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العدد العاشر

إنهمكت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة خالل شهر أكتوبر في تقديم األفضل لديها وتحقيق أرقام قياسية،
حضور فعاليات دولية ،إشراك المجتمع بكافة أطيافه و تعليم الشباب والعديد من األنشطة المتميزة.
كانت إنطالقة شهر سبتمبر إيجابية ,حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي بمشاركة  ٦نقاط إرشادية مع المسؤولين ،الوزراء ،القادة و المقيمين .نقاط من
شأنها أن تضمن مستقبل أفضل للجميع .يسعدنا في مجموعة عمل اإلمارات للبيئة أن نعمل بجهد في دمج هذه
اإلرشادات الحكيمة في حياتنا الشخصية والمهنية وجعلها محركا فعاال لتحقيق تغيرات إيجابية في كل مانقوم به
( إقرأ المزيد ص )6

حبيبة المرعشي
رئيسة اجملموعة

حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة المنتدى اإلقليمي التاسع لإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المنعقد بين
 9و  11سبتمبر في دولة الكويت كجزء من وفد دولة اإلمارات العربية المتحدة .كان الهدف من تنظيم المنتدى
هو مناقشة التحديات واإلنجازات الواجب طرحها قبل إنعقاد المؤتمر الدولي في مرسيليا ،فرنسا  .2020عرضت
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة مختلف أعمالها و التي ساهمت بإحداث تغيير إيجابي في بيئة دولة اإلمارات العربية
المتحدة من خالل برامج مختلفة مثل حمالت التنظيف و التشجيروالتي كان لها األثر اإليجابي على البيئة المحلية
والمجتمع (إقرأ المزيد ص )3

مع إقتراب نهاية فصل الصيف أخننمنا الكثير من برامجنا الصيفية بنجاح ،على وجه التحديد برامج التدوير في الحي .تم إطالق الحمالت السابقة في بداية العطلة الصيفية وهي حمالت
أيضا إنتهاء
مصممة خصيصا إلشراك المجتمع الطالبي بشكل إيجابي في مختلف النشاطات المحلية بهدف خلق تغيرات على نطاق أوسع ( إقرأ المزيد ص  .)2شهد شهر سبتمبر ً
نجاحا حتى اآلن وهو برنامج تدوير ،تشجير ،تكرير والذي تم إطالقه خالل اإلحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر حيث دخلت حملة جمع الورق التي مدتها شهر واحد
حمالتنا األكثر
ً
عامها الرابع وشهدت زيادة هائلة بنسبة  303٪في النمو .كان  19من شهر سبتمبر يوم تكريم الفائزين األوائل وجميع المرشحين الذين حققوا الهدف المسطر بنجاح .شهد الشهر
أيضا مشاركة نشطة من المجموعة مع العديد من المؤسسات والمعاهد األكاديمية من خالل إجتماعات ،عروض وفعاليات عن المكاتب الخضراء مثل شركة ايه سي جي سي وشركة
وود  ،كلية األزياء والتصميم ،شركة انجي ،هيئة دبي للخدمات المالية ،شركة دي غريد بحيث سيتم رسميا إنضمام البعض منها كأعضاء عما قريب (إقرأ المزيد ص )2
مع دخولنا الربع األخير من العام ،تشهد مجموعة عمل اإلمارات للبيئة كثافة في حجم الفعاليات واألنشطة المثيرة والمهمة مع كافة قطاعات المجتمع ,حيث أطلقنا المرحلة الثانية
من الحملة الشعبية إلعادة التدوير ' -شجرة في المجتمع ..جذور توحدنا في  19من شهر سبتمبر و سيستمر البرنامج إلى غاية  19من شهر نوفمبر  .ستكون هذه الفرصة األخيرة خالل
عام  2019لجميع المشاركين في حمالت إعادة التدوير الفوز بأشجار جديدة أو زيادة عدد األشجار التي سيقومون بزرعها كجزء من حملتنا السنوية 'من أجل إماراتنا نزرع' والمصادفة ليوم
 19من شهر ديسمبر  .2019في  26من شهر أكتوبر ستقام الحملة السنوية لجمع علب األلمنيوم في العديد من المواقع على مستوى الدولة في نسختها  !23أشجع بقوة جميع
قطاعات المجتمع على المشاركة ولعب دور فعال في هذه الحملة التاريخية ( إقرأ المزيد ص  2و )3
سوف تستضيف مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  30أكتوبر حلقة نقاشها األخيرة من العام والتي ستكون حول موضوع ' السياحة المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة:
التحديات والفرص' .ستستضيف المجموعة نخبة من المتحدثين من القطاع األكاديمي ،الحكومي و قطاع الضيافة حيث سيتم مشاركة أفكارهم ووجهات نظرهم حول هذه المسألة
( إقرأ المزيد ص )3

أخيرا ،شاركنا أيضا في تقديم التهاني للفائزين والمشاركين في الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية الدورة  12لمؤسستنا الشقيقة الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات والتي تعتبر الجائزة األكثر صرامة وشمولية من نوعها على مستوى العالم .فاز العديد من أعضاء مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بجوائز هذا العام حيث كان
لبرامجنا الخاصة بإعادة التدوير ومبادرات التعاون دور كبير وفعال في الترويج ألفضل الممارسات البيئية والشراكات.
في الختام ،تتناول هذه النشرة اإلخبارية ما حققته مجموعة عمل اإلمارات للبيئة من إنجازات وحمالت خالل شهر سبتمبر .أملة أن يحوز على رضاكم وأن نكون قد وفقنا في
أن نكون مصدر إلهام لكم لزيادة جهودكم في الحفاظ على البيئة.

