ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

ً
ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﺌﺔ أﻓﻀﻞ©

ﻓﺑراﯾر 2022
اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻨﺸـــﺮة اﻟﺸــﻬــﺮﻳـــﺔ

فبراير

ﺣﻔﻞ اﻟﻌﺸﺎء اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
Annual Corporate
p a Gala
a Dinner

UNIFIED

إنسانية

PLANET

لكوكب
مستدام

موحدة

HUMANITY
SUSTAINABLE

 2ﻣﺎرس 2022
اﺿﻐﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ

اﻷﺣﺪاث اﻟﻘﺎدﻣﺔ

كلمة الرئيس

2

أخبارنا

3

أخبار الشركات و األخبار التعليمية

6-5

األحداث الحالية و القادمة

7

أخبار عالمية و أعضاء المجموعة

9

برامج إدارة النفايات

10

ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺗُ ﻘﻴــﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻛﻞ ﻳــﻮم أﺣــﺪ ﻳــﻮم ﺗﺠﻤﻴــﻊ ﻟﻠﻌﺎﺋــﻼت ﻣــﻦ اﻟﺴــﺎﻋﺔ 9:00
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ص— 4:00م ،ﺳـ ِ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ) .ﺷــﺎرع اﻟﺠﻤﻴــﺮا  ،68ﻓﻴــﻼ رﻗــﻢ  117أ ﺑﻴــﻦ ﺣﺪﻳﻘــﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت و
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ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ
أﻋﺰاﺋﻲ أﻋﻀﺎء و أﺻﺪﻗﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ،
أﺗﻤﻨــﻰ ﻟﻜــﻢ ﻋﺎﻣـ ًﺎ ﻣﻠﻴﺌــﺎ ﺑﺎﻷﻣــﺎن و اﻟﺼﺤــﺔ ﻣــﻊ ﻣــﻦ ﺗﺤﺒــﻮن ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2022ﺑــﺪأ اﻟﻌــﺎم اﻟﺠﺪﻳــﺪ ﺑﺘﻐﻴﻴــﺮات ﺟﺪﻳــﺪة
آﻣــﻞ أن ﻳﺘــﻢ إﺳــﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻄــﺮق إﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ .ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ،ﺷــﻬﺪﻧﺎ ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻓــﻲ ﻋﻄــﻼت ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻷﺳــﺒﻮع!
ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ،ودﻋﻨــﺎ ﻋــﺎم  2021ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻧﺎﺟــﺢ ﻷﻫــﺪاف ﺑﺮاﻣﺠﻨــﺎ .ﻫــﺬا ﻳﺤﻔﺰﻧــﺎ و ﻳﻠﻬﻤﻨــﺎ ﻟﺘﻜﺜﻴــﻒ اﻟﺠﻬــﻮد ﻟﺠﻌــﻞ
ﺟﻤﻴــﻊ ﺣﻤﻼﺗﻨــﺎ أﻛﺒــﺮ و أﻓﻀــﻞ و أﻛﺜــﺮ ﺗﺄﺛﻴـ ًـﺮا .ﻧﺤــﻦ ﻣﺼﻤﻤــﻮن ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻣــﻊ ﻗﺎﻋــﺪة ﻣﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ أوﺳــﻊ ،و
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت و زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻟﻘــﺪ أﺳــﻬﻤﺖ اﻟﺒﺪاﻳــﺎت اﻟﺠﺪﻳــﺪة و اﻟﻌــﺎم اﻟﺠﺪﻳــﺪ ﺑﻄﺎﻗــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻣﺤﻔــﺰة ﻟﻤﻜﺘــﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ .ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2022ﺧﻄﻄﻨــﺎ ﻟﻌــﺪد ﻻ ﻳﺤﺼــﻰ ﻣــﻦ اﻟﺤﻤــﻼت ﻟﻠﺮﺑــﻊ
اﻷول .ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳــﺮ؛ ﺷــﺎرﻛﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت و اﻟﻤﻨﺘﺪﻳــﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴــﺔ ،و ﺷــﺎرﻛﻨﺎ ﻓــﻲ "أﺳــﺒﻮع اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ" اﻟــﺬي ﻋﻘــﺪ ﻓــﻲ أﺑــﻮ ﻇﺒــﻲ
ﻓــﻲ  19-17ﻳﻨﺎﻳــﺮ ،ﺣﻴــﺚ أﺗﻴﺤــﺖ ﻟﻨــﺎ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌــﺮض اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ ﺗﻔﺎﻋﻠﻨــﺎ و ﺷــﺎرﻛﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺣﻤــﻼت و ﻣﺒــﺎدرات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .3
ﺑﺪﻋــﻮة ﻣــﻦ ﻣﻌﺎﻟــﻲ رﻳــﻢ اﻟﻬﺎﺷــﻤﻲ ،وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺘﻌــﺎون اﻟﺪوﻟــﻲ و اﻟﻤﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم ﻹﻛﺴــﺒﻮ  2020دﺑــﻲ ،ﻛﺎن ﻣــﻦ دواﻋــﻲ ﺳــﺮوري اﻟﺤﻀــﻮر ﻛﻤﺘﺤﺪﺛــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ) 27ﻳﻨﺎﻳﺮ  2 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ  .(2022اﻛﺘﺸﻒ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .4
ﺣــﺪث ﺑﻌﻨــﻮان "اﻟﻨﺴــﺎء ﻳﻜﺎﻓﺤــﻦ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة" ،اﻟــﺬي ﺷــﺎرﻛﺖ ﻓــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤــﻪ إﻧﺠــﻲ و اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺼﻨــﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ )، (C3
ﺣﻀﺮت ﻛﻤﺘﺤﺪث رﺋﻴﺴﻲ و ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻛﻴﻒ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺻﺎﻧﻌﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ .اﻗﺮأ ﺻﻔﺤﺔ  4ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
ً
ـﺘﻌﺪادا ﻟﻠــﺪورة اﻟـــ 36ﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻷﻏﺬﻳــﺔ و اﻟﺰراﻋــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻟﻠﺸــﺮق
ﻣﺘﺤﺪﺛــﺎ و ﻣﻨﺴـ ًـﻘﺎ ،ﺷــﺎرﻛﺖ ﻓــﻲ اﻹﺟﺘﻤــﺎع اﻹﺳﺘﺸــﺎري ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ اﺳـ
ﺑﺼﻔﺘــﻲ
ً
اﻷدﻧــﻰ ) .(NERC 36ﻫﻨــﺎ ﻗﺎﻣــﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﺒﻠــﺪان ﺑﺘﻘﻴﻴــﻢ إﺟــﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ و ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺑﻨــﻮد ﺟــﺪول أﻋﻤــﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ .ﻣﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .5
ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ،ﻛﺎن ﺷــﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳــﺮ ﺑﺪاﻳــﺔ إﺑﺪاﻋﻴــﺔ ﻣــﻊ إﻃــﻼق اﻟــﺪورة اﻟـــ 16ﻣــﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴﺌــﻲ .ﻻ ﻳﺴــﻌﻨﺎ اﻻﻧﺘﻈــﺎر ﻟﻨــﺮى ﻛﻴــﻒ ﻳﻨﻈــﺮ ﻗــﺎدة اﻟﻐــﺪ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .7
ﻛﻤــﺎ أﻃﻠﻘﻨــﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﺪورة اﻟـــ 13ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻨــﺎ اﻟﻮﻃﻨــﻲ "ﺷــﺠﺮة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ...ﺟــﺬور ﺗﻮﺣﺪﻧــﺎ" ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣﻤﻠــﺔ "إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ" ،
ـﺮارا و اﺳــﺘﺪاﻣﺔ .ﺗﻌــﺮف
ﺗﻬــﺪف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ إﻟــﻰ ﻏــﺮس اﻟﻌــﺎدات اﻟﺼﺪﻳﻘــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻹﻣﺎراﺗــﻲ و ﺗﺸــﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜــﺮ اﺧﻀـ ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ .7
ﻛﺠــﺰء ﻣــﻦ ﺟﻬﻮدﻧــﺎ اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻗﻄــﺎع اﻟﺸــﺮﻛﺎت ،ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻨــﺎ ﺷــﻬﺮ ﺣﺎﻓــﻞ ﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت ﻣــﻊ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ
ﻣــﻦ اﻷﺷــﻴﺎء اﻟﺘــﻲ ﺗﺘــﺮاوح ﺑﻴــﻦ ﻃﻠﺒــﺎت اﻟﻤﻨــﺢ ،اﻟﺘﻌــﺎون اﻟﺠﺪﻳــﺪ ،ﺻﻔﻘــﺎت إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت ،اﻟﻤﻘﺎﺑــﻼت ﻣــﻊ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم و اﻟﻤﺰﻳــﺪ .ﺑﻌــﺾ اﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺘــﻲ
اﻟﺘﻘﻴﻨــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺷــﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳــﺮ ﻛﺎﻧــﺖ أﻛﺴﻨﺘﺸــﺮ  ،اﺳﺘﺸــﺎرات اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ ،اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺼﻨــﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ،ﺗﻠﻔﺰﻳــﻮن دﺑــﻲ  ،ﻣﺠﻠــﺲ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻸﺑﻨﻴــﺔ اﻟﺨﻀــﺮاء،
إﻧﺠــﻲ ،إﻛﺴــﺒﻮ  ،2020ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻷﻏﺬﻳــﺔ و اﻟﺰراﻋــﺔ ،ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳــﺔ ،ﻛﻨــﻮف ،ﺗﻠﻔﺰﻳــﻮن ﻧــﻮر ،ﻣﻔــﻮض اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة اﻟﺴــﺎﻣﻲ ﻟﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴــﻦ،
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
اﺧﺘﺘﻤــﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺷــﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳــﺮ اﻟﻤﺰدﺣــﻢ ﺑﺎﺟﺘﻤــﺎع ﻣﺠﻠــﺲ إدارﺗﻬــﺎ رﻗــﻢ  26ﺣﻴــﺚ ﺗــﻢ ﺗﺴــﻠﻴﻂ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻤــﻮ اﻹﻳﺠﺎﺑــﻲ اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﺘــﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم
 2021و ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻟﺒﺮاﻣــﺞ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إﻧﺸــﺎؤﻫﺎ ﻟﻌــﺎم  .2022ﺗﻌــﺮب اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋــﻦ اﻣﺘﻨﺎﻧﻬــﺎ ﻟﺠﻤﻴــﻊ ﺷــﺮﻛﺎﺋﻬﺎ و داﻋﻤﻴﻬــﺎ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴــﻦ و ﺗﺘﻄﻠــﻊ إﻟــﻰ دﻋﻤﻬــﻢ
اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻷﺣــﺪاث و اﻟﻨــﺪوات اﻟﻤﻨﺘﻈﻤــﺔ ،ﻧﺤــﻦ ﻣﺘﺤﻤﺴــﻮن ﻹﻃــﻼق ﺟﻠﺴــﺔ اﻟﺤــﻮار اﻷوﻟــﻰ ﻟﻌــﺎم  2022ﺗﺤــﺖ ﺷــﻌﺎر "ﺗﺨﻀﻴــﺮ اﻷدﻏــﺎل
اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ :ﺣﻀﺎرة اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ و اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ" ﻓﻲ  .22.02.22ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .7
اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ اﻵﺧــﺮ اﻟﻘــﺎدم ﻫــﻮ "ﻳــﻮم ﺟﻤــﻊ ﻋﻠــﺐ اﻷﻟﻤﻨﻴــﻮم" اﻟــﺬي ﻣــﻦ اﻟﻤﻘــﺮر ﻋﻘــﺪه ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴــﺲ  .2022.02.24أﺻﺒــﺢ ﻫــﺬا اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺴــﻨﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ
ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻟﺠﻌﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ.
ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻲ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ و ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻀﻤﻮن إﻟﻴﻨﺎ ً
ﻧﺠﺎﺣــﺎ ﻛﺒﻴـ ًـﺮا .ﺳــﺠﻞ ﻓــﻲ ﺑﺮاﻣﺠﻨــﺎ و ﺗﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﻋــﺪم
ﻣــﻊ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﺣــﺪاث اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ،ﻧﺘﻄﻠــﻊ إﻟــﻰ دﻋﻤــﻚ و ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻚ اﻟﻨﺸــﻄﺔ ﻟﺠﻌــﻞ ﻛﻞ ﺣــﺪث و ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ
ً
ﺗﻔﻮﻳــﺖ أي ﻓﺮﺻــﺔ ﺗﺨــﺪم اﻟﺒﻴﺌــﺔ و ﺗﻌــﺰز ﻣــﻦ اﻹﻗﺘﺼــﺎد اﻟﺪاﺋــﺮي .ﻛــﻦ ﻣــﻦ ﻗــﺎدة اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ و ﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻋﺒــﺮ ﻣﻨﺼــﺎت وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ
ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﺌﺔ أﻓﻀﻞ.
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ و دﻋﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ً

