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العدد الثالث

تحية عطرة من مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
ً
ً
ً
كبيرا
عددا
يوما ،إال أن
على الرغم من أن شهر فبراير ال يتجاوز 28
من األحداث المهمة تجلت في البالد و في جميع أنحاء العالم،
و المتعلقة بالبيئة و االستدامة .حيث بدأ الشهر مع احتفال دولة
اإلمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الحادي و العشرين للبيئة
في  4فبراير ،تحت شعار "االستهالك و اإلنتاج المستدامين".
عالوة على ذلك ،تم اإلعالن عن شجرة الغاف كشعار لـ "عام
التسامح" من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
الله .و في ظل هذه االحداث المثمرة كان شهر فبراير بالنسبة
لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة شهر مفعم بالفعاليات و
النشاطات المثمرة.

حبيبة املرعيش
رئيسة اجملموعة

كان النصف األول من الشهر مزدحم بالمكالمات الهاتفية المتواصلة و الرسائل اإللكترونية المستمرة من مختلف
الكيانات في جميع أنحاء البالد ،للتسجيل في األحداث التي تنظمها المجموعة خالل النصف الثاني من الشهر.
في  28فبراير ،نظمت المجموعة و استضافت الدورة ال  23من "يوم جمع علب األلمنيوم" و قد عقدت الحملة
ً
كيانا ،تمكنت المجموعة من جمع  4,050كيلو غرام من
في جميع اإلمارات في وقت واحد .و بمشاركة 200
علب األلمنيوم إلعادة تدويرها .نشكر جميع العائالت و المؤسسات األكاديمية و الفنادق والشركات و الهيئات
ً
ناجحا ال ُينسى .و الشكر موصول إلى شركة اإلمارات
عمال
الحكومية التي شاركت و دعمت هذا اليوم لجعله
ً
العالمية لأللمنيوم لرعايتها الحملة.
استمر برنامج "شجرة في المجتمع ،جذور توحدنا" ،في جذب المزيد من المشاركين في شهر فبراير .ال تزال
األهداف الطموحة للمشاركين لزراعة أشجار باسمائهم و التفاني في إعادة التدوير و االستدامة هي الدافع
األساسي للمشاركة ( للمزيد من التفاصيل انظر صفحة .)3
و علي صعيد البرامج التعليمية للمجموعة ،تستمر مسابقة الرسم البيئي في جذب المزيد من المشاركين و
رسوماتهم .شهدنا هذا العام زيادة بنسبة  42٪في التسجيل مقارنة بالعام الماضي وما زالت األرقام في ارتفاع.
ً
ً
فريدا على مستوى البالد حيث ُيظهر طلبة المدارس االنجليزية و العربية و الطلبة من اصحاب الهمم،
حدثا
يعد هذا
ً
ايضا في اطار برامجنا التعليمية يستمر التسجيل للمشاركة
مهاراتهم الفنية و تفانيهم في محو األمية البيئية .و
ً
منبرا للعقول الشابة الذين تتراوح أعمارهم
في "مسابقة الخطابة البيئية" لطلبة المدارس ،حيث تمثل المسابقة
بين 18-13سنة ليتمكنوا من إظهار مهاراتهم في مجاالت البحث و الخطابة و القيادة .فهذه المسابقة تعطى
الفرصة للطلبة للتواصل مع المجتمع ،و التعبير عن أفكارهم و تحسين مهاراتهم في التفكير النقدي ليكونوا
أفضل قادة للغد .ال تفوت هذه الفرصة للتسجيل و المشاركة.
كما تضمن هذا الشهر تنظيم  4أحداث رئيسية باإلضافة إلى ذلك حضرت المجموعة و تحدثت في مناسبات و
فعاليات مختلفة ،و ألتقت مع كبار الشخصيات داخل مكتب المجموعة و خارجه .و قد تم إطالق ما مجموعه 25
فعالية بين مجموعة عمل اإلمارات للبيئة و الكيانات األخرى في فبراير.
مع اختتام ناجح لهذا الشهر ،تتطلع المجموعة إلى إطالق المزيد من البرامج و الفعاليات في شهر مارس .حيث
سنبدأ الشهر بشكر جميع أصحاب المصلحة الذين وقفوا معنا في عام  2018لمواصلة التقدم نحو االستدامة،
ً
أيضا بتدشين "النداء األخضر" في
في حفل العشاء السنوي للمجموعة الذي سيعقد في  4مارس .و سنقوم
 19مارس ،يليه " مسيرة الورق" التي ستعقد في  30مارس خالل حدث ساعة األرض الذي تشارك فيه المجموعة
كل عام مع هيئة كهرباء و مياه دبي( ،سجل االن و كن جزءا من هذه المنصة الفريدة).
في الختام ،آملة أن تستمتعوا بقراءة نشرتنا الشهرية بالتفصيل ،فيها العديد من األخبار التي تحتوي على نتائج
إيجابية على المستوي المحلي و الدولى باالضافة الى العديد من األنشطة التي حضرتها أو استضافتها أو شاركت
فيها المجموعة ،سوف تثير حماسكم و تشعركم بالسعادة .لقد كان شهر فبراير القصير بااليام و الحافل باألحداث
ً
ً
ً
ً
معا من أجل بيئة أفضل.
ملهما لمواصلة العمل المجدي على مدار العام .فلنستمر بالعمل
ايجابيا و
شهرا

شارِك معنا يف ال ِنقاشات الخرضاء

غرّ د معنا على

www.twitter.com/eeg_uae

ُزر صفحتنا على فيس بوك

www.facebook.com/eeg.uae

ُ
ُ
ُ
سارعوا بتقديم كل ما يمكن
تقيم المجموعة كل يوم سبت يوم تجميع للعائالت من الساعة  8:30ص— 3:00مِ ،
إعادة تدويره لنا في مقر المجموعة( .شارع الجميرا  ،68فيال رقم  117أ بين حديقة الحيوانات و مركز الشاطئ) .للمزيد
ِمن المعلومات اتصل بنا على هاتف رقم ،04 3448622 :البريد الكترونيeeg@emirates.net.ae :

