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اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ) .ﺷــﺎرع اﻟﺠﻤﻴــﺮا  ،68ﻓﻴــﻼ رﻗــﻢ  117أ ﺑﻴــﻦ ﺣﺪﻳﻘــﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت و
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 ،04 3448622اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.eeg-uae.org - eeg@emirates.net.ae :

eegemirates

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ :ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ ،ﻣﺎرﻳﻼ
ﺟﺎﺳﺒﺎر،رﻓﺎء اﻟﻨﻈﺎري ،آرﻓﺸﻲ ﺑﻨﺠﺎﺑﻲ ،ﺟﻴﺒﺴﻮن
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يناير

ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ
أﻋﻀﺎءﻧﺎ و ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻨﺎ اﻻﻋﺰاء،
ﺟﻠﺒــﺖ ﻟﻨــﺎ اﻷﺷــﻬﺮ اﻟـــ  12اﻟﻤﺎﺿﻴــﺔ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴــﺮات ﺑﺴــﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤــﺔ ﻛﻮﻓﻴــﺪ  ،19ﻣﻤــﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗﻔﺎﻗــﻢ اﻟﻘﻠــﻖ
اﻟﻤﻨﺎﺧــﻲ وﺗﺤﺪﻳــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ وﺑﻴﺌﻴــﺔ ﻻ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻟﻬــﺎ .ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻌــﺎم ،ﻻ ﺗﻈﻬــﺮ ﻣﻌﺮﻛﺘﻨــﺎ ﻣــﻊ ﻛﻮﻓﻴــﺪ -
 19ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻷن اﻟﻔﻴﺮوس ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮر واﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻈﻬﻮر.
وﻟﻜــﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻛﻞ ﻫــﺬا ،ﻓﻘــﺪ واﺻﻠﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻻﻣــﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ
واﻟﻤﺮوﻧــﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ ﻋﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ أﻫﺪاﻓﻨــﺎ .ﻓﻠﺴــﻔﺘﻨﺎ ﻫــﻲ ﻋــﺪم اﻟﻴــﺄس ﻋﻨــﺪ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت .ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻬــﺐ اﻟﺮﻳــﺎح ﺑﻘــﻮة ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺠﺮة ،ﺗﻤﺘــﺪ اﻟﺠــﺬور وﺗﻨﻤــﻮ
ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻮى .ﻓﻠﻴﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻟﻨﺎ .دﻋﻮﻧﺎ ﻻ ﻧﻀﻌﻒ وﻧﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻜﻞ رﻳﺢ ﺗﻬﺐ ،ﺑﻞ ﻟﻨﻜﻦ أﻗﻮﻳﺎء اﻟﺮوح ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ و اﻟﺼﻤﻮد اﻣﺎم اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ.
ﻓــﻲ اﻟﺸــﻬﺮ اﻷﺧﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻋــﺎم  ،2021ﻋﻤﻠــﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺑﺠــﺪ و ﺑــﻼ ﻛﻠــﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴــﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺤﻠــﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺼــﺎت واﻟﻔــﺮص ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻫﺎدﻓــﺔ
ﻧﺤﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ .أﺟﺮﻳﻨﺎ اﻟﺪورة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ "ﻧﻈﻔﻮا اﻹﻣﺎرات" واﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﻦ أﺟﻞ إﻣﺎراﺗﻨﺎ ﻧﺰرع".
أﻋــﺮب ﻋــﻦ ﺗﻘﺪﻳــﺮي اﻟﻌﻤﻴــﻖ ﻟــﻮزارة اﻟﺘﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧــﻲ واﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺪﻳــﻢ رﻋﺎﻳﺘﻬــﺎ ﻟﺤﻤﻠﺘﻨــﺎ اﻟﺮاﺋــﺪة "ﻧﻈﻔــﻮا اﻹﻣــﺎرات" .ﻫــﺬا اﻟﺘﺄﻳﻴــﺪ ﻫــﻮ ﻋﻼﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ وﻣﻜﺎﻧــﺔ
ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ) .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .(5
اﺧﺘﺘﻤﻨــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻋﻤﻠﻨــﺎ اﻟﺴــﻨﻮي ﺑﺈﺟــﺮاء ﻧﺸــﺎﻃﻨﺎ اﻟﻤﻌــﺮوف و اﻟﻤﺤﺒــﻮب ﻟﻐــﺮس اﻷﺷــﺠﺎر اﻟﻤﻌﻤــﺮة "ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻣﺎراﺗﻨــﺎ ﻧــﺰرع" ﻳــﻮم  21.12.21ﻓــﻲ إﻣﺎرﺗﻴــﻦ؛ دﺑــﻲ
ورأس اﻟﺨﻴﻤﺔ )اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .(6
ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ،اﺧﺘﺘﻤﻨــﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﺤﺼــﺮي ﻟﻠﻄﻠﺒــﺔ اﻻﻋﻀــﺎء "دﻳﺴــﻤﺒﺮ اﻷﺧﻀــﺮ" .وﺗــﻢ ﻣﻨــﺢ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻴﻦ اﻟﺬﻳــﻦ ﺟﻤﻌــﻮا اﻋﻠــﻰ اﻟﻜﻤﻴــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻤــﻮاد
اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﻓــﻲ ﻓﺌــﺔ اﻟــﻮرق واﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻚ واﻟﺰﺟــﺎج وﻋﻠــﺐ اﻷﻟﻤﻨﻴــﻮم واﻟﻬﻮاﺗــﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟــﺔ و أﺣﺒــﺎر اﻟﻄﺎﺑﻌــﺎت ﻋﻀﻮﻳــﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻤــﺪة ﻋــﺎم) .اﻗــﺮأ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .(7
ُﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻻﻣــﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ أﺣــﺪ أﻛﺜــﺮ ﻣﻨﺼــﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻞ اﻟﺒﻴﺌــﻲ ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة،
ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺗﺠﺎوز أﻫﺪاﻓﻪ ﻋﺒﺮ ﻓﺌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة.
ﺑﻮﺿــﻊ أﻫــﺪاف ﻃﻤﻮﺣــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ ،ﻧﻮاﺻــﻞ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺠــﺪ وﺗﻔــﺎن .ﻧﺘﻄﻠــﻊ إﻟــﻰ ﺗﺠــﺎوز أﻫﺪاﻓﻨــﺎ اﻟﻤﺤــﺪدة ﻓــﻲ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ وﻣﺸــﺮوع ﺧــﻼل اﻟﻌــﺎم اﻟﻘــﺎدم .ﺳــﻨﻄﻠﻖ
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺷﺠﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ..ﺟﺬور ﺗﻮﺣﺪﻧﺎ" وﻧﺄﻣﻞ ﺑﺼﺪق أن ﺗﻨﻀﻤﻮا إﻟﻴﻨﺎ وﺗﺪﻋﻤﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
إﺑﺪاﻋــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻻﻣــﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ،وﻫــﻮ "ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴﺌــﻲ" .ﺗﺴــﻌﻰ
ﺳﻴﺸــﻬﺪ ﻳﻨﺎﻳــﺮ ً 2022
أﻳﻀــﺎ إﻃــﻼق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ اﻟﺒﻴﺌــﻲ اﻷﻛﺜــﺮ ً
اﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ إﻟــﻰ رﻋﺎﻳــﺔ إﺑــﺪاع اﻷﺟﻴــﺎل اﻟﺸــﺎﺑﺔ وزﻳــﺎدة ﻓﻬﻤﻬــﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﻤــﺎ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻨﻤﻴــﺔ ﺷــﻌﻮر اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌــﺔ واﺣﺘﺮاﻣﻬــﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻔﻦ.
ﻣﺨﻄﻄﻨــﺎ ﻟﻌــﺎم  2022ﻣﻠــﻲء ﺑﺎﻹﺟــﺮاءات ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻧﺴــﺘﻌﺪ ﻹﻃــﻼق اﻟــﺪورة اﻟﺴﺎدﺳــﺔ واﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻣــﻦ "ﻳــﻮم ﺟﻤــﻊ ﻋﻠــﺐ اﻷﻟﻤﻨﻴــﻮم" اﻟﻤﻘــﺮر ﻋﻘــﺪه ﻓــﻲ  24ﻓﺒﺮاﻳــﺮ.
أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أول ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮارﻳﺔ ﻟﻌﺎم  2022ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﺗﺨﻀﻴﺮ اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ" ﻓﻲ  22ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺘﻌﺪ ً
ﺣﻴﻮﻳــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻨــﺎ ،وآﻣﻠــﺔ أﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗــﺮاءة ﻫــﺬه اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ،ﺳــﻮف ﺗﻜﻮﻧــﻮا ﻣﺘﺤﻤﺴــﻴﻦ
ﺗﻌــﺪ ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻜﻢ وﻣﺴــﺎﻫﻤﺘﻜﻢ اﻟﻨﺸــﻄﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ ﺣﻤﻼﺗﻨــﺎ أﻣـ ًـﺮا
ً
ﻟﻤﻮاﺻﻠــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ﻣﻌﻨــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺑﻴﺌــﺔ أﻓﻀــﻞ .أود أن أﺧﺘﺘــﻢ رﺳــﺎﻟﺘﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴــﻪ اﻟﺸــﻜﺮ ﻟﺠﻤﻴــﻊ اﻷﻋﻀــﺎء واﻟﺸــﺮﻛﺎء واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴــﻦ واﻟﺪاﻋﻤﻴــﻦ واﻟﻤﻬﻨﺌﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ وﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2021أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﺎم  2022ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ وﺻﺤﻴﺎ!
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يناير

