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العدد السادس

كلمة رئيس مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
أعزائي القراء  ،عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة ودولتنا الحبيبة
في رخاء واستدامة
ً
جميعا .إن شهر
مثمرا لكم
آملة أن يكون الشهر األخير من الربيع
ً
ً
يونيو هو شهر ذو أهمية كبيرة لألفراد الواعيين للبيئة في جميع
أنحاء العالم .في الخامس من يونيو  ،سيحتفل الناس في جميع
أنحاء العالم باليوم العالمي للبيئة .هذا العام  ،سيجتمع ماليين
األشخاص في جميع أنحاء العالم تحت شعار"،"Beat Air Pollution
جميعا لمكافحة أحد التحديات البيئية
وهي دعوة للعمل من جانبنا
ً
رئيسة اجملموعة
الكبرى في عصرنا .كل عام  ،تنظم مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
حفلها السنوي لالحتفال بذكرى يوم البيئة العالمي وإلقاء الضوء
على و تكريم أبطال برنامج إدارة النفايات الخاص بها ،والذين لم
كبيرا.
فرقا
تؤدي جهودهم الجديرة بالثناء إلى جعل برامجنا الستة إلعادة التدوير ناجحة فحسب  ،بل حققت ً
ً

حبيبة املرعيش

بالنسبة لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،بدأ شهر مايو المزدحم بحفل توزيع جوائز ملهم ،حيث كشف النقاب عن
مشرقا
مشهدا
الفائزين في مسابقة الرسم البيئي لعام  ، 2019وأظهرت  41مشاركة فائزة رسائل بيئية قوية ،مما خلق
ً
ً
ً
وملونا .أنا فخورة بأن أعلن أن هذا العام قد شهد أعلى معدل مشاركة على اإلطالق من المدارس  ،منذ بدء البرنامج.
عمال من  566مدرسة بمشاركة إجمالية بلغت أكثر من  126,000طالب و طالبة بما في ذلك 106
تم استالم 2148
ً
طلبة أعضاء في المجموعة.
بالنسبة لبرامج إدارة النفايات  ،يسعدني أن أبلغكم أن المجموعة قد اختتمت بنجاح الجزء األول من مشروع " شجرة
عضوا من الطلبة و  48شركة في الدورة
في المجتمع  ..جذور توحدنا "  .تم تسجيل  69مؤسسة أكاديمية و 135
ً
الناجحة  ،حيث تم إيداع  345,182كغم من الورق و  21,277كغم من البالستيك و  1,238كغم من علب األلمنيوم
محمول و  1,864كغم من الزجاج و  970من حابرات الطابعات .سينتج عن المشروع زراعة  511شجرة
هاتفا
و 184
ً
ً
محلية في . 19.12.19وستطلق المجموعة حملتين رائعتين إلعادة التدوير في يونيو  ،بما في ذلك " التدوير في الحي"
ومشروع "إعادة التدوير" .تشجير .تكرير" .ستوفر الحمالت الرائعة لجميع الطالب المتحمسين واألعضاء والشركات
فرصة للمشاركة في إعادة التدوير خالل الصيف والمساهمة في يوم البيئة العالمي بمساعدة وتوجيه من المجموعة.
ً
واعيا يحترم ما
مجتمعا
من واجبنا األساسي أن نرى الصورة الكاملة وأن نفهم أنه إلجراء تغيير ،نحتاج إلى أن نكون
ً
يحدث من حولنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم ككل .وبالتالي  ،في هذه الطبعة من النشرة الشهرية ،
سوف تتعرف على آخر التطورات مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تحتفل بعيدها الخامس والعشرين
والموضوع الرسمي ليوم البيئة العالمي لهذا العام .تلتزم المجموعة بدعم الجهود الحكومية في عملها اإليجابي ،
بتطبيق أحدث التطورات على برامجها وإشراك أعضائها وأصحاب المصلحة بنشاط في ممارسات التوعية البيئية وإعادة
ً
ً
بدءا من العروض التقديمية واالجتماعات
حيوية
واحدا من أكثر األشهر
التدوير .كان شهر مايو
ً
ونشاطا في المجموعة ً ،
بيئيا  ،إلى ندوات عبر اإلنترنت مع المنظمات العالمية.
العديدة مع كيانات الشركات المسؤولة ً
جزءا من
أتمنى ً
حقا أن تتمكن من قراءة هذه الرسالة اإلخبارية ورؤية األشياء التي تحدث من خالل المجموعة وتصبح ً
هذا اإلرث البيئي .تترقب المجموعة شهر يونيو  ،الذي سيشهد االحتفال بحفل توزيع الجوائز السنوي  2019وإطالق
حمالت بيئية مهمة.
أرجو أن ننجح في تطبيق مبادئ ورسالة شهر رمضان الفضيل في األشهر القادمة وأن نضع ضمن مسؤوليتنا
طعاما أم موارد طبيعية .استهلك بحكمة
االجتماعية تجنب اإلفراط في التبذير بأي شكل من األشكال ،سواء أكان ذلك
ً
وبشكل مستدام ودع رمضان يصبح شهر المسؤولية والروحانية.