ُزر موقعنا اإللكتروني الجديد على
www.eeg-uae.org

ُزر صفحتنا على أنستغرام
EEG_DUBAI

فريق التحرير :حبيبة المرعشي ،كارلو كوارتو ،شيماء سمير.
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مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تنظم حملة نظفوا اإلمارات
في  5فبراير ،حشدت دائرة الخدمات العامة  -رأس الخيمة بالتعاون مع مجموعة عمل اإلمارات للبيئة أفراد
المجتمع تحت مظلة حملة "نظفوا اإلمارات" ،احتفاال بيوم البيئة الوطني و تحت رعاية و حضور المهندس
الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي ،الرئيس التنفيذي لدائرة الطيران المدني – رأس الخيمة .بعد الكلمات
االفتتاحية ،بدأ كبار الشخصيات جنبا إلى جنب مع المتطوعين برنامج التنظيف مفعمين بالحماس و الهمة .جرت
الحملة في إمارة رأس الخيمة في منطقة الدقداقة و غطت مساحة  5كم بمشاركة أكثر من  144من المتطوعين
النشطين.
و في يوم  24فبراير ،نظمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حملة "نظفوا اإلمارات" بالتعاون مع شركة كيه بي
إم جي ( ،)KPMGبالقرب من دبي اوت ليت مول لتنظيف الصحراء المحيطة بالمول .و نتيجة لبعض السلوكيات
ّ
نظرا لالنتشار الواسع للتخييم في الصحراء و رحالت سفاري
الغير صديقة للبيئة من قبل بعض افراد المجتمع ،و
باإلمارات العربية المتحدة خالل موسم الشتاء ،يتم إلقاء الكثير من النفايات في الصحراء ،مثل القناني الزجاجية
و البالستيكية و معدات التخييم مثل السجاد ،و أغلفة الطعام...ألخ مما ينعكس بشكل سلبي على الحياة البرية
اذ تقوم الجمال و الغزالن بأكل المواد البالستيكية عند البحث عن غذائها في وسط النباتات البرية .و قد نتج عن
الحملتين جمع  1,5طن من النفايات.

رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تحضر المؤتمر الدولي لإلسكان الحكومي
المستدام
في  13فبراير ،حضرت السيدة حبيبة المرعشي ،رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،المؤتمر الدولي لإلسكان
الحكومي المستدام لعام  ،2019الذي عقد في الجامعة األمريكية في دبي .كان الهدف األساسي للمؤتمر هو
الجمع بين الخبراء و المهنيين في مجال اإلسكان المستدام من جميع أنحاء العالم لمشاركة المعارف اإلقليمية
و الدولية فيما يتعلق باألسواق الهندسية الناشئة.
تمت دعوة السيدة حبيبة المرعشي للتحدث في المؤتمر .و ناقشت موضوع "المجتمعات الخضراء :إعادة التدوير
من أجل مستقبل أفضل" ،حيث تطرقت إلى موضوعات التعليم ،و اشراك المجتمع ،و إعادة التدوير و عالقة
أصحاب المصلحة ،و كلها جوانب مهمة مطلوبة لتحقيق االستدامة و تؤدي بدورها إلى المجتمعات الخضراء.

المجموعة تحضر اليوم المفتوح للمركز الدولي للزراعة الملحية
في 21فبراير ،حضرت السيدة حبيبة المرعشي ،رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،اليوم المفتوح للنساء
الخاص بالمركز الدولي للزراعة الملحية ( )ICBAالذي عرض أحدث البحوث الزراعية و شجع المزارعين المحليين و
غيرهم من الممثلين في هذا المجال على استخدامها.
أقيم اليوم المفتوح لالحتفال بالذكرى العشرين ل  ،ICBAو بهذه المناسبة قدمت معالي مريم بنت محمد
ً
هنأت المركز على إنجازاته .و قد
عرضا و ّ
سعيد حارب المهيري ،وزيرة دولة المسؤولة عن ملف األمن الغذائي،
ناقشت في عرضها مسألة األمن الغذائي و كيفية اشتماله على الجوانب المهمة من حيث التوافر ،و الوصول،
و االستغالل ،و االستقرار .و تتمثل االستراتيجيات الرئيسية التي يجري تنفيذها للحفاظ على األمن الغذائي،
تيسير التجارة الزراعية ،و إنتاج األغذية المواتية للتكنولوجيا ،و الحد من ضياع األغذية و هدرها ،و سالمة األغذية
ً
ً
أيضا عن إطالق قطاع
أخيرا المخاطر المتعلقة باألغذية و إدارة األزمات .و عالوة على ذلك ،أعلنت
و التغذية ،و
اقتصادي جديد لتعزيز اعتماد التكنولوجيا الزراعية.
على مدى العقدين الماضيين ،أنجز المركز الكثير من اإلنجازات مثل استخدام الطائرات بدون طيار ألغراض الزراعة،
و زراعة الكينوا المرنة للتغير المناخي في اإلمارات العربية المتحدة ،و إنشاء متحف للتربة ،و استخدام الفحم النباتي
 ...الخ .و انتهى اليوم بجولة في مرافق البحوث و متحف اإلمارات للتربة و النشاط زراعي.

التعاون مع شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم
تتعاون مجموعة عمل اإلمارات للبيئة مع شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم لجعل المدارس المحلية خضراء ،كجزء
من المسؤولية االجتماعية للمؤسسات و تفانيهم في حماية البيئة ،قام أعضاء شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم
بالتواصل مع المجموعة لالنضمام إلى مشروع "من أجل إماراتنا نزرع" ،حيث التزموا بزراعة أشجار محلية في 5
مدارس في دبي و أبو ظبي باإلضافة إلى وضع مركز لفرز النفايات في كل مدرسة.
في  21فبراير ،قام فريق المجموعة و شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم بزيارة مدرسة القيم النموذجية في دبي،
و هي عضو أكاديمي في المجموعة ،و بمساعدة الطلبة و أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ،تم زراعة  30شجرة
محلية ،كما تم وضع مركز لفرز النفايات في المدرسة .هذا و سيقوم فريق المجموعة بجمع المواد القابلة إلعادة
التدوير التي سيجمعها الطلبة و أعضاء هيئة التدريس ،من المدرسة العادة تدويرها .هذه هي المدرسة الثانية في
دبي التي يتم زرع األشجار بها بالتعاون مع شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم .و سيتم زراعة األشجار في ثالث
مدارس أخرى على مدار السنة.

نرشة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة

معاً من أجل بيئة أفضل©
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جميس مودرن أكاديمي و مجموعة عمل االمارات للبيئة

حضرت رئيسة مجموعة عمل االمارات للبيئة االجتماع التشاوري لمجلس االدارة لجميس مودرن أكاديمي في  21فبراير  .2019السيدة حبيبة المرعشى هي احد اعضاء مجلس
امناء المدرسة عن عام  2019-2018و تم تقديم خالص الشكر لها على حماسها و توجيهها المستمر للمدرسه و الطلبة ،حيث كان الفكارها و اقتراحتها في مجال المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات عظيم االثر الحراز تقدم ملحوظ للمدرسة و برامجها .تمت دعوة سيادتها لتستمر لمدة عام آخر ،و قبلت سيادتها ذلك بسعادة و حماس ،متطلعة الى
مواصلة توجيه المدرسة نحو التقدم المستدام.

