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ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ
ﺟــﺎء اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﺘﺎﺳــﻊ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻨﺔ و ذﻫــﺐ .ﺷــﻬﺪ اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﻤﺸــﻬﺪ اﻷﻛﺜــﺮ اﻧﺘﻈـ ًـﺎرا ﺣﻴــﺚ ﺗــﻢ اﻟﺘﺮﺣﻴــﺐ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻣــﺮة
أﺧــﺮى ﻓــﻲ اﻟﻤــﺪارس ﺑﻌــﺪ أن ﺗﺴــﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤــﺔ ﻛﻮﻓﻴــﺪ 19-ﻟﻌﻄﻠــﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟــﺪ ًا .ﻫﺬا ﺗﻄﻮر إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﺳــﺘﻌﺪاد
ﻟﻌــﻮدة اﻟﺤﻴــﺎة ﺑﻌــﺪ أن أدت اﻟﺠﺎﺋﺤــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﻄﻴــﻞ اﻟﺘﻌﻠــﻢ .ﻋﻠــﻰ ﻻﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ .ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻹﻣــﺎرات
ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ،ﺷــﻬﺪﻧﺎ ﺷــﻬﺮ ًا ﻣﺜﻤــﺮ ًا ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ و ﻣﻠــﻲء ﺑﺎﻟﻨﺸــﺎط .ﺷــﺎرﻛﻨﺎ ﺧــﻼل اﻟﺸــﻬﺮ ﻓــﻲ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  50ﻣﻨﺼــﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴــﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت و اﻟﻨــﺪوات و اﻟﺤﻤــﻼت و اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻻﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ،
اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻸﺑﻨﻴــﺔ اﻟﺨﻀــﺮاء ،اﻟﻤﻴﺜــﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ،اﻟﺘﺤﺎﻟــﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ اﻟﻤﻌﻴــﺎري ،ﻗﻤــﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ و ﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ.
ﻳﺴــﻌﺪﻧﺎ أن ﻧﺸــﺎرﻛﻜﻢ اﻳﻀ ـ ًﺎ أﻧﻨــﺎ أﻛﻤﻠﻨــﺎ اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﺤﻮارﻳــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ و اﻷﺧﻴــﺮة ﻟﻬــﺬا اﻟﻌــﺎم ﺣــﻮل ﻣﻮﺿــﻮع "ﺷــﺮاﻛﺎت ﻓﻌﺎﻟــﺔ و ﻣﺴــﺘﺪاﻣﺔ :ﺑــﺎب ﻟﻠﻌﻘــﺪ اﻟﻘــﺎدم".
ﺳــﻠﻄﺖ اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ اﻟﺤﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻨﺸــﻴﻂ اﻟﺸــﺮاﻛﺎت .إن ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺸــﺮاﻛﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة اﻷﺑﻌــﺎد أﻛﺜــﺮ أﻫﻤﻴــﺔ ﻣــﻦ أي وﻗــﺖ ﻣﻀــﻰ إذا أردﻧــﺎ ﺣــﻞ ﻣﺸــﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻣﻌــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺴــﺘﺪام.
إن ﺧﻄــﺔ ﻋــﺎم  ،2030ﺑﺄﻫﺪاﻓﻬــﺎ اﻟﺴــﺒﻌﺔ ﻋﺸــﺮ ،ﻋﺎﻟﻤﻴــﺔ و ﺗﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ اﺗﺨــﺎذ إﺟــﺮاءات ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺒﻠــﺪان ﻟﻀﻤــﺎن أن ﻧﺘﺤــﺮك
ﺟﻤﻴﻌــﺎ ً
ً
ﻣــﻊ ﺑﻘــﺎء  9ﺳــﻨﻮات ﻋﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻫــﺪاف اﻟﻤﺤــﺪدة ﻟﺠــﺪول أﻋﻤــﺎل  ،2030ﻓــﺈن اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻄﻠــﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻟــﺪور و ﺗﺄﺛﻴــﺮ اﻟﺸــﺮاﻛﺎت ،و اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻓــﻲ
اﻵﺛــﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗﻴــﺎدة اﻟﺘﻌﺎﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﺪام ﻣــﻦ اﻟﻮﺑــﺎء ،و ﻓــﻲ ﺗﺤﻔﻴــﺰ ﻋﻘــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ  .ﻟﻘــﺪ أﻧﻬﻴﻨــﺎ أﻳﻀـ ًﺎ اﻟــﺪورة اﻟﺤﺎدﻳــﺔ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨــﺎ اﻟﺴــﻨﻮي اﻟﻄﻼﺑــﻲ
اﻟﻌﻤﻠــﻲ و اﻟﻤﻌــﺮوف ﺑﺈﺳــﻢ "اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺤــﻲ" ﻧﺤــﻦ ﻣﻤﺘﻨــﻮن ﺟـ ًـﺪا ﻟﺠﻤﻴــﻊ اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻣﻬــﻢ ﺑﺄﻋــﺪاد ﻛﺒﻴــﺮة ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴــﺘﺪام! )اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ
ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .(8
"زﺧﻤــﺎ ،اﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ اﻟﻤﺸــﺮوع ﻫــﻮ ﺟﻤــﻊ و إﻳــﺪاع
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ أﺧــﺮى ،ﺗﻜﺘﺴــﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت"ﺷــﺠﺮة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ...ﺟــﺬور ﺗﻮﺣﺪﻧــﺎ
ً
اﻟﻤــﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ و ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻬــﺪف اﻟﻤﺤــﺪد ﻓــﻲ ﻏﻀــﻮن أﺳــﺒﻮﻋﻴﻦ .اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻣﻔﺘــﻮح ﺣﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ .أدﻋــﻮ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﻘــﺮأ ﻛﻠﻤﺘــﻲ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ
و ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗــﺎء و اﻟﻌﺎﺋــﻼت و اﻷﻗــﺮان و اﻟﺠﻴــﺮان ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ و إﺣــﺪاث ﺗﺄﺛﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻢ .ﻣــﻦ اﻟﻤﻘــﺮر ﻋﻘــﺪ اﻟــﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴــﺔ و اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻣــﻦ ﺣﻤﻠــﺔ
ﺟﻤــﻊ ﻋﻠــﺐ اﻷﻟﻤﻨﻴــﻮم اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻳــﻮم اﻟﺴــﺒﺖ  6ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ  .2021ﻧﺄﻣــﻞ أن ﺗﺪﻋﻤﻮﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﻠــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴــﺘﺪام .ﻧﺤــﻦ
ﻣﻌــﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ ،و دﻋــﻢ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﺗﺠــﺎه اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺌــﺔ .إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﻫــﻲ أﺑﺴــﻂ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤــﻮارد و
ﺑﺤﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﻤــﻞ ً
أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻀﻤﺎن إﻏﻼق اﻟﺤﻠﻘﺔ و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎد داﺋﺮي .ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺮاﺑﻂhttps://googleformlink :
ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺒﺪأ ﺣﻤﻠﺔ "ﻧﻈﻔﻮا اﻹﻣﺎرات" ﻣﻦ  6دﻳﺴــﻤﺒﺮ  2021ﺣﺘﻰ  16دﻳﺴــﻤﺒﺮ  .2021و ﻗﺪ ﺗﻢ إﻃﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2012و ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺪورة اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ
ﻣــﻦ اﻟﺤﻤﻠــﺔ .ﻋﻠــﻰ ﻣــﺮ اﻟﺴــﻨﻴﻦ ،ﻧﻤــﺖ اﻟﺤﻤﻠــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴــﺮ ﻟﺘﺼﺒــﺢ أﻛﺜــﺮ ﻣﻨﺼــﺎت اﻟﺤﺮﻛــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﺷــﻬﺮة ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة .و ﺗﺜﺒــﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻟــﻢ أن ﻟــﺪى ﺷــﻌﺐ اﻹﻣــﺎرات ﺷــﻌﻮر ًا ﻗﻮﻳـ ًﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤــﺎء و اﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ و اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺗﺠــﺎه ﻫــﺬا اﻟﺒﻠــﺪ .إﻧﻬــﻢ ﻳﺪرﻛــﻮن أن ﻣــﻦ واﺟﺒﻬــﻢ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ رﻓﺎﻫﻬــﻢ و ﺿﻤﺎﻧﻪ،
و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﻠــﺔ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻹﻇﻬــﺎر اﻟﺘﺰاﻣﻬــﻢ و دﻋﻤﻬــﻢ .ﻓــﻲ  25ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ  2021ﺑﺮﻋﺎﻳــﺔ و ﺣﻀــﻮر
اﻟﺸــﻴﺦ اﻟﻤﻬﻨــﺪس /ﺳــﺎﻟﻢ ﺑــﻦ ﺳــﻠﻄﺎن ﺑــﻦ ﺻﻘــﺮ اﻟﻘﺎﺳــﻤﻲ  -ﻋﻀــﻮ اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻹﻣــﺎرة رأس اﻟﺨﻴﻤــﺔ و رﺋﻴــﺲ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﻄﻴــﺮان اﻟﻤﺪﻧــﻲ ﺑــﺮأس اﻟﺨﻴﻤــﺔ و
اﻟﻌﻀــﻮ اﻟﻔﺨــﺮي ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ،اﻓﺘﺘﺤــﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻮﺳــﻤﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻟﻠﺰراﻋــﺔ ﺑﺰراﻋــﺔ  525ﺷــﺘﻠﺔ ﺳــﺪر ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺸــﺎﻳﻊ و
ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻋــﺪ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻤﻨﻴﻌــﻲ )اﻟﺼﺨﻴﺒــﺮ( ﺟﻨــﻮب رأس اﻟﺨﻴﻤــﺔ ﺑﻤﺸــﺎرﻛﺔ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  200ﺷــﺨﺺ ﻳﻤﺜﻠــﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺸــﺎﻳﻊ و ﻓﺮﻳــﻖ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻋــﺪ و
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ و ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺎدي ﻟﻴﻮﻧﺰ اﻹﻣﺎرات.
ﻛﻤــﺎ ﺗﻔﺘﺨــﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺳﺘﺸــﺎرك اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺸــﻘﻴﻘﺔ  -اﻟﺸــﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت ،ﻛﺸــﺮﻳﻚ ﺑﻴﺌــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺪورة اﻟﺘﺎﺳــﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘــﺪى اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻟﻠﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت ﻳﻮﻣــﻲ  3و  4أﻛﺘﻮﺑــﺮ ،و ﺳــﻴﺘﺒﻊ اﻟﻤﻨﺘــﺪى ﻣﺴــﺎء  4اﻛﺘﻮﺑــﺮ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟــﺪورة اﻟـ 14ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت .أود أن أﺧﺘﺘــﻢ ﺑﺎﻗﺘﺒــﺎس ﻣــﻦ واﻟﺪﻧــﺎ اﻟﻤﺆﺳــﺲ اﻟﻤﻐﻔــﻮر ﻟــﻪ اﻟﺸــﻴﺦ زاﻳــﺪ ﺑــﻦ ﺳــﻠﻄﺎن آل ﻧﻬﻴــﺎن ” -ﻟﻘــﺪ ﻋﻤﻠﻨــﺎ ﻣﻨــﺬ
ﻗﻴــﺎم دوﻟﺘﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ و اﻟﺤﻴــﺎة اﻟﺒﺮﻳــﺔ .ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻜــﻮن ﻫــﺬه اﻹﻧﺠــﺎزات ﺣﺎﻓــﺰً ا ﻟﻨــﺎ ،و ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺸــﺒﺎب اﻹﻣﺎراﺗــﻲ ،ﺟﻴــﻞ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﻤﻮاﺻﻠــﺔ اﻻﻫﺘﻤــﺎم و
أﻳﻀــﺎ ﻣﻠــﻚ
اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺌــﺔ آﻣﻨــﺔ و ﻧﻈﻴﻔــﺔ ﻷﻧﻨــﺎ إذا ﻟــﻢ ﻧﻔﻌــﻞ ذﻟــﻚ ،ﻓﺴــﻮف ﻧﺪﻣــﺮ اﻟﻤــﻮارد اﻟﺘــﻲ ﺑﺎرﻛﻨــﺎ اﻟﻠــﻪ ﺑﻬــﺎ .ﻫــﺬه اﻟﻤــﻮارد ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻠﻜﻨــﺎ وﺣﺪﻧــﺎ ،ﻓﻬــﻲ ً
ﻷﻃﻔﺎﻟﻨﺎ".
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أخبارنا

