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ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ
داﺋﻤــﺎ ﻟﺠﻌــﻞ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻣــﻦ ﺣﻮﻟﻨــﺎ ذو ﻣﻨﻄــﻖ .و ﻟﺤﺴــﺎب ﻣــﺮور اﻟﻮﻗــﺖ و اٍﺳــﺘﻐﻼل ﻟﺤﻈﺎﺗــﻪ و ﺳــﺎﻋﺘﻪ ﻗﻤﻨــﺎ
ﺳــﻌﻴﻨﺎ ً
ﺑﺈﻛﺘﺸــﺎف ﻃــﺮق ﻟﺤﺴــﺎب ﻣــﺮور اﻟﺰﻣــﻦ .ﻟﺬﻟــﻚ ﻗﻤﻨــﺎ ﻛﺒﺸــﺮ ﺑﺘﺨﺼﻴــﺺ ﻟﺤﻈــﺎت ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗــﻒ و اﻟﺘﺄﻣــﻞ و
اﻻﺣﺘﻔــﺎل ﺑﺎﻹﻧﺠــﺎزات و اﻟﺘﻄﻠــﻊ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻧﺼﺒــﻮ اﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ .ﻳﻘﺴــﻢ اﻟﻌــﺎم إﻟــﻰ أرﺑﻌــﺔ أرﺑــﺎع .ﻣﻤﻴــﺰة
ﻛﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻬﺮ ،ﻧﺤــﻦ اﻵن ﻓــﻲ اﻟﺸــﻬﺮ اﻷﺧﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ ﻋــﺎم  .2021و ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﻟﻢ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻟﻮﻫﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
إن اﻟﻜــﻢ اﻟﻬﺎﺋــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟــﺬي ﻧﻘــﻮم ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم اﻟﻮاﺣــﺪ ﻫــﻮ اﻟﻀﻤــﺎن اﻟﻮﺣﻴــﺪ أن اﻷﺟﻴــﺎل اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ﺳــﺘﻈﻞ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻹﻧﺠــﺎزات اﻟﻬﺎﻣــﺔ
و اﻟﺴــﻌﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀــﻞ .اﻟﻜــﻮارث اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻧﺴــﻤﻌﻬﺎ ﻓــﻲ اﻷﺧﺒــﺎر ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻳﻮﻣــﻲ ﻣﺪوﻳــﺔ ﻓــﻲ آذاﻧﻨــﺎ .إﻧــﻪ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ٍ
ﻛﺎف أن ﻳﺒﻘﻴﻨــﺎ ﻣﺘﻴﻘﻈﻴــﻦ
ﻗﺪﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺴــﺎﻋﻴﻨﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟﻮﺑــﺎء اﻟﻤﻨﺘﺸــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎق واﺳــﻊ .ﺗﺸــﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳــﺔ أﻏﺴــﻄﺲ إﻟــﻰ اﻟﻌــﺪ
و أن ﻳﻤﻨﺤﻨــﺎ اﻷدرﻳﻨﺎﻟﻴــﻦ ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﺑــﻼ ﻛﻠــﻞ و اﻟﻤﻀــﻲ ً
ﻳﻮﻣــﺎ و ﻧﺘﻄﻠــﻊ إﻟــﻰ آﺧــﺮ  %25اﻟﻤﺘﺒﻘــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم .ﻛﺎن أﻏﺴــﻄﺲ
اﻟﺘﻨﺎزﻟــﻲ ﻟﻬــﺬا اﻟﻌــﺎم و ﻧﻨﻈــﺮ إﻟــﻰ اﻟﺘﻘــﺪم اﻟــﺬي أﺣﺮزﻧــﺎه ﻓــﻲ اﻟـــ ً 273
ﻣﻠﻴﺌﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﻨﺪوات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
ﻧﺠــﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺷــﺮاك ﺟﻤﻴــﻊ أﻓــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ و ﻏــﺮس ﺳــﻠﻮك ﺳــﻠﻴﻢ و ﺟﻴــﺪ ﻓــﻲ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ و اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد
اﻟﺪاﺋــﺮي .اﺳــﺘﻤﺮ ﻣﺸــﺮوع اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺤــﻲ اﻟﺸــﻬﻴﺮ اﻟــﺬي ﺗــﻢ إﻃﻼﻗــﻪ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴــﻮ ،ﺑﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻄــﻼب ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ أﻧﺤــﺎء اﻟﺪوﻟــﺔ  .أﻇﻬــﺮ ﻟﻨــﺎ ﻧﻤــﻮ
ـﺮادا واﻋﻴــﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌــﺔ .ﻓــﻲ ﺣﻴــﻦ أن اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻫــﻢ ﻣــﻦ ﻳﺘــﻢ
ﻗﺪﻣــﺎ ﻟﻴﻜﻮﻧــﻮا أﻓـ ً
اﻟﻤﺸــﺮوع أن ﻫــﺬا اﻟﻨﻬــﺞ اﻟﻌﻤﻠــﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ و ﺗﺪرﻳــﺐ اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻫــﻮ أﻓﻀــﻞ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻟﻠﻤﻀــﻲ ً
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﻬﺎرات ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺮك اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر وراءﻧﺎ.
ﻳﺴــﻌﺪﻧﻲ أن أرى أن اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ  2ﻣــﻦ ﻣﺸــﺮوع "ﺷــﺠﺮة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ...ﺟــﺬور ﺗﻮﺣﺪﻧــﺎ" ،ﻳﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸــﺎرﻛﻴﻦ و ﻳﺘﻘــﺪم ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴــﺮ .ﻳﻮﺿــﺢ ﻟﻨــﺎ ﺗﻔﺎﻧــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت
أﻧﻨــﺎ ﻧﺤﻘــﻖ ﺗﺄﺛﻴــﺮا ﻓﻌــﺎﻻ و ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ إﺷــﺮاك اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟﺤﻠﻘــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ .أﺣــﺚ اﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﻀﻤــﺎم إﻟﻴﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺸــﺮوع اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﺣﺘــﻰ 30
ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ .ﺑﺪﻣــﺞ إﺣﺼﺎﺋﻴــﺎت ﻛﻼ اﻟﻤﺸــﺮوﻋﻴﻦ ،ﻓــﺈن اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻴﻦ ﻟﺪﻳﻨــﺎ ﻣﺆﻫﻠــﻮن ﺣﺘــﻰ اﻵن ﻟﺰراﻋــﺔ  768ﺷــﺠﺮة ﻓــﻲ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ﺗﺤــﺖ أﺳــﻤﺎء اﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﻢ .إن
ﻫــﺬه ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻓــﻲ ﻗﻀﻴــﺔ اﻟﺘﺸــﺠﻴﺮ اﻟﻤﻬﻤــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤــﺮ و إﻧﻘــﺎذ اﻟﺤﻴــﺎة اﻟﺒﺮﻳــﺔ اﻟﻤﻬــﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘــﺮاض و اﻟﺘــﻲ ﺧﻄﺮﻫــﺎ ﻳﻠــﻮح ﻓــﻲ اﻷﻓــﻖ .أﺣﺜﻜــﻢ ﻋﻠــﻰ
ﻗﺮاءة اﻟﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ و اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺋﻢ.
ﻟﻘــﺪ أﺗﻴﺤــﺖ ﻟــﻲ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻹﺟــﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻣــﻊ ﻗﻨــﺎة ﺳــﻤﺎ دﺑــﻲ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻤﻜﻨــﺖ ﻣــﻦ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺸــﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟﺘﻘــﺪم اﻟــﺬي أﺣﺮزﻧــﺎه و أﻫﻤﻴــﺔ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘــﻲ
دورا
داﺋﻤــﺎ اﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻤﻨﺼــﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ و اﻟﺪوﻟﻴــﺔ.
ً
ﺣﻴﻮﻳــﺎ ﻓــﻲ ﻧﺸــﺮ رﺳــﺎﻟﺔ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ و ﻳﺴــﻌﺪﻧﻲ ً
ﻧﻘــﻮم ﺑﻬــﺎ .ﺗﻠﻌــﺐ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ً
أﻳﻀــﺎ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت ،و ﻗﺪﻣــﺖ ﺗﻮﺻﻴــﺎت و ﺗﺤﺪﺛــﺖ ﻋــﻦ ﻣﻮاﺿﻴــﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﺗﺤــﺖ
ﻧﻈـ ًـﺮا ﻷن اﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻄﻠــﻮب ﻹﻳﺠــﺎد اﻟﺤﻠــﻮل ،ﻓﻘــﺪ ﺣﻀــﺮت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ً
ﻣﻈﻠﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.
داﺋﻤــﺎ أن ﻣﻔﺘــﺎح اﻟﺘﻘــﺪم ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﺷــﻌﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻨــﺬ إﻧﺸــﺎﺋﻬﺎ ﻫــﻮ "ﻣﻌــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺑﻴﺌــﺔ أﻓﻀــﻞ" .ﻧﺤــﻦ ﻧﺄﺧــﺬ ﻫــﺬه اﻟﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ ﻣﺤﻤــﻞ اﻟﺠــﺪ ﻷﻧﻨــﺎ ﻧﻌﻠــﻢ ً
اﻟﺸــﺮاﻛﺎت و اﻟﺘﻌــﺎون و اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻣــﻊ ﺟﻤﻴــﻊ ﻓﺌــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ .ﻳﻤﻜــﻦ ﻷي ﺷــﺨﺺ ﻟﺪﻳــﻪ دواﻓــﻊ إﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ ﻧﺤــﻮ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺗﻐﻴﻴــﺮ أﻓــﻜﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،و ﻋﻨــﺪ
ﺗﺤﺴــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪ اﻷﻣــﺔ ،و إذا ﺗﻘﺪﻣــﺖ اﻷﻣــﺔ ﻧﺤــﻮ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ أﺧﻀــﺮ و ﻣﺴــﺘﺪام ،ﻓﺴــﻮف ﻳﺰدﻫــﺮ اﻟﻌﺎﻟــﻢ إﻟــﻰ اﻻﻓﻀــﻞ .و أﺧﻴــﺮا اﺣــﺐ ان اﺷــﺎرﻛﻜﻢ ﺑﺄﻧﻨــﺎ
ـﺰءا ﻣــﻦ اﻟﺠﻬــﻮد
ﺳــﻨﻌﻘﺪ اﺛﻨــﺎن ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟﺒﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ و ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ .ﻧﺪﻋــﻮ ﺟﻤﻴــﻊ أﻋﻀــﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺮﻏﺒــﻮن ﻓــﻲ أن ﻳﻜﻮﻧــﻮا ﺟـ ً
اﻟﻤﺒﺬوﻟــﺔ ﻟﺘﺜﻘﻴــﻒ ﺷــﺒﺎﺑﻨﺎ ،ﻟﻼﻧﻀﻤــﺎم و اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل رﻋﺎﻳــﺔ و اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﺪور ﻧﺸــﻂ ﻓــﻲ ﻧﺸــﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻟﻠﺸــﺒﺎب ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﻗﺼﺼﻬــﻢ اﻟﻨﺎﺟﺤــﺔ
ﻓــﻲ ﻃﺮﻳــﻖ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ .آﻣﻠــﺔ أن ﻧﺘﻜﺎﺗــﻒ ﺣﺘــﻰ ﻧﺤﻘــﻖ أﻫﺪاﻓﻨــﺎ و ﻏﺎﻳﺎﺗﻨــﺎ اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ و اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴﻬــﺎ و أن ﻧﺴــﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﻧﺸــﺮ اﻟﻮﻋــﻲ ﻟﻜــﻲ ﻧﺘــﺮك
ﺑﺼﻤﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم و اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻔﺨﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
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مشاركات مع تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة
في شهر أغسطس شاركت المجموعة في عدة ارتباطات مع التحالف:
 )1ورقة موقف تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة حول "الطلبات" إلى بنوك التنمية متعددة األطراف
عضوا في مجلس إدارة تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة ،في  16أغسطس ،في وثيقة رفيعة
ساهمت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،بصفتها
ً
المستوى حول ورقة موقف التحالف حول بنوك التنمية متعددة األطراف (مع التركيز على التمويل المختلط) .و قد تم إعداد ذلك من قبل الرؤساء المشاركين لفريق العمل ،1
بالتشاور مع منظمة التعاون اإلنمائي الدولي السويدية و الشبكة العالمية للتمويل المختلط .يدعو تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراءات
محددة لتمويل أهداف التنمية المستدامة من خالل مواءمة و تجديد الجهود التعاونية بين القطاعين العام و الخاص .التحالف هو جزء من استراتيجية األمين العام لألمم المتحدة
لتمويل التنمية المستدامة ،و يهدف إلى توفير القيادة لحشد الموارد من أجل التنمية المستدامة و تسريع و زيادة التمويل و االستثمار ألهداف التنمية المستدامة.
 )2فريق عمل تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة
تساعد المقاييس الشفافة و القابلة للقراءة على إعالم المستثمرين بعملية صنع القرار ،لكن البيانات غير الكافية حول القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة و سوء استخدام البيانات
يعيقان بشدة نمو التمويل المستدام .يحتاج المستثمرون إلى البيانات و المعلومات لتحليالتهم و قراراتهم بشأن تخصيص رأس المال .سمحت معايير التقارير المالية للشركات
التحدث بنفس اللغة في قياس األداء المالي .هناك حاجة إلى أطر عمل و مقاييس مشتركة لإلفصاح عن األثر البيئي و االجتماعي .استجابة لهذه الحاجة ،يلتزم فريق عمل ()TT2
اجتماعا مع أعضاء الفريق مساء يوم 31
في تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة بمعالجة هذه القضية الهامة .حضرت رئيس مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
ً
ً
حاليا مقارنة تقارير استدامة الشركات،
أغسطس لمناقشة توصيات تحالف المستثمرين العالميين بشأن اإلفصاح المتعلق بأهداف التنمية المستدامة و تقرير القياس .يصعب
كما أن المئات من نقاط البيانات البيئية و االجتماعية و الحوكمة لكل شركة ساحقة .يعمل أعضاء التحالف على معالجة هذه القضايا و يدعون إلى جعل تقارير االستدامة إلزامية
للمؤسسات المالية و غير المالية .و هم يدعون إلى تنسيق متطلبات اإلفصاح على الصعيد العالمي .يجب أن تنطبق هذه المتطلبات على الشركات ذات الحد األدنى ألحجام معينة
أيضا على عوامل مستقلة عن القطاع متسقة
و أن تأخذ في االعتبار األنشطة القطاعية و التجارية .يجب أن تتضمن متطلبات إعداد التقارير مكونات خاصة بقطاع معين بينما تحتوي ً
مع جميع الشركات.