2

أخبارنا

11

يناير

فبراير

دائرة العمل الخيري بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة كخبير في حدث "دائرة العمل الخيري" التابع للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين و الذي نظمته
شركة أكسنتشر يوم  11يناير في اكسبو  2020دبي .في السنة المالية الماضية ،دعمت أكسنتشر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في
إجراء بحث متعمق حول مشهد العمل الخيري في منطقة الشرق األوسط .تود أكسنتشر ان ترى الالجئون و المهاجرون أكثر صلة بالقوى العاملة المتنوعة في
بناء على هذا الجهد ،واصلت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين و شركة أكسنتشر هذه الرحلة مع خبراء الصناعة.
الشركة في المستقبلً .

الحدث الحصري بعد الجلسة المسمى "دائرة العمل الخيري" هو منتدى تفاعلي ناقش نتائج التحليل والرؤية و األدوات إلحداث التغيير كقادة في الدائرة .تتطلع أكسنتشر إلى
معا .كشبكة و كمنطقة ،انتهزت أكسنتشر الفرصة لبناء مستقبل عادل و تقوية التضامن ليس فقط بالكلمات ،و لكن بالعمل.
إعطاء مستقبل أفضل و تحقيق تأثير أكبر ً

16

"فاتيكا أيورفيد "ا في جناح الهند في إكسبو 2020

اشتهرت "فاتيكا أيورفيدا" عضو مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بوضع األيورفيدا على الخريطة العالمية؛ تم إطالق "فاتيكا أيورفيدا" ،المنظمة الرائدة في مجال
الرعاية الشخصية و العافية يوم  16يناير ،في جناح الهند ،إكسبو  .2020حضرت رئيسة المجموعة كضيف رئيسي وتحدثت عن اهمية تبني الممارسات
يناير
المستدامة في قطاع صناعة منتجات العناية الصحية بالبشرة والشعر .أصبحت "دابر العالمية" العالمة التجارية الرائدة في مجال العناية بالشعر للكشف عن
منتج جديد على منصة عالمية تتوافق مع التزامها بأخذ حكمة العناية بالشعر القديمة و خبرة األيورفيدا الى المستوى العالمي.
متجذرة بعمق في حكمة األيورفيدا القديمة التي تصنف جسم اإلنسان على أنه مزيج فريد من عناصر الطبيعة الخمسة  -األثير و الهواء و الماء و النار و األرض؛ حيث تقدم
حلوال مخصصة للعناية بمشاكل محددة بالشعر .تقدم مجموعات العناية بالشعر الثالث تحت "فاتيكا أيورفيدا" سلسلة كاملة من حلول العناية بالشعر التي تشمل الشامبو
ً
مزيجا ممتازً ا من التكنولوجيا و المعرفة التقليدية ،و هو ُمجهز ببرنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء
و البلسم و زيت الشعر و قناع الشعرُ .يعد موقع "فاتيكا أيورفيدا" اإللكتروني
ً
أيضا استكشاف أدلة الشعر لفهم نوع شعرهم و البدء في رحلة جديدة للعناية
االصطناعي لفهم مشاكل شعر المستهلك و تقديم حلول مخصصة .يمكن للمستهلكين ً
بالشعر مع "فاتيكا أيورفيدا" .لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.vatikaayurveda.com

20-17

المجموعة تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2021

جزءا من المنصة المرموقة "القمة العالمية لطاقة المستقبل" كشريك صناعيُ .تلهم
يسر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة مرة أخرى أن تكون ً
القمة العالمية لطاقة المستقبل في تقدم و نقل األفكار و التكنولوجيا و االستثمار عبر الحدود و بين القطاعين العام و الخاص في جميع أنحاء
يناير
عالميا لألعمال و االبتكار و تبادل المعرفة ،تعد القمة
العالم ،مما يساعد على تحفيز النمو المستدام لجميع أصحاب المصلحة .بصفتها مركزً ا
ً
ّ
يمكن المشاركون من مد اواصر التعاون و الوعي بعالمتهم التجارية ،إقامة عالقات جديدة ،تعزيز التكنولوجيا الخاصة
منصة أعمال قوية ،مما
بهم ،إنشاء عمالء جدد و مصدر االستثمار المستقبلي.
ّ
يمكن المصنعين و الموردين العالميين في مجال الطاقة
تم تنظيم القمة العالمية السنوية لطاقة المستقبل في الفترة من  17إلى  20يناير و هي سوق سنوي رائد الذي
المستقبلية و التكنولوجيا النظيفة و االستدامة من االلتقاء و التواصل و التجارة مع جمهور قيم و مؤثر من المشترين الدوليين من القطاعين العام و الخاص و عبر سلسلة
القيمة بأكملها .تستقطب القمة قادة العالم و صناع السياسات الدولية و قادة الصناعة و المستثمرين و الخبراء و األكاديميين و المفكرين و الصحفيين لمناقشة الحلول
العملية و المستدامة لتحديات الطاقة المستقبلية.
ً
تماشيا مع الحدث ،أجرى تلفزيون دبي مقابلة مع رئيسة المجموعة في  17يناير حول مشاركة المجموعة في الحدث .اوضحت رئيسة المجموعة أن مجموعة عمل االمارات
جزءا ال يتجزأ من هذا المعرض منذ افتتاحه في عام  2008كشريك صناعي حيث تسلط الضوء على مكانتها باعتبارها المنظمة غير الحكومية الرائدة في المنطقة.
للبيئة كانت ً

3

أخبارنا

18

فبراير

رئيسة المجموعة في مقابلة مع تلفزيون نور

تعمل مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بنشاط مع منصات وسائط اإلعالم المختلفة المكتوبة و المرئية و المسموعة لمشاركة المعلومات و الدعوة إلى اتخاذ
إجراءات استباقية في المحافظة على البيئة و تخفيف تأثيرنا على الكوكب .السيدة حبيبة المرعشي ،العضو المؤسس و رئيسة المجموعة تقوم بدون كلل
يناير
بحمالت للمساهمة بشكل إيجابي في النهوض بالتنمية المستدامة ،على المستوى الوطني و العالمي .و تعمل كنقطة محورية لألشخاص من جميع
الجنسيات و األعمار المعنية بحماية البيئة ،و إدارة النفايات بطريقة مسؤولة .كما تقوم بالترويج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17لألمم المتحدة من خالل برامج
التعليم و العمل ،حيث قامت بشرح هذه المواضيع خالل المقابلة مع تلفزيون نور يوم  18يناير ،و هي قناة تلفزيونية مملوكة من الحكومة و مقرها دبي.
كما شاركت الرئيسة رؤاها الموجزة حول أسبوع إكسبو  2020لالستدامة و كيف يستخدم إكسبو  2020منصته للترويج ألهداف األمم المتحدة الـ 17للتنمية المستدامة.
تؤمن دولة اإلمارات العربية المتحدة بأهمية العمل الجماعي العالمي لخلق مستقبل يمكن للجميع فيه االزدهار في سالم و كرامة و مساواة على كوكب صحي .من خالل
معا ،يوفر إكسبو  2020دبي منصة انطالق لحل أكبر التحديات التي تواجه البشرية ،بروح األمل و الصمود و التفاؤل .قدم أسبوع االستدامة فرصة مهمة إلظهار
جمع العالم ً
الطموح و االلتزام المتزايد ،على كل المستويات ،مما يضمن عدم ترك أي شخص خلف الركب و التعافى بشكل أفضل من جائحة كوفيد.19-

26

اجتماع مجلس اإلدارة الـ  26لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة

نظمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة اجتماع مجلس اإلدارة الـ 26يوم  26يناير  2022و الذي حضره أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء اللجنة التنفيذية في
المجموعة .بدأ االجتماع بكلمة ترحيب موجزة من رئيسة المجموعة بعدها تم الموافقة على محضر االجتماع السابق .كان جدول األعمال الذي تم تضمينه في
يناير
المناقشة هو أحداث المجموعة من يوليو إلى ديسمبر  2021و التي تشمل جميع األنشطة و برامج إدارة النفايات و البرامج التعليمية التي تمت خالل النصف
الثاني من العام المنصرم .كما تمت مناقشة االرتباطات المتعلقة ببرامج التوعية و التواصل المؤسسي ،المشاركات الوطنية و اإلقليمية و الدولية ،الشؤون المالية ،و
العضويات بالتفصيل.
قدما وسط الوباء المستمر و
عالوة على ذلك ،تمت مناقشة الميزانية المتوقعة لعام  2022و الموافقة عليها و كذلك استراتيجية مجموعة عمل اإلمارات للبيئة للمضي
ً
متغيراته .تم إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على مخطط برامج المجموعة لهذا العام و تم حثهم على لعب دور فعال في تنفيذها .و في ختام االجتماع أعرب األعضاء عن
تقديرهم للعمل الهادف و المؤثر الذي تقوم به المجموعة و اكدوا مشاركتهم النشطة و دعمهم لهذا العام الجديد.