اكتوبر

مشاركات مع برنامج األمم المتحدة للبيئة
في شهر سبتمبر شاركت المجموعة في عدة ارتباطات:
 )1المؤتمر الوزاري حول النفايات البحرية و التلوث البالستيكي
حضرت المجموعة يومي  1و  2سبتمبر  ،2021المؤتمر الوزاري حول القمامة البحرية و التلوث البالستيكي .تم تنظيمه من قبل حكومات اإلكوادور و ألمانيا و غانا و فيتنام بدعم
ً
هجينا ،حيث حضره بعض الدول األعضاء في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف ،بينما حضره آخرون من خالل منصة افتراضية.
من برنامج األمم المتحدة للبيئة .كان الحدث
تمهيدا للجزء الثاني من برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEA 5.2
ركز المؤتمر في المقام األول على تزويد الدول األعضاء و أصحاب المصلحة بمنصة للمشاورات غير الرسمية
ً
مع البناء على التفويضات الصادرة عن الدورتين الثالثة و الرابعة لجامعة األمم المتحدة بشأن معالجة القمامة البحرية و الجسيمات البالستيكية الدقيقة .و كان الهدف من المؤتمر
هو بناء الزخم و اإلرادة السياسية لدفع استراتيجية عالمية متماسكة إلنهاء القمامة البحرية و التلوث البالستيكي ،و بالتالي ضمان مستقبل بحار نظيفة .على مدار اليومين  ،قدمت
الدول األعضاء و أصحاب المصلحة مداخالتهم حول الموضوعات التي تمت مناقشتها كما نتج عنها العديد من الرسائل الجاهزة الرئيسية من مسارات العمل الموضوعية الخمسة.
استعدادا للدورة المستأنفة لـ  UNEA 5و العملية الرسمية التي سبقت ذلك.
في اليوم الثاني ،دعا رئيس المؤتمر الحاضرين إلى تقديم تحديثات بشأن الخطوات المحددة
ً
أيضا في اليوم الثاني ،حوار رفيع المستوى حيث عبر الممثلون الوطنيون عن مواقفهم بجانبين:
و من أبرز أحداث المؤتمر  ،الذي ُعقد ً
 1النتائج المرجوة من الدورة المستأنفة الخامسة لجمعية األمم المتحدة للبيئة 2-اإلعالن الوزاري