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

فريق التحرير :حبيبة المرعشي ،عبد العزيز  ،شريف

ُزر صفحتنا على أنستغرام
EEG_DUBAI
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إطالق المرحلة الثانية من برنامج "شجرة في المجتمع ...جذور توحدنا"
أطلقت مجموعة عمل االمارات للبيئة المرحلة الثانية من مشروعها "شجرة في المجتمع ...جذور توحدنا" لتعبئة
المجتمع وتمكين حيز النمو األخضر من خالل زراعة األشجار المحلية المرتبطة بهذا البرنامج .تم إطالق المرحلة
الثانية من البرنامج يوم  19أغسطس  2019وستستمر حتى  19نوفمبر .2019
يمكن للمشاركين جمع أي من المواد المحددة ،كالورق والبالستيك والزجاج وعلب األلمنيوم وأحبار الطابعات
والهواتف المحمولة لغرض إعادة تدويرها في غضون أسبوعين .أعزائي األعضاء  ،يمكنكم المشاركة في المرحلة
الثانية من هذا البرنامج من خالل الرابط الذي في متصفحكhttps://forms.gle/Keoe57gg3F9k4APZ8 :
حظيت المرحلة األولى باهتمام ومشاركة كبيرة من مختلف الكيانات .تم جمع ما مجموعه  347,493كجم من
الورق  21,492 ،كجم من البالستيك  334 ،من الهواتف المحمولة  1,238 ،كجم من علب األلمنيوم  18,739 ،كجم
من الزجاج و  952قطعة من أحبار الطابعات ،تم جمعها من  253جهة مشاركة.
سيقوم جميع المشاركين الذين حققوا الهدف زراعة  520شجرة تحمل أسمائهم في حفل برنامج ” من أجل
إمارتنا نزرع” في  .19/12/19وبالمثل  ،فإن المشاركين الملتزمين بتحقيق األهداف المحددة خالل الفترة الزمنية
أيضا لغرس شتالت محلية تحمل أسمائهم في إحدى المناطق العامة من
للمرحلة الثانية سيكونون مؤهلين ً
دولة اإلمارات العربية المتحدة يوم  .19/12/19تتطلع المجموعة إلى مشاركتكم النشطة وتسجيلكم!

OROC
19 AUG - 19 NOV 2019

ONE ROOT, ONE COMMUNI-TREE PHASE 2

”Our Emirates We Plant
Educational Sector
2 weeks

2,000 kg
100 kg
75 kg
250 kg
75 pcs
175 pcs

Linking the diverse Waste Management Programme with, “For
Recyclables
Paper
Plastic
Aluminium Cans
Glass
Mobile Phones
Toner Cartridges

Families
2 weeks

500 kg
50 kg
25 kg
100 kg
30 pcs
75 pcs

Recyclables
Paper
Plastic
Aluminium Cans
Glass
Mobile Phones
Toner Cartridges

المجموعة تحتفل بأبطال برنامجها "إعادة تدوير .تشجير .تكرير"
إحتفلت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  19سبتمبر بأبطال برنامجها "إعادة تدوير .تشجير .تكرير" خالل
حفل استضافه في فندق جراند ميلينيوم -دبي .كان هدف المشروع جمع  750كجم من الورق من كل كيان
من الشركات االعضاء و االعضاء االكاديميين و  350كجم من كل طالب من الطلبة االعضاء .شهد المشروع
زيادة بنسبة  ٪ 300في المشاركة مقارنة بعام  .2016كانت مشاركة  246كياناً داعما فعال للمساهمات العالمية
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل جهودهم المحلية .قام المشاركون بإيداع أكثر من  178,806كجم
من الورق خالل فترة شهر واحد مما أدى إلى زيادة مذهلة في كمية الورق التي تم جمعها بنسبة  ٪ 914مقارنة
بعام  .2016أدت إعادة تدوير الورق الذي تم جمعه إلى التخفيف من  690طن متر مكعب من غاز ثاني أكسيد
الكربون و توفير 4,007مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة 564 ،متر مكعب من مساحة المكب و حماية
 3,035شجرة من القطع .عالوة على ذلك ،كان المشروع بمثابة وسيلة فعالة لتثقيف الناس حول الحاجة إلى
ممارسات مستدامة إلدارة النفايات .وسلط المشروع الضوء على الحاجة إلى المزيد من منصات العمل إلشراك
مختلف أفراد المجتمع للمساهمة في الحفاظ على الطاقة و األراضي و الحد من التلوث.
ألقت السيدة حبيبة المرعشي ،رئيسة مجموعة عمل االمارات للبيئة كلمة أمام أبطال هذا المشروع و شكرتهم
على جهودهم و منحتهم شهادات مشاركة ،مع دعوتهم لزراعة شجرة محلية تزرع باسمهم كجزء من مبادرة
المجموعة الخاصة " من أجل إمارتنا نزرع" في  19ديسمبر .2019
تدعو مجموعة عمل اإلمارات للبيئة المجتمع ككل إلى جعل ممارسات إعادة التدوير هذه ممارسة منتظمة و
مستمرة على مدار السنة ،و إلى التعاون الستعادة األراضي المتدهورة و إعادة تأهيلها و المساهمة في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة الشاملة.

كمية الورق التي تم جمعها ( كغم)

