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ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ و اﻟﻘﺮاء،
ً
ﺣﺎﻟﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻷﺧﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻋــﺎم  .2021ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ ،ﺷــﻬﺪﻧﺎ ﻣﻮﺟــﺔ ﻣــﻦ
ﻟﻘــﺪ أﻛﻤﻠﻨــﺎ ﺛﻼﺛــﺔ أرﺑــﺎع ﻋــﺎم  2021و ً
اﻷﻧﺸــﻄﺔ ﻣــﻊ اﻓﺘﺘــﺎح ﻣﻌــﺮض إﻛﺴــﺒﻮ  2020و ﻫــﺬه ﻋﻼﻣــﺔ ﺟﻴــﺪة ﺟـ ًـﺪا ﻋﻠــﻰ أن اﻻﻗﺘﺼــﺎد و اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻓــﻲ دوﻟــﺔ
اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻳﺴــﻴﺮان ﻧﺤــﻮ اﻻﻧﺘﻌــﺎش ﺑﻌــﺪ ﻛﻮﻓﻴــﺪ .19-ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ ،ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻨــﺎ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  35ﻣﺸــﺎرﻛﺔ
ﻓﻌﻠﻴــﺔ و اﻓﺘﺮاﺿﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺣﺘﻔــﺎﻻت اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴــﺔ ﻟﻸﺟﻨﺤــﺔ ﻓــﻲ إﻛﺴــﺒﻮ ،اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ و اﻻﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ،اﻟﻨــﺪوات اﻹﻓﺘﺮاﺿﻴــﺔ ،اﻟﺤﻤــﻼت و اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ،
اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻸﺑﻨﻴــﺔ اﻟﺨﻀــﺮاء ،اﻟﻤﻴﺜــﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ،اﻟﺘﺤﺎﻟــﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ اﻟﻤﻌﻴــﺎري ،ﻗﻤــﺔ اﻟﻨﻈــﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻟﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة و ﻏﻴﺮﻫــﺎ اﻟﻜﺜﻴــﺮ.
ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ،اﺧﺘﺘﻤﻨــﺎ اﻟــﺪورة اﻟـــ  21ﻣــﻦ "ورش ﻋﻤــﻞ اﻟﻄﻠﺒــﺔ" ﻳﻮﻣــﻲ  25و  27أﻛﺘﻮﺑــﺮ  2021اﻟﻤﺼﻤﻤــﺔ ﺗﺤــﺖ ﺷــﻌﺎر "ﺣﻜﺎﻳــﺔ اﻟﻤــﺰود اﻟﻼﻣﺤــﺪود :دار
ﻃﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ أﻧﺤــﺎء دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة )اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ  .(7ﺗﻀﻤﻨــﺖ ورﺷــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻴــﺔ
اﻟﺤﻴــﺎة" .ﺷــﺎرك ﻓﻴــﻪ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ً 370
أﻧﺸــﻄﺔ ﺗﺨﺘﺒــﺮ اﻟﻄــﻼب ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬــﻢ ﺑﺎﻟﺤﻠــﻮل اﻟﻤﺴــﺘﻤﺪة ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ و ﺿــﺮورة اﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺒﻴﺌــﻲ و اﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻣﺨــﺮج أﻛﺜــﺮ إﺧﻀﺮارا.
و ﻗــﺪ ﻏﻄــﺖ اﻟﺤﻠــﻮل ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗــﺔ ،اﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻐــﺬاء ،إﻧﺘــﺎج اﻟﻤﻼﺑــﺲ ،ﺑﻨــﺎء اﻟﻤﺴــﺎﻛﻦ ،اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ و اﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ اﻷﺧــﺮى ،ﻣــﻊ
ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
أﻳﻀــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ راﺋــﻊ ﺣﻴــﺚ ﺣﻘــﻖ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺠﻨــﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ؛ ﻣﺸــﺮوع "ﺷــﺠﺮة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ...ﺟــﺬور ﺗﻮﺣﺪﻧــﺎ" ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻳﺘﻘــﺪم ً
أﻫﺪاﻓﻬــﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ و ﻫــﻢ ﻣﺆﻫﻠــﻮن ﻟﺰراﻋــﺔ اﻷﺷــﺠﺎر ﺗﺤــﺖ أﺳــﻤﺎﺋﻬﻢ! اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ ﺣﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ و أﺣﺜﻜــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ وأن ﺗﺼﺒﺤــﻮا ﺳــﻔﺮاء
اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ و ﺗﺴــﺎﻫﻤﻮا ﻓــﻲ إﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳــﺮ اﻟﻤــﻮاد اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻜــﻢ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺧﻠــﻖ ﺑﻴﺌــﺔ ﺻﺤﻴــﺔ .ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺬﻟــﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ و اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ .ﻳﺠــﺐ أن ﻧﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻧﺘﻌــﺎش أﺧﻀــﺮ و أن ﻧﺘﻌﻠــﻢ ﻣــﻦ دروس اﻟﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿــﻲ .ﺗــﻢ ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻣﻮﻋــﺪ ﺣﻤﻠــﺔ ﺟﻤــﻊ ﻋﻠــﺐ
اﻷﻟﻤﻨﻴــﻮم اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻳــﻮم اﻟﺴــﺒﺖ 6 ،ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ  .2021ﻣﻨــﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،1997ﻗﻤﻨــﺎ ﺑﺠﻤــﻊ  345,509ﻛﺠــﻢ .ﻫﺪﻓﻨــﺎ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎم ﻫــﻮ ﺟﻤــﻊ  20,000ﻛﺠــﻢ.
ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ و ﺗﺸﺠﻴﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻜﻢ و ﻋﺎﺋﻠﺘﻜﻢ و زﻣﻼﺋﻜﻢ و ﺟﻴﺮاﻧﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮاﺋﻊ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨــﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ اﻵﺧــﺮ ﻟﻠﻨﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎم ﻫــﻮ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﻜﻠﻴــﺎت و اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت و ﻣــﻦ اﻟﻤﻘــﺮر أن ﻳﻘــﺎم ﻳﻮﻣــﻲ  23و  24ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ
ﺣﺎﻟﻴــﺎ ﻓــﻲ دورﺗﻬــﺎ اﻟـــ .21اﻟﻬــﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻫــﻮ ﺧﻠــﻖ اﻟﺨﻄــﺎب اﻟــﺬي ﺗﺸــﺘﺪ اﻟﺤﺎﺟــﺔ إﻟﻴــﻪ ﺑﻴــﻦ اﻟﺸــﺒﺎب ﺣــﻮل
ﻛﺤــﺪث ﻫﺠﻴــﻦ .و اﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ ً
ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺒﻴﺌــﺔ و اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ .ﺗﺰاﻣﻨــﺎ ﻣــﻊ اﻛﺴــﺒﻮ  2020ﻓﺘﺤﻨــﺎ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎم ﺑــﺎب اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌــﺎت و اﻟﻜﻠﻴــﺎت ﻣــﻦ ﺧــﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،و ﻧﺘﻄﻠــﻊ اﻟــﻰ
اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻋــﺪد ﻛﺒﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠــﻒ دول اﻟﻌﺎﻟــﻢ .ﻫــﺬا ﻫــﻮ أﺣــﺪ اﻷﺣــﺪاث اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ اﻟــﺬي ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻄــﻼب ﻣــﻦ
ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﻘﺎء ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ ﺑﺼﺮاﺣﺔ و اﻗﺘﺮاح ﺣﻠﻮل ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻣــﻦ اﻟﻤﻘــﺮر أن ﺗﺒــﺪأ "ﺣﻤﻠــﺔ ﻧﻈﻔــﻮا اﻹﻣــﺎرات" ،ﻣــﻦ  6دﻳﺴــﻤﺒﺮ  2021ﺣﺘــﻰ  16دﻳﺴــﻤﺒﺮ  .2021ﺑــﺪأت اﻟﺤﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2012و اﻵن ﻓــﻲ دورﺗﻬــﺎ اﻟـــ .20ﻳﺘﻤﺜــﻞ
أﺣــﺪ أﻫــﺪاف ﻫــﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻓــﻲ ﺧﻠــﻖ وﻋــﻲ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺣــﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــﺎص ﻋﻠــﻰ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت و ﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت و إﻋــﺎدة
اﻟﺘﺪوﻳــﺮ .ﻳﻤﻜﻨــﻚ ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣــﻚ ﺑﺎﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﻔﺤــﺔ  .8أﺗﻤﻨــﻰ أن ﺗﻨﻀﻤــﻮا إﻟﻴﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻬﻤــﺔ ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻮﻃــﻦ .ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ،ﻓــﺈن ﻏــﺮس اﻷﺷــﺠﺎر
ﻳﻜﻤــﻦ ﻓــﻲ ﺻﻤﻴــﻢ أﻫﺪاﻓﻨــﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ و ﺧﻠــﻖ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀــﺮاء اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ أﻧﺤــﺎء دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ،و
ﻗــﺪ ﺑــﺪأ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺗﺤــﺖ ﺷــﻌﺎر "ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻣﺎراﺗﻨــﺎ ﻧــﺰرع" ﻓــﻲ ﻋــﺎم  .2007و ﻣﻨــﺬ ذﻟــﻚ اﻟﺤﻴــﻦ ﻗﺎﻣــﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺑﺰراﻋــﺔ  2,102,280ﺷــﺠﺮة و ﻋــﺰل  12,397ﻣــﻦ ﻏــﺎز
ﺛﺎﻧــﻲ أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑــﻮن ﺳــﻨﻮﻳﺎ .ﻗﻤﻨــﺎ ﺧــﻼل ﺷــﻬﺮ اﻛﺘﻮﺑــﺮ ﺑﺰراﻋــﺔ  750ﺷــﺘﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴــﺔ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛﺔ ﻳــﻮ ﺑــﻲ أس اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ) اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ ﻓــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ  .(6أﻣــﺎ
اﻟﺤــﺪث اﻟﻜﺒﻴــﺮ ﻟﻬــﺬا اﻟﻌــﺎم ﻓﻘــﺪ ﺗــﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﻟــﻪ ﻓــﻲ  21دﻳﺴــﻤﺒﺮ و ﺳــﻴﻨﻈﻢ ﺗﺤــﺖ رﻋﺎﻳــﺔ ﺳــﻤﻮ اﻟﻤﻬﻨــﺪس اﻟﺸــﻴﺦ ﺳــﺎﻟﻢ ﺑــﻦ ﺻﻘــﺮ اﻟﻘﺎﺳــﻤﻲ ،رﺋﻴــﺲ داﺋــﺮة
اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ،رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ و ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ و اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﻣﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ .
إن اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻷﺧﻴــﺮ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺘﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ) (IPCCاﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﺑﺸــﺄن ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ﻫــﻮ ﺗﻘﺮﻳــﺮ واﻗﻌــﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ .وﺟــﺪ
اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ أن ارﺗﻔــﺎع درﺟــﺔ ﺣــﺮارة اﻟﻤﺤﻴﻄــﺎت ﻛﺎن أﺳــﺮع ﺧــﻼل اﻟﻘــﺮن اﻟﻤﺎﺿــﻲ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﺄي وﻗــﺖ ﻣﻀــﻰ ﻣﻨــﺬ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻌﺼــﺮ اﻟﺠﻠﻴــﺪي اﻷﺧﻴــﺮ .ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮات و
اﻟﺤﺮاﺋــﻖ و اﻟﻔﻴﻀﺎﻧــﺎت و ﻣﻮﺟــﺎت اﻟﺤــﺮ اﻟﺘــﻲ ﺣﻄﻤــﺖ اﻟﺮﻗــﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻷﺷــﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠــﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴــﺔ  -ﺗﺤــﺪث ﺑﺴــﺒﺐ ارﺗﻔــﺎع درﺟــﺔ ﺣــﺮارة اﻷرض ﺑﻤﺘﻮﺳــﻂ 1.1
درﺟــﺔ ﻣﺌﻮﻳــﺔ ﻓﻘــﻂ ) 1.98درﺟــﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳــﺖ( ﻋــﻦ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ .ﻟﻠﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ،ﻧﺤﺘــﺎج إﻟــﻰ ﺗﻐﻴﻴــﺮ اﻟﻨﻈــﺎم! ﻳﺼــﻒ اﻟﻨﻘــﺎد ﻣﺆﺗﻤــﺮ
اﻷﻃــﺮاف ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎم ) (COP26اﻟــﺬي ﺑــﺪأ ﻣﻨــﺬ  31اﻛﺘﻮﺑــﺮ و ﺳــﻴﻨﺘﻬﻲ ﻳــﻮم  12ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ ،ﺑﺄﻧــﻪ ﺣــﺪث ﻣﺤــﻮري ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ .ﻳﻌــﺪ اﻻﺟﺘﻤــﺎع أﺣــﺪ اﻟﻔــﺮص
اﻷﺧﻴــﺮة ﻟﻠﺒﻠــﺪان ﻟﻮﺿــﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺒﻘــﺎء ﻓــﻲ ﺣــﺪود  1.5درﺟــﺔ ﺣــﺮارة .ﻧﺤــﻦ ﺑﺤﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻛﺎﻣــﻞ ﻓــﻲ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺗﺰوﻳــﺪ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗــﺔ و ﻛﻴــﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌــﻪ.
ﻟﺪﻳﻨــﺎ اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻷﺧﺒــﺎر اﻟﺘــﻲ ﻧــﻮد ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻨــﻲ ﺳــﺄﺧﺘﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘــﻲ ﺑﺎﻟﻘــﻮل إﻧــﻪ ﻓﻘــﻂ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟﺠﻬــﺪ اﻟﻬﺎﺋــﻞ و دﻋﻤﻜــﻢ اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮ ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ اﻟﺘﻘــﺪم
ﻣﻌــﺎ ،ﺣﻴــﺚ أن اﻻﻧﺴــﺠﺎم ﻫــﻮ
ً
ﺣﻘــﺎ .ﻟــﻢ ﻳﺘﺒــﻖ ﺳــﻮى ﺷــﻬﺮﻳﻦ آﺧﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  .2021أﻋﺘﻘــﺪ أن أﻓﻀــﻞ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠــﻢ و اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻌﻤــﻞ ً
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﺑﻴﺌﺔ أﻓﻀﻞ.
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أخبارنا