 )2حضرت المجموعة االستشارات الدولية لـلمجموعات الرئيسية و أصحاب المصلحة
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة المشاورة الدولية للمجموعات الرئيسية و أصحاب المصلحة من  7إلى  9سبتمبر  .2021و تألف الحدث من الجلسة العامة الرئيسية باإلضافة
إلى عدة جلسات جانبية لتسهيل المناقشات من جانب الحاضرين .كان الهدف من المشاورة هو دفع تطوير استراتيجيات برنامج األمم المتحدة للبيئة حول مبادرات محددة بما في
ذلك القرارات و المقررات في الفترة التي سبقت الدورة الخامسة لجمعية األمم المتحدة للبيئة) ( UNEA 5.2باإلضافة إلى األحداث المتعلقة بـالذكرى الخمسين لتأسيس برنامج
األمم المتحدة للبيئة و ستوكهولم  .+50دعت الجلسة التي استمرت ثالثة أيام المجموعات الرئيسية و أصحاب المصلحة للتداول بشأن المجموعات المواضيعية و موضوعات
عديدة منها :جمعية األمم المتحدة للبيئة التي نريدها /بالذكرى الـ  50لتأسيس برنامج األمم المتحدة للبيئة ،الحوكمة البيئية  /القرار  73/333بما في ذلك إتفاقية إسكاثو و
المدافعين عن البيئة ،معاهدة القمامة البحرية و البالستيك ،الطبيعة للمناخ ،النظم الغذائية و الكيماويات و النفايات و الزئبق و بالتالي ،كانت األهداف الرئيسية للمشاورة الدولية
لليوم االول هي :توضيح أهداف التشاور من قبل المجموعات المواضيعية و فرق العمل و مناقشات استراتيجية حول الفرص السياسية حول  UNEA 5.2مع برنامج األمم
المتحدة للبيئة و الحكومات المدعوة .اما بالنسبة لليوم الثاني فقد كان لكل موضوع و مجموعة مواضيعية مناقشات متعمقة خاصة به في جلسات عمل موازية .لفهم أفضل
للمبادرات (على وجه الخصوص ،القرارات) المدرجة في جدول  UNEA 5.2و الفرص و المخاطر السياسية ،و فهم الترابط بين المبادرات المختلفة .و مناقشة نتائج محددة لكل
موضوع ،على سبيل المثال مشروع البيان المشترك بشأن برنامج األمم المتحدة للبيئة الذي نريده ،و الدعوة إلى العمل بشأن معاهدة أو موقف عالمي للبالستيك بشأن القرار
 .73/333شهد اليوم الثالث مناقشات عن تبادل نتائج جلسات العمل الموازية و االتفاقات بشأن نتائج محددة لكل موضوع بما في ذلك مشروع بيان مشترك حول برنامج األمم
المتحدة للبيئة الذي نريده و نداء للعمل فيما يتعلق بمعاهدة البالستيك.
 )3استخدام تمديد عمر المنتج لتعزيز االقتصاد الدائري
كعضو في مجموعة العمل حول استخدام تمديد عمر المنتج لتعزيز االقتصاد الدائري في إطار برنامج األمم المتحدة للبيئة ،حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في  8سبتمبر
االجتماع الخامس لمجموعة العمل التي ناقشت كيفية تقديم المبادئ التوجيهية لتقديم معلومات استدامة المنتج لتوصيل ممارسات تمديد عمر المنتج و خالصة عن حالة
المخرجات الرئيسية من المجموعة .تم تقديم عرض تقديمي لتهيئة المشهد للمناقشة حول أفضل السبل التي يمكن للمجموعة من خاللها توصيل تمديد عمر المنتج ()PLE
للمستهلكين و االستفادة من الرؤى الواردة في اإلرشادات الخاصة بتوفير معلومات استدامة المنتج .كما تمت مناقشة تقرير "أدوات السياسة حول تمديد عمر المنتج" الذي تم
إطالقه في  29يوليو خالل االجتماع .يقدم التقرير لمحة عامة عن السياسات و اإلطار التنظيمي لتمديد عمر المنتج في جميع أنحاء العالم .إنه يوضح أن الواقع يختلف من بلد إلى
أيضا إلى أن السياسات وحدها قد ال تكون كافية للوصول إلى المستهلكين
آخر و أن اتباع نهج أفقي واحد يناسب الجميع لسياسات تمديد عمر المنتج قد ال يكون
مناسبا .و يخلص ً
ً
و أنه من المهم العمل مع األدوات التطوعية لتعزيز وعي المستهلك .كما دارت المناقشة حول إعداد ندوة إفتراضية حول دور المستهلكين في إصالح المنتج.
الموضوعات التي سيتم تناولها و مناقشتها في الندوة هي:
•توقعات المستهلك حول عمر المنتج و المواقف تجاه استراتيجيات عمر المنتج
•تصور المستهلكين للمنتجات القابلة لإلصالح
•الحواجز الرئيسية التي تحول دون اإلصالح
•المبادرات التي تهدف إلى تعزيز اإلصالح الذاتي
الرابط
 )4المجموعة تحضر أول اجتماع للتحالف العالمي حول االقتصاد الدائري و كفاءة الموارد
في  14سبتمبر  ،2021حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة االجتماع األول رفيع المستوى للتحالف العالمي حول االقتصاد الدائري و كفاءة الموارد ( . )GACEREيدفع التحالف،
جزءا من خطة عمل االقتصاد الدائري لالتحاد األوروبي ،جدول أعمال اعتماد اقتصاد دائري لحل القضايا البيئية الرئيسية الثالث المتمثلة في تغير المناخ و فقدان التنوع
الذي يعد ً
البيولوجي و التلوث .و قد شارك في تنظيم االجتماع االتحاد األوروبي و برنامج األمم المتحدة للبيئة و منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) .أتاح هذا االجتماع ألعضاء
التحالف الفرصة لتقييم و تسليط الضوء على العمل الذي قام به التحالف منذ إنشائه في فبراير  .2021و من النقاط البارزة األخرى في االجتماع اتخاذ قرار بشأن دور التحالف بما
يتماشى مع األحداث الرئيسية القادمة بما في ذلك  COP15بشأن التنوع البيولوجي و  COP26بشأن تغير المناخ ،و كذلك الدورة الخامسة لجمعية األمم المتحدة للبيئة .كما
ً
قانونا لمكافحة التلوث البالستيكي و طبيعته العابرة للحدود .كان الخطاب الرئيسي من قبل ممثل لجنة الموارد
قدما في اتفاقية جديدة ملزمة
شجع اجتماع التحالف على المضي
ً
سهل اجتماع التحالف
الدولية تحت عنوان "االقتصاد الدائري كحل ألزمات الكواكب الثالث و الدور المحتمل للتحالف العالمي حول االقتصاد الدائري و كفاءة الموارد".
أخيراّ ،
ً
المناقشات حول كيف يمكن ألعضائه االنتقال بسالسة إلى اقتصاد دائري أكثر كفاءة في استخدام الموارد بمساعدة التحالف.
 )5مؤتمر التحول الرقمي آلفاق االستدامة البيئية في منطقة غرب آسيا
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة المؤتمر اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا ،و هو أول مؤتمر للتحول الرقمي من أجل االستدامة البيئية في غرب آسيا يومي
 15و  16سبتمبر في بيئة افتراضية ،حيث عرضت تطبيق التقنيات المتقدمة في السعي لتحقيق البيئة ،االستدامة ،مع التركيز على منطقة غرب آسيا .في هذا المؤتمر ،ناقشت
الحكومات المحلية و الوطنية و وكاالت األمم المتحدة و المؤسسات البحثية و القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني و أصحاب المصلحة اآلخرون التقنيات النظيفة و
األدوات الرقمية و التطبيقات التي يمكن اعتمادها في منطقة غرب آسيا .و ذلك بهدف معالجة أزمات الكواكب الثالث  -تغير المناخ و فقدان التنوع البيولوجي و التلوث  -باإلضافة
إلى تحويل الطموحات إلى التزامات حقيقية و تشجيع التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ،و االستفادة من أفضل االبتكارات العلمية و التكنولوجية لمعالجة تحديات بيئية الملحة
العالمية و اإلقليمية .عرض المؤتمر االبتكارات التي شاركها المشاركون ،بما في ذلك أنظمة المراقبة من العديد من دول غرب آسيا ،مثل مراقبة جودة التربة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،مراقبة جودة الهواء في قطر ،التحول نحو االقتصادات الدائرية في األردن و سلطنة عمان .اختتم منسق المؤتمر الحدث نيابة عن ممثل برنامج األمم المتحدة
مرددا االلتزامات و الجهود التي تبذلها الحكومات و صانعو السياسات و الشركاء االستراتيجيون و وكاالت األمم المتحدة األخرى لقيادة
للبيئة و المدير اإلقليمي لغرب آسيا،
ً
أساسا لـ "خارطة طريق التحول الرقمي" للمنطقة و دليل لبرنامج
مجتمعاتهم إلى التكنولوجيا الرقمية و الثقافة داخل قطاعاتهم ،مما يكشف أن نتائج الحدث التفاعلي قد تكون
ً
فرعي جديد في برنامج األمم المتحدة للبيئة ،و هو برنامج للتحول الرقمي.
شاهد المؤتمر على
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 )6معيار التحالف العالمي يطلق معيار الغذاء و الزراعة
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة الجلسة التي استضافها معيار التحالف العالمي يوم  21سبتمبر تحت عنوان "معيار التحالف العالمي يطلق معيار الغذاء و الزراعة" الكتساب
المزيد من المعلومات حول مبادرة المعيار لمحاسبة الشركات الضخمة على مساهمتها في تغير المناخ و التوزيع غير المتكافئ للموارد .المزارعون ينتجون ما يكفي من الغذاء
إلطعام  1.5ضعف سكان العالم؛ مما يعني أن هناك ما يكفي من الغذاء إلطعام  10مليارات شخص ،و مع ذلك فمن بين  7.6مليار نسمة ،ينام ما يصل إلى  811مليون شخص
جائعا .الجوع في العالم هو أحد أكبر القضايا و أكثرها قابلية للحل .القضاء على الجوع في العالم مدرج ضمن جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة الـ  17لعام  .2030دعا المعيار
ً
مجموعة من األفراد المتمرسين من مختلف المؤسسات التي تعمل من أجل زراعة و إنتاج غذائي أكثر استدامة .كان الهدف من هذه المناقشة هو الحصول على وجهة نظر أعضاء
الفريق بشأن الحكم على  350من أكبر شركات األغذية و الزراعة في العالم التي خضعت للتدقيق من قبل معيار التحالف العالمي لقياس تأثيرها البيئي و الغذائي و االجتماعي.
أمرا بالغ األهمية حتى تتمكن من تحقيق أهداف
تمثل هذه الشركات أكثر من نصف عائدات األغذية و الزراعة في العالم مع أكثر من  23مليون موظف .تعد مساءلة هذه الشركات ً
التنمية المستدامة بحلول نهاية العقد .أظهر القياس المعياري بعض النتائج غير السارة التي تشير إلى نهج ضعيف لهذه الشركات تجاه البيئة و كذلك حقوق اإلنسان للموظفين،
حيث فشلت حوالي  %65من الشركات في تحقيق درجات أعلى من  .25/100تحتاج جميع هذه الشركات إلى التقدم و تثقيفها نحو موقف أكثر استدامة تجاه إنتاج الغذاء و قوانين
عمل أفضل للموظفين.
 )7منتدى األعمال السنوي السادس ألهداف التنمية المستدامة
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  22سبتمبر " 2021المنتدى السنوي الـ 6ألعمال أهداف التنمية المستدامة" الذي استضافه توحيد األعمال المباشر و شارك في
استضافته غرفة التجارة الدولية ،إدارة الشؤون االقتصادية و االجتماعية باألمم المتحدة ،الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،مما جعله أحد أكبر التجمعات السنوية لقادة األعمال في
األمم المتحدة .في الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية االجتماعية بحلول عام  ،2030خلق فيروس كورونا حاجزً ا تسبب في تدفق تركيز كل الوقت و الموارد تجاه نفسها ،مما تسبب
عددا من المتحدثين ذوي الخبرة إلى هذا المنتدى
في خسارة الوقت و الموارد الثمينة .و مع ذلك ،بينما تعمل جميع البلدان على التعافي من الجائحة بمرونة ،دعت األمم المتحدة ً
و تبادلوا وجهات نظرهم حول مواضيع عديدة من مؤتمرات األمم المتحدة ،بما في ذلك الحوار الرفيع المستوى بشأن الطاقة ،مؤتمر قمة النظم الغذائية ،مؤتمر األمم المتحدة
الثاني للنقل المستدام العالمي ،مع بناء الزخم لمؤتمر األمم المتحدة الـ 26المعني بتغير المناخ لألطراف .الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو دعوة األشخاص المتميزين في
إلحاحا في عصرنا مثل التعافي المستدام و المرن من الجائحة؛ تغير المناخ و فقدان الطبيعة؛ عدم المساواة االجتماعية
المجتمع و التعاون في إيجاد حل دائم لبعض القضايا األكثر
ً
و االستبعاد االقتصادي .الهدف من هذا المنتدى هو إعادة العالم إلى مساره نحو تحقيق جدول األعمال الـ  17بحلول نهاية هذا العقد.
 )8قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة القمة االفتراضية التي نظمتها األمم المتحدة في  23سبتمبر تحت عنوان "قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية" لتشجيع استعادة الوقت
الضائع بسبب جائحة كوفيد 19-للعودة إلى المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية االجتماعية بحلول عام  .2030الجوع مشكلة عالمية ،حيث ينام جزء كبير من سكان العالم
على معدة فارغة على الرغم من وجود ما يكفي من الغذاء إلطعام عدد أكبر من سكان العالم .كانت قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية بمثابة فرصة تاريخية لتمكين جميع الناس
من االستفادة من قوة النظم الغذائية لدفع تعافينا من الجائحة و إعادتنا إلى المسار الصحيح لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام  .2030كان الهدف