27

المرأة تكافح التغير المناخي في اإلمارات

ضروريا إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية
أمرا
ً
تعد المساهمة المهنية للمرأة في التحول للطاقة المستدامة ً
المستدامة (طاقة نظيفة و بأسعار معقولة) .كيف سيؤدي تطبيق منظور جنساني على العمل المناخي
يناير
إلى تسريع التقدم في التخفيف من تغير المناخ؟ بهذا ،شاركت إنجي و مؤسسة «الشركات التي تعمل
على إحداث التغيير» ( )C3في تنظيم حدث بعنوان « المرأة تكافح التغير المناخي في اإلمارات» يوم  27يناير بحضور
رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة كمتحدث رئيسي .جمع الحدث قادة من قطاع األعمال و المؤسسات الحكومية و
سيدات العمل االجتماعيين في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمناقشة الفجوات ،و التعمق في التحديات و العقبات
التي تواجهها النساء ،و تحديد التغييرات الصغيرة التي يمكن أن تؤدي إلى تأثير كبير.
ناقش الحدث كيف ان النساء هن صانعات التغيير في العمل المناخي من قيادة الشركات إلى تفضيل قرارات االستثمار
األخضر و التأثير على استخدام المنتجات منخفضة الكربون – و مع ذلك فإن قلة من الشركات و الحكومات تأخذ المرأة
في االعتبار بشكل فعال في قرارات العمل المناخي .قالت السيدة حبيبة في كلمتها حول التنوع في القيادة المناخية إن الهياكل القيادية لمختلف الحكومات توضح أن العنصر
قدما في إنقاذ أنظمتنا البيئية .لقد حان الوقت لواضعي السياسات و المستثمرين و الحكومات لفهم أن المرأة
المفقود هو المرأة .تسبب مشكلة القيادة هذه في عدم المضي
ً
يمكن أن تعمل كقوة هائلة للتغيير من خالل قيادة مجتمعاتهم و العالم نحو مستقبل أكثر استدامة .باإلضافة إلى ذلك ،شجعت السيدة حبيبة الشركات و الحكومات على النظر
في قيمة ربط هذه التحديات لتسريع العمل المناخي .خاصة بالنظر إلى المتطلبات المشتركة التي تشمل تحديد األهداف و قياس التأثير ،القيادة الملتزمة ،التركيز المستمر على
البيانات ،و التحسين المستمر.
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رئيسة المجموعة متحدثة في المجلس العالمي

بدعوة من معالي ريم الهاشمي ،وزيرة دولة اإلمارات العربية المتحدة لشؤون التعاون الدولي و المدير
العام إلكسبو  2020دبي ،سعدت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بالمشاركة كمتحدث في
يناير
المجلس العالمي األخير الذي عقد يوم  30يناير في إكسبو  2020دبي و الذي تم عقده تحت موضوع
"عالم أكثر صحة ،أناس أكثر صحة :تصميم مساحات تشفي كوكبنا" .الذي انعقد خالل أسبوع الصحة و العافية ( 27يناير
ً
أصواتا بارزة من جميع أنحاء العالم الستكشاف بعض أكبر التحديات التي يواجهها العالم
  2فبراير  )2022استقبل الحدثيوما المتبقي من معرض إكسبو .2020
اليوم ،بروح من التفاؤل المشترك و الفضول و األمل للـً 60
شخصيا و إفتراضيا ،برؤى و آفاق جديدة
و تهدف المحادثات التي تجري داخل المجلس العالمي لتزويد زوار المعرض،
ً
للمستقبل .بحث المجلس العالمي ،في موضوع "ماذا لو أصبحت صحة اآلخرين أولويتنا األولى؟" .حيث ركز على كيف
يمكن للهندسة المعمارية و التصميم مساعدتنا في بناء مساحات مرنة ال تتعايش مع الطبيعة فحسب ،بل تجعلها تزدهر.
خالل األسبوع ،تناول فريق اكسبو  2020نفس السؤال من زوايا مهمة أخرى مثل كيف تسبب الوباء العالمي في تحدي أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ،و اختبار قدرة
الصناعة الطبية على االبتكار إلى أقصى حد؛ و أهمية فهم العوامل التي تساهم في رفاهيتنا العقلية ،كمكون حيوي لعافيتنا الشاملة.
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أخبارنا
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فبراير

استعدادا للدورة الـ 36لمؤتمر منظمة األغذية و الزراعة اإلقليمي
استشارة منظمات المجتمع المدني
ً
للشرق األدنى

شاركت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة كمتحدث و منسق في مشاورة المجتمع المدني األخيرة في التحضير للدورة الـ 36لمؤتمر منظمة
يناير
األغذية و الزراعة اإلقليمي للشرق األدنى ( )NERC 36التي ُعقدت في الفترة من  30إلى  31يناير .تم تنظيم االجتماع االستشاري لمنظمات
المجتمع المدني لهذا العام بشكل مستقل من قبل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المنطقة و من أجل التحضير للمؤتمر اإلقليمي
جنبا إلى جنب مع المجموعة العربية لحماية الطبيعة ،و نقابة الزراعة التونسية و مجموعة عمل اإلمارات للبيئة،
الـ 36بالشراكة مع منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ً
و بالتعاون مع الشبكة العربية للسيادة على الغذاء .و كان الهدف من الحدث جمع صغار منظمات منتجي األغذية و منظمات المجتمع المدني األخرى ،التي تمثل الفئات
فضال عن مناقشة بنود محددة على جدول أعمال المؤتمر .كان الغرض من
المستهدفة و البلدان ذات الصلة من المنطقة ،و تقييم ما فعلته الفاو في فترة السنتين السابقة،
ً
مشاورة منظمات المجتمع المدني هو إعداد مواقف المجتمع المدني و تعزيز وجهات نظر منظمات المجتمع المدني و خبراتها و معرفتها و قدراتها التقنية المتعلقة ببنود
جدول أعمال المؤتمر الوزاري .و هذا في المقابل سيثري النقاش حول اتخاذ أعضاء المنظمة للقرار فيما يتعلق باألولويات اإلقليمية و تخطيط العمل مع البلدان .حصل أكثر
ً
متحدثا من الخبراء على مداخلة مركزة لمدة  5دقائق على مدار يومي االجتماع لمناقشة الموضوعات التي تدور حول بنود جدول األعمال الرئيسية الثالثة التي حددتها
من عشرين
الفاو لالجتماع الـ :36
•األمن الغذائي و األنظمة الغذائية الصحية للجميع من أجل تغذية أفضل و حياة أفضل
•بناء مجتمعات ريفية قادرة على الصمود من أجل إنتاج أفضل و بيئة و حياة أفضل
•التعافي األخضر و العمل المناخي من أجل إنتاج أفضل و بيئة أفضل
تم منح كل متحدث فرصة لتقديم المعلومات المتعلقة بالوضع الحالي لكل موضوع من موضوعات المناقشة و التوصيات المقترحة لمختلف األطراف المعنية و التي
ستساعد بشكل أفضل في إعداد إعالن منظمات المجتمع المدني و مسودة المواقف التي سيتم تقديمها خالل الدورة الـ 36لمؤتمر منظمة األغذية و الزراعة اإلقليمي للشرق
األدنى .خالل جلسة شاركت السيدة حبيبة ،لمحة موجزة عن هدر الطعام على المستوى العالمي و اإلقليمي ،ثم شاركت رسائل قوية حول كيفية محاربة هذه المشكلة الخطيرة
السائدة ليس فقط في المنطقة العربية و لكن في جميع أنحاء العالم.

