
                                                                  

 

 بيان صحفي

 

شراكة  اتفاقية نعاتوق  جمعية اإلمارات للحياة الفطرية و  "جلف كابيتال"
 برامج التعليم البيئي والحفاظ على البيئة في اإلماراتاستراتيجية لدعم 

 

إحدى أكبر وأنشط ، "جلف كابيتال"شركة  أعلنت :حدة، اإلمارات العربية المتأبوظبي، 7102 أغسطس 6

طويلة األمد مع  ةشراكاليوم عن عقدها ، الشركات في إدارة االستثمارات البديلة في منطقة الشرق األوسط

ربحية في البيئية غير ال المؤسسة، "جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة"

 بما في ذلك المناخ والبيئة البحرية والبرية ،التراث الطبيعي للدولة التي ُتعنى بالحفاظ علىدولة اإلمارات 

في الدولة، بما جمعية ال، مبادرات بالتينيا   عضوا  عتبارها ا، ب"جلف كابيتال"شركة وستدعم . األحيائيوالتنوع 

 .تغير المناخ والطاقةو  تجارة الحياة البريةوالتعليم البيئي و  على البيئة البحرية والبريةالحفاظ جهود في ذلك 

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل  تحت رعاية 1002عام  قد تأسست جمعية اإلمارات للحياة الفطريةوكانت 

 بما في ذلك ،على امتداد اإلمارات ة بهالغني  في المواقع  األحيائيالحاجة إلى حماية التنوع  نظرا  إلى، نهيان

سياسات الطر و األ تطويرفي  الدولة، وكذلك المساهمةهتمام بالغ في األنواع واألنظمة البيئية التي تحظى با

 .مؤسسية للتعامل مع القضايا البيئيةال

مركز محمد بن راشد العالمي الستشارات الوقف والهبة وجمعية اإلمارات  طلقأ، "عام الخير"وتماشيا  مع 

 ةشرك وكانت، أول مبادرة من نوعها لدعم البيئة من خالل الوقفهذا العام من في وقت سابق للحياة الفطرية 

 ."عالمة دبي للوقف"لحصول على للها ما أه   بات الالزمةالمتطل  قد استوفت  "جلف كابيتال"



                                                                  

 

إلى تعزيز الوعي العام بأهمية البرامج البيئية وتحفيز المؤسسات على المساهمة  يوقف البيئالدرة وتهدف مبا

كما . لما لذلك من أثر تنموي مستدام على المجتمع ،المجتمعية في دعم المبادرات والدراسات واألبحاث البيئية

وذلك  ،لخاصة في المجال البيئيتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على المساهمات المجتمعية للمؤسسات ا

 .صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولةالتي أطلقها  "عام الخير" تحقيقا  لرؤية

شراكة استراتيجية بعقد نحن سعداء ": "لف كابيتالج"لشركة الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي وقال 

 رفد جهود تحقيق حيث نتطلع إلىتجمعنا بجمعية اإلمارات للحياة الفطرية بينما تحتفل اإلمارات بعام الخير، 

تأتي هذه الشراكة تماشيا  مع ، كما الهادفة إلى ضمان التنمية المستدامة للبيئة 1012رؤية اإلمارات 

ط وتسل   ،على الشباب والتعليم والريادة ترتكزأسس  وفقُبنيت التي للشركة و استراتيجية المسؤولية االجتماعية 

تكامل التعليم البيئي ، مؤمنين بأن االستدامة من خالل التعليم ونقل المعرفةمبادئ الضوء على التزامنا ب

 ."  ل جهودنا المتواصلة في هذا الصددواتباع أفضل الممارسات والدعم البيئي في عملنا اليومي يكم  

تعمل جمعية : "من جهتها، قالت ليلى مصطفى عبداللطيف، مدير عام جمعية اإلمارات للحياة الفطرية

 دعم لتمثل مصدريئات في مختلف أنحاء الدولة هالمؤسسات و ال جنبا  إلى جنب معاإلمارات للحياة الفطرية 

لهام لهاو  العديد من برامجنا في رفد  ‘لجلف كابيتا’ستسهم أكثر بالقضايا البيئية، حيث وتقوم بتعريفها  ،ا 

سلسلة المشروعات هذه الضوء فيه ط تسل  في الوقت الذي الهامة للمحافظة على البيئة في دولة اإلمارات، 

 ." ز جهود الحفاظ على البيئةت وتعز  على البصمة البيئية لدولة اإلمارا



                                                                  

 

تأمين مستقبل  من خاللفي جهود الجمعية طويلة األمد هاما  يلعب هذا التعاون دورا  : "وأضافت عبداللطيف

إلحداث تغيير  عاتالرؤية والتطل   كناشار كافة المؤسسات التي تمع عين إلى التعاون ، متطل  أكثر استدامة

 ." المساهمة في هذا المجال من بين أهم هذه الشركات‘ جلف كابيتال’شركة  د  ع  تُ  حيث، إيجابي

 -انتهى-
 

  (بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة) عن جمعية اإلمارات للحياة الفطرية نبذة

جمعية اإلمارات للحياة الفطرية إماراتية بيئية غير ربحية أنشئت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل  إن
تعمل جمعية اإلمارات للحياة . 1002عام  أبوظبي وذلك في -الحاكم في المنطقة الغربية ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة 

الفطرية منذ تأسيسها بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة وهو أحد أكبر المنظمات البيئية المستقبلة في العالم وللصندوق 
   .دولة 200شبكة مكاتب تنتشر عبر 

بالتصدي  البيئة على المحافظة هو وهدفناتكمن رؤيتنا في بناء مستقبل مستدام يعيش فيه اإلنسان بتناغم مع الطبيعة، 
األفراد والمؤسسات في دولة اإلمارات والمنطقة  مع نعمل نحن .عليها والضغوط التهديدات ألهم

السياسات والتوصيات،  وتطوير البحوث العلمية، خالل إجراء من وذلك البيئية المحافظة حلول لتطبيق
 uae.panda.org موقعنا زيارة يرجى لوماتالمع من للمزيد .البيئية والتوعية والتعليم
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