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  9:00ص— 4:00مِ ،
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 تشارك في منتدى المملكة المتحدة ودولة اإلمارات للبحوث
أجرت شبكة العلوم واالبتكار في المملكة المتحدة منتدى أبحاث المملكة المتحدة ودولة اإلمارات العربية المتحدة في  2مايو  ، 2019تحت رعاية معالي عمر سلطان العلماء
وزير دولة اإلمارات للذكاء االصطناعي ،الذي استضافته جامعة هيريوت وات دبي ،بدعم من المجلس الثقافي البريطاني .تمت دعوة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة لحضور
المنتدى الذي أتاح الفرصة للعلماء والمسؤولين في الصناعة والحكومة من دولة اإلمارات والمملكة المتحدة للتواصل وتبادل األفكار و المعرفة واستكشاف التعاون في
مجال البحث واالبتكار .تمت مناقشة مجموعة كبيرة من الموضوعات المتعلقة بالصحة واألمن والبيئة واألخالقيات من قبل مجموعة ديناميكية تضم أكثر من  20من
المتحدثين البارزين في منظمة العفو الدولية والذين قدموا رؤى متعمقة حول اتجاهات الذكاء االصطناعي داخل المملكة المتحدة واإلمارات .مثل المتحدثون ومديرو الحوارات
وأعضاء الفريق  11جامعة من المملكة المتحدة (جامعة هيريوت وات ؛ وجامعة أولستر  ،جامعة برمنجهام  ،جامعة كامبريدج  ،جامعة كارديف  ،جامعة إدنبرة  ،جامعة نيوكاسل،
جامعة أوكسفورد  ،جامعة ساوثامبتون  ،جامعة من جنوب ويلز  ،جامعة وارويك) و  9مؤسسات من اإلمارات (جامعة أبو ظبي  ،مؤسسة دبي للمستقبل  ، EBTIC ،جامعة
خليفة  ،مايكروسوفت الشرق األوسط  RIT ،دبي  ،سمارت دبي  ،مكتب اإلمارات في جامعة اإلمارات العربية المتحدة).
توضيحيا عن ثورة الذكاء االصطناعي من منظور المملكة
عرضا
تم وضع الرسالة األساسية للحدث بإيجاز بواسطة المتحدث الرئيسي  -السيدة ويندي هول التي قدمت ً
ً
المتحدة  ،بما في ذلك القضايا الرئيسية مثل الثقة واألخالق والتنوع" :إذا لم تكن منظمة العفو الدولية متنوعة  ،فهذا ليس أخالقي " ،مع التأكيد على أهمية أن تكون األديان
جزءا من مستقبل تطوير الذكاء االصطناعي.
والقوميات ً

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تزور مصنع نستله المها
تمت دعوة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة لزيارة المصنع الثامن عشر لشركة نستله في الشرق األوسط في  9مايو.
جزءا من التزام نستله بالمشاركة بشكل أكبر في مبادرات االستدامة
يقع المصنع في جنوب دبي وكانت الزيارة ً
والبيئة على المستوى المحلي .تم تزويد فريق المجموعة بمعلومات متنوعة عن مشاريع الحفاظ على الطاقة
حاليا في
وإدارة النفايات وكفاءة الموارد واالستهالك المستدام ومشروعات الطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها
ً
المصنع .كانت المجموعة سعيدة لسماع أن المصنع سيتم تشغيله بنسبة  ٪ 85على الطاقة الشمسية من خالل
أكبر محطة للطاقة الشمسية المثبتة على األرض على مساحة  7.6ميجاوات في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وأن نستله تهدف إلى رفع هذا الهدف إلى  ٪ 100في المستقبل القريب  ،عن طريق زيادة تقليل استهالكهم
للطاقة .ستقوم كل من المجموعة و نستله بتنظيم حملة تنظيف في األسبوع األول من شهر يونيو وستعمالن
عن كثب في المستقبل في جميع األحداث القادمة.