قمة و جوائز ريتروفيت تك في الشرق األوسط و شمال إفريقيا

رسميا لقمة و جوائز التعديل التحديثي للتكنولوجيا في الشرق األوسط و شمال إفريقيا كمؤسسة داعمة .تعد سلسلة أحداث
انضمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
ً
ريتروفيت تك ( )Retrofit Techالمنصة األبرز لالعبين الرئيسيين في قطاعات كفاءة الطاقة و االستدامة و التعديل التحديثي لاللتقاء و التواصل و تبادل األفكار حول تحقيق
أهداف االستدامة الطموحة في المنطقة .تتوج فعاليات ريتروفيت تك اإلقليمية قمة و جوائز التعديل التحديثي للتكنولوجيا في الشرق األوسط و شمال إفريقيا السنوية،
التي تجمع بين كبار أصحاب المصلحة في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة ،و كذلك أصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط و شمال
ابتكارا في هذا القطاع.
إفريقيا ،لتبادل األفكار و التعلم من أفضل الممارسات الصناعية و االطالع على التقنيات األكثر
ً
وفقا لذلك ،ستقام النسخة السابعة من القمة و الجوائز في الفترة من  21إلى  22فبراير في دبي ،و ستتحدث رئيسة المجموعة ،في اليوم األول عن خبرتها الواسعة و
ً
قيمها في الصناعة .مع التركيز الرئيسي على تعزيز كفاءة الطاقة و تنفيذ كل من تطبيق الطاقة المتجددة المحلية و الواسعة النطاق ،ال سيما في القطاع الصناعي .تقام
جنبا إلى جنب مع القمة المرموقة ،لتسليط الضوء على أفضل المشاريع و المبادرات و المبتكرين في الصناعة .لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة https://bit.
الجوائز ً
ً
ً
إلكترونيا opportunities@acm-events.com
بريدا
 ly/3zVoZLsأو أرسل

حملة نظفوا اإلمارات تصل إلى بر حتا

سعدت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بتقديم الدعم اللوجستي لحملة تنظيف بر حتا ضمن برنامج "أجمل شتاء في
(شكرا لعطائك).
العالم لدولة اإلمارات العربية المتحدة" .تم تنظيم هذا التنظيف بواسطة فريق تطوعي تحت اسم
ً
تأكد فريق عمل المجموعة من أن النشاط التزم بقواعد و لوائح دولة اإلمارات لألنشطة العامة أثناء الوباء ألن صحة
و سالمة متطوعينا هو أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة للمجموعة.
تساعد الجهود التعاونية مثل هذه في استعادة اآلف األفدنة من الموائل و حماية مستجمعات المياه و األراضي
الرطبة التي توفر أكثر موارد الحياة استدامة للناس و للحياة الفطرية المحلية.

أخبار الشركات
 1يرسل اإلشارات األولى من الفضاء
"ديوا سات "

أرسل القمر الصناعي النانوي "ديوا سات  ،"1الذي أطلقته هيئة كهرباء و مياه دبي (ديوا) ،عضو مشارك
في مجموعة عمل اإلمارات للبيئة إشاراته األولى من الفضاء يوم  13يناير .و سوف يستقر في مدار أرضي
كيلومترا .يسافر بسرعة  7.5كيلومترات في الثانية و يستغرق
منخفض على ارتفاع يتراوح بين  525و 530
ً
حوالي  90دقيقة للدوران حول األرض .قال معالي سعيد محمد الطاير ،العضو المنتدب و الرئيس
التنفيذي لديوا  ،أن "ديوا سات  "1عبارة عن  3Uالقمر الصناعي النانوي .تم إطالقه كجزء من برنامج
 Space-Dالتابع لديوا لتحسين عملياتها و صيانتها و تخطيط شبكات الكهرباء و المياه باستخدام األقمار
الصناعية النانوية و االستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ،بما في ذلك إنترنت األشياء ،الذكاء
الصناعي و البلوك-شين ،و تبادل المعلومات من خالل االتصاالت الفضائية ،تقنيات مراقبة األرض و االستشعار عن بعد.
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أخبار الشركات

فبراير

أكثر من  7ماليين شخص زاروا إكسبو  2020دبي

اعتبارا من ديسمبر
شهد إكسبو  ،2020عضو مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،زيادة كبيرة في عدد الزوار
ً
 ،2021حيث بلغ إجمالي الزيارات  7,167,591زيارة .المعرض العالمي هو واحد من أقدم و أكبر األحداث
الدولية ،يقام كل خمس سنوات و يستمر ستة أشهر .إنه مهرجان يمكن الجميع من التعلم و إحداث
التقدم و مشاركة األفكار و االبتكارات .إكسبو  2020دبي هو أول معرض عالمي يقام في منطقة الشرق
األوسط و أفريقيا و جنوب آسيا .شعار المعرض 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
معا .فتح إكسبو  2020دبي أبوابه للعالم في  20أكتوبر
التقدم هما نتيجة تالقي األشخاص و األفكار ً
جميعا.
معا لحل بعض أكبر التحديات التي تواجهنا
ً
 2020و وفر فرصة ألكبر العقول في العالم لاللتقاء ً

األخبار التعليمية
طالب عضو في المجموعة يفوز بجائزة الشيخ حمدان بن راشد الدورة الـ24

تم اإلعالن عن أسماء الفائزين بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الـ 24لألداء التعليمي المتميز ،و التي تغطي جميع المناطق التعليمية في الدولة ،في  20يناير 2022
و يسر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة مشاركة عضوها النشط من فئة الطلبة ،آشاي جاين ،فرحته بكونه أحد الفائزين الذين حصلوا على هذه الجائزة المرموقة!
و الفئات التي تشملها الجائزة هي أفضل مدرسة حكومية ،أفضل مدرسة خاصة ،أفضل معلم في المدارس الحكومية و الخاصة ،باإلضافة إلى الطالب المتفوقين في
المدارس الحكومية و الخاصة .مبارك لك آشاي!

برنامج التدريب 2021

متدربا في عام  2021وهو رقم قياسي .تم تكليف المتدربين بمسؤوليات العمل عن كثب مع الموظفين في العديد من العديد
استضافت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 17
ً
أيضا بدروس قيمة حول أهمية االلتزام
من البرامج و الحمالت مثل :حملة نظفوا اإلمارات ،و من أجل إماراتنا نزرع ،و شجرة في المجتمع...جذور توحدنا...إلخ .زودهم التدريب ً
و تم تزويدهم بالمهارات الحياتية مثل :االنضباط الذاتي و مهارات التواصل و القيادة و الوعي البيئي و توفير الموارد و ما إلى ذلك.
أيضا في إنشاء مجتمع من المتحمسين للبيئة
مهما ألنه يساعد في تكوين جيل مسؤول و مستعد لمواجهة تحديات الحياة .يعد البرنامج
ان برنامج التدريب الداخلي
مهما ً
ً
ً
أيضا حل المشكالت للعمل من أجل مستقبل أفضل للبلد و كذلك الكوكب .و يزودهم بفرصة إلستخدام ماتعلموه بطريقة عملية طوال فترة التدريب .باختصار ،تم تزويد
و ً
المتدربين بتجربة حياة ثرية من خالل العمل في مؤسسة غير حكومية.