نوفمبر

مشاركات مع مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء
في شهر أكتوبر شاركت المجموعة في عدة ارتباطات مع مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء :
 )1المؤتمر السنوي العاشر لمجلس اإلمارات لألبنية الخضراء ،المدن الخالية من الكربون
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ندوة إفتراضية نظمها مجلس اإلمارات لألبنية حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ندوة إفتراضية نظمها مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء
في  10أكتوبر بعنوان "المؤتمر السنوي العاشر لمجلس اإلمارات لألبنية الخضراء ،المدن ذات صافي اإلنبعاث الصفري للكربون و المدن الصامدة" للنظر في تغير المناخ من
بدءا من المباني و الحدائق أو المساحات الخضراء إلى األحياء و المدن التي يمكن
منظور البيئة المبنية .تشير البيئة المبنية إلى محيط من صنع اإلنسان يوفر بيئة للنشاط البشريً ،
غالبا البنية التحتية الداعمة ،مثل إمدادات المياه و شبكات الطاقة .مع استمرار الحضارة اإلنسانية في التقدم ،أصبحت الحاجة إلى بيئة مبنية أكثر استدامة ضرورية للغاية
أن تتضمن ً
خاصة من أجل تحقيق األهداف الـ 17المحددة لعام  .2030دعا مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء مجموعة من المتحدثين المحليين و الدوليين لالجتماع و المناقشة تحت مظلة
"المباني الخضراء لمدن مستدامة  ."2030تحدثت هذه الندوة عن فكرة مدن خالية من الكربون من خالل النظر في دورة الحياة الكاملة لمشاريع البناء و البنية التحتية لتقليل الكربون
التشغيلي و المتجسد .و كذلك كيف يمكن لتخطيط و تصميم المباني و البنية التحتية أن يدعم المجتمعات لتكون أكثر مرونة و لتزدهر .من خالل اتخاذ هذه المبادرة لتثقيف
فرصا لألفراد لتقييم خياراتهم لدفع العالم على طريق افضل للمستقبل.
المجتمع حول أهمية البيئة المبنية المستدامة ،يخلق المجلس ً
 )2االجتماع الثالث لمجموعة عمل الكربون المتجسد
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في  20أكتوبر االجتماع الثالث لمجموعة عمل الكربون المتجسد لمجلس اإلمارات لألبنية الخضراء .بدأت المناقشة بعرض قدمته شركة
كيرز( )CARESو هي هيئة مستقلة غير هادفة للربح لمنح اعتمادات في االستدامة .و خالل العرض ،تم اإلشادة بدولة اإلمارات العربية المتحدة لجهودها في اتخاذ الريادة اإلقليمية
في الحصول على اعتماد شركات إنتاج الفوالذ من حيث انبعاثات الكربون و ممارسات االستدامة .في الوقت الحالي ،يوجد  7منتجين للفوالذ في دولة اإلمارات ،و جميعهم
مسجلون و معتمدون لدى ، CARESو خمسة منهم معتمدين بشكل خاص لالستدامة ،من حيث أهداف األمم المتحدة لتنمية االستدامة .كما تم التأكيد على أنه في حين أن
مهما في منح الثقة للقطاع الذي تعمل فيه الشركات .بعد العرض التقديمي ،عمل المشاركون
دورا
اعتماد الشركات مهم لعمليات التقييم الخاصة بها ،فإن االعتماد يلعب ً
ً
أيضا ً
في االجتماع على صياغة استبيان يمكن استخدامه لجمع معلومات محددة عن المباني الخضراء لدولة اإلمارات .ستسمح المعلومات التي تم جمعها من هذا االستطالع لقطاعات
البناء الدولية و المحلية و الهيئات التنظيمية الحكومية و مجموعة عمل الكربون المتجسد بالحصول على البيانات المتعلقة على وجه التحديد بدولة اإلمارات.
 )3أهمية التنوع و الشمول في المنظمات
تحدثت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في جلسة الطاولة المستديرة حول "أهمية التنوع و الشمول في المنظمات في الجوانب البيئية و االجتماعية و الحوكمة " يوم
الخميس  21أكتوبر التي نظمها مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء الذي يندرج تحت شبكة نساء مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء .و تضم اللجنة ممثلين من كوندال و دبليو اس
بي(  ، )WSPو هما أبطال الشبكة.
شاركت رئيسة المجموعة تجربتها الشخصية و المهنية حول أهمية التنوع و الشمول .في المناقشة ،شاركت رئيسة المجموعة أن" :التركيز على التنوع و الشمول يمكن أن يؤدي
إلى ممارسات أعمال أكثر استدامة و يساهم في عالم أفضل .أدى الضغط من المستثمرين و العمالء إلى رفع مستوى االستدامة على جدول أعمال مجلس اإلدارة ،و أصبحت
وعيا و استراتيجية في كيفية معالجتها للمسائل البيئية و االجتماعية و الحوكمة  .يبدأ ربط التنوع و الشمول و االستدامة بالحصول على القيادة الصحيحة في مجلس
الشركات أكثر ً
اإلدارة .سيساعد االلتزام بالتنوع و االندماج المجالس على جسر التسلسالت الهرمية داخل المؤسسة ،و التواصل مع األجيال و المجتمعات المختلفة و تطوير حلول أعمال جديدة.
كما يدعو الشركات إلى التركيز على "بناء قيادة المستوى التالي"  ،و تنشيط جيل جديد و تطويره على األدوار القيادية ".
أيضا ،لكسر األسقف الزجاجية
أيضا أنها "تعتقد أن أهم دور للقائدة هو أن تكون
جيدا لجميع زمالئها في العمل ،ليس فقط النساء ،و لكن الرجال ً
و أضافت رئيسة المجموعة ً
نموذجا ً
ً
أيضا ،أحد أقوى العوامل المؤثرة
الصغيرة الخاصة بهم ،و إلهام اآلخرين لتحقيق أقصى إمكاناتهم .لسوء الحظ ،ال يزال التحيز الالواعي ،ليس فقط لدى الرجال و لكن لدى النساء ً
في عدم المساواة بين الجنسين ،و من المحتمل أن يكون أهم عائق أمام الحصول على المزيد من النساء في مناصب القيادة التنفيذية .و مع ذلك ،هناك "يقظة" حيث بدأ الناس
و المجتمعات و الحكومات يدركون أهمية إزالة هذه التحيزات و هذا هو الوقت المناسب لتكثيف النساء .اآلن ،أكثر من أي وقت مضى ،تتوافر فرص كثيرة للنساء للتقدم و إحداث
فرق .اليوم ،ارتفع عدد النساء لتقلد مناصب قيادية في الشركة ،و هو اتجاه إيجابي آمل أن يستمر في اكتساب الزخم .النساء هي المحفزات الحقيقية للتغيير .يجب أن نعمل كعامل
ً
توازنا ".
مساعد و محفز لتوجيههم و خلق بيئة أكثر