المجموعة تحضر المجلس الرمضاني لليوم العالمي للنحل
بمناسبة اليوم العالمي للنحل  ،حضرت حبيبة المرعشي  ،رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة  ،المجلس
الرمضاني الذي إلتأم احتفاال بيوم النحل العالمي ونظمه سعادة .المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر
القاسمي  ،عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة  ،ورئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة والعضو
الفخري في المجموعة وفي مجلسه في إمارة رأس الخيمة  ،تفخر المجموعة بالعمل مع "عسل الناجح" لتعزيز
الحفاظ على النحل في المنطقة.
يعتمد ثلث إنتاج الغذاء في العالم على النحل .يشتهر النحل بدوره في توفير طعام عالي الجودة  -العسل ،وهالم
ملكات النحل وحبوب اللقاح  -وغيرها من المنتجات مثل شمع العسل ودنج النحل وعسل النحل .يعتمد النحل
فعاال.
على حاسة الشم الخاصة به لتحديد الزهور المختلفة ،مما يجعله ملقحا
ً
لكن تلوث الهواء يمكن أن يخفي جزيئات الرائحة من النباتات  ،مما يعني أن النحل بحاجة إلى العلف لفترة أطول
ويصبح أقل فعالية في التلقيح.
حارسا للنحل ليوم واحد  ،أو التعرف إلى المزيد
مهتما بمعرفة المزيد عن برنامج تربية النحل  ،أو أن تصبح
إذا كنت
ً
ً
عن العالج  ،فقم بالتواصل مع حديقة حتا هونيبي ومركز ديسكفري من خالل زيارة الموقعwww.hattahoney. :
 aeأو اتصل على +971564996405

أعضاء مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يكملون تحدي سباق سريع
أطلقت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تحدي سباق السرعة لألعضاء الطلبة في المجموعة  ،حيث ُ
طلب منهم جمع
وإيداع  5كغم من علب األلمنيوم إلعادة تدويرها في الفترة ما بين  8مايو و  22مايو .تعد عملية إعادة تدوير علب
األلمنيوم ضرورية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد .عملية إعادة التدوير لأللمنيوم تحمل العديد من الفوائد
البيئية على المدى الطويل .على سبيل المثال  ،إن إعادة التدوير يمكن أن يوفر  95٪من الطاقة المستخدمة
طالبا وطالبة هذا العام في التحدي وتمكنوا من جمع 117
لصنع علبة واحدة جديدة كاملة من الخام .شارك 30
ً
كغم من علب األلمنيوم إلعادة التدوير .وقد أدى ذلك إلى تخفيف  1.7طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون،
أيضا تسجيل
وتوفير  26مليون وحدة حرارية من الطاقة وتوفير  2.8مليون متر مكعب من مساحة المكب .تم ً
تلقائيا في مشروع "علبتك لشجرتك " وسيتم احتساب مساهماتهم كخطوة تقربهم من زراعة شتلة
المشاركين
ً
أصلية باسمهم في نهاية العام.
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حفل جائزة مسابقة الرسم البيئي 2019
نظمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حفل تكريم الفائزين في مسابقة الرسم البيئي لعام  2019في  19مايو في المركز اإلسماعيلي بدبي .وأثنى الحفل على الفنانين الشباب
مشرقا وملونً ا .تلقى الطلبة الفائزون هدايا متنوعة من الحثبور و شركة ماكدونالدز اإلمارات
مشهدا
الموهوبين وعرض  41مشاركة فائزة مع رسائل بيئية قوية ،مما خلق
ً
ً
ً
ً
فريدا من نوعه للتحديات البيئية الحالية وأظهر األمل الذي يحمله الشباب من أجل مستقبل مستدام.
تصورا
العربية المتحدة .كان لكل من الرسومات الرائعة
وفقا ألحدث القضايا البيئية والتطورات .تم تخصيص موضوع "عالم واحد  ،عائلة واحدة"
تضمنت المسابقة هذا العام ثالثة موضوعات واسعة النطاق وقوية  ،تم تنظيمها
ً
ً
عاما  ،على فهم أهمية مجتمع وثقافة المتسامحين.
16
و
12
بين
أعمارهم
تتراوح
الذين
تماشيا مع عام التسامح  ،مما شجع الطلبة ،
لتبيان العالقة القوية بين السكان
ً
أيضا في حركة  #BeatAirPollutionمن خالل موضوع "اإلمارات الخضراء"  ،للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين  9و 11
مع اقتراب يوم البيئة العالمي  ،ساهمت المجموعة ً
عاما  ،مما شجعهم على تصور ورسم صورة لدولة اإلمارات العربية المتحدة الخضراء والنظيفة التي يرغبون فيها.
ً
قدم أصغر المشاركين في المسابقة  ،الذين تتراوح أعمارهم بين  6و  8سنوات رسومات في إطار موضوع "الرفق بالحيوان"  ،باعتبارها منظمة غير حكومية معتمدة لدى
ً
ضغوطا هائلة على وجودها بسبب األنشطة البشرية.
حاليا
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( ، )IUCNتم اختيار الموضوع لرفع الوعي بأهمية حماية أنواع الحيوانات التي تواجه ً