مشاركات مع االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
في شهر أغسطس شاركت المجموعة في عدة ارتباطات مع اإلتحاد:
 )1اجتماع اللجنة الوطنية لإلمارات لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في  15أغسطس اجتماع اللجنة الوطنية لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة .تساعد اللجنة الوطنية لإلمارات لالتحاد
الدولي لحفظ الطبيعة األعضاء في دولة اإلمارات في تسهيل عمل األعضاء نحو أهداف اإلتحاد؛ وتعزيز مساهمة األعضاء في األحداث اإلقليمية و األنشطة و االجتماعات و
الجمعية العامة و مؤتمر الحفظ العالمي؛ و تعزيز العضوية في االتحاد و نشر سياستها و المنشورات و التقارير و المعلومات حول عمل المجلس الوطني لدولة اإلمارات العربية
المتحدة .ركز االجتماع على مناقشة التطورات األخيرة لكونجرس االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة حيث سيقود الكونغرس العمل بشأن التعافي القائم على الطبيعة و تغير المناخ و
التنوع البيولوجي لعقود قادمة .نما المؤتمر العالمي لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ليكون أكبر حدث في العالم و سيتكون من ثالثة أجزاء :سوق لألفكار يسمى المنتدى ،معرض
يعرض مبادرات الحفظ من جميع أنحاء العالم و جلسة تصويت ألعضاء االتحاد تسمى جمعية األعضاء .كما ناقش االجتماع المشاركة الفعالة للمجلس الوطني لدولة اإلمارات
العربية المتحدة في المؤتمر و اإلعدادات اللوجستية التي تم وضعها له .عالوة على ذلك ،ناقش الحاضرون موقف اللجنة الوطنية بشأن التصويت في انتخابات مجلس اإلدارة
خالل مؤتمر االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي سيعقد في الفترة من  3إلى  11سبتمبر  2021في مرسيليا ،فرنسا.
 )2اجتماع تحضيري لمؤتمر االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  -غرب آسيا
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  25أغسطس االجتماع االفتراضي لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مع أعضاء غرب آسيا .كان الغرض من االجتماع هو إطالع أعضاء اإلتحاد
على محتوى المؤتمر العالمي للحفظ الذي سيعقد من  3سبتمبر حتى  11سبتمبر  2021في مرسيليا فرنسا .تناول االجتماع الموضوعات المتعلقة بتفاصيل المنتدى و المعرض،
و كذلك ترتيبات السفر فيما يتعلق بتعليمات كوفيد 19-من اختبارات المسح إلى اللقاحات و التصاريح الصحية ألهلية حضور المؤتمر .من المقرر أن يكون المؤتمر العالمي للحفظ
هذا العام ً
ً
ً
إفتراضيا .عالوة على ذلك ،ناقش االجتماع انتخابات
هجينا إلتاحة الفرصة للمشاركين غير القادرين على التواجد على فعال بسبب تقييدات كوفيد 19-للحضور
بيئيا
حدثا ً
المجلس و معايير التصويت النتخاب رئيس جديد و مستشارين و مفوضين و المقرر عقده في الفترة من  8سبتمبر حتى  10سبتمبر.
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منصة االستخدام المستدام للمياه