نحن نقبل طلبات التدريب على مدار العام .إذا كنت مهتما؟ تواصل معنا علىeeg@emirates.net.ae :

اخبار محلية
قرار بشأن االنتهاكات البيئية بأبوظبي

ً
ً
جديدا بشأن الئحة الجزاءات اإلدارية و الغرامات
قرارا
أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة  -أبوظبي
حاليا ،مما يعزز االمتثال للوائح البيئية
لمخالفي اللوائح البيئية في أبو ظبي .يغطي القرار جميع الممارسات التي تضر بالبيئة و التي لم يتم تضمينها في اللوائح المعمول بها
ً
في اإلمارة .و يتضمن القرار مجموعة العقوبات و الغرامات اإلدارية المنصوص عليها في القانون رقم ( )10لسنة  2020بتعديل بعض مواد القانون رقم ( )16لسنة .2005
بموجب القانونُ ،منحت هيئة البيئة  -أبوظبي سلطة فرض غرامة إدارية على اإلجراءات المخالفة لهذا القانون و لوائحه التنفيذية و التنظيمية .هذا باإلضافة إلى إعادة تطبيق
ّ
يمكن الهيئة من االضطالع بدورها بشكل أكثر فاعلية
قواعد التنفيذ و السياسات و القرارات و التعاميم .و هذا من شأنه أن يدعم الدور اإلشرافي لهيئة البيئة  -أبوظبي و
في الحفاظ على البيئة و التنوع البيولوجي في أبوظبي .يوفر هذا القرار للهيئة أداة قانونية تمكن المفتشين من تنفيذ قائمة المخالفات اإلدارية و الغرامات على المنشآت و
المشاريع و األفراد بشكل مباشر ،مما يقلل من عدد اإلحاالت القضائية للمخالفات البيئية.
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األحداث الحالية

فبراير

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

يستهدف مشروع شجرة في المجتمع...جذور توحدنا الخاص بـمجموعة عمل اإلمارات للبيئة اإلدماج المجتمعي و الوعي و التعليم و التشجير
و إعادة التدوير في مشروع واحد لتحقيق االستدامة البيئية الشاملة .تنص الحملة على جمع عدة انواع من النفايات القابلة العادة التدوير و يتم
مكافأة المشاركين الذين يحققون األهداف من خالل حافز مثير لالهتمام – و هو زراعة شتالت الشجار محلية معمرة باسمائهم في نهاية العام
في مكان عام في دولة اإلمارات العربية المتحدة .األهداف التي يساهم في تحقيقها هذا البرنامج هي كما يلي:

للتسجيل استخدم هذا الرابط:

سجل االن

األحداث القادمة
الدورة الـ 16مسابقة الرسم البيئي

عاما بعد عام عن طرق
نظرا ألن كل من الفن و الطبيعة أدوات ممتعة و فعالة للحد من التوتر ،فإن مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تبحث ً
ً
لتواصل النشيء مع الطبيعة و إلهامهم لخلق تحف فنية.
تنظم المجموعة "مسابقة الرسم البيئي" منذ عام  2007لتعزيز التثقيف البيئي و الوعي العام باالستدامة .لقد بدأت الدورة الـ 16و ال
تزال تمثل فرصة رائعة للفنانين الشباب للتنافس على المستوى الوطني و عرض مواهبهم .الهدف هو تشجيع الطلبة على تعميق
فهمهم لتغير المناخ و التفكير في قضايا االستدامة البيئية من خالل إنشاء األعمال الفنية.
لتسجيل الطلبة في هذه المسابقة الوطنية الفريدة من نوعها:

انقر هنا

تخضير األدغال الخرسانية :نحو حضارة التشجير و الزراعة العمودية

تسلط الجلسة الحوارية األولى لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة لعام  2022الذي ستنظم تحت عنوان "تخضير األدغال الخرسانية :نحو
حضارة التشجير و الزراعة العمودية" الضوء على الخطوات الالزمة لجعل الغابات الحضرية المختلطة و الزراعة العمودية حقيقة واقعة.
ستركز الجلسة على جوانب عديدة من التشجير الحضري و الزراعة العمودية ،التقدم المحرز ،العلم الذي يقف وراءه ،التكنولوجيا المستخدمة،
التخطيط الحضري المطلوب ،الفوائد الصحية ،طرق المساهمة ،الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية ،و التحديات المعنية .ستجتمع لجنة من
الخبراء كمتحدثين للفت االنتباه إلى التشجير الحضري كإجراء وقائي لألوبئة و آثارها ،لمناقشة االستراتيجيات المختلفة التي يتبعها أصحاب
المصلحة المحليون إلحداث تأثير إيجابي طويل األجل في المنطقة من خالل هذه المشاريع و تسريع حوار المجتمعات المستدامة ،مع
التركيز بشكل رئيسي على التشجير الحضري و الزراعة العمودية و العديد من النقاط الحيوية األخرى.
المتحدثين:
1 .أوليفيا نيلسن  -مدير مشارك مياموتو الدولية
2 .محمد وسيم يحيى  -أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية ،كلية الهندسة جامعة الشارقة
3 .د.سانجاي موداك  -أستاذ مساعد و رئيس معهد روتشستر للتكنولوجيا
4 .هنريك بيريرا  -الرئيس التنفيذي لشركة تاكا سليوشن

انقر هنا

لالنضمام إلى هذه المناقشة التفاعلية:
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األحداث القادمة

فبراير

المجموعة تستعد ليوم جمع علب األلمنيوم 2022

القراء األعزاء ،احفظوا التاريخ لعام  ،2022سيعقد المشروع الفرعي لحملة جمع علب األلمنيوم "يوم جمع علب األلمنيوم" يوم الخميس
 24فبراير  .2022بهدف تقليل حجم العلب التي تذهب إلى مكبات النفايات و خلق الوعي على مستوى القاعدة الشعبية بشأن الحاجة إلى
معالجة التلوث و تعزيز ممارسات إعادة التدوير .حددت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة هدف جمع  20,000كجم من علب األلمنيوم ليتم
إعادة تدويرها في هذا العام.
تشجع المجموعة جميع قطاعات المجتمع على التكاتف و تقديم مساهمة فعالة في التنمية المستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
تتطلع المجموعة إلى مشاركتكم النشطة و كذلك مشاركة سلسلة التوريد و اصحاب المصلحة االخرين الذين تتعاملون معهم في حملة
جمع علب األلمنيوم لعام  !2022يرجى تأكيد مشاركتكم عن طريق تعبئة المعلومات المطلوبة في استمارة التسجيل عبر الرابط:

سجل االن

مؤتمر التنمية الحضرية المستدامة
تقنيات اإلسكان بأسعار معقولة و مجتمعات االبتكار المستدامة

تتعاون مجموعة عمل اإلمارات للبيئة و المؤسسة العالمية للتنمية الحضرية لتنظيم مؤتمرها الدولي الضخم األول لإلسكان خالل معرض إكسبو
 2020دبي المقرر عقده في  16مارس  .2022و سيعرض المؤتمر أحدث أعمال البناء و التقنيات األخرى التي لديها القدرة على إحداث ثورة في
قطاع اإلسكان ،خفض تكاليف اإلسكان بشكل كبير ،توفير فرص العمل ،إنشاء مجتمعات ابتكارية مستدامة و متعددة االستخدامات و قادرة
على الصمود في وجه المناخ.