الئحة الفائزين

الفئة

الرفق بالحيوان

اإلمارات الخضراء

المركز

الفائز

شارة رجا محمود  -مدرسة القادة الخاصة

حمدة سلطان  -مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل

الوصيف األول

ريان جورج نافين  -مدرسة أبوظبي الهندية للبنين

محمد عبد الفتاح  -مدرسة الوفاء لتنمية القدرات

الوصيف الثاني

نيشا بهاتيا  -أكاديمية جيمس الحديثة

شيخة بسام  -مركز أبوظبي للتوحد

الفائز

روهان زوهرين  -مدرسة القادة الخاصة

محمد راشد  -مركز القوع للرعاية والتأهيل

الوصيف األول

حورة خان  -مدرسة الصادق اإلسالمية اإلنجليزية

خلفان عبيد  -مركز أبوظبي للتوحد

الوصيف الثاني

بافاني ساي كريشنا  -أكاديمية جيمس الحديثة

سيف عبد اهلل  -مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
 -فرع خورفكان

الفائز (تعادل )

جويريا امتياز  -مدرسة الخليج اآلسيوية اإلنجليزية

سعيد سليمان  -مركز القوع للرعاية والتأهيل

أرجون رجي كومار  -مدرسة الشروق اإلنجليزية
الخاصة

أسماء سعيد الزعابي  -مدينة الشارقة للخدمات
اإلنسانية  ،فرع كلباء

الوصيف األول

أيمن كاشف  -مدرسة المدينة الدولية

آية سعيد الهاجري  -مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل

الوصيف الثاني

ميثاء عبد اهلل  -مدرسة العالم الجديد األمريكية
الخاصة

منيع عادل الوحي  -مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل

عالم واحد  ,عائلة واحدة

نرشة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
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اختتام المرحلة األولى من مشروع "شجرة في المجتمع  ..جذور توحدنا "بنجاح
شهد يوم  19مايو  2019اختتام المرحلة األولى من مشروع مجموعة عمل اإلمارات للبيئة الشهير "شجرة في المجتمع  ..جذور توحدنا "  ،والذي يهدف إلى زيادة الوعي
والعمل حول الحاجة الملحة إلعادة التدوير .في مرحلته األولى ،رحب المشروع بالمؤسسات األكاديمية واألسر ،التي أودعت ست مواد قابلة إلعادة التدوير للحصول على
عضوا من الطلبة و  48شركة في الدورة الناجحة،
فرصة لزرع شتالت معمرة باسمها ،خالل فعالية "ألجل إماراتنا نزرع" في ديسمبر .تم تسجيل  69مؤسسة أكاديمية و 135
ً
محمول و  1,864كجم من الزجاج و  970عبوة من
هاتفا
حيث تم إيداع  345,182كجم من الورق و  21,277كجم من البالستيك و  1,238كجم من علب األلمنيوم و 184
ً
ً
أحبار الطابعات .سينتج عن المشروع زراعة  511شجرة محلية في  .19.12.19ستبدأ المرحلة الثانية من المشروع في  19سبتمبر ألعضاء المجموعة من الشركات واألفراد.
نهنئ جميع الذين حققوا األهداف ومنهم:

الشتالت التي سيتم زراعتها

الشركة
اإلمارات للصرافة

51

فندق تو سيزن ومجموعة تريستار

30

شركة أبيال وشركاه

25

الشتالت التي سيتم زراعتها

المدارس
مدرستنا الثانوية الخاصة  ،الورقاء  ،دبي

7

مدرسة الشارقة الهندية الجويزة

4

1مدرسة دلهي الخاصة دبي
 2مدرسة دلهي الخاصة  ،الشارقة
 3كلية دبي للطالب
 4جيمس المتحدة المدرسة الهندية

3

الشتالت التي سيتم زراعتها

األفراد
كوش بهوتيك فيديا

7

 1كريتي كاماث
 2الكسانا كارتيكيان
 3نيهان نسيم علي
 4نيا توني

6

 1كفشري إلكزناين
 2ساتفيك في

5

علبتك لشجرتك
في األول من أبريل  ، 2019أطلقت المجموعة مشروعها الشهير "علبتك لشجرتك " لجميع قطاعات المجتمع لالستفادة من
المنصة وتقديم علب األلمنيوم إلعادة التدوير في مقابل فرصة لزرع شتلة من شجرة معمرة باسمها.
سيستمر المشروع حتى  30يونيو  ،مع إيداع الحد األدنى من علب األلومنيوم بوزن  50كغم لألفراد  ،و  200كغم للمؤسسات
األكاديمية  ،و  225كغم للمؤسسات.
تحث مجموعة عمل اإلمارات للبيئة المجتمع على إدراك فوائد إعادة التدوير والعمل على تحقيق الهدف العام المتمثل في عدم
وجود نفايات في مقالب القمامة  ،و تشجع جميع قرائها على التسجيل في المشروع المهم .انقر هنا للتسجيل اآلن:
https://forms.gle/2jsYUmgi7GNZ3jzF9

