
رزان املبارك مواطنة إماراتية، لعبت دوًرا حيوًيا عىل مدار ما يزيد عىل عرشين سنة يف توجيه بلدها نحو مستقبل أكرث 

ر جهود الحماية البيئية املتواصلة والحفاظ عىل األنواع عىل مستوى منطقة غرب آسيا والعالم.  استدامة، مع َتصدُّ

بــفضل خرباتــها املــتنوعــة اليت اكتســبتها مــن خــالل قــيادة أكرب الهــيئات 
الـتنظيمية الـبيئية يف الرشق األوسـط، وتـرأسـها ملـؤسـسة خريية دولـية 

تـدعـم مـشاريـع الـحفاظ عىل األنـواع يف جـميع أنـحاء الـعالـم، وإدارتـها ملـنظمة 
أهـلية تـركـز عىل مـشاركـة املـواطنني، حـازت املـبارك تـقديـً را كبًري ا حـيث 

اخـتارهـا املـنتدى االقـتصادي الـعاملـي كـواحـدة مـن أبـرز 100 قـيادة شـابـة عـام 

2018. وحـالـيا، تسلمت  رزان منصب رئاسة االتـحاد الـدويل لـحفظ الـطبيعة 

 . ملـدة أربـع سنوات

عـندمـا عـينت رزان يف مـنصب الـعضو املـنتدب لهـيئة الـبيئة - أبـوظيب يف عـام 
2010، كـانـت أصـغر مـن تـوىل مـنصباً قـياديـاً يف مـؤسـسة حـكومـية بـاإلمـارة، بـل 
ومـن الـنساء الـقالئـل الـاليت شـغلن مـثل هـذا املـنصب. وبـفضل تـوجـيهاتـها 
وتـحت قـيادتـها، وافـقت الـحكومـة عىل مـضاعـفة مـساحـة املـناطـق الربية املحـمية 

وتـبنت خـطة تسـتهدف خـفض مـعدالت الـكربـون لـلمرة األوىل يف 
املـنطقة : حـيث تهـدف إىل تـخفيض انـبعاثـات غـازات الـدفـيئة بنسـبة 42 يف 

املـئة بحـلول عـام 2030. أرشفت املـبارك كـذلـك عىل بـرنـامـج طـموح يعترب األكرب 
مـن نـوعـه يف الـعالـم يف مـجال إعـادة تـوطني الـثديـيات: وهـو مرشوع إكـثار املـها 
األفـريـقي "أبـو حـراب" يف أبـوظيب، وإعـادة تـوطـينه مـرة أخـرى يف تـشاد. فـبعدمـا 

كـان مـن األنـواع املـنقرضـة يف الـحياة الربية، زادت أعـداده حـالـًيا يف بـيئته 
الـطبيعية. وبـناًء عىل تـوجـيهها، دخـلت هـيئة الـبيئة – أبـوظيب يف رشاكـات 
عـاملـية مـثل مـبادرة "عني عىل األرض" املــعنية بجــمع الــبيانــات الــبيئية، 

كــما عــقدت الهــيئة أربــعة اجـتماعـات لـلجنة بـقاء األنـواع بـاالتـحاد الـدويل 
لـحفظ الـطبيعة مـنذ 2008 ،واستضافت واحداً من فرعي معاهدة املحافظة 

 . عىل األنواع املهاجرة

رزان هـي كـذلـك الـعضو املـنتدب لـصندوق محـمد بـن زايـد لـلمحافـظة 
عىل الـكائـنات الـحية وأحـد مـؤسسـيه، وقـد سـاعـدت جـهودهـا يف تـعزيـز أعـمالـه 

لـيكون أحـد أكرب املـؤسـسات الخريية اليت تـدعـم الـحفاظ عىل الـكائـنات الـحية 
بـصورة مـبارشة. ومـنذ تـأسـيسه، فـقد دعـم الـصندوق مرشعات لـلحفاظ عىل 
أكرث مـن 2,000 نـوع يف أكرث مـن 160 دولـة، حـيث تـمت إزاحـة الكثري مـنها 

 . عـن حـافـة االنقراض

كــانــت رزان قــد بــدأت حــياتــها املــهنية يف مــجال الــحفاظ عىل الــبيئة يف عــام 
2001 عـندمـا سـاعـدت يف تـأسـيس جـمعية اإلمـارات لـلطبيعة، وهـي مـنظمة 

غري حــكومــية تــأسســت بــالــتعاون مــع الــصندوق الــعاملــي لــصون الــطبيعة. 
وبـاعـتبارهـا الـعضو املـنتدب للجـمعية حـالـًيا، فـقد تـولـت قـيادة مـبادرة لحـمايـة 
الـشعاب املـرجـانـية يف اإلمـارات، وأجـرت مـسوحـاً مـيدانـية نـتج عـنها إنـشاء أول 
محـمية جـبلية يف دولـة اإلمـارات الـعربـية املتحـدة، كـما وضـعت إطـاًرا لحـمايـة 

السالحف البحرية أثناء تعشيشها وهجرتها. 

محــلياً، يف دولــة اإلمــارات الــعربــية املتحــدة، ترتأس رزان مجــلس إدارة املــركــز 
الـدويل لـلزراعـة املـلحية، إىل جـانـب عـضويـتها يف مـجالـس إدارات الـعديـد مـن 
املـؤسـسات والـجهات املـعنية واملـؤثـرة يف املـجال البييئ ومـنها "مـصدر"، وهـي 

رشكة تعمل يف مجال الطاقة املتجددة مقرها أبوظيب. 

أمــا عىل املســتوى الــدويل، فهــي عــضو يف املجــلس االســتشاري لــكل مــن 
مــؤســسة "روكفيلري" – الــلجنة االقــتصاديــة لــصحة الــكوكــب، و"مــبادرة 
كـــامربيدج" للحـــمايـــة الـــبيئية، وعـــضو مجـــلس إدارة أكـــاديـــمية اإلمـــارات 
الـدبـلومـاسـية ومـؤسـسة "بـانثريا" ومـبادرة املـرأة يف االسـتدامـة والـبيئة والـطاقـة 
املتجــددة (WiSER). وبــاعــتبارهــا مــن أشــد املــؤيــديــن لــلحفاظ عىل الــفنون 
والـثقافـة وتـطويـرهـم، فهـي عـضو يف املجـلس االسـتشاري ملـؤسـسة أبـوظيب 

للموسيقى والفنون. 

تحـمل رزان املـبارك درجـة املـاجسـتري يف "الـفهم الـعام للتغري البييئ" مـن كـلية 
لــندن الــجامــعية يف املــملكة املتحــدة، حــيث تــناولــت يف أطــروحــتها تحــليل 
الـقوانني البحـريـة الـتقليديـة يف مـنطقة اإلمـارات الـعربـية املتحـدة، كـما تحـمل 
درجـة الـبكالـوريـوس يف الـدراسـات الـبيئية والـعالقـات الـدولـية مـن جـامـعة 

توفتس يف والية ماساشوستس بالواليات املتحدة األمريكية. 

رزان خـليفة الـمبارك 
جهود فّعالة للحفاظ عىل الطبيعة. 

التنمية املستدامة. 
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