الرئيسي للقمة هو التغلب على التوزيع غير المتكافئ للموارد الغذائية ،للتأكيد على الحاجة إلى وجود إطار للنظم الغذائية من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة
محسن .من خالل هذه
المتمثل في القضاء على الجوع و كذلك تحفيز و تمكين أصحاب المصلحة الذين يدعمون تحول النظم الغذائية من خالل تطوير أدوات و قياس و تحليل
ّ
سلبا على تغير المناخ و البشر اآلخرين .أدت عملية القمة إلى ظهور العديد من مبادرات
المبادرة ،تمنح األمم المتحدة الجميع فرصة لتقييم الخيارات التي يتخذها كل فرد و كيف تؤثر
ً
أصحاب المصلحة المتعددين بقيادة المجتمع المدني و المزارعين و النساء و الشباب و مجموعات السكان األصليين التي تلتزم بها الدول األعضاء من أجل الوفاء باألولويات و
االحتياجات و الفجوات المحددة في المسارات الوطنية.
 )9االجتماع الـ  155للجنة الممثلين الدائمين
قديما في برنامج األمم المتحدة للبيئة ،يسر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حضور التحضير و االجتماع الفعلي  155للجنة الممثلين الدائمين .اجتمعت الدول األعضاء
عضوا
بصفتها
ً
ً
معا يومي  23و  28سبتمبر لمعالجة القضايا البيئية الملحة و الخطوات المتخذة لحلها .في  23سبتمبر ،انعقد اجتماع اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين
في الشهر الماضي ً
إفتراضيا .و باختصار ،فإن رئيسة الجلسة شاركت المبادرات الرئيسية التي أثارتها دول مختلفة .كانت مواضيع القمامة والتلوث البالستيكي من القضايا الرئيسية التي أثيرت في
االجتماع .شاركت في اإلجراءات التي اتخذتها العديد من البلدان بما في ذلك أنتيغوا و بربودا و النرويج و جزر المالديف و تشيلي و البرتغال و اليابان و اإلكوادور و ألمانيا و غانا و
فيتنام .و قالت كذلك إن هناك دعوة عاجلة التخاذ قرار بخصوص  ،UNEA 5.2بشأن الحاجة إلى إنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية من أجل اتفاقية عالمية .تطرقت االعتبارات
الرئيسية التي أثارتها الدول األعضاء إلى الحاجة إلى إطار متماسك  ،لمعالجة دورة حياة البالستيك و الدعوة الفورية لمشاركة الصناعة و خطط العمل لمنع و تقليل القمامة البحرية.
استمرت الجلسة بالعمل الذي اضطلع به برنامج األمم المتحدة للبيئة ،و أعقبت تحديثات من ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة من مواقع مختلفة ،و مخاوف من بعض الدول
األعضاء ،و اختتمت بتحديثات من قسم العلوم في برنامج األمم المتحدة للبيئة و مستقبل توقعات البيئة العالمية ( )GEOفي برنامج األمم المتحدة للبيئة .في  28سبتمبر،
حضرت المجموعة االجتماع الـ  155للجنة الممثلين الدائمين .تم عقد االجتماع لضمان منح جميع الدول األعضاء الفرصة لالتفاق أو التدخل في اعتماد مختلف التقارير و جداول
األعمال تجاه األحداث و المشاريع القادمة .تم تزويد الدول األعضاء بمشروع جدول األعمال و التحديثات و التقرير من قبل مدير الجلسة .كما تم في هذا االجتماع تناول التحضير
لالجتماع السنوي الثامن للجنة الفرعية و مسودة التحديثات الخاصة بـ  .UNEA 5.2تناولت العديد من الدول القضايا األخرى مثل أهمية االجتماع الشخصي و تنفيذ القرار ،73/333
و التقدم نحو ستوكهولم  ، 50 +اإلعالن الوزاري ،التلوث البحري بالبالستيك ،التلوث الكيميائي ،أزمة اإلدارة و أكثر من ذلك بكثير .يمكن للقراء العثور على مزيد من المعلومات
عن االجتماع أعاله على موقع برنامج األمم المتحدة للبيئة علىhttps://www.unep.org :
 )10معرض أهداف التنمية المستدامة لالستثمار 2021
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة معرض أهداف التنمية المستدامة لالستثمار  2021الذي نظمته إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية و االجتماعية إفتراضيا يومي 28
و  29سبتمبر .يهدف معرض االستثمار في أهداف التنمية المستدامة إلى حشد التمويل من أجل التنمية و زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل التنمية من خالل االستثمارات
في مشاريع النهوض بأهداف التنمية المستدامة بشكل رئيسي في البلدان النامية .منذ عام  ،2018ركز المعرض على حدث سنوي حيث تقدم البلدان مشاريع استثمارية تحسن
جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة إلى المستثمرين المحتملين .يتطور معرض أهداف التنمية المستدامة لالستثمار من حدث سنوي إلى برنامج على مدار العام .حافظ
المعرض على مكونه األساسي المتمثل في تنظيم فعاليات تفاعلية مع المستثمرين المحتملين بهدف تسهيل إجراء الصفقات ،و يشمل مجموعة من المستثمرين العالميين
من أجل التنمية المستدامة ()GISDو مستثمرين مؤسسيين آخرين ،مستثمري البنية التحتية ،المؤسسات المالية الدولية ،بنوك التنمية .سهلت المنصة تبادل المعرفة بين البلدان
و كذلك بناء القدرات للبلدان المشاركة ،لزيادة خبرتها في إعداد المشاريع و بالتالي زيادة جاذبيتها للمستثمرين .من خالل إدخال هذه العناصر في البرنامج ،تهدف إدارة األمم المتحدة
للشؤون االقتصادية و االجتماعية إلى إطالة و زيادة االتصال بين البلدان المشاركة و المستثمرين لتسريع االستثمار و تسريع تقدم أهداف التنمية المستدامة.
 )11المجموعة تشارك في اللجنة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين
في  18سبتمبر ،أعتمدت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة كعضوة في الجنة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين لبرنامج النظم الغذائية المستدامة لشبكة كوكب واحد،
تستمر مدة العضوية لعامين و توفر الفرصة للمشاركة عن كثب في دفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ،من خالل دعم تنفيذ النتائج الرئيسية لقمة النظم الغذائية لألمم
المتحدة .برنامج النظم الغذائية المستدامة لشبكة كوكب واحد هو شراكة عالمية متعددة أصحاب المصلحة تهدف إلى تسريع التحول نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة في جميع
أنحاء العالم ،بما في ذلك عن طريق بناء التآزر و تعزيز التعاون بين مختلف الشركاء على جميع المستويات .يشمل دور أعضاء اللجنة االستشارية دفع العمل العالمي و الوطني و
المحلي بشأن جدول أعمال التنمية المستدامة؛ لقيادة التغيير و المساهمة في وضع جدول األعمال بشأن النظم الغذائية المستدامة في جميع أنحاء العالم بتفويض من األمم
المتحدة .للمساهمة في زيادة حجم العمل الذي يركز على النظم الغذائية المستدامة على مستوى العالم ،تقديم المشورة ذات الصلة و التغذية الراجعة بشأن تنفيذ أنشطة البرنامج،
بناء على خطة عمل البرنامج األولية ،بهدف توفير إرشادات حول التقدم المحرز نحو أنماط استهالك و إنتاج أكثر استدامة في النظم
مراجعة األهداف و الغايات و مقاييس النجاحً ،
الغذائية؛ و غيرها الكثير يتمتع البرنامج بخبرة تمتد لسنوات عديدة في تعزيز الفهم المشترك للنظم الغذائية المستدامة ،و الترويج لنهج شامل في صنع سياسات النظم الغذائية.
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مشاركات مع المجلس العالمي لألبنية الخضراء
في شهر سبتمبر شاركت المجموعة في عدة ارتباطات:
ً
كربونيا الصادر عن المجلس العالمي لألبنية الخضراء
 )1االلتزام بالمباني المحايدة
شاركت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة – العضو في المجلس العالمي لالبنية الخضراء في ندوة افتراضية عن "االلتزام بصافي إنبعاث الكربون الصفري"  ،نظمها المجلس
العالمي لألبنية الخضراء يوم  6سبتمبر .االلتزام بالمباني الخالية من الكربون الصادر عن المجلس العالمي لألبنية الخضراء .كانت الندوة عبارة عن جلسة تحديث تم إجراؤها ألعضاء
مجلس ادارة المجلس العالمي لالبنية الخضراء إلبقاء جميع األطراف ذات الصلة على دراية بأهمية بذل الجهود في االلتزام بالمباني الخالية من الكربون .كان الغرض من المناقشة
هو مشاركة التفاصيل حول تحديثات اإللتزام بصافي اإلنبعاث الصفري ،و التي تضمنت أحدث التغييرات على الوثيقة النهائية ،المعايير الدولية ،أفضل الممارسات و اإلجراءات،
مبادرة االستثمار األخضر...،إلخ .بدأت الجلسة بإلقاء نظرة عامة على االلتزام بصافي اإلنبعاث الصفري للكربون و إلقاء الضوء على النمو المستمر في سوق األوراق المالية العالمية
دوليا .ستختلف
لصناعة البناء .و أوضحت الجلسة الحاجة إلى وضع معايير مشتركة و أفضل الممارسات و اإلجراءات للحد من انبعاثات الكربون التي يتم اإلعالن عنها و اتباعها
ً
فرصا إما إلزالة  /منع انبعاثات الكربون أو لتعويض  /تحييد
النسبة المئوية لتنفيذ التوجيهات من منطقة إلى أخرى و من بلد إلى آخر و مع ذلك فإن االلتزام العالمي الواضح سيوفر ً
االنبعاثات التي ال مفر منها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن النظر في األهداف القائمة على العلم و الحلول القائمة على الطبيعة سيعزز تقليل انبعاثات الكربون .سيتم توزيع وثيقة االلتزام
بالمباني الخالية من الكربون على مجلس اإلدارة للمراجعة و التعليق قبل نشرها ،حيث ستساهم اآلراء من وجهات نظر مختلفة في إثراء الورقة النهائية.
 )2مجلس إدارة المجلس العالمي لألبنية الخضراء
يحفز المجلس العالمي لألبنية الخضراء على استيعاب المباني المستدامة للجميع في كل مكان .تحويل قطاع البناء و التشييد عبر ثالثة مجاالت إستراتيجية  -العمل المناخي ،الصحة
تماشيا مع رؤيتها و رسالتها و اهدافها  ،حضرت السيدة حبيبة
مجلسا لألبنية الخضراء حول العالم.
و الرفاهية ،الموارد و الدائرية – و هم شبكة عمل عالمية تتكون من حوالي 70
ً
ً
المرعشي – عضو نجلس إدارة المجلس العالمي لألبنية الخضراء يوم  8سبتمبر إجتماع مجلس اإلدارة .بدأ اإلجتماع بترحيب حار من رئيسة المجلس .و انتقل اإلجتماع بعد ذلك
لمناقشة التقدم المحرز في الخطة السنوية لعام  2021و استراتيجياتها و تخطيطها لعام  2022لطول عمر استراتيجية المجلس و التحسين المستمر و األولويات و الخطة السنوية
و مشروع الميزانية للعام المقبل .تمت مناقشة الخطة السنوية لعام للمجلس لعام  2022باستفاضة .ستوفر الخطة السنوية لعام  2022استمرارية أولويات المجلس لعام 2021
أيضا أنه عقب اجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد في  30يونيو  ،سيخضع المجلس لمراجعة انظمته االدارية و
و تعزز نجاحاتها في عام  2021لتوسيع نطاق التأثير .ناقش المجلس ً
تحديثها لتعكس نمو الشبكة و إزالة أي عوائق أمام نجاح المجلس و أعضائه .كما تمت مناقشة التقدم المحرز في عام  2021و أولويات كل المجالس اإلقليمية لألبنية الخضراء
خالل اإلجتماع.
 )3اجتماع المجلس االستشاري للشركات للمجلس العالمي لألبنية الخضراء
حضرت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة و عضو مجلس إدارة المجلس العالمي لألبنية الخضراء يوم  15سبتمبر اجتماع المجلس االستشاري للشركات التابع
عالميا في مجال االستدامة و التي تعمل على توجيه الشركات العالمية في إستراتيجيتها و
للمجلس .المجلس االستشاري للشركات هو مجموعة مختارة من الشركات الرائدة
ً
أنشطتها .بدعم من المجلس االستشاري للشركات ،يمكن للمجلس تطوير حلول المباني الخضراء كحل فعال للقضايا البيئية و االجتماعية و االقتصادية ،و مساعدة مجالس األبنية
فرصا للتغيير المنهجي التي تمكن
الخضراء األعضاء على النمو و االزدهار .يساعد المجلس االستشاري للشركات ً
أيضا في تسهيل تحديد االبتكارات و األفكار التي يمكن أن توفر ً
من توسيع نطاقها من خالل شبكة المجلس االستشاري للشركات العالمية لتحقيق أهدافها لعام  .2030ناقش االجتماع التحديات التي يواجهها أعضاء المجلس في تنفيذ التزامات
أيضا االبتكارات التي من شأنها تسهيل العملية و الدروس التي يمكن مشاركتها
االستدامة الخاصة بهم و االستراتيجية الخاصة بكيفية التغلب عليها بشكل أفضل .ناقش األعضاء ً
داخل شبكة المجلس باإلضافة إلى ذلك ،ناقش األعضاء الفرص الناشئة التي يمكن أن يتبناها المجلس و الشركات العالمية في عام  2022و ما بعده .خالل االجتماع ،أعلن
المجلس عن إطالق االلتزام المحدث للمباني الخالية من الكربون .سيتطلب االلتزام من الكيانات تحقيق الحد األقصى من التخفيضات في الكربون المتجسد عبر دورة حياة المبنى
و التعويض عن االنبعاثات األولية المتبقية بالنسبة لجميع التطورات الجديدة و التجديدات الرئيسية ،باإلضافة إلى معالجة الكربون التشغيلي.