مشاركات مع برنامج األمم المتحدة للبيئة
في شهر أكتوبر شاركت المجموعة في عدة ارتباطات برنامج األمم المتحدة للبيئة:
 )1دور المستهلكين في إصالح المنتج
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة جلسة حوار افتراضية نظمها برنامج األمم المتحدة للبيئة في  13أكتوبر  2021بعنوان "دور المستهلكين في إصالح المنتج" .أصبح شراء
سهال للغاية ،بنقرة واحدة فقط يتم تسليم المنتج إلى عتبة دارك في اليوم التالي ،و تسبب زيادة سهولة و إمكانية الوصول إلى المنتجات الجديدة؛
أمرا
ً
منتج جديد اليوم ً
اإللكترونيات المعطلة أو البضائع التي يتم التبرع بها إلى تفاقم مشكلة النفايات .كان الهدف من الندوة هو مناقشة أهمية قابلية اإلصالح و ما هي بعض التحديات التي يواجهها
تقدما .تمت دعوة عدد من المتحدثين لتبادل وجهات نظرهم
المستهلكون مثل سهولة اصالح منتج قديم باإلضافة إلى أن تكلفة اإلصالح هي أكثر بكثير من شراء منتج جديد أكثر
ً
بدال من التخلص منها .في الختام ،تعد قابلية اإلصالح ممارسة مهمة
حول االفتقار إلى ثقافة اإلصالح و التحديات التي يواجهها المستهلكون و التي تمنعهم من إصالح البضائع ً
يجب دمجها في مجتمعنا لتقليل كمية النفايات اإللكترونية التي تنتهي في مكب النفايات ،عالوة على ذلك ،يجب على الشركات التركيز على سهولة و مالءمة إصالح المنتج.
 )2حوار عام غير رسمي حول تمويل التنمية
استعدادا لتقرير
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في  21أكتوبر الحوار العام غير الرسمي حول التقدم المحرز في فريق العمل المشترك بين الوكاالت بشأن تمويل التنمية،
ً
تمويل التنمية المستدامة لعام  .2022و أثناء المناقشة أطلع ممثلو األمانة ،أصحاب المصلحة المؤسسيون الخمسة الرئيسيون (مجموعة البنك الدولي ،صندوق النقد الدولي،
منظمة التجارة العالمية ،األونكتاد ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ،و أعضاء آخرون في فرق العمل الدول األعضاء و أصحاب المصلحة الخارجيين على عملهم .يحذر تقرير تمويل
التنمية المستدامة لعام  2021الصادر عن فريق العمل المشترك بين الوكاالت المعني بتمويل التنمية من أن كوفيد  -19قد يؤدي إلى عقد ضائع من أجل التنمية .يبدأ التقرير
لعام  2021بتقييم تأثير الوباء على سياق االقتصاد الكلي العالمي (الفصل األول) ،بما في ذلك مناقشة الروابط بين المخاطر االقتصادية و االجتماعية (مثل الصحة و عدم المساواة)
و البيئية (مثل المناخ) .يستكشف الفصل المواضيع (الفصل الثاني) نمو المخاطر النظامية العالمية ،بهدف تحديد خيارات السياسات للتمويل المستدام و المرن ،و الذي يضمن
تمويل االستدامة و المرونة .يناقش ما تبقى من التقرير التقدم و التحديات و خيارات السياسة عبر مجاالت العمل السبعة لجدول أعمال أديس  -بما في ذلك االستجابة لألزمة
الحالية و المخاطر المستقبلية .تقرير التنمية المستدامة لعام  2021هو التقرير السادس حول تنفيذ نتائج تمويل التنمية و وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة منذ اعتماد خطة
عام  2030و خطة عمل أديس أبابا .يعتمد التقييم على الخبرات و التحليالت و البيانات من أكثر من  60وكالة و مؤسسة دولية تشكل فرقة العمل ،التي تقودها إدارة الشؤون
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االقتصادية و االجتماعية التابعة لألمم المتحدة مع مجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية و مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية و برنامج
أيضا تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام .2022
األمم المتحدة اإلنمائي .كما ناقشت الجلسة ً
" )3من التلوث إلى الحل"  -تقييم عالمي للقمامة البحرية و التلوث البالستيكي
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في  21أكتوبر حدث إطالق "من التلوث إلى الحل" ،تقييم عالمي للقمامة البحرية و التلوث البالستيكي نظمه برنامج األمم المتحدة للبيئة.
جمع الحدث خبراء في العلوم و السياسات لمناقشة النتائج الرئيسية للتقييم و أهميته في التحضير للدورة الخامسة لجمعية األمم المتحدة للبيئة و ما بعدها .تتراكم القمامة
حاليا في المحيطات بما يتراوح بين  75مليون و  199مليون طن .أصبح
البحرية و التلوث البالستيكي في محيطات العالم بمعدل غير مسبوق .يقدر حجم البالستيك الموجود
ً
ً
جديدا ُيعرف باسم "البالستسفير" .يوجد البالستيك اآلن في جميع النظم البيئية البحرية في العالم و
موطنا
جزءا من السجل األحفوري لألرض ،بل إنه خلق
ً
التلوث البالستيكي ً
جميع أشكال الحياة البحرية ،و ليس فقط الطيور و الفقمات و السالحف .يكشف التقرير التاريخي الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة قبل كوب  26عن تأثير القمامة البحرية
متزايدا في جميع النظم البيئية من المصدر إلى البحر ،و بينما
تهديدا
و التلوث البالستيكي في البيئة و تأثيرهما على صحة النظم البيئية و الحياة البرية و البشر .إنه يوضح أن هناك
ً
ً
لدينا المعرفة ،فإننا بحاجة إلى اإلرادة السياسية و العمل العاجل من قبل الحكومة لمعالجة األزمة .يدعو التقرير إلى التخفيض الفوري للمواد البالستيكية و يشجع على التحول عبر
سلسلة القيمة البالستيكية بأكملها .يبحث في إخفاقات السوق الحرجة ،مثل انخفاض سعر المواد األولية للوقود األحفوري البكر مقارنة بالمواد المعاد تدويرها ،و الجهود المفككة
في إدارة النفايات البالستيكية الرسمية و غير الرسمية ،و عدم وجود توافق في اآلراء بشأن الحلول العالمية .سيوفر التقرير معلومات للمناقشات في جمعية األمم المتحدة للبيئة
قدما في التعاون العالمي.
في عام  ،2022حيث ستجتمع البلدان لتحديد طريقة للمضي
ً

اقرأ المزيد على

ً
نموا
 )4مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تحضر ندوة حول االستثمار في أقل البلدان
ً
نموا" التي استضافها مكتب األمم المتحدة
في  25أكتوبر ،حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ندوة إفتراضية بعنوان "دراسة الجدوى للشراكات و االستثمار في أقل البلدان
ً
نموا و البلدان النامية غير الساحلية و الدول الجزرية الصغيرة النامية ( )UN-OHRLLSو مايكروسوفت .وقد انعقد في الفترة التي تسبق مؤتمر األمم
للممثل السامي ألقل البلدان
ً
ً
نموا تمثل  ٪13من سكان العالم و  ٪1.3فقط من الناتج المحلي اإلجمالي
نموا في الدوحة في يناير  .2022تشير التقارير إلى أن أقل البلدان
المتحدة الخامس حول البلدان األقل
نموا لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت .و بالتالي ،شجع هذا الحدث على إشراك الجهات الفاعلة الرئيسية
أيضا أن  1/5فقط من سكان البلدان األقل
العالمي .و من المؤسف ً
ً
ً
نموا .كان هناك العديد من المتحدثين الذين ساهموا في الحدث بما في ذلك متحدثون من ماستر كارد،
في القطاعين العام و الخاص إلقامة شراكات و االستثمار في أقل البلدان
و أكسنتشر ،المجلس األمريكي لألعمال الدولية ،التقنيات السائلة الذكية ،و أجمع المتحدثون أن أقل البلدان نموا لديها القدرة على أن تصبح اقتصادات تنافسية عالمية كبيرة إذا
تم توفير االستثمارات العامة و الخاصة .يمكن أن تشجع هذه االستثمارات ريادة األعمال و الممارسات التجارية المستدامة ،و تحفيز االبتكار و خلق فرص العمل.
 )5مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تحضر حدث متابعة للمؤتمر الوزاري حول القمامة البحرية
في  26أكتوبر ،حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ندوة إفتراضية بعنوان "متابعة المؤتمر الوزاري في  1-2سبتمبر في جنيف :تبادل حول األساس المنطقي و النطاق و
الخطوات التفاقية بشأن القمامة البحرية و التلوث البالستيكي" التي نظمتها الوزارة االتحادية للبيئة و حماية الطبيعة و السالمة النووية في ألمانيا .وقد عقد هذا الحدث بالتزامن
مع االجتماع الثامن للجنة الفرعية السنوية للجنة الممثلين الدائمين الذي عقد في الفترة من  25إلى  29أكتوبر .أعرب المتحدثون في الندوة عن رغبتهم في حضور الدورة الخامسة
لجمعية األمم المتحدة للبيئة ( )UNEA 5.2في فبراير  2022و مناقشة المزيد من المسائل الموضوعية المتعلقة بالقمامة البحرية و التلوث البالستيكي .كان من أبرز ما في الندوة
ً
قانونا بشأن التلوث البالستيكي ،و الذي سيتم تقديمه للنظر فيه في  ،.UNEA 5.2كان الغرض من هذا القرار هو:
تقديم نظرة عامة على مسودة القرار بشأن صك دولي ملزم
.
.
.
.

1تشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية ()INC
2إنشاء والية مفتوحة للمفاوضات
3تحديد العناصر الرئيسية لالستجابة العالمية
4تعزيز نهج شامل لمعالجة دورة حياة البالستيك

كما تم تزويد الحضور بمعلومات عن أحدث المنتجات المعرفية و خطط العمل الموضوعة فيما يتعلق بالقمامة البحرية و التلوث البالستيكي .و شمل هذا الدليل التشريعي لتنظيم
أخيرا ،كان هناك نقاش حول الدور الذي
المنتجات البالستيكية ذات االستخدام الواحد ( )2020و مراقبة البالستيك في األنهار و البحيرات :إرشادات لمواءمة المنهجيات (.)2021
ً
تلعبه اإلدارة اإلقليمية في معالجة قضية القمامة البحرية من خالل تحديد ما حققته المنظمات اإلقليمية حتى اآلن.
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زيارة المجموعة للجناح السويدي

5

المجلس العالمي لألبنية الخضراء

حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في  1أكتوبر ،افتتاح جناح السويد في إكسبو  2020دبي ،تشارك السويد بجناح في المعرض بتمويل مشترك بين
مجلس االستثمار السويدي و مجتمع األعمال .يساهم  143من الشركاء و الشركات و المؤسسات و السلطات السويدية في التمويل أو المحتوى للمبادرة
اكتوبر
السويدية .يحمل الجناح السويدي" ،الغابة" موضوع "اإلبداع المشترك لالبتكار" و يقع في منطقة االستدامة .تبلغ مساحة الجناح السويدي  2,500متر مربع ،و هو
مترا من داالرنا و فاستمانالند
18
ارتفاعها
يبلغ
التي
األشجار
جذوع
تمتد
للطاقة.
الموفرة
و
المبتكرة
و
الذكية
الحلول
من
بالكثير
مليء
و
الخشب
من
بالكامل
مبني
ً
نحو السماء .مقابل كل شجرة قطعت تم زرع العديد من األشجار الجديدة .يتكون الطابق السفلي للجناح من معرض عام حول موضوع االستدامة .إكسبو  2020دبي هو منصة
ابتكارا.
فريدة للتجارة السويدية و االستثمار و الترويج للزوار .أكد الوباء على أهمية إعادة التشغيل بالطرق المستدامة .تم تصنيف السويد كواحدة من أكثر دول العالم
ً

حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،بصفتها عضو مجلس إدارة المجلس العالمي لألبنية الخضراء ،االجتماع السنوي العام للمجلس في  5أكتوبر .و ركز
االجتماع على أحدث الرؤى من المسح السنوي لتأثير األعضاء في المجلس و التحضيرات قبل مؤتمر األمم المتحدة للمناخ كوب  26و أولويات الخطة السنوية
اكتوبر
لعام  .2022ناقش االجتماع حركة المجلس القادمة في الربع الرابع من  2021و  .2022كما شارك زمالء المجلس في كيفية االستفادة من البرامج العالمية لدفع
العمل المحلي .و دارت المناقشات حول يوم المدن و األقاليم و البيئة المبنية في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ و الذروة في أولويات الخطة
السنوية لعام  2022للمجلس العالمي لألبنية الخضراء كما ناقش االجتماع إنجازات المجلس العالمي و فرص النمو في المجاالت التالية:
أ .العمل المناخي
ب .الصحة و الرفاهية
ج .الموارد و اإلقتصاد الدائري
د .المشاركة و الشبكات
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7

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في دار االبتكار

11

مقابلة رئيسة المجموعة في تلفزيون دبي

12

افتتاح اكسنتشر اكسجنج

12

استبيان شركة أصداء بي سي دبليو للشباب العربي

حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  7أكتوبر حفل االفتتاح الرسمي لـ « دار االبتكار»  ،و هو مركز مبتكر أنشأته منطقة لومباردي و بوليتكنيكو ميالنو
بمناسبة انعقاد اكسبو  . 2020يتم تمويل المبادرة من قبل منطقة لومباردي بهدف إنشاء مختبر لألفكار و أوجه التآزر لتعزيز األعمال من خالل االبتكار .بيت االبتكار
اكتوبر
هو معرض دولي الغتنام فرص المعرض .إنها فرصة فريدة للترويج لألعمال التجارية و تطويرها في الخارج مع الوصول إلى جمهور دولي .خالل حفل االفتتاح ،شاركت
رئيسة المجموعة معلومات موجزة حول برامج و أعمال المجموعة على مستوى القاعدة الشعبية منذ عام  1991و دورها في إشراك قطاعات المجتمع المختلفة و
ً
رائعا يعرض التميز اإلقليمي في لومباردي ،و هو المكان المثالي للقاء قبل أو بعد
خاصة القطاع الخاص من خالل برامجها و مشاريعها و أنشطتها المختلفة .يعد « دار االبتكار»
مكانا ً
جولة في معرض اكسبو ،و عقد اجتماعات تجارية و ثقافية و اجتماعية .إنه مختبر لألفكار لتوليد االبتكار و األعمال و مكان لبدء اتصاالت جديدة و دخول أسواق جديدة.

تعمل مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بنشاط مع منصات وسائط مختلفة لمشاركة المعلومات و الدعوة إلى اتخاذ إجراءات استباقية من خالل الوسائط المكتوبة أو
المرئية أو الوسائط المسموعة أو المرئية .تمت مقابلة رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،السيدة حبيبة المرعشي ،التي تقوم بحمالت من أجل مبادئ
اكتوبر
عالميا في برنامج إكسبو على تلفزيون دبي في  11أكتوبر .2021
محليا و
المسؤولية االجتماعية و حماية البيئة و العديد من األدوار الفعالة األخرى في االستدامة
ً
ً
قدمت السيدة حبيبة معلومات موجزة عن مجموعة اإلمارات للبيئة و أهدافها و المشاريع المختلفة التي يتم طرحها كل عام .حيث يركز إكسبو على العديد من
الموضوعات المهمة ،بما في ذلك االستدامة و المسؤولية االجتماعية و البيئية .كما شاركت نصائح مهمة لرواد األعمال حول كيفية تكييف هذه المسؤوليات في مؤسساتهم.
كما تحدثت عن كيفية إشراك المجموعة لمختلف قطاعات المجتمع من المؤسسات التعليمية و القطاعين العام و الخاص و األسر و األفراد حيث يتفاعلون و يتطوعون على مدار
العام و من جميع اإلمارات.

سعدت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حضور حدث األعضاء المؤسسيين في اكسبو  2020يوم  12أكتوبر .افتتحت شركة أكسنتشر العضو في المجموعة
تطورا و جاذبية
رسميا مركز أكسنتشر للتبادل في المكان المخصص لها كشريك الخدمات الرقمية الرسمي إلكسبو .حيث تعرض أقوى ابتكارات أكسنتشر و أكثرها
ً
ً
اكتوبر
رسميا أكسنتشر للتغيير في
لألشهر الستة المقبلة ،و توفر المساحة للزوار لمعرفة المزيد عن الحلول التقنية الرائدة من أكسنتشر و دورها في إحياء المعرض .يقع
ً
مركز الشركاء ،و يطل على ساحة الوصل ،و هو عبارة عن بيئة غامرة تعرض التكنولوجيا المبتكرة من أكسنتشر في مجاالت الذكاء االصطناعي ،البلوكتشين،
السحابة ،الحوسبة الكمية ،التعلم اآللي...،إلخ .تشمل العروض التوضيحية حلول أمن المعلومات و عالقات العمالء و تقنيات التذاكر اإللكترونية و المساعدين االفتراضيين
المدعومين بالذكاء االصطناعي و خدمات تحديد الموقع الجغرافي و المزيد .كما أنها موطن لسلسلة من رحالت العمالء الخاصة بالصناعة في مجاالت رئيسية مثل :االستدامة و
الطاقة و الصحة و السفر و السياحة و المدفوعات العالمية .بصفتها شريك الخدمات الرقمية إلكسبو  ،2020نجحت أكسنتشر في بناء األسس الرقمية لوضع الزائر في قلب
إكسبو .من تصميم و تنفيذ و تشغيل المنصات التي تدعم تجارب الضيوف شديدة الخصوصية إلى تزويد إكسبو  2020دبي باألدوات الالزمة للوصول إلى جماهير جديدة و رواية
شامال يقود اتصاالت حقيقية .نحث جميع أعضائنا و نشجعهم على تخصيص الوقت و زيارة موقع أكسنتشر في معرض إكسبو
متكامال و
حال
ً
ً
قصص جديدة ،قدمت أكسنتشر ً
 2020و االطالع على أحدث التقنيات التي تساهم في تحقيق االستدامة.

حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  12أكتوبر الحدث االفتراضي الـ 13عن استبيان الشباب العربي ألصداء بي سي دبليو ( العضو في المجموعة).
على مدى السنوات الـ  13الماضية ،قدم استطالع أصداء بي سي دبليو السنوي للشباب العربي رؤى قائمة على األدلة حول آمال و تطلعات و مواقف أكبر
اكتوبر
ديموغرافية في العالم العربي ،و التي تضم أكثر من  200مليون شاب .الشباب مهمون جدا ألن  %60من سكان المنطقة هم دون سن الخامسة و العشرين .و
في أغلب األحيان ،يواجه الشباب تحديات ال تصدق .في وضع غير مستقر بالفعل ،أثرت األزمة بشكل غير متناسب على ازدهار الشباب العربي .واحد من كل ثالثة
فقد وظيفته ،أو فقد أحد أفراد أسرته بسبب الجائحة .و من غير المستغرب إذن أن ما يقرب من  %90ممن شملهم االستطالع قالوا إن الوباء يمثل مصدر قلق رئيسي للمستقبل.
لكن االستطالع يقيس أكثر من مجرد المخاوف ،و لهذا كانت نتائج عام  2021مثيرة للغاية؛ هذا التفاؤل بالمستقبل هو األعلى في الخليج .احتلت دولة الكويت المرتبة األولى،
حيث يشعر  %92من الشباب بهذه الطريقة .و تأتي دولة اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة .%90
األمر األكثر إثارة للدهشة هو ارتفاعه في العديد من دول المنطقة غير المستقرة .في سوريا ،أظهر استطالع العام الماضي أن  %12فقط متفائلون بالمستقبل .هذه المرة ،كانت
النتيجة  .%36تم تسجيل إرتفاع أيضا في لبنان و فلسطين و اليمن ،من بين دول أخرى .في حين أن الكثيرين ال يزالون مترددين للغاية لالحتفال ،فإن هذا المسار اإليجابي الموحد
رائع .بعد اكثر من عام و نصف من االضطراب الهائل ،ليس من المستغرب أن تتفاقم مشاكل الشباب المادية .و المثير للدهشة هو أن الدافع و الروح الالزمين لالستمرار في
مواجهة هذه المشقة و التغلب عليها في نهاية المطاف في ازدياد .للسنة العاشرة على التوالي ،قال المشاركون إن دولة اإلمارات العربية المتحدة هي الدولة التي يرغبون في
العيش فيها على مستوى العالم ،قبل الواليات المتحدة و كندا ،ويتمنون لدولهم أن تحاكيها .يستمر مسح الشباب العربي منذ عام  .2008لقد تغير الكثير في المنطقة منذ ذلك
ً
أحيانا األحباء ،لكنه لم يفقد الشباب أملهم.
الحين .ربما يكون كوفيد 19-قد استولى على الوظائف و المال و

اقرأ المزيد على
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االتحاد األوروبي و سويسرا يبحثان في مستقبل جودة الهواء

حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  12أكتوبر ً
حدثا نظمه االتحاد األوروبي و السفارة السويسرية في الجناح السويسري في اكسبو  2020بعنوان
«جودة الهواء خارج الحدود :أفضل الممارسات في إدارة جودة الهواء بما في ذلك الصفقة الخضراء األوروبية و منظور األعمال» .ركزت المناقشات على قطاعي
اكتوبر
حدودا و قد أصبح أحد
النقل و اللوجستيات الخاصين مع دمج الرؤى ذات الصلة مع صانعي السياسات في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ال يعرف تلوث الهواء
ً
ً
سنويا في جميع أنحاء
أهم تحديات الصحة العامة العالمية .على الرغم من التقدم الملموس ،ال يزال تلوث الهواء يؤدي إلى ما يقدر بنحو  7ماليين حالة وفاة مبكرة
وفقا لمنظمة الصحة العالمية .التلوث هو أحد العوامل الخمسة الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي ،و يهدد اليوم بقاء أكثر من مليون من األنواع النباتية و الحيوانية التي
العالم،
ً
تقدر بثمانية ماليين على كوكب األرض .ضمت اللجنة ممثلين عن دي إتش إل العالمية للشحن ،مجموعة خطوط لوفتهانزا الجوية ،االتحاد للقطارات ،و شركة بروج .أتي هذا الحدث
ً
ايضا «هواء
أيضا يوم  7سبتمبر  2021لالحتفال باليوم الدولي الثاني لألمم المتحدة و التي شاركت فيها المجموعة
في أعقاب ندوة إفتراضية نظمتها سويسرا و االتحاد األوروبي ً
نقي من أجل سماء زرقاء» ،ضمت لجنة من الخبراء و واضعي السياسات و العلماء من االتحاد األوروبي و سويسرا و دولة اإلمارات و األمم المتحدة و الذين شددوا على أهمية
الهواء النظيف للصحة العامة و اتفقوا على أن سياسات الهواء النظيف ضرورية و أن التعاون اإلقليمي و كذلك العالمي في هذا المجال ضروري.
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أخبارنا
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نوفمبر

زراعة األشجار في يونايتد بارسيل سيرفيسز

تواصل مجموعة عمل اإلمارات للبيئة مهمتها نحو حماية البيئة مع المؤسسات التي تشاركها نفس الرؤية.
تعاونت المجموعة يوم  16اكتوبر مع شركة يونايتد بارسيل سيرفيسز ( )UPSللمرة الثانية خالل عام واحد و
ً
نشاطا لزراعة األشجار في إطار برنامج "من أجل إماراتنا نزرع" .أقيم نشاط التشجير في محمية سيح
نظمت
اكتوبر
السلم بدبي تحت إدارة المحمية بمشاركة نشطة ألكثر من  300مشارك من موظفيهم و عائالتهم و الذين
قاموا بزراعة  750شتلة من أشجار السدر و الغاف .في عام واحد ،تمكنت الشركة من زراعة ما مجموعه  900شتلة أصلية
من أشجار السدر و الغاف و ستساعد هذه الشتالت عند النضج خالل  3-5عاما في عزل انبعاثات الكربون في الغالف الجوي
ً
تماشيا مع عدة أهداف االمم المتحدة للتنمية المستدامة .إن رؤية
بمقدار  5.9طن متري و بالتالي تحقيق النتيجة المرجوة
فضال عن التأثير
اخضرارا لها تأثير كبير على معالجة تغير المناخ على مستوى العالم،
يونايتد و طموحها و التزامها ببيئة أكثر
ً
ً
على الناس لالنضمام إلى القضية و اتخاذ اإلجراءات و المساهمة في تحسين بيئتنا الحضرية.
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االجتماع السنوي الثالث لتحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة

عضوا في التحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة ،مداخلة مهمة للغاية في  19أكتوبر
حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،بصفتها
ً
لالجتماع السنوي الثالث للتحالف مع األمين العام لألمم المتحدة حيث تم مناقشة «توسيع تأثير التحالف» و مناقشة عمل التحالف مع الدول األعضاء « -استثمار
اكتوبر
األمول بما يدعم أهداف التنمية المستدامة « .في مداخلتها ،شاركت رئيسة المجموعة أن «أحد أكبر أهدافنا يجب أن يكون تحقيق االستدامة في المكتب الطليعي و
تزويد مجموعة المستثمرين و المديرين على المستوى التنفيذي برؤية حقيقية في األداء البيئي و االجتماعي و حوكمة الشركات التاريخي و في الوقت الفعلي و البيانات.
علينا أن نسهل على المستثمرين أن يكونوا قادرين على تتبع بيانات الشركة حول مجموعة من مبادرات االستدامة ،بما في ذلك اإلبالغ عن استخدام الكربون ،التأثير االجتماعي ،تلبية
أيضا أن «الصكوك االجتماعية هي أدوات تستهدف معالجة العديد من أهداف التنمية المستدامة،
المتطلبات التنظيمية و نماذج تشغيل األعمال الجديدة» .و أضاف رئيسة المجموعة ً
بهدف عام هو معالجة الحد من الفقر و تحقيق المساواة في الدخل .سيتعين على الحكومات في البلدان النامية ،من خالل بورصاتها المالية ،أن تدعم بنشاط الصكوك االجتماعية
لمعالجة التعافي بعد الجائحة و كذلك القضايا المتعلقة بالبيئة و تغير المناخ  -بما في ذلك توفير الطاقة المعقولة التكلفة و الموثوقة و المستدامة و الحديثة للجميع (الهدف .)7
أيضا استخدامها الستهداف الصناعة و أهداف التنمية المستدامة األخرى لألمم المتحدة في اجتماعهم السنوي مع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،أصدر
يمكنهم ً
ً
التحالف ً
مشتركا يحدد اإلجراءات الملموسة للمستقبل و يصل إلى صافي انبعاثات صفرية.
بيانا

كجهة معترف بها للعمل الرائد في مجال تمويل التنمية المستدامة ،تعمل المجموعة مع األمم المتحدة لتطوير المبادئ التوجيهية و المنتجات التي تتوافق مع النظام البيئي المالي
و االستثماري الحالي مع أهداف التنمية المستدامة .قال غوتيريش« :بصفتكم قادة في القطاع الخاص ،فإنكم تتحملون مسؤولية كبيرة»« .أهدافنا واضحة :بناء عالم مستدام و مرن
وفقا اللتزاماتنا  -بجداول زمنية و أهداف و خطط موثوقة .أعول على أعضاء
ومنصف و ذو صافي إنبعاث صفري؛ و مواءمة االستثمار بشكل أفضل مع التنمية المستدامة؛ و العمل ً
التحالف لتحفيز استثمارات أكبر للبلدان النامية و جعل صافي الصفر و االستدامة جوهر سياسات و نماذج أعمال الجميع .منذ أن دعا األمين العام غوتيريش إلى عقد التحالف في أكتوبر
 ،2019قام أعضاؤه و الرؤساء التنفيذيون في  30شركة عالمية كبرى ،بإنتاج معايير و أدوات تهدف إلى تحريك تريليونات الدوالرات لسد الفجوة في التمويل الالزم لتحقيق خطة األمم
المتحدة لعام  2030و أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها .في االجتماع السنوي لهذا العام ،نشر التحالف أحدث أدواته االستثمارية المصممة لمواءمة التمويل مع التنمية المستدامة.
من خالل تحليل األطر الحالية و تقارير مسؤولية الشركات ،أنشأ التحالف مجموعة من المقاييس الخاصة بالقطاع لقياس تأثير الشركات بدقة على التنمية المستدامة .في أول عامين،
أصدر التحالف إنجازات بارزة أخرى ،مثل التعريف المشترك لالستثمار في التنمية المستدامة ( )SDIالذي يوفر الحد األدنى من العتبات التي يجب أن تلبيها استراتيجيات االستثمار للتأهل
المعزز» بأكثر من  60توصية للعمل العالمي لتوسيع نطاق االستثمار في أهداف التنمية المستدامة.
المعاد شحنه ،و
َّ
لتكون متوافقة مع التنمية المستدامة و تقرير بعنوان «المجدد ،و ُ
في األشهر المقبلة ،سيطلق التحالف صندوق تداول صافي الصفر و صندوق تمويل مختلط لتوفير فرص لالستثمار في البنية التحتية المستدامة.
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افتتحت البيادر انترناشونال أول سطح يعمل بالطاقة الشمسية بالشراكة مع توتال سوالر
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المبادرة االستراتيجية للحياد المناخي 2050
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المنطقة  2020اليوم العالمي للمدن

ً
رسميا أول و أكبر سطح في دولة اإلمارات يعمل بالطاقة الشمسية ضمن
في  26أكتوبر ،افتتحت السيدة حبيبة المرعشي ،رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة،
قطاع تغليف المواد الغذائية في مصنعها الحديث في المنطقة الحرة بجبل علي .تم تركيب األلواح الكهروضوئية عالية الكفاءة للمصنع على سطح المحطة من
اكتوبر
عاما مع شركة البيادر انترناشونال .تمتد محطة الطاقة الشمسية على السطح على مساحة  10,000متر مربع و ستولد
قبل شركة توتال سوالر في شراكة مدتها ً 20
سنويا ،مما يلبي حوالي  20في المائة من متطلبات المصنع .خالل االفتتاح ،قالت رئيسة المجموعة" :إن افتتاح البيادر
 940كيلوواط من الكهرباء النظيفة
ً
نموذجا لصناعة تغليف المواد الغذائية باإلضافة إلى القطاعات األخرى لالستفادة من اإلمكانات الهائلة لتوليد الطاقة النظيفة .تتوافق هذه
انترناشونال للسطح الشمسي يمثل
ً
الخطوة مع رؤية قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق صافي االنبعاثات الصفري بحلول عام  2050و تكمل استراتيجية انتقال الطاقة في الدولة .يخدم السطح الشمسي
الهدفين التوأمين المتمثلين في خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري و تقليل االعتماد على شبكة كهرباء القطاع العام من خالل توليد طاقة نظيفة عند المصدر و التعامل
حاليا
الفعال مع هدف التنمية المستدامة رقم  13لألمم المتحدة  -العمل المناخي " .كشركة عالمية رائدة في تصنيع و توريد حلول تغليف المواد الغذائية الشاملة ،تمتلك البيادر ً
سنويا تغطي أكثر من  1,700منتج .من بين أفضل ممارسات االستدامة للشركة،
و تدير ستة مواقع تصنيع و تسعة مواقع لوجستية بطاقة إنتاجية حالية تزيد عن  31,000طن
ً
نوعا من النباتات و أكثر من  240شجرة موطنها منطقة البحر األبيض المتوسط ،و التي ُتروى باستخدام مياه الصرف الصحي
الحديقة النباتية في جبل علي التي تضم أكثر من ً 20
سنويا.
المعالجة .تعوض الحديقة  2.5طن من ثاني أكسيد الكربون
ً