"شجرة في المجتمع ،جذور توحدنا"

بدأت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة المرحلة األولى من حملتها الرائدة " شجرة في المجتمع ،جذور توحدنا" ،من  19يناير إلى  19مايو من أجل تشجيع أعضاء المجموعة على
ً
إيجابيا في تحقيق األهداف
تحقيق أقصى قدر من الممارسات المستدامة .و يعرض المشاركون ،الذين يقدمون مساهمات مذهلة كل عام ،مسؤوليتهم اإلجتماعية و يسهمون
العالمية للتنمية المستدامة من خالل الحملة للحد من إنتاج النفايات و بالتالي تقليل إجمالي انبعاثات الكربون و تخفيض مساحة المكبات الالزمة للتخلص من النفايات.
تستهدف المرحلة األولى أعضاء المجموعة من الطلبة و األعضاء األكاديميين ،لجمع و إيداع الورق و علب األلمنيوم و الزجاج و محابر الطابعات و البالستيك و الهواتف
المحمولة في غضون فترة زمنية محددة تتمثل بأسبوعين .و سيتأهل جامعي الحد االدنى المطلوب ،للحصول على شهادة مشاركة و ستتاح لهم الفرصة لزراعة شتالت أشجار
محلية باسمائهم تحت مظلة "من أجل إماراتنا نزرع" و التي سوف تقام هذا العام يوم  .19 .12.19حتى االن قامت المجموعة بجمع  144,333كيلو غرام من الورق ،و 5,153
كيلو غرام من البالستيك ،و  333كيلو غرام من األلمنيوم ،و  5,190كيلو غرام من الزجاج ،و  23قطعة من محابر الطابعات إلعادة تدويرها.

لقاءات و فعاليات مجموعة عمل االمارت للبيئة خالل شهر فبراير

على مدار العام تحضر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة العديد من الفعاليات و اللقاءات مع أصحاب المصلحة من جميع الكيانات بما في ذلك الهيئات الحكومية و الخاصة و كبار
الشخصيات ،و تنظم الحمالت و األنشطة الداخلية و الخارجية .في شهر فبراير قام فريق مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بتنظيم  4أحداث رئيسية باإلضافة إلى ذلك حضرت رئيسة و
موظفي المجموعة و تحدثوا في مناسبات و فعاليات مختلفة ،و ألتقت مع كبار الشخصيات داخل مكتب المجموعة و خارجه .تم إطالق ما مجموعه  25فعالية بين مجموعة عمل
اإلمارات للبيئة و الكيانات األخرى في فبراير .و فيما يلي جانب من بعض هذه الفعاليات:
• في  11فبراير  2019قام السيد مارسيل بوكيبوم ،المبعوث الهولندي الخاص لتغير المناخ ،بزيارة مكتب مجموعة عمل اإلمارات للبيئة و إجتمع مع رئيس المجموعة لمناقشة
التعاون المستقبلي المشترك بين مجموعة عمل اإلمارات للبيئة و سفارة هولندا في اإلمارات العربية المتحدة.
• في  17فبراير  2019إلتقى سعادة بـنـغـت جــونــســون ،السـفـيـر السابق للمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة بــــوزارة الــخــارجــيــة الـسـويـديـة و الذى ارتبط بالمؤسسة الشقيقة للمجموعة،
الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،منذ عدة سنوات حيث قام بتنظيم برامج مشتركة بين الحكومة السويدية و غرفة تجارة دبي و غرفة تجارة أبوظبي و الشبكة ،لبحث
سبل التعاون المستقبلي.
• في  18فبراير  ،2019شاركت المجموعة عمل اإلمارات للبيئة بنائب الرئيس لتطوير التجارة و األعمال في هيئة كهرباء و مياه دبيُ .عقد االجتماع لمناقشة الشراكة المستمرة بين
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة و هيئة كهرباء و مياة دبي .
•باإلضافة إلى ذلك عقدت رئيسة المجموعة اجتماعات أخرى مع مختلف الكيانات ،مثل شركة يونيليفر ،و الجامعة األمريكية في الشارقة و مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء
و جائزة الشارقة للتميز االقتصادي و شركة اتوكس و جيمس مودرن اكاديمي و مجلس االعمال السويدي و غيرها.

مسابقة الرسم البيئي

أطلقت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة الدورة ال  13من مسابقة الرسم البيئي في يناير للمجتمع الطالبي للتعبير
عن أفكارهم بطريقة مميزة و مبتكرة ،مما يبرهن على شعورهم بالرعاية و االحترام للبيئة .توفر المسابقة ،الفريدة
من نوعها ،الجيال المستقبل على مستوى البالد منصة للتعبير عن أفكارهم حول االستدامة و البيئة و األمة
بطريقتهم الفنية الخاصة التي من شأنها تحريك عقول المشاهدين .تم حتى اآلن تسجيل  531مدرسة عربية و
إنجليزية و  100طالب من أعضاء مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في المسابقة ،بنسبة زيادة  42٪مقارنة بعام
 .2018سارع بالتسجيل ،و قدم عملك الفني بحلول  31مارس  .2019أولئك الذين بدأوا بالفعل اعمالهم الفنية،
ال تنسوا تقديم الرسومات الخاصة بكم قبل الموعد النهائي.
ستتم دعوة الفائزين لحضور حفل توزيع جوائز مسابقة الرسم البيئي لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة في مايو
ً
وفقا لذلك .المشاركة مفتوحة لجميع المدارس الحكومية و
 ،2019حيث سيتم منحهم الجوائز و الشهادات
الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة واألعضاء الطلبة في مجموعة عمل اإلمارات للبيئة.
https://goo.gl/forms/AJRjhonWV2CTSOu93

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تجمع  4,050كيلو غرام من علب األلمنيوم