مشاركات مع برنامج األمم المتحدة للبيئة
في شهر نوفمبر شاركت المجموعة في عدة ارتباطات برنامج األمم المتحدة للبيئة:
 )1اللجنة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين لبرنامج نظام الغذاء المستدام
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم الخميس  16ديسمبر  2021االجتماع االفتراضي الثاني للجنة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين الذي نظمه برنامج نظام الغذاء
المستدام التابع لشبكة كوكب واحد .بدأ االجتماع بإيجاز جميع الموضوعات و االئتالفات التي تم تناولها في االجتماع األول ،تاله لمحة عامة عن هدف االجتماع الحالي و هو تحديد
أولويات برامج نظام الغذاء المستدام .كما خاطب االجتماع أعضاء اللجنة اإلستشارية حول المواعيد الجديدة القادمة الجتماعات اللجنة التي ستركز على التشاور من أجل تقرير عن
طعام المجتمع :االستدامة للمستهلكين ،و على مجموعة االهتمام بالمشتريات العامة لألغذية .و ركز االجتماع على الرؤى حول أولويات برنامج نظام الغذاء المستدام فيما يتعلق
قدما و الدعم و المشاركة في البرنامج.
بالسنوات القادمة ،و كذلك االتفاق على أولويات البرامج ،عمليات المؤتمر ،و اقتراح طرق حول كيفية المضي
ً
 )2دعوة عالمية للعمل من أجل  #معاهدة بالستيك جديدة
برزت الحاجة إلى مفاوضات عاجلة بشأن معاهدة عالمية جديدة لمعالجة أزمة التلوث البالستيكي العالمية كأولوية واضحة للعام المقبل و أيدتها غالبية الدول األعضاء في األمم
المتحدة و مجموعة واسعة من األصوات التجارية .يجب أن نقف متضامنين مع المجتمع العالمي في الدعوة إلى حل طموح و شامل للتصدي آلفة التلوث البالستيكي .المجتمع
المدني و الشعوب األصلية و العمال و النقابات العمالية و الشباب و المنظمات النسائية يحثون الدول األعضاء في األمم المتحدة على التفاوض بسرعة على صك جديد ملزم
ً
قانونا إلنهاء التهديد المستمر لصحة اإلنسان و الحيوان و البيئة من البالستيك .يجب أن تستند هذه العملية إلى نظام عادل و قوي لضمان مشاركة أصحاب المصلحة و التنفيذ
الهادف على جميع المستويات في إطار نهج قائم على حقوق اإلنسان .ستكون هذه أداة عالمية بشأن التلوث البالستيكي تغطي التدابير على طول دورة الحياة الكاملة للبالستيك،
بما في ذلك استخراج المواد األولية واإلنتاج والنقل واالستخدام والتخلص والمعالجة .يجب أن توافق الحكومات على سياسات صادرة عن  UNEA5.2للتفاوض واعتماد مثل هذا
ً
قانونا لمنع ومعالجة التلوث البالستيكي وآثاره السامة .ليس لدينا وقت لالنتظار وال للتضييع .لقد حان وقت العمل!
االتفاق الجديد الطموح مع أحكام والتزامات محددة ملزمة
انضم إلى مجموعة عمل اإلمارات للبيئة .حان اآلن دورك .انضم إلى الدعوة إلى العمل على https://bit.ly/PlasticsTreatySign

اقرأ المزيد على

 )3مسح من برنامج األمم المتحدة للبيئة حول تنفيذ برنامج العمل 2020-2021
بصفتها منظمة غير حكومية معتمدة لدى برنامج األمم المتحدة للبيئة ،شاركت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في استطالع في شهر ديسمبر عبر اإلنترنت حول تنفيذ برنامج األمم
المتحدة للبيئة لبرنامج العمل  ، 2020-2021العام األخير من فترة السنتين الحالية واالستراتيجية متوسطة األجل .يسعى االستقصاء إلى الحصول على تعليقات حول التصورات
المتعلقة بفائدة منتجات وخدمات برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ والحضور اإلقليمي االستراتيجي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة والتنفيذ المتسق للبرنامج عبر االقاليم ؛ وفائدة
جمعية األمم المتحدة للبيئة في توفير التوجيه السياسي بشأن القضايا البيئية العالمية الهامة .وستساعد التغذية الراجعة برنامج األمم المتحدة للبيئة على تحسين جودة عمله
وخدماته للناس والكوكب ،بما يتماشى مع التزامه باإلدارة القائمة على النتائج .ستنعكس نتائج الدراسة االستقصائية في تقرير أداء البرنامج للفترة  2020-2021مما سيسهم في
زيادة المساءلة ورقابة أفضل.