في اجتماع منصة االستخدام المستدام للمياه األخير الذي حضرته مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  19أغسطس ،قدمت شركة نستله للمياه التزامها الجديد بالمياه
اعتبارا من عام  ،2025سيساعدون الطبيعة
مؤكدة أنها ستوسع جهودها الحالية إلدارة المياه بشكل مستدام و زيادة تعاونها مع الشركاء لتحديد و دعم الحلول المحلية.
ً
أغسطس في االحتفاظ بالمياه أكثر مما تستخدمه الشركة في عملياتها .من بين جميع مناطق العالم ،تواجه منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا – و خاصة شبه الجزيرة
العربية  -أشد ندرة في المياه .على مدى العقدين الماضيين ،شهدت بلدان هذه المنطقة تغييرات كبيرة في توافر المياه و جودتها .مع اآلثار السلبية لتغير المناخ،
سيتدهور الوضع بشكل أسرع و يتفاقم بسبب حالة الطوارئ العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد ،19 -لذلك ،فإن معالجة تحديات المياه المختلفة و التخفيف منها على وجه السرعة
أمر ضروري للتنمية االقتصادية و الحد من الفقر .الهدف من منصة االستخدام المستدام للمياه هو العمل كمنصة ألصحاب المصلحة المتعددين من أجل:
 .1تبادل المعرفة
 .2المشاركة في حوار حول مختلف األمور المتعلقة باستدامة المياه مثل المعايير الدولية و آليات و أطر حوكمة المياه و التقدم التكنولوجي في صناعة المياه التي تركز على إيجاد
حلول مبتكرة لتحديات المياه
 .3تحفيز التعلم من التجارب النافعة
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مجموعة عمل الكربون المتجسد التابعة لمجلس اإلمارات لألبنية الخضراء

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة هي عضو مؤسس في مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء و قد انضمت مؤخرا للجنة الكربون المتجسد .الكربون المتجسد هو انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون ( )CO2المرتبطة بالمواد و عمليات البناء طوال دورة الحياة الكاملة للمبنى أو البنية التحتية .و يشمل أي ثاني أكسيد الكربون تم إنتاجه أثناء تصنيع
أغسطس مواد البناء ،و نقل هذه المواد إلى موقع العمل و ممارسات البناء المستخدمة .ببساطة ،الكربون المتجسد هو البصمة الكربونية لمبنى أو مشروع بنية تحتية قبل
أن يصبح قيد التشغيل .كما يشير إلى ثاني أكسيد الكربون الناتج عن صيانة المبنى و هدمه في النهاية و نقل النفايات و إعادة تدويرها .تم عقد اجتماع لمتابعة الخطة
و اإلجراءات الخاصة بهذه اللجنة يوم  24أغسطس و التي تهدف إلى ضم مجموعة من الخبراء الذين لديهم الخبرة و المعرفة الفنية التفصيلية حول الكربون المتجسد .ستجري هذه
المجموعة ً
بحثا و تحدد فجوات السوق و تتبادل معارفهم و خبراتهم الجيدة لنشر إرشادات مشتركة في مادة الكربون المتجسد ،لتوجيه الصناعة  /السلطة و زيادة وعيها تجاه هذا
الموضوع المهم.