في  28فبراير ،نظمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حملتها السنوية "يوم جمع علب األلمنيوم" حيث جمعت الحملة
ً
كيانا من جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة ،و أثمرت الجهود المشتركة لمختلف الفنادق و
أكثر من 200
األسر و المؤسسات األكاديمية و الشركات و الهيئات الحكومية عن جمع  4,050كيلو غرام من علب األلمنيوم إلعادة
تدويرها ،مما ساهم في التخفيف من  61متر مكعب من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ،و توفير  98متر مكعب من
ً
ً
جديدا بسبب التزام جميع
نجاحا
مكبات النفايات ،و توفير  921مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة .سجلت الحملة
المشاركين ،و المساعدة النشطة من المتطوعين و الجهات الداعمة و الرعاة .و أظهر ذلك التزام المجتمع و السكان
الذين يعيشون في دولة اإلمارات بإعادة التدوير و تفانيهم نحو االستدامة.
جمعت مجموعة عمل االمارات للبيئة  320,400كيلو غرام من علب األلمنيوم إلعادة تدويرها منذ بدء الحملة في
ً
هدفا يتمثل فى جمع  20,000كيلو غرام من علب األلمنيوم .و حتى
عام  .1997و قد وضعت المجموعة هذا العام
اآلن تمكنت المجموعة من تحقيق  ٪ 20من الهدف السنوي .ال يزال لدينا  ٪ 80من الهدف المتبقي لعام ،2019
تاريخيا ً
ً
حقا و للوصول إلى هدفنا المتمثل بجمع  20,000كيلوغرام من علب
لذلك دعونا نعمل معا لجعل هذا العام
األلمنيوم لضمان مستقبل مستدام لألمة و للعالم ككل.
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تقارير مجموعة عمل اإلمارات للبيئة لبرنامج  10YFPحول أنشطتها

في يناير و فبراير  ،2019كانت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة منشغلة بإعداد تقارير عن أنشطتها لالطار العشري ،التابع لالمم المتحدة للبيئة ،عن برامجها المتعلقة بانماط
االستهالك و االنتاج المستدامة .و بصفتنا شركاء في البرنامج ،فإننا ملتزمون و فخورون بالتغيير الجذري الذي نحققه على المستوى العالمي .كما نفتخر بأن لدينا أكبر عدد
من المبادرات المبلغ عنها في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،فنحن لدينا  21مبادرة من أصل  24مبادرة على مستوى العالم.
تتضمن بعض األنشطة التي أبلغنا عنها في هذا العام ما يلي:
 .1ورش عمل الطلبة 2018
 .2مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات و الجامعات 2018
 .3جلسات حوارية 2018
 .4من أجل إماراتنا نزرع 2018
تشجع المجموعة األعضاء اآلخرين في االطار العشري للبرامج المتعلقة بانماط االستهالك و االنتاج المستدامة في المنطقة للبدء في االبالغ على الموقع االلكترونى
ً
معا نتشارك أفضل الممارسات و النجاحات و نجلب موجة من االستدامة في العالم العربي.
للبرنامج .دعونا

االخبار احمللية
ً
شعارا لنستظل بظل التسامح
محمد بن راشد :الغاف شجرتنا األصيلة نتخذها

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،الشعار الرسمي لعام
التسامح لتستخدمه المؤسسات الحكومية و الخاصة و اإلعالمية في جميع الحمالت و المبادرات و البرامج التي تطلقها خالل عام التسامح.
و قال سموه في تغريدة على حسابة الرسمي بهذه المناسبة« :التسامح قيمة عالمية ،و الغاف شجرتنا الوطنية األصيلة ،مصدر الحياة و عنوان
ً
ً
شعارا لنستظل
مركزا لتجمع أجدادنا للتشاور في أمور حياتهم ،و في عام التسامح نتخذها
االستقرار في وسط الصحراء ،كانت ظاللها الوارفة
ً
التنوع».
جميعا بظل التسامح و التعايش و
ّ

ً
ً
نظرا لدالالتها الكبيرة،
رئيسا من شعار «عام التسامح»،
مكو ًنا
و أكدت اللجنة الوطنية العليا لـ«عام التسامح» ،أن اختيار شجرة الغاف لتكون
ّ
ً
رمزا للصمود و التعايش في الصحراء ،و تمثل الغاف قيمة ثقافية كبيرة في دولة
باعتبارها من األشجار الوطنية األصيلة في الدولة ،و تعد
طيب الله ثراه ،شجرة الغاف
اإلمارات العربية المتحدة ،و تقترن بهوية اإلمارات و تراثها ،فقد أولى المغفور له ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانّ ،
أهمية بالغة ،و أصدر قوانين و تعليمات بمنع قطع شجرة الغاف في جميع أنحاء الدولة.

الشيخة فاطمة :نتطلع إلى دعم أكثر للمرأة في االقتصاد و المشاريع المبتكرة

أعلنت سم و الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسائي العام ،الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية ،رئيسة المجلس األعلى لألمومة و الطفولة ،الرئيسة الفخرية
لمجلس سيدات أعمال أبوظبي ،عن إطالق «فئة تكريمية و تحفيزية جديدة» ضمن برنامج «فاطمة بنت مبارك للتميز و الذكاء المجتمعي» ،ضمن فئة ريادة األعمال المبتكرة،
على المستوى المحلي و اإلقليمي و الدولي ،لتشمل النساء من رائدات األعمال في دول العالم ،على أن يبدأ العمل بها مطلع عام  .2020جاء ذلك في كلمة لسموها،
ي نورة محمد هالل الكعبي ،وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ،خالل فعاليات ملتقى ريادة األعمال والمهن في أبوظبي تحت شعار «اقتصاد معرفي و
ألقتها بالنيابة عنها معال 
تنافسي قائم على استشراف المستقبل و االبتكار».

ً
أبعادا مهمة في مجال التعاون من أجل مستقبل استثماري و ريادي أفضل للنساء العربيات ،حيث يسلط الضوء على منظومة اإلبداع
و أكدت سموها أن الملتقى يشكل
و االبتكار و التطوير التقني و الذكاء االصطناعي ،و أثرها على مستقبل تنمية ريادة األعمال ،كما يسعى إلى تشجيع صاحبات األعمال و المهن من مختلف دول العالم على
ً
أفكارا و مبادرات ترمي إلى دعم روح االبتكار في دولة اإلمارات ،كما يسعى الملتقى إلى تمكين صاحبات األعمال
االستفادة من بيئة األعمال االستثمارية الجاذبة ،و يطرح
و المهن من تبادل الخبرات و بحث مجاالت و مميزات االستثمارات المشتركة و تسويق العالمات التجارية مع نظيراتهن في دولة اإلمارات.

"رامسار" تعتمد "محمية حتا" ضمن األراضي الرطبة العالمية

أعلنت وزارة التغير المناخي و البيئة و بلدية دبي ،اعتماد األمانة العامة التفاقية "رامسار" لألراضي الرطبة "محمية حتا" كموقع
معتمد في قائمتها لألراضي الرطبة ذات األهمية العالمية.