الفئة

الفائز

الشركات

شركة أفيس يو اي أي رانت
اوكار ش.ذ.م دبي

شركة اي جي -ميلكو
للمصاعد

إتصاالت سارفيسس
هولدينغ

9,355

مدرستنا الثانوية ،الورقاء دبي

المؤسسات التعليمية

مدرسة البحث العلمي

6,060
5,610
8,824
7,110

مدرسة إيثان للبنات للتعليم 6,010
االبتدائي راس الخيمة

األفراد

نشرة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة

نيا تريزا توني

2,080

مديحة جواد

1,640

نيهان نسيم علي

1,330

معاً من أجل بيئة أفضل©

صفحة

2
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حملة جمع علب األلمنيوم 2019
في  26أكتوبر ،تنظم مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حملة جمع علب األلمنيوم السنوية على مستوى الدولة.
تم إطالق الحملة للمرة األولى في  1997كأحد برامج مجموعة عمل اإلمارات للبيئة السنوية لتحفيز المجتمع
المحلي على زيادة وتيرة إعادة تدوير علب األلمنيوم و التقليل من دفن النفايات في مكبات النفايات.
تعمل المجموعة االن على اجراء التنسيقات المطلوبة مع الكيانات المشاركة في هذه الحملة ،كما انها ايضاً
تجري سلسلة من االجتماعات مع المتطوعين .ستساهم علب االلمنيوم التي سيتم جمعها في تحقيق الهدف
العام المحدد وهو جمع  28,000كجم من علب االلمنيوم هذا العام .تدعو المجموعة جميع قطاعات المجتمع
للتسجيل في الحملة والمساهمة ،مع إظهار المسؤولية و الفاعلية في إعادة تدوير علب األلمنيوم.
أكثر من  170كياناً قد انضموا بالفعل الى الحملة ،و نحن نقدر شغفهم نحو االستدامة .نود أن نشجع جميع
الشركات و المدارس و األفراد اآلخرين لالنضمام الينا ليصبحوا جزءا من هذه الحركة الوطنية لخلق تأثير عالمي
من خالل العمل محلياً .لمزيد من المعلومات يرجي التواصل على البريد اإللكتروني wastemanagement@eeg.
 aeأو انقر هنا للتسجيلhttps://forms.gle/38hHgYDfxkZAGQwg7 :

الحلقة النقاشية الخامسة للمجموعة ” السياحة المستدامة في دولة االإمارات العربية المتحدة :
التحديات والفرص“
تنظم مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حلقة نقاشها الخامسة واألخيرة للعام الجاري في دبي في  30أكتوبر تحت
عنوان "السياحة المستدامة في اإلمارات :التحديات والفرص".
حلقة النقاش ستتناول موضوع تعزيز الحوار المفتوح حول جميع جوانب السياحة المتعلقة بالضيافة والسياحة
البيئية  /الحياة البرية والطاقة النظيفة والتنقل المستدام وجوائز السياحة الخضراء.
تعد السياحة واحدة من أسرع الصناعات نمواً في العالم وهي مصدر رئيسي للدخل للعديد من البلدان .ومع ذلك
رئيسيا في الحفاظ على البيئة
دورا
 ،مثلها مثل أي شكل آخر من أشكال التنمية االقتصادية  ،تلعب السياحة ً
ً
أيضا ً
والبيئة االجتماعية والثقافية ألي دولة أو منطقة .إن الوعي المتزايد حول هذه القضايا جعل العالم يقبل على التوجه
نحو "السياحة القائمة على الطبيعة"  ،و "السياحة البيئية" و "السياحة الثقافية" .أصبحت السياحة المستدامة
حاليا "بديل" سيكون "رئيسي" خالل عقد من الزمان.
ذات شعبية كبيرة لدرجة أن البعض يقول إن ما نسميه
ً
سيتم تغطية هذا الموضوع الهام على نطاق كامل  ،يجمع بين مجموعة متنوعة من المتحدثين  ،الذين
سيعملون على جلب معرفة أعمق في خطة التنمية المستدامة لعام  .)SDG( 2030الهدف  8و  9من أهداف
التنمية المستدامة يهدف الى "وضع وتنفيذ سياسات لتشجيع السياحة المستدامة التي تخلق فرص عمل وتعزز
الثقافة والمنتجات المحلية" .تم إبراز أهمية السياحة المستدامة  ،كمحرك لخلق فرص العمل وتعزيز الثقافة
والمنتجات المحلية  ،في الهدف  12من أهداف التنمية المستدامة .هناك مجموعة مميزة من المتحدثين الذين
يمثلون الهيئات الدولية والوطنية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،سجل اآلن وال تفوت هذه الفرصة الرائعة
والفريدة من نوعها .اضغط هنا للتسجيلhttps://forms.gle/RrugHhzc9nn25L3Z8 :

مجموعة عمل االمارات للبيئة تحضر المؤتمر اإلقليمي التاسع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
نظم االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،المكتب اإلقليمي لغرب آسيا ،والهيئة العامة للبيئة في الكويت ،المنتدى
اإلقليمي التاسع للمحافظة على الطبيعة ( ، )RCFالذي عقد في الكويت في الفترة من  9إلى  11سبتمبر 2019
شارك في استضافة المنتدى كل من الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمل (.)KFAS
يهدف المنتدى اإلقليمي إلى توفير منبر ألعضاء االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (الحكومات والمنظمات غير
الحكومية ومنظمات الشعوب األصلية) للمشاركة مع بعضهم البعض في مناقشة القضايا الرئيسية وكذلك
التخطيط لبرنامج أكثر فعالية ومناقشة قضايا األعضاء .باإلضافة إلى ذلك فإن المنتدى اإلقليمي للتعاون
يعمل على تعزيز أسس المعرفة والتواصل لحفظ التنوع البيولوجي في المنطقة .وقد أتاح المنتدى الفرصة
ألعضاء وشركاء االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  ،وكذلك المجتمع الواسع للتخضير لمشاركته اإلقليمية الفعالة
في مؤتمر االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة القادم  ، 2020الذي سيعقد في الفترة الممتدة بين  11و  19يونيو
 2020في فرنسا  ،مرسيليا.
حضرت مجموعة عمل االمارات للبيئة المنتدى كجزء من وفد اإلمارات الوطني  ،حيث تم تسليط الضوء على
العمل الذي تقوم به المجموعة و أهمية مختلف الحمالت والبرامج التي تقدمها ،مثل حملة تنظيف الموائل
الطبيعية وتاثيراتها اإليجابية على حماية وحفظ األنواع المحلية.

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تحضر ندوة التدريب الخاصة بإدارة المياه داخل مقر السفارة السويسرية
إستضافت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ( )SDCفي سفارة سويسرا في أبو ظبي ندوة لتسليط الضوء
على أهمية اإلشراف على إدارة المياه  -إستخدام المياه بشكل أكثر عدال ومستدامة وفائدة لالقتصاد وكذلك
مناقشة مناهد التعاون من أجل تحقيق اإلدارة المستدامة لموارد المياه  ،وهو أحد األهداف المهمة لجدول
أعمال التنمية المستدامة  .2030تضمنت الندوة ممثلين كبار من الوزارات واألوساط األكاديمية والمجتمع
المدني والقطاع الخاص في دولة اإلمارات العربية المتحدة .حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة وشاركة في
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المجموعة تحضر جلسة لمجلس أعمال الطاقة النظيفة
في  15سبتمبر  ،حضرت مجموعة عمل االمارات للبيئة جلسة نظمها مجلس أعمال الطاقة النظيفة حول
موضوع "سوق إسكو في الشرق األوسط :التحديات والفرص" .تم إستضافة هذا الحدث في مركز دبي المالي
تقديميا من رئيس مجلس إدارة مجلس أعمال الطاقة النظيفة د.ناصر السعيدي،
عرضا
العالمي وشهد
ً
ً
الذي تحدث بشكل مكثف عن دور مجوعة إتحاد اسكو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والحاجة
إلى تحسين كفاءة الطاقة .وتحدث كذلك عن ضرورة وجود معايير مناسبة في جميع أنحاء البالد لتمكين
المؤسسات المالية من دخول السوق وبالتالي تمكينها من تمويل المزيد من المشاريع الخضراء والبدء تدريجيا
في االستغناء عن إستعماالت الوقود األحفوري.