1

اجتماع لجنة المالية و العضوية في المجلس العالمي لألبنية الخضراء

5

رئيسة المجموعة في مقابلة مع تلفزيون أبو ظبي

7

التمويل المختلط لحشد االستثمار الخاص بأهداف التنمية المستدامة و المناخ

حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة و عضو مجلس إدارة المجلس العالمي لألبنية الخضراء ،السيدة حبيبة المرعشي ،يوم  1ديسمبر اجتماع اللجنة المالية
و العضوية التابعة للمجلس .بدأ االجتماع بمناقشة محضر االجتماع الذي عقد يوم  29يوليو  .2021ثم انتقل االجتماع لمناقشة توقعات نهاية العام المفصلة لعام
ديسمبر
أيضا فريق
 .2021و بعدها ناقشت اللجنة ميزانية و أولويات  2022التي تنظر في تغييرات  2022التفصيلية ضمن الميزانية للمناطق المستهدفة .ناقشت اللجنة ً
المجلس العالمي لألبنية الخضراء لعام  .2022يتمتع المجلس بسجل جيد في االحتفاظ بالموظفين ،فعلى مر السنين ،تم تحويل العديد ممن بدأوا فترة عملهم
كإستشاريين إلى موظفين بدوام كامل .و هذا يضمن االستمرارية و االتساق في خدمات المؤسسة و يساعدهم على االحتفاظ بالمعرفة المؤسسية .كما تمت مناقشة أهداف
عامي  2021و  .2022و التطرق إلى تقييم المخاطر (التي يمكن تحملها و التي تحتاج إلى مزيد من التخفيف و تلك التي تنصح بها اللجنة بشأن أي إجراء إضافي) في االجتماع .يدعم
عملية تقييم المخاطر اإلدارة في اقتراح ميزانية و خطة سنوية للمجلس و انتهى االجتماع بتحديثات العضوية و المواثيق االخرى ذات الصلة.

وسائل اإلعالم ،أقوى وسيلة اتصال ،هي أفضل طريقة لنشر الوعي االجتماعي .يمكن أن تكون أشكال االتصال عبارة عن راديو أو تلفزيون أو سينما أو مجالت أو
أمرا اكثر فاعلية حيث تنتشر الرسالة بين
جرائد أو مواقع الويب .الجميع اليوم متصلون بوسائل اإلعالم بطريقة أو بأخرى .لذلك ،يصبح نشر الوعي حول أي قضية ً
ديسمبر
مجموعة واسعة من شبكات المؤسسات و بين الناس .لنشر رؤية مجموعة عمل اإلمارات للبيئة و مهمتها لحماية البيئة و الحفاظ عليها انضمت رئيسة مجموعة
عمل اإلمارات للبيئة السيدة حبيبة المرعشي االنضمام إلى تلفزيون أبو ظبي إلجراء مقابلة مباشرة يوم  5ديسمبر في موقع اكسبو  2020دبي .خالل المقابلة،
شاركت رئيسة المجموعة معلومات موجزة حول كون المجموعة كمؤسسة عمل مهنية مكرسة لحماية البيئة من خالل وسائل التعليم و برامج العمل و المشاركة المجتمعية منذ
عام  .1991كما شاركت الرئيسة وجهات نظرها حول كيفية تعزيز المجموعة لفكرة و ثقافة التطوع بين فئات المجتمع المتعددة و الهدف الذي دفعها إلى إنشاء المجموعة .كما
تحدثت عن النجاح و االنجازات التي حققتها المجموعة على مدى العقود الثالثة و كيف أنها تخدم دورها للمساهمة بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة من خالل العمل كنقطة محورية لألشخاص من جميع الجنسيات و األعمار المعنيين بحماية البيئة و إدارة النفايات المسؤولة .كما قامت رئيسة المجموعة
جنبا إلى جنب مع البرامج األخرى التي
بدعوة الجماهير إلى المشاركة في حملة نظفوا اإلمارات الدورة العشرين التي كان من المقرر عقدها في الفترة من  6إلى  16ديسمبر ً 2021
يمكن لكل قطاع االنضمام إليها و االستفادة منها.

ً
ً
مباشرا حول التمويل المختلط لحشد االستثمار الخاص بأهداف التنمية المستدامة و المناخ
نقاشا
حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في  7ديسمبر
الذي نظمته منظمة التعاون االقتصادي و التنمية بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية و مكتب الخارجية و التنمية البريطانية .منذ يناير  ،2021شارك
ديسمبر
المكتب في المملكة المتحدة و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في مشاريع لزيادة االستثمار في البلدان النامية التي تساهم في أهداف التنمية المستدامة ،و
على وجه الخصوص ،أهداف المناخ التفاق باريس ،من خالل استخدام التمويل المختلط .تضمنت المشاريع مجموعة عمل من المانحين تضم أكثر من  20جهة
مانحة تركز على الحجم و االستثمار في المناخ .قدم النقاش منصة لعرض هذه المشاريع ،بما في ذلك ( )1ملخص ألنشطة كوب  26لتعزيز االستثمار في المناخ )2( ،هياكل
التمويل المختلط األكثر فاعلية لحشد االستثمار على نطاق واسع )3( ،التوصيات األساسية من الجهة المانحة لمجموعة العمل ،و تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية
المستدامة و تحالف المستثمرين في الحياد الكربوني"  "Net-Zero Owners Allianceلزيادة أهداف التنمية المستدامة و االستثمار في المناخ و ( )4التقدم في تعاون المانحين
لتحقيق حشد النطاق.
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الملتقى الـ 3للثقافة و التوعية البيئية لألطفال اإلماراتيين

كانت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة أحد المتحدثين في المنتدى الثالث للثقافة و التوعية البيئية لألطفال اإلماراتيين الذي عقد يوم  16ديسمبر  2021و نظمه مركز

البيئة للمدن العربية بدعم من بلدية دبي و منظمة المدن العربية .تضمن هذا الملتقى مشاركة مؤسسات و مراكز و هيئات مختارة تهتم بأدب األطفال تجاه القضايا

البيئية و الثقافية .و تناولت الموضوعات المتعلقة باالستراتيجيات و السياسات الحديثة في التثقيف البيئي و الصحي ،تكنولوجيا المعلومات و الذكاء االصطناعي،

الجوائز الدولية في ثقافة الطفل ،المبادرات و البرامج المبتكرة ،و قصص النجاح التي حققت التغيير.