ً
تزامنا مع اليوم العالمي لألراضي الرطبة ،و في ظل احتفال دولة اإلمارات بيوم البيئة الوطني ،و تدخل محمية حتا
يأتي اإلعالن
التي تشرف عليها و تطورها بلدية دبي قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية العالمية كثالث محمية في دبي بعد محميتي جبل
علي ،و محمية رأس الخور ،و كتاسع محمية في هذه القائمة على مستوى دولة اإلمارات.
و اشار معالي وزير التغير المناخي و البيئة" :إن الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات في حماية البيئة بشكل عام ،و المحافظة على
األراضي الرطبة و ضمان استدامة تنوعها البيولوجي و مواردها الطبيعية ،ساهمت في تسجيل المحميات الطبيعية على أراضي
الدولة ضمن القوائم العالمية لهذا النوع من األماكن المخصصة لحماية التنوع البيولوجي ،ليصل عدد المحميات المسجلة على
اختالف أنواعها إلى  43محمية في الدولة".
و اضاف مدير عام بلدية دبي" :إن بلدية دبي قد اكتمل عقدها الفريد في منظومة األراضي الرطبة ذات األهمية العالمية بوجود
ثالث محميات رطبة في إمارة دبي و هي :محمية رأس الخور للحياة الفطرية أول موقع لألراضي الرطبة بالدولة في عام ،2007
و محمية جبل علي لألراضي الرطبة و التي تم إعالنها خالل مؤتمر الدول األطراف الثالث عشر لمعاهدة "رامسار" و الذي أقيم
في إمارة دبي في شهر أكتوبر من عام  ،2018و محمية حتا الجبلية و التي نفخر بإعالنها في مناسبة عالمية كهذه ،و بوجود
المواقع الثالثة فإن إمارة دبي تزخر بأنماط فريدة لألراضي الرطبة بالرغم من المناخ الحار كبيئة أشجار القرم و السبخة و الشعاب
وصوال إلى بيئة المياه العذبة النادرة على مستوى الدولة".
المرجانية
ً
و بهذا تصبح اإلمارات صاحبة أعلى عدد لمواقع األراضي الرطبة ذات األهمية العالمية على مستوى الدول العربية في غرب
قارة آسيا ،و تصبح إمارة دبي صاحبة أعلى عدد لمواقع األراضي الرطبة في الدولة.
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إطالق مبادرة "التواصل مع الطبيعة"

ً
رسميا مبادرة "التواصل مع الطبيعة" بهدف تشجيع
أطلقت هيئة البيئة  -أبوظبي ( )EADو جمعية اإلمارات للطبيعة ( )WWFو الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ()IFHC
الشباب اإلماراتي على المشاركة في الحفاظ على االنواع المحلية .و قد بنيت المبادرة على االسس البيئية إلرث سمو الشيخ زايد بن آل نهيان ،طيب الله ثراه ،من خالل تعزيز
الوعي البيئي بين الشباب .يوفر التواصل مع الطبيعة للشباب األدوات التي ستساعدهم في تطوير دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى منطقة مستدامة و نموذجية للحفاظ
ً
عاما للمشاركة في مجموعة متنوعة من التحديات و األلعاب و البعثات للمشاركة فيها ،مما سيثري
على البيئة .تستهدف المبادرة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 24
معرفتهم بالتراث المحلي و المواقع المحمية في البالد.

المدرسة األمريكية في دبي تحصل على جائزة بقيمة 100,000دوالر

حصلت المدرسة األمريكية في دبي ،و هي عضو أكاديمي في مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،على 100,000دوالر من جائزة زايد لالستدامة لفوزها عن فئة المدارس الثانوية
العالمية في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا .تنقسم جائزة زايد لالستدامة لخمس فئات مختلفة و هي الصحة و الغذاء و الطاقة و الماء و المدارس الثانوية العالمية،
و تهدف الجائزة إلى خلق الوعي حول المشاريع التي تجني فوائد إيجابية للمجتمع.
تعتزم المدرسة استخدام أموال الجائزة في ثالثة مشاريع مختلفة متعلقة باالستهالك المستدام و إدارة النفايات .المشروع األول هو عمل سماد عضوي للمساعدة في تقليل
نفايات الطعام ،مما سيسمح لها بإدارة برنامج نفايات بطريقة أكثر استدامة .و يهدف المشروع الثاني إلى مراقبة استهالك الطاقة في المدرسة باستخدام لوحة بيانات تسمح
بتتبع كمية المياه والطاقة التي تستهلكها .المشروع الثالث هو مبادرة تتمثل في وجود خاليا نحل في حرم المدرسة لخلق الوعي بالتنوع البيولوجي و أهمية تربية النحل.
لمعرفة المزيد عن المدرسة و جائزة االستدامة ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني:
https://gulfnews.com/uae/education/why-this-school-was-awarded-a-coveted-100000-prize-1.61558530

ً
مليونا كلفة مشروع "الهيدروجين األخضر"
50

زاوية الشركاء

حضرت السيدة حبيبة المرعشي ،رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،حفل وضع حجر األساس لمشروع "الهيدروجين األخضر" ،من قبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل
مكتوم ،رئيس المجلس األعلى للطاقة في دبي رئيس اللجنة العليا إلكسبو  2020دبي ،و البالغ تكلفته  50مليون درهم ،و يعد المشروع األول من نوعه في منطقة الشرق
األوسط و شمال إفريقيا ،إلنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية ،في مجمع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بمنطقة سيح الدحل في دبي،
و ذلك بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية و العلمية ،و معالي وزير الطاقة و الصناعة ،و معالي وزير التغير المناخي و البيئة ،و
سعاده العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء و مياه دبي ،و سعاده األمين العام للمجلس األعلى للطاقة في دبي ،و الرئيس التنفيذي لشركة بترول اإلمارات الوطنية
(إينوك) ،و المدير التنفيذي لمكتب إكسبو  2020دبي ،و الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الشرق األوسط.
و أشار العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء و مياة دبي الى ان مشروع الهيدروجين األخضر يقع ضمن إطار جهود الهيئة لدعم رؤية و توجيهات القيادة ،لتعزيز
ً
ً
واحدا ،على أن يتم تدشينه قبل
عاما
االستدامة و االبتكار ،و التحول نحو االقتصاد األخضر المستدام .و أوضح أن تكلفة المشروع تبلغ  50مليون درهم ،حيث يستغرق إنجازه
انطالق إكسبو .2020
لمزيد من المعلومات يرجى الضغط على الرابط أدناهhttp://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/a4c0aa6f-b1d3-4ee9-b802-3b4871e66ba3 :