المجموعة من خالل عدسة وسائل اإلعالم

مهما للغاية .إنها أداة اتصال قوية للمساعدة في
قطاعا
تواصل مجموعة عمل اإلمارات للبيئة سعيها للوصول إلى جميع قطاعات المجتمع بما في ذلك وسائل اإلعالم التي تعد
ً
ً
زيادة الوعي بين المجتمع حول قضايا البيئة و االستدامة .تعمل رئيسة المجموعة بنشاط مع منصات وسائل اإلعالم المختلفة لمشاركة المعلومات و الدعوة إلى اتخاذ إجراءات
استباقية من خالل الوسائط المكتوبة أو المرئية أو الوسائط المسموعة أو المرئية .هذا الشهر ،شاركت رئيسة المجموعة في مقابلتين )1 :سما دبي ؛  )2جريدة االتحاد .أجرت مقابلة
افتراضية مع تلفزيون سما دبي في  9أغسطس حيث شاركت مقدمة موجزة عن المجموعة .و صرحت أن المجموعة تركز على المجتمع ككل بغض النظر عن جنسهم و جنسيتهم
و التي تعتبر من أهم عوامل نجاحها .الوصول إلى كافة القطاعات لتفعيل دورهم بإدماجهم في نظام حماية البيئة و التوعية و توفير منصات عملية تشجعهم على المشاركة.
في  31أغسطس ،أجريت مقابلة أخرى مقررة مع صحيفة االتحاد .شاركت رئيسة المجموعة أعمال المجموعة و منصات المشاركة التي تم طرحها للمشاركة مع الشباب على
المستوى الشعبي منذ إنشائها في عام  .1991عالوة على ذلك ،تركز المجموعة على الحفاظ على الموارد الطبيعية من خالل إطالق مبادرات و برامج مبتكرة و عملية تغطي "التعليم"
و"الحفاظ على الموارد" و "إدارة النفايات وإعادة التدوير" و "التشجير الحضري" و غيرها .كما سلطت الضوء على المشاركة النشطة التي تحصل عليها المجموعة من المؤسسات
التعليمية و القطاعين العام و الخاص و األسر و األفراد حيث يتفاعلون و يتطوعون على مدار العام و من جميع اإلمارات.

المجموعة توفر مدخالت مسودة البيان الوزاري للمؤتمر الوزاري حول النفايات البحرية و التلوث البالستيكي

في أغسطس  ،2021تمت دعوة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة لتقديم توصياتها لمسودة الرسائل الرئيسية و مسودة البيان الوزاري للمؤتمر الوزاري حول النفايات البحرية و التلوث
البالستيكيُ .ينظم المؤتمر ،الذي سيعقد في األول و الثاني من سبتمبر  ،2021باالشتراك مع حكومات اإلكوادور و ألمانيا و غانا و فيتنام لبناء الزخم و اإلرادة السياسية لتعزيز
استراتيجية عالمية متماسكة للقضاء على القمامة البحرية و التلوث البالستيكي .قدمت المجموعة العديد من المدخالت فيما يتعلق بالشواغل المتزايدة للوباء بشأن النفايات
أيضا بإدخال منصة
البالستيكية و التخلص منها ،و إنشاء آليات لتبادل المعرفة و كذلك صياغة أهداف وطنية و إقليمية لمواجهة الطبيعة العابرة للحدود للتلوث البالستيكي .أوصينا ً
متعددة التخصصات للخبراء و الممارسين و الباحثين و المعلمين لتبادل أفكارهم حول االبتكار و االتجاهات الحالية باإلضافة إلى التحديات العملية التي تواجهها الصناعة.
تود المجموعة أن تهنئ األمانة العامة و كذلك الحكومات المنظمة للمؤتمر الوزاري على هذه التجربة الرائعة و السلسة.

المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر

مؤخرا المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر و االبتكار الزراعي بالتعاون مع العديد
أطلقت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و االبتكار
ً
من الكيانات و من ضمنها مجموعة عمل اإلمارات للبيئة .سيعقد المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،حفظه الله ،خال الفترة من  14-16مارس  .2022عقدت اللجنة المنظمة اجتماعها األول في  26أغسطس 2021
لمناقشة مستجدات المؤتمر .المؤتمر الحالي هو السابع في سلسلة المؤتمرات الدولية التي تنظمها دولة اإلمارات العربية المتحدة
خالل الـ  24سنة الماضية .و سيدعى أصحاب المعالي وزراء الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي و دول زراعة التمور األخرى
لحضور المؤتمر لنشر أحدث المعارف و التوصيات على المستوى الرسمي .سيكون المشاركون من القطاعين العام و الخاص الذين
يتعاملون مع جميع جوانب نخيل التمر من المنتجين و المستهلكين من جميع أنحاء العالم .يوفر المؤتمر منتدى لتحديث القضايا
الحالية ذات األهمية لصناعة التمور باإلضافة إلى المعلومات حول هذا الموضوع.
كما سيتمكن علماء نخيل التمر و الخبراء و كبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم من تبادل معارفهم و خبراتهم في هذا الموضوع
و سيكون بمثابة منصة للمعرفة العلمية و التجارية الناشئة و كذلك التحديات الحالية  /المستقبلية على الصعيدين اإلقليمي و
العالمي في إنتاج نخيل التمر و إكثاره و حمايته و تسويقه .و هي فرصة لمشاركة التطورات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز إنتاج نخيل
التمر و استغالل فائدته المتعددة و توفير مكان للبحث و التعاون الصناعي الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تعزيز القيمة التجارية
لهذا المحصول عالي القيمة الغذائية.

سجل االن

أخبار الشركات
أعد تدوير أواني الطهي مع تيفال

تستخدم عضو مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،شركة جروبي سيب " "Groupe SEBالمزيد من المواد المعاد تدويرها في منتجاتها .في نهاية عام  ،2019بالنسبة للمنتجات المصنعة
داخليا ،فقد تجاوزت بالفعل هدفها المحدد في عام  2013لدمج  %20من المواد المعاد تدويرها في المنتجات الجديدة و التعبئة بحلول عام  ،2020محققة  .% 35و الهدف اآلن
ً
هو  %50بحلول عام  .2023و مؤخرا تعاونت الشركة مع شركة الخياط لالستثمارات في إطالق أول حملة على اإلطالق لـ "إعادة التدوير مع تيفال" مع كارفور -دولة اإلمارات العربية
جنبا إلى جنب مع المبادرات المختلفة التي اتخذتها اإلمارات .ركزت الحملة على توعية المواطنين بأهمية
المتحدة .و هو ما يتماشى مع تركيز الدولة على اإلستدامة و إعادة التدوير ً
إعادة تدوير المنتجات من خالل تشجيعهم على إحضار أواني الطبخ القديمة المصنوعة من األلمنيوم من أي عالمة تجارية و شراء مجموعة أواني الطهي الجديدة من تيفال "Eco -
 "Respectو التي تتكون من األلمنيوم المعاد تدويره بنسبة  .%100نتائج طهي مثالية مع أداء متين من خالل كونها صديقة للبيئة .من خالل هذه الحملة ،تمكن الفريق من جمع
كيلوغراما ( 0.4238طن متري) من أواني الطهي المصنوعة من األلمنيوم و التي تم إعادة تدويرها بعد ذلك من خالل شركة إعادة التدوير المشاركة المعتمدة.
423
ً
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أخبار الشركات

