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ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ
ﻣﺮﺣﺒﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ و اﻟﻘﺮاء،
ً
ﺗﻤﺎﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻓﻴــﺮوس ﻛﻮﻓﻴــﺪ 19-و ﻣــﺎ زﻟﻨــﺎ ﻧﺘﺼــﺎرع
ﻣــﻊ ﺑﺪاﻳــﺔ ﺷــﻬﺮ دﻳﺴــﻤﺒﺮ  ،2021و اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﻌــﺎم ،ﻟــﻢ ﻧﺘﺨﻠــﺺ ً
ﻣــﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺈﻋــﺎدة ﻓﺘــﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴــﺮ ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤــﺔ .ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ،ﻟــﻢ
ﻧﺴــﻤﺢ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤــﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗــﻮف ﻓــﻲ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ و ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ .ﺗﻔﺨــﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺑــﺄن ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑــﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﻜﻠﻴــﺎت و اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬــﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ ﻗــﺪ أﺛﺒﺘــﺖ ﻣــﺪى ﻧﺠــﺎح اﻟﺤــﺪث ،ﻣــﻦ
ﺣﻘــﺎ ،ﻓﻬــﻮ أن اﻟﻌﺎﻟــﻢ أﻛﺜــﺮ ﺗﺮاﺑﻄــﺎ ﻣﻤــﺎ
ﺧــﻼل إﻧﺸــﺎء ﻣﻨﺼــﺔ ﻫﺠﻴﻨــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ .إذا ﻋﻠﻤﻨــﺎ ﻛﻮﻓﻴــﺪ 19-ﺷــﻴﺊ ﻣﻬــﻢ ً
ﻛﻨــﺎ ﻧﻌﺘﻘــﺪ ﻓــﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ .ﺟﻤﻴــﻊ اﻟــﺪول ﺗﺘﺄﺛــﺮ ﺑﺄﻋﻤــﺎل و ﻣﻤﺎرﺳــﺎت ﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻷن اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻻ ﺗﻌــﺮف اﻟﺤــﺪود و ﻣــﺎ ﻧﻘــﻮم ﺑــﻪ ﻫﻨــﺎ ﻫــﻮ ﺑﻨﻔــﺲ أﻫﻤﻴــﺔ ﻣــﺎ ﻳﻔﻌﻠــﻪ اﻵﺧــﺮون
ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ.
ﺑــﺪأت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺣﻤﻠــﺔ ﺟﻤــﻊ ﻋﻠــﺐ اﻻﻟﻤﻨﻴــﻮم ﻓــﻲ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ  1997و ﻣــﻊ اﺧﺘﺘــﺎم اﻟﺤﻤﻠــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻧﻔﺬﻧﺎﻫــﺎ ﻳــﻮم  6ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ ﻹﻧﻬــﺎء اﻟــﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴــﺔ واﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ؛ ﻟﻘــﺪ
ﻣﻬﻤــﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨــﻲ .ﺧــﻼل ﺣﻤﻠــﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎم  ،ﺗــﻢ ﺟﻤــﻊ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  6ﻃــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻌﻠــﺐ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﻣﻤــﺎ ﺟﻌﻞ ﻫــﺬا اﻟﺤﺪث
ﺣﻘﻘﻨــﺎ ﻓﻌـ ًـﻼ
ﻣﻌﻠﻤــﺎ ً
ً
ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﺣﻘﺒﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ) .19-ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .(5
ً
ﺧــﻼل اﻟــﺪورة اﻟـــ 21ﻣــﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﻜﻠﻴــﺎت و اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﺘــﻲ أﻗﻴﻤــﺖ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ  23إﻟــﻰ  24ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤــﻊ دﺑــﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓــﺔ ،ﺷــﺎرك
ﻓﺮﻳﻘــﺎ ﻋﺮﺿــﻮا ﺣﻀﻮرﻳـ ًﺎ .ﺗﻨﺎوﻟــﺖ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴــﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴــﺔ و اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋــﺎت ذات اﻟﺼﻠــﺔ
ﻓﺮﻳﻘــﺎ ﺷــﺎرﻛﻮا إﻓﺘﺮاﺿﻴــﺎ و ً 48
ﻓﺮﻳﻘــﺎً 25 ،
ً 73
ﺑﺎﻟﺠﻤﻴــﻊ ،و أﻇﻬــﺮت ﻛﻴــﻒ ﻳﻮاﺟــﻪ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺑﺄﺳــﺮه ﻧﻔــﺲ اﻟﻤﺸــﻜﻼت و ﻳﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻹﺟﺎﺑــﺎت .ﻓــﻲ ﺣﻴــﻦ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑــﺔ و ﻳــﻮم ﺟﻤــﻊ ﻋﻠــﺐ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم
أﻳﻀــﺎ و ﺷــﺎرﻛﺖ ﻓــﻲ ﻳــﻮم ﻣﻔﺘــﻮح ﻓــﻲ ﻣﺪرﺳــﺔ آرﻛﺎدﻳــﺎ ،ﺣﻴــﺚ ﺗــﻢ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻄــﻼب و اﻟﻤﺪرﺳــﻴﻦ و أوﻟﻴــﺎء
أﻛﺒــﺮ ﺣﺪﺛﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ ،ﻓﻘــﺪ ﺣﻀــﺮت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ً
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ و رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
اﻷﻣﻮر و اﻟﺰوار ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ و ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك
ً
ً
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺒﻖ ،ﺣﻀــﺮت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ و ﺷــﺎرﻛﺖ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ و اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ،ﻣﻨﺘــﺪى ﻃﻤــﻮح اﻷﻋﻤــﺎل اﻻﻓﺘﺮاﺿــﻲ
ﻟﺘﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ اﻟــﺬي ﻧﻈﻤــﻪ ﻗﺴــﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻓــﻲ  10ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ .أدى ﻫــﺬا اﻻﺟﺘﻤــﺎع إﻟــﻰ إﻳﺼــﺎل رﺳــﺎﻟﺔ ﻗﻮﻳــﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣــﺎت ﺗﺘﺤﻤــﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ و ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺨﺎوف ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
ﻋﺎﻣــﺎ اﻟﻤﺎﺿﻴــﺔ ﻟﺤﺮﻛــﺔ
ﻓــﻲ  12ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ ،ﺳــﺎﻫﻤﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤــﺮ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻸﺑﻨﻴــﺔ اﻟﺨﻀــﺮاء ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ و اﻟﺘﺄﻣــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــﺮ ً
اﻟﻤﺒﺎﻧــﻲ اﻟﺨﻀــﺮاء ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ،و ﻓــﻲ  25ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮُ ،ﻣﻨﺤــﺖ رﺋﻴﺴــﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺟﺎﺋــﺰة أﺑﻄــﺎل اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ ﻓــﻲ زﻳــﻮرخ ﻟﻘﻴﺎدﺗﻬــﺎ اﻟﻤﻤﺘــﺎزة ﻓــﻲ
ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ و ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
أﻳﻀــﺎ ﺣﻀــﺮت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺗﺪرﻳــﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻮﺿــﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،ﻟﻠﺴــﻤﺎح ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﻓــﻲ ﺷــﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ ً
ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺘﺨــﺬ اﻟﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﻮن ﻗــﺮارات ﺳــﻴﺌﺔ .ﻣــﻦ اﻟﻀــﺮوري إﻋﻄــﺎء
ﺑﺎﺗﺨــﺎذ ﺧﻴــﺎرات أﻛﺜــﺮ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ .ﺑــﺪون اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ذات اﻟﺼﻠــﺔ و اﻟﻤﺘﺎﺣــﺔ ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔً ،
اﻟﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﺑﺸــﺄن اﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺴــﺘﻬﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ،ﺣﺘــﻰ ﻳﻔﻬﻤــﻮا اﻟﻌﻮاﻗــﺐ اﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎراﺗﻬــﻢ .ﻟﻴــﺲ ﻣــﻦ اﻟﻤﻬــﻢ إﺑﻼغ اﻟﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﻤﺼﺪر
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻘﻂ ،و ﻟﻜﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻻ ﺗﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ .ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻮﺿﻮح ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
ﻣــﻊ اﻗﺘﺮاﺑﻨــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﻬﺮ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ،ﻓــﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺸــﻐﻮﻟﺔ ﺟـ ًـﺪا ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴــﺮ ﻟﺸــﻬﺮ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ،ﻟﻠﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ أن ﺣﻤﻠﺘــﻲ "ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻣﺎراﺗﻨــﺎ ﻧــﺰرع" و "ﻧﻈﻔــﻮا اﻹﻣــﺎرات"
أﻳﻀــﺎ .ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺗﺒﻨــﻲ اﻷﺷــﺠﺎر ﻫــﻮ أﺣــﺪ اﻟﺒﺮاﻣــﺞ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﻤﺢ ﻟﻤــﻦ ﻻ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﺸــﻜﻞ
اﻟﻤﻘــﺮر ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻤــﺎ ﻓــﻲ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ،ﺳــﺘﺤﻘﻘﺎن ﻧﺠﺎﺣــﺎت ﻫﺎﺋﻠــﺔ ً
ﻛﺎﻣــﻞ ﻓــﻲ ﺣﻤــﻼت إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻨــﺎ ،ﺑﺈﻇﻬــﺎر اﻫﺘﻤﺎﻣﻬــﻢ و اﻟﺘﺰاﻣﻬــﻢ ﺑﺘﺨﻀﻴــﺮ ﺑﻴﺌﺘﻨــﺎ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺰراﻋــﺔ اﻷﺷــﺠﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﺗﺤــﺖ أﺳــﻤﺎﺋﻬﻢ .ﺛﺒــﺖ
أن زراﻋــﺔ اﻷﺷــﺠﺎر و زﻳــﺎدة اﻟﻤﺴــﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀــﺮاء ﻫــﻲ أﻛﺜــﺮ اﻟﻄــﺮق ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻮﻗــﻒ ﺗــﺂﻛﻞ اﻟﺘﺮﺑــﺔ ،ﺗﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻐــﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌــﺔ ،ﺗﻨﻘﻴــﺔ اﻟﻬــﻮاء ،ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﻤــﺄوى ﻟﻠﺤﻴــﺎة
اﻟﺒﺮﻳﺔ ،ﺗﻘﻠﻴﻞ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ،و ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
أﻳﻀــﺎ ﻣﺘﺤﻤﺴــﻮن ﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻛﻴــﻒ ﺳــﻴﺘﺒﻨﻰ اﻷﻋﻀــﺎء اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺒــﺎدرة "دﻳﺴــﻤﺒﺮ اﻷﺧﻀــﺮ" اﻟﺘــﻲ ﺗﺸــﺠﻊ اﻟﺠﻬــﻮد اﻟﻤﺘﻀﺎﻓــﺮة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ،ﻟﺠﻤــﻊ
ﻧﺤــﻦ ً
أﻛﺒــﺮ ﻗــﺪر ﻣﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻤــﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ .ﻳﻤﻨــﻊ ﺟﻤــﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت و إﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫــﺎ اﻟﻤــﻮاد اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻣــﻦ إﻳﺠــﺎد ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ إﻣــﺎ إﻟــﻰ ﻣﺪاﻓــﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت أو إﻟــﻰ
ﻣﺤﻴﻄﺎﺗﻨــﺎ .ﺗﺸــﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮات إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻛﺎن ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜــﻦ إﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳــﺮ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  ٪75ﻣــﻦ اﻟﻤــﻮاد اﻟﺘــﻲ ﺗﺼــﻞ إﻟــﻰ ﻣﺤﻴﻄﺎﺗﻨــﺎ ،إذا ﺗــﻢ ﺟﻤﻌﻬــﺎ و ﻓﺮزﻫــﺎ و ﺗﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ
إﻟــﻰ ﻣﺆﺳﺴــﺎت إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ .ﺗﺘﻌﻠــﻖ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﺑﻌــﺪم إﺳــﺘﺨﺮاج اﻟﻤــﻮاد اﻟﺨــﺎم ﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ ﻣــﻮاد ﺟﺪﻳــﺪة ﺑــﻞ ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳــﺮ اﻟﻤــﻮاد اﻟﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗﻌــﺪ
أﻳﻀــﺎ ﺑﺎﻟﺴــﻤﻮم اﻟﺘــﻲ
ﻣﻄﻠﻮﺑــﺔ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻻ ﺗﺸــﻜﻞ ﺧﻄــﺮا ﻋﻠــﻰ ﺑﻴﺌﺘﻨــﺎ .ﻻ ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﻃﻤــﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪﻓــﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت ،و ﻟﻜﻨــﻪ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ً
ﺗﺘﺴﺮب إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻧﺔ و اﻟﻐﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻏﻼﻓﻨﺎ اﻟﺠﻮي ﻣﻊ ﺗﺤﻠﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻧﺔ.
ﺣﻘــﺎ ،ﻓﺈﻧﻨــﻲ أﻏﺘﻨــﻢ ﻫــﺬه اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺨــﺮوج ﻓــﻲ اﻟﻬــﻮاء اﻟﻄﻠــﻖ و اﻻﺳــﺘﻤﺘﺎع ﺑــﻜﻞ اﻟﻬﺪاﻳــﺎ اﻟﺮاﺋﻌــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺣﺎﻟﻴــﺎ ً
ﻓــﻲ ﺣﻴــﻦ أن اﻟﻄﻘــﺲ راﺋــﻊ ً
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،و أود ﺗﺬﻛﻴﺮﻛﻢ أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻫﻮ ﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎء اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻴﻮم.
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أخبارنا