مجموعة عمل االمارات للبيئة تحضر عرض االصوات االيطالية
نظم المركز اإلسماعيلي بالتعاون مع سفارة إيطاليا في أبو ظبي ،والقنصلية العامة إليطاليا في دبي والمعهد
الثقافي اإليطالي في أبو ظبي أمسية موسيقية تحت عنوان سوني إيتاليني (األصوات اإليطالية) للمايسترو
دانيلو ريا .أقيم الحدث في مسرح عود ميثاء في نادي زعبيل للسيدات في دبي ،بمشاركة رائعة من عشاق
الموسيقى من جميع أنحاء الدول .حضرت رئيسة مجموعة عمل االمارات للبيئة هذا الحدث لدعم شركائنا
القدماء  -المركز اإلسماعيلي في دبي.

القمة العالمية لالقتصاد األخضر
تعقد القمة العالمية لالقتصاد األخضر ،تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي ( )DEWAيومي  20و  21شهر
أكتوبر في دبي  ،باالعتماد على الزخم والنجاح الذي حققته مؤتمرات القمة في العام األعوام السابقة ،سيستمر
إلحاحا
المؤتمر في إشراك الالعبين األكثر تأثيرا في االقتصاد األخضر والتأكد من أن القضايا والتحديات األكثر
ً
يتم حلها بالتعاون مع خبراء الصناعة .يشارك في القمة األمين العام الثامن لألمم المتحدة  ،بان كي مون  ،الذي
رئيسيا في األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة ( .)SDGيسر مجموعة عمل االمارات
دورا
لعب
ً
ً
جزءا من المحادثات العالمية حول االقتصاد األخضر.
للبيئة حضور هذا الحدث المرموق وأن تكون
ً

”مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي“
عقد تجمع لممثلي قطاع األعمال والصناعة والحكومة والمنضمات الغير ربحية ،ألول مرة في منطقة دول
مجلس التعاون الخليجي لمناقشة إمكانات التمويل المستدام وأسواق الكربون في المنطقة .وافتتح الجلسة
جيرارد ميستراليت  ،الرئيس المشارك لتحالف قيادة تسعير الكربون وصاحب السعادة .لودوفيك بويل  ،سفير
فرنسا لدى اإلمارات العربية المتحدة  ،الذي تحدث عن أهمية تحقيق أهداف إتفاقية باريس للمناخ .خلص التجمع
إلى ضرورة إيجاد مزيج من الحلول بالنظر إلى السياسات والمؤشرات االقتصادية والتي تمثل العنصر الفعال
في برامج مكافحة تغير المناخ .شارك في تنظيم هذا الحدث كل من شركة إنجي ودبي كاربون ومجلس أعمال
الطاقة النظيفة وكذلك مجموعة عمل اإلمارات للبيئة وائتالف قيادة تسعير الكربون .وكان من بين المتحدثين
في هذا الحدث الجانبي ممثلون من سوق أبوظبي العالمي  ،مجلس أعمال الطاقة النظيفة ودبي كاربون  ،هيئة
كهرباء ومياه دبي  ،االتحاد األوروبي  ،الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  ،الشركة السعودية للكهرباء والبنك الدولي.

جلسة سفراء المدارس
نظمت مدرسة دي غراد شركة العضو في مجموعة عمل اإلمارات للبيئة وشريكها في إعادة التدويرالبالستيك ،
اجتماعها السنوي لسفراء المدارس في فندق ميلينيوم في برشا هايتس لتعريف المؤسسات األكاديمية
بمختلف مبادرات إعادة التدوير واالستدامة المتاحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .حضرت مجموعة عمل
اإلمارات للبيئة الجلسة للحديث عن مختلف مبادرات إعادة التدوير والتعليم التي يمكن للمؤسسات األكاديمية
المشاركة فيها إلشراك المجتمع الطالبي بفاعلية في مبادرات القواعد المحلية والمساهمة في خلق تأثيرات
محلية.

مجموعة عمل اإلمارت للبيئة و هيئة دبي للخدمات المالية تنضم عرض "محيط بالستيكي"
كجزء من جهودنا المستمرة إلشراك مختلف قطاعات المجتمع بطرق مختلفة  ،عقدت هيئة دبي للخدمات
المالية شراكة مع مجموعة عمل اإلمارات للبيئة إلستضافة عرض خاص للفيلم الوثائقي الحائز على جوائز -
"محيط بالستيكي" بمركز دبي المالي العالمي في  24سبتمبر .دعت مجموعة عمل اإلمارت للبيئة الحضور على
ضرورة االشتراك في الحدث الوطني القادم في ديسمبر – حملة نظفوا اإلمارات  ،بدال ً من مشاهدة األضرار التي
لحقت بكوكبنا بسبب أعمالنا .يسر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة أن تعلن أن موظفي سلطة دبي للخدمات
المالية سيقومون بدورهم في المشاركة في حملة التنظيف  ،ونأمل أن نرى هيئات حكومية أخرى تشاركهم
حماسهم والتزامهم من خالل االشتراك.
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مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تحضر مجلس تمكين المرأة والمساواة
في  30من شهر سبتمبرإستضاف قصر سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان مجلس تمكين المرأة والمساواة،

رائعا من المتحدث الضيف  -السيدة كارولين ستوكمان ،التي تحدثت بإستفاضة عن
تقديميا
عرضا
شهد الحدث
ً
ً
ً

التأثير االستراتيجي من خالل نقاط القوة والقيم.