سلطت المجموعة الضوء على البرامج التعليمية البيئية المختلفة التي تم تصميمها الستهداف الشباب مثل مسابقة الرسم البيئي ،مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس و كذلك

بين الكليات و الجامعات و ورش عمل الطلبة .باإلضافة إلى ذلك ،تحدثت المجموعة عن برامج إعادة التدوير التي ّ
تمكن األطفال من المشاركة في ممارسات إعادة التدوير الصحية
فرقا إيجابيا ًعلى الساحة الوطنية ،باإلضافة إلى برامج العمل و التوعية المجتمعية التي تشمل حملة "نظفوا اإلمارات" و"من أجل إماراتنا نزرع".
مما يحدث ً
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"فاتيك "ا تقدم طقوس المزج

كشفت شركة فاتيكا ناتشورالز  ،وهي شركة رائدة في مجال العناية بالشعر  ،عن أحدث منتجاتها المعجزة المسماة فاتيكا بلندنج ريتوالز" .من خالل تقديم تركيبة

حصرية لكل مشكلة في الشعر ،تتيح المجموعة الجديدة للمستخدمين االختيار من بين ثمانية زيوت أساسية لمزجها في واحد إلنشاء حل فعال الحتياجات العناية
بالشعر.

ً
تماشيا مع فلسفة العالمة التجارية  ،تم إطالق مبادرة "بلندنج ريتوالز" في ملعب البراري
يقدم " فاتيكا بلندنج ريتوالز" تركيبات خالية من المواد الكيميائية في عبوات صديقة للبيئة.
األخضر الكثيف في دبي في  16ديسمبر وحضرها أكثر من  100شخصية مؤثرة في اإلمارات العربية المتحدة مع رئيسة مجموعة عمل االمارات للبيئة  ،السيدة حبيبة المرعشي
حقا أن نرى عالمة تجارية عالمية تتقدم في
(ناشطة بيئية ،مؤسسة ورئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة) كضيف رئيسي .رحبت بمبادرة فاتيكا الفريدة  ،قالت ؛ "إنه ألمر مشجع ً
جدا وهي في الواقع انعكاس اللتزام شركة فاتيكا تجاه
جنبا إلى جنب .تعتبر عبوات الورق المصنفة والمكونة من بذور النباتات األصلية فريدة ً
تقديم عالمتها التجارية والعناية بالبيئة ً

حل مستدام وصديق للعناية بالشعر ".

الختيار " ، "Blending Ritualتفضل بزيارة www.vatika.ae/blendingrituals
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اجتماع مع منظمة األغذية و الزراعة

كشفت جائحة كورونا عن هشاشة النظام الغذائي المعولم و سلطت الضوء عليه ،و ركزت على األنماط المتبعة حاليا و المتأصلة في استنزاف و تدمير الموارد

الطبيعية ،إلى جانب تهميش الزراعة المحلية و انتهاك حقوق المزارعين و الرعاة ،الصيادين و العاملين في الزراعة ذكورا و إناثا .تتمتع البلدان العربية بأعلى معدالت
االعتماد على الواردات الغذائية ،مما يجعل المنطقة معرضة بشدة لتقلبات العرض و السعر في سوق الغذاء العالمية .على الرغم من حقيقة أن الزراعة توظف ما

بين  %53و  %84من القوى العاملة العربية  ،فإن المنطقة تستورد ما يقرب من نصف السعرات الحرارية و هي أكبر مستورد للحبوب في العالم.

بهدف تحقيق األمن الغذائي للجميع والتأكد من أن الناس لديهم وصول منتظم إلى ما يكفي من الغذاء عالي الجودة قامت منظمة األغذية والزراعة (الفاو) بعقد اجتماع مع الشبكة

العربية للسيادة على الغذاء و مجموعة عمل االمارات للبيئة و النقابة التونسية للفالحين إليجاد حل لهذه المسألة الهامةُ .عقد اجتماعين في  23ديسمبر و  30ديسمبر .ناقش
االجتماع خطة  2022الموسعة لتحقيق األمن الغذائي و الزراعة في المنطقة و مشاركتها الفعالة مع األمم المتحدة و خاصة حوار المجتمع المدني و جلسات خاصة عبر اإلنترنت

تتناول عدم الكفاءة الزراعية في المنطقة و األمن الغذائي و السيادة للعام المقبل .كما ناقش االجتماع التوصيات و المشاورات لجميع أصحاب المصلحة بضرورة التفاعل مع
منظمات المجتمع المدني في المنطقة.

23

ديسمبر

مقابلة تلفزيون الفجيرة

أجرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة مقابلة مع تلفزيون الفجيرة يوم  23ديسمبر كان موضوع المقابلة حول البرنامج الوطني للمجموعة "حملة ،ظفوا

اإلمارات" .خالل هذه المقابلة  ،أبرزت رئيسة المجموعة االنجازات التي تحققها هذه الحملة ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة و خاصة رقم  11و  12و
 13و 15و  .17كما تحدثت عن كيفية إشراك البرنامج لقطاعات مختلفة من المجتمع من الشركات والمؤسسات الحكومية واألوساط األكاديمية والمنظمات

غير الحكومية وقطاع الضيافة والمتطوعين والمهنئين .شهد هذا البرنامج مشاركة أكثر من  845ألف شخص منذ بداية الحملة في عام .2002

عالوة على ذلك  ،حازت هذه الحملة على تقدير كبير من خالل تعزيز الحياة الصحية والتنمية المستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة .تحدث رئيسة المجموعة ايضا عن أنواع المواد

المستعادة أثناء التنظيف مثل البالستيك والزجاج واأللمنيوم والورق وغيرها .حيث يتم إرسال هذه المواد إلى مصانع المحلية إلعادة التدوير .وفي رسالة ختامية  ،حث رئيسة
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة المشاهدين على التركيز على استعادة البيئة وتحقيق تنمية آمنة و مستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

4

أخبارنا

يناير

حملة نظفوا اإلمارات
نظمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة الدورة العشرين من برنامجها الرائد حملة "نظفوا اإلمارات" تحت رعاية وزارة التغير المناخي و البيئة في الفترة من  6ديسمبر  2021إلى 16
عاما؛ بنفس الرسالة التي مفادها أن حماية البيئة هي مسؤولية الجميع .تمكنت الحملة من االحتفال بإرث القائد المؤسس ،من خالل تكريم
ديسمبر  .2021تستمر الرحلة منذ ً 20
رؤيته و شغفه بدولة اإلمارات العربية المتحدة النظيفة و الخضراء.
أيضا منصة تعليمية و توعوية
أصبحت حملة "نظفوا اإلمارات" حملة موحدة لجميع األشخاص الذين يعيشون في دولة اإلمارات للحفاظ على بيئتنا و حمايتها .هذه الحملة هي ً
لتثقيف الجميع و نشر الوعي بغض النظر عن العمر و الخلفية و الجنسية و الدين و العرق حول كيفية أن يصبحوا أكثر مسؤولية تجاه البيئة من خالل تطبيق االستدامة كممارسة
يومية .شهد البرنامج هذا العام مشاركة أكثر من  58,000شخص جمعوا أكثر من ً 30
طنا من النفايات و غطوا مساحة أكثر من  35كم على مستوى الدولة.
بصفتها منظمة معتمدة من برنامج األمم المتحدة للبيئة ،تفخر المجموعة بتسجيل اإلنجازات اإليجابية لحملة "نظفوا االمارات  "2021التي تدعم العديد من أهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة بما في ذلك الهدف  :11المدن و مجتمعات محلية مستدامة؛  :12االستهالك و اإلنتاج المسؤوالن؛  :13العمل المناخي؛  :15الحياة في البر :17 ،عقد
الشراكات لتحقيق األهداف.