ديسمبر

مشاركات مع مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء
في شهر نوفمبر شاركت المجموعة في عدة ارتباطات مع مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء :
 )1رئيسة المجموعة تشارك في المؤتمر السنوي العاشر لمجلس اإلمارات لألبنية الخضراء
حضرت السيدة حبيبة المرعشي ،رئيس مجموعة عمل اإلمارات للبيئة و العضو المؤسس و أمين الخزنة في مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء ،المؤتمر السنوي العاشر للمجلس،
ً
عاما حافلة بالنجاح لمجلس اإلمارات لألبنية الخضراء :من األبنية الخضراء إلى المدن المستدامة  ."2030و شدد المؤتمر ،الذي جمع
الذي عقد يوم  2نوفمبر تحت شعار "15
أصحاب المصلحة في الصناعة من جميع أنحاء العالم ،على الحاجة إلى العمل الجماعي لدعم هدف الحياد الكربوني بحلول عام  ،2050و ناقش تدابير واسعة النطاق لتعزيز االقتصاد
الدائري لتمكين بناء مدن صحية و مستدامة .و عقد الؤتمر تحت رعاية وزارة التغير المناخي و البيئة تحت شعار"أحدث االبتكارات لدفع االستدامة في البيئة المبنية" و عزز النقاش
عاما من مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء للتفكير في حركة المباني
بين الصناعة و أصحاب المصلحة الحكوميين .كانت رئيسة المجموعة احدى المتحدثين في جلسة حول "ً 15
الخضراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة و التي كانت تهدف إلى مناقشة المساهمين االوائل في حركة المباني الخضراء في دولة اإلمارات و التي تعكس رحلة دولة اإلمارات و
نموها و اإلنجازات في ترسيخ االستدامة و بعض التحديات التي ال تزال قائمة .و ركزت على أهمية المنظمات غير الحكومية و العمل التي قامت بها في تطوير قطاع المباني
الخضراء ،على مستوى العالم بشكل عام و دولة اإلمارات بشكل خاص .تكملة لرؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة لتعزيز االنتقال الى الطاقة النظيفة ،أدارت رئيسة المجموعة
إحدى الجلسات الرئيسية حول "نحو  :2030سياسة دولة اإلمارات العربية المتحدة و خارطة الطريق للمدن المستدامة" ،و التي ناقشت لوائح و سياسات المباني الخضراء المعمول
بها اليوم و كيف ستدعم الوصول إلى أهداف صافية صفرية و إنشاء مدن مستدامة صحية و مرنة .يستضيف مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء بانتظام و يشارك في الفعاليات
و المؤتمرات و المنتديات متعددة الجنسيات .كما طور مجموعة من األنشطة ،بما في ذلك فعاليات التواصل ،ورش العمل الفنية ،البحوث و الدورات التدريبية و تدور جميعها
حول قضايا معينة مرتبطة بالبيئات العمرانية و تلبي احتياجات أعضاء المجلس من مجتمع دولة اإلمارات و منطقة الشرق األوسط.
 )2مجموعة عمل الكربون المتجسد لمجلس اإلمارات لألبنية الخضراء
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في  11نوفمبر اجتماع مجموعة عمل الكربون المتجسد الثالثة لمجلس اإلمارات لألبنية الخضراء .دارت المناقشة حول معايير معهد
المهندسين اإلنشائيين حيث تبحث إدارة المجلس عن توصية من مجموعة العمل للتعاون مع المعهد .معهد المهندسين اإلنشائيين هو الهيئة المهنية الرائدة في العالم للهندسة
اإلنشائية .تأسست عام  ،1908و تضم المؤسسة اآلن أكثر من  22,000عضو في  109دولة .هدفها هو تعزيز التميز في الهندسة اإلنشائية ،و يتم االعتراف بأعضائها كقادة
لخبراتهم الفنية و المهنية .المعهد له دور مزدوج و أهداف مزدوجة؛ تلك الموجودة في مجتمع متعلم و كهيئة مهنية مؤهلة .أهدافه هي 'تعزيز علم و فن الهندسة اإلنشائية و
تحقيق التميز في البناء ،و تعزيز تعليم و كفاءة أعضائها .يخطط المعهد لجمع بيانات المشروع مثل المواد اإلنشائية الرئيسية (الخرسانة ،حديد التسليح...،إلخ) و خصائص المشروع
األخرى ألنماط البناء المختلفة .سيتم استخدام هذا لتقييم الكربون المتجسد للمباني في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،و بالتالي السماح بتشكيل المعيار القياسي ألنماط المباني
المختلفة في دولة اإلمارات ،و سيسمح للمباني الجديدة المستقبلية بوضع أهداف لخفض الكربون ،كما سيدعم دولة اإلمارات في إزالة الكربون.
 )3حفل عشاء و توزيع جوائز المباني الخضراء في الشرق األوسط و شمال إفريقيا 2021
عقد مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء ،و هو منتدى مستقل يهدف إلى الحفاظ على البيئة الحضرية من خالل تعزيز ممارسات المباني الخضراء ،الدورة العاشرة لحفل جائزة المباني
الخضراء لتكريم المؤسسات الفائزة في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا  .2021عقدت الجائزة تحت رعاية المجلس العالمي لألبنية الخضراء و بالتعاون مع  6مجالس ابنية
كرم المجلس قادة المنطقة في قيادة االبتكار و أفضل الممارسات في البيئات المبنية المستدامة .كما حضرت رئيسة مجموعة
خضراء في المنطقة العربية و ذلك يوم  24نوفمبرّ .
اعترافا بالتميز و أفضل الممارسات في تصميم و بناء وتشغيل
عمل اإلمارات للبيئة ،بصفتها العضو المؤسس لمجلس اإلمارات لألبنية الخضراء و أمين الخزينة ،هذا اليوم الخاص.
ً
مشاريع البناء في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا ،تهدف الجوائز إلى تعزيز حركة البناء االخضر في المنطقة من خالل تكريم العمل المتميز لكيانات القطاعين العام و
الخاص و الجمعيات و استشاريين المباني الخضراء و كذلك ممارسي االستدامة .تم اإلعالن عن الفائزين في حفل ناجح أقيم في منتجع و مارينا ويستن دبي شاطئ الميناء
السياحي .يسعى مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء إلى توسيع نطاق االستدامة في قطاع العقارات في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا من خالل المؤتمر السنوي
لـلمجلس و البحوث المتخصصة و الدورات التدريبية التقنية و البرامج التي ّ
فضال عن ممارسي
تمكن كيانات القطاعين العام و الخاص و الجمعيات ،و استشاريين المباني الخضراء،
ً
االستدامة.