اقرأ المزيد على

7

جودة الهواء خارج الحدود
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مجلس السياسة االفتراضية :التعافي بشكل أفضل  -تعافي أخضر و مرن و عادل في الشرق األوسط

كجزء من "اليوم الدولي للهواء النظيف للسماء الزرقاء" ،أطلق وفد االتحاد األوروبي لدى اإلمارات العربية المتحدة ،في سياق "الصفقة األوروبية الخضراء" و سفارة
سويسرا لدى دولة اإلمارات و البحرين ،مناقشة افتراضية و التي حضرتها مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  7سبتمبر .هذا الحدث خصص لهواء صحي و كوكب
سبتمبر
معا لحل مشكلة تلوث الهواء .كان من دواعي سرور سفارة سويسرا في دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتبادل الثنائي و على منصات
صحي ،و كيفية العمل ً
أصحاب المصلحة المتعددين بشأن تنفيذ السياسات و القرارات .في الشرق األوسط ،حيث يكون تأثير جميع الجسيمات في الهواء الملوث على الطاقة الشمسية،
و بالتالي فإن محطات الطاقة الشمسية في أماكن مثل دولة اإلمارات و غيرها من المناطق الصحراوية تحتوي على جسيمات من الغبار الصحراوي الذي تهب عليه الرياح و من
الصعب الحصول على ما يكفي من الماء لتنظيفهم .الحظت دولة اإلمارات الدور المهم لجودة الهواء في دعم الحياة الصحية الشاملة و المستدامة لمواطنيها ،أعطت جودة الهواء
ً
وطنيا إلى األمم المتحدة و التي تحتوي ألول مرة على
أولوية عالية في إطار أجندتها الوطنية مما أدى إلى تحقيق رؤيتها لعام  .2021قدمت دولة اإلمارات مساهمة ثانية محددة
هدف للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري على مستوى الدولة بنسبة  %23.5بحلول عام  .2030و كانت العديد من المبادرات لتحسين جودة الهواء في أبو ظبي مثل الخطة
جدا من الكبريت،
الرئيسية للنقل الخدمي المستدام ،استراتيجية المركبات منخفضة االنبعاثات ،دراسة حكومية بخصوص تخفيض اإلنبعاثات ،ديزل يحتوي على نسبة منخفضة ً
شحن السيارة الكهربائية ،و خطة رئيسية للمشي  /ركوب الدراجات.

شاركت رئيسة المجموعة في اجتماع الطاولة المستديرة االفتراضي لمجلس السياسة تحت عنوان "التعافي بشكل أفضل  -تعافي أخضر و مرن و عادل في الشرق
األوسط ،يوم الخميس  9سبتمبر نظمته كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية .كان الهدف من المناقشة هو الحصول على مدخالت من مختلف أصحاب
سبتمبر
المصلحة اإلقليميين حول سياسات و تمويل ما بعد الجائحة من أجل مستقبل أخضر و مرن و عادل في الشرق األوسط يتماشى مع الظروف الخاصة بالمنطقة
و احتياجات التنمية المستدامة .بدأت الطاولة المستديرة بعرض قصير قدمه فريق كلية محمد بن راشد حول نتائج المشروع البحثي فيما يتعلق "بأفضل
تماما مع ورقة السياسة على أنه يجب أن يكون هناك ثالثة أهداف
الممارسات" في سياسات االسترداد .تم تخصيص ما تبقى من الجلسة للمناقشة .وافقت رئيسة المجموعة
ً
للتعافي في الشرق األوسط:
.
.
.

1عادل :ضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب في التحول األخضر ،و تعزيز المساواة و الوظائف الالئقة للجميع؛
2مستدام :مواءمة انبعاثات غازات االحتباس الحراري مع المسارات اآلمنة للمناخ و تعزيز االقتصادات الدائرية؛
3صامد :تعزيز مرونة المجتمعات في مواجهة المخاطر المناخية و البيئية ،و القدرة االجتماعية و االقتصادية على الصمود أمام الطاقة النظيفة و تحوالت اإلنتاج.

جزئيا بسبب
أيضا أن الوباء تسبب في أسوأ ركود عالمي في العالم منذ الحرب العالمية الثانية ،مع انكماش عميق في جميع أنحاء المنطقة و الذي كان
و أضافت رئيسة المجموعة ً
ً
اإلنخفاض الحاد في إنتاج النفط حيث تسبب اإلغالق في انخفاض الطلب بشكل كبير .ثم شرحت و قدمت نقاط نقاش حول األهداف الثالثة التي وافقت عليها.
في الواقع ،المنطقة معرضة لخطر فقدان فرصة حاسمة لمرة واحدة .الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة هي التأكد من أن السياسات و االستثمارات في مرحلة التعافي
ازدهارا و مساواة.
تضع األساس لمجتمعات أنظف و أكثر مرونة و
ً

5

أخبارنا
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اكتوبر

قمة مجلس اإلدارة

فردا يؤمن بقوة بتمكين المرأة و يدعمها ،حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،السيدة حبيبة المرعشي ،قمة مجلس اإلدارة  2021يوم 20
بصفتها ً
سبتمبر ،الحدث األول في الشرق األوسط المخصص لمساعدة النساء على سد الفجوة بين الجنسين .عقدت القمة برعاية الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل
سبتمبر
إلحاحا
نهيان و استضافتها آرورا  .50في عام  ،2019شاركت الشيخة شما و ديانا وايلد في تأسيس آرورا  50برؤية بسيطة لكنها قوية للتعامل مع أحد أكثر التحديات
ً
في عصرنا :المساواة بين الجنسينّ .
تمكن آرورا  50أصحاب المصلحة من إعادة التوازن إلى النظام البيئي لتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الجنسين في مجالس
اإلدارة و دعم هدف التنمية المستدامة رقم  5لألمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.
تهدف قمة مجلس اإلدارة إلى زيادة تمكين المرأة للعب دور أكبر في مجالس إدارات الشركات المدرجة .قمة مجلس اإلدارة هي المكان الذي يجتمع فيه الرؤساء و المجالس و
النساء في مجالس اإلدارة و المواهب الطموحة لمواجهة التحدي األكثر أهمية المتمثل في التنوع في مجالس اإلدارة من بين الموضوعات األخرى الملحة المتعلقة بمجلس اإلدارة.
استفاد المشاركون من الموضوعات التي تمت مناقشتها مثل تغيير الوضع االقتصادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة و قيادة مبادرات االستثمار األجنبي المباشر ،تشجيع النظم
البيئية لالبتكار التي تدعم التوازن بين الجنسين ،بناء خطة لضمان االستدامة في مجالس اإلدارة ،التحديثات الوزارية و السياسية ،المناقشات ذات التأثير الكبير على حوكمة مجلس
اإلدارة ،و االبتكار و مخاطر الحوكمة البيئية و االجتماعية و المؤسسية ،التواصل مع لجان الترشيحات ،مجالس التوظيف ،النساء الجاهزات لمجلس اإلدارة و مديري مجالس اإلدارة
و أكثر من ذلك.

25

زراعة شجرة مع الشايع

تواصل مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حرصها على الحفاظ على البيئة و حمايتها من خالل جميع الوسائل من خالل إشراك
مختلف أطراف و قطاعات المجتمع التخاذ اإلجراءات و المشاركة من خالل مشاريعها البيئية المختلفة .أحد المشاريع
سبتمبر
الرئيسية للمجموعة هو «تبني األشجار» ،و يقع هذا المشروع تحت شعار «من أجل إماراتنا نزرع» .تم تصميمه لضمان أن
دولة اإلمارات العربية المتحدة تتحرك بثبات نحو التنمية المستدامة و تساهم بشكل فعال في المناطق المحمية .ال
معا في وئام مع الطبيعة ،لذلك ،اتخذت مجموعة الشايع خطوة إلعادة شيء
يمكن تحقيق التنمية المستدامة إال عندما تعمل الكيانات ً
ما إلى البيئة و تعاونت معال مجموعة في إجراء نشاط زراعة األشجار في  25سبتمبر  2021و زراعة  500شجرة محلية بمنطقة الميناء -
(منطقة الصخيبر) جنوب رأس الخيمة تحت رعاية و حضور الشيخ سالم بن صقر القاسمي.
مجموعة الشايع هي واحدة من مشغلي االمتياز التجاريين الرائدين في العالم الذين يقدمون خيارات ال مثيل لها من العالمات التجارية العالمية المحبوبة للعمالء ،و هي شركة
ديناميكية مملوكة للعائلة تأسست في الكويت .تم تنفيذ نشاط غرس األشجار بنجاح بمشاركة نشطة من أكثر من  200شخص يمثلون مجموعة الشايع و فريق المجموعة و
هائال في نشر الوعي بأهمية األشجار و النتائج اإليجابية التي تلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم
نجاحا
متطوعين من نادي ليونز اإلمارات .حقق مشروع «تبني األشجار»
ً
ً
المتحدة ( 13تغير المناخ) و ( 15الحياة على األرض) و ( 17الشراكات من أجل األهداف) .عند االنتهاء من النشاط ،ستنفذ المجموعة  3أنشطة أخرى بحلول نهاية هذا العام ،بعد أن
نجحت في زراعة  2,101,518شجرة محلية منذ بدء هذا البرنامج في عام .2007

25

الذكرى الـ  13لشركة مصاعد
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إجتماع الطاولة المستديرة الـ 3لمجموعات األعمال و مجالس األعمال

في  25سبتمبر ،احتفلت شركة مصاعد بعيدها الـ  13بطريقة بيئية مميزة من خالل تبني و زراعة  13شجرة معمرة تمثل
كل عام منذ إنشائها .مصاعد هي مزود حلول لتصميم و توريد و تركيب و صيانة و إصالح و تحديث المصاعد و الساللم
سبتمبر
المتحركة ،و قد تم تأسيسها في عام  2008في دولة اإلمارات العربية المتحدة .تمت عملية التشجير بمنطقة المنيعي -
(صخيبر) جنوب رأس الخيمة تحت رعاية و بحضور المهندس الشيخ سالم بن صقر القاسمي .نجحت شركة مصاعد في
زراعة هذه األشجار بدعم من فريق مجموعة عمل اإلمارات للبيئة .نجحت المجموعة و بدعم مستمر و مشاركة نشطة من الشركات
الخاصة في زراعة  2,101,589شجرة معمرة ،مما أدى إلى زيادة المساحات الخضراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة و كذلك المساهمة
في الحد من انبعاثات الكربون.

حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  29سبتمبر اجتماع الطاولة المستديرة الثالث لمجموعات األعمال و مجالس األعمال لغرفة دبي لعام .2021

سبتمبر
ناقش اجتماع الطاولة المستديرة نتائج منتدى النمو المستقبلي .يعد منتدى النمو المستقبلي ً
بناء على التوجيهات األخيرة لسمو
حدثا رفيع المستوى ،تم إطالقه ً
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي و رئيس المجلس التنفيذي ،لتقليص اإلجراءات الحكومية المتعلقة باألعمال بمقدار  30%خالل األشهر
ً
سلسا بين أصحاب المصلحة
وثيقا و
تعاونا
الثالثة المقبلة ،حددوا و ناقشوا اآلفاق التي يمكن أن تدفع النمو االقتصادي المستقبلي في دبي .تمت مناقشة أن المنتدى قدم
ً
ً
في القطاعين العام و الخاص ،كما أنه يدعم جهود غرفة دبي للدفاع عن مصالح األعمال ،و تحديد التحديات القائمة التي تواجه الشركات و مشاركة مخاوفهم مع الجهات الحكومية
ذات الصلة التي يمكنها معالجتها بسرعة و على نحو فعال.
كما تمت مناقشة مشاركة غرفة دبي في إكسبو  2020حيث بدأوا بالفعل في رؤية اإلهتمام المتزايد لكبار الشخصيات بالنظام البيئي لألعمال في دبي من جميع أنحاء العالم لزيارة
معرض إكسبو  .2020و قد اكدوا أنهم سيتواصلون مع شركائهم لدعم الوصول إلى األهداف الطموحة المحددة من قبل وحدة التسريع االقتصادي في دبي ،تعمل غرفة دبي،
إلى جانب دبي للسياحة ،على مشروع لتبسيط تجربة المستثمرين المحتملين في دعم خططهم لدبي.
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أخبارنا

اكتوبر

شراكة فعالة و مستدامة :باب للعقد القادم

نظمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  21سبتمبر الجلسة الحوارية الرابعة تحت عنوان "شراكة فعالة و مستدامة :باب للعقد القادم" لفهم مدى إلحاح جداول أعمال أهداف
التنمية المستدامة لعام  2030و أهمية الشراكة من أجل تحقيق الهدف في الوقت المحدد .بدأت الجلسة مع رئيسة المجموعة التي تحدثت عن مفهوم التأثير المتضاعف العالمي،
بدال من صرخة طلب
حيث يمكن أن يكون للتأثير السلبي أو اإليجابي في منطقة ما عواقبه في منطقة أخرى .و واصلت تشجيع فكرة االستدامة كقاعدة في المجتمع اليوميً ،
المساعدة في أوقات األزمات .لإلضافة إلى هذه الفكرة بشكل أكبر ،دعت المجموعة مجموعة متنوعة من المتحدثين تتألف من السيدة سابين صقر ،منسقة التنمية اإلقليمية
في مكتب غرب آسيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،السيدة هند الشامسي  -مدير دائرة اإلحصاء باإلنابة في المركز اإلتحادي للتنافسية و اإلحصاء ( )FCSCالتابع لوزارة شؤون
مجلس الوزراء ،السيدة روز آرمور ،رئيس االستدامة في الجامعة األمريكية في الشارقة ،السيد أنيربان شاترجي  -رئيس تطوير األعمال و المبيعات و التسويق في الهند و الشرق
األوسط في دي إن في.
بدأت السيدة سابين صقر باإلشارة إلى أهمية االنتماءات التي شكلها برنامج األمم المتحدة للبيئة بمرور الوقت مع بلدان مختلفة لمساعدتها في تنفيذ السياسات و وضع
خيارا .لمثل
االستراتيجيات لها .كما أشارت إلى التحديات التي يواجهها برنامج األمم المتحدة للبيئة ،خاصة بالنسبة للبلدان التي تعاني من نزاعات حيث ال يعد العمل على األرض
ً
هذه الحاالت ،دخل برنامج األمم المتحدة للبيئة في شراكات مع كيانات قوية و موثوقة تدعمها في تنفيذ القوانين البيئية و تساعدها على فهم المتطلبات و األولويات لتكون
قادرة على تلبية احتياجاتها .ثم انتقلت السيدة هند الشامسي للحديث عن التناسق بين رؤية دولة اإلمارات و األجندة  2030باإلضافة إلى تحقيق دولة اإلمارات و تقدمها في
ً
أفرادا من مختلف الوزارات و القطاعات للعمل على تحقيق أهدافهم المرجوة .كما تحدثت بإيجاز عن
مسيرتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل تشكيل لجنة تضم
الهدف الشخصي لدولة اإلمارات في أن تصبح واحدة من أفضل األماكن في العالم لإلقامة بحلول عام  .2070مع مراعاة هذا الهدف ،فإن هدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة
بحلول عام  2030هو نقطة انطالق نحو رؤيتها العظيمة المتمثلة في .2070
ألقت السيدة روز الضوء على أهمية دور التعليم العالي و العمل على خلق عقلية مستدامة لدى الشباب و تدريبهم على التقدم بفكرة أهداف التنمية المستدامة .عالوة على ذلك،
ً
أيضا عن الترابط بين جميع أهداف التنمية المستدامة ،حيث يمكن أن يؤثر عدم التقدم في جدول أعمال واحد بشكل كبير على تقدم آخر .كما ناقشت أهمية قيام الشركات
تحدثت
ً
أخيرا ،شدد السيد أنيربان على إنشاء الركائز الثالث للربط و القدرة و االبتكار من أجل أن نكون على الطريق نحو تحقيق صافي انبعاث
بتصوير سلوك نموذجي جيد للخريجين الشباب.
أيضا مع أفراد المجتمع للتمكن من تحقيق األهداف
كربون صفري بحلول عام  .2030و في الختام ،أكد كل متحدث على أهمية الشراكة ،ليس فقط بين البلدان و لكن التحالفات ً
المحددة.

األخبار التعليمية
الدورة الحادية و العشرون من ورش عمل الطلبة

إن تثقيف الشباب حول التنمية المستدامة و المواضيع المتعلقة بها يعطي األمل في مستقبل مستدام .يحتاج الناس في جميع أنحاء العالم إلى إدراك أن اتجاهات التنمية
االقتصادية الحالية ليست مستدامة ،و أن الوعي العام و التعليم و التدريب هو المفتاح لدفع المجتمع نحو االستدامة" .التعليم من أجل مستقبل مستدام" هو عملية تعليمية تحويلية
تزود الطالب و المدرسين و األنظمة المدرسية بأساليب التفكير المبتكرة الالزمة لتحقيق االزدهار االقتصادي و المواطنة المسؤولة مع استعادة صحة النظام البيئي .تهدف سلسلة
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة من ورش عمل الطلبة إلى توفير منصة مثالية لدمج التنمية المستدامة في عملية التعلم اليومية .من المقرر أن تبدأ الدورة الحادية و العشرون من
ورش عمل الطلبة في الفترة من  25أكتوبر إلى  27أكتوبر  2021تحت شعار "حكاية موفر المزود الالمحدود :دار الحياة" .ستشمل ورشة العمل عبر اإلنترنت أنشطة تختبر معرفة
اخضرارا.
الطالب بالحلول المستمدة من الطبيعة و ضرورة العمل مع النظام البيئي و الكيانات المحلية من أجل مخرج أكثر
ً

انقر هنا

مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات و الجامعات

بهدف تمكين الشباب بالمعرفة و المواقف و الدوافع و االلتزامات و المهارات لحل و منع المشاكل البيئية الملحة في العالم ،تنظم مجموعة عمل اإلمارات للبيئة الدورة
الحادية و العشرين من مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات و الجامعات يومي  23و  24نوفمبر كحدث مختلط .تعتبر المسابقة مهمة لكونها توفر منصة مثالية لشباب
المنطقة العربية لتحليل القضايا البيئية بشكل نقدي و تقديم عروض تقديمية قائمة على الحلول.
باب التسجيل مفتوح ،لكن المقاعد محدودة .لذا تأكد من حجز مقعدك عن طريق التسجيل على:
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انقر هنا

األخبار التعليمية

اكتوبر

مشروع التدوير في الحي

جدا لجميع الطالب األعضاء و غير األعضاء على المشاركة
افتتحت الدورة الحادية عشرة من مشروع "التدوير في الحي"  ،في  1يونيو و اختتمت في  30سبتمبر  .2021نحن ممتنون ً
الهائلة للمساهمة في مستقبل مستدام! أدى ذلك إلى جمع:

30,117

3,765

939

80

163

160

أدى ذلك إلى

257

124

913

646

939

بالنسبة للدورة الحادية عشرة من البرنامج ،سيتم زرع إجمالي  162أشجار من قبل المشاركين تحت أسمائهم لالحتفال بجهودهم النبيلة في  .21.12.21تهانينا لمدافعين البيئة!

أخبار الشركات
أولف قيا  -الريادة في مجال الحياد الكربوني في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا

انضمت شركة أولف قيا ( )Olive Gaeaكشركة عضو في مجموعة عمل اإلمارات للبيئة! أولف قيا هي أول منصة لتعويض الكربون في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا.
ً
ً
سهل و بأسعار معقولة ،مما
مقرا له يجعل الحياد الكربوني
عالميا بحلول عام  ،2050فإن تطبيق الويب الذي يتخذ من دبي
مع وجود اتفاقية باريس التي تنص على انبعاثات صفرية
ً
ّ
يمكن مستخدميه من بناء مستقبل مناخي مرن بسهولة في أي مكان و في أي وقت.
أوال ثم تعويضها في بضع نقرات ،مما يوفر مشروعات زراعية و معاوضة للكربون منتقاة بعناية
كال من الشركات و األفراد على قياس انبعاثات الكربون الخاصة بهم ً
تساعد أولف قيا ً
و من أطراف ثالثة تحقق منافع بيئية و إجتماعية وإقتصادية ملموسة.
توفر المنصة للمستخدمين أدوات لتتبع و التحقق من التأثير الذي يقومون به و مكافأتهم بنقاط قابلة لالسترداد .كما أنه ّ
يمكن التجارة اإللكترونية من تلبية احتياجات اإلستدامة
لعمالئهم من خالل موازنة انبعاثات الكربون الخاصة بهم و توفير ملصقات معتمدة للعمل المناخي.
لمعرفة المزيد عنهم ،قم بزيارة .www.olivegaea.com :

زيورخ انترناشيونال اليف  -الشرق األوسط تنضم للمجموعة

سعدت مجموعة عمل االمارات للبيئة بإنضمام شركة زيورخ انترناشيونال اليف كعضو جديد ،الشركة هي جزء من مجموعة زيورخ للتأمين و تعتبر واحدة من أكثر شركات التأمين خبرة
في العالم .هدفهم النهائي هو تمكين الناس ليكونوا مستعدين للحياة ،إلهام الثقة ،و مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم في الحماية و االدخار.
إنهم مدفوعون بمهمة زيادة الوعي بأهمية التأمين على الحياة و الحماية المالية في جميع أنحاء المنطقة و يفخرون بأنفسهم لوجودهم من أجل العمالء ،مما يمكنهم من تأمين
مستقبلهم المالي مع حماية أولئك الذين يهتمون بهم.
من خالل التزامهم باالستدامة ،فإنهم يهدفون إلى خلق قيمة مستدامة للعمالء و الموظفين و المساهمين و المجتمعات .مسترشدين برؤيتهم لالستدامة ،حيث حددوا ثالث
أولويات استراتيجية :المناخ المتغير و استدامة العمل و الثقة في عالم رقمي .كانت زيورخ من اولى المؤسسات التي وقعت على الميثاق العالمي لألمم المتحدة في يوليو .2011
و يتبع طموحاتهم و التزاماتهم إجراءات حقيقية ،و في عام  ،2020تم تصنيف زيورخ في المرتبة األولى لقطاع التأمين في مؤشر داو جونز لالستدامة.
تعرف عليهم أكثر على /https://www.zurich.ae :
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اكتوبر