كينيا تطلق مصنعها للطاقة الشمسية

أخبار عاملية

تم تنفيذ محطة طاقة شمسية كاملة التجهيز في كيلجاني سرينا في تسافو ،في غرب الحديقة الوطنية في كينيا و التي توفر
متطلبات الطاقة الكاملة للمرفق مع تعزيز االستدامة البيئية.
ينتج مصنع الطاقة الشمسية  307كيلو واط باستخدام تكنولوجيا  SMAمع  670كيلو واط في الساعة من تخزين بطارية
الرصاص الحمضية و التي لديها القدرة على توفير متطلبات الطاقة اإلجمالية خالل الظروف الجوية العادية .خالل األحوال
الجوية المعاكسة يتم تلبية احتياجات الطاقة اإلضافية باستخدام مولدات الديزل المتزامنة التي كانت في السابق المصدر
الرئيسي للطاقة قبل تشغيل محطة الطاقة الشمسية في عام .2017
محطة الطاقة الشمسية عبارة عن جهد مشترك للتعاون بين سيرينا للفنادق و ميتل سوالر اوف جين .تتوائم محطة الطاقة
مع الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة بشأن العمل لمكافحة تغير المناخ و تأثيراته على البيئة .منذ تركيب محطة
الطاقة الشمسية قبل  15شهرا ،تم التخفيف من إنتاج  467طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون.

حكومة المملكة المتحدة تطلق مشاورات الستهداف تلوث البالستيك

للتعامل مع مشكلة التلوث البالستيكي المتزايدة ،أطلقت حكومة المملكة المتحدة مشورتها بشأن إدخال ضريبة على البالستيك الذى ال يستوفي الحد األدنى من محتواه
نسبة  30٪من البالستيك المعاد تدويره.
تتماشى هذه المشاورات مع مسار أحدث تقرير من "بوليس كونكت" و الذي وجد أن المملكة المتحدة لديها نظام إعادة تدوير غير فعال ،مما يساهم بشكل أكبر في التلوث
ً
أيضا.
البالستيكي .و وفقا للتقرير ،فإن اللوائح األكثر صرامة الموضوعة على البالستيك يمكن أن تقلل بشكل كبير من الطلب على النفط
و ستقوم حكومة المملكة المتحدة بتقديم نظام جمع أفضل من للمواد القابلة إلعادة التدوير من جميع أنحاء البالد مع قدر أكبر من التنسيق.
لمزيد من التفاصيل  ،اقرأ المزيد عنhttps://bit.ly/2GzOTeP:

الطلب على الطاقة المتجددة آخذ في االرتفاع

أثبت تقرير توقعات الطاقة من مجموعة بي بي أن الطلب على الطاقة المتجددة آخذ في االزدياد .و باستخدام سيناريو "التحول المرحلي" ،يتوقع التقرير ان نسبة  85٪من
النمو في مصادر الطاقة يتم توليده باستخدام الطاقة المتجددة و الغاز الطبيعي ،و بحلول عام  2040ستصبح الطاقة المتجددة هي المصدر األكبر لتوليد الطاقة في العالم.
ً
ً
وفقا للرئيس التنفيذي
شموال لضمان خفض انبعاثات الكربون .و
أيضا بأن االنبعاثات الكربونية العالمية ستستمر في االرتفاع .لذلك يجب وضع سياسة أكثر
كما يتنبأ التقرير
ً
لمجموعة بي بي" ،ان النظرة المتفحصة للمستقبل تبرز مدى السرعة التي تتغير بها أنظمة الطاقة في العالم ،و كيف أن التحدي المزدوج الذي يشمل االحتياج المتزايد للطاقة
مع انبعاثات اقل يؤدي إلى تأطير المستقبل .لمواجهة هذا التحدي سنحتاج بال شك إلى العديد من أشكال الطاقة ".
لقراءة المزيد ،انقر فوق الرابط https://bit.ly/2GVRZJs
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أخبار عاملية

مارس 2019

االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي فيما بعد 2020
ً
وفقا لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة و الموارد الطبيعية ،يجب القيام بالكثير من العمل لوقف فقدان التنوع البيولوجي و النظم اإليكولوجية .على الرغم من
االلتزامات التي تعهدت بها حكومات العالم في عام  2010لمنع فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام  ،2020فإنه يتعين اتخاذ المزيد من اإلجراءات لضمان وجود
نظام إيكولوجي مرن.
بدأ تطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد  2020و الشروع في إعداد هذا اإلطار و نطاقه و محتواه في عام  ،2016عندما اعتمد أعضاء االتحاد الدولي
لحفظ الطبيعة و الموارد الطبيعية و أصحاب المصلحة القرار " :6.096حماية الفضاء من أجل الطبيعة و تأمين مستقبلنا :تطوير استراتيجية ما بعد ."2020
و ستسهم هذه االستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و دعم االتفاقيات األخرى.
و قد شارك االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة و الموارد الطبيعية بنشاط في إنجاح هذا اإلطار .لمزيد من المعلومات يرجي زيارة الرابط االلكتروني:
https://www.iucn.org/theme/global-policy/our-work/convention-biological-diversity-cbd/post-2020-global-biodiversity-framework

االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر

الدورة ال  17للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
عقدت الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ( ،)CRIC17في مركز آرثر تشونغ للمؤتمرات في الفترة من 30 - 28
استنادا إلى بيانات رصد األرض المقدمة من ً 145
ً
بلدا ،في الفترة بين عامي
يناير في جورجتاون ،غيانا .استعرضت الجلسة التقييم العالمي األول لتدهور األراضي
ً
ً
هاما لإلبالغ عن البيانات.
نهجا
 2000و  .2015استخدمت البلدان المبلغة
و عالوة على ذلك ،عقدت الجلسة حوارات تفاعلية بشأن القضايا الناشئة ذات الصلة بما في ذلك:
• خطة العمل الجنسانية كأداة لتحسين الظروف المعيشية لألشخاص المتأثرين بتدهور األراضي
• مصادر جديدة و مبتكرة لتمويل المبادرات الرامية إلى مكافحة تدهور األراضي
• التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة بشأن حياد تدهور األراضي
حضر االجتماع مؤسسات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم ،وقد تناولوا النقاط التالية:
• تحقيق المزيد من االعتراف بمساهمات المبادرات المجتمعية لتحقيق حياد تدهور األراضي من قبل صانعي السياسات و المؤسسات المالية و غيرها.
ً
تحديدا من النساء و الشباب من خالل قرار من  COPDالتفاقية األمم المتحدة
• النهوض بأمن حيازة األراضي في المجتمعات عموما ،و لكن بشكل أكثر
لمكافحة التصحر بشأن تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي و مصايد األسماك و الغابات في سياق األمن الغذائي
• تحسين مشاركة المجتمع المدني و قدراته ،ال سيما المجموعات النسائية ،في عمليات صنع القرار المتعلقة بتحديد أهداف حيادة تدهور األراضي و خطط
الجفاف الوطنية لضمان االستدامة.
• ضمان الوصول إلى مصادر التمويل المناسبة للمبادرات التحويلية المجتمعية لتحقيق حياد تدهور األراضي و لمؤسسات المجتمع المدني التي تدعمها
• تحويل مجتمعنا لتحقيق قدر أكبر من االستدامة واإلنصاف ،وال سيما المساواة بين الجنسين.
و اختتمت الجلسة باإلعالن عن إستضافة الهند الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األطراف في مركز مؤتمرات فيجيان بهافان في نيودلهي في الفترة من  7إلى 18
أكتوبر.