مشاركات مع برنامج األمم المتحدة للبيئة
في شهر نوفمبر شاركت المجموعة في عدة ارتباطات برنامج األمم المتحدة للبيئة:
 )1إرشادات لتوفير معلومات استدامة المنتج
انضمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة إلى جلسات تدريبية افتراضية يوم  8نوفمبر بعنوان "ورشة تدريب بناء قدرات المدرب" في تقديم مطالبات موثوقة و تطبيق "المبادئ
التوجيهية لتوفير معلومات استدامة المنتج" التي نظمها برنامج األمم المتحدة للبيئة لمناقشة ورشة عمل حول الحاجة إلى معلومات العمالء فيما يتعلق باالستدامة و الوصول
لهذه المعلومات عن طريق وضع العالمات على المنتج .افتتح برنامج األمم المتحدة للبيئة الدورة التدريبية بإيجاز أهمية بناء القدرات لتغيير عادات المستهلكين .تم تحديد دور التثقيف
و خلق الوعي على أنه أساسي لتغيير عادات المستهلك .ثم انتقل بعد ذلك إلى مقدمة موجزة عن البيانات األساسية المتعلقة بوضع العالمات على المنتجات و المبادئ األساسية
الخمسة الطموحة التي تم تطويرها كأداة للمساعدة في إنشاء ملصقات المنتجات التي ستسمح للمستهلكين باتخاذ قرارات أكثر استدامة .للسماح لجميع المشاركين بإدراك األهمية
بشكل كامل ،ال سيما المتطلبات األساسية الخمسة لجميع ملصقات المنتجات التي يجب االلتزام بها ،تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات فرعية لمناقشة ملصق منتج معين
و التوصل إلى أفكار بشأن كيفية تحسين ملصق المنتج ،للتأكد من أن المستهلكين على اطالع كامل .الهدف من برنامج األمم المتحدة للبيئة في الوقت الحاضر ،هو ضمان أن
جميع العالمات تلتزم بجميع المبادئ األساسية الخمسة و أن تبدو المبادئ الطموحة الخمسة كمتطلبات إضافية مستقبلية.المبادئ األساسية الخمسة هي :موثوقية المعلومات،
مالءمة المعلومات ،وضوح المعلومات ،الشفافية و إمكانية الوصول إلى المعلومات .و تغطي مبادئ التطلعات الجوانب المتعلقة بـ :التغيير السلوكي ،القنوات المتعددة لمشاركة
المعلومات ،الجاذبية المبتكرة و القابلية للمقارنة .كانت ورشة العمل و المناقشات و العروض التقديمية مفيدة للغاية و قدمت قاعدة صلبة للمزيد من المناقشات المتعلقة بوضع
العالمات على المنتجات و شراء المستهلك .يمكن الوصول إلى التفاصيل المتعلقة بالتدريب المذكور مباشرة من /https://www.unep.org
 )2طموح األعمال من أجل العمل المناخي
خالل أسبوع كوب  ،26حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في  10نوفمبر مؤتمر "طموح األعمال من أجل العمل المناخي" الذي نظمه الميثاق العالمي لألمم المتحدة و الذي
ضم الرؤساء التنفيذيين البارزين و خبراء االستدامة في الشركات و قادة األعمال ،باإلضافة إلى رؤساء و كاالت األمم المتحدة و منظمات المجتمع المدني ،لعرض اإلجراءات
ً
كربونيا ،لزيادة صمود المجتمع و إبراز االستراتيجيات إلطالق التمويل المناخي .يهدف الحدث إلى حشد و توحيد األعمال من أجل عالم أفضل للتعامل
الملموسة القتصاد محايد
مع حالة الطوارئ المناخية .تضمن الحدث جلسات عامة ،بما في ذلك االجتماع السنوي التاسع رفيع المستوى حول رعاية المناخ من كوب  ،26و الجلسات الحوارية و فرص
التواصل الحصرية .كما قدمت الجلسة رسالة أعمال قوية لطموح المناخ فيما يتعلق بتمويل المناخ ،القدرة على الصمود و تمكين االنتقال العادل لجميع القطاعات .شارك القادة
التنفيذيون الذين يمثلون مبادرات مثل السباق إلى صافي اإلنبعاث الصفري و طموح األعمال لـ  1.5درجة مئوية و السباق إلى الصمود و تحالف صافي اإلنبعاث الصفري
المصرفي في حوار تفاعلي عقدته األمم المتحدة ،حيث قدموا إعالنات تعالج األزمات المزدوجة لوباء كوفيد 19-و حالة الطوارئ المناخية .كما تمت مناقشة أن قابلية البقاء
لمجتمعاتنا تعتمد على توحد قادة من الحكومة و قطاع األعمال و المجتمع المدني وراء السياسات و اإلجراءات و االستثمارات التي ستحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى  1.5درجة
ً
ً
ً
تضررا على الرغم من كونها أقل مسؤولية عن حالة الطوارئ المناخية
ضعفا و األكثر
فقرا و
مئوية .نحن مدينون بذلك لجميع أفراد البشرية ،ال سيما المجتمعات و الدول األكثر
أمرا بالغ األهمية ،حيث تتطلع الحكومات إلى إعادة تشغيل اقتصاداتها بعد الدمار الذي خلفه كوفيد.19-
الحالية و آثار تغير المناخ .يعد االنتقال العادل ً

3

أخبارنا

ديسمبر

 )3المجموعة تحضر االجتماع الموضوعي الثاني بشأن قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة 73/333
من  17إلى  19نوفمبر  ، 2021حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة االجتماع التشاوري الموضوعي الثاني حول قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة  73/333عبر الفضاء
الرقمي .تم تنظيم هذا االجتماع بعنوان "متابعة تقرير الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المنشأ بموجب قرار الجمعية العامة  "72/277و كان نمط االجتماع بالحضور
الشخصي لممثلي الدول و أصحاب المصلحة في نيروبي و آخرين من خالل البوابة اإللكترونية .ركز هذا االجتماع على مشروع اإلعالن السياسي الذي سيقدم إلى جمعية األمم
المتحدة للبيئة  5.2في فبراير  .2022حضر هذا االجتماع لتقديم مداخالتهم من أجل صياغة اإلعالن السياسي للدول األعضاء ،أعضاء الوكاالت المتخصصة ،و هيئات األمم المتحدة
و المنظمات الحكومية الدولية و أمانات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف و المنظمات غير الحكومية .خصص الجزء األكبر من االجتماع للنظر في اإلعالن السياسي الذي تمت
مراجعته بالتفصيل مع مداخالت من جميع الدول األعضاء و أصحاب المصلحة الحاضرين إفتراضيا .هذه وثيقة مهمة للغاية حيث بموجب قرار الجمعية العامة  73/333المؤرخ 30
أغسطس  ،2019يتعين على وكالة األمم المتحدة للبيئة أن تعد ،في دورتها الخامسة" ،إعالنا سياسيا الجتماع رفيع المستوى لألمم المتحدة ،بتمويل طوعي ،في السياق لالحتفال
بذكرى إنشاء برنامج األمم المتحدة للبيئة من قبل مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية ،الذي عقد في ستوكهولم في الفترة من  5إلى  16يونيو  ،1972بهدف تعزيز تنفيذ
القانون البيئي الدولي و اإلدارة البيئية الدولية ،بما يتماشى بالفقرة  88من الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة "المستقبل الذي نصبو إليه".
 )4حضرت المجموعة اجتماع مجموعة عمل تمديد عمر المنتج
ً
إفتراضيا .تهدف هذه
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في  18نوفمبر االجتماع السادس لمجموعة عمل تمديد عمر المنتج الذي نظمه برنامج االمم المتحدة للبيئة عبر ندوة
المجموعة إلى حشد المشاركة داخل و عبر القطاعات المختلفة (الخاصة و العامة و المجتمع المدني) لزيادة الوعي و إشراك المستهلكين في تمديد عمر المنتج .ركز االجتماع على
أيضا مناقشة
نتائج الدراسات االستقصائية حول االستهالك و االقتصاد الدائري في أمريكا الالتينية باإلضافة إلى الرؤى المتعلقة باستراتيجيات تمديد عمر المنتج .كانت هناك ً
سؤاال و ركز على االقتصاد السلوكي كتجربة محفزة .درس
مفيدة حول مشروع محتمل بشأن ضمان جودة السلع المستعملة .تكون المسح الذي تم تسليط الضوء عليه من 82
ً

ذاتيا .فيما يلي بعض النقاط الرئيسية من تحليل المسح:
قرارات اإلصالح و الشراء للمستهلكين ،أثناء اإلبالغ عن سلوكياتهم و مواقفهم و معتقداتهم المبلغ عنها ً
.
.

1يمكن للترويج للمعتقدات التي تتمحور حول البيئة أن تشجع اإلقتصاد الدائري.
واضحا يفضل اإلقتصاد الدائري.
نسائيا
تناظرا
2عندما يتعلق األمر بتقسيم قاعدة العمالء إلى مجموعات ذات اإلهتمام المشترك ،وجد أن هناك
ً
ً
ً

.
.
.

1هو شكل من أشكال تمديد عمر المنتج
2طريقة صديقة للبيئة
3يزيد من كفاءة استخدام المواد و الطاقة

عيوبا عديدة مثل :نقص الضمانات ،االختيار المحدود ،و االرتباك بشأن ما يحدث عند فشل المنتج و المزيد.
ركز العرض التقديمي على سوق المنتجات المستعملة ،و وجد أن له
ً
أوضح المتحدث أن إعادة استخدام المنتج أمر ضروري ألنه:

 )5تحويل النظم الغذائية و مكافحة تغير المناخ :حدث افتراضي بعد كوب  26و ما بعده
يساهم اعتماد النظم الغذائية العالمية على الوقود األحفوري في انبعاثات غازات الدفيئة و قد يزيد من تكاليف المدخالت إلى الحد الذي يجعل من الصعب تحملها .ترتبط الزراعة
بتكثيف تغير المناخ بسبب اإلنتاج الحيواني ،و استخدام األسمدة ،و إزالة الغابات من أجل التوسع في المزارع .من ناحية أخرى ،فإن النظم الغذائية شديدة التأثر بتغير المناخ حيث
نهارا .و يتفاقم هذا الضعف بسبب الطلب على
تصبح أنماط الطقس أكثر
تقلبا ،مما يتسبب في تدهور األراضي و تآكلها .تتأثر الغلة ً
أيضا بزيادة التغيرات في درجات الحرارة ً
ً
ليل و ً
تنوعا ،مما يقلل من التنوع البيولوجي مع زيادة عدد حاالت تفشي اآلفات و األمراض العابرة للحدود ،مما يزيد من تعريض األمن الغذائي للخطر .بعد قمة كوب 26
الغذاء األقل
ً
لتسريع العمل نحو أهداف اتفاق باريس و اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ً
افتراضيا في  18نوفمبر نظمته قمة النظم
حدثا
ً
الغذائية لألمم المتحدة للتأكيد على الصلة التي المترابطة بين المناخ و الغذاء ،للبناء على نتائج كل من قمة النظم الغذائية و كوب  ،26و النظر في كوب 27في العام المقبل .على
وجه التحديد ،ناقش الحدث النتائج الرئيسية لمؤتمر األطراف  26و آثاره على تحول النظم الغذائية ،و حدد سياسات معينة و نقاط دخول مؤسسية حيث يمكن التفاقية المناخ أن
تدعم التحوالت من أجل نظم غذائية أكثر استدامة و العكس بالعكس ،و استكشف تعميم الغذاء في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ و المساهمات المحددة
ً
بناء على آلياتها و عملياتها الحالية .و تشير النتيجة المتوقعة إلى الدعم الواسع النطاق و االلتزام بالتعاون و تحفزه ،بما في ذلك دفع السياسات /
وطنيا و خطط التكيف الوطنيةً ،
الدعم السياسي بشأن الحاجة إلى تعزيز الروابط و العمل لدعم كل من النظم الغذائية و جدول أعمال المناخ.
 )6ورش عمل بناء القدرات لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  24نوفمبر ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات ألصحاب المصلحة في المجموعات الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و التي أخطرت
المشاركين عن الدورة المستأنفة لجمعية األمم المتحدة للبيئة  ،5.2التي ستعقد في الفترة من  28فبراير إلى  2مارس  2022في نيروبي ،كينيا .تضمنت المسائل المتعلقة
ببرنامج األمم المتحدة للبيئة @  ،50و ستوكهولهم ،50 +و القرار " ،73/333تعزيز اإلدارة البيئية و القانون" ،و منتدى أصحاب المصلحة من أجل مستقبل مستدام ،بدعم من
برنامج األمم المتحدة للبيئة ،و وحدة المجتمع المدني في نيروبي .ركزت الندوات اإلفتراضية على الفترة التي تسبق جمعية األمم المتحدة للبيئة  ،5.2الدورة المستأنفة للجمعية،
كما تضمنت الندوات محتوى ذي صلة بالدورة الخاصة للجمعية التي ستعقد في الفترة من  3إلى  4مارس  ،2022و المخصصة لالحتفال بالذكرى الخمسين إلنشاء برنامج األمم
أيضا على اجتماع ستوكهولم  50 +ذي الصلة و المرتقب ،الذي عقدته الجمعية العامة لألمم المتحدة و استضافته حكومتا
المتحدة للبيئة في عام  .1972سلطت الندوات الضوء ً
عاما على مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية و الذي جعل
السويد و كينيا ،و الذي سيعقد في ستوكهولم ،السويد في الفترة من  2-3يونيو  2022لالحتفال بمرور ً 50
البيئة قضية عالمية ملحة ألول مرة.
 )7اللجنة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين التابعة لبرنامج النظم الغذائية المستدامة
رسميا .عقد
عضوا
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة إفتراضيا االجتماع الـ 19للجنة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين في  30نوفمبر و الذي تعد فيه المجموعة
ً
ً
االجتماع و نظمه برنامج النظم الغذائية المستدامة لشبكة كوكب واحد و هو مبادرة عالمية ألصحاب المصلحة المتعددين تهدف إلى تسريع التحول نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة
تعزز نهج النظم الغذائية من أجل صنع سياسات أكثر شمولية .ويستند إلى إطار العمل العشري لالستهالك و اإلنتاج المستدامين ( )10YFPالذي اعتمده رؤساء الدول في مؤتمر
األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو  ، )+20و الذي تم االعتراف به كآلية تنفيذ لهدف التنمية المستدامة رقم  .12بدأ االجتماع بإلقاء نظرة عامة على جدول األعمال ،باإلضافة
إلى جميع نتائج االجتماع الـ  18للجنة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين الذي عقد في يونيو  .2021و قد تم تقسيم االجتماع إلى جزأين؛ تناول الجزء األول القضايا المتعلقة
بالحوكمة و التي تحدثوا من خاللها عن مسار العمل الرئيسي لبرنامج النظم الغذائية المستدامة و عن عملية تطوير االستراتيجية العالمية الجديدة لما بعد عام  2022بشأن
االستهالك و اإلنتاج المستدامين .الجزء الثاني غطى القضايا المتعلقة بإدارة البرنامج .في هذا الجزء ،تناولوا نتائج قمة النظم الغذائية لألمم المتحدة و أولويات برنامج النظم
الغذائية المستدامة لشروط اللجنة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين .2022-2023

2

جمعية البحرين النسائية للتنمية البشرية

عاما
بدعوة من جمعية البحرين النسائية للتنمية البشرية ،حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  2نوفمبر حفل تكريم شركاء الجمعية على مدار العشرين ً
ً
فعاال في تعزيز القدرات القيادية للمرأة ضمن إطار القيادة األخالقية الذي
مساهما
الماضية تحت عنوان "ريادة مؤسسية و شراكات نوعية" .كانت رئيسة المجموعة
ً
نوفمبر
يركز على القيمة .أقيم الحفل على الهواء مباشرة على قناتهم على اليوتيوب .تحت رعاية معالي الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا  ،رئيس هيئة الطاقة المستدامة
في البحرين .جمعية البحرين النسائية  -للتنمية البشرية هي منظمة بحرينية تأسست في  9يوليو  ،2001و هي أول منظمة غير حكومية تحصل على عضوية المركز
االستشاري في المجلس االقتصادي و االجتماعي التابع لألمم المتحدة بمسيرة رائدة لتشجيع بناء مجتمع إنساني عالمي ،حيث تسود القيم و يتمتع األفراد بالعدالة و الكرامة
كونيا و معرفة سامية و يكرسون قدراتهم
وعيا
ً
اإلنسانية و مهمة إلهام القدرات ،و بث األمل و العمل على إنشاء واقع جديد ،حيث تتكامل المساعي النبيلة و حيث يمتلك األفراد ً
لتحقيق استدامة التنمية البشرية.
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3

الحصص المؤثرة و صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية يطلقان صندوق تداول جديد

6

حملة جمع علب األلمنيوم

14

شركتا الكنور و الواحة يعلنان عن الفائزين في "صوت صغير ،تأثير كبي "ر

16

أنقذوا بحارنا

19

منظمة التعاون االقتصادي و التنمية و السياسة البيئية  -كيف يمكن للمجتمع المدني المشاركة؟

بناء على مؤشر
حضرت مجموعة عمل االمارات للبيئة في  3نوفمبر إطالق صندوق جلوبال كاليمت سلكت ( )Global Climate Selectالمتداول في البورصة ً
 MSCIالمخصص .اعلنت شركة إمباكت شير( ، )Impact Sharesالراعي غير الربحي المدعوم من مؤسسة روكفلر عن إطالق الصندوق بالتعاون مع صندوق األمم
نوفمبر
المتحدة لتنمية رأس المال .يعتمد الصندوق على مؤشر مرخص من قبل  MSCIو رمزها في بورصة نيويورك  ، MSCIو هي المزود الرائد ألدوات و خدمات دعم
استنادا إلى مؤشر اختيار مسار المناخ  ، MSCI ACWIباالشتراك مع
القرار الحاسمة لمجتمع االستثمار العالمي .تم إنشاء الصندوق الجديد للتداول في البورصة،
ً
إمباكت شير و مجموعة عمل من تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة .قال انفستك ،عضو تحالف المستثمرين العالميين" :تم عقد تحالف المستثمرين
العالميين من أجل التنمية المستدامة للمساعدة في نقل األموال بشكل أوسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"" .من خالل تمويل تبادل المناخ الذي يهدف إلى معالجة الهدف
 13من أهداف التنمية المستدامة ،أنشأنا فرصة حقيقية للمستثمرين لتمويل المزيد من الخير .إنه لمن المفرح أن نرى عملنا مع األمم المتحدة و الشركاء اآلخرين لتطوير معايير
و أدوات لحشد االستثمار في التنمية المستدامة تؤتي ثمارها في هذا المنتج االستثماري " .تم اإلعالن عن اإلطالق في  3نوفمبر في غالسكو في مؤتمر األمم المتحدة لتغير
المناخ كوب  26و بدأ التداول في بورصة نيويورك لألوراق المالية في نفس اليوم.

تمكنت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة من إكمال الدورة الـ  25من "حملة جمع علب األلمنيوم" بنجاح يوم 6
نوفمبر  .2021أخذ فريق المجموعة أماكنه في  4مواقع في دولة اإلمارات العربية ( 3في دبي و  1في رأس
نوفمبر
قياسيا بسالسة من خالل جمع  5,708كجم من علب األلمنيوم بشكل فعال
معيارا
الخيمة) .و قد وضعوا
ً
ً
مكعبا من مساحة مكب النفايات ،و قلل  85.6طن متري من انبعاثات غاز
مترا
138
وفر
مما
التدوير،
إلعادة
ً
ً
ثاني أكسيد الكربون و وفر الطاقة بمقدار  1,299مليون وحدة حرارية بريطانية .قالت السيدة حبيبة رئيسة المجموعة" :يسعدني
معا للمساهمة في النشاطات الشعبية لالستدامة
دائما أن أرى افراد المجتمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة يجتمعون ً
ً
عاما ،لم يكن الكثير من الناس في البالد على دراية بمصطلحات مثل إعادة
البيئية .عندما بدأنا الحملة قبل خمسة و عشرين ً
التدوير أو االستدامة .شارك أقل من  100فرد في الحملة ،و لكن اآلن بعد ربع قرن ،شهدت حملة "جمع علب األلمنيوم"
مشاركة أكثر من  200شركة و أكثر من  50مدرسة و و ما يزيد على  100أسرة .إن تنمية هذه الممارسة األخالقية المتمثلة
عظيما" .تعرب مجموعة عمل
في إعادة التدوير بين افراد المجتمع ،من خالل برامج عملية المنحى ،يعد في حد ذاته امتيازً ا
ً
اإلمارات للبيئة عن امتنانها لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم ( )EGAعلى انضمامها مرة أخرى كرعاة مشاركين لعام  .2021و الشكر موصول لشركة الكي إلعادة التدوير على
ً
ممكنا بدون الدعم
أدوارا حيوية كشركاء دعم إعالمي .لم يكن تنفيذ البرنامج بهذا الحجم و المنحى
انضمامها كشريك إعادة التدوير الرسمي و لمجموعة المراد و جلف نيوز الذين لعبوا
ً
اللوجستي من – شركة أبيال و شركاه ،شركة بي آي سي لإلنشاءات ،ماكدونالدز اإلمارات و مجموعة تريستار.

قامت كل من شركتي الكنور و الواحة ،في مهمة إللهام الجيل القادم لخلق غد مستدام و أكثر صحة ،من خالل دعوة األطفال لمشاركة أفكارهم من أجل مستقبل
أفضل من خالل مبادرة المجتمع "صوت صغير  ،تأثير كبير" .هدفت المبادرة إلى مساعدة األطفال على التبحر في أفضل أفكار االستدامة و صياغتها و إحيائها لمنح
نوفمبر
إشراقا و صحة و سعادة .أقيمت ورش عمل "االستدامة و الصحة" في  45مدرسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،شارك فيها أكثر من  30ألف
غدا أكثر
ً
الجميع ً
طفل و تم الوصول إلى أكثر من  3.4مليون شخص على وسائل التواصل االجتماعي في دولة اإلمارات .تم تنفيذ األنشطة داخل المتجر و عبر اإلنترنت طوال الحملة
لخلق بيئة تعليمية ممتعة لجميع األطفال للمشاركة .تم االحتفال بالحملة الناجحة من قبل الكنور و الواحة ،العالمات التجارية الرائدة في الشركة الوطنية للمواد الغذائية و أقاموا
حفل توزيع الجوائز المستوحى من الطبيعة ،في مزرعة البراري بحضور مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  14نوفمبر .تم تكريم األطفال ذوي األفكار الفائزة للمستقبل و اإلعالن
عن عضويتهم في أول مجلسين لألطفال :مجلس أطفال الكنور للصحة و مجلس أطفال الواحة للبيئة .شارك أكثر من  5,000طفل في الحملة و قدموا أفكارهم الرائعة ،و التي
تم التحيكم عليها من قبل لجنة تحكيم مهنية مكونة من :إدارة سالمة الغذاء ببلدية دبي ،إدارة البيئة ببلدية دبي ،مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،مجلس الشارقة للتعليم ،شركة
بيئة ،إلى جانب الكنور و الواحة .واجهت لجنة التحكيم مهمة صعبة الختيار  8فائزين و أعضاء من مجلس الكنور لألطفال للصحة و  8فائزين آخرين و أعضاء مجلس واحة األطفال
ً
حقا حول كيفية صنع ٍ
تقديرا
غد أفضل .فاز أربعة فائزين برسوم دراسية مغطاة بالكامل لمدة عام واحد ،برعاية الكنور و الواحة،
للبيئة ،حيث كان لكل طفل فكرة فريدة و ملهمة ً
أيضا رؤساء المجالس الخاصة بهم ،و سيواصلون
ألفكارهم المذهلة من أجل مستقبل أفضل و أهمية دعمهم في تعليمهم في السنوات القادمة .سيصبح هؤالء الفائزون الكبار ً
جنبا إلى جنب مع الكنور و الواحة و الهيئات و المنظمات الحكومية .فاز الوصيفون الـ  14المتبقون بسنة كاملة من األنشطة التعليمية و الترفيهية ،بما في
العمل على أفكارهم ً
ذلك دروس الموسيقى و الرياضة و العلوم و الفن ،كطريقة لدعم و رعاية مواهبهم.