سيكون الموضوع العام لهذا المؤتمر هو مساعدة العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة و اتفاقية باريس للمناخ و إطار سنداي و األجندة
الحضرية الجديدة من خالل تطوير و تطبيق التقنيات المتقدمة و االبتكارات المستدامة و القدرة على التكيف مع المناخ و الحد من مخاطر الكوارث
و االقتصاد الدائري و االزدهار الشامل و الحلول التشاركية إلنتاج مساكن و مجتمعات أكثر فعالية من حيث التكلفة و بأسعار معقولة.
سيشهد المؤتمر  5جلسات مفيدة للغاية و تفاعلية بعنوان:
إعادة فحص السياسات :دور
شامل للقيادة

دمج التقنيات:
بناء مساكن مستدامة

تمكين األفراد :دور
المؤسسات المالية

تسريع التقدم:
عن طريق نشر أفضل الممارسات

تعديل التصاميم الحضرية:
الطريق إلى المجتمعات المستدامة

سجل هنا

للتسجيل في هذا الحدث الفريد من نوعه:

مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس 2022

ّ
يمكن هذا البرنامج الطلبة من اكتساب القدرات
أطلقت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة الدورة  22من مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس.
القيادية ،إجراء البحوث ،تنفيذ التفكير النقدي ،تشجيع العمل الجماعي وتحدي مهارات التحدث أمام الجمهور بطريقة تجذب الجمهور في
المناقشة العلمية و اإلبداعية .تم اختيار موضوعات المسابقة بتدقيق شديد ،مع أخذ االقتراحات من المشاركين السابقين ،المعلمين ،الجهات
الراعية ،اعضاء لجنة التحكيمن ،الشبكة الواسعة من الخبراء في المجموعة مع مراعاة الوضع الحالي الذي يواجهه المجتمع العالمي ،ليشمل
التحول في التركيز نحو الحاجة إلى االستدامة أثناء و بعد الوباء .تم تحديد موعد المسابقة في الفترة من  18أبريل إلى  21أبريل .2022
موضوعات المرحلة التاسيسية  -الحلقة الثانية ،هي:
1 .هل يترابط األمن المائي و األمن الغذائي؟
2 .الحفاظ على الرئة الحقيقية للكوكب :هو مفتاح لمنع تغير المناخ
موضوعات المرحلة الثانوية ،هي:
1 .الزراعة الحيوانية الصناعية  -مؤثر قوي في تغير المناخ؟
2 .تنمية المدن :إعادة تصميم البنية التحتية نحو صافي الصفر
لتسجيل طالبك في هذه المسابقة الوطنية الشيقة:
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سجل هنا

أخبار عالمية

فبراير

UNCCDفي الجمعية العامة لألمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار بشأن تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،معترفة بأهمية مكافحة التصحر و تدهور األراضي و
الجفاف من أجل التعافي المستدام و الشامل و المقاوم للمناخ من أزمة كوفيد .19-و يؤكد القرار أن استعادة األراضي و اإلدارة المستدامة لألراضي توفر
واضحا لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،حماية سبل العيش ،ضمان اإلنتاج الغذائي المستدام ،تحسين مرونة النظم البيئية و المجتمعات
مسارا
ً
ً
المعرضة لتأثير تغير المناخ .يعيد القرار التأكيد على أن تحقيق الحياد بشأن تدهور األراضي يمكن أن يكون حافزً ا الجتذاب التنمية المستدامة و التمويل المناخي
لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر و األهداف العامة لخطة التنمية المستدامة لعام  .2030و هو يعترف بالدور الحاسم لألراضي الصحية في االقتصاد العالمي
و يدعو إلى تعزيز أنماط االستهالك و اإلنتاج التي تسهم في حفظ و حماية و إدارة و استعادة موارد األراضي و الغابات.

الحل المكون من ستة قطاعات ألزمة المناخ

جميعا .نحن بحاجة
قال نيكالس هاجيلبيرج  ،منسق تغير المناخ في برنامج األمم المتحدة للبيئة" :تتطلب حالة الطوارئ المناخية اتخاذ إجراءات من جانبنا
ً
للوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام  ،2050و لكل شخص دور يلعبه " .في حين أن معظم غازات الدفيئة تحدث بشكل طبيعي،
أيضا إلى زيادة إشكالية في كمية غازات الدفيئة المنبعثة و تركيزها في الغالف الجوي .هذا التركيز المتزايد ،يمكن أن يؤدي إلى
فقد أدت األنشطة البشرية ً
آثار ضارة على المناخ .تشمل اآلثار زيادات في تواتر و شدة الظواهر الجوية المتطرفة  -بما في ذلك الفيضانات و الجفاف و حرائق الغابات و األعاصير؛ التي
تؤثر على ماليين األشخاص و تتسبب في خسائر اقتصادية تصل إلى التريليونات .وجد تقرير فجوة االنبعاثات الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة أنه إذا
لم نخفض انبعاثات غازات الدفيئة السنوية إلى النصف بحلول عام  ،2030فسيكون من الصعب للغاية الحد من االحتباس الحراري إلى  1.5درجة مئوية
استنادا إلى التعهدات الحالية غير المشروطة لخفض االنبعاثات ،يسير العالم على طريق رؤية ارتفاع
مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية القرن.
ً
درجة حرارة األرض بمقدار  2.7درجة مئوية بحلول نهاية القرن مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي .برنامج األمم المتحدة للبيئة هو في المقدمة لدعم
هدف اتفاق باريس المتمثل في الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل من  2درجة مئوية ،و يهدف ليكون ً
آمنا عند  1.5درجة مئوية ،مقارنة بمستويات
حال من ستة قطاعات ،و خارطة طريق لخفض االنبعاثات عبر القطاعات بما يتماشى مع
ما قبل الصناعة .للقيام بذلك ،وضع برنامج األمم المتحدة للبيئة ً
التزامات اتفاق باريس و في السعي لتحقيق استقرار المناخ .القطاعات الستة المحددة هي :الطاقة؛ صناعة؛ الزراعة و الغذاء؛ الغابات و استخدام األراضي؛
المواصالت؛ و المباني و المدن.

آفاق الوضع االقتصادي العالمي

رياحا معاكسة كبيرة وسط موجات جديدة من إصابات كوفيد ،19-و تحديات سوق العمل المستمرة ،و تحديات سلسلة
يواجه التعافي االقتصادي العالمي ً
التوريد المستمرة ،زيادة الضغوط التضخمية .بعد التوسع بنسبة  5.5في المائة في عام  ،2021من المتوقع أن ينمو الناتج العالمي بنسبة  % 4.0فقط
وفقا لتقرير األمم المتحدة للوضع و التوقعات االقتصادية العالمية  .2022أبرز التقرير أن االنتعاش القوي في عام
في عام  2022و  % 3.5في عام ، 2023
ً
مدفوعا باإلنفاق االستهالكي القوي و بعض االستحواذ على االستثمار ،مع تجاوز التجارة في السلع مستويات ما قبل الوباء  -كان أعلى معدل نمو
- 2021
ً
منذ أكثر من أربعة عقود .و مع ذلك ،تباطأ زخم النمو  -خاصة في الصين و الواليات المتحدة و االتحاد األوروبي -بشكل كبير بحلول نهاية عام  ،2021حيث
بدأت آثار المحفزات النقدية و المالية في التراجع و ظهرت اضطرابات رئيسية في سلسلة التوريد .تشكل الضغوط التضخمية المتزايدة في العديد من
االقتصادات مخاطر إضافية على االنتعاش .في كل عام ،يدرس االقتصاديون في إدارة الشؤون االقتصادية و االجتماعية التابعة لألمم المتحدة األرقام
لعرض أحدث اتجاهات االقتصاد العالمي .أبرز التقرير كيف أن االقتصاد العالمي معلق في توازن دقيق ،مع تحديات و مخاطر هائلة في المستقبل .تعد
المتغيرات الجديدة لـلجائحة و تشديد الظروف المالية العالمية من المخاطر التي قد توفر مفاجآت .كما يلفتون االنتباه إلى أهمية دعم التوظيف لتعزيز
االنتعاش الشامل.