في  28أكتوبر ،حضرت مجموعة اإلمارات للبيئة جلسة إحاطة افتراضية استضافتها قمة األمم المتحدة للمناخ في غالسكو ( )COP26و شبكة الميثاق العالمي
في دولة اإلمارات العربية المتحدة حول مبادرة االستراتيجية للحياد المناخي  2050و مؤتمر األطراف  .26كان الهدف هو مناقشة مبادرة االستراتيجية للحياد المناخي
اكتوبر
ً
حديثا ،و المشهد الدولي األوسع للعمل المناخي ،و الفرص المتاحة للقطاع الخاص .و قد استضاف الجلسة المدير التنفيذي لشبكةالميثاق العالمي
 2050المعلنة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة بحضور رئيس مكتب المبعوث الخاص لتغير المناخ كمتحدث .البيان األخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ()IPCC
الذي يتحدث عن كيفية قيام األنشطة البشرية بتعطيل اآلليات البيئية التي تهدد النظام البيئي المحلي و الموارد التي تهنئ من خاللها دولة اإلمارات على توليها القيادة للحد من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .تحدث رئيس مكتب المبعوث الخاص عن الكيفية التي سيؤدي بها اإلعالن عن المبادرة االستراتيجية إلى تغييرات و فرص في السنوات الثالثين
القادمة .باإلضافة إلى ذلك ،سلطت الضوء على  5نقاط محورية أولية لتنفيذ هذه االستراتيجية :الطاقة المتجددة ،النفط و الغاز ،األمن الغذائي ،االستثمار في الطبيعة ،المساواة
بين الجنسين ،و تمكين الشباب .فيما يتعلق بمؤتمر األطراف  ،26ذكر رئيس مكتب المبعوث الخاص لتغير المناخ أنها ستكون لحظة رئيسية بالنسبة لدولة اإلمارات حيث سلطت
ً
أخيرا غالسكو لتكون مضيفة مؤتمر األطراف
الضوء على ثالث نتائج متوقعة من المؤتمر ؛ إطالق مهمة االبتكار الزراعي من أجل المناخ ،وعدد كبير من ندوات الحياد المناخي  ،و
ُ .28نظمت الندوة بالشراكة مع المبعوث الخاص لتغير المناخ و وزارة التغير المناخي و البيئة في دولة اإلمارات .و في نهاية الجلسة وجهت بعض األسئلة إلى رئيسة مكتب
المبعوث الخاص لتغير المناخ و أجابت عليها.

يجمع إكسبو  2020دبي أذكى العقول والخبراء لالحتفال بأسبوع التنمية الحضرية والريفية في الفترة من  31أكتوبر إلى  6نوفمبر  ، 2021والستكشاف كيف يمكنهم
ضمان أن تكون موائل المستقبل ذكية ومرنة ومستدامة  ،حيث لم يتبق أحد .خلف .باعتباره مستقبل إكسبو  2020دبي  ،الذي تم تشكيله وتصميمه لدعم مستقبل
اكتوبر
حضري مستدام .حضر رئيس مجلس إدارة  EEGفي  31أكتوبر ً
خاصا بمناسبة اليوم العالمي للمدن  ،استضافته دستركت  ، 2020مستقبل إكسبو  2020دبي.
حدثا ً
االحتفال بأسبوع التنمية الحضرية والريفية في إكسبو  2020دبي حيث أقروا بااللتزام الجماعي إلنشاء مخطط لمستقبل حضري مستدام وإرث مؤثر لألجيال القادمة.
إلحاحا في العالم.
أيضا إلى تقدير التعاون النشط للحضور في رحلة إكسبو  2020إلنشاء منصة عالمية دائمة لالبتكار تسعى إلى إيجاد حلول للتحديات الحضرية األكثر
ويهدف الحدث ً
ً
ذكاء وأكثر استدامة للجميع ؛ باعتباره اإلرث الحقيقي إلكسبو  2020دبي.
أقرت الفعالية بالدور الحيوي لمواصلة التعاون واإلبداع المشترك والشراكة لتحقيق مستقبل أكثر
ً

6

أخبار الشركات

نوفمبر

ترحب المجموعة باكسبو 2020

إكسبو 202هو واحد من أقدم و أكبر األحداث الدولية ،يقام كل خمس سنوات و يستمر ستة أشهر .إنه مهرجان حيث يمكن للجميع
التعلم و إحداث التقدم و مشاركة األفكار و االبتكارات .إكسبو  2020دبي العضو في المجموعة هو أول معرض عالمي يقام في
منطقة الشرق األوسط و أفريقيا و جنوب آسيا .شعار اكسبو هو "تواصل العقول ،و صنع المستقبل" ،مع التعبير عن ذلك في ثالثة
مواضيع فرعية :التنقل ،االستدامة ،و الفرص .جاء الموضوع من االعتقاد بأن االبتكار و التقدم هما نتيجة تالقي األشخاص و األفكار
معا .افتتح إكسبو  2020دبي أبوابه للعالم في  1أكتوبر  .2021و بعد شهر من االفتتاح ،قالت معالي ريم الهاشمي ،وزيرة الدولة
ً
لشؤون التعاون الدولي و المدير العام إلكسبو  2020دبي ،بفخر أن معرض إكسبو الدولي استقبل بالفعل  2,000,000زائر .ان
جميعا.
معا لحل بعض أكبر التحديات التي تواجهنا
ً
معرض إكسبو  2020بالتأكيد فرصة ألكبر العقول في العالم لاللتقاء ً
لمعرفة المزيد عن إكسبو  2020دبي ،يرجى زيارة /https://www.expo2020dubai.com

ترحب المجموعة بهيلمان للخدمات اللوجستية العالمية

يسعدنا أن نرحب بهيلمان للخدمات اللوجستية العالمية كأحد الشركات االعضاء في المجموعة للمساعدة في إحداث فرق
مؤثر في البيئة .منذ تأسيسها في عام  ،1871تطورت هيلمان ،و هي مؤسسة عائلية ،لتصبح واحدة من أكبر مزودي
الخدمات اللوجستية العالمية .من خالل مقرها العالمي في أوسنابروك بألمانيا و منتجاتها عالية األداء التي تغطي الشحن
الجوي و البحري و الطرق و السكك الحديدية و اللوجستيات التعاقدية ،تعد هيلمان مؤسسة تركز على العمالء و تقدم الحل
المناسب للمتطلبات اللوجستية المعقدة لعمالئها عبر حلول الصناعة العمودية المتخصصة بما في ذلك السيارات ،الرعاية
الصحية ،األزياء ،السلع االستهالكية ،التكنولوجيا ،الكيميائية و البحرية .تركز هيلمان على خدماتها الرقمية الموجهة نحو
المستقبل لتحقيق أقصى قدر من الشفافية و سالسل التوريد األكثر كفاءة.
و لديها فروع في أكثر من  173دولة و في منطقة الشرق األوسط و جنوب آسيا و مقرها اإلقليمي في دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة .تعرف على المزيد عنها على https://
www.hellmann.com/en

األخبار التعليمية
ورش عمل الطلبة

يحقق برنامج ورش عمل الطلبة السنوية لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة هدف األمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم  4نحو تعليم جيد و عادل و شامل و فرص التعلم مدى الحياة
للجميع .منذ بداية ورش العمل في عام  ،2001قامت المجموعة بإشراك أكثر من  7,000طالب و  1,500مدرس في هذا البرنامج من  1,400مدرسة .عقدت الدورة الـ  21من ورش
عمل الطلبة إفتراضيا في الفترة من  25إلى  27أكتوبر تحت شعار "حكاية المزود الالمحدود :دار الحياة" بمشاركة  370طالبا .قدمت الورشة للطالب منصة تفاعلية و أنشطة عملية
تم تنفيذها على مدار اليوم .تم تطوير المحتوى التعليمي بتعاون و خبرات فريق المجموعة مع التركيز على ربط القضايا البيئية بالقضايا االجتماعية و االقتصادية و النهج الصناعي.
ً
خصيصا لتناسب الفئات العمرية المختلفة للطالب (اإليتدائي و اإلعدادي و الثانوي) ،وفرت ورش العمل للطالب منصة لمناقشة
من خالل الجلسات التي تم تصميمها
السيناريوهات المختلفة في السياقات البيئية و االجتماعية و االقتصادية لالستدامة .تم تحفيز المعلمين و الطالب الكتساب المعرفة من خالل العروض التقديمية لمتحدثين خبراء
في مواضيع الورشة .شارك الطالب المتحمسون في سلسلة من أنشطة التعلم الممتعة بإبداعاتهم و معرفتهم حول الموضوعات المتعلقة باستدامة البيئة ،و تحليل مخاطر األثر،
و األنواع المهددة باالنقراض .اختبرت ورشة عمل الطلبة معرفتهم بالحلول المستمدة من الطبيعة و ضرورة العمل مع النظام البيئي و الكيانات المحلية من أجل مخرج أكثر إخضرارا.
و قد غطت الحلول من منظور استخدام الطاقة و استهالك الغذاء و إنتاج المالبس و بناء المساكن و التنمية الزراعية و المتطلبات البشرية األخرى .لمزيد من المعلومات حول برنامج
المجموعة التعليمي ،يرجى زيارة/https://www.eeg-uae.org/education-programme :

األحداث الحالية
المرحلة الثانية من حملة "شجرة في المجتمع...جذور توحدن "ا

حملة "شجرة في المجتمع...جذور توحدنا"هو برنامج قوي إلدارة النفايات مفتوح لجميع قطاعات المجتمع .تتكون الحملة من مرحلتين خالل العام،
تنعقد المرحلة االولى خالل النصف االول من العام اما المرحلة الثانية فيتم تنظيمها في النصف الثاني من العام و هي مستمرة حتى نهاية نوفمبر.
تشمل المواد القابلة إلعادة التدوير الورق و البالستيك و علب األلمنيوم و أحبار الطابعات و الزجاج و الهواتف المحمولة .شهدت هذه المرحلة من
الحملة مشاركة حوالي  300كيان حتى االن و ال يزال العدد في ارتفاع .شارك معنا في تحويل النفايات من مكبات النفايات لخفض انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون و حماية أرضنا الثمينة من أجل بيئة معيشية أفضل .سيحصل المشاركون الذين تمكنوا من الوصول إلى الكمية المستهدفة على
شهادة تقدير و فرصة لزرع شجرة محلية تحت أسمائهم .كل عمل مهم ،مهما كان صغيرا.
انضم إلينا اآلن و قم بالتسجيل على