سبتمبر

رحبت المجموعة بشركة فري مي

يسعدنا أن نرحب بـ "فري مي" كعضو في الشركة للمساعدة في إحداث فرق مؤثر في البيئة .تمأل الشركة فجوة في سوق
جنبا إلى
اإلمارات العربية المتحدة لمنتج يحل مشكلة البعوض المتصاعدة .إنه نتيجة بحث مكثف وعمل مشترك لألم وعائلتها ً ،
جنب مع الشركات المصنعة المحلية  ،لتطوير طارد طبيعي نقي ولطيف وحقيقي آمن لالستخدام  ،والذي يوفر حماية مثبتة
محليا .بدافع
تصل إلى  99٪للرضع واألسر .شركة فري مي ،هي أول شركة تنتج طارد البعوض الطبيعي الخالي من DEET
ً
مهمتهم في أن يكونوا اصدقاء للبيئة ،فإن منتجاتهم مصنوعة من أنقى المكونات مع التركيز على الزيوت األساسية العضوية
و تأتي المنتجات في قناني الـ  PETمحلية المصدر و يمكن إعادة تدويرها بالكامل .الشركة ملتزمة بإحداث تأثير إيجابي على البيئة.
جميع مكونات المنتج نباتية و لم يتم اختبارها على الحيوانات!تتعاون المجموعة وشركة فري مي الستعادة التنوع البيولوجي و
الحفاظ على البيئة .مع وضع هذا الهدف في االعتبار ،قمنا بإطالق برنامج للتخلص من القناني المستعملة بطريقة مسؤولة.
إذا قام أي شخص بإيداع  5قناني فارغة سعة كل منها  250مل من منتجات فري مي أو  9قناني فارغة سعة كل منها  85مل
ً
مجانا!يمكنك زيارة موقع
في مكتبنا في جميرا إلعادة التدوير؛ سيحصل في المقابل على قنينة واحدة مملؤة من منتج فري مي
أيضا باالقتراحات التي لديكم بشأن
الشركة على  www.freemecompany.comلمعرفة المزيد حول ما لديهم و إخبارهم ً
المنتجات التي ستوفر المزيد من السعادة اليومية لكم و لعائالتكم!

األخبار التعليمية
تابعونا
هناك برامج تعليمية قوية مخططة من قبل المجموعة لطلبتنا االعزاء للربع االخير من عام .2021

الدورة الـ  21من ورش عمل الطلبة

تأتي الدورة الـ  21من ورش عمل الطلبة السنوية في شهر أكتوبر من  25إلى  27أكتوبر  ،2021حول موضوع "حكاية المزود الالمحدود  #دار
الحياة"! سيتم تنفيذ سلسلة من ورش العمل التفاعلية اإلفتراضية على مدار ثالثة أيام تستهدف مجموعات مختلفة كل يوم (المرحلة
اإلبتدائية ،المرحلة التأسيسة – الحلقة الثانية و المرحلة الثانوية) ،حيث ُيتوقع من الطالب االستفادة من جلسات العصف الذهني و العروض
التقديمية التفاعلية للخبراء و المناقشات و التدريب العملي ،ما يؤثر على الطالب لتوسيع معارفهم و صقل مهاراتهم البيئية ،مع التركيز بشكل
خاص على حلول أكثر استدامة .و بالمثل ،ستوفر ورش العمل فرصة للمدرسين لبناء قنوات للتواصل و استيعاب التقنيات الجديدة للتعليم
الشامل و التعلم و التي يمكن ترجمتها داخل الفصول الدراسية .ستمنح ورش العمل لهذا العام المجتمع الطالبي في جميع اإلمارات السبع
منصة افتراضية لتعزيز المعرفة و المهارات في إطار الموضوع المذكور مع فهم أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.
سيمكن موضوع هذا العام الشباب من تعلم الحكايات التاريخية لكوكبنا و كيف أن تطور و تحول األرض بمرور الوقت سيفضل وجود أشكال
مختلفة من الحياة و ما يمثله من تهديد فيما إذا لم نعش في وئام مع كوكب األرض و الكيانات الحية األخرى ،قد تغير األرض واجهتها مرة
أخرى و تختار أشكال الحياة األخرى على البشر!
ال تفوت الفرصة و قم بالتسجيل االن و ذلك بالنقر على الرابط

انقر هنا

الدورة الحادية و العشرون من مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات و الجامعات

تحت رعاية وزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ستقام الدورة الـ 21لمسابقة الخطابة البيئية بين الكليات و الجامعات يومي
 23و  24نوفمبر  -كحدث هجين .سيشارك المشاركون من مختلف التخصصات األكاديمية و الجامعات في جميع أنحاء منطقة الشرق
األوسط و يجتمعون في منصة المنافسة العربية الفريدة من نوعها في المنطقة .مسابقة الخطابة هي منصة ثنائية اللغة حيث تختار الفرق
مشاركتها إما باللغة العربية أو اإلنجليزيةُ .
ستمنح الفرق المشاركة المكونة من  5متسابقين كحد أقصى في الفريق الواحد الفرصة إليصال
أفكارهم و اقتراح حلول حول موضوع محدد من بين موضوعات االستدامة األربعة الرئيسية لهذا العام و التي تتماشى مع أهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة  .2030سيتم تقييم مهارات و معارف المنافسين من قبل لجنة تحكيم من خبراء االستدامة و البيئة من كل من
وفقا لذلك.
القطاعين العام و الخاص في المنطقة ،مما يتيح للطلةب الجامعيين الفرصة لتلقي التوجيه و االقتراحات للتعلم و التحسين ً

سجل اآلن و احصل على مقعدك!

انقر هنا

األحداث الحالية
ي
مشروع " التدوير في الح "

تم اطالق الدورة الحادية عشرة من مشروع " التدوير في الحي" في األول من يونيو وال زالت تستقبل التسجيالت حتى  30سبتمبر .يختبر هذا
المشروع مهارات االتصال و المهارات الفنية و الكتابية و التنظيمية لدى الطالب باإلضافة إلى تفانيهم في حماية البيئة و نشر الرسالة لتعزيز
اإلستدامة البيئية في المجتمع.
ال تفوت فرصة للمشاركة ،يرجى التسجيل عبر:
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سجل االن

األحداث الحالية

سبتمبر

المرحلة الثانية من مشروع "شجرة في المجتمع...جذور توحدن "ا

غير الوباء طريقة حياتنا ،لكن لم يكسر بالتأكيد معنوياتنا كأبطال خضر! مرة أخرى ،بدأت المجموعة العام بنظرة إيجابية ،و اغتنام الفرص التي
ربما ّ
تؤدي إلى مستقبل مستدام.
افتتحت المرحلة الثانية من مشروع "شجرة في المجتمع...جذور توحدنا" في  21يوليو و ال تزال تقبل التسجيالت! الحملة مفتوحة للجميع بما في
ذلك قطاع الشركات و المؤسسات األكاديمية و العائالت .الهدف من المشروع هو جمع و إيداع المواد القابلة إلعادة التدوير و تحقيق الهدف
المحدد في غضون أسبوعين .يتماشى هذا المشروع بشكل فعال مع العديد من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ،مثل األهداف رقم -
 11و  12و  13و  14و  15و .17
للمشاركة  ،يرجى التسجيل على:

سجل االن

األحداث القادمة
حملة جمع علب األلمنيوم 2021

إنه لمن دواعي سروري أن ندعوكم إلى حملة جمع علب األلمنيوم السنوية لعام  .2021و يسعدنا أن نعلمكم أن الدورة الـ 25من الحملة ،التي
أطلقناها بنجاح في بداية العام بحماس كبير ،تمكنت من جمع  2,577كجم من علب األلمنيوم حتى نهاية أغسطس!