جمعت الجلسة مجموعة واسعة من النساء الملهمات من مختلف القطاعات لمناقشة قوة النوايا
والتصورات  ،وكذلك موضوع التنوع والزيادة اإليجابية في عدد النساء في أدوار صنع القرار كمجموعة
تقودها إمرأة

باستمرار في مجال التعليم لضمان

إماراتية  ،عملت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة

تشجيع تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  ،وبالتحديد التعليم البيئي في مجتمع الطالب
الشباب .لذلك  ،تفخر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بحضور هذه الجلسة والمشاركة بفعالية في ورش

العمل والمناقشات المختلفة .ونحن نتطلع إلى العديد من هذه األحداث التي تشجع وتعزز تمكين
المرأة  ،وتغيير المواقف تجاه المرأة في مكان العمل وإبراز النجاحات التي حققتها المرأة في السلطة..

االخبار احمللية
مسابقة خيال المستقبل
تنظم جمعية أم المؤمنين مسابقة خيال المستقبل لألطفال تحت شعار "إبتسم  ،تصافح  ،إغفر" وفقً ا
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .يسر المجموعة أن تدعو جميع أعضائها للمشاركة في
هذه المسابقة المرموقة  ،من أجل المشاركة في جيل المستقبل في مجال التسامح والتفاعل الثقافي اإليجابي.
لمزيد من االستفسارات  ،يرجى االتصال على :هاتف  067447777تحويلة  31أو /Amani.alshohof@moumineen.a

إيمان مسعود  ¬0569359961أو Eman.faraj@moumineen.ae

هيئة الشارقة للبيئة و المحميات الطبيعية تفوز بجائزة اآلغا خان للعمارة
كان مركز واسط لألراضي الرطبة التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية لحكومة الشارقة أحد المشاريع
الخمس التي فازت بجائزة اآلغا خان لعام  2019للهندسة المعمارية ،والتي تعتبر واحدة من الجوائز المرموقة

في العالم للعمارة  ،تبلغ قيمتها مليون دوالر أمريكي .تم اإلعالن عن الفائزين في كازان الكرملين  ،وهو أحد مواقع

التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو في روسيا  ،وسيتم االحتفال بالتوزيع في وقت الحق .يجمع مركز
نوعا من الطيور المقيمة
واسط لألراضي الرطبة الزوار بالقرب من الطيور الساحلية و يستضيف أكثر من 60
ً

فرصا فريدة لمشاهدة الطيور الكبيرة والجلود الكبيرة الموجودة حول الموقع .يوفر المركز
والمهاجرة  ،ويوفر
ً

فرصا تعليمية للزائرين  ،مع معلومات وأنشطة مفصلة حول الطيور.
أيضا
ً
ً

نمو هائل في قطاع الطاقة المتجددة خالل العشر سنوات الماضية
نشر تقرير صدر مؤخرا من الكلية المالية واالدارية في فرانكفورت وبلومبيرغ نيو انرجي فايننس بالتعاون مع

برنامج االمم المتحدة للبيئة عن زيادة في قدرات االنتاج للطاقة المتجددة في العالم بمختلف انواعها بمعدل
 %400و ذلك بسبب االستثمارات التي حظي بها القطاع و بلغت في مجملها  2,500مليار دوالر و ساعد ذلك في

تخفيض تكلفة االنتاج .و حظيت الطاقة الشمسية بالحصة األكبر من اإلستثمار .نتج عن ذلك انخفاض تكلفة

الطاقة المنتجة من المحطات الفلطاضوئية بنسبة  %81في مقابل  %46للطاقة الريحية منذ عام  2009و هذا

أ ّدى الى خلق بيئة تشجع على المنافسة و االبتكار .و بالرغم من هذا التقدم الملحوظ للتكنولوجيا التي تخدم
مصلحة اإلنسانية والتي مكنتنا من تجنب إنبعاثات أكثر من  2مليار طن من غاز ثاني اكسيد الكربون في عام
 2018بإستخدام مصادر الطاقة البديلة ,مازلنا متأخرين ,حيث بلغت اإلنبعاثات اإلجمالية لقطاع الطاقة مستوى

قياسي في نفس العام الى  13,7مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.
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محمد بن راشد
في رسالة الموسم
الجديد :مكان
المسؤولين والوزراء
هو الميدان
أوالً :مكان المسؤولين والوزراء والقادة هو الميدان .نريد
أن نراهم هناك بين الطالب والمعلمين ،أو في السوق بن
التجار والمستثمرين ،نريد أن نسمع بهم بين المزارعين

رابعا :بحمد الله أرقامنا في القطاع االقتصادي في

تقدم ،وتنافسيتنا في ارتفاع ،وتجارتنا الخارجية في

ازدياد ..ولكن لسنا من الدول التي تتحرك وفق المعدالت

وعند مرافئ الصيادين ،مع األرامل واألمهات وعند

المتوسطة اقتصاديا  .نحن دولة تسعى لتحقيق قفزات

األطباء والعاملين .نريد أن نراهم هناك ونسمع منهم

إلى مشاريع نوعية .وأفكار استثنائية للدفع باقتصادنا

كبار المواطنين ،عند المرضى وفي المستشفيات وبين

من هناك وليس في قاعات المؤتمرات وأروقة المنتديات
التي تكاثرت واستهلكت الموارد وطاقات المسؤولين.
نحن

حكومة

إنجازات

ولسنا

حكومة

محاضرات.