سجل االن
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األحداث القادمة

نوفمبر

جملة جمع علب األلمنيوم 2021

حملة "جمع علب األلمنيوم" هي برنامج رئيسي إلدارة النفايات يتم تنفيذه بواسطة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة .استمرت الحملة بشكل فعال
على مر السنين و تمكنت من تقديم حملة ناجحة على الرغم من التحديات التي تمت مواجهتها أثناء الوباء .يمكن للجميع في دولة اإلمارات العربية
المتحدة اتخاذ إجراء و المشاركة لتقليل عبوات األلمنيوم التي تنتهي في مكبات النفايات ألنها تتسبب في مشاكل بيئية و صحية خطيرة .إذا أعدنا
تدوير علب األلمنيوم ،يمكننا توفير  %90من الطاقة الالزمة إلنتاج نفس الكمية من المادة الخام .ستنعقد الدورة الـ 25من البرنامج يوم  6نوفمبر.
فرقا من خالل التسجيل على
أسرع و أحدث ً

سجل االن

مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات و الجامعات

مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات و الجامعات ( )ICEPSCهي واحدة من البرامج التعليمية السنوية التي تنظمها المجموعة منذ عام  .2001و
تهدف المسابقة إلى تمكين الشباب و بناء قدراتهم على البحث و القيادة و التواصل .تساعد المسابقة الطلبة على تطوير مهارات التحدث أمام
الجمهور ،بناء الثقة ،و يسمح لهم بمشاركة أصواتهم إلحداث فرق.
ستقام الدورة الـ 21يومي  23و  24نوفمبر تحت رعاية وزارة التربية و التعليم كحدث هجين .سجل لحجز مقعدك على

انقر هنا

مشروع "ديسمبر األخض "ر يبدأ عن قريب

"ديسمبر األخضر" هو مشروع إدارة نفايات تم تطويره حصريا للطلبة األعضاء في مجموعة عمل اإلمارات للبيئة؛ و يتم تنظيمه في الشهر األخير
عموما باسم "مشروع إعادة التدوير الشتوي" و سوف يبدأ هذا العام من  1ديسمبر الى  21ديسمبر .يهدف هذا المشروع
من كل عامُ .يعرف
ً
إلى إلهام الطبة األعضاء للمساهمة في تحقيق األهداف المحددة لجمع المواد القابلة إلعادة التدوير .األهداف المخصصة لهذا العام هي 500
كجم من الورق و  35كجم من البالستيك و  20كجم من علب األلمنيوم و  50كجم من الزجاج و  50من الهواتف المحمولة و  50من أحبار
الطابعات .وللطلبة حرية اختيار أي واحد أو كل المواد القابلة إلعادة التدوير المذكورة و إيداعها في مكتب المجموعة .يتم تشجيع جميع الطلبة
األعضاء على االنضمام إلى هذه الحملة و المساهمة بطريقة ايجابية في المحافظة على البيئة.

ت
حملة "نظفوا اإلمارا "

حملة "نظفوا اإلمارات" هي أكبر حركة بيئية في الدولة و تضم مشاركين من جميع قطاعات المجتمع بما فيها المؤسسات األكاديمية و الحكومية
و الشركات و المجتمع المدني و المجتمع بصورة عامة .تدعم هذه الحملة أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم  3و  11و  12و  13و 15
و  .17منذ إنشائها في عام  ،2002أشركت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة أكثر من  700,000فرد و تم تجميع أكثر من  1,520,000كجم من النفايات
من االماكن العامة .الحملة هذا العام تحتفل بدورتها الـ  20لتشكل عالمة فارقة قوية .تدعو المجموعة الجميع للتقدم و المشاركة الفعالة لمعالجة
القضايا البيئية و خلق مستقبل مستدام للجميع .التسجيل على

سجل االن

من أجل إماراتنا نزرع

يضاعف حفل غرس األشجار السنوي لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة من "أجل إماراتنا نزرع" المساحات الخضراء المستدامة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة و يساعد على تحقيق هدف األمم المتحدة رقم  13للتنمية المستدامة بشأن العمل المناخي و الهدف رقم  15المتمثل في الحياة على
األرض .ستقام حملة "من أجل إماراتنا نزرع" تحت رعاية سمو المهندس الشيخ سالم بن صقر القاسمي ،رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة
يوم  .21.12.21إنه برنامج فريد من نوعه و رابط مثالي بين برامج إدارة النفايات و زراعة األشجار.
ُتشرك الحملة أبطال حملة إعادة التدوير على مدار العام للمشاركة و زرع شتالت من نباتات محلية بأسمائهم .إذا كنت تهتم بالطبيعة ،فإن المجموعة
ستجعل شغفك يتحول إلى عمل .لذلك إذا فاتتك فرصة المشاركة في أي من برامج العمل ،فال تفوت فرصة تبني شجرة .هذا النشاط األخير من
العام ،لمعرفة المزيد عن الحملة ال تتردد في التواصل معنا.
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نوفمبر

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺻﺣر

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﺑﺸﺄن اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻷراﺿﻲ و اﻟﺠﻔﺎف

أﺻــﺪرت اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤــﺮ ﻣﺆﺧـ ًـﺮا وﺛﻴﻘﺘﻴــﻦ إرﺷــﺎدﻳﺘﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ :ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ و ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷــﺮ  15.3.1ﻣﻦ إرﺷــﺎدات
اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺠﻴــﺪة ﻷﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ و ﺗﻮﺟﻴﻬــﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺠﻴــﺪة اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻟﻺﺑــﻼغ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻋــﻦ اﻟﻬــﺪف اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  3ﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤــﺮ .ﺗﻀﻴــﻒ ﻫــﺬه اﻹرﺷــﺎدات إﻟــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻤﻌــﺎرف و اﻟﺨﺒــﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣــﺔ ﻟﻸﻃــﺮاف ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺗﻘﺎرﻳــﺮ
اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤــﺮ ﻟﻌــﺎم  ،2022و اﻟﺘــﻲ ﺳــﻴﺘﻢ إﻃﻼﻗﻬــﺎ ﻓــﻲ أواﺋــﻞ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ  .2021و ﺳﺘﺴــﺎﻋﺪ اﻷﻃــﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺗﺪﻫــﻮر اﻷراﺿــﻲ و ﻓــﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ و اﻟﺘﻜﻴــﻒ و إدارة آﺛــﺎر اﻟﺠﻔــﺎف .ﻳﻘــﺪم اﻹﺻــﺪار  2ﻣــﻦ إرﺷــﺎدات اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺠﻴــﺪة ﻟﻤﺆﺷــﺮ  15.3.1ﻣــﻦ دﻟﻴــﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺠﻴــﺪة ﻟﻬــﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ ﻋﻤــﻞ اﻷﻃــﺮاف ،و ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺮﺻــﺪ و ﻓﻬــﻢ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻐﻄــﺎء
اﻷرﺿــﻲ و إﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ اﻷراﺿــﻲ و ﻣﺨﺰوﻧــﺎت اﻟﻜﺮﺑــﻮن اﻟﻌﻀــﻮي ﻓــﻲ اﻟﺘﺮﺑــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧــﺎت رﺻــﺪ اﻷرض .ﺗﺪﻋــﻢ إرﺷــﺎدات اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺠﻴــﺪة اﻟﺠﺪﻳــﺪة
ﻟﻺﺑــﻼغ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻋــﻦ اﻟﻬــﺪف اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  3ﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤــﺮ اﻷﻃــﺮاف ﻓــﻲ اﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃــﺮ اﻟﺘــﻲ ﻳﺸــﻜﻠﻬﺎ اﻟﺠﻔــﺎف
و اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺠﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻸذى .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ

اﻟﯾوﻧﯾب

اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲ :اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاءات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ

ﻳﻌــﺪ اﻻﻧﺨﻔــﺎض اﻟﻜﺒﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤــﻮاد اﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻜﻴﺔ ﻏﻴــﺮ اﻟﻀﺮورﻳــﺔ و اﻟﺘــﻲ ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬــﺎ و اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــﺎﻛﻞ و ﺗﺤﺪﻳــﺎت أﻣـ ًـﺮا ﺑﺎﻟــﻎ اﻷﻫﻤﻴــﺔ
ً
)(UNEPﻣﺆﺧﺮا .ﺳﻴﺴــﺎﻋﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴــﺮﻳﻊ ﻣــﻦ اﻟﻮﻗﻮد
وﻓﻘــﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ ﺷــﺎﻣﻞ أﺻــﺪره ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ أزﻣــﺔ اﻟﺘﻠــﻮث اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔً ،
اﻷﺣﻔــﻮري إﻟــﻰ اﻟﻄﺎﻗــﺎت اﻟﻤﺘﺠــﺪدة و إﻟﻐــﺎء اﻹﻋﺎﻧــﺎت و اﻟﺘﺤــﻮل ﻧﺤــﻮ اﻟﻨﻬــﺞ اﻟﺪاﺋــﺮي ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻄــﺎق اﻟﻤﻄﻠــﻮب .ﻣــﻦ
اﻟﺘﻠــﻮث إﻟــﻰ اﻟﺤــﻞُ :ﻳﻈﻬــﺮ ﺗﻘﻴﻴــﻢ ﻋﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻠﻘﻤﺎﻣــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ و اﻟﺘﻠــﻮث اﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻜﻲ أن ﻫﻨــﺎك ﺗﻬﺪﻳـ ًـﺪا ﻣﺘﺰاﻳـ ًـﺪا ﻓﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺼﺪر إﻟﻰ
اﻟﺒﺤــﺮ .ﻛﻤــﺎ ﻳﻮﺿــﺢ أﻧــﻪ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻟﺪﻳﻨــﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ،ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﺑﺤﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ و اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣــﺎت اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة.
ﻛﻤــﺎ ﺳــﻴﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸــﺎت ﻓــﻲ ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ) (UNEA 5.2ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2022ﺣﻴﺚ ﺳــﺘﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﻠــﺪان ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻗﺪﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌــﺎون اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ .ﻧﻤــﺎ ﺗﺴــﺮب اﻟﺘﻠــﻮث اﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻜﻲ إﻟــﻰ اﻟﻨﻈــﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺣﺎد ﻓــﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة و ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻠﻤﻀــﻲ ً
أن ﻳﺘﻀﺎﻋــﻒ ﺑﺤﻠــﻮل ﻋــﺎم  ،2030ﻣــﻊ ﻋﻮاﻗــﺐ وﺧﻴﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻﺤــﺔ اﻹﻧﺴــﺎن و اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ و اﻟﺘﻨــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ و
اﻟﻤﻨﺎخ.

اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ
ﻟﺣﻔظ اﻟطﺑﯾﻌﺔ

ﺑﻴﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

ﻳﺴــﺘﻤﺮ اﻟﺘﻨــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺘﺪﻫــﻮر ﺑﻤﻌــﺪﻻت ﻏﻴــﺮ ﻣﺴــﺒﻮﻗﺔ .اﻟﺨﺴــﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻷرواح و ﺳــﺒﻞ اﻟﻌﻴــﺶ ﻫــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻃــﻮارئ .ﻓــﻲ اﻟﺸــﻬﺮ
ً
ﻋﻀــﻮا ﻣــﻦ اﻻﺗﺤــﺎد اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﺤﻔــﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ إﻃــﺎر اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻠﺘﻨــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ ﻟﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ ﻋــﺎم  2020ﻓــﻲ
اﻟﻤﺎﺿــﻲ ،ﻧﺎﻗــﺶ 1,500
ﻣﺮﺳــﻴﻠﻴﺎ ،ﻓﺮﻧﺴــﺎ .أﻛــﺪ اﻻﺗﺤــﺎد ﻣــﻦ ﺟﺪﻳــﺪ ﺑﻘــﻮة أن اﻹﻃــﺎر ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن "ﻣﻨﺎﺳـ ًـﺒﺎ ﻟﻠﻐــﺮض" ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻋﺘﻤــﺎد أﻫــﺪاف و ﻏﺎﻳــﺎت ﻃﻤﻮﺣــﺔ
ً
وﺛﻴﻘــﺎ
ارﺗﺒﺎﻃــﺎ
ﺟﻨﺒــﺎ إﻟــﻰ ﺟﻨــﺐ ﻣــﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺘﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ و ﺗﺪﻫــﻮر اﻷراﺿــﻲ .ﺗﺮﺗﺒــﻂ ﻫــﺬه اﻷزﻣــﺎت اﻟﺜــﻼث
ً
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ ﻓﻘــﺪان اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ً
و ﺗﺤﺘــﺎج إﻟــﻰ ﻧﻬــﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ .ﻓﻘــﻂ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧﻬــﺞ ﺟــﺮيء و ﻣﻨﺴــﻖ ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ وﻗــﻒ و ﻋﻜــﺲ ﻓﻘــﺪان اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﺑﺤﻠــﻮل ﻋــﺎم  ،2030ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
اﻟﺘﻌﺎﻓــﻲ و اﻻﺳــﺘﻌﺎدة ﺑﺤﻠــﻮل ﻋــﺎم  .2050ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻤﺘــﺪ ﻫــﺬه اﻟﻮﺣــﺪة ﻟﺘﺸــﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺑﺄﺳــﺮه .ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻌﺘــﺮف اﻹﻃــﺎر ﺑﺎﻟــﺪور اﻟــﺬي ﻳﻤﻜــﻦ
أن ﺗﻠﻌﺒــﻪ اﻟﺒﻠــﺪان و اﻟﺤﻜﻮﻣــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ و اﻟﺸــﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴــﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ و اﻟﺸــﺒﺎب و اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ
و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

رحبت المجموعة خالل شهر أكتوبر بـ  5عضويات جديدة ضمن فئة الطلبة ،أما بالنسبة للتجديدات فقد رحبت بتجديد عضوية واحدة ضمن فئة األفراد و
عضويتين ضمن فئة الشركات و  10عضويات ضمن فئة الطلبة.
عضوية األفراد
فايزام نيمان نافيد ناصر

تجديد
عضوية الشركات

إكسبو دبي ( 2020مكتب إكسبو دبي )2020

تجديد

ايه بي بي للصناعات

تجديد
عضوية الطلبة

تيا سانثوش

جديد

أبهيناف سوريش

شيفون بهيت

جديد

سوبهام روي

تجديد

سوشما شانكار

جديد

برنت أدلاير دسوزا

تجديد

دانفانث سرينيفاسان

جديد

اكشايا سبريان

تجديد

أنوشكا ياتيندرا مودبيدري

جديد

أنانيا شارما

تجديد

نيامت ناندا

تجديد

تفيشا نيجاندي

تجديد

نانديني بهاتيا

تجديد

تفيشا نيجاندي

تجديد

نوبور بهاتيا

تجديد

9

تجديد

برنامج إدارة النفايات -التقرير الشهري

نوفمبر

نتج عن جمع المواد إلعادة التدوير في شهر اكتوبر البيئية التالية:
 274طن متري تم تخفيضه من غاز ثاني اكسيد الكربون
(2,150مليون وحدة حرارية بريطانية) تم توفيرها من الطاقة
 696متر مكعب تم توفيره من مساحة مكب النفايات
 1,219شجرة تم المحافظة عليها من القطع
 531غالون من الغاسولين تم توفيره
المدارس
ِ

حملة جمع الورق

قامت المجموعة بجمع  65,022كجم من الورق من خالل
ً
مشاركة  216كيانا في شهر أكتوبر ،و انخفضت هذه النسبة
بمعدل  %42مقارنة بشهر سبتمبر  .2021نشكر كافة أعضائنا
و نحثهم على المشاركة الفاعلة في جميع فعالياتنا خالل
عام  2021لتحقيق األهدف المطلوبة .المشاركين األكثر
			
تجميعا:

مدرسة دلهي الخاصة  -دبي

3,740

الكسانا كارثيكيان

880

جميرا زعبيل سراي

2,635

مدرستنا الثانوية الورقاء

3,388

علي الزعابي

716

فندق آلوفت أبوظبي

2,350

المدرسة األمريكية الدولية  -عجمان

2,400

اشلين دسوزا

610

ايه بي بي للصناعات

1,926

المدارس
ِ

األلمنيوم
حملة جمع ِعلب
ِ
قامت المجموعة بجمع  138كجم من علب االلمنيوم من
ً
خالل مشاركة  18كيانا خالل شهر أكتوبر ،و ارتفعت النسبة
بمقدار  %27مقارنة بشهر سبتمبر  .2021ندعو كافة أعضائنا
على المشاركة الفاعلة لزيادة الجهود لنتمكن من تحقيق
الهدف الموضوع لهذا العام .المشاركين األكثر تجميعا:
حملة جمع البالستيك
قامت المجموعة بجمع  11,032كجم من البالستيك من
ً
خالل مشاركة  136كيانا خالل شهر أكتوبر ،و انخفضت هذه
النسبة بمعدل  % 5مقارنة بشهر سبتمبر  .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

علي حميد اللوغاني ال علي

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

27

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

تريب باي و يندام دبي

30

بالزو فيرساتشي دبي

27

دلتا هوتيل باي ماريوت

13

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مدرستنا الثانوية الورقاء

336

نيا توني

725

شركة أبيال و شركاه  -العوير

1,605

جامعة نيويورك أبوظبي -جزيرة السعديات

269

ديف كلوزين بايس

159

مجموعة النابودة لإلنشاءات

851

مدرسة دبي للتخاطب باإلنجليزية

255

بيهال كوندرا

127

شركة أبيال و شركاه  -جبل علي

545

حملة جمع أحبار الطابعات
قامت المجموعة بجمع  147قطعة من احبار الطابعات من
خالل مشاركة  5كيانات خالل شهر أكتوبر ،و انخفضت النسبة
بمعدل  %72مقارنة بشهر سبتمبر  .2021نشجع أعضائنا
على المشاركة النشطة في هذا البرنامج في عام 2021
لتحقيق األهداف المطلوبة.المشاركين األكثر تجميعا:
حملة جمع الهواتف المحمولة

ّ
الكمية
(قطعة)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(قطعة)

مدرستنا الثانوية الورقاء

57

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(قطعة)

تريشا موهتا

126

جاستن شينو تشاكو

10

الشركات

-

األفراد  /العائالت

أديتيا راجيش

30

فندق وشقق ميركيور

-

ّ
الكمية
(قطعة)

43

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

جامعة نيويورك أبوظبي -جزيرة السعديات

120

بيهال كوندرا

101

فندق وأجنحة أفاني بالم فيو دبي

1,350

الجامعة األمريكية بالشارقة

20

مانع السويدي

70

نيكي بيتش ريسورت

590

الفانيا كاستوريا

33

جميرا زعبيل سراي

547

حملة جمع الزجاج

ّ
الكمية
(كجم)

ّ
الكمية
(قطعة)

الشركات

ّ
الكمية
(قطعة)

ّ
الكمية
(كجم)

المدارس
ِ

قامت المجموعة بجمع  7,255كجم من القناني الزجاجية
ً
من خالل مشاركة  52كيانا خالل شهر أكتوبر ،و ارتفعت هذه
النسبة بمعدل  %9مقارنة بشهر سبتمبر  .2021نحث
المشاركين و نشجعهم على االستمرار في جمع الزجاج في
عام  2021لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا .المشاركين األكثر
			
تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

-

المدارس
ِ

قامت المجموعة بجمع  138قطعة من الهواتف المحمولة
من خالل مشاركة  6كيانات خالل شهر أكتوبر ،و ارتفعت النسبة
بمعدل  %475مقارنة بشهر سبتمبر  .2021نشجع كافة
اعضائنا للمشاركة في تجميع الهواتف المحمولة لنتمكن من
تحقيق هدفنا لعام  .2021المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

-

حملة جمع النفايات اإللكترونية

المدارس
ِ

قامت المجموعة بجمع  327كجم من النفايات اإللكترونية من
 13كيانات خالل شهر أكتوبر ،و انخفضت النسبة بمعدل %57
مقارنة بشهر سبتمبر  .2021نحث و نشجع مشاركينا على
االستمرار في جمع النفايات اإللكترونية في عام .2021
المشاركين األكثر تجميعا:

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت
فيدا دينيش

-

حملة جمع النفايات اإللكترونية

المدارس
ِ

قامت المجموعة بجمع  35كجم من الخردة المعدنية من 6
كيانات خالل شهر أكتوبر ،و انخفضت النسبة بمعدل %27
مقارنة بشهر سبتمبر  .2021نشجع المشاركين لدينا على بذل
المزيد من الجهد و االنضمام إلى هذا البرنامج الجديد.
المشاركين األكثر تجميعا:

-

-

ّ
الكمية
(كجم)

-

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

73

كانيشا أغاروال

50

شفيقة جمال

44

األفراد  /العائالت

بيهال كوندرا

ّ
الكمية
(كجم)

23

16

ذا فرست جروب

الشركات

-

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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ّ
الكمية
(كجم)

ّ
الكمية
(كجم)

-