معا لتعزيز إعادة التدوير ،و دعم مسؤوليتنا تجاه الحفاظ على البيئة .إعادة التدوير هي أبسط طريقة للحفاظ على الموارد و
نحن بحاجة إلى العمل ً
أفضل منصة لضمان إغالق الحلقة و تحقيق اقتصاد دائري .نحن نتفهم تداعيات أفعالنا ،تظهر األبحاث أنه عندما يتعدى البشر و يتدخلون في
الموائل المعرضة للخطر و األراضي الحيوانية ،فال بد أن تحدث عواقب مثل هذا الوباء.
جميعا مرة أخرى للمشاركة في حملة جمع علب األلمنيوم القادمة التي ستقام يوم السبت  6نوفمبر .2021
ندعوكم
ً

سجل االن

سجل و شارك في الدورة الـ 20من حملة نظفوا اإلمارات

انطلقت الحملة في عام  ،2002جذبت و حظيت باهتمام كبير من عشاق البيئة الذين يمثلون جميع قطاعات المجتمع و نمت على مر
أفرادا و عائالت من خلفيات مختلفة و كذلك األوساط
السنين لتصبح برنامج العمل األكثر شعبية بين المتحمسين للبيئة الذين يشملون -
ً
األكاديمية و المنظمات و المؤسسات .يسر المجموعة ان تستمر في اطالق هذه المنصة المجتمعية متعددة أصحاب المصلحة لمدة
عشرين عاما إلبراز الفارق الذي يمكن أن يحدثه هذا الجهد التعاوني على أرض الواقع .على مدار السنوات  ،جمعت مجموعة عمل اإلمارات
ً
مشاركا التسجيل مفتوح
جنبا إلى جنب مع كافة مشاركيها  ،كمية كبيرة من النفايات بلغت  1,529,184كجم واستقبلت 787,916
للبيئة ً ،
للمشاركة باإلضافة إلى فرص الرعاية للمؤسسات ذات األهداف المماثلة و المهتمة بالشراكة مع المجموعة و رعاية هذه المنصة الوطنية
العظيمة.
لمعلومات اكثر حول فرص الرعاية ،يرجى التواصل معنا على  campaigns@eeg.aeو eeg@emirates.net.ae

سجل االن

للتسجيل و المشاركة اضغط هنا للتسجيل:

أخبار عالمية

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺻﺣر

دراﺳﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎخ و اﻷراﺿﻲ و اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

أﺻﺒﺤــﺖ آﺳــﻴﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻰ ﻧﻘﻄــﺔ ﺳــﺎﺧﻨﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .إن اﻟﺠﻤــﻊ ﺑﻴــﻦ اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻲ اﻟﺴــﺮﻳﻊ ،زﻳــﺎدة اﻟﻀﻐــﻮط اﻟﺤﻀﺮﻳــﺔ،
اﻟﻔﻘــﺮ و اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺰراﻋــﻲ ﻷﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  %50ﻣــﻦ اﻟﺴــﻜﺎن ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ اﻷزﻣــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ و اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ ،ادى إﻟــﻰ ﺗﺰاﻳــﺪ اﻟﻬﺠــﺮة و اﻟﻤﺨﺎﻃــﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .ﻋﻘــﺪ ﻣﺆﺧـ ً
ـﺮا اﺟﺘﻤــﺎع ﻟﺪراﺳــﺔ "اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ و ﺗﺪﻫــﻮر اﻷراﺿــﻲ و اﻟﻬﺠــﺮة ﻓــﻲ آﺳــﻴﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻰ" ﺑﻴــﻦ ﻣﻤﺜﻠــﻲ أﻣﺎﻧــﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤــﺮ وﺟﻬــﺎت اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤــﺮ و ﺧﺒــﺮاء ﻣــﻦ آﺳــﻴﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻰ و اﻻﺗﺤــﺎد اﻟﺮوﺳــﻲ .ﻧﺎﻗــﺶ
اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻮن اﻷﻫــﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ و ﻣﺨﻄــﻂ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ و اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌــﺔ .ﺗﻬــﺪف اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳــﻢ أدﻟــﺔ
ﺣــﻮل ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺗﺄﺛﻴــﺮ اﻟﺘﺪﻫــﻮر اﻟﻤﺘﺰاﻳــﺪ ﻟﻸراﺿــﻲ و ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤــﺪة ﻋﻠــﻰ اﻷراﺿــﻲ ﻓــﻲ ﺧﻤﺴــﺔ ﺑﻠــﺪان ﻓــﻲ آﺳــﻴﺎ
اﻟﻮﺳــﻄﻰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮاﻓــﺮ اﻟﻤــﻮارد و اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ ،ﻣﻤــﺎ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ اﻟﻬﺠــﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ و ﻓــﻲ ﺑﻌــﺾ اﻟﺤــﺎﻻت ،ﻋــﺪم اﻻﺳــﺘﻘﺮار .أدى ﺗﻔﺸــﻲ ﻓﻴــﺮوس ﻛﻮﻓﻴــﺪ
 19إﻟــﻰ ﺗﻀﺨﻴــﻢ اﻟﻤﺸــﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ،ﻣﻤــﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗﻌﻄﻞ اﻹﻣــﺪادات اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ و زﻳﺎدة ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎتـﻼ ﻋــﻦ ﻋــﻮدة اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟــﺮة و ﻓﻘــﺪان اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ .اﺗﻔــﻖ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻮن ﻓــﻲ اﻻﺟﺘﻤــﺎع ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ و ﺣﺴــﻦ ﺗﻮﻗﻴﺘﻬــﺎ و اﻟﺘــﻲ
اﻟﺮﻳﻔﻴــﺔ ،ﻓﻀـ ً
ﺳﺘُ ﻌﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ .2022
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اﻟﯾوﻧﯾب

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  -ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

وﻓﻘــﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺟﺪﻳــﺪ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان ﺣﺎﻟــﺔ ﻧﻔﺎﻳــﺎت اﻟﻄﻌــﺎم ﻓــﻲ ﻏــﺮب آﺳــﻴﺎ ،اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﻤﻜﺘــﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ﻟﻐــﺮب آﺳــﻴﺎ
ً
ﻓــﻲ  2أﻏﺴــﻄﺲ ،ﻫﻨــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ وﻋــﻲ ﻣﺤﺴــﻦ و ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ و إﻃــﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻗــﻮي ﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻫــﺪر اﻟﻄﻌــﺎم ﻓــﻲ ﻏــﺮب آﺳــﻴﺎ .ﻳﻘــﺪم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ،
اﻟﺬي ﺗﻢ إﺟﺮاؤه ﻓﻲ  12دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻫﺪار ﺣﻮاﻟﻲ  %34ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﻘﺪم ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﺘﺮاوح
ﻣــﻦ  100إﻟــﻰ  150ﻛﺠــﻢ ﻣــﻦ ﻧﻔﺎﻳــﺎت اﻟﻄﻌــﺎم اﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﺪث .ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻷﺳــﺮة  ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺗﺘﻤﻴﺰ
دول اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ﺑﻌــﺎدات ﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻓﺮﻳــﺪة ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻬــﺎ ﻳﻨﺘــﺞ ﻋﻨﻬــﺎ ﺗﻮﻟــﺪ ﻛﻤﻴــﺎت ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ ﻧﻔﺎﻳــﺎت اﻟﻄﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻓﺘــﺮات ﻗﺼﻴﺮة .ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜــﺎل ،ﺧﻼل
أﻳﻀــﺎ ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﻣﺴــﺢ ﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻟﻤﻮاﻗــﻒ و
اﻟﻤﻌــﺪ ُﻳﻬــﺪر .ﻳﺸــﺮح اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ً
ﺷــﻬﺮ رﻣﻀــﺎن ،ﺗﻈﻬــﺮ اﻷﺑﺤــﺎث أن ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ  %25إﻟــﻰ  %50ﻣــﻦ اﻟﻄﻌــﺎم ُ
أﻳﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻌﺰﻳــﺰ أﻧﻤــﺎط اﻟﺤﻴــﺎة اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ و ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﺪد ﻫــﺪر اﻟﻄﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ .ﻳﺴــﻠﻂ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻫــﺪر اﻟﻄﻌــﺎم اﻟﻀــﻮء ً
اﻟﺸــﺒﺎب ﻣــﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ ﺑﺸــﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻤﺴــﺘﻬﻠﻚ ،زﻳــﺎدة اﻟﻮﻋــﻲ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌــﺔ و اﻻﻗﺘﺼــﺎد و اﻷﻣﻦ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .
اﻟﻐﺬاﺋﻲ،
ً

اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ
ﻟﺣﻔظ اﻟطﺑﯾﻌﺔ

ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﻷﻛﺒﺮ ﺣﻴﻮان ﺑﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻓــﻲ اﻟﻴــﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻠﻔﻴــﻞ اﻟــﺬي ﻳﺼــﺎدف  12أﻏﺴــﻄﺲ ﻣــﻦ ﻛﻞ ﻋــﺎم ،اﺣﺘﻔــﻞ اﻻﺗﺤــﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﺑﺄﻛﺒﺮ اﻟﺤﻴﻮاﻧــﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض
و ﺳــﻠﻂ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬــﺎ ﻫــﺬه اﻟﺜﺪﻳﻴــﺎت .اﻟﻴــﻮم ،ﺗﺸــﻐﻞ ﺟﻤﻴــﻊ أﻧــﻮاع اﻷﻓﻴــﺎل اﻟﺜﻼﺛــﺔ :اﻟﻔﻴــﻞ اﻵﺳــﻴﻮي ،ﻓﻴــﻞ
ـﺰءا ﺻﻐﻴـ ًـﺮا ﻣــﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬــﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨــﻲ .ﻋﺎﻧــﺖ اﻷﻧــﻮاع اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻣــﻦ اﻧﺨﻔــﺎض ﺣــﺎد ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺰﻳــﺎدة اﻟﻜﺒﻴــﺮة
اﻟﻐﺎﺑــﺎت اﻷﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ ،ﻓﻴــﻞ اﻟﺴــﺎﻓﺎﻧﺎ اﻷﻓﺮﻳﻘــﻲ ،ﺟـ ً
ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻬﻴﻤــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬه
ﻓــﻲ اﻟﺼﻴــﺪ اﻟﺠﺎﺋــﺮ و اﻟــﺬي ﻻ ﻳــﺰال ﻳﻬﺪدﻫــﺎ .و ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،ﻓــﻲ ﺣﻴــﻦ أن اﻟﺘﺠــﺎرة ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺸــﺮوﻋﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎج اﻷﻓﻴــﺎل ً
اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،ﺗﻠــﻮح ﻓــﻲ اﻷﻓــﻖ ﺗﻬﺪﻳــﺪات أﺧــﺮى ﻋﺎﺟﻠــﺔ ،ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺗﺠﺰﺋــﺔ اﻟﻤﻮاﺋــﻞ و ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ .ﻣــﺎ ﻳﻘــﺮب ﻣــﻦ ﺛﻠﺜــﻲ اﻟﻘــﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ ﻻ ﺗــﺰال
ً
ﺣﺎﻟﻴــﺎ  %17ﻓﻘــﻂ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﻃــﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ ﻣﺘــﺎح ﻟﻬــﻢ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎ ﻟﻠﻔﻴﻠــﺔ ،و ﻟﻜــﻦ
ﻣﻮﻃﻨــﺎ
ﺗﻮﻓــﺮ
ً
ً
اﻟﻤﻮاﺋــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻘﻠــﺺ ﺑﺴــﺮﻋﺔ و ﺗــﺰداد ﺗﺠـ ً
ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﺗﻮاﻓــﺮ اﻟﻤﻴــﺎه و اﻟﻐــﺬاء.
ـﺰؤا ،ﻓــﺈن ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ﺳــﻴﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻔﺎﻗــﻢ إﻋــﺎدة ﺗﻮزﻳــﻊ اﻷﻓﻴــﺎل ،ﺑﻨـ ً
ﺳــﻴﺆدي اﻧﺨﻔــﺎض ﺟــﻮدة ﻣﻮاﺋــﻞ اﻷﻓﻴــﺎل و زﻳــﺎدة اﻷﺣــﺪاث ﻣﺜــﻞ اﻟﺠﻔــﺎف و اﻟﻔﻴﻀﺎﻧــﺎت ﺑﺸــﻜﻞ ﺛﺎﺑــﺖ إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺼﺮاﻋــﺎت ﻣــﻊ ﺗﺰاﻳــﺪ ﻋــﺪد
أﻳﻀــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻣــﻦ اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺴــﺒﺒﻬﺎ اﻟﻤﻨــﺎخ .ﻳﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺼــﺮاع ﺑﻴــﻦ اﻷﻓﻴــﺎل ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻣﺼــﺪر ﻗﻠــﻖ ﻛﺒﻴــﺮ
اﻟﺴــﻜﺎن ،اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺴــﻌﻮن ً
و ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻤﻮاﺋﻞ و ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ و ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.

رحبت المجموعة خالل شهر أغسطس بـعضوية جديدة ضمن فئة ااألفراد و  3عضويات ضمن فئة الشركات و  16عضوية جديدة ضمن فئة الطلبة ،أما بالنسبة
للتجديدات فقد رحبت بتجديد عضويتين ضمن فئة الشركات و  20عضوية ضمن فئة الطلبة.
عضوية األفراد
عائشة محمد راشد سعيد المزروعي

جديد
عضوية الشركات

شركة فري مي

جديد

شركة إيه جي الهندسة ذ م م

تجديد

فالكون باك للصناعات ذ م م

جديد

إيه جي باور ذ م م

تجديد

زيورخ انترناشيونال اليف ليمتد دولة اإلمارات العربية المتحدة

جديد

-

-

عضوية الطلبة

شاشانغ هاريبشكار

جديد

نيتين براديب كومار

تجديد

رفيقة جمال

جديد

شرياس كريشنا اس بي

تجديد

براسانا أديثيا باالغوبال

جديد

إيفانا إليزا فينوج

تجديد

سيانا أفيال ميندونكا

جديد

أنانيا دانغرا

تجديد

أريمان أكولكار

جديد

علي درويش مبارك

تجديد

عائشة طارق شيخ

جديد

مادهاف نارايان سانجيث

تجديد

فايشنافي بوالفورام

جديد

حمزة باشا

تجديد

مونانغي فارشا ريدي

جديد

سونداريش سونداراغوبال

تجديد

سينون دومينيك ميندونكا

جديد

هريداي سافناني

تجديد

غوري كيشور

جديد

حسن عبد اهلل حسن

تجديد

ناكول كابور

جديد

مريدول أشوكار

تجديد

أنيش جينا

جديد

إيشواريا فينو ناير

تجديد

إبراهيم باشا

جديد

فيديوث باالجي

تجديد

محمد أحمد رومي

جديد

أنيروده باالجي

تجديد

قاضي عمر فاروق

جديد

براهميشثا بهاتاشارجي

تجديد

سارة عامر

جديد

ادفيكا تشودري

تجديد

أبارنا ساي فيراراغافان

تجديد

فيدانت تشودري

تجديد

أنانيا سريفاستافا

تجديد

إيفلين بينو ماثيو

تجديد
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برنامج إدارة النفايات -التقرير الشهري