5

أخبارنا

يناير

من أجل إماراتنا نزرع

كلية جامعة ويستفورد تزرع اشجار محلية
تعتبر زراعة األشجار خطوة مهمة لتقليل كمية غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي .تعاونت مجموعة عمل
االمارات للبيئة مع كلية ويستفورد الجامعية  -حيث قام الطلبة مع الكادر التعليمي بزراعة  250شتلة الشجار محلية
في منطقة "الليان  – 2غابات المها" في  15ديسمبر  .2021هذه المشاركة الفاعلة يدل على التزام الكلية بالحفاظ على
الغطاء األخضر لألرض وحمايته وتعزيزه .ستكون الشتالت عند النضج قادرة على تخفيف حوالي  1.47طن متري من
سنويا.
انبعاثات الكربون من الغالف الجوي
ً

مجلس أعمال ماريوت اإلماراتي يزرع االشجار
أيضا من تأثير "الغازات الدفيئة" عن
مهما في تحسين جودة حياتنا في البيئة الحضرية .تقلل األشجار ً
دورا
ً
تلعب األشجار ً
طريق إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء وإطالق األكسجين .تشير االبحاث الى ان الشجرة الناضجة تنتج كل عام
ما يكفي من األكسجين لعشرة أشخاص .مع هدف مجموعة عمل االمارات للبيئة المحوري لتعبئة المجتمع بالورد
الجميل للطبيعة ،دخلت في شراكة مع مجلس أعمال ماريوت في اإلمارات العربية المتحدة  ،لزرع  157شتلة
الشجارالغاف والسدر في منطقة (الليان  – 2غابات المها) في دبي يوم  15ديسمبر .ستنمو كل شجرة مزروعة لتصبح
ً
حيويا للكربون  ،و ستساعد على تقليل  0.93طن متري من الكربون وإحداث تأثير إيجابي على بيئتنا والمساهمة
مخزنا
ً
في استعادة التنوع البيولوجي..

معلم آخر من أجل إماراتنا نزرع
في يوم  21.12.21و في مناسبة مميزة ،اختتمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة عام  2021بتنظيم حملتها السنوية "من أجل إماراتنا نزرع" .و شهد هذا الحدث مشاركة أكثر من
 2,000مشارك من  132شركة و  38أكاديمية و  260عائلة قاموا بزراعة  2,559شجرة محلية معمرة في اثنتين من محميات دولة اإلمارات العربية المتحدة .تمت عملية التشجير
في محمية النحل الجميلة بمنطقة المنيعي  -جنوب رأس الخيمة برعاية و حضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس
الخيمة و رئيس دائرة الطيران المدني لرأس الخيمة و العضو الفخري في مجموعة عمل االمارات للبيئة .اما النشاط الثاني فقد تم تنظيمه بعد الظهر في منطقة الليان  – 2منطقة
غابات المها  -بالتعاون مع بلدية دبي و إدارة محمية سيح السالم.
ابتكارا والذي يدمج حمالت إدارة النفايات مع التشجير الحضري المحلي .كطريقة لتقدير إنجاز والتزام جميع
"من أجل إماراتنا نزرع" هو أكثر برامج مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
ً
المشاركين الذين شاركوا في برامج إعادة التدوير الخاصة بالمجموعة على مدار العام ،تقدم مجموعة عمل اإلمارات للبيئة لهم الفرصة لزراعة شتلة لشجرة معمرة تحت أسمائهم.
أيضا مشاركة  11شركة في برنامج "من أجل إماراتنا نزرع" تحت مشروع "تبنى شجرة" ،حيث يوفر هذا المشروع للشركات واألفراد فرصة فريدة
باإلضافة إلى ذلك ،شهد هذا العام ً
جنبا إلى جنب مع عائالتهم وموظفيهم.
لرد الجميل إلى الطبيعة من خالل تبني عدد معين من األشجار ليتم غرسها بأنفسهم ً
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األخبار التعليمية

يناير

ديسمبر األخضر

اختتم برنامج "ديسمبر االخضر" الحصري للطلبة األعضاء في مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في  21ديسمبر .2021
أدت المساهمة النشطة ألعضائنا الطلبة إلى جمع:

773

8,371

40

881

121

59

أدت المساهمة النشطة ألعضائنا الطلبة إلى جمع:

35

62

244

191

247

الطلبة الفائزون الذين تم منحهم "عضوية مجانية لمدة عام" هم:
1 .االسم  :نيا تيريزا توني – الورق
 2 .االسم  :مارك مونتيرو – علب االلمنيوم
 3 .االسم  :سريبادمنابان فيلكومار  -الهواتف المحمولة
 4 .االسم  :آشيكا سينج – زجاج
 5 .االسم  :ياشفي اجاروال  -بالستيك
 6 .االسم  :ميشكا بنجابي – احبار الطابعات
تهانينا لجميع الفائزين!

أخبار الشركات
ة
مبادرة "أودع القناني الزجاجي "

في شهر ديسمبر ،أطلقت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة مع عضوها المؤسسي ،بيرنود ريكارد ،مبادرة "أودع القناني الزجاجية" ،و هي مبادرة إلعادة
تدوير الزجاج من خالل نقاط التجميع في متاجر  .MMIباستخدام التصميم الملون ،تذكرنا صناديق إعادة التدوير بالجمال الطبيعي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،و تسعى الحملة إلى جذب الجمهور المستهدف لبيرنود ريكارد لحفظ قواريرهم الزجاجية و التخلص منها في نقاط التجميع المحددة.
ستوفر الحملة الدعم لخريطة طريق االستدامة و المسؤولية لعام  2030للشركة "األوقات الجيدة من مكان جيد" التي تدعم بشكل مباشر أهداف
األمم المتحدة للتنمية المستدامة .تشمل الركائز األربع لخارطة الطريق الخاصة بهم رعاية األرض ،تقدير األشخاص ،صنع التعميم ،االستضافة
المسؤولة التي تتناول جميع جوانب أعمالهم من الحبوب إلى الزجاج .في إطار الحملة ،تستهدف بيرنود ريكارد إعادة تدوير  %50من الزجاج بحلول
عام  .2025يتوافق طموح بيرنود ريكارد مع أهداف دولة اإلمارات للحد من مدافن النفايات ،و ال سيما هدف دبي المتمثل في عدم وجود مطامر
نفايات لعام .2032