نحن فريق من المنجزين وليس من المنظرين ..
ثانيا :العبث والفوضى على وسائل التواصل االجتماعي
تأكل من منجزات تعبت آالف فرق العمل من أجل بنائها.
سمعة دولة اإلمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة

اقتصادية نختصر فيها الزمن .نحتاج في الفترة المقبلة

نحو القمة .المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاعها
لتحقيق قيمة مضافة لالقتصاد الوطني حتى ال تصبح
عبئاً ومصدراً لعدم االتزان في مسيرتنا االقتصادية.
خامساً :كررنا عشرات المرات للجميع .بأن الهدف من

وجود الحكومة هو خدمة الناس .ولألسف تكثر طلبات
الناس على برامج البث المباشر ووسائل التواصل .وال

يجد بعض المسئولين الشجاعة للتعامل مع مطالبهم

عدد المتابعن .لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا

أو حتى الرد على تساؤالتهم .أعرف بأن هناك تحديات

السياسة الخارجية للدولة ،وإحدى مهامها األساسية أيضا

مواجهة الناس هي مؤسسة فقدت الثقة بنفسها .أطلب

الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في
الحفاظ على  48عاما من رصيد المصداقية والسمعة
الطيبة الذي بنته اإلمارات مع دول وشعوب العالم.
لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي

بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب .صورة

 ،ولكن التهرب منها لن يحلها .المؤسسة التي تخاف
من الجميع احترام أي متصل بنا عبر البث المباشر أو
وسائل التواصل بالرد عليه ومحاولة حل مشكلته .ليس

المهم سعة الموارد .بل سعة القلوب وسعة األخالق.

اإلمارات واإلماراتي ال بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد.

سادساً :أقول للجميع تفاءلوا فإن القادم أجمل وأفضل
وأعظم .نحن الدولة األكثر استعداداً للمستقبل .نحن

وانخفضت نسبة رضا الناس عن تعامل المسؤولين

نموا في عدد المشاريع .نحن الدولة األكثر تقدما في

ثالثا :كثرت الشكوى من ملف التوطين ونحن نسمعها..

الدولة األكثر تنافسية في المنطقة .نحن الدولة األسرع

مع هذه الظاهرة ..ونحن نرصدها ..توفير الوظائف

اإلدارة الحكومية .نحن الدولة األفضل في تبني تكنولوجيا

للمواطنين كان وسيبقى أولوية .حالنا حال جميع الدول

في الشرق والغرب .ولنا وقفة جادة في هذا الموسم مع

هذا الملف ومحاسبة ومتابعة .وقرارات جديدة بإذن الله.

نشرة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة

المستقبل .واألهم من ذلك نحن دولة تملك الشجاعة

لتواجه الحقائق وتراجع الحسابات وتعدل االستراتيجيات
بشكل مستمر لالنطالق بأقصى سرعة نحو المستقبل.
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األخبار العالمية

أكتوبر 2019

المجموعة تشارك في المشاورات التوجيهية بشأن الممرات البيئية
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

في سبتمبر  ، 2019شاركت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في المشاورات العالمية عبر اإلنترنت
حول موضوع مسودة
إرشادات االتحاد العالمي للحفاظ على البيئة المتعلقة بشأن " -حماية الممرات اإليكولوجية في
سياق الشبكات اإليكولوجية للحفظ " .تم دعوة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة لتقديم توصيات
متعمقة بشأن حلول التواصل البيئي وتناسبها مع األهداف واإجراءات المرجوة من االتحاد
العالمي للحفاظ على البيئة واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األنواع المهاجرة و االتفاقات
البيئية المتعددة األطراف  ،وإطار ما بعد عام  2020للتنوع البيولوجي.
األهداف الرئيسية للتوجيهات هي:
•
•
•
•

توفير أسس صلبة للممرات والشبكات البيئية في سياق متنوع
البيئات  ،أي البحرية والبرية والمياه العذبة
شرح كيف يمكن لشبكات االتصال أن تكون ضرورية في تعزيز االستدامة و
منع فقدان التنوع البيولوجي.
مساعدة الحكومات والمنظمات في تنسيق السياسات والتخطيط المكاني و
أساليب اإلدارة لشبكات االتصال.
توفير منصة ألفضل الممارسات وتبادل المعرفة

مؤتمر األطراف  )COP14( 14يصل إلى إختراقات كبيرة
االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر

لقد أدرك المجتمع العالمي منذ فترة طويلة أن تدهور األراضي  /التصحر يمثل مشكلة
اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة تهم العديد من البلدان في جميع مناطق العالم .في حملة
عالمية غير مسبوقة إلنقاذ األراضي المنتجة  ،وافقت البلدان األطراف على جعل هدف التنمية
ً
وطنيا للعمل عليه.
هدفا
المستدامة المتمثل في وقف تدهور األراضي بحلول عام 2030
ً
ستعالج البلدان انعدام األمن في حيازة األراضي  ،بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين في حيازة
األراضي  ،وتشجيع استعادة األراضي للحد من انبعاثات الكربون ذات الصلة باألرض وتعبئة مصادر
مبتكرة للتمويل من المصادر العامة والخاصة لدعم تنفيذ هذه القرارات على المستوى الدولي.
سيتم تحسين اإلطار المستخدم في إتخاذ القرارات لضمان تناول القضايا الرئيسية  ،مثل
المساواة بين الجنسين  ،و الحد من الجفاف  ،وتأثير أنماط اإلستهالك واإلنتاج والتدفقات على
تدهور األراضي .من خالل إعالن دلهي  ،أعرب الوزراء عن دعمهم للمبادرات أو االئتالفات الجديدة التي
تهدف إلى تحسين صحة اإلنسان ورفاهيته  ،وصحة النظم اإليكولوجية  ،وتعزيز السالم واألمن.

تقرير الندمارك يونايتد إن ساينس حول قمة العمل المناخي
تضافرت جهود منظمات علوم المناخ الرائدة في العالم في إعداد تقرير جديد تاريخي
لقمة األمم المتحدة للعمل المناخي  ،مما يؤكد الفجوة الصارخة والفجوة المتزايدة
بين األهداف المتفق عليها لمعالجة ظاهرة االحتباس الحراري والواقع الفعلي.
يتضمن التقرير  ،تفاصيل عن حالة المناخ ويشرح إتجاه حركة منحنى االنبعاثات ،كذلك
تراكيز الغازات الدفيئة الرئيسية في الغالف الجوي .ويسلط الضوء على الحاجة الملحة
في تحول إجتماعي وإقتصادي أساسي في القطاعات الرئيسية مثل استخدام األراضي
والطاقة من أجل تجنب الزيادة الخطيرة في درجات الحرارة العالمية والتي لها أثار ال رجعة
فيها .كما تناول التقرير مختلف االساليب واألدوات التي من شأنها التخفيف من المشكلة.