شجرة في المجتمع...جذور توحدنا المرحلة الثانية

يؤيد مشروع " شجرة في المجتمع...جذور توحدنا" أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة رقم  11و  12و  13و  14و  15و .17

افتتحت المرحلة الثانية ،في  21يوليو بهدف رئيسي هو تحويل النفايات مثل :البالستيك و األوراق و علب األلمنيوم و الزجاج و أحبار الطابعات و
بعيدا عن مكب النفايات ،من خالل إشراك المجتمعات و إعطاء المشاركين في المشروع فرصة لزراعة
النفايات اإللكترونية و الهواتف المحمولة
ً
األشجار و زيادة التنوع البيولوجي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .سجلت الدورة الحالية  287مشاركا حتى االن .نطالب جميع من في اماراتنا الحبيبة
بالمشاركة في جهود التشجير لمكافحة التصحر و تقليل آثار تغير المناخ .للمشاركة،
للمشاركة  ،يرجى التسجيل على:

سجل االن

األحداث القادمة
"حملة جمع علب األلمنيوم "2021

كانت "حملة جمع علب األلمنيوم" أول برنامج بيئي عملي لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة الذي أطلق في سبتمبر  1997و حصل على دعم هائل
من جميع قطاعات المجتمع؛ سواء اكانت حكومية أو خاصة أو مؤسسات أكاديمية أو أسر.
ً
عاما و ستنعقد الدورة الـ  25من الحملة يوم السبت 6 ،نوفمبر  .2021تمكنت المجموعة في عام
لقد نجحنا في تشغيل هذه الحملة منذ 24
 2020من جمع  11,674كجم من علب األلمنيوم إلعادة تدويرها ،و قد أدى ذلك إلى التخفيف من  175.2طن متري مكافئ من انبعاث غاز ثاني
أكسيد الكربون ،و  2,657مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة و  283.3متر مكعب من مساحة مكب النفايات .في عام  ،2021و في وسط
كبيرا من األشخاص الذين شاركوا في الحملة المذكورة في الماضي .نحث
التحديات التي المفروضة بسبب الوباء المستمر ،ما زلنا نشهد عزما
ً
جميع أعضائنا و قرائنا و المهنئين على حشد و دعم هذه الحملة لتمكيننا من التغلب على الوباء و الخروج إلى أبطال البيئة..

سجل االن

حملة نظفوا اإلمارات

تم إطالق حملة نظفوا اإلمارات في عام  ،2002و سيشهد عام  2021النسخة الـ  20من هذه الحملة .على مر السنين ،أصبحت الحملة
رمزً ا لالحتفال بالبيئة الفريدة للبلد و حشد الدعم المجتمعي للحفاظ عليها .نمت هذه الحملة بشكل كبير من حيث النطاق و الوصول إلى
تغطية بعض المناطق النائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ستقام الحملة من  6ديسمبر  2021حتى  16ديسمبر  2021في جميع أنحاء الدولة.
للمشاركة ،الرجاء استخدم الرابط للتسجيل:

سجل االن

أخبار عالمية

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺻﺣر

اﻟﺸــﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ﻟﻨُ ُﻬــﺞ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎت ﺣﻔــﻆ اﻟﻤــﻮارد و اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤــﺮ ﻳﺴــﺘﻌﺮﺿﺎن أداة اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ ﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت
اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮر اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ

ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  14إﻟﻰ  15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2021أﺟﺮت اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ُﻟﻨ ُﻬﺞ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻮارد ) (WOCATو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﺼﺢ ورﺷــﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺨﺒﺮاء ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺸــﺘﺮك ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺠﻨﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ
) .(SLMﺗﺆﻛﺪ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ و ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻋﻨﺼﺮان أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ .ﻳﺮﻛــﺰ اﻟﻤﺸــﺮوع اﻟﻤﺸــﺘﺮك ﺑﺸــﺄن ﺗﻘﻨﻴــﺎت و ﻧﻬــﺞ اﻹدارة اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸراﺿــﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈــﻮر اﻟﺠﻨﺴــﺎﻧﻲ اﻟــﺬي أﻃﻠﻘﺘــﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤــﺮ و اﻟﺸــﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ُﻟﻨ ُﻬــﺞ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎت ﺣﻔــﻆ اﻟﻤــﻮارد ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2020ﻋﻠــﻰ أﺣــﺪ ﻣﺠــﺎﻻت اﻟﻌﻤــﻞ اﻷرﺑﻌــﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳــﺔ
اﻟﻤﺤــﺪدة ﻓــﻲ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺠﻨﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ وﺻــﻮل اﻟﻤــﺮأة إﻟــﻰ ﺗﻘﻨﻴــﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸراﺿــﻲ اﻟﺮاﺋــﺪة اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻋــﻢ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ
ـﺪدا ﻣــﻦ اﻷﺳــﺌﻠﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ
اﻟﺘﺼﺤــﺮ ﺑﺸــﻜﻞ ﻓﻌــﺎل .ﺟﻤــﻊ اﻟﺤــﺪث ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﺒــﺮاء و اﻟﻤﻤﺎرﺳــﻴﻦ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻃــﻖ و ﻣﻨﻈﻤــﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة ﺣﻴــﺚ ﺗﻨﺎوﻟــﻮا ﻋـ ً
و اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺼﻠــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﺪﻳــﺎت و ﻓﻮاﺋــﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ .و ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﻟــﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤــﻞ ﻟــﻸداء ﻋﻠــﻰ اﻷرض،
ﻧﺎﻗــﺶ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻮن أﻳﻀـ ًـﺎ ﻛﻴــﻒ ﻳﻤﻜــﻦ أن ﻳﺴــﺎﻫﻢ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻷوﺳــﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻨــﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ و ﻛﺬﻟــﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
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اكتوبر

اﻟﯾوﻧﯾب

ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﻗــﺎل اﻷﻣﻴــﻦ اﻟﻌــﺎم ﻟﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴــﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳــﺶ" :ﻫــﺬا ﻋــﺎم ﺣﺎﺳــﻢ ﻟﻠﻌﻤــﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧــﻲ .ﻳﻘــﺪم ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة و
ـﺎﻣﻼ ﻷﺣــﺪث ﻋﻠــﻮم اﻟﻤﻨــﺎخ .و اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻫــﻲ ﺗﻘﻴﻴــﻢ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻟﻤــﺪى ﺑﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴــﺎر" .ﻟﻢ ﻳﺒﻄﺊ
اﻟﻤﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟﺸــﺮﻳﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻤــﺎ ﺷـ ً
ً
ﻛﻮﻓﻴــﺪ 19-اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮ ﻟﺘﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ .ﻟﻴــﺲ ﻫﻨــﺎك ﻣــﺎ ﻳﺸــﻴﺮ إﻟــﻰ أﻧﻨــﺎ ﻧﻌــﺎود اﻟﻨﻤــﻮ ﺑﺸــﻜﻞ أﻛﺜــﺮ اﺳــﺘﺪاﻣﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﺘﻌﺎﻓــﻰ اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﺛﺎﻧــﻲ
أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑــﻮن ﺑﺴــﺮﻋﺔ ﺑﻌــﺪ ﻋﺎﺻﻔــﺔ ﻣﺆﻗﺘــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎﻃــﺆ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي و ﻟﻴﺴــﺖ ﻗﺮﻳﺒــﺔ ﻣــﻦ أﻫــﺪاف ﺗﺨﻔﻴــﺾ اﻻﻧﺒﻌــﺎث .ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﺗﺮﻛﻴــﺰات ﻏــﺎزات
وﻓﻘــﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻣﺘﺤــﺪون ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــﻮم
اﻻﺣﺘﺒــﺎس اﻟﺤــﺮاري ﻓــﻲ اﻟﻐــﻼف اﻟﺠــﻮي ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻣﻤــﺎ ُﻳﻠــﺰم اﻟﻜﻮﻛــﺐ ﺑﺎﺣﺘــﺮار ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ ﺧﻄﻴــﺮً ،
 2021اﻟﺠﺪﻳــﺪ .ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻣﺘﺤــﺪون ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــﻮم  ،2021ﻫــﻮ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻓــﻲ ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ ،ﻳﺘــﻢ ﺗﻨﺴــﻴﻘﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸرﺻــﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﻣﻊ
ﻣﺪﺧــﻼت ﻣــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ،ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺼﺤــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ،اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻣﺸــﺮوع اﻟﻜﺮﺑــﻮن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ أﺑﺤــﺎث اﻟﻤﻨــﺎخ اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ و ﻣﻜﺘــﺐ اﻷرﺻــﺎد اﻟﺠﻮﻳــﺔ )اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة( .ﻳﻘــﺪم أﺣــﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت و اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ
ﻟﺣﻔظ اﻟطﺑﯾﻌﺔ

اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻺﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