جدا حول المحيطات و الكوكب و مستقبل البشرية في  16نوفمبر عبر منصة افتراضية نظمتها
انضمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة إلى هذه المحادثة المهمة ً
مؤسسة تالبرغ .كان اثنان من علماء المحيطات العالميين حاضرين لمناقشة أفكارهم حول هذا الموضوع مع إدارة الجلسة من قبل رئيس المؤسسة .كانت لدى
نوفمبر
حقا من التفكير في طرق للتخفيف من تدهور
المتحدثان خلفيات بحثية واسعة و قد دافعوا بشغف عن التغيير في طريقة تفكيرنا في المحيطات حتى نتمكن ً
المحيطات الذي يهدد الحياة على األرض .خالل الجلسة ،أثيرت عدة نقاط مهمة حول مسألة صحة محيطاتنا و الحياة داخلها .في الواقع ،ترتفع درجات الحرارة بمعدل
ضارا بشكل خاص ألنه يمكن أن يترك وراءه شباكات
لم يتم توثيقه من قبل مما يجبر الحيوانات البحرية على التكيف مع البيئات الجديدة .عالوة على ذلك ،يعتبر الصيد الصناعي
ً
الصيد عائمة في البحار مما يتسبب في حبس حيوانات اخرى فيها .كانت الجلسة مليئة باألمثال الحكيمة من قبل أعضاء اللجنة الذين دافعوا عن معالجة أفضل لمحيطاتنا و
جميعا مستعدين للتقدم كأبطال
مخلوقاتنا البحرية على حد سواء بشغف حيث أن نوعية الحياة البشرية في نهاية المطاف مرتبطة بصحة محيطاتنا .عالوة على ذلك ،يجب أن نكون
ً
محليين لسواحلنا ،فهذه الطريقة هي الوحيدة التي لدينا إلنقاذ بحارنا.

منظمة التعاون االقتصادي و التنمية هي منظمة دولية تعمل على بناء سياسات أفضل من أجل حياة أفضل .هدفها هو تشكيل السياسات التي تعزز الرخاء و المساواة
جنبا إلى جنب مع الحكومات و صانعي السياسات و
عاما من الخبرة و األفكار إلعداد عالم الغد بشكل أفضلً .
و الفرص و الرفاهية للجميع .تعتمد المنظمة على ً 60
نوفمبر
المواطنين ،تعمل المنظمة على وضع معايير دولية قائمة على األدلة و إيجاد حلول لمجموعة من التحديات االجتماعية و االقتصادية و البيئية .لمعرفة المزيد حول
صنع السياسات البيئية في المنظمة في الميدان االقتصادي و آليات المشاركة لمختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية البيئية ،حضرت
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة جلسة بناء القدرات في  19نوفمبر .شارك ممثلو المنظمة في الميدان االقتصادي و موظفو المكتب البيئي األوروبي في كيفية عمل منظمة التعاون
و التنمية في الميدان االقتصادي للتعرف على فرص المشاركة في سياسات بيئية أفضل و تشكيلها .يقوم مكتب البيئة األوروبي ( )EEBبتنسيق صوت المنظمات البيئية داخل لجنة
رئيسيا في
دورا
ً
سياسة البيئة التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية لتوسيع مشاركتها بدعم من منظمات المجتمع المدني البيئية األخرى .تلعب منظمات المجتمع المدني ً
ً
تحديدا لتحسين الظروف االقتصادية و االجتماعية و السياسية في البلدان النامية .يتم تصنيف النشاط على أنه مساعدة لمنظمات المجتمع المدني عندما
إطار التنمية المستدامة ،و
يتم برمجة المساهمات األساسية و البرامج و الصناديق المجمعة لتمويل منظمات المجتمع المدني.
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21

اجتماع المجلس االستشاري لمعهد روتشستر للتكنولوجيا

25

المجموعة و زيورخ :نحو االستدامة

28

وفد األعمال االسكتلندي

30

كفاءة الطاقة تساهم في جعل منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا أكثر استدامة

حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،بصفتها عضو المجلس االستشاري في معهد روتشستر للتكنولوجيا  -دبي ،اجتماع المجلس االستشاري في 21
نوفمبر و الذي استضاف أعضاء المجلس االستشاري من أقسام الميكانيكية و الكهربائية و التجارية و الوظيفية و الدراسات العليا .شارك رئيس قسم برامج
نوفمبر
حاليا في إطار القسم )1 :تحليالت
الدراسات العليا و البحوث ،التحديثات التفصيلية و التطورات األخيرة في القسم .تم مناقشة برامج الخريجين الثالثة التي تعمل ً
سابقا علم المدينة) و  )3استشراف المستقبل و التخطيط .كما تمت مناقشة موارد
البيانات  -أكبر تسجيل بين البرامج الثالثة ؛  )2المدن الذكية (التي كانت تسمى
ً
القسم و هياكل البرامج و تقييمات القسم للتحسينات المستمرة خالل االجتماع .وأثنى الفريق على المعهد لهذه البرامج المبتكرة للخريجين و التي نحن بأوج الحاجة الى هذا النوع
من المؤهالت للشباب.

حضرت رئيسة المجموعة في  25نوفمبر حدث لزيورخ الشرق األوسط لالستدامة  -تاون هول ،حيث كان جميع موظفي الشركة في االمارات عبر وحدات األعمال
ً
إشراقا» ،بينما شاهد موظفو مملكة البحرين و دولة قطر البث المباشر من مكاتبهم.
مستقبال أكثر
«معا نصنع
المختلفة حاضرين في الحدث الذي نظم تحت عنوان
ً
ً
نوفمبر
كان الحدث لتشجيع الموظفين في زيورخ على تنشيط روح االستدامة و خلق عقلية االستدامة .تم دمج جميع الفرق و وظائف األعمال لتشكيل مجموعات و تم تحدي
الجميع لتقديم صورة عن شكل زيورخ المستدامة في عام  .2030كانت هناك ثالث أولويات إستراتيجية رئيسية تمت تغطيتها للمسابقة« :تغير المناخ» و «استدامة
العمل» و «الثقة في العالم الرقمي» .قدمت الفرق التسعة رؤيتهم المستقبلية للمكتب األخضر بطريقة شيقة و ممتعة مع التمثيليات و المسرحيات الموسيقية و مقاطع الفيديو.
تم اختيار الفائزين الثالثة عن طريق التصويت اإللكتروني للجمهور .كانت رئيسة المجموعة هي ضيف شرف الحدث وقد تحدثت عن كيف يمكن للناس تبني ممارسات االستدامة في
حياتهم اليومية من خالل تقليل النفايات و إعادة التدوير و شراء المنتجات الموسمية المحلية ،و إنشاء مجتمع أخضر و مستدام من خالل اإلجراءات اليومية في المنزل .منحت السيدة
رينا فيفيك ،الرئيس التنفيذي للشرق األوسط في زيورخ  ،السيدة حبيبة جائزة «أبطال االستدامة» للتميز في قيادة االستدامة و حماية البيئة .مع ازدهار شراكة المجموعة و زيورخ ،
أجرت رئيسة المجموعة و الرئيس التنفيذي في شركة زيورخ مقابلة مباشرة مع هيلين فارمر في قناتها اإلذاعية «عرض هيلين فارمر» يوم  29نوفمبر .دارت المناقشة حول الكيفية التي
جنبا إلى جنب مع جهود الشركات و مسؤولياتها تجاه أهداف التنمية المستدامة الـ  17لألمم المتحدة و كيف يمكن للمجتمع أن
تسير بها جهود التمويل الشخصي و االستدامة ً
يشارك...،إلخ.

أجرت رئيسة المجموعة مناقشة مثمرة مع الرئيس التنفيذي للغرف االسكتلندية ،السيدة ليز كاميرون ،و الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة في دندي ،السيدة أليسون
أيضا
هندرسون حيث شاركت رئيسة المجموعة نشاطات و برامج المجموعة على مستوى الوطني و كذلك نشاطاتها على المستوى االقليمي و العالمي .دار النقاش ً
نوفمبر
حول برامج عام  2022للبعثات التجارية االسكتلندية و مشاركة المجموعة فيها .تم تنظيم الزيارات لربطها مع مواضيع المعرض كـ»تغير المناخ و انتقال الطاقة ،و
ً
ً
خاصا
حدثا
«القيادات النسائية» – و كالهما مرتبط بشكل وثيق مع عمل المجموعة و مع الرئيسة  .حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة مساء نفس اليوم
استضافته الغرف التجارية االسكتلندية و كلية آل مكتوم للتعليم العالي .حيث تم تنظيم امسية لرجال األعمال االسكتلنديين لحضور حفل استقبال وعشاء ترحيبي في منزل سعادة
ميرزا الصايغ ،رئيس مجلس إدارة الكلية و صديق الغرفة.