بيان برنامج األمم المتحدة للبيئة المتعلق بالتعاون بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي
اليونيب

في الخامس من سبتمبر  ، 2019حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بيان ألمانة برنامج
األمم المتحدة للبيئة بشأن تطوير إستراتيجية جديدة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة للتعاون
فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ( ، )SSTCواإلطار الزمني لها سيكون بين .2030-2020
أوضحت األمانة كيف أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي يعتبر آلية فعالة
لتحقيق األهداف اإلنمائية واتباع المبادئ التوجيهية لمنظومة األمم المتحدة بشكل أكثر صرامة.
تمت صياغة البيان كرد فعل على عدد من قرارات األمم المتحدة المهمة وكذلك مؤتمرات األمم
المتحدة الرفيعة المستوى حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب خالل عامي  2009و .2019
يعرف التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون
وفقً ا لدليل األطر التوجيهية لألمم المتحدة ،
َّ
الثالثي بأنه "عملية تسعى بموجبها دولتان أو أكثر من البلدان النامية إلى تحقيق أهدافها
الفردية و  /أو المشتركة في تنمية القدرات الوطنية من خالل تبادل المعرفة والمهارات
والموارد والمعرفة التقنية  ،ومن خالل التعاون اإلقليمي في اإلجراءات ،بما في ذلك الشراكات
التي تضم الحكومات والمنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية
والقطاع الخاص ،من أجل مصلحتهم الفردية و  /أو المتبادلة داخل المناطق وفيما بينها "
تناولت األمانة الطريقة التي تشاور بها برنامج األمم المتحدة للبيئة لصياغة االستراتيجية
وهي :مجتمع ممارسة برنامج األمم المتحدة للبيئة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي ( ،)CoPمنسقي البرامج الفرعية ومنسقي التنمية اإلقليمية ومكتب التقييم.

نشرة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
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االحداث القادمة

أكتوبر 2019

UNDER THE PATRONAGE OF

ORGANISES

19th Annual Inter College
Environmental Public Speaking Competition

OROC

‘ CRITICAL AND EDUCATED DISCOURSE
‘

19 AUG - 19 NOV 2019

ONE ROOT, ONE COMMUNI-TREE PHASE 2

”Our Emirates We Plant

!IS THE PATH TO A SOLUTION

Date : 27 & 26 - NOVEMBER 2019, Time: 08:30 am - 05:30 pm
NOVEMBER 26

MAIN SPONSOR

TOPIC 1 : HEALTHCARE AND SUSTAINABILITY
TOPIC 2 : FOOD WASTE MANAGEMENT - ACHIEVING ZERO HUNGER

Linking the diverse Waste Management Programme with, “For

NOVEMBER 27

Educational Sector
2 weeks

2,000 kg
100 kg
75 kg
250 kg
75 pcs
175 pcs

حملة جمع علب االلمنيوم

سجل من الرابط

https://forms.gle/3aikAtiWsAfBLpsHA

Recyclables
Paper
Plastic
Aluminium Cans
Glass
Mobile Phones
Toner Cartridges

Families
2 weeks

500 kg
50 kg
25 kg
100 kg
30 pcs
75 pcs

TOPIC 3 : ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE ENVIRONMENT

Recyclables

TOPIC 4 : CLIMATE CHANGE - REVERSING THE TIPPING POINT

Paper
Plastic
Aluminium Cans
Glass
Mobile Phones
Toner Cartridges

مسابقة الخطابة البيئية بين الجامعات

شجرة في المجتمع ...جذور توحدنا
سجل من الرابط

سجل من الرابط

https://forms.gle/YTENrKV3rVqseZyV7

https://forms.gle/DmcDobfdZMiZKW639

ورش عمل الطلبة

سجل عبر البريد اإللكتروني education@eeg.ae or eeg@eim.ae

تحديث قائمة أعضاء المجموعة

رحبت المجموعة خالل شهر سبتمبر  2عضويات جديدة من الشركات و تجديد عضويتين في الشركات
كما رحبت المجموعة بتجديد عضوية واحدة من األعضاء االكاديميين
كما رحبت ب  33عضو جديد من الطلبة و تجديد عضوية  19من الطلبة
الشركات االعضاء
شركة أفيس اإلمارات لتأجير السيارات ذ.م.م.

جديد

المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات
واألحياء المائية في العين

تجديد

-

هوت باك للصناعات التغليف

جديد

تايجر بروفايلز آند عوازل ذ م م

تجديد

-

مدرسة بيلفا الهندية  ،دبي

تجديد

-

-

فيديوت باالجى

األعضاء االكاديميين
-

-

عضويات الطلبة
جديد

سارة بيريرا

جديد

وزين زهرة رضوي

جديد

جديد

زيانا سينغ

جديد

أناغا روهيت

جديد

ديبان سينجارافيل

جديد

اليكس جورج

جديد

آريان روهيت

جديد

غارغي نامجوش

جديد

سانفي جاين

جديد

يزن ابو عمار

جديد

آيال موداريس

جديد

دانيال محمد ثاقب خان

جديد

شيماء علي حسن

جديد

شيفانجي ننواني

جديد

يوشال موهاباترا

تجديد

خالد علي حسن علي

جديد

ناز كراديدي

جديد

أنيرود باالجى

جديد

سعاد حداد

جديد

أرناف جاين

جديد

فيشال سانكارا س .الكشمي

جديد

ناتالي حداد

جديد

سلمى معتصم صالح الدين ابو القاسم

جديد

سس ال سانجيت

جديد

يحيى حداد

جديد

نعمت ندا

جديد

أرهم جين

جديد

وهيبه نديم صديقي

جديد

أنانت ر

جديد

سيد وهيب محمد رزفي

جديد

حسن عبداهلل حسن

جديد

ديفاياالكشمي في بي

تجديد

أنانيا شارما

تجديد

سوبهام روي

تجديد

براغون خانا

تجديد

محمد سمير إمام

تجديد

ساكشي روي

تجديد

سوديكشا ساهو

تجديد

روز فنسنت

تجديد

زايد محمد

تجديد

فيفيكاناندان م .ن.