اﻧﺘﺨــﺐ أﻋﻀــﺎء اﻻﺗﺤــﺎد اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﺤﻔــﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺴــﻴﺪة رزان اﻟﻤﺒــﺎرك رﺋﻴﺴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻼﺗﺤــﺎد اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﺤﻔــﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺮﺳــﻴﻠﻴﺎ اﻟــﺬي اﻧﻌﻘــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ  3إﻟــﻰ  11ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ .اﻟﺴــﻴﺪة اﻟﻤﺒــﺎرك ﻫــﻲ أول رﺋﻴﺴــﺔ ﻟﻺﺗﺤــﺎد ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ و ﺛﺎﻧــﻲ اﻣــﺮأة ﻳﺘــﻢ
ﻋﺎﻣــﺎ .ﻛﻤــﺎ اﻧﺘﺨــﺐ أﻋﻀــﺎء اﻹﺗﺤــﺎد أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰﻧﺔ و رؤﺳــﺎء اﻟﻠﺠﺎن و اﻟﻤﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻋﺒﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻬــﺎ ﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬــﺎ اﻟﻤﻤﺘــﺪ ً 72
إﻗﻠﻴﻤﻴــﺎ ﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ﻏــﺮب آﺳــﻴﺎ ﻟﻠــﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ .اﻧﺘﺨــﺐ اﻷﻋﻀــﺎء
ـﺎرا
ً
ﺛﻤﺎﻧــﻲ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴــﺔ .ﻛﻤــﺎ أﻋﻴــﺪ اﻧﺘﺨــﺎب اﻟﺪﻛﺘــﻮرة اﻟﺸــﻴﺨﺔ اﻟﻈﺎﻫــﺮي ﻣﺴﺘﺸـ ً
رؤﺳــﺎء ﻟﺠــﺎن اﻹﺗﺤــﺎد ،و اﻟــﺬي ﻳﻀــﻢ  18,000ﺧﺒﻴــﺮ ﻣﺘﻄــﻮع ﻣــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ أﻧﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻷﻧــﻮاع
إﻟــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺒﻴﺌــﻲ و إدارة اﻟﻤﻨﺎﻃــﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴــﺔ .ﺗﻘﻴــﻢ اﻟﻠﺠــﺎن ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻤــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻢ و ﺗــﺰود اﻻﺗﺤــﺎد ﺑﻤﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺨﺒــﺮاء و اﻟﻤﺸــﻮرة
إﻗﻠﻴﻤﻴــﺎ ﻟﻤﻨﺎﻃــﻖ إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻰ و أﻣﺮﻳــﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ ،أﻣﺮﻳــﻜﺎ
ـﺎرا
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺑﺸــﺄن ﻗﻀﺎﻳــﺎ اﻟﺤﻔــﻆ .ﻛﻤــﺎ ﺗــﻢ اﻧﺘﺨــﺎب ﺛﻤﺎﻧﻴــﺔ و ﻋﺸــﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺸـ ً
اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ و ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺒﺤــﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒــﻲ ،ﺟﻨــﻮب و ﺷــﺮق آﺳــﻴﺎ ،ﻏــﺮب آﺳــﻴﺎ ،أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳــﻴﺎ ،أوروﺑــﺎ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ،ﺷــﻤﺎل و وﺳــﻂ آﺳــﻴﺎ ،أوروﺑــﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ.
ﻳﻌﻤــﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸــﺎرون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﻮن ﻛﺴــﻔﺮاء ﻟﻺﺗﺤــﺎد و ﻳﻌﻤﻠــﻮن ﻋﻠــﻰ ﺧﺪﻣــﺔ ﻣﺼﺎﻟــﺢ و رﺳــﺎﻟﺔ اﻹﺗﺤــﺎد ﻛﻤــﺎ ﻳﺒﻠﻐــﻮن اﻟﻤﺠﻠــﺲ ﺑﻤﺼﺎﻟــﺢ و أوﻟﻮﻳــﺎت
و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﻋﻀﺎء اﻹﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ.

رحبت المجموعة خالل شهر أغسطس بـعضوية جديدة ضمن فئة ااألفراد و عضويتين ضمن فئة الشركات و  13عضوية جديدة ضمن فئة الطلبة و عضوية
أكاديمية ،أما بالنسبة للتجديدات فقد رحبت بتجديد عضوية ضمن فئة الشركات و  10عضويات ضمن فئة الطلبة و عضوية أكاديمية.
عضوية األفراد
فيكتوريا نيستيروفا

جديد
عضوية الشركات

ايه جي بي سي اس لتصنيع المفاتيح الكهربائية

جديد

هيلمان للخدمات اللوجستية العالمية و جيوينت فنجرز

جديد

راجكومار سوندارسان

جديد

بيها كوندرا

فارنيث براكاش

جديد

أدفيكا شودري

تجديد

تانيشكا شيليغار

جديد

فيدانت شودري

تجديد

أكوراتيا جاماج هناني آنا

جديد

إيفلين بينو ماثيو

تجديد

شريش أغاروال

جديد

ريثفيك راميش كومار

تجديد

آديا أغاروال

جديد

بهاكتي فينكاتيش هيغدي

تجديد

أرياند براكاش

جديد

شهد مدني

تجديد

أرفيند براكاش

جديد

فداء محمد شبيان

تجديد

نيخيتا سينغ

جديد

فادي محمد شبيان

تجديد

سامفيدا جيريش

جديد

أنشومان راث

تجديد

ضياء شاه

جديد

ألينا عبد القادر

تجديد

سريهاري راجكومار

جديد

مدرسة ديرة الخاصة

جديد

تجديد

شركة إيه جي ملكو للمصاعد

-

عضوية الطلبة

العضوية األكاديمية
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مدرستنا الثانوية الورقاء دبي

جديد

-

تجديد

برنامج إدارة النفايات -التقرير الشهري

أكتوبر
اكتوبر

نتج عن جمع المواد إلعادة التدوير في شهر أغسطس البيئية التالية:
 460طن متري تم تخفيضه من غاز ثاني اكسيد الكربون
(3,253مليون وحدة حرارية بريطانية) تم توفيرها من الطاقة
 871متر مكعب تم توفيره من مساحة مكب النفايات
 1,939شجرة تم المحافظة عليها من القطع
 265غالون من الغاسولين تم توفيره
المدارس
ِ

حملة جمع الورق

قامت المجموعة بجمع  112,926كجم من الورق من خالل
ً
مشاركة  238كيانا في شهر سبتمبر ،و ارتفعت هذه النسبة
بمعدل  %18مقارنة بشهر أغسطس  .2021نشكر كافة
أعضائنا و نحثهم على المشاركة الفاعلة في جميع فعالياتنا
خالل عام  2021لتحقيق األهدف المطلوبة .المشاركين األكثر
			
تجميعا:

مدرسة فيالدلفيا الخاصة

5,220

نيا تريزا توني

6,890

القنصلية العامة لجنوب أفريقيا

7,150

مدرسة دلهي الخاصة دبي

5,085

جاستن شينو تشاكو

2,765

كيوليس .إم اتش اي  -القصيص

7,030

مدرستنا الثانوية الورقاء

2,140

أريكا أجيش

1,160

كير كونستركشن

6,448

المدارس
ِ

األلمنيوم
حملة جمع ِعلب
ِ
قامت المجموعة بجمع  109كجم من علب االلمنيوم من
ً
خالل مشاركة  13كيانا خالل شهر سبتمبر ،و انخفضت النسبة
بمقدار  %21مقارنة بشهر أغسطس  .2021ندعو كافة
أعضائنا على المشاركة الفاعلة لزيادة الجهود لنتمكن من
تحقيق الهدف الموضوع لهذا العام .المشاركين األكثر تجميعا:
حملة جمع البالستيك
قامت المجموعة بجمع  11,645كجم من البالستيك من
ً
خالل مشاركة  154كيانا خالل شهر سبتمبر ،و ارتفعت هذه
النسبة بمعدل  %48مقارنة بشهر أغسطس  .2021نشجع
كافة أعضائنا على االستمرار في المشاركة الفاعلة في هذا
البرامج لتقليل كمية البالستيك المنتهي في مكبات النفايات.
المشاركين األكثر تجميعا		:

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

آريا أجيش

46

الشركات
جميرا زعبيل سراي و تريب باي
ويندام دبي (مناصفة)

ّ
الكمية
(كجم)
10

شوفانجي سيث

15

-

-

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مدرسة البحث العلمي

310

أمل سعيد الشامسي

310

شركة أبيال و شركاه  -العوير

1,693

مدرستنا الثانوية الورقاء

255

ديف كلوزين بايس

156

وزارة التغير المناخي و البيئة

1,545

مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة

140

فاطمة عبداهلل محمد الظنحاني

140

وصل للعقارات  -الحضيبة

حملة جمع أحبار الطابعات

مدرسة كامبردج الدولية

حملة جمع الهواتف المحمولة
قامت المجموعة بجمع  24قطعة من الهواتف المحمولة
من خالل مشاركة  4كيانات خالل شهر سبتمبر ،و انخفضت
النسبة بمعدل  %96مقارنة بشهر أغسطس  .2021نشجع
كافة اعضائنا للمشاركة في تجميع الهواتف المحمولة لنتمكن
من تحقيق هدفنا لعام  .2021المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(قطعة)
30

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(قطعة)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

الجامعة األمريكية في الشارقة

حملة جمع النفايات اإللكترونية
قامت المجموعة بجمع  754كجم من النفايات اإللكترونية من
 10كيانات خالل شهر أغسطس ،و ارتفعت النسبة بمعدل
 %125مقارنة بشهر أغسطس  .2021نحث و نشجع
مشاركينا على االستمرار في جمع النفايات اإللكترونية في
عام  .2021المشاركين األكثر تجميعا:

حملة جمع النفايات اإللكترونية
قامت المجموعة بجمع  48كجم من الخردة المعدنية من 6
كيانات خالل شهر سبتمبر ،و ارتفعت النسبة بمعدل 1100٪
مقارنة بشهر أغسطس  .2021نشجع المشاركين لدينا على
بذل المزيد من الجهد و االنضمام إلى هذا البرنامج الجديد.
المشاركين األكثر تجميعا:

20

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

ّ
الكمية
(قطعة)

الشركات

ّ
الكمية
(قطعة)

باكتي فينكاتيش هيغدي

150

ايساب الشرق األوسط

إلينا براتاب سينغ

70

حديقة العين للحيوانات

27

أنيكيث سرينيفاسا كيني

58

فندق ذا اتش دبي

24

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(قطعة)

الشركات

ّ
الكمية
(قطعة)

-

-

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

17
-

-

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

حسن عبد اهلل حسن

90

ماكسي ذا جود فود ريستورانت
اند كافيه

ارناف جاين

71

سوق دبي الحرة

650

براكاش أدثني و ريدي أغاروال (مناصفة)

39

دائرة التنمية السياحية عجمان

540

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

2,200

ّ
الكمية
(كجم)

-

-

شفيقة جمال

96

فندق ذا اتش دبي

524

-

-

فيدا دينيش

53

جميرا زعبيل سراي

10

-

-

برانجال باندي

41

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

-

-

األفراد  /العائالت

شفيقة جمال

-

13

فندق ذا اتش دبي

-

مجموعة اكسبيديا

تدعو المجموعة جميع أعضائها و المشاركين إلى تكثيف الجهود لهذا العام للمساهمة بشكل كبير في تحسين بيئتنا و تحقيق األهداف المحددة للحمالت المذكورة أعاله.

11

481

50

شفيقة جمال

حملة جمع الزجاج

قامت المجموعة بجمع  6,626كجم من القناني الزجاجية من
ً
خالل مشاركة  41كيانا خالل شهر سبتمبر ،و ارتفعت هذه
النسبة بمعدل  %140مقارنة بشهر أغسطس  .2021نحث
المشاركين و نشجعهم على االستمرار في جمع الزجاج في
عام  2021لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا .المشاركين األكثر
			
تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

-

المدارس
ِ

بجمع  531قطعة من احبار الطابعات من
قامت المجموعة ً
خالل مشاركة  18كيانأ خالل شهر سبتمبر ،و ارتفعت النسبة
بمعدل  % 43مقارنة بشهر أغسطس  .2021نشجع أعضائنا
على المشاركة النشطة في هذا البرنامج في عام 2021
لتحقيق األهداف المطلوبة.المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

ّ
الكمية
(كجم)
18
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