نرشة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
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األحداث القادمة

يونيو 2019

مجموعة عمل اإلمارت للبيئة تنظم الحفل السنوي إلدارة النفايات في يوم البيئة العالمي!
تستعد مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بشكل نشط لحفل توزيع الجوائز السنوي  ،الذي سيحتفل بنجاحات أبطال إدارة النفايات في المجموعة لعام  .2018وسيتم تنظيم هذا
الحدث الفريد على مستوى الدولة في مجمع دبي للمعرفة في العاشر من يونيو ضمن االحتفال بيوم البيئة العالمي.
سيمنح الحفل جوائز للمؤسسات األكاديمية والعائالت و كذلك دروع للشركات  ،التي كانت من أفضل جامعي النفايات ضمن  6فئات وهي علب األلمنيوم والبالستيك
منبرا لعرض أعمالهم الفنية من النفايات.
والورق والزجاج واألحبار والهواتف المحمولة .كجزء من الحدث المرتقب  ،سيتم منح األعضاء األكاديميين للمجموعة
ً
ً
طويل في دفع عجلة األداء بين المشاركين في حمالتهم المؤثرة .احتفاال
شوطا
أمرا بالغ األهمية لنجاح برامج المجموعة إلدارة النفايات ويقطع
ً
يعد حفل توزيع الجوائز ً
بموضوع عام  2019لليوم العالمي للبيئة  ،حارب تلوث الهواء  ،فإن حمالت إعادة تدوير المجموعة تحول المواقف وتغير الممارسات لعكس اتجاه االستهالك المفرط
واإلهدار .ترقبوا نشرتنا اإلخبارية القادمة لمعرفة المزيد عن أكبر حفل تكريم إلدارة النفايات في البالد!

إطالق مشروع التدوير في الحي ()# NRP19
ستطلق مجموعة عمل اإلمارات للبيئة "مشروع " التدوير في الحي" في األول من يونيو  ،كمنصة إلشراك أعضاءها الطلبة
النشطين في ممارسات إعادة التدوير خالل أشهر الصيف.
تمتد مدة هذه الحملة من  1يونيو  2019حتى  30سبتمبر  ، 2019حيث ُيطلب من الطلبة المتحمسين تصميم منشورات
وتوزيعها على جيرانهم لتشجيعهم على جمع المواد القابلة إلعادة التدوير في إطار المشروع لمدة أسبوعين.
بمجرد تحقيق األهداف ،يصبح الطلبة مؤهلين لزرع شجرة تحت اسمهم مع المجموعة في  .19.12.19ال تفوت هذه
الفرصة الرائعة وسجل عبر الرابطhttps://forms.gle/8uuU4uCseitVVP68 :

إعادة تدوير  .تشجير  .تكرير 2019 .
كجزء من تقليد مجموعة عمل اإلمارات للبيئة السنوي لدعم اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في قضيتها باألراضي
السليمة  ،وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر (  ، )# WDCD19أطلقت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة مشروعها
الشهير" إعادة التدوير  .تشجير  .تكرير " من  19يونيو وسيستمر حتى  19يوليو في محاولة إلشراك المجتمع المحلي في
نشاطات مكافحة التصحر.
نظرا للرواج الكبير والرؤية العالية للبرنامج  ،فقد استجابت المجموعة للدعوة لفتح البرنامج الهام أمام الكيانات غير األعضاء
ً
للمشاركة وإيداع أوراقهم مقابل الحصول على شهادة مشاركة وشجرة مزروعة باسمهم خالل حفل المجموعة السنوي لزراعة
األشجار في . 19.12.19
ال تفوت هذه الفرصة الرائعة وسجل عبر الرابطhttps://forms.gle/uub2LFeqxaMtUJH59 :

الجلسة الحوارية الثالثة لعام " 2019تغير المناخ  -حان وقت العمل"
تنظم مجموعة عمل اإلمارات للبيئة جلستها الحوارية الثالثة لهذا العام في دبي في 19.6.19تحت عنوان "تغير المناخ :حان
وقت العمل".
تهدف هذه الجلسة إلى تعزيز الحوار المفتوح حول أهمية الجهود التي يتعين علينا القيام بها من أجل مكافحة آثار تغير المناخ.
ستركز الجلسة على هدف األمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم ، 13 :العمل المناخي  ،الذي ينص على أن العمل المناخي
العاجل مطلوب لمكافحة تغير المناخ وتعزيز القدرة على التكيف والقدرة على التكيف مع اآلثار الناجمة عن المناخ.
الحلول المطلوبة لمواجهة االحترار العالمي معروفة ومتاحة  ،وما هو مفقود هو الدافع لتنفيذ العمل المناخي.
تفخر المجموعة باستضافتها لنخبة متميزة من المتحدثين الخبراء في هذا المجال من المؤسسات الحكومية وشركات
القطاع الخاص
جزءا من هذه المنصة الشائعةhttps://forms.gle/nLCDGxGkjBcuBhdi6 :
انقر هنا للتسجيل لتكون ً