وقعت شركة توتال إنرجي

وقعت شركة توتال إنرجي  ،العضو في مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،مع وزارة الطاقة و المعادن في سلطنة عمان سلسلة من االتفاقيات من أجل التنمية المستدامة لموارد الغاز
الطبيعي في البالد .تشمل هذه االتفاقيات:
•تأسيس مرسى للغاز الطبيعي المسال ( ، )LNGوهي شركة متكاملة بين شركة توتال إنرجي ( )%80و شركة النفط الوطنية العمانية ،أوكيو ( .)%20ستنتج شركة مرسى للغاز
الطبيعي المسال الغاز الطبيعي من المربع  ، 10بهدف تطوير مصنع للغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون في صحار ،مدعوم بالكهرباء الشمسية ،إلنتاج الغاز الطبيعي
المسال لوقود السفن.
•اتفاقية امتياز للمربع  ،10لتطوير و انتاج الغاز الطبيعي من هذه المنطقة .ستمتلك شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال نسبة  %33.19في المربع  ،10مع شركائها أوكيو و
شل ُعمان لحلول الغاز المتكاملة (المشغل) .من المتوقع أن يصل إنتاج توتال إنرجي من المربع  10إلى ما يقرب من  24,000برميل/اليوم في عام .2023
عاما أو حتى بدء تشغيل
•اتفاقية بيع الغاز ،و التي بموجبها ستقوم شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال ببيع الغاز الطبيعي من المربع  10إلى حكومة سلطنة عمان ،لمدة ً 18
مصنع مرسى للغاز الطبيعي المسال.
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األحداث القادمة

يناير

يوم جمع علب األلمنيوم 2022

دعما و مساهمة كبيرين من كافة شرائح المجتمع.
تستعد مجموعة عمل اإلمارات للبيئة لتسجيل أعلى إنجازات في عام  ،2022و تأمل أن تتلقى ً
سيتم إطالق الدورة الـ 26من حملة جمع علب األلمنيوم في بداية عام  ،2022و نحن واثقون من مساهمة هذا البرنامج في التنمية المستدامة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة .منذ بداية حملة جمع علب االلمنيوم في عام  1997و حتى نهاية ديسمبر  ،2021جمعت مجموعة عمل اإلمارات
للبيئة  352,601كجم من علب األلمنيوم إلعادة التدوير .و قد أدى ذلك إلى التخفيف من  5,293طن متري من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون،
و 80,247مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة و  8,559متر مكعب من مساحة مكب النفايات .من المقرر أن تقام حملة "يوم جمع علب
األلمنيوم" يوم الخميس الموافق  24فبراير  .2022و يمكن للجميع المشاركة و اتخاذ إجراء لتقليل كمية علب األلمنيوم التي تذهب إلى مكبات
النفايات و تحويل مسارها الى المصانع المحلية العادة التدوير مما ينتج عنه تخفيض نسبة التلوث من غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعتبر من
الغازات التي تسبب االحتباس الحراري و مشاكل بيئية و صحية خطيرة.
سجل هنا

سجل االن

جزءا من التغيير.
و كن ً

مسابقة الرسم البيئي

كواحد من البرامج التعليمية القوية و ذات شعبية في مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،تم إطالق الدورة السادسة عشرة من مسابقة الرسم البيئي
لتعزيز اإلبداع لدى جيل الشباب وزيادة الوعي بقضايا االستدامة ،وتوجيه الطالب نحو تطوير الشعور بالرعاية واحترام البيئة .موضوعات 2022
هي:
الفئة العمرية

الموضوع

1

 8-6سنين

الحياة البحرية في الخليج العربي

2

 11-9سنة

ً
عاما
الطبيعة  ..قبل 50

3

 14-12سنة

مكافحة تغير المناخ  -دورك و مساهماتك

يسمح الفن كشكل من أشكال التعبير للطالب من كل من المدارس النظامية ومدارس الطلبة من اصحاب الهمم في جميع اإلمارات السبع بإحداث تأثير دائم وقوي ،والتعبير عن
آرائهم وتعزيز العمل البيئي.
انقر هنا

انقر هنا

إبداعا.
لتسجيل مؤسستك األكاديمية اآلن في المنافسة األكثر
ً

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

"شجرة في المجتمع...جذور توحدنا" ( )OROCهو مشروع مجتمعي موجه نحو العمل يتم طرحه سنويا من قبل مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
ويشمل اإلدماج المجتمعي والوعي والتعليم والتشجير وإعادة التدوير ،كلها في حزمة من االستدامة البيئية .يقام هذا المشروع الفريد على
مرحلتين ،من يناير إلى مايو (المرحلة  )1ومن يوليو إلى نوفمبر (المرحلة  .)2المجموعة ملتزمة بالحفاظ على الطبيعة و ضمان عالم أنظف وأكثر
ً
أمانا وصحة حيث يزدهر الناس و الكوكب  -ليس فقط لليوم ولكن لألجيال القادمة .تتمتع مجموعة اإلمارات للبيئة بالخبرة في تقديم حلول
ً
عاما ،ركزنا على أهمية التعاون
مسؤولة
بيئيا لتلبية احتياجات إعادة التدوير الحالية والمستقبلية .منذ إنشاء مجموعة عمل اإلمارات للبيئة قبل ً 30
معا لتحقيق تقدم مستدام .ستبدأ المرحلة األولى من المشروع من  22يناير حتى  22مايو  .2022نحن نقبل  7أنواع مختلفة من
والعمل ً
النفايات من (الورق والنفايات اإللكترونية والبالستيك وعلب األلمنيوم والزجاج والهواتف المحمولة وأحبار الطابعات) .في عام  ،2022نأمل أن
تدعمونا في هذه الحملة الفعالة للمساهمة في مستقبل مستدام.

يرجى تأكيد مشاركتكم عن طريق تعبئة استمارة التسجيل عبر الرابط:

سجل االن

أخبار عالمية
مستويات غازات االحتباس الحراري تصل إلى مستوى قياسي جديد

قالت األمم المتحدة إن تركيزات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي وصلت إلى مستويات قياسية العام الماضي ،و ذلك في تحذير صارخ بشأن تفاقم ظاهرة االحتباس
الحراري .قالت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية التابعة لألمم المتحدة ( )WPOإن استمرار ارتفاع انبعاثات غازات االحتباس الحراري من شأنه أن يؤدي إلى طقس أكثر قسوة و
تأثيرات واسعة النطاق على البيئة و االقتصاد و اإلنسانية .قال رئيس المنظمة  ":في ظل المعدل الحالي للزيادة في تركيزات غازات االحتباس الحراري ،سنشهد زيادة في درجات
الحرارة بحلول نهاية هذا القرن تتجاوز بكثير أهداف اتفاقية باريس من  1.5إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة .نحن بعيدون عن المسار الصحيح " ذكرت المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية أن التباطؤ االقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد 19-أدى إلى انخفاض مؤقت في االنبعاثات الجديدة و لكن لم يكن له تأثير ملحوظ على مستويات غازات
االحتباس الحراري في الغالف الجوي و معدالت نموها .يمكن أن يؤدي استمرار ارتفاع انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة ،إلى طقس أكثر قسوة .و
يشمل ذلك الحرارة الشديدة و هطول األمطار ،ذوبان الجليد ،ارتفاع مستوى سطح البحر و تحمض المحيطات – و كل ذلك سيكون له آثار بعيدة المدى على الناس في جميع أنحاء
العالم .ليس لدينا وقت لإلضاعة!
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يناير

ﺑﺪأ ﺳﺒﺎق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ  G20ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻷراﺿﻲ

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺻﺣر

وﻗــﻊ وزﻳــﺮ اﻟﺒﻴﺌــﺔ و اﻟﻤﻴــﺎه و اﻟﺰراﻋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ و اﻷﻣﻴــﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤــﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺗﻌــﺎون
ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ و اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤــﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻤﺒــﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ اﻟـ G20ﺑﺸــﺄن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺗﺪﻫــﻮر اﻷراﺿــﻲ و ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻮاﺋــﻞ اﻷرﺿﻴــﺔ .ﺗﻬــﺪف اﻟﻤﺒــﺎدرة ،اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬــﺎ ﺧــﻼل رﺋﺎﺳــﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ
اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2020إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺗﻄﻠﻌــﺎت ﻗــﺎدة ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ إﻟــﻰ ﺧﻔــﺾ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻤﺘﺪﻫــﻮرة إﻟــﻰ اﻟﻨﺼــﻒ ﺑﺤﻠــﻮل ﻋــﺎم  .2040و ﺗُ ﻠﺰم
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ اﻟﺪﻋــﻢ اﻟﻤﺎﻟــﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺗﻄﻠﻌــﺎت اﻟﻤﺒــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﻤﺒﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﻠﺤــﻖ ) (Iﻣــﻦ ﺑﻴــﺎن وزراء اﻟﺒﻴﺌــﺔ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻟﻌــﺎم  .2020ﺗﺸــﻤﻞ اﻟﺸــﺮوط ﻫــﺪف ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻟﻤﻨــﻊ و وﻗــﻒ و ﻋﻜــﺲ ﺗﺪﻫــﻮر اﻷراﺿــﻲ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻗــﺎرة ،و اﺳــﺘﻜﻤﺎل و
ً
ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣــﻊ اﻟﻤﺒﺎدرات
دﻋــﻢ اﻟﻤﺒــﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴــﺔ و ﺗﺠﻨــﺐ ﺗﻜــﺮار اﻟﺠﻬــﻮد .و ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎ ﻟﻬــﺬه اﻟﻐﺎﻳــﺔ ،ﺳــﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒــﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ
ً
زﺧﻤﺎ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ.
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،و ﺳﺘﻀﻴﻒ

اﻟﯾوﻧﯾب

ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻄــﻮارئ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻻﺳــﺘﺨﺪام اﻷراﺿــﻲ ﺑﻜﺜﺎﻓــﺔ اﻟﻜﺮﺑــﻮن و اﻟﺰراﻋــﺔ و اﻟﻨﻘــﻞ و اﻟﻤﺒﺎﻧــﻲ و اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ و ﻣﺼــﺎدر
اﻟﻄﺎﻗــﺔ 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 .ﻧﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻤــﻮح ﻣﻦ
اﻟﺒﻠــﺪان و اﻻﻋﺘــﺮاف ﺑﻔﻮاﺋــﺪ دﻣــﺞ اﻟﻨﻈــﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧــﻲ اﻟﻤﻠﻤــﻮس .اﻗــﺮأ اﻟﻨﻘــﺎط اﻟﺒــﺎرزة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،و ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎء
و ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪون ﻓﻲ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻵن.

اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ
ﻟﺣﻔظ اﻟطﺑﯾﻌﺔ

ﻳﺠﺐ وﺿﻊ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻔﻆ

ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻧﺤﺘﻔــﻞ ﺑﻴــﻮم ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن و ﻧﻨﻈــﺮ إﻟــﻰ اﻟــﻮراء ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2021ﻧﺘﺬﻛــﺮ أن ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ و ﻟﻀﻤــﺎن ﺗﻌﺰﻳــﺰ
ﻧﻄﺎﻗــﺎ .ﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻟﺴــﺒﺐ ﻓــﻲ أن اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺒﻴﺌــﻲ ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺪﻣــﺞ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺎﻣــﻞ اﻻﻋﺘــﺮاف
اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﺑﺄﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ اﻷوﺳــﻊ
ً
ﺑﺤﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن و اﺣﺘﺮاﻣﻬــﺎ ،ﻣــﻊ إﻳــﻼء اﻫﺘﻤــﺎم ﺧــﺎص ﻟﻠﺘﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻔﺎوﺗــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و ﺗﻤﻜﻴــﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ و اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋــﺔ
ﻟﻠﺸــﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴــﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ و اﻟﻨﺴــﺎء و اﻟﺸــﺒﺎب .ﻓــﻲ ﻋــﺎم ﻻ ﻧــﺰال ﻧﻜﺎﻓــﺢ ﻓﻴــﻪ ﻣﻊ اﻵﺛــﺎر اﻟﻤﺪﻣﺮة و ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤــﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ،19-
ﺷــﻬﺪﻧﺎ أﻳﻀـ ًـﺎ ﺗﻄــﻮرات ﻣﻬﻤــﺔ ﺗﻌﺘــﺮف ﺑﺎﻟﺘﺮاﺑــﻂ اﻟﻌﻤﻴــﻖ ﺑﻴــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ و اﻟﻨــﺎس و ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن .ﻓــﻲ ﻗــﺮار ﺗﺎرﻳﺨــﻲ ﻣﻨــﺬ ﻋــﺪة ﻋﻘــﻮد ،ﺗﺒﻨــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ
ـﺮارا ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ اﻷول ﻳﻌﺘــﺮف رﺳـ ً
ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻗـ ً
ـﻤﻴﺎ ﺑــﺄن اﻟﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﺑﻴﺌــﺔ آﻣﻨــﺔ و ﻧﻈﻴﻔــﺔ و ﺻﺤﻴــﺔ و ﻣﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻫــﻮ ﻓــﻲ
ﺣــﺪ ذاﺗــﻪ ﺣــﻖ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن .و أﺷــﺎد اﻻﺗﺤــﺎد اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﺤﻔــﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﺑﻬــﺬا اﻟﻘــﺮار و اﻟﻘــﺮار ذي اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﻣﻘــﺮر ﺧــﺎص ﻣﻌﻨــﻲ ﺑﺤﻘــﻮق
ً
دﻋﻤﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ آﺛﺎر اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ و ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
اﻹﻧﺴﺎن و ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،و ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ أدوات ﺟﺪﻳﺪة و

رحبت المجموعة خالل شهر ديسمبر بـ  13عضوية جديدة ضمن فئة الطلبة و عضويتين ضمن فئة األفراد ،أما بالنسبة للتجديدات فقد رحبت بتجديد عضوية
أكاديمية و  11عضوية ضمن فئة الطلبة و  3عضويات ضمن فئة الشركات.
العضوية األكاديمية
مدرسة أربور

تجديد
عضوية الطلبة

جديد

أم ميثا

جديد

أبهيناف شيام سوندار
أدفي جوبتا

جديد

نيا تريزا توني

تجديد

داكش جوبتا

جديد

آشيكا سينغ

تجديد

دروف أغاروال

جديد

أديتيا شانكار بانيرجي

تجديد

ايليا كرمنلي

جديد

أشاز شيخ

تجديد

هيا رياض

جديد

الكشيا أديتاني

تجديد

كوناث باالن

جديد

مارك مونتيرو

تجديد

ليام إيثان بيمنتا

جديد

ميشكا بنجابي

تجديد

مينا جوشي

جديد

سريبادمانابان فيمالكومار

تجديد

سيا ذكار

جديد

تحسين شيخ

تجديد

فاسو جوبتا

جديد

ياشنا أديتاني

تجديد

كانهاي ميثا

جديد

يشفي أغاروال

تجديد

عضوية الشركات
سيتى بنك ان ايه

تجديد

توتال إي آند بي اإلمارات للغاز غير التقليدي بي في.

