الفريق
�للجنة �لإد�رية

�شعادة رزان خليفة املبارك/ الدكتور فريدريك لونيه/ اإيدا تيلي�ض/ ليزا بريي/ نيكول�ض ديلونيه/ تنزيد علم

فريق �لعمل

اأجيتا نايار/ اإرين لنغز/ اأفان الدباغ/ اإملا كو�شتال�ض/ اأجنانا كومار/ اأوليفر كري/ اأوليفيري كومربو/ اإيفا حاجو/ باول فرييرا/ متارا ويذرز/ 

جوانا اأبو حجلة/ خالد حممود/ دارين هيلتز/ را�شمي دي روي/ ر�شا اأبو اأر�شيد/ رمي الذوادي/ �شيلينا �شمايث/ �شيمون لورن�ض/ �شهباز اأحمد/ 

غادة نبيل/ كل�شوم زكري/ ليلى عبداللطيف/ مارينا اأنتونوبولو/ معاذ �شواف/ ملي�شا ماثيوز/ منى العامري/ نور الفال�شي/ نور مزهر/ نورة علي 

بخ�ض/ نيك نوغريا/ هند ال�شنوي
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كائنًا حيًا جديدًا مت اكت�شافهم لأول مرة يف 

وادي الوريعة منذ عام 2006

اإمارات �شاركت يف �شاعة الأر�ض

7
emirates joined 

Earth Hour

2012
HIGHLIGHTS 
مقتطفــات 26

new-to-science 
species found in Wadi 

Wurayah since 2006
1

5

2

4

3

Blue Flags in the UAE thanks to 
eight more being awarded to the 
nation’s coastline in 2012

12
علمًا اأزرقًا ترفرف يف �شماء الإمارات و 8 اأعالم اأخرى 

على �شواحل حملية يف عام 2012

75
hawksbill turtles tagged over 
three years, culminating our 
Marine Turtle Conservation 
Project’s fieldwork phase

�شلحفاة منقار �شقر مت تثبيت اأجهزة تتبع عرب 

الأقمار ال�شناعية عليهم على مدى ثالث �شنوات، 

لتتوج بنجاح مرحلة العمل امليداين مل�شروع املحافظة 

على ال�شالحف البحرية

5
Number of schools awarded 
Eco-Schools green flags

مدار�ض بيئية ح�شلت على العلم الأخ�شر