نرشة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
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األخبار العالمية

يونيو 2019

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تنخرط مع االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
وفقا
تمت دعوة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة من قبل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للمشاركة في عملية التشاور لصياغة مشروع البرنامج 2024-2021
ً
لعملية التشاور والمراجعة التي دامت  5أشهرُ ،
طلب من الشركاء صياغة الوثيقة  ،وهي نتيجة للمناقشات الشاملة التي جرت خالل األشهر القليلة الماضية مع
مجلس االتحاد ،وممثلي العضوية واللجان .سيتم تقديم مشروع البرنامج  2024-2021بالتفصيل في المنتدى اإلقليمي للحفظ  ،ونشجع كل عضو  /شريك
على الحضور.

أخبار اليونيب

االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ينظم اجتماعه الـ 96
ً
تحديثا للقرارات المهمة
عقد االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة اجتماعه الـ  96في غالند ،سويسرا من  28إلى  31مارس ،حيث تلقت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
المتخذة في هذا الحدث المرموق وترغب في مشاركة القراء به.

بناء على موافقة المجلس تحديد ما يلي:
تم ً
 .1حركة مجموعة العمل
 .2لجنة تخطيط
 .3منصب عضو مجلس محلي منتخب

تشمل القرارات المهمة األخرى:
 .1الموافقة على أهداف المدير العام لعام  2019؛
 .2الترحيب بتقرير المراجعة الخارجية لحوكمة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ؛
 .3إقرار تعين غريتيل أغيالر مديرا عاما جديدا لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،
 .4الترحيب بمشروع البرنامج  IUCN 2024-2021؛
أيضا على التحسينات التي أدخلت على هيكل إدارته باإلضافة إلى تنسيق عملية الترشيح
في االجتماع  ،وافق االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ً
في جميع لجان االتحاد.
من حيث العضوية  ،وافق االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على قبول  21منظمة وكذلك تأجيل قبول  3مؤسسات.

تقرير األمم المتحدة :مليون نوع معرض لخطر االنقراض
في يوم االثنين  6مايو  ،قدم المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ( )IPBESتقريره الذي جمعه
مزيدا من الضغط على
أكثر من  400خبير من أكثر من  50دولة أمام أكثر من  130مندوب حكومي في مقر اليونسكو .أبرز التقرير أن األنشطة البشرية تمارس
ً
النباتات والحيوانات أكثر من أي وقت مضى  ،ويذكر أن العالم يخضع "لإلشعار" 25٪ .من جميع النباتات والحيوانات تعتبر اآلن 'سريعة التأثر' والتلوث البحري
نوعا  ،بما في ذلك  86٪من السالحف البحرية و  44٪من الطيور البحرية و 43٪
قد زاد بمقدار عشرة أضعاف منذ عام  1980مما أثر على ما ال يقل عن ً 267
من الثدييات البحرية" .إن فقدان األنواع والنظم اإليكولوجية والتنوع الجيني هو بالفعل تهديد عالمي لرفاه اإلنسان"  ،أصر السير روبرت واتسون  ،رئيس IPBES
"أن حماية المساهمات القيمة للطبيعة للناس ستكون التحدي الرئيسي لعقود قادمة .لن تنجح السياسات والجهود واإلجراءات  -على كل مستوى  -إال عندما
تستند إلى أفضل المعارف واألدلة" .