تجديد

ريدهام فورا

تجديد

جهان اجاي فياس

تجديد

ساهاانا فاسانثا كومار موريس

تجديد

شاندني ميهتا

تجديد

آريا اجاي فياس

تجديد

بريانشو سينغ

تجديد

محمد زيشان رياض

تجديد

أنيروده كروفيدي

تجديد

نيشثا جاجاسيا

تجديد

فيدا فا راماداس

نشرة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
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برنامج إدارة النفايات -التقرير الشهري

أكتوبر 2019

نتج عن جمع المواد إلعادة التدوير في شهر سبتمبر الفوائد التالية:
			
 429طن متري تم تخفيضه من غاز ثاني اكسيد الكربون		
		
		
( 3,129مليون وحدة حرارية بريطانية) تم توفيرها من الطاقة
		
			
 511متر مكعب تم توفيره من حجم مكب النفايات
			
 2,700شجرة تم المحافظة عليها من القطع
 4,081غالون من الغاسولين تم توفيره
حملة جمع الورق
جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة  103,150كغم
من الورق من  360مشارك خالل شهر سبتمبر ، 2019
مع ارتاع بنسبة  40 %مقارنة بشهر اغسطس . 2019
و بما اننا في الشهر التاسع من العام و الربع االخير من
السنة ندعو كافة اعضائنا على المشاركة الفاعلة
لتحقيق الهدف المطلوب لعام  .2019المشاركين األكثر
تجميعا:

األلمنيوم
حملة جمع ِعلب ِ

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات
أي بي بي القوز

2,125

بالحصا ستة البناء

1,170

تشاوال المهندسين المعماريين
واالستشاريين

1,160

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة  610دي غراد دبلبيو سي ش م م
كغم من علب االلمنيوم من  32مشارك خالل
شهر سبتمبر  ، 2019مع ارتفاع بنسبة 92 %
فندق سيزونز
مقارنة بشهر اغسطس  .2019ندعو كافة اعضائنا
على المشاركة الفاعلة لتحقيق الهدف المطلوب لعام
 .2019المشاركين األكثر تجميعا:
تريب باي ويندهام دبي

حملة جمع البالستيك
جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 11,402
كغم من البالستيك من  144مشارك خالل شهر
سبتمبر  ، 2019مع ارتفاع بنسبة  112 %مقارنة
بشهر اغسطس .2019ادعمونا لتحقيق الهدف
المطلوب لعام  .2019المشاركين األكثر تجميعا:

طيران اإلمارات للتموين
ابيال وشركاه العوير

وصل للعقارات  -الحضيبة

جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة  1,153قطعة
من الهواتف المحمولة من  9مشاركين خالل شهر
سبتمبر  ، 2019مع ارتفاع بنسبة  1,571 %مقارنة
بشهر اغسطس  .2019و بما اننا في الشهر التاسع من
العام و الربع االخير من السنة ندعو كافة اعضائنا على
المشاركة الفاعلة لتحقيق الهدف المطلوب لعام
 .2019المشاركين األكثر تجميعا:

حملة جمع الزجاج

النيابة العامة في دبي

جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة  175عبوة
من األحبار من  10مشترك خالل شهر سبتمبر
 ،2019مع زيادة بنسبة  280%مقارنة بشهر
أغسطس .2019نشجع كافة أعضائنا على
المشاركة الفاعلة خالل عام  2019لتحقيق
الهدف المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا:
نشرة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة

1,610

258

588

-

-

ّ
الكمية
(كجم)

جمعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 4,718
كغم قنينه زجاجية من  56مشارك خالل شهر
فندق سيزونز
سبتمبر  ، 2019مع ارتفاع بنسبة  70 %مقارنة
بشهر اغسطس  .2019و بما اننا في الشهر التاسع من
جميرا زعبيل سراي
العام ندعو اعضائنا على المشاركة الفاعلة لتحقيق
الهدف المطلوب لعام  .2019المشاركين األكثر
داماك ميزون مول
تجميعا:

حملة جمع أحبار الطابعات

4,545

-

الشركات

ريم مجاهد الحاج
مديحة جاويد

1,367

700

1,000
910

األفراد  /العائالت
باريشاي ساشديف

67

ّ
الكمية
(قطعة)

الشركات

نيا توني

1,289

109

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

حملة جمع الهواتف المحمولة

154

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

المدارس
كلية دبي للطالبات

ّ
الكمية
(كجم)
5,713

مدرسة الرشيد الصالح
الخاصة

4,680

مدرستنا الثانوية  -الورقاء
(بنين)

2,618

ّ
الكمي
ة المدارس
(كجم)

ّ
الكمية
(كجم)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

األفراد  /العائالت
آشيكا سينغ
نماء اسماعيل الزرعوني

ميثاء المرعشي

األفراد  /العائالت
جوستين جيبين
شرياس كريشنا
جوزيف مانوج

األفراد  /العائالت
آشيكا سينغ

دريشتي جوهر
ريم مجاهد الحاج

ّ
الكمي
ة المدارس
(كجم)
169
135

80

ّ
الكمية
(كجم)

مدرستنا الثانوية  -الورقاء
روضة االخالص

مدرسة أربور

ّ
الكمي
ة المدارس
(قطعة)
350

190

180

145

ّ
الكمية
(قطعة)
-

-

62

-

-

61

-

-

ّ
الكمية
(كجم)
240

174

ّ
الكمية
(كجم)

المدارس
الجامعة األمريكية
بالشارقة
روضة االخالص

92

15

150

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(عبوة)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(عبوة)

الشركات

ّ
الكمية
(عبوة)

-

-

نتاشري سانكاران

85

بي اس اف
كونستراكشن كيميكولز
شذمم

15

-

-

ماالفيكا راجيف

35

-

-

-

-

12

-

-

3

يشواريا
ديفياالكشمي في (بي)

معاً من أجل بيئة أفضل©

صفحة

9