رحبت المجموعة خالل شهر يناير بـ  10عضويات جديدة ضمن فئة الطلبة و عضويتين ضمن فئة الشركات و عضوية واحدة ضمن فئة األفراد ،أما بالنسبة
للتجديدات فقد رحبت بتجديد عضوية واحدة أكاديمية و  11عضوية ضمن فئة الطلبة و  6عضويات ضمن فئة الشركات.
العضوية األكاديمية
الجامعة األمريكية بالشارقة

تجديد
عضوية الطلبة

أم ميثا

جديد

أفنيت كور سودي

تجديد

جوفاردان فيمال كومار

جديد

دانيال بول ماسكارينهاس

تجديد

جوي كانيتكارا

جديد

إليزابيث شارلوت ديسا

تجديد

كانهاي ميثا

جديد

الكسانا كارثيكيان

تجديد

ميليس يلماز

جديد

ميشيكا جاين

تجديد

ريدهي سانديب

جديد

نيهاريكا نجادي آرفيند

تجديد

ريمجهيم سينغ

جديد

نوالن بيتر ماسكارينهاس

تجديد

ريشيكا نارني

جديد

براباني سودي

تجديد

ريا دسوزا

جديد

بريت بانو

تجديد

شروجان هاريهاران

جديد

راميا مادهوري بوالفارابو

تجديد

تاكس جاين

تجديد

جديد

إبسون الشرق األوسط

تجديد

ار ام اي ايه للتصنيع

جديد

لكي إلعادة التدوير

تجديد

أصداء للدعاية و اإلعالن

تجديد

فيرجر ديلبورت اإلمارات

تجديد

أديب للخدمات الكهربائية و االلكترونية

تجديد

زيورخ إنترناشونال اليف ليمتد ،اإلمارات

تجديد

-

-

عضوية الشركات
كوتور البز لتجارة المنسوجات

عضوية األفراد
جديد

جوردن جامبرز
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برنامج إدارة النفايات -التقرير الشهري

فبراير
فبراير

نتج عن جمع المواد إلعادة التدوير في شهر يناير البيئية التالية:
 239طن متري تم تخفيضه من غاز ثاني اكسيد الكربون
( 1,953مليون وحدة حرارية بريطانية) تم توفيرها من الطاقة
 675متر مكعب تم توفيره من مساحة مكب النفايات
 960شجرة تم المحافظة عليها من القطع
 47غالون من الغاسولين تم توفيره
المدارس
ِ

حملة جمع الورق
قامت المجموعة بجمع  56,493كجم من الورق من خالل
ً
مشاركة  195كيانا في شهر يناير ،و انخفضت هذه النسبة
بمعدل  %21مقارنة بشهر ديسمبر  .2021نشكر كافة أعضائنا
و نحثهم على المشاركة الفاعلة خالل عام  2022لتحقيق
الهدف المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا:

كلية دبي للطالب

6,090

علي درويش مبارك سالم الزعابي

مدرستنا الثانوية اإلنجليزية  -الشارقة بنين

4,820

ستوتي كاماث

754

مدرسة نيودلهي الخاصة

1,220

الكسانا كارثيكيان

600

المدارس
ِ

األلمنيوم
حملة جمع ِعلب
ِ
قامت المجموعة بجمع  46كجم من علب االلمنيوم من خالل
ً
مشاركة  15كيانا خالل شهر يناير ،و انخفضت النسبة بمقدار
 %94مقارنة بشهر ديسمبر  .2021ندعو كافة أعضائنا على
المشاركة الفاعلة لزيادة الجهود لنتمكن من تحقيق الهدف
لعام  .2022المشاركين األكثر تجميعا:

المدرسة األمريكية بدبي -البرشاء

المدارس
ِ

حملة جمع البالستيك

قامت المجموعة بجمع  11,469كجم من البالستيك من
ً
خالل مشاركة  108كيانا خالل شهر يناير ،و ارتفعت هذه
النسبة بمعدل  %10مقارنة بشهر ديسمبر  .2021نشجع
كافة أعضائنا على االستمرار في المشاركة الفاعلة لتقليل
كمية البالستيك المنتهي في مكبات النفايات .المشاركين
			
األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

7,334

ّ
الكمية
(كجم)

كير كونستركشن

3,540

سي ام ال الدولية

2,265
995

شركة اليك
الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

15

-

-

-

-

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مدرسة دبي للتحدث باللغة اإلنجليزية و
مدرستنا الثانوية -دبي (مناصفة)

175

علي درويش مبارك سالم الزعابي

3,318

مجموعة النابودة لإلنشاءات

1,660

مدرسة دبي الوطنية

155

فاطمة عبداهلل محمد الظنحاني

175

شركة أبيال و شركاه  -العوير

1,064

مدرسة الشيخة حصة بنت صقر الخاصة

138

علياء محمد الشرحان

137

وصل للعقارات الحضيبية

المدارس
ِ

حملة جمع أحبار الطابعات
قامت المجموعة بجمع  138قطعة من احبار الطابعات من
خالل مشاركة  4كيانات خالل شهر يناير ،و انخفضت النسبة
بمعدل  %53مقارنة بشهر ديسمبر  .2021نشجع أعضائنا
على المشاركة النشطة في عام  2022لتحقيق األهداف
المطلوبة .المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(قطعة)

األفراد  /العائالت
جستن شينو شاكو

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

الجامعة األمريكية بالشارقة

حملة جمع النفايات اإللكترونية

المدارس
ِ

قامت المجموعة بجمع  67كجم من النفايات اإللكترونية من
 7كيانات خالل شهر يناير ،و ارتفعت النسبة بمعدل %97
مقارنة بشهر ديسمبر  .2021نحث و نشجع مشاركينا على
االستمرار في جمع النفايات اإللكترونية خالل عام .2022
المشاركين األكثر تجميعا:

-

20

األفراد  /العائالت

502
ّ
الكمية
(قطعة)

75
18

42
ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مانع السويدي

200

فندق الجداف روتانا سويت

بيهال كوندرا

17

السفارة البريطانية

340

ارناف جاين

14

سافوي كريست للشقق الفندقية
و فندق والدورف أستوريا  -رأس
الخيمة (مناصفة)

300

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

ّ
الكمية
(كجم)

-

ّ
الكمية
(قطعة)

الشركات

إنوڤا إلدارة المرافق
جوفان شينو شاكو

حملة جمع الزجاج
قامت المجموعة بجمع  3,277كجم من القناني الزجاجية
ً
من خالل مشاركة  48كيانا خالل شهر يناير ،و انخفضت هذه
النسبة بمعدل  %18مقارنة بشهر ديسمبر  .2021نحث
المشاركين و نشجعهم على االستمرار في جمع الزجاج
لمساعدتنا في تحقيق هدفنا لعام  .2022المشاركين األكثر
تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت
ياشانا أديتاني

18

فيدا دينيش

13

نور خالد بن حماد

10

-

426

-

حملة جمع الخردة المعدنية

قامت المجموعة بجمع  20كجم من الخردة المعدنية من  6كيانات خالل شهر يناير ،و ارتفعت النسبة بمعدل  %233مقارنة 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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