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تحضر اجتماعات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات للتحضير لـ UNEA-4
في  29يناير و  19فبراير  ،2019حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة اثنين من اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين برنامج االمم المتحدة للبيئة ،في اطار

االستعدادات الى الدورة الرابعة لجمعية األمم المتحدة للبيئة ( ،)UNEA-4تعد هذه االجتماعات ضرورية لتزويد الدول األعضاء و أصحاب المصلحة بنظرة عامة

على األعمال التحضيرية للحدث الرفيع المستوى.

اليونيب

اجتماع اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين في  29يناير  2019ناقش نقطتين هامتين:

• نتائج االجتماع التفاوضي بشأن التقرير السادس من توقعات البيئة العالمية ()GEO-6

• النظر في مشاريع القرارات الخاصة بالدورة الرابعة لجمعية األمم المتحدة للبيئة
الجلسة  145للجنة الممثلين الدائمين في  19فبراير  2019تناولت:

• األعمال التحضيرية لالجتماع الرابع للجنة الممثلين الدائمين المفتوحة العضوية ()UNEA-4
• القرار  :UNEP / EA.2 / Res.10المحيطات و البحار

• المستجدات بشأن تنفيذ إصالحات األمم المتحدة

يشرف مجموعة عمل االمارات للبيئة حضور هذه االجتماعات الرائدة مع أصحاب المصلحة و الدول األعضاء من جميع أنحاء العالم .تزودنا هذه االجتماعات بمنبر

لتقديم مدخالتنا و مقترحاتنا بشان القضايا الحالية من قبل أعلى هيئة لصنع القرار البيئي ،برنامج األمم المتحدة للبيئة.

ساعة األرض و مسيرة الورق 2019

االحداث القادمة

مساء بتوقيت دولة االمارات العربية المتحدة ،و ستشارك مجموعة عمل
مساء 9:30 -
في  30مارس ستقام احتفالية ساعة االرض على مستوى العالم من الساعة 8:30
ً
ً
اإلمارات للبيئة في فاعلية ساعة األرض التي تنظمها هيئة كهرباء و مياه دبي ،و التي تتضمن عدة أنشطة فاعلة و مؤثرة .من أجل تكامل أهدافنا المستدامة على المستوى
الوطني و العالمي ،تطلق المجموعة من جديد "مسيرة الورق" في االحتفاالت بساعة االرض .ستجمع هذه الحملة الحصرية أعضاء المجموعة من الطلبة و األفراد و
األكاديميين و الشركات من أجل حضور المسيرة مع فريق المجموعة إلى جانب المشاركة في األنشطة التعليمية و الترفيهية التي خططنا لها .إن الطلبة الذين يقومون بإحضار
 10كيلو غرام من النفايات الورقية و أعضاء الشركات الذين يسلموا المجموعة  100كيلو غرام من الورق و األكاديميين الذين يجمعون  150كيلو غرام من الورق إلعادة التدوير و
يشاركون في المشي سيكونون مؤهلين للحصول على شهادة مشاركة و كذلك على شجرة بأسمهم ليزرعوها يوم  .19.12.19و نتطلع إلى قضاء أمسية شيقة لجميع أعضائنا.
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االحداث القادمة

مشروع النداء األخضر 2019

مارس 2019

مع ازدياد عدد سكان العالم و استمرار نمو سهولة الوصول إلى التكنولوجيا ،من المتوقع أن تتزايد النفايات اإللكترونية الناتجة عن استخدام األجهزة اإللكترونية .النفايات
اإللكترونية ستظل تشكل قضية عالمية تؤثر على البيئة بطريقة غير مستدامة .للتعامل مع هذه القضية ،أطلقت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حملتها إلعادة تدوير الهواتف
النقالة في عام  .2010و لتعزيز الحوافز للطلبة في البداية و في نهاية المطاف لجميع قطاعات المجتمع  ،أطلقت المجموعة مشروع النداء األخضر في عام .2016

هذا العام ،ستطلق المجموعة مرة أخرى مشروعها الرائد في  19مارس  .2019و يتزامن هذا المشروع مع اليوم العالمي إلعادة التدوير الذي يوافق يوم  18مارس  .2019شارك
ً
كيانا في المشروع و قاموا بزراعة  36شجرة محلية باسمائهم .تم جمع ما مجموعه  966هاتف محمول إلعادة التدوير ،مما أدى إلى إنقاذ 793
العام الماضي ما مجموعه 28
شجرة من القطع و  3,369جالون من البنزين .هذا العام ،وضعنا نصب اعيننا جمع  1,250هاتف نقال.

نحن نتطلع إلى المشاركة من جميع الكيانات في جميع أنحاء البالد .ضع بصمتك االيجابية على البيئة عن طريق غرس األشجار في إطار هذا المشروع.
)FINAL SIZE = 7.1 M (W) X 3.5 M (H

175 CM

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺬﻫﺒﻴﻮن

ﺷﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

ﻫﺬا اﳊﺪث ﻣﺤﺎﻳﺪ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺎ ﹰ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ

355 CM

تحديث قائمة أعضاء المجموعة

رحبت المجموعة خالل شهر فبراير
بتجديد عضوية  9من الشركات االعضاء و عضوية واحدة من االعضاء المشاركين
و كذلك بعضوية اكاديمية جديدة واحدة و تجديد  4عضويات اكاديمية
كما رحبت المجموعة ب  12عضو جديد من الطلبة و تجديد عضوية  15من الطلبة
وعضوية جديدة واحدة لالفراد
الشركات االعضاء
توتال للتسويق الشرق االوسط