تجديد

ترايستار للنقل ذ م م

تجديد
عضوية األفراد

هاجر جاسم الشحي

جديد

سارة جاسم الشحي

جديد
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برنامج إدارة النفايات -التقرير الشهري

يناير
يناير

نتج عن جمع المواد إلعادة التدوير في شهر ديسمبر البيئية التالية:
 307طن متري تم تخفيضه من غاز ثاني اكسيد الكربون
(2,404مليون وحدة حرارية بريطانية) تم توفيرها من الطاقة
 698متر مكعب تم توفيره من مساحة مكب النفايات
 1,591شجرة تم المحافظة عليها من القطع
 1,705غالون من الغاسولين تم توفيره
المدارس
ِ

حملة جمع الورق
قامت المجموعة بجمع  71,359كجم من الورق من خالل
ً
مشاركة  181كيانا في شهر ديسمبر ،و انخفضت هذه
النسبة بمعدل  %26مقارنة بشهر نوفمبر  .2021نشكر كافة
أعضائنا و نحثهم على المشاركة الفاعلة خالل عام 2022
لتحقيق الهدف المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا:

مدرسة لطيفة للبنات

10,985

نيا تريزا توني

أكاديمية جيمس ويلينجتون

5,650

الكسانا كارثيكيان

760

مدرستنا الثانوية  -دبي

2,496

جاي شاه

750

المدارس
ِ

األلمنيوم
حملة جمع ِعلب
ِ
قامت المجموعة بجمع  819كجم من علب االلمنيوم من
ً
خالل مشاركة  26كيانا خالل شهر ديسمبر ،و انخفضت النسبة
بمقدار  %87مقارنة بشهر نوفمبر  .2021ندعو كافة أعضائنا
على المشاركة الفاعلة لزيادة الجهود لنتمكن من تحقيق
الهدف لعام  .2022المشاركين األكثر تجميعا:
حملة جمع البالستيك

قامت المجموعة بجمع  10,429كجم من البالستيك من
ً
خالل مشاركة  127كيانا خالل شهر ديسمبر ،و انخفضت هذه
النسبة بمعدل  %11مقارنة بشهر نوفمبر  .2021نشجع
كافة أعضائنا على االستمرار في المشاركة الفاعلة لتقليل
كمية البالستيك المنتهي في مكبات النفايات .المشاركين
			
األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

مارك مونتيرو

األفراد  /العائالت

2,480

مولتيبلكس الشرق األوسط

5,650

كير كونستركشن

4,620

سيرفيو (ذ.م.م)

1,960

ّ
الكمية
(كجم)

36

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

فندق نخيل ريو ديرة ايالند

340

هيلتون رأس الخيمة بيتش ريزورت

171

فندق راديسون بلو  ،دبي
واترفرونت

117

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مدرستنا الثانوية  ،دبي

280

نيا تريزا توني

372

مجموعة النابودة لإلنشاءات

1,413

كلية أبو ظبي للطالب

175

فاطمة عبداهلل محمد الظنحاني

150

شركة أبيال و شركاه  -العوير

1,243

مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة

84

يشفي أغاروال

67

دابر الدولية

1,140

المدارس
ِ

حملة جمع أحبار الطابعات
قامت المجموعة بجمع  296قطعة من احبار الطابعات من
خالل مشاركة  14كيانا خالل شهر ديسمبر ،و ارتفعت النسبة
بمعدل  %458مقارنة بشهر نوفمبر  .2021نشجع أعضائنا
على المشاركة النشطة في عام  2022لتحقيق األهداف
المطلوبة .المشاركين األكثر تجميعا:
حملة جمع الهواتف المحمولة
قامت المجموعة بجمع  460قطعة من الهواتف المحمولة
من خالل مشاركة  11كيانا خالل شهر ديسمبر ،و ارتفعت
النسبة بمعدل  %23مقارنة بشهر نوفمبر  .2021نشجع
كافة اعضائنا للمشاركة في تجميع الهواتف المحمولة لنتمكن
من تحقيق هدفنا لعام  .2022المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(قطعة)

مدرسة ميلينيوم

حملة جمع الزجاج

28

المدارس
ِ

قامت المجموعة بجمع  4,012كجم من القناني الزجاجية
ً
من خالل مشاركة  62كيانا خالل شهر ديسمبر ،و انخفضت
هذه النسبة بمعدل  9%مقارنة بشهر نوفمبر  .2021نحث
المشاركين و نشجعهم على االستمرار في جمع الزجاج
لمساعدتنا في تحقيق هدفنا لعام  .2022المشاركين األكثر
تجميعا:

حملة جمع النفايات اإللكترونية
قامت المجموعة بجمع  2,584كجم من النفايات اإللكترونية
من  15كيانا خالل شهر ديسمبر ،و ارتفعت النسبة بمعدل
 %22مقارنة بشهر نوفمبر  .2021نحث و نشجع مشاركينا
على االستمرار في جمع النفايات اإللكترونية خالل عام .2022
المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(قطعة)

األفراد  /العائالت
ميشكا بنجابي

58

هيئة مناطق رأس الخيمة
االقتصادية

90

أنانيا مانيكاندان

50

فيرجر ديلبورت

21

ستوتي كاماث

13

اينر بالستيك

20

األفراد  /العائالت

سريبادمانابان فيمال

ّ
الكمية
(كجم)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(قطعة)

الشركات

ّ
الكمية
(قطعة)

النيابة العامة بدبي

340

دانوب هوم

11

51

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

آشيكا سينغ

360

دائرة التنمية السياحية عجمان

450

هيا رياض

120

دلتا هوتيل باي ماريوت

400

إليزابيث دسا

105

أجنحة و شقق ميركيور

380

األفراد  /العائالت
جوفاردان فيمال

-

ّ
الكمية
(قطعة)

الشركات

ّ
الكمية
(قطعة)

ّ
الكمية
(كجم)
18

جوين تان سبراول و فيديوث باالجي
(مناصفة)

10

الشركات
دانوب هوم

ّ
الكمية
(كجم)
1,650

سيمكس فالكون جبل علي

700

هيل آند نولتون

160

حملة جمع الخردة المعدنية

قامت المجموعة بجمع  6كجم من الخردة المعدنية من  3كيانات خالل شهر ديسمبر ،و انخفضت النسبة بمعدل  %94مقارنة بشهر نوفمبر  .2021نشجع المشاركين لدينا على بذل المزيد من الجهد و االنضمام إلى هذا البرنامج الجديد .المشاركين
							
األكثر تجميعا:
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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