استضاف مجلس صناعات الطاقة النظيفة و معهد تكييف الهواء و التدفئة و التبريد بشكل مشترك ندوة إفتراضية حول « كفاءة الطاقة تساهم في جعل منطقة
الشرق األوسط و شمال إفريقيا أكثر استدامة» إلطالق شراكتهما األخيرة في  30نوفمبر حيث تمت دعوة رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة لالنضمام كعضو في
نوفمبر
الجلسة الحوارية .على الرغم من إدخال اللوائح و معايير أداء الطاقة و قوانين البناء في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا لتحسين كفاءة الطاقة و الحفاظ على
استخدام الطاقة ،ال يزال المسؤولون على دراية بالتحديات التالية :أ) التحقق من أن أداء المعدات يتوافق بالفعل مع الحد األدنى من أداء الطاقة المعايير؛ ب) بروتوكول
االختبار؛ ج) مراقبة السوق؛ د) المختبرات على هذا النحو ،هناك حاجة ملحة لتحسين آليات االمتثال لضمان تحقيق األهداف الخضراء الطموحة التي يتم تحديدها و ضمان تنفيذ
السياسات بشكل صحيح .قدمت رئيسة المجموعة مداخلتها تحت عنوان «إرشادات لزيادة مستويات االمتثال عبر اللوائح المختلفة التي تؤثر على أنظمة التدفئة و التهوية و تكييف
الهواء في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا» .ركز عرضها التقديمي على «كيف يمكن للشركات االستفادة من تشريعات التدفئة و التهوية و تكييف الهواء المتغيرة باستمرار؟»
قدما فيما يتعلق بحصة
و شاركت في مالحظاتها الختامية« :ال ينبغي النظر إلى هذه التشريعات المطبقة على أنها عبء على البائعين و المصنعين ،بل كفرصة لالبتكار و المضي
ً
السوق .المشرعون ليسوا هنا لإلضرار بنمو المؤسسات ،و لكن للتأكد من االستمرار في التحرك في اتجاه إيجابي ،مع الحفاظ على البيئة صحية و مستدامة».

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

"شجرة في المجتمع...جذور توحدنا" هو برنامج قوي إلدارة النفايات مفتوح لجميع قطاعات المجتمع .اختتمنا المرحلة الثانية من البرنامج يوم  30نوفمبر .تضمنت المواد القابلة
إلعادة التدوير التي تم جمعها الورق و البالستيك و النفايات اإللكترونية و علب األلمنيوم و أحبار الطابعات و الزجاج و الهواتف المحمولة .شارك في البرنامج أكثر من  340جهة من
مختلف القطاعات تمثل الهيئات الحكومية و الشركات و المعاهد األكاديمية و األفراد و األسر.

حققت المرحلة  2بنجاح جمع:

243,565

36,196

738

458

20,437

2,927

1,081

مما ساهم في تحقيق اإلنجازات التالية:

1,016

2,370

7,725

5,028

4,022

معا لتحويل النفايات من مكبات النفايات مما مكننا من خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون و حماية أرضنا الثمينة من أجل بيئة أفضل .حصل المشاركون
لقد عملنا ً
الذين حققوا الهدف على فرصة لزراعة شجرة محلية تحت أسمائهم يوم  21ديسمبر  .2021تساهم المرحلة الثانية من برنامج "شجرة في المجتمع...جذور توحدنا" في
زراعة  614شتلة محلية والتي ستساهم في الحفاظ على الطبيعة و توفير حاضنات الكربون على ارض الوطن.
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مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات و الجامعات

أقيمت الدورة الـ 21من مسابقة الخطاب البيئية بين الكليات و الجامعات لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة في دبي في الفترة من  23إلى  24نوفمبر في مجمع المعرفة تحت رعاية
وزارة التربية و التعليم في دولة اإلمارات .و عبرت السيدة حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة عن ارتياحها في كلمتها االفتتاحية قائلة" :إنه لشرف دائم العمل في شراكات مع مختلف
الكيانات لتحقيق برامج استدامة ناجحة .ال يمكن إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف االستدامة البيئية إال من خالل التعاون البناء بين القطاعات المختلفة .يسعدنا تلقي الدعم من موانئ
فريقا على الكأس في المواضيع التالية:
دبي العالمية ،التي انضمت إلينا باعتبارها الراعي الرئيسي لهذا البرنامج التعليمي البيئي الفريد .هذا العام ،تنافس 73
ً
•العيش المستدام :طريق لمستقبل أكثر خضرة؟
•البيئة و التعليم :الحاجة للتغيير.
•تحقيق التوزان بين الركائز الثالث لالستدامة في عالم ما بعد الجائحة.
•دمج البيئة و التكنولوجيا :حل لالستدامة؟

بناء على مهارات العرض و فهم للموضوع و قيمة
تم تكليف لجنة من أربعة اشخاص متمكنين من اللغتين العربية و االنجليزية و متخصصين في المجال البيئي لتقييم كل فريق ً
خاصا حيث فتحت منصة للكليات  /الجامعات خارج المنطقة العربية .و بذلك شهدنا زيادة في المشاركة
المعلومات المقدمة .بالتزامن مع إكسبو  ،2020أقامت المجموعة
إصدارا ً
ً
ً
ً
رائعا بعد التراجع
تقدما
أيضا .شارك أكثر من  400طالب و طالبة و أعضاء الكادر الدراسي في مسابقة هذا العام و التي حققت
من الطلبة من جامعات من أوروبا و آسيا الوسطى ً
في العام الماضي بسبب تأثير كوفيد  19على التعليم .سلطت مسابقة هذا العام الضوء مرة أخرى على حقيقة أن هناك ً
جميعا نتطلع
عالميا عن إجابات تتعلق بالمستقبل و أننا
بحثا
ً
ً
إلى الشباب إلبداعهم و التزامهم تجاه بيئتنا .قام الطالب بتغطية الموضوعات األربعة المحددة بطرق إبداعية للغاية و عرضوا أنماطهم و خلفياتهم الخاصة بطرق تجعل زمالئهم
تماما طوال يومين كاملين .الفائزون في مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات و الجامعات لهذا العام هم:
الطالب مستمتعين و مهتمين و مركزين
ً
الفائز
						
الموضوع
أكاديمية مانيبال للتعليم العالي  -دبي
العيش المستدام :طريق لمستقبل أكثر إخضرارا؟		
جامعة نيويورك  -أبوظبي
				
البيئة و التعليم :الحاجة للتغيير.
جامعة الشارقة  -الشارقة
تحقيق التوزان بين الركائز الثالث لالستدامة في عالم ما بعد الجائحة.
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن – الرياض ،المملكة العربية السعودية
			
دمج البيئة و التكنولوجيا :حل لالستدامة؟
سجلت جامعة الشارقة اعلى معدل خالل المسابقة و حصلت على كأس المسابقة للدورة الـ .21باإلضافة إلى ذلك ،تعرب المجموعة عن امتنانها لمدينة دبي األكاديمية العالمية
ً
مكانا إلجراء هذه المسابقة و لعضو المجموعة أبيال و شركاه لتوفير خدمات الضيافة للحدث .تفخر المجموعة بالفرص التي توفرها للطالب للتواصل
التي قدمت مرة أخرى بلطف
و استكشاف القضايا البيئية بطريقة احترافية و خالقة .تعد مسابقة الخطابة أحد هذه المنصات و قد أثبتت أنها منصة يزدهر فيها الطالب و يكتسبون علوم و ثقة.

حدث اليوم المفتوح لمدرسة أركاديا

شاركت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في اليوم المفتوح لمدرسة أركاديا "كوكبنا ..مستقبلنا" يوم  20نوفمبر .وفرت هذه الفرصة للمجموعة فرصة لعرض العمل الذي تقوم به و
أساسيا لضمان
أمرا
ً
زيادة الوعي حول كيفية مشاركة المدارس و الشركات و األفراد في المجموعة و دعم برامجها .يعد رفع مستوى الوعي وتوسيع قاعدة العضوية في المجموعة ً
استمرار العمل الذي تقوم بها وتوسيعه للسماح بتنفيذ مشاريع أكثر أهمية .باإلضافة إلى تعزيز جهود إعادة التدوير في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،وهو أمر أساسي لعمل
مجموعة عمل االمارات للبيئة .تعتبر األحداث مثل اليوم المفتوح لمدرسة أركاديا منصات مهمة للتواصل و المشاركة مع الشباب على وجه الخصوص و المجتمع ككل .بالنسبة
حقا المشاركة في هذه األحداث ،بحيث يمكن ألفراد الجمهور المهتمين بإحداث فرق أن يتعاونوا و يعملوا مع المجموعة لتحقيق األهداف .أمضت المجموعة
للمجموعة ،من المهم ً
الصباح في اجتماع مع أعضاء من مجتمع مدرسة أركاديا ،و كان واضحا أن هناك رغبة حقيقية للمشاركة و العمل من أجل مستقبل أفضل و أكثر استدامة.

أخبار الشركات
يسعدنا أن نرحب بشركة ـ "اي جي بي سي ايس سويتشجير" كعضو في المجموعة للمساهمة في إحداث فرق مؤثر
في البيئة .الشركة هي عالمة تجارية إقليمية راسخة ،تعمل في التصنيع و لوحات الجهد المنخفض و لوحات ترحيل
الحماية و في تقديم حلول األتمتة مع استكمال الخدمات الهندسية لجميع مجموعات المنتجات .تتمتع الشركة
عاما و ال تزال تدعم استدامة األعمال و أهداف التحول .يقود فريق استثنائي يضم أكثر من
بتاريخ يمتد ألكثر من ً 35
موظفا وجودهم في أكثر من  8دول .تم تجهيز الشركة بمنشأة تصنيع متكاملة معاصرة في منطقة الجرف
150
ً
الصناعية في عجمان  -دولة اإلمارات العربية المتحدة.
إنه حل شامل لجميع احتياجات الحماية و التحكم و األتمتة لجميع مستويات الجهد التي تتراوح من  24كيلو فولت إلى  400كيلو فولت.
اقرأ المزيد عن الشركة على/https://www.agpcsme.com
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ديسمبر األخضر

حصريا للطلبة األعضاء فيمجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،و هو مشروع إلدارة النفايات يحدث في الشهر األخير من
تم إطالق ديسمبر األخضر
ً
كل عام .من المقرر أن يبدأ هذا المشروع من  1ديسمبر حتى الـ  21ديسمبر  ،2021و ُيعرف على نطاق واسع باسم "مشروع إعادة التدوير
الشتوي" .الهدف المحدد لجمع المواد القابلة إلعادة التدوير لهذا العام هو  500كجم من الورق و  35كجم من البالستيك و  20كجم من علب
األلمنيوم و  50كجم من الزجاج و  50قطعة من الهواتف المحمولة و أحبار الطابعات .سيتم منح أعلى جامع تحت كل فئة عضوية طالبية
"مجانية" لعام  2022و كذلك شهادة تقدير.
نحث جميع الطالب األعضاء على التسجيل
			 االن
سجل

و المشاركة بنشاط في غد مستدام!