تجديد

دولفين للطاقة المحدودة

تجديد

شركة فيرجر ديلبورت لالمارات العربية المتحدة

تجديد

 - DNV GL ASفرع دبي

تجديد

شركة بترول اإلمارات الوطنية

تجديد

اإلمارات لتموين الطائرات

تجديد

أكوا باور

تجديد

توتال أبو البخوش

تجديد

نستله الشرق األوسط

تجديد

هيئة كهرباء و مياه دبي

تجديد

مدرسة القيم النموذجية

جديد

مدرسة آبل العالمية

-

جامعة مودول دبي

االعضاء المشاركين
-

-

-

-

االعضاء االكاديميين
-

تجديد

حضانة الصقر البريطانية

تجديد

تجديد

جيمس مودرن أكاديمي

تجديد

عضويات الطلبة
أدفيث فيسواناث

جديد

ميرا بهاال

جديد

اموجافارشا بهات

تجديد

سامانثا بريسكال سانتوش

جديد

يوفيكا بهاال

جديد

جريس توماس

تجديد

هريداي يجفال تاكار

جديد

شاجون ماهيشواري

جديد

طومسون أبراهام توماس

تجديد

هيا المحمود

جديد

شردها شينوي

تجديد

ستيفانا سارة توماس

تجديد

بسمة المحمود

جديد

فيليب سيراو

تجديد

حسينا الليبورواال

تجديد

عبداهلل المحمود

جديد

بريثفي سوجيث مولكي

تجديد

فيبه كاماث

تجديد

جورج جوزيف

جديد

لوهيتا سواميناثان

تجديد

جوكول ناير

تجديد

أشاي أشوك

جديد

أكشيتا ساتاباثي

تجديد

ميرانا جابيني ماثيو

تجديد

سارة الليبورواال

جديد

نيرخا كومار

تجديد

مديحة جاويد

تجديد

عبد العزيز السويه

جديد

-

عضوية االفراد
-

-

-

ً
ً
فرصا للمجتمع للمشاركة
عضوا لآلن؟ بادر و انتسب اليوم ! ترحب مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بأعضاءها الجدد كجزء من أسرتها .توفر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
لست
في األنشطة و البرامج التي تساهم في رفع الوعي و حماية البيئة .لمعرفة المزيد ،اتصلوا بنا على هاتف  ،+ 97143448622أو فاكس  + 97143448677أو على موقعنا
اإللكتروني  ،www.eeg-uae.orgأو بريدنا اإللكتروني eeg@emirates.net.ae
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برنامج إدارة النفايات  -التقرير الشهري

مارس 2019

نتج عن جمع المواد إلعادة التدوير في شهر فبراير الفوائد التالية:
 498طن متري تم تخفيضه من غاز ثاني اكسيد الكربون
( 3,806مليون وحدة حرارية بريطانية) تم توفيرها من الطاقة
 731متر مكعب تم توفيره من حجم مكب النفايات
		
 1,856شجرة تم المحافظة عليها من القطع
 90غالون من الغاسولين تم توفيره
حملة جمع الورق
جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 108,948

كغم من الورق من  260مشارك خالل شهر
فبراير  ،2019مع انخفاض بنسبة 2%مقارنة
بشهر يناير  .2019نشجع كافة أعضائنا على
المشاركة الفاعلة خالل عام  2019لتحقيق
الهدف المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا:
األلمنيوم
حملة جمع ِعلب ِ

جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 4,300
كغم من علب االلمنيوم من  99مشارك خالل
شهر فبراير  ،2019مع زيادة بنسبة 991%
مقارنة بشهر يناير  . 2019المشاركين األكثر
تجميعا:

حملة جمع البالستيك
جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 6,352
كغم من البالستيك من  121مشارك خالل شهر

فبراير  ،2019مع زيادة بنسبة  5%مقارنة بشهر
يناير  .2019نشجع كافة أعضائنا على المشاركة
الفاعلة خالل عام  2019لتحقيق الهدف
المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا:

حملة جمع أحبار الطابعات
جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 214

عبوة من األحبار من  20مشترك خالل شهر
فبراير  ،2019مع زيادة بنسبة  240%مقارنة
بشهر يناير  .2019نشجع كافة أعضائنا على
المشاركة الفاعلة خالل عام  2019لتحقيق
الهدف المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا:

حملة جمع الزجاج
جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 2,879

كغم قنينه زجاجية من  29مشارك خالل شهر
سبتمبر  ،2018مع زيادة بنسبة  104%مقارنة
بشهر اغسطس .المشاركين األكثر تجميعا:

حملة جمع الهواتف المحمولة

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مدرستنا الثانوية  -الورقاء (بنين)

1,800

فيبه كاماث

1,367

اإلمارات للصرافة  -المصفح

21,580

المدرسة األمريكية في دبي،
البرشاء

1,510

كريتي كاماث

1,351

النمر للهندسة المدنية
المحدودة

16,920

مدرسة سويحان للبنين  -العين

1,470

نهان نسيم

1,140

شركة الخليج الدولية

7,944

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

المدرسة األمريكية في دبي،
البرشاء

60

اريترا جوش

25

شركة االمارات لتموين
الطائرات

2,316

مدرسة نورث لندن كوليجات دبي

41

انخيل هانز غابرييل فالس ونيرخا
كومار وفارون بابريجا (مناصفة)

16

مشاريع مجموعة النابوده

341
134

مدرستنا الثانوية  -الورقاء (بنين)

26

رجا ممتاز حسين

12

فندق فيرمونت

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مدرسة الشارقة الهندية (بنين)

480

نماء اسماعيل الزرعوني

50

تريستار جبل علي

728

المدرسة األمريكية لالبداع العلمي

380

سارة خالد بن حماد

49

رامادا بالزا جميرا بيتش
ريزيدنس

400

مدرستنا الثانوية  -الورقاء (بنين)

200

فيليب سيراو

46

سافوي سنترال

305

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(عبوة)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(عبوة)

الشركات

ّ
الكمية
(عبوة)

-

-

جوكول ناير

53

بنك الفجيرة الوطني

47

-

-

-

-

شركة كاليد آند كو إل إل بي

25

-

-

-

-

شركة فيرجر ديلبورت لالمارات
العربية المتحدة

23

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الجامعة االمريكية في الشارقة

55

ماري روز أبي و محمد زيشان
(مناصفة)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)
1,300

8

الشايع

-

-

-

-

فندق غلوريا

993

-

-

-

-

إيفوري جراند للشقق
الفندقية

175

في شهر فبراير  2019جمعت مجموعة عمل االمارات للبيئة  5قطع من الهواتف المحمولة من مشاركين ،مع انخفاض بنسبة
 % 99مقارنة بشهر يناير  .2019نشجع كافة أعضائنا على المشاركة الفاعلة خالل عام  2019لتحقيق الهدف المطلوب.

ُ
ُ ِّ
ترحب مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ِبكم و تدعوكم لتكثيف جهودكم خالل عام التسامح لتحقيق أهدافنا بما يعود بالنفع المستدام على بيئتنا!

نرشة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة

معاً من أجل بيئة أفضل©

صفحة
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