أخبار برنامج األمم المتحدة للبيئة

اجتماع لجنة الممثلين الدائمين
في  7مايو  ، 2019نظمت منظمة األمم المتحدة للبيئة اجتماع اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين بهدف إجراء تقييم أولي للدورة الرابعة لجمعية األمم
المتحدة للبيئة .ترأس االجتماع السيدة إليزابيث تايلور جاي ،نائبة رئيس لجنة الممثلين الدائمين  ،السفيرة والممثلة الدائمة لكولومبيا.
من بين الجوانب التي ناقشتها جمعية األمم المتحدة للبيئة:
• نتائج الدراسة االستقصائية لما بعد الجمعية التي أنجزها الحاضرون والمشاركون؛
• النتائج السياسية ،إحصاءات المشاركة (بما في ذلك حول النوع االجتماعي) التصور العام للجمعية  ،وكذلك إجراءات المتابعة؛
تمت اإلشادة باألمانة العامة لما قامت به من عمل شاق ودعمها خالل الجمعية ؛
• حثت الدول األعضاء الجمعية باعتبارها منصة استثمارية وكذلك لتبادل المعرفة ؛
بدال من الكمية  ،خاصة فيما يتعلق بعدد مشاريع القرارات التي نوقشت في الجمعية ؛
• كان الدرس المهم المستفاد هو التركيز على الجودة ً
البنود األخرى التي نوقشت في اجتماع اللجنة الفرعية هي:
مساهمة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  2019بشأن التنمية المستدامة (الذي سيعقد في نيويورك في يوليو  )2019؛
• إحاطة عن عقد األمم المتحدة الستعادة النظم اإليكولوجية ()2021-2030
• إحاطة عن األعمال التحضيرية لليوم العالمي للبيئة 2019

برنامج األمم المتحدة للبيئة ينظم الدورة الثالثة لفريق العمل المفتوح العضوية
في الفترة من  20إلى  22مايو  ، 2019نظم برنامج األمم المتحدة للبيئة الدورة الموضوعية الثالثة للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية.
تقنيا
تقريرا
بموجب قرار الجمعية العامة  ، 72/277طلبت الجمعية من األمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين في عام ، 2018
ً
ً
ويقيم الثغرات المحتملة في القانون البيئي الدولي والصكوك البيئية ذات الصلة بهدف تعزيز تنفيذها (تقرير الفجوة) .يمكن الوصول
وقائما على األدلة يحدد
ِّ
ً
إلى تقرير الفجوة من خالل
.https://www.unenvironment.org/events/conference/towardsglobal-pact-environment :
وقررت الجمعية العامة أيضا إنشاء فريق عمل مخصص مفتوح العضوية تحت رعايتها للنظر في تقرير األمين العام ومناقشة الخيارات الممكنة لمعالجة الثغرات
في القانون البيئي الدولي والصكوك ذات الصلة بالبيئة .عقدت الدورتان األولى والثانية في نيروبي في يناير ومارس  2019على التوالي.
خالل الجلسة الموضوعية الثانية  ،دعا الرئيسان المشاركان المشاركين إلى إرسال مقترحاتهم الملموسة بشأن الخيارات لمعالجة الثغرات المحتملة في القانون
البيئي الدولي والصكوك المتعلقة بالبيئة.
تضمنت مجاالت التركيز الرئيسية لهذه الجلسة:
 .1إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل ؛
 .2بيان بشأن تمويل أنشطة الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية ؛
 .3النظر في مشاريع التوصيات ؛
 .4النظر في مشروع تقرير الفريق العامل

نرشة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
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زاوية الشركاء

يونيو 2019

تحديث قائمة أعضاء المجموعة

رحبت المجموعة خالل شهر مايو
بتجديد عضوية  4من الشركات األعضاء و بعضويتين جديدتين من الشركات
كما رحبت المجموعة ب  13عضو جديد من الطلبة و تجديد عضوية  19من الطلبة

الشركات االعضاء
الشركة الهندسية المتحدة لالنشاءات

جديد

إي بي بي للصناعة ذ.م.م

تجديد

أصداء بي سي دبليو

تجديد

مجموعة تريستار ذ .م .م

جديد

 .W.Sاتكينز وشركاه في الخارج

تجديد

-

-

اإلمارات العالمية لأللمنيوم

تجديد

األعضاء المشاركين
-

-

-

-

عضويات الطلبة
سارة جليل بدياث

جديد

إيفلين بينو ماثيو

جديد

نيكيتا جايكواد

تجديد

فريزة اللهي

جديد

مانراج سينغ

جديد

تريشا سياني

تجديد

هريدان ماثور

جديد

أنويشا موخيرجي

تجديد

أبهيجيث بيجو

تجديد

برانشو ماثور

جديد

تجديد

أميرة باتيل

تجديد

خليفة عبداهلل السويدي

جديد

تجديد

نيكول آن فيليب

تجديد

هند عبداهلل السويدي

جديد

شيراج ساوالني
روبالي جوشي
أموغهافارش بهات

تجديد

علي عبداهلل السويدي

جديد

يانفي شاستري

تجديد

سالمة عبداهلل السويدي

جديد

آريان كوندرا

تجديد

كيرثانا نارايان

جديد

أدريكا سينغ

تجديد

عمر السالم نور

جديد

كاشيناده برانيش

تجديد

مادهاف نارايان سانجيث

جديد

إنعام اسالم

تجديد

نيا تريزا توني
ديا أوني

فينكاتيسان جاياالكشمي

باالجيري بهافيش

جوكوالن كومار أنانثان

تجديد
تجديد

تجديد

تجديد
تجديد

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

نرشة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة

معاً من أجل بيئة أفضل©
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برنامج إدارة النفايات -التقرير الشهري