سبتمبر

نتج عن جمع المواد إلعادة التدوير في شهر أغسطس البيئية التالية:
 385طن متري تم تخفيضه من غاز ثاني اكسيد الكربون
(2,636مليون وحدة حرارية بريطانية) تم توفيرها من الطاقة
 645متر مكعب تم توفيره من مساحة مكب النفايات
 2,159شجرة تم المحافظة عليها من القطع
 2,407غالون من الغاسولين تم توفيره
المدارس
ِ

حملة جمع الورق

قامت المجموعة بجمع  95,403كجم من الورق من خالل
ً
مشاركة  243كيانا في شهر أغسطس ،و انخفضت هذه
النسبة بمعدل  %13مقارنة بشهر يوليو  .2021نشكر كافة
أعضائنا و نحثهم على المشاركة الفاعلة في جميع فعالياتنا
خالل عام  2021لتحقيق األهدف المطلوبة .المشاركين األكثر
			
تجميعا:

أكاديمية بلومنجتون

3,620

فاطمة عبداهلل محمد الظنحاني

مدرسة األكاديمية الملكية الخاصة

3,120

جاي شاه

900

مدرسة أكاديمية عجمان

2,110

جاستن شينو تشاكو

872

المدارس
ِ

األلمنيوم
حملة جمع ِعلب
ِ
قامت المجموعة بجمع  138كجم من علب االلمنيوم من
ً
خالل مشاركة  15كيانا خالل شهر أغسطس ،و انخفضت
النسبة بمقدار  %36مقارنة بشهر يوليو  .2021ندعو كافة
أعضائنا على المشاركة الفاعلة لزيادة الجهود لنتمكن من
تحقيق الهدف الموضوع لهذا العام .المشاركين األكثر تجميعا:

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

شوفانجي سيث

10

-

-

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

سيركو الشرق األوسط

2,562

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

شركة تريب باي ويندام دبي

44

فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة،
صحراء الوادي

27

الشركات

13
ّ
الكمية
(كجم)

مدرسة عجمان للتعليم الثانوي

130

فاطمة عبداهلل محمد الظنحاني

280

مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة

97

أنيش ناجاساي إس بي

90

شركة أبيال و شركاه  -جبل علي

550

مدرسة أذن للتعليم األساسي

62

ديف كلوزين بايس

87

وصل للعقارات  -الحضيبة

336

حملة جمع أحبار الطابعات
قامت المجموعة بجمع  371قطعة من احبار الطابعات من
خالل مشاركة  15كيان خالل شهر أغسطس ،و انخفضت
النسبة بمعدل  %53مقارنة بشهر يوليو  .2021نشجع أعضائنا
على المشاركة النشطة في هذا البرنامج في عام 2021
لتحقيق األهداف المطلوبة.المشاركين األكثر تجميعا:
حملة جمع الهواتف المحمولة
قامت المجموعة بجمع  654قطعة من الهواتف المحمولة
من خالل مشاركة  12كيان خالل شهر أغسطس ،و ارتفعت
النسبة بمعدل  %101مقارنة بشهر يوليو  .2021نشجع
كافة اعضائنا للمشاركة في تجميع الهواتف المحمولة لنتمكن
من تحقيق هدفنا لعام  .2021المشاركين األكثر تجميعا:
حملة جمع الزجاج

ّ
الكمية
(قطعة)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(قطعة)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

الجامعة األمريكية في الشارقة

حملة جمع النفايات اإللكترونية
قامت المجموعة بجمع  335كجم من النفايات اإللكترونية من
 16مشارك خالل شهر أغسطس ،و ارتفعت النسبة بمعدل
 %738مقارنة بشهر يوليو  .2021نحث و نشجع مشاركينا
على االستمرار في جمع النفايات اإللكترونية في عام .2021
المشاركين األكثر تجميعا:

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

إيه جي للهندسة دبي

7,243

شركة أبيال و شركاه  -العوير

المدارس
ِ

قامت المجموعة بجمع  2,761كجم من القناني الزجاجية من
ً
خالل مشاركة  43كيانا خالل شهر أغسطس ،و انخفضت هذه
النسبة بمعدل  %44مقارنة بشهر يوليو  .2021نحث
المشاركين و نشجعهم على االستمرار في جمع الزجاج في
عام  2021لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا .المشاركين األكثر
تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

1,691

وزارة التغير المناخي و البيئة

11,820

دلتا هوتيل باي ماريوت

حملة جمع البالستيك
قامت المجموعة بجمع  7,843كجم من البالستيك من خالل
ً
مشاركة  145كيانا خالل شهر أغسطس ،و ارتفعت هذه
النسبة بمعدل  %12مقارنة بشهر يوليو  .2021نشجع كافة
أعضائنا على االستمرار في المشاركة الفاعلة في هذا البرامج
لتقليل كمية البالستيك المنتهي في مكبات النفايات.
المشاركين األكثر تجميعا		:

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

20

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(قطعة)

جوفان شينو تشاكو و سيانا أفيال
ميندونكا (مناصفة)

54

ديكشا فاسانثاكومار

52

أنيش ناجاساي إس بي

31

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(قطعة)

بافان جولي براثيش

60

هاسيني الكشمي اس بي

50

نهريكا نجدي أرفند و فيديوث باالجي
(مناصفة)

30

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

1,320

ّ
الكمية
(قطعة)

مصنع الحريز للتغليف

37

شركة فيرجر ديلبورت

24

الشركات
النيابة العامة بدبي

ّ
الكمية
(قطعة)
452

-

-

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

علي حميد اللوغاني ال علي و مريم
اخروير (مناصفة)

25

سوق دبي الحرة

600

عائشة مقاود

16

دائرة التنمية السياحية عجمان

550

دارش بنجابي

15

فندق الجداف روتانا سويت

250

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مدرسة أذن للتعليم األساسي

65

ناكول كابور

65

ذا فيرست جروب

29

مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة

25

فيجفال موندرا

43

معهد ريها للموسيقى والرقص

10

ضياء أوني

41

-

-

-

حملة جمع الخردة المعدنية
قامت المجموعة بجمع  4كجم من الخردة المعدنية من كيانان خالل شهر أغسطس ،و انخفضت النسبة بمعدل  %93مقارنة بشهر يوليو  .2021نشجع المشاركين لدينا على بذل المزيد من الجهد و االنضمام إلى هذا البرنامج الجديد.
تدعو المجموعة جميع أعضائها و المشاركين إلى تكثيف الجهود لهذا العام للمساهمة بشكل كبير في تحسين بيئتنا و تحقيق األهداف المحددة للحمالت المذكورة أعاله.
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