نظفوا اإلمارات

االحتفال بعام الخمسين بحملة وطنية للتنظيف
حملة " نظفوا اإلمارات" سيعقد تحت رعاية وزارة التغير المناخي و البيئة خالل الفترة من  6ديسمبر حتى  16ديسمبر .و هي الحملة المثالية التي
تساعد على تحسين البيئة و حماية الموائل للحياة البرية المحلية و منع المزيد من التلوث من خالل التدهور .المشاركة في حملة الوطنية هي وسيلة
إلظهار وطنيتنا و والئنا تجاه الوطن .إن التأثير في المجتمع على أهمية وجود بيئة نظيفة خالية من المخلفات هو شرط مسبق و تجنب الهدر هو
أسهل طريقة للقيام بذلك! من خالل المشاركة في عمليات التنظيف ،يمكن ألفراد المجتمع تحقيق نتائج فورية و تغييرات دائمة في مناطقهم و
احيائهم السكنية .يجب أن تكون عمليات التنظيف بمثابة محفزات للتغييرات الدائمة في المواقف و السلوك و تشجع على تبني الممارسات (مثل
إعادة التدويرو توفير الموارد) التي يمكن أن يكون لها تأثير عميق على إدارة النفايات في المجتمع.

سجل االن

و قم بقيادة التغيير!

ع
"من أجل إماراتنا نزر "
اختتام عام  2021بمساحات خضراء مستدامة
ينتج العالم  51مليار طن من غازات االحتباس الحراري كل عام .تعد إزالة الكربون اآلن التحدي األكبر الذي يواجه البشرية .للوصول إلى الصفر ،نحتاج
إلى االبتكار و التعاون و العمل .ساهم اآلن بالمشاركة في غرس األشجار و قم بدورك .تجري مجموعة عمل اإلمارات للبيئة الحملة األخيرة لهذا
العام في  21 .21.12بعنوان "من أجل إماراتنا نزرع" تحت رعاية سمو المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي ،رئيس دائرة الطيران
المدني و عضو المجلس التنفيذس في حكومة رأس الخيمة .تواصل معنا على  eeg@emirates.net.aeو اعرف كيف يمكنك المساهمة في
زيادة المساحات الخضراء في دولة اإلمارات.

أخبار عالمية
دولة اإلمارات العربية المتحدة في كوب  26و تستضيف مؤتمر المناخ كوب  28في عام 2023

رسميا أن دولة اإلمارات العربية المتحدة ستستضيف المؤتمر الـ  28لألطراف كوب  28في عام  .2023تحويل التحديات
أعلنت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
ً
إلى فرص قالت وزيرة التغير المناخي و البيئة معالي مريم بنت محمد المهيري" :في وقت تتزايد فيه المخاطر المناخية بسرعة و تهدد جميع الدول ،نرحب بمسؤولية استضافة
كوب  ،28و نحن عازمون على دعم المجتمع الدولي في اتباع أجندة عملية تركز على التنفيذ و الطموح و الفرص و التحول "" .في كوب  ،28سنركز على التعامل مع التحديات
العالمية التي يفرضها تغير المناخ على كوكب األرض و على االقتصاد العالمي على أنهما وجهان لعملة واحدة ،و استكشاف الحلول التي تضعنا على طريق الحد من االحتباس
اقتصاديا في نفس الوقت .نحن حريصون لمشاركة نهجنا الناجح في تحويل التحديات إلى فرص لترك كوكب أكثر صحة و
الحراري إلى  1.5درجة مئوية و تكون قابلة للتطبيق
ً
استدامة لألجيال القادمة ".عالوة على ذلك ،أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة و دولة اإلمارات العربية المتحدة عن منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة  ،و هي منشأة تمويل
عالمية جديدة للمناخ لتسريع االنتقال إلى الطاقة المتجددة في البلدان النامية .التزمت دولة اإلمارات العربية المتحدة بتقديم تمويل بقيمة  400مليون دوالر أمريكي من قبل
صندوق أبوظبي للتنمية لتحقيق هدف المنصة المتمثل في الحصول على تمويل إجمالي ال يقل عن مليار دوالر أمريكي.
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ﺑﺪأ اﻟﺴﺒﺎق ﻻﺳﺘﻌﺎدة  100ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺻﺣر

ـﺰءا ﻣﻨﻬﻢ،
اﺟﺘﻤــﻊ وزراء اﻟﺒﻴﺌــﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ و اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﻣــﻦ دول اﻟﺴــﻮر اﻷﺧﻀــﺮ اﻟﻌﻈﻴــﻢ ﻓــﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ و اﻟﺸــﺮﻛﺎء ،اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﻌــﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﺟـ ً
ﻓــﻲ اﻟﻤﺒــﺎدرة ﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎت اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠــﺪان ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻌﺎدة  100ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘــﺎر ﻣﻦ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻤﺘﺪﻫﻮرة ﺑﺤﻠﻮل
ﻋــﺎم  .2030اﺟﺘﻤــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎء ﻟﻠﻤــﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻨــﺬ اﻹﻋــﻼن ﻋــﻦ اﻟﺴــﻮر اﻷﺧﻀــﺮ اﻟﻌﻈﻴــﻢ ﻓــﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳــﺮ ،ﺣﻴــﺚ راﺟــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎء اﻟﻤﻘﺘﺮﺣــﺎت ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ
ﻋﻠــﻰ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗــﺎت .ﻛﺎن ﻫﻨــﺎك ﺣﻤــﺎس ﺣﻘﻴﻘــﻲ ﻟﺘﺴــﺮﻳﻊ اﻟﺠﻬــﻮد ﻟﻀﻤــﺎن ﺗﺤﻮﻳــﻞ اﻟﺘﻌﻬــﺪات ،اﻟﺘــﻲ وﺻﻠــﺖ اﻵن إﻟــﻰ  19-ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــﻲ ،إﻟــﻰ
أوﻻُ ،ﻳﻌــﺪ إﻃــﺎر اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ
ﻓﺪادﻳــﻦ و اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠــﻲ .رﻛــﺰت ﻣﻼﺣﻈــﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺎء ﻋﻠــﻰ ﺑﻨــﺎء ﻓﻬــﻢ ﻣﺸــﺘﺮك ﺣــﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔً .
اﻟﻤﻨﺴــﻖ اﻟﻤﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺧﻤــﺲ رﻛﺎﺋــﺰ أداة ﻣﻬﻤــﺔ ﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻷﻣــﻮال اﻟﻤﺘﻌﻬــﺪ ﺑﻬــﺎ و رﺻــﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ ﻋﻠــﻰ أرض اﻟﻮاﻗــﻊ ﻓــﻲ  11دوﻟــﺔ ﻣــﻦ
ـﺎء ﻋﻠــﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ .ﻣــﻦ اﻟﻀــﺮوري وﺟــﻮد ﻣﻨﺘﺪى
دول اﻟﺴــﻮر اﻷﺧﻀــﺮ اﻟﻌﻈﻴــﻢً .
ﺛﺎﻧﻴــﺎ ،ﻳﻤﻜــﻦ ﻟــﻜﻞ دوﻟــﺔ ان ﺗﺨﺘــﺎر ﺷــﺮﻛﺎﺋﻬﺎ و ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﺑﺮاﻣﺠﻬــﺎ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻨـ ً
ﻣﺘﻌــﺪد أﺻﺤــﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﺘﺒــﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت و دﻣــﺞ اﻟﺴــﻮر اﻷﺧﻀــﺮ اﻟﻌﻈﻴــﻢ ﻓــﻲ ﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔً .
ﺛﺎﻟﺜــﺎ ،ﻳﻤﻜــﻦ
ﻹﻃــﺎر و ﻧﻬــﺞ ﻣﻨﺴــﻘﻴﻦ ﺛﻨﺎﺋــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻮى أن ﻳﻌــﺰز اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳــﻦ اﻟﻮﻃﻨــﻲ و اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ .أﺧﻴـ ًـﺮا ،ﺳﻴﺴــﺎﻋﺪ ﺑﻨــﺎء اﻟﻘــﺪرات ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﻴﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،و إﻟﻬﺎم ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ و إﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

اﻟﯾوﻧﯾب

ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻄــﻮارئ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻻﺳــﺘﺨﺪام اﻷراﺿــﻲ ﺛﻘﻴﻠــﺔ اﻟﻜﺮﺑــﻮن و اﻟﺰراﻋﺔ و اﻟﻨﻘــﻞ و اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ و ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻠﻮﺛــﺔ .ﺑــﺪون ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻋﻤﻴﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت و ﺧﻔــﺾ ﺟــﺬري ﻓــﻲ ﺑﺼﻤــﺎت اﻟﻜﺮﺑــﻮن ،ﻫﻨــﺎك أﻣــﻞ ﺿﺌﻴــﻞ ﻓــﻲ ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻛــﺐ ﻣــﻦ أﺳــﻮأ
ﺗﺄﺛﻴــﺮات ﻋﺎﻟــﻢ أﻛﺜــﺮ ً
دﻓﺌــﺎ .ﻳﻘــﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ ﺻﻤﻴــﻢ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ،ﺣﻴــﺚ ﻳﻄﺎﻟــﺐ ﺑﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻄﻤــﻮح ﻣــﻦ
اﻟﺒﻠــﺪان و اﻻﻋﺘــﺮاف ﺑﻔﻮاﺋــﺪ دﻣــﺞ اﻟﻨﻈــﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧــﻲ .اﻋــﺮف اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ اﻟﻨﻘــﺎط اﻟﺒــﺎرزة ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ،و ﻣــﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎء و ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪون ﻓﻲ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻵن.

اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ
ﻟﺣﻔظ اﻟطﺑﯾﻌﺔ

دﻋﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮرو
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺗﺘﻠﻘﻰ ً

ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤــﺮ اﻻﻃــﺮاف ﻟﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﺘﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ﻟﻌــﺎم  2021ﻛــﻮب  ، 26أﻋﻠﻨــﺖ اﻟــﻮزارة اﻻﺗﺤﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ و ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ و اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﻟﻨﻮوﻳــﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ أﻧﻬــﺎ ﺳــﺘﻘﺪم  10ﻣﻼﻳﻴــﻦ ﻳــﻮرو إﺿﺎﻓﻴــﺔ إﻟــﻰ ﺻﻨــﺪوق اﻟﺤﻠــﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﻟﻤﻘﺎوﻣــﺔ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ،و ﻫــﻲ آﻟﻴــﺔ ﺗﻤﻮﻳــﻞ
راﺋــﺪة ﻳﻨﻔﺬﻫــﺎ اﻻﺗﺤــﺎد اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﺤﻔــﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ و ﻣﺼﻤــﻢ ﻟﺪﻋــﻢ اﻟﺤﻠــﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨــﺎخ .و ﺑﺬﻟــﻚ ﻳﺼــﻞ إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﻟﺘــﺰام اﻟــﻮزارة ﻟﻠﺼﻨــﺪوق إﻟــﻰ  30ﻣﻠﻴــﻮن ﻳــﻮرو .ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ،واﻓــﻖ اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻠﺘﻜﻴــﻒ اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻨﻈــﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻊ ﻣﻨــﺢ و اﻟﺘــﻲ ﺗﺘــﺮاوح ﻣــﻦ ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﺸــﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻠﺒﻴــﻦ إﻟــﻰ اﺳــﺘﻌﺎدة اﻟﻨﻈــﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺿﻔــﺎف اﻷﻧﻬــﺎر
ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻓﻴﺠــﻲ .ﺗــﻢ إﻃــﻼق اﻟﺼﻨــﺪوق ﻓــﻲ ﻣــﺎرس  2021ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻻﺗﺤــﺎد اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﺤﻔــﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ،ﺑﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﻣﺒــﺎدرة اﻟﻤﻨــﺎخ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟــﻮزارة اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ .ﻳﻬــﺪف اﻟﺼﻨــﺪوق إﻟــﻰ ﺗﺴــﺮﻳﻊ اﺳــﺘﻴﻌﺎب و ﺗﻤﻮﻳــﻞ
اﻟﺘﻜﻴــﻒ اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻈــﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﻓﻴــﺮ رأس اﻟﻤــﺎل اﻷوﻟــﻲ ﻟﻤﺒــﺎدرات اﻟﺘﻜﻴــﻒ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳــﺔ و اﻟﻤﺒﺘﻜــﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻈــﺎم
اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟــﻲ .وﻫــﻲ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴــﺨﺮ اﻟﺘﻨــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ و ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻈــﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟــﻲ ﻟﺒﻨــﺎء ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد أﻣــﺎم ﺗﺄﺛﻴﺮات
ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ .و ﻳﺸــﻤﻞ اﻟﺤﻔــﻆ و اﻹدارة اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ و اﺳــﺘﻌﺎدة اﻟﻨﻈــﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ،ﻣﺜــﻞ اﻟﻐﺎﺑــﺎت و اﻷراﺿــﻲ اﻟﻌﺸــﺒﻴﺔ أو اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒــﺔ  -ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر
اﻟﻀــﺎرة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ ،ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻐﻴــﺮ أﻧﻤــﺎط ﻫﻄــﻮل اﻷﻣﻄــﺎر أو ﺗﻐﻴــﺮات درﺟــﺎت اﻟﺤــﺮارة أو اﻟﻌﻮاﺻــﻒ اﻟﺸــﺪﻳﺪة .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴــﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴــﻒ اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻈــﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟــﻲ ﻛﺎﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ،إﻻ أﻧــﻪ ﺣﺘــﻰ اﻵن ﻳﺘــﻢ إﻧﻔــﺎق  ٪5ﻓﻘــﻂ ﻣــﻦ ﺗﺪﻓﻘــﺎت
ﺗﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻤﻨــﺎخ اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻜﻴــﻒ ،و  ٪1.4ﻓﻘــﻂ ﻣــﻦ ﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ اﻟﺤﻠــﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻜﻴــﻒ .ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﻧﺪاء
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﺑﺄن  ٪50ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎخ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ.

رحبت المجموعة خالل شهر نوفمبر بـ  11عضوية جديدة ضمن فئة الطلبة و عضوية واحدة ضمن فئة األفراد ،أما بالنسبة للتجديدات فقد رحبت بتجديد 10
عضويات ضمن فئة الطلبة.
عضوية األفراد
أولغا دوبروفسكا

جديد
عضوية الطلبة

تيميدو ويراور ضنا

جديد

فيديا غانيسان

ساي شريشتي سيفاكومار

جديد

برياشا شارما

تجديد

فيشوا ساي سيفاكومار

جديد

بارث ساراثي شيخر

تجديد

فينكاتا ساي فيجايا سوجيل باروبودي

جديد

سانفي كيران راي

تجديد

مارك مونتييرو

جديد

محمد ذيشان رياض

تجديد

بارث ساراثي

جديد

بريرانا رامكومار

تجديد

جاغاديب ساي سيتارامان

جديد

سانات مالهوترا

تجديد

عمار الفالحي

جديد

سيباني مالهوترا

تجديد

رانفير أناند

جديد

فاندانا سوبرامانيان

تجديد

بالجي بارثاساراثي

جديد

فاندانا سوبرامانيان

تجديد

سانفي هيماشاندا راو

جديد

9

تجديد

برنامج إدارة النفايات -التقرير الشهري

ديسمبر
ديسمبر

نتج عن جمع المواد إلعادة التدوير في شهر نوفمبر البيئية التالية:
 488طن متري تم تخفيضه من غاز ثاني اكسيد الكربون
(4,286مليون وحدة حرارية بريطانية) تم توفيرها من الطاقة
 966متر مكعب تم توفيره من مساحة مكب النفايات
 1,948شجرة تم المحافظة عليها من القطع
 1,326غالون من الغاسولين تم توفيره
المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

أكاديمية جيمس ويلينجتون

4,380

محمد ذيشان رياض

حملة جمع الورق
قامت المجموعة بجمع  96,498كجم من الورق من خالل
ً
مشاركة  207كيانا في شهر نوفمبر ،و ارتفعت هذه النسبة
بمعدل  %48مقارنة بشهر أكتوبر  .2021نشكر كافة أعضائنا
و نحثهم على المشاركة الفاعلة في جميع فعالياتنا خالل
الشهر األخير عام  2021لتحقيق الهدف المطلوب .المشاركين
األكثر تجميعا:

شركة إيه جي للهندسة دبي

17,150

مدرستنا الثانوية  -الورقاء

2,355

أنانيا دانجرا

990

شركة إيه جي للهندسة أبو ظبي

13,010

المدرسة اإلنجليزية الدولية الخاصة

2,170

الكسانا كارثيكيان

890

دائرة البلديات و النقل  -بلدية مدينة
العين

4,395

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مدرستنا الثانوية بنين

84

حمزة باشا

36

كانباك الشرق األوسط

1,584

مدرسة ميلينيوم

20

مارك مونتيرو وتوشيث بوميك
(مناصفة)

20

مجموعة النابودة لإلنشاءات

377

أكاديمية دبي الدولية  -تالل اإلمارات

18

مديحة جاويد

18

فندق جي دبليو ماريوت ماركي

240

المدارس
ِ

األلمنيوم
حملة جمع ِعلب
ِ
قامت المجموعة بجمع  6,269كجم من علب االلمنيوم من
ً
خالل مشاركة  143كيانا خالل شهر نوفمبر ،و ارتفعت النسبة
بمقدار  % 4443مقارنة بشهر أكتوبر  .2021ندعو كافة
أعضائنا على المشاركة الفاعلة لزيادة الجهود لنتمكن من
تحقيق الهدف لهذا العام .المشاركين األكثر تجميعا:

المدارس
ِ

حملة جمع البالستيك
قامت المجموعة بجمع  11,732كجم من البالستيك من
ً
خالل مشاركة  141كيانا خالل شهر نوفمبر ،و ارتفعت هذه
النسبة بمعدل  %6مقارنة بشهر أكتوبر  .2021نشجع كافة
أعضائنا على االستمرار في المشاركة الفاعلة في هذا البرامج
لتقليل كمية البالستيك المنتهي في مكبات النفايات.
			
المشاركين األكثر تجميعا:

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مدرسة الواحة الدولية

590

نيا توني

544

مجموعة النابودة لإلنشاءات

مدرستنا الثانوية الورقاء

333

حسن عبداهلل حسن

110

شركة أبيال و شركاه  -العوير

1,166

المدرسة األمريكية بدبي  -البرشاء

200

ديف كلوزين بايس

109

شركة أبيال و شركاه  -جبل علي

حملة جمع أحبار الطابعات
قامت المجموعة بجمع  53قطعة من احبار الطابعات من
خالل مشاركة  5كيانات خالل شهر نوفمبر ،و انخفضت النسبة
بمعدل  %64مقارنة بشهر أكتوبر  .2021نشجع أعضائنا على
المشاركة النشطة في هذا البرنامج في عام  2021لتحقيق
األهداف المطلوبة.المشاركين األكثر تجميعا:
حملة جمع الهواتف المحمولة

ّ
الكمية
(قطعة)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(قطعة)

مدرستنا الثانوية الورقاء

17

مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة

10

المدارس
ِ

حملة جمع الزجاج

قامت المجموعة بجمع  4,425كجم من القناني الزجاجية
ً
من خالل مشاركة  42كيانا خالل شهر نوفمبر ،و انخفضت هذه
النسبة بمعدل  %39مقارنة بشهر أكتوبر  .2021نحث
المشاركين و نشجعهم على االستمرار في جمع الزجاج في
عام  2021لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا .المشاركين األكثر
			
تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

1,880

1,374

المدارس
ِ

قامت المجموعة بجمع  375قطعة من الهواتف المحمولة
من خالل مشاركة  9كيانات خالل شهر نوفمبر ،و ارتفعت
النسبة بمعدل  %172مقارنة بشهر أكتوبر  .2021نشجع
كافة اعضائنا للمشاركة في تجميع الهواتف المحمولة لنتمكن
من تحقيق هدفنا لعام  .2021المشاركين األكثر تجميعا:

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

الجامعة األمريكية بالشارقة

حملة جمع النفايات اإللكترونية

المدارس
ِ

قامت المجموعة بجمع  2,118كجم من النفايات اإللكترونية
من  12كيان خالل شهر نوفمبر ،و ارتفعت النسبة بمعدل
 %548مقارنة بشهر أكتوبر  .2021نحث و نشجع مشاركينا
على االستمرار في جمع النفايات اإللكترونية في عام .2021
المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

10

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

بنيامين جوبيالل

األفراد  /العائالت

-

حملة جمع النفايات اإللكترونية

المدارس
ِ

قامت المجموعة بجمع  98كجم من الخردة المعدنية من 7
كيانات خالل شهر نوفمبر ،و ارتفعت النسبة بمعدل %180
مقارنة بشهر أكتوبر  .2021نشجع المشاركين لدينا على بذل
المزيد من الجهد و االنضمام إلى هذا البرنامج الجديد.
المشاركين األكثر تجميعا:

-

ّ
الكمية
(كجم)

-

22

شيفاني أدوري
فيدا دينيش

32

فيديا غانيسان

30

األفراد  /العائالت

الشركات

شركة أبيال و شركاه  -العوير

ّ
الكمية
(قطعة)
187

الشركات

الشيراوي إلدارة المنشآت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

14

ّ
الكمية
(قطعة)

61

ّ
الكمية
(كجم)

كاشفي فيرما

242

دائرة التنمية السياحية عجمان

سونيا غاندي

110

دلتا هوتيل باي ماريوت

540

ديف كالوسن بايس وحسن عبد اهلل
حسن (مناصفة)

40

منتجع فور سيزونز دبي في جميرا
بيتش

500

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

25

فارون فيشنوبراساد

21

شفيقة جمال

16

األفراد  /العائالت

كابيتال سنتر ارجان

القنصلية االمريكية

1,200

ايه بي بي أبو ظبي

520

فندق ذا اتش

282

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

شفيقة جمال

57

بثينة

10

15

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

10

ّ
الكمية
(قطعة)

610

اشعل فضل
-

ّ
الكمية
(قطعة)

348