يونيو 2019

نتج عن جمع المواد إلعادة التدوير في شهر مايو الفوائد التالية:
			
		
 352طن متري تم تخفيضه من غاز ثاني اكسيد الكربون
		
( 2,394مليون وحدة حرارية بريطانية) تم توفيرها من الطاقة		
		
			
 548متر مكعب تم توفيره من حجم مكب النفايات
 1,766شجرة تم المحافظة عليها من القطع 			
 1,404غالون من الغاسولين تم توفيره
حملة جمع الورق
جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 86,411
كغم من الورق من  323مشارك خالل شهر
مايو  ، 2019مع زيادة بنسبة  7 %مقارنة
بشهر مايو  . 2018نشجع كافة أعضائنا على
المشاركة الفاعلة خالل عام  2019لتحقيق
الهدف المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا:
األلمنيوم
حملة جمع ِعلب ِ
"جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 417
كغم من علب االلمنيوم من  41مشارك خالل
شهر مايو  ، 2019مع انخفاض بنسبة 61 %
مقارنة بشهر مايو  . 2018نشجع كافة
أعضائنا على المشاركة الفاعلة خالل عام
 2019لتحقيق الهدف المطلوب .المشاركين
األكثر تجميعا":
حملة جمع البالستيك
"جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 6,008
كغم من البالستيك من  133مشارك خالل شهر
مايو  ، 2019مع زيادة بنسبة  14 %مقارنة بشهر
مايو  . 2018نشجع كافة أعضائنا على
المشاركة الفاعلة خالل عام  2019لتحقيق
الهدف المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا":

حملة جمع الهواتف المحمولة
"جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 362
قطعة من الهواتف المحمولة من 7
مشارك خالل شهر مايو  ، 2019مع انخفاض
بنسبة  11 %مقارنة بشهر مايو .2018
نشجع كافة أعضائنا على المشاركة الفاعلة
خالل عام  2019لتحقيق الهدف المطلوب.
المشاركين األكثر تجميعا":

حملة جمع الزجاج
"جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 4,045
كغم قنينه زجاجية من  43مشارك خالل شهر
مايو  ، 2019مع زيادة بنسبة  191 %مقارنة
بشهر مايو  . 2018نشجع كافة أعضائنا على
المشاركة الفاعلة خالل عام  2019لتحقيق
الهدف المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا":

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مدرسة دلهي الخاصة ،شارقة

4,566

مديحة جاود

1,460

شركة ألك

6,305

مدرسة العالمية الخاصة باللغة
االنجليزية في أبوظبي

4,485

نيا طوني

850

شركة فيرجر ديلبورت -
الشارقة

2,500

المعهد البترولي

4,270

لكسانا كارثيكيان

800

اي بي بي  -القوز

1,660

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

المدرسة البريطانية الخبيرات

12

مديحة جاود

10

فندق تو سيزونز

143

_

_

_

_

"إيفوري جراند للشقق
الفندقية"

62

_

_

_

_

جميرا زعبيل سراي

25

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

كلية دبي للطالب

350

جوزيف منوج شيتيالبيلي

66

شركة أبيال و شركاءه

1,265

مدرستنا الثانوية  -الورقاء (بنين)

330

أحمد موسى الهاشمي

45

سافوي بارك

216

مدرسة دبي الوطنية

275

أنانيا شرما

40

سافوي سنترال

202

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(عبوة)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(عبوة)

الشركات

ّ
الكمية
(عبوة)

مدرستنا الثانوية  -الورقاء (بنين)

150

شيواني ادوري و سيوادورجا
اوزري (تاي)

30

_

_

مدرسة دلهي الخاصة ،شارقة

113

_

_

_

_

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

المدرسة البريطانية الخبيرات

180

نيرجا كومار

130

داماك ميسون للفنادق و
منتجعات

1,060

مدرسة أربور

80

تواريتا وارما

120

فندق تو سيزونز

751

_

_

م .ن ويوكانادان

18

توتال اي بي كي مصطفى

500

حملة جمع أحبار الطابعات
ً
قامت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بجمع  415قطعة من أحبار الطابعات من  11مشاركا خالل شهر مايو  ، 2019بزيادة قدرها  ٪ 31مقارنة بشهر مايو .2018
ُ
ُ ِّ
ترحب مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ِبكم و تدعوكم لتكثيف جهودكم خالل عام زايد الخير لتحقيق أهدافنا بما يعود بالنفع المستدام على بيئتنا!

